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Sammanfattning 

Hållbart byggande är en viktig förutsättning för det framtida klimatet. 

Energianvändningen för en byggnad är som störst under dess drifttid och 

utformningen av alla delar som tillhör konstruktionen har stor betydelse för 

byggnadens värme- och kylbehov. Fönstret är ett viktigt element i byggnadens 

konstruktion, då det har stor inverkan på mängden energi som behövs för 

uppvärmning och komfortkyla. Landstinget i Kalmar använder sig av 

certifieringssystemet Miljöbyggnad för att certifiera sina byggnader och i de flesta 

fall uppstår problem med att hitta en optimal lösning av fönsterstorlek med hänsyn 

till dagsljusinsläppen, värme- och kylbehov. 

Syftet med examensarbetet var att studera lämpliga fönsterstorlekar utifrån relevanta 

parametrar som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0 och som är beroende på storleken på 

fönstren i en byggnad. För att undersöka vilken fönsterstorlek som bör väljas 

studerades två typrum som kommer att tillhöra en ny byggnad vid Kalmars 

Länssjukhus. Typrummen är ett kontorsrum och ett behandlingsrum som ska 

optimeras för att minst få slutbetyget SILVER i Miljöbyggnad 3.0. 

I Sverige är den allra vanligaste miljöcertifiering Miljöbyggnad 3.0 som är utarbetad 

av Sweden Green Building Council. Systemet bygger på Boverkets Byggregler och 

Arbetsmiljöverkets regler om arbetsmiljö. Systemet tar hänsyn till en rad parametrar 

som bedömer inomhusmiljö, energi och byggnadsmaterial. Reglerna i 

myndigheternas föreskrifter resulterar alltid i en nivå BRONS i Miljöbyggnad 3.0, 

för att uppnå nivå SILVER eller GULD krävs det bättre värden. 

De parametrar i Miljöbyggnad 3.0 som har beaktats ur ett energiperspektiv när 

optimal fönsterstorlek har undersökts är solvärmelasten, värmeeffektbehovet och 

den specifika energianvändningen. För certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0 ska 

också hänsyn tas till dagsljusbehovet och det termiska inneklimatet sommar- och 

vintertid. Alla dessa parametrar har på något sätt fönstrets storlek i åtanke och blir 

därför beroende av hur stort fönstret är i förhållande till rummets area. 

För att utföra själva optimeringen har VIP-Energy, VELUX Daylight Vizualizer och 

CBE Thermal Comfort Tool använts som beräkningsverktyg. Totalt genomfördes 58 

simuleringar för alla indikatorer och till slut gjordes en jämförelse mellan alla krav. 

Resultatet av denna studie visar att den optimala fönsterstorleken med avseende på 

dagsljus, energianvändning, värmeeffektbehov, solvärmelast samt termiskt 

inneklimat sommar- och vintertid är M 14x14 i behandlingsrummet och M 12x12 i 

kontorsrummet. Slutbetyget för alla testade fönster med solskydd blev oförändrat 

men indikatorbetyget för solvärmelasten och energianvändningen förbättrades och 

dagsljusfaktorn försämrades. En slutsats är att det är svårt att hitta en optimal 

fönsterstorlek och det är nödvändigt att kompromissa mellan olika aspekter och 

parametrar. 

 





 

 

 

Abstract 

Detta examensarbete beskriver optimeringsprocessen för ett fönster utifrån relevanta 

parametrar som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0 med avseende på energi och 

inomhusmiljö. Miljöbyggnad 3.0 är ett miljöcertifieringsystem som bygger på 

Boverkets Byggregler och Arbetsmiljöverkets regler om arbetsmiljö. De parametrar 

som fönsterstorleken optimerats utifrån är solvärmelasten, värmeeffektbehovet, den 

specifika energianvändningen, dagsljuset samt det termiska inneklimatet sommar- 

och vinter. För betyget i Miljöbyggnad 3.0 på dessa parametrar har fönstrets storlek 

i förhållande till rummets storlek en avgörande betydelse. Objekten för studien 

bestod av två typrum, ett behandlingsrum och ett kontorsrum, som kommer att ligga 

i en framtida byggnad vid Kalmars Länssjukhus. Med hjälp av utredningar och 

jämförelser mellan teoretiska utgångspunkter och praktiska simuleringar på 

relevanta parametrar som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0 har endast två fönstermått 

valts för att uppnå minst betygen SILVER i Miljöbyggnad 3.0. Påverkan av 

invändiga solskydd har även studerats i arbetet.  

Nyckelord: Fönster, Miljöbyggnad, Dagsljus, Energi, Termiskt inneklimat, 

Solvärmelast 

 





 

 

 

Abstract 

This exam project describes the optimization process for a window based on 

relevant parameters that are applied in Miljöbyggnad 3.0 with consequence for 

energy and indoor environment. Miljöbyggnad 3.0 is an environmental certification 

system based on Swedish building codes and Work environment authority. The 

parameters that have been studied from Miljöbyggnad 3.0 are the solar thermal load, 

the heating power requirement, the specific energy use, the daylight and the thermal 

indoor climate summer and winter. All of these parameters influences the size of the 

window and therefore depend on how large the window is in relation to the size of 

the room. The object of the study consisted of two type rooms, one treatment room 

and one office room that will be located in a future building at Kalmar County 

Hospital. With the help of investigations and comparisons between theoretical 

starting points and practical simulations on relevant parameters applied in 

Miljöbyggnad 3.0, two window dimensions have been chosen to achieve at least the 

grade SILVER in Miljöbyggnad 3.0. The influence of blinds has also been studied 

in the projekt.  

Keywords: Window, Miljöbyggnad, Daylight, Energy, Thermal indoor climate, 

Solar thermal load 





 

 

 

Förord 

Detta examensarbete på 15 hp är en del av den avslutande examinationen inom 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Uppdraget togs fram av Landstinget i Kalmar län på grund av kunskapsbrister inom 

val av en optimal fönsterstorlek som kan uppfylla minst nivån SILVER inom 

certifieringssystemet Miljöbyggnad. 

Hela arbetet har framställts av en grupp om två personer. Arbetet har utförts helt och 

hållet gemensamt av båda i gruppen. Vi skulle vilja passa på att tacka Stefan 

Westblom, energistrateg för Landstinget i Kalmar län som gav oss uppgiften samt 

universitetshandledarna Whokko Schirén och Ambrose Dodoo som har varit med 

och handlett oss genom projektet.  

 

 

 

Arvid Carlsén & Alexandru Nicoara 

Växjö, 5 juni 2019 
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1 Introduktion 

Ett av de globala hållbarhetsmålen handlar om att göra städer och bostäder 

resurseffektiva, säkra, mindre miljöpåverkande och hållbara (FN:s 

utvecklingsprogram (UNPD) 2019). Över 50 % av världens befolkning bor i städer 

och andelen väntas öka till 70 % under de kommande 30 åren. Den kraftigt ökande 

urbaniseringen har bidragit till nya möjligheter och ekonomisk tillväxt men tyvärr så 

hotar detta också miljön på olika sätt. Växthuseffekten som orsakas av det stora 

utsläppet av koldioxid har skapat växande miljöproblem, bland annat en global 

temperaturökning på 0,74 °C under de senaste 100 åren (Banfill et al. 2009). 

Hållbar stadsutveckling är ett ämne som ofta diskuteras i Sverige och omfattar allt 

som ingår i samhällsbyggande: bostäder, transport, infrastruktur, återvinning och 

offentliga platser (Matsson & Hagander 2010). Varje nytt projekt inom byggsektorn 

har sina förutsättningar och kan medföra avgörande förändringar i miljön. För att 

säkerställa en hållbar konstruktion av städer och byggnader har myndigheterna 

tillsammans med privata organisationer och företag tagit fram flera sätt att skydda 

miljön, så kallade miljöcertifieringssystem (SGBC 2019).  

I många fall är byggkostnaden bara en liten del av totalkostnaden för en byggnad. 

Driften står för ungefär 50 % av totalkostnaden (Warfvinge & Dahlblom 2017). 

Enligt Warfvinge & Dahlblom (2017) sker den största energianvändningen hos en 

byggnad under den tid som byggnaden är i drift. Detta sker i form av all den energi 

som under alla år går åt till uppvärmning, komfortkyla, varmvatten samt för att 

driva alla tekniska installationssystem som finns i byggnaden.  

Energin som används för uppvärmning och komfortkyla i ett rum är delvis beroende 

av fönstrets egenskaper (Kiss & Neij 2011). Ett fönster kan definieras som 

energieffektivt om dess värmeisolering är hög, det vill säga om fönstret släpper ut 

en liten mängd värme när skillnaden mellan inomhustemperaturen och 

utomhustemperaturen är stor. Värmeisoleringsförmågan uttrycks med hjälp av U-

värdet, värmegenomgångskoefficienten (W/m2K). Ju lägre U-värde desto lägre 

värmeförluster och bättre isolering. Samma studie (Kiss & Neij 2011) visar att U-

värdet för ett fönster har minskat från 2,0 W/m2K år 1970 till ett värde på 1,2 

W/m2K år 2010. I nuläget finns det ännu bättre fönstermodeller som kan uppnå ett 

U-värde på 0,5 W/m2K (Harvey 2018). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
I Sverige finns fyra stora certifieringssystem som används inom byggsektorn: 

LEED, BREEAM SE, GreenBulding och Miljöbyggnad (Freitas & Zhang 2018). 

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad 3.0 är utarbetat av Sweden Green Building 

Council och bygger på Boverkets Byggregler och Arbetsmiljöverkets regler om 

arbetsmiljö. Freitas & Zhang (2018) hävdar att Miljöbyggnad 3.0 är designad för att 

möta de lokala behoven inom olika typer av klimat, att den har en relativ låg 

implementeringskostnad och tar hänsyn till 15 indikatorer som gäller energi, 

inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Beroende av resultatet för dessa indikatorer 

placeras en byggnad i en av kategorierna: BRONS, SILVER eller GULD.  
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För att uppnå den lägsta nivån (BRONS) räcker det att följa Boverkets Byggregler 

och Arbetsmiljöverkets regler medan det för den högsta nivån (GULD) ställs det 

mycket höga krav som måste uppnås för flera indikatorer.  

Landstinget i Kalmar Län har en hållbarhetsanvisning för byggnader, med mål för 

hur lokaler ska utformas för att skapa en attraktiv arbetsmiljö, en låg påverkan på 

naturens resurser samt ett bra inomhusklimat. Landstinget i Kalmar använder sig av 

certifieringssystemet Miljöbyggnad, och i de flesta fall finns det problem med att 

hitta en optimal lösning för fönster med hänsyn till dagsljusinsläppen och värme- 

och kylbehoven. Utifrån värme- och kylbehov samt dagsljusinsläpp ska ett optimalt 

samband tas fram mellan att få bra dagsljus, låg värmetransmission och att inte få 

för mycket solvärmelast som kräver kylning av byggnaden.  

Ett fönster kan orsaka betydande värmevinster eller förluster i byggnader. Enligt 

Warfvinge & Dahlblom (2017) kan solenergin som kommer in i ett rum uppgå till 

700 W/m2 under sommaren om fönstren ligger i söderläge. En god 

energihushållning syftar till att den värme som flödar ut inifrån och ut genom husets 

fönster, dörrar och väggar ska vara så liten som möjligt. Det är också viktigt att ta 

till vara på värmen som strålar in vintertid. Sommartid kan värmen däremot leda till 

övertemperaturer och en högre energianvändning eftersom det kan bli nödvändigt 

att kyla byggnaden (Warfvinge & Dahlblom 2017). 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att undersöka hur valet av fönsterstorlek, med och utan invändigt solskydd, 

påverkar rumsbetyget utifrån ett antal parametrar i certifieringssystemet 

Miljöbyggnad. De parametrar som har tagits i åtanke är solvärmelasten, 

värmeeffektbehovet, den specifika energianvändningen, dagsljusbehovet och det 

termiska inneklimatet sommar- och vintertid.   

Målet är att ta fram en optimal fönsterstorlek för två typrum i en byggnad som 

Landstinget i Kalmar ska uppföra. Förutsättningen för optimeringen är att 

parametrarna solvärmelasten, värmeeffektbehovet, den specifika 

energianvändningen, dagsljusbehovet och det termiska inneklimatet sommar- och 

vintertid ska uppnå minst rumsbetyget SILVER. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats till två olika rumstyper på Länssjukhuset i Kalmar, ett 

behandlingsrum och ett kontorsrum. Båda rummen har en takhöjd på 2700 mm samt 

en bestämd bröstningshöjd för fönstret på minst 700 mm och maximalt 900 mm. 

Väggen som användes i beräkningarna är den typ som entreprenören bygger på 

Länssjukhuset i Kalmar. Fönstret i båda typrummen kommer placeras i ett rakt 

söderläge. 

Alla fönsteralternativ som studerats måste uppnått nivån SILVER för relevanta 

indikatorer inom Miljöbyggnad 3.0. I enlighet med byggherrens önskemål har 

endast invändiga solskydd studerats. Solskyddet har endast testats på de fönster som 

uppnår nivå SILVER.  
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På grund av rummens storlek är det omöjligt att sätta in fönster som är större än fyra 

kvadratmeter i behandlingsrummet, respektive 2,25 kvadratmeter i kontorsrummet. 

Detta medförde att sex modulmått (mellan M 10x10 och M 15x15) har studerats för 

kontorsrummet och elva modulmått (mellan M 10x10 och M 20x20) för 

behandlingsrummet. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

För att möjliggöra optimeringen av ett fönster krävs bland annat utredningar och 

förståelse för indikatorerna som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0. Sex av de 15 

indikatorerna som finns i Miljöbyggnad 3.0 påverkas av utformningen av fönstret. 

Dessa indikatorer är solvärmelasten, värmeeffektbehovet, den specifika 

energianvändningen, dagsljusbehovet och det termiska inneklimatet sommar- och 

vintertid. 

2.1 Generellt om fönster 
Ett fönster måste utformas på så sätt att insidan av byggnaden är skyddad från vind, 

fukt och regnvatten (Sandin 2017). Regnvatten får inte tränga in mellan glas och 

båge eller mellan karm och vägg. Det är också viktigt att täta anslutningen mellan 

karm och vägg ordentligt för att undvika fuktskador inne i väggen.  

Sandin (2017) påpekar att ett vanligt problem med fönster handlar om kondens som 

kan uppstå på fönstrets insida, mellan fönstrets glasrutor eller på fönstrets utsida. 

Invändigt och emellan fönsterrutorna uppkommer kondens framförallt vid gamla 2-

glasfönster som har en låg isoleringsförmåga. Det inre glaset är ofta kallare och när 

den varma och fuktiga luften i rummet träffar glaset uppstår kondens. Fenomenet 

uppstår främst på vintern när yttemperaturen blir väldigt låg. Mängden av kondens 

som produceras beror framförallt på fuktigheten från inomhusluften. Problemet kan 

undvikas genom att sänka ånghalten i inomhusluften eller genom att höja 

yttemperaturen på den inre glasrutan. Kondens kan även uppstå mellan glasrutor om 

tätningen mellan karmen och glasdelen är otillräckligt. Situationen uppstår främst på 

vintern när den fuktiga inomhusluften strömmar in mellan bågarna och träffar den 

yttre kalla glasrutan (Sandin 2017).      

Ett 3-glasfönster har väldigt god värmeisoleringsförmåga vilket kan medföra att den 

yttre rutan blir kallare än uteluften (Sandin 2017). Fenomenet när det bildas kondens 

på utsidan av ett 3-glasfönster inträffar framförallt nattetid under hösten eller våren 

när luftfuktigheten är hög. Vintertid kan det även uppstå kondensation på utsidan i 

form av iskristaller. Utvändig kondens utgör ingen skaderisk för fönstret. 

Kondensen som bildas på utsidan försvinner när solen värmer upp fönsterrutan på 

förmidagen.  

Vanliga beteckningar som används för att beskriva uppbyggnaden av ett fönster är 

2-glas, 3-glas eller 2+1 glas (Bodin et al. 2016). 2-glasfönster och 3-glasfönster 

består av två, respektive tre glasskikt som sitter i fönsterbågen sammanfogade med 

en mellanliggande metallskena medan 2+1 glas kan benämnas som en kombination 

mellan ett 2-glasfönster och en enkel isolerruta.  

Enligt Stenbacka & Stenbacka (2010) kan ett fönster placeras olika långt in i en 

vägg beroende av husets utformning och geometri. En rekommendation är dock att 

placera fönstret så nära insidan som det går för att dra nytta av den värme som 

kommer från radiatorer eller konvektorer. Genom en kort jämförelse mellan gamla 

och nya modeller av fönster går det enkelt att dra slutsatsen att värmeisoleringen i 
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glasdelen i ett vanligt tvåglasfönster är otillräckligt med hänsyn till dagens krav på 

komfort och energihushållning (Stenbacka & Stenbacka 2010).  

För att förbättra ett fönsters värmeisolering kan antalet glasrutor ökas, fönstret kan 

beläggas med lågemissionsskikt eller så kan luften mellan glasrutorna ersättas med 

någon gas som har lägre värmekonduktivitet jämfört med luften, till exempel argon. 

Med alla dessa lösningar kan U-värdet sänkas från ungefär 3,0 W/m2K till mindre 

än 1,0 W/m2K (Stenbacka & Stenbacka 2010). Ett fönster som har ett lägre U-värde 

än 1,0 W/m2K hör till energiklass A, den högsta energiklass som finns för 

energimärkta fönster (EQ Fönster 2019).   

2.2 Dagsljus 
Dagsljuset som är det naturliga ljuset på dagen är betydelsefullt för lokalernas 

belysning och för människans välbefinnande (Arbetsmiljöverket 2019). Fönstrets 

utformning är viktigt då det bestämmer dagsljusets karaktär samt hur effektivt ljuset 

kan utnyttjas. Svag belysning, bländande ljuskällor och små fönster på arbetsplatsen 

innebär en ökad risk för sämre effektivitet. Enligt Arbetsmiljöverket har en 

noggrann ljusplanering på arbetsplatsen flera olika positiva aspekter för 

arbetsmiljön, till exempel uppfattas arbetsplatsen som mer stimulerande tack vare 

dagsljuset. När dagsljuset inte är tillräckligt måste belysning anordnas för att få ett 

jämnt och lagom starkt sken i lokalen. 

Fönsterstorleken påverkar mängden dagsljus som kommer in i ett rum (Acosta et al. 

2005). Kvadratiska fönster släpper in en större mängd dagsljus som distribueras 

jämnt i rummet. Horisontella fönster tillåter en högre belysningsstyrka i sidoaxlarna 

medan vertikala fönster skapar en större ljuskontrast. Acosta et al. (2005) drog 

slutsatsen att dagsljusfaktorerna som erhålls genom ett kvadratiskt fönster placerat 

mitt i en vägg är något högre än de som erhålls med ett rektangulärt fönster av 

samma storlek som moteras med långsidan horisontellt. Det kvadratiska ger en 

dagsljusfaktor, DF, som är 15 % bättre än ett horisontellt fönster. Acosta et al. 

(2005) hänvisar att det vertikala fönstret ger det sämsta resultatet, med en minskning 

av dagsljusfaktorn med ungefär 20–40 % i jämförelse med ett kvadratiskt fönster. 

Större fönster medför proportionellt högre dagsljusfaktorer, men ger också en större 

spridning av det inre ljuset genom den glasade ytan.  

Det synliga ljuset som transmitteras genom fönstret kallas dagsljustransmittans eller 

LT-värde och anges i procent. Beroende av verksamhet kan önskat LT-värdet 

variera, i bostäder önskas oftast ett högt värde medan i lokaler eller kontor krävs en 

lagom nivå av dagsljus för att undvika bländning. Generellt så ger ett LT-värde runt 

60 procent ett optimalt dagsljusinsläpp (EQ Fönster 2019). 

Miljöbyggnad 3.0 använder dagsljusfaktorn som huvudmått för att bedöma 

dagsljuset i ett rum eller i en byggnad. DF är förhållandet mellan ljusstyrkan 

inomhus och utomhus och beräknas med en standardgrå himmel, under en molnig 

dag. För beräkning av DF-faktorn krävs också uppgifter om fönstrets storlek och 

placering, glasets LT-värde, rummets geometri och storlek samt reflektionstal hos 

tak-, vägg- och golvyta.  
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Ytterligare faktorer som påverkar är avstånd till och höjd på omkringliggande 

byggnader, utvändiga skuggande byggnadsdelar, fasta skärmar eller planerade 

grannhus enligt kommunens detaljplan ska också kontrolleras (SGBC 2019). 

2.2.1 Krav för Miljöbyggnad Silver 

Rekommendationen från Miljöbyggnad 3.0 är att uppnå en dagsljusfaktor på minst 1 

% inomhus. Detta betyder att belysningsstyrkan mitt i ett rum bör vara minst 1 % av 

belysningsstyrkan utomhus vid ett och samma tillfälle. Om till exempel 

belysningsstyrkan utomhus är 20 000 lux måste det finnas minst 200 lux mitt i ett 

rum för att uppnå kravet på 1 % (SGBC 2019).   

Vid framtagning av dagsljusfaktorn så samlas data in från flera punkter i rummet för 

att bestämma ett medianvärde. Punkterna måste ligga 0,8 meter över golvet, dem 

ska ligga mellan 0,1–0,5 meter från rummets väggar samt att avståndet mellan 

punkter får högst vara 0,5 meter. Dagsljuset kan beräknas med hjälp av ett 

simuleringsprogram rekommenderat av Miljöbyggnad 3.0, till exempel Velux 

Daylight Vizualizer. I tabell 1 återfinns betygskriterierna för dagsljus. 

Tabell 1: Miljöbyggnadskraven för DF och dess olika nivåer. 

Indikator 11 BRONS SILVER GULD 

Lokalbyggnader DF ≥ 1,0 % DF ≥ 1,2 % DF ≥ 1,5 % 

 

2.2.2 Boverkets och Arbetsmiljöverkets regler  

Myndigheternas krav om dagsljus är kvalitativt och ger endast generella råd om hur 

den ska vara utan att ange exakta värden som kan jämföras. Enligt AFS 2018:5 § 9 

bör en arbetsplats som ska användas under en längre period ha tillgång till 

tillfredsställande dagsljus samt även en möjlighet till utblick. 

2.3 Solvärmelast  
Solvärmelasten (SVL) är den solvärme som passerar fönster och bidrar till att värma 

luften inomhus. För att ange mängden solenergi som passerar ett fönster används g-

värdet, även kallat total transmittans. Ett g-värde på 0,75 betyder att 75 % av 

solvärmen som strålar mot fönstret passerar in i rummet. Vanliga fönster har 

normalt ett g-värde som ligger runt 0,75 (Manz & Menti 2012). Förhållandet mellan 

energivinster och termiska förluster kan beskrivas med hjälp av följande ekvation:  

α =
𝑔∗𝐼

𝑈∗∆𝜃
                                                              (1) 

där g står för g-värdet, I för solinstrålningen, U för U-värdet och Δϴ för 

temperaturskillnaden mellan uteluften och inneluften. Värdet för α ger en tydlig bild 

över inglasningens kvalité i det valda klimatet. Studien som Manz och Menti (2012) 

har genomfört i åtta städer från Europa har också visat att de moderna 3-

glasfönstrena ger bästa resultat i förhållandet mellan termiska vinster och förluster 

oavsett väderstreck. 
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2.3.1 Solinstrålning 

När solen strålar genom ett fönster och träffar en yta i byggnaden omvandlas 

solstrålningen till värme (Sandin 2017). Den värmeeffekt som absorberas av en yta 

är beroende av ytans absorption och vinkeln mot strålningen. Ljusa ytor har en 

mindre absorptionsförmåga medan mörka ytor absorberar en stor mängd 

solinstrålning. Enligt Sandin (2017) har asfalten en absorptionskoefficient på 0,9 

medan nysnö har en absorptionskoefficient på 0,15. När solen är skymd av moln blir 

strålningen väsentligt mindre. 

2.3.2 Krav för Miljöbyggnad Silver 

Solvärmelasten kan antingen simuleras med hjälp av datorverktyg eller med hjälp av 

en förenklad metod för rum som har fönster mot ett väderstreck. För beräkning med 

den förenklade metoden gäller följande samband: 

SVL = 800 x Gsyst x 
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑟𝑢𝑚
 W/m2 golvarea                                (2) 

Den maximala effekten som solinstrålningen kan uppnå är 800 W/m2. Det 

sammanvägda g-värdet för fönsterglas samt yttre, inre eller mellanliggande solskydd 

är enhetslöst och betecknas Gsyst. Golvarean för hela rummet är Arum och den anges i 

m2. Glasarean för fönstret där karm, båge och profil inte är inräknat betecknas som 

Aglas och anges i m2. I tabell 2 återfinns betygskriterierna för solvärmelasten i W/m2 

golvarea (SGBC 2019). Boverket och Arbetsmiljöverket ställer inga krav på 

solvärmelaster för byggnader. 

Tabell 2: Miljöbyggnadskraven för solvärmelast. 

Indikator 10 BRONS SILVER GULD 

Lokalbyggnader ≤ 40 W/m2 ≤ 32 W/m2 ≤ 22 W/m2 

 

2.4 Specifik energianvändning 
Specifik energianvändning syftar till den årliga levererade energin till en byggnad. 

Denna energi används till uppvärmning, varmvatten, komfortkyla och 

fastighetsenergi.  

Värmegenomgångskoefficienten på ett välisolerat fönster ligger på ungefär 1,0 

W/m2K medan värdet för en välisolerad vägg är cirka 0,1 W/m2K (Strandberg 

2015). Detta gör att en kvadratmeter fönster släpper ut tio gånger mer energi än en 

kvadratmeter vägg och därför kan ett fönster beskrivas som ett hål i byggnadens 

värmande skal. Både väggar och fönster släpper ut energi genom 

transmissionsförluster.  

Transmission betyder överföring och här är det värme som överförs genom 

byggnadsdelarna, bland annat genom värmeledning i fasta material. Under nästan 

hela året så är det varmare inomhus än vad det är utomhus och luften strävar alltid 

efter att gå mot kallare områden för att utjämna temperaturskillnaderna.  
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Byggnaden förlorar därmed värme och för att kunna hålla den innetemperaturen 

som önskas måste det tillföras motsvarande värmemängd som har gått till spillo 

(Strandberg 2015).   

Persson et al.(2005) analyserade inverkan av fönsterstorlek på energibalansen i ett 

lågenergihus genom att beräkna energianvändningen vinter- och sommartid. 

Fönstret som analyserades var ett 3-glas fönster. Resultaten från rapporten visar att 

storleken på energieffektiva fönster inte har stor betydelse för värmebehovet på 

vintern, men är däremot relevant för kylbehovet under sommaren. Detta tyder på att 

det är möjligt att förstora fönstret mot norr vilket ger en minskad solvärmelast och 

bättre ljusförhållanden i byggnaden. 

2.4.1 Energibalans 

Det är inte bara byggnadens värmesystem som tillför värme i ett rum utan det finns 

också andra värmekällor som brukar benämnas interna värmelaster. Nästan alla 

utrusningar och apparater som finns i en byggnad producerar värme under deras 

användningstid. Även människor som befinner sig i ett rum tillför en viss mängd 

värme genom strålning, konvektion och avdunstning (Elmroth 2009).  

Om värmetillförseln till rumsluften är mindre än värmeförlusten genom klimatskalet 

erhålls ett värmeunderskott som måste kompenseras av värmesystemet för att hålla 

temperaturen inomhus på en acceptabel nivå. Energibalansen kan beräknas genom 

att addera ihop det normalårsbaserade värme- och kylbehovet (Qvärme) med det 

normalårsbaserade elbehovet (W). Nettoenergibehovet (EP) kan beräknas enligt:  

𝐸𝑃 = 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝑊                                                    (3) 

Inom Qvärme adderas parametrarna som kräver energi. Parametrarna är värmebehov 

för ventilation och tappvarmvatten, värmeförluster orsakade av transmission och 

luftläckage, energibehov för kylning samt distributions och reglerförluster. Från 

denna summa subtraheras parametrarna som producerar energi t.ex. värme från 

solfångare och solvärmen som kommer in genom fönstret. Elbehovet omfattar 

fastighetsenergi och verksamhetsenergi (Elmroth 2009).  

2.4.2 Köldbryggor  

Klimatskalet som tillhör en byggnad värmeisoleras så mycket som det går för att 

minska energiförlusterna, men det finns fortfarande svagheter i den. När en 

yttervägg ansluter mot exempelvis mellanbjälklaget eller ett fönster kommer 

isoleringsmaterialen som tillhör ytterväggen att brytas av ett annat material med 

sämre isolering, detta medför att en köldbrygga kommer att bildas. Köldbryggor 

medför en ökad energianvändning på grund av att värmen inomhus enklare kan 

ledas ut genom den. Reduceringen av köldbryggornas inverkan är en viktig del för 

att få ett bra inomhusklimat och en energieffektiv byggnad (Sandin 2017). 
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2.4.3 Boverkets regler 

I tabell 3 återfinns de minimikraven som ställs på en byggnads energianvändning 

per år. Både kraven för en byggnads energianvändning i kWh/m2 Atemp och år samt 

kraven för värmegenomgångskoefficienten redovisas.  

Tabell 3: Boverkets krav på energianvändning. 

 

Energiprestanda uttryck som 

primärenergital (EPpet) 

[kWh/m2 Atemp och år] 

 

Genomsnittlig 

värmegenomgångs- 

koefficient (Um) 

[W/m2K] 

 

LOKALER 80 0,6 

Vägg X 0,18 

Fönster X 1,3 

 

2.4.4 Krav för Miljöbyggnad Silver 

Energianvändningen för hela året är den energi som krävs för uppvärmning, 

varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsenergi och ska beräknas i kWh/m2, 

Atemp. I tabell 4 återfinns kriterierna för den årliga energianvändningen i kWh/m2, 

Atemp vid nyproduktion (SGBC 2019).  

Tabell 4: Miljöbyggnadskraven för energianvändning. 

Indikator 3 BRONS SILVER GULD 

Lokalbyggnader 

 

≤ BBR:s energikrav 

verifierad med uppmätt 

energianvändning. 

 

 

 

≤ 70 % BBR:s 

energikrav verifierad 

med uppmätt 

energianvändning. 

 

≤ 60 % BBR:s 

energikrav verifierad 

med uppmätt 

energianvändning. 

2.5 Värmeeffektbehov 
Det dimensionerande värmeeffektbehovet används för att bestämma dimensionen 

för byggnadens värmesystem och beräknas med hjälp av värmeförlusterna som sker 

genom transmission, luftläckage och ventilation. Nyckeltalet som beskriver hur stort 

värmeeffektbehovet ska vara anges i enheten W/m2 Atemp. Med Atemp menas arean för 

delarna av en byggnad som ska värmas upp till minst 10°C. Effektbehovet beror på 

flera faktorer, framförallt var i landet byggnaden ligger, hur den är byggd och när 

den är byggd. Några typiska intervaller är 40–60 W/m2 Atemp för småhus, 30–60 

W/m2 Atemp för flerbostadshus och 35–60 W/m2 Atemp för kontor (Warfvinge & 

Dahlblom 2017). 
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2.5.1 Krav för Miljöbyggnad Silver 

Värmeeffektbehovet (Ptot) beräknas som summan av byggnadens värmeförluster 

orsakade av transmission (Ptransmission), luftläckage (Pluftläckage) och ventilation 

(Pventilation) genom byggnadens omslutningsarea (Aom): 

𝑃𝑡𝑜𝑡  =
𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 +𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 +𝑃𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒  

𝐴𝑜𝑚
   W/m2, Aom                                  (4) 

För att kunna beräkna Ptot krävs också uppgifter om lufttemperaturen på insidan 

(minst 21°C), den dimensionerande vintertemperaturen (DVUT), U-värden för 

omslutande ytor (golv, väggar, fönster och tak) samt informationer om köldbryggor. 

För att uppnå nivån SILVER kan köldbryggorna approximeras med hjälp av ett 

schablonvärde på minst 30 % av Ptransmission.  

Beroende på vilken klimatzon som byggnaden är placerad i ändras kriterierna för 

effektbehovet med hjälp av den geografiska faktorn Fgeo. Anledningen är att det i de 

norra delarna av Sverige är omöjligt att uppfylla samma krav som i den södra delen 

med hänsyn till temperaturskillnaden genom året.  

För att säkerställa ett rimligt värde på värmeeffektbehovet för de givna 

förutsättningarna kan ett energiberäkningsprogram rekommenderat av 

Miljöbyggnad 3.0 användas, till exempel VIP-Energy.  I tabell 5 återfinns 

kriterierna för värmeeffektbehov i W/m2, Aom vid nyproduktion (SGBC 2019). 

Tabell 5: Miljöbyggnadskraven för värmeeffektbehovet. 

 Indikator 1 BRONS SILVER GULD 

Lokalbyggnader 

 

≤ 30 x Fgeo 

 

 

≤ 24 x Fgeo 

 

≤ 18 x Fgeo 

2.5.2 Boverkets regler 

Värmeeffektbehovet beräknas under den kallaste dagen under ett normalår med 

hjälp av en trolig lägsta utetemperatur som i Boverkets byggregler (2019) [BBR] 

kallas dimensionerande vintertemperatur (DVUT). Värdet för DVUT är inte den 

längsta temperatur som kan inträffa under vintern utan det är ett medelvärde för 

dygnstemperaturen under den kallaste dagen på året. Anledningen till detta är att 

värmesystemet kan överdimensioneras om beräkningsvärdet för utetemperaturen är 

för låg eller underdimensioneras om beräkningsvärdet är för högt. DVUT bestäms 

med hjälp av byggnadens geografiska placering och dess tidskonstant (τb) som är ett 

mått på värmetrögheten. I en viktmässigt lätt byggnad märks en 

utetemperaturförändring snabbt och värmesystemet måste därför dimensioneras för 

en låg utomhustemperatur. En tung byggnad däremot reagerar långsammare vid en 

utetemperaturförändring och kylan tränger in först efter en längre sammanhängande 

kall period. En hög isoleringsstandard och god lufttäthet medför längre tidskonstant 

och ett mindre värde för DVUT (Boverket 2019). 
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2.6 Termisk inneklimat sommartid 
Luftläckage genom anslutningar kan ge upphov till drag om ventilationssystemet i 

byggnaden förstärker undertrycket (Warfvinge & Dahlblom 2017). Anslutningen 

mellan ytterväggar och fönster eller mellan fönsterkarm och fönsterbåge är exempel 

på känsliga konstruktionsdelar. För att säkerställa god komfort i ett rum är det 

nödvändigt att skapa god lufttäthet. Luftrörelser som har lägre hastighet än cirka 

0,15 m/s upplevs vanligen inte som störande drag. Den operativa temperaturen (T0) 

beräknas med hjälp av luftens temperatur och de omgivande ytornas 

strålningstemperatur. Parametern används för bedömning av det termiska 

inneklimatet eftersom denna ger en bättre beskrivning av temperaturupplevelsen 

jämfört med lufttemperaturen.  

Rekommenderade värden för den operativa temperaturen sommartid i en lokal är 

23–26°C (Warfvinge & Dahlblom 2017). För att värdera inomhuskilmatet relateras 

till andelen som är missnöjda med klimatet. Det engelska uttrycket, Predicted 

Percentage Dissatisfied (PPD) används när andelen bedöms. Om en grupp personer 

befinner sig i ett rum och färre än 15 % av dem är missnöjda med det termiska 

inneklimatet det betyder att PPD är mindre än 15 % i rummet.  

Den operativa temperaturen kan beräknas utifrån vad brukarna har för klädsel och 

deras fysiska aktivitet. Den operativa temperaturen bedöms sedan i den punkt av 

vistelserummet där komforten antas vara sämst. Den punkten ligger oftast framför 

rummets fönster och är beläget en meter in i rummet. Vad som är ett lämpligt 

temperaturintervall beror på två olika faktorer, den fysiska aktiviteten i rummet och 

vilken värmeisolerande förmåga klädseln på brukarna har. Den fysikaliska 

aktiviteten mäts i ”met” och klädernas inverkan i enheten ”clo”. Till exempel 

skrivbordsarbetet bedöms med 1.2 met och normal löpning med 7.4 met. Lätt 

sommarklädsel bedöms med 0.5 clo och normal inomhusklädsel under vintern med 

1.0 clo (SGBC 2019).    

2.6.1 Krav för Miljöbyggnad Silver 

I tabell 6 återfinns kriterierna för termiskt klimat sommar vid nyproduktion (SGBC 

2019). Kriterierna gäller för lokaler och för nivå GULD krävs det en eftermätning 

när byggnaden är färdigställd.  

Tabell 6: Miljöbyggnadskraven för termiskt inneklimat sommartid. 

Indikator 9 BRONS SILVER GULD 

Lokalbyggnader 

Med  

komfortkyla 

 

Termiskt inneklimat 

uppfyller 

PPD ≤ 15 % en kritisk 

varm och solig dag, 

 

 

Termiskt inneklimat 

uppfyller 

PPD ≤ 10 % en kritisk 

varm och solig dag. 

 

SILVER + 

 

Enkät ELLER mätning. 
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2.6.2 Boverkets regler 

Ett myndighetskrav för det termiska klimatet preciserar att termisk komfort måste 

uppnås i ett rums vistelsezon. Enligt BBR så måste vistelsezonen avgränsas av 

vertikala plan med minst 0,6 meter från ytterväggar eller mellanväggar utan fönster. 

Har en ytterväggar ett fönster gäller avståndet en meter istället. Från golvet börjar 

vistelsezonen 0,1 meter över golvet och avslutas vid två meters höjd över golvet. 

För utrymmen som finns mellan rummets ytor och vistelsezonen ställer BBR inga 

krav. Figur 1 är en illustrerande bild över hur vistelsezonen för ett rum ser ut.  

 

Figur 1: Vistelsezon enligt BBR:s definition (Publiceras efter medgivande av Warfvinge & Dahlblom 

2017). 

2.6.3 Arbetsmiljöverkets regler  

Enligt AFS 2018:5 § 29 bör lokaler som innehåller arbetsplatser eller 

personalutrymmen ha ett lämpligt termiskt klimat. Arbetsmiljöverkets krav om 

termiskt klimat är kvalitativt och ger endast generella råd om hur den ska vara utan 

att ange exakta värden som kan verifieras. 
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2.7 Termisk inneklimat vintertid 
En viktig faktor som påverkar upplevelsen av de termiska komforten under vintern 

är kallras. Med kallras menas de luftrörelser som bildas vid kalla fönster och uppstår 

när temperaturskillnaden mellan glasytan och inneluften är stor. Luften på insidan 

kyls när den kommer i kontakt med den kalla glasytan och blir därmed tyngre och 

sjunker till golvet som en kall luftström. Detta fenomen händer framförallt i 

byggnader som har stora och sämre isolerade fönster. För ett gammalt tvåglasfönster 

som har ett större modulmått än 7M finns det stor risk för kallras även vid en 

utetemperatur på -5 °C. Med mycket välisolerade fönster av måttlig höjd 

uppkommer inget besvärande kallras (Warfvinge & Dahlblom 2017). 

2.7.1 Krav för Miljöbyggnad Silver 

I tabell 7 redovisas de krav som Miljöbyggnad 3.0 ställer på det termiska 

inneklimatet vintertid (SGBC 2019). Boverket och Arbetsmiljöverket ställer samma 

krav för termiskt inneklimat vinter och för termiskt klimat sommar som måste 

uppnås inom vistelsezonen.  

Tabell 7: Miljöbyggnadskraven för termiskt inneklimat vintertid. 

Indikator 9 BRONS SILVER GULD 

Lokalbyggnader 

 

Termiskt inneklimat 

uppfyller 

PPD ≤ 15 % vid 

DVUT 

 

 

Termiskt inneklimat 

uppfyller 

PPD ≤ 10 % vid 

DVUT 

SILVER + 

 

Enkät ELLER mätning. 

 

2.8 Solskydd 
Det finns fyra huvudtyper av solavskärmning som kan användas var för sig eller i 

kombination: yttre solskydd, mellanliggande solskydd, inre solskydd och 

solskyddsglas. Yttre solskydd anses vara mest effektivt eftersom det hindrar 

solvärmen att komma in i rummet. Markis eller markisolett är några exempel som 

kan styras antingen av brukarna eller automatiskt beroende på solintensitet eller 

rumstemperatur. Mellanliggande solskydd monteras mellan fönsterglasen, ett 

exempel på ett mellanliggande solskydd är persienner. Invändiga solskydd monteras 

på insidan av fönstret och kan vara gardiner eller rullgardiner. De invändiga 

solskydden ger inte samma solskyddseffekt som de utvändiga men är användbara 

för att kunna reglera ljuset och bländningen (Warfvinge & Dahlblom 2017). Enligt 

Galasiu et al. (2004) så kan ett invändigt solskydd minska mängden infallande 

solstrålning med 50–60 % och den specifika energianvändningen med 6 %, men 

tyvärr så medför detta också en minskning av dagsljuset med minst 10 %. 

2.8.1 Inre solskydd 

Fyra vanliga modeller av invändig solavskärmning är gardiner, lamellgardiner, 

rullgardiner och persienner. Med vanliga gardiner kan den infallande solen bara 

justeras i den vertikala axel, dessa är ganska opraktiska då det inte går att tona ner 

ljuset utan bara minska storleken på det infallande ljuset. En rullgardin blir nästan 
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raka motsatsen, med denna så kan solljuset endast justeras i den horisontella axeln. 

Precis som vanliga gardiner så går det heller inte att tona ner ljuset. Med en 

lamellgardin så är justeringsmöjligheterna bättre än vanligagardiner och rullgardiner 

då det går att tona ner och reflektera bort det infallande ljuset med en lamellgardin, 

detta sker i den vertikala axeln. En persienn fungerar precis som en lamellgardin 

bara det att den arbetar i den horisontella axeln, se figur 2 (Warfvinge & Dahlblom 

2017).  

2.8.2 Solskyddsglas 

Syftet med ett solskyddsglas är att absorbera eller reflektera solstrålningen och till 

slut minska obehaget av bländning och övertemperaturer inomhus. Fysikaliskt är det 

omöjligt att stänga ute all värme från solen, men genom att begränsa 

solvärmetillskottet så mycket som möjligt (till exempel med ett lågt g-värde) finns 

det möjlighet att spara stora mängder energi. Fördelen med ett lågt g-värde är att 

kylenergibehovet minskar, men samtidigt kan behovet av värme och 

belysningsenergi öka under vinterdagarna. (Warfvinge & Dahlblom 2017). 

2.9   Sammanfattning av betygskriterier 
I tabell 8 redovisas en sammanfattning av alla krav från Miljöbyggnad 3.0 som 

studerats i arbetet. Kraven redovisas för alla betygsnivåer som finns i Miljöbyggnad 

3.0.  

Tabell 8: Sammanfattning över miljöbyggnads krav. 

NIVÅ BRONS SILVER GULD 

Specifik 

energianvändning 
80 kWh/m2 56 kWh/m2 48 kWh/m2 

Solvärmelast 40 W/m2 32 W/m2 22 W/m2 

Dagsljusfaktor DF ≥ 1,0 % DF ≥ 1,2 % DF ≥ 1,5 % 

Termiskt klimat PPD ≤ 15 % PPD ≤ 10 % 
SILVER + 

Enkät/mätning 

Värmeeffektbehovet ≤ 30 x Fgeo ≤ 24 x Fgeo ≤ 18 x Fgeo 
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3 Objektsbeskrivning 

3.1 Psykiatrihuset 
Objektet som arbetet utgått från är Kalmars nya psykiatrihus där byggherren har 

som mål att uppnå nivån SILVER inom certifieringssystemet Miljöbyggnad. 

Byggnaden kommer att ligga i direkt anslutning till Länssjukhuset Kalmar och är 

tänkt att samla specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser i två 

huskroppar. I en förstudie för det nya psykiatrihuset beskriver Landstinget i Kalmar 

att ”projektet ska på alla nivåer, arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv för att skapa 

bättre patientmiljö och förbättrad ekonomi” (Landstinget i Kalmar Län 2015).  

En byggnadsdel kommer att bestå av 7 våningsplan och den andra kommer att ha 3 

våningsplan över mark. Konstruktionen kommer inte att ha skuggning eller insyn 

från omgivande byggnader. Projektet kommer att genomföras som totalentreprenad 

och beräknas kosta över 800 miljoner kronor. En prognos för inflyttning av 

verksamheterna är våren 2021. I figur 2 visas en bild över hur hela byggnaden 

kommer se ut när den är färdig.  

 

 

Figur 2: Gestaltningsförslag på hur de nya psykiatri kommer se ut i sjukhusområdet (Publiceras efter 

medgivande av Landstinget i Kalmar Län 2015). 

De två rumstyperna som fönstret har optimerats för är ett behandlingsrum och ett 

kontorsrum, se figur 3. Ytterväggen som fönstret kommer sättas in i är samma i 

båda rummen. Från utsidan består väggen av 100 mm betong, 300 mm stenull och 

200 mm betong, se figur 4.  
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Figur 3: Planlösning över de två typrummen. 

 

 

Figur 4: Uppbyggnad för ytterväggen och innerväggen. 
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3.2 Fönstertyp 
De parametrar som gäller för fönstret är att det kommer att vara ett fast 3-

glasfönster, ha ett U-värde på 0,9 W/m2K, ett g-värde på 0,35 och ett LT-värde på 

0,68. Det är endast fönstrets storlek som varieras i optimeringen. Fönstrets 

egenskaper har antagits vara desamma oavsett storlek.   

Fönsterkarmen är tillverkad av plastmaterialet polyvinylklorid, PVC (SparFönster 

2019). Karmen är uppbyggd av flera ihåliga profiler indelade i kammare som fylls 

med luft, se figur 5. Syftet med dessa luftfyllda hålrum är att förbättra fönstrets 

isoleringsförmåga. På insidan är karmen förstärkt med stålprofiler som förbättrar 

fönstrets stabilitet och motståndskraft mot vindlast. PVC-fönster medger mindre 

investeringskostnader, mindre underhåll och bättre isoleringsförmåga jämfört med 

trä- eller aluminiumfönster (Wentzel 2005).  

 

Figur 5: Sektion för ett 3-glasfönster med PVC-karm (Publiceras efter medgivande av Nordiska fönster 

2019). 

I tabell 9 presenteras de tekniska specifikationerna för de fönster som kommer 

används vid byggnationen av psykiatrihuset. Det är denna typ av fönster som 

beräkningarna kommer att göras för.  

Tabell 9: Tekniska specifikationer för 3-glasfönstret. 

Parameter Beskrivning 

Karmdjup 70 mm 

Karmhöjd 60–70 mm 

Isolerrutans tjocklek 42 mm 

Gasfyllning Argon 

Andel glas 80 % 

Andel karm 20 % 
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4 Metod 

4.1 Sekundär datainsamling 
Insamling av mätdata samt olika typer av krav har skett via olika litteraturstudier. 

Olika beräkningsformler studerades samt olika typer av krav från exempelvis 

Miljöbyggnad eller Boverket. Insamlingen görs för att kunna veta vart 

minimigränserna för olika fönsterstorlekar sätts så att fönstret följer de 

byggnadsregler och krav som gäller idag för nybyggnationer.   

Målet för den nya psykiatribyggnaden som byggs i Kalmar är att miljöcertifieras 

som SILVER i Miljöbyggnad. Detta medförde att en stor del av den sekundära 

datainsamlingen bestod av en genomgång av de relevanta indikatorerna tillsammans 

med sina bedömningsmetoder. Bakom varje indikator finns en större mängd 

information och kunskap än det som tillämpas i myndigheternas föreskrifter, därför 

tar arbetet hänsyn till gamla studier som utförts inom området. Informationen anses 

kunna hjälpa läsaren att förstå olika indikatorers funktioner samt få en bättre 

överblick om hur kraven från Miljöbyggnad 3.0, Boverket och Arbetsmiljöverket 

hänger ihop.  

4.2 Primär datainsamling 
Den primära datainsamlingsmetoden bestod av olika simuleringar i VIP-energy, 

Velux Daylight Vizualizer och CBE Thermal Comfort Tool. Alla dessa program 

rekommenderas av Miljöbyggnad 3.0 för simuleringar och gavs relevanta mätvärden 

för att besvara målet. Handberäkningar för fönstret har även utförts, fast endast som 

stöd för den huvudsakliga delen i arbetet, det vill säga simuleringarna i 

datorverktygen. Mätvärden som ges från simuleringarna är väldigt exakta eftersom 

programmen tar hänsyn till många aspekter som är svåra att räkna med i 

handberäkningarna. Mätvärden från alla simuleringar samlades in i 

beräkningsprogrammet Excel där de sammanställs till tabeller och grafer och 

studerades utifrån de förutsättningar och avgränsningar som har satts i arbetet.   

4.2.1 Energisimulering 

För simuleringar av specifik energianvändning, värmeeffektbehov och solvärmelast 

valdes verktyget VIP-Energy, ett energiberäkningsprogram utvecklad av Strusoft. 

Alla parametrar kan simuleras under en vald period i antingen ett enskilt rum eller 

en byggnad. Detta gör det möjligt att bygga upp en modell i programmet som har 

liknande förutsättningar som byggnaden i verkligheten.  

Efter att all indata förts in i simuleringsverktygen gjordes en beräkning under några 

sekunder. Resultaten redovisas med hjälp av tabeller och diagram som ger en tydlig 

bild om byggnadens energiprestanda (Strusoft 2019).  

4.2.2 Dagsljussimulering 

För simuleringar av dagsljus valdes verktyget VELUX Daylight Visualizer, ett 

belysningssimuleringsprogram utvecklat av Luxion. Det är avsett att analysera och 

att effektivisera användningen av dagsljus och att hjälpa arkitekter och ingenjörer att 
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bedöma tillgången till naturligt ljus redan från ett tidigt skede i byggprojektet. 

Programmen utvärderar mängden och fördelningen av ljus som kommer in i 

byggnaden jämfört med utomhusmängden av solljus under olika väderförhållanden. 

Nivåerna av dagsljus beräknas vanligen vid en bestämd höjd på 0,8 meter över 

golvet. Programvaran tillåter analyser av 3D-modeller där tak- och fasadfönster kan 

användas. Andra inställningar inkluderar placering och orientering för byggnaden, 

datum och tid samt himmelförhållandet som kan variera från klar till molnigt. 

Resultaten för dagsljus kan redovisas både tvådimensionell (2D) och 

tredimensionell (3D) (Luxion 2019). 

4.2.3 Termiskt inneklimatsimulering 

För simuleringar av termisk inneklimat sommar och vinter valdes verktygen VIP-

Energy och CBE Thermal Comfort Tool. Det första programmet användes för att 

beräkna operativa temperaturen i rummet och den andra användes för att ta fram 

PPD-värdet under sommar och vinter. CBE Thermal Comfort Tool är ett gratis 

onlineverktyg för utvärdering av termiskt komfort enligt den internationella 

standarden ASHRAE 55 (Hoyt et al. 2017). 
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5 Genomförande 

Konkreta aspekter som tagits i beaktande för att uppnå arbetets mål är: 

 Simulering av energianvändning, värmeeffektbehov och solvärmelast 

 Simulering av dagsljus samt termiskt inneklimat sommar och vinter  

 Analys och jämförelse av erhållna värden mot Miljöbyggnads krav 

 Framtagning av en optimal fönsterstorlek för varje typrum 

5.1 Platsbesök och observationer 
Ett platsbesök på Kalmars Länssjukhus gjordes i uppstarten av arbetet där en 

överblick gavs av vad som skulle utföras samt att alla förutsättningarna och 

avgränsningarna fastställdes.  

5.2 Fönsterstorlek 
Utifrån insamlingen av litteraturstudien har en analys genomförts för att ta fram en 

lista med fönsterstorlekar som kunde studeras under den begränsade tiden för 

arbetsutförandet. Ett fönster mindre än en kvadratmeter kommer aldrig att uppfylla 

det minsta kraven för dagsljus som ställs i Miljöbyggnad 3.0 därför har det aldrig 

testats som ett alternativ. Eftersom båda typrummen har en begränsad 

ytterväggsarea är det omöjligt att montera större fönster än fyra kvadratmeter i 

behandlingsrummet, respektive 2,25 kvadratmeter i kontorsrummet. Detta medförde 

att sex modulmått valdes för kontorsrummet och elva modulmått för 

behandlingsrummet, vilka studeras vidare i simuleringsverktygen. tabell 10 och 

tabell 11 redovisar varje fönsters modulmått och area.  

Tabell 10: Modulmått, fönsterarea och glasarea för behandlingsrummet. 

Modulmått Total area [m1] Glasarea[m1] 

M 10x10 1 0,80 

M 11x11 1,21 1,00 

M 12x12 1,44 1,15 

M 13x13 1,69 1,35 

M 14x14 1,96 1,57 

M 15x15 2,25 1,80 

M 16x16 2,56 2,05 

M 17x17 2,89 2,31 

M 18x18 3,24 2,60 

M 19x19 3,61 2,90 

M 20x20 4 3,20 

 

Tabell 11: Modulmått, fönsterarea och glasarea för kontoret. 

Modulmått Total area [m1] Glasarea [m1] 

M 10x10 1 0,80 

M 11x11 1,21 1,00 

M 12x12 1,44 1,15 

M 13x13 1,69 1,35 

M 14x14 1,96 1,57 

M 15x15 2,25 1,80 
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5.3 Simulering av dagsljus 
Simuleringarna av dagsljuset gjordes med hjälp av Velux Daylight Visualizer. 

Indata som klistrades in först lades under fliken ”Floor/Walls” där informationer om 

golv och väggar definierades. Under fliken ”Roof/Ceiling” specificerades typen av 

tak för rummen och sedan angavs byggnadens placering i fliken ”Location” med 

hjälp av geografiska koordinater. För att definiera fönstrets placering, dimension 

och LT-värde användes fliken ”Windows” och för att bestämma reflektionstalen för 

golv, väggar och tak användes fliken ”Surfaces”. I näst sista fliken, benämnd 

”Camera”, angavs höjden för beräkning av dagsljus som är 0,8 meter över golvet. 

Sista steget var att generera en 2D eller 3D simulering under fliken ”Render”, där 

specificerades också väderförhållandet och tiden för simuleringen. För att ta fram 

dagsljusfaktorn i kontors- och behandlingsrummet användes de parametrar som 

redovisas i tabell 12. 

Tabell 12: Indata för dagsljus. 

Parameter Värde Kommentar 

Höjd över golv 0,8 m  

Avstånd från innerväggar 1,0 m  

Rumsdjup 4,2 m  

LT-värde 68 %  

Reflektionstal innervägg 0,80  

Reflektionstal golv 0,30  

Reflektionstal tak 0,90  

Väderförhållande Standardgrå himmel ISO 15469:200 CIE 

Koordinater 16,192 Ö/56,401 N Kalmar Länssjukhus 

 

5.4 Simuleringar VIP-Energy 
Simuleringarna som gjordes för att kontrollera kylbehovet, den specifika 

energianvändningen, solvärmelasten och värmeeffektbehovet gjordes i VIP-Energy. 

Första steget var att klistra in all indata i programmet för simuleringar under 

rubriken ”Projektdata”. Rubriken börjar med fliken "Klimat", där en fil med 

väderstatistik för Kalmar lades upp, se figur 6. I nästa flik benämnd "Byggnad" 

klistrades arean för vägg-, tak-, golv-, och fönsterytorna samt deras U-värde och 

väderstreck in. Under den tredje fliken "Drifttidsschema" bestämdes typen av 

verksamhet för typrummen och vilka tider som dem är i drift varje år. Inom fliken 

"Värmeförsörjning” valdes uppvärmningskällan och vilken typ av värmepump som 

kommer att finnas i byggnaden. Under fliken "Energikrav" valdes klimatzonen, 

värmeförsörjningen och typen av byggnad. I sista fliken "Tidsstyrd ventilation" 

valdes typen av ventilation och dess verkningsgrad, samt hur stor tilluft och frånluft 

som ska finnas. När all indata hade förts in användes funktionen ”Beräkning” för att 

genomföra simuleringen och ta fram en mängd olika diagram och mätvärden för 

objektet. Inverkan av köldbryggor räknades inte med i beräkningarna. Resultaten 

analyserades och presenterades i tabeller och grafer. I tabell 13 redovisas en del 

parametrar från VIP. 
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Tabell 13: Inmatade värden i VIP-Energy. 

Parametrar Värde Kommentar 

Klimat data 2018 för Kalmar Byggnadens placering 

Årlig omgivningstemperatur 30/07/-20 °C Högsta/medel/lägsta 

Horisontvinkel 20 %  

Vindhastighet 70 %  

Solreflektion från marken 20 %  

Lufttryck 1 013,21 hPa  

   

Värmning 21 °C  

Kylning 23 °C  

   

Personer 1,0 W/m2  

Sol Timvärden  

Luftförändringshastighet 0,35 l/s, m2  

Värmeåtervinning   

Fläkttryck 400 Pa  

Fläkt verkningsgrad 50 %  

 

Figur 6: Sol, utetemperatur, vind och relativ fuktighet utomhus över Kalmar 2018 (Publiceras efter 

medgivande av Strusoft 2019). 
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5.4.1 Specifika energianvändningen 

Den specifika energianvändningens värde hämtades direkt ur resultatsidan i VIP-

Energy och anges i kWh/m2 och år. Alla värden för respektive fönsterstorlek fördes 

in i kalkylprogrammet Excel och jämfördes med varandra. 

5.4.2 Solvärmelasten 

Solvärmelastens värde hämtades direkt ur resultatsidan i VIP-Energy och den anges 

i W/m2. Alla värden för respektive fönsterstorlek fördes in i kalkylprogrammet 

Excel och jämfördes med varandra. 

5.4.3 Värmeeffektbehovet 

Värmeeffektbehovet togs från högsta energiförbrukningsdagen, det vill säga den 

dagen då summan av den avgivna transmissionen, ventilationen och luftläckaget är 

som störst under hela året. Värdet från årets kallaste dag dividerades med den 

omslutande arean för hela rummet och värmeeffektbehovet räknades ut i W/m2.  

5.4.4 Termiska inneklimatet 

För att ta fram PPD indexet användes grafen för den operativa temperaturen. Den 

största och den minsta temperaturen från sommar och vinter togs fram och fördes 

sedan in i beräkningsverktyget CBE Termal Comfort Cool. Den operativa 

temperaturen i rummet beror på den valda fönsterstorleken medan de andra 

parametrar som tillämpas i verktygen förutsätts ligga konstant på samma värde.  

Simuleringen för termiskt inneklimat sommar skedde med en relativ fuktighet som 

låg på 50 %, en beklädnad på 0.5 clo, en fysisk aktivitet på 1.2 MET och ett 

ventilationsflöde på 0.15 m/s. Simuleringen för termiskt inneklimat vinter skedde 

med en relativ fuktighet som låg på 50 %, en beklädnad på 1.0 clo, en fysisk 

aktivitet på 1.2 MET och ett ventilationsflöde på 0.15 m/s. Värdena för MET, clo 

och ventilationsflöde är rekommenderade standardvärden för simuleringar som tas 

upp i Miljöbyggnad 3.0.  

5.5 Aspekter att beakta vid utformning och framtagning av 

förslag 
En summering av alla indikatorer som erhålls från simuleringarna sammanställdes 

och värdena jämfördes för att skapa den optimala fönsterstorleken för 

behandlingsrummet respektive kontorsrummet. För att kunna uppfatta hur det 

optimala fönstret fungerar i typrummet användes också ritningsprogrammet 

ArchiCAD för att sammanställa illustrationer med de valda fönstermåtten.  

5.5.1 Betygsättning från Miljöbyggnad 

I tabell 16 redovisas betygsmallen för Miljöbyggnad 3.0. Betygsmallen är förenklad 

och bara de sex indikatorer som är relevanta för fönstret har tagits med. Den 

verkliga mallen som används för att bedöma en hel byggnad tar hänsyn till 15 

indikatorer. 
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Sammanfattning av metoden för betygssättningen: 

- Indikatorn är direkt hämtad från de kraven som ställs i Miljöbyggnad 3.0 

och beroende på vilket av dem som kommer att uppfyllas.  

 

- När indikatorerna ska bestämma nivån på aspekten så tas det endast hänsyn 

till den lägsta nivån som finns bland indikatorerna. I tabell 14 så visas att 

indikator för värmeeffektbehovet är BRONS och för solvärmelasten GULD. 

Den lägsta nivån är direkt styrande och detta innebär att aspekten blir 

BRONS. 

Tabell 14: Urklipp från betygmallen. 

 INDIKATOR INDIKATOR ASPEKT 

ENERGI 

 

Värmeeffekt 

 

BRONS 

BRONS 
 

Solvärmelast 

 

GULD 

 

- Betyget för området avgörs utifrån den lägsta nivån på aspekterna men kan 

höjas en nivå om minst hälften av aspekterna är högre. I tabell 15 så visas 

att aspekten för det termiska klimatet är GULD medan det för dagsljuset är 

SILVER. Det termiska klimatet avgör mer än hälften och därför kan 

området höjas en betygsnivå till nivå GULD. 

 

Tabell 15: Urklipp från betygsmallen. 

 INDIKATOR INDIKATOR ASPEKT OMRÅDE 

INNER- 

MILJÖ 

 

TK vinter 

 

GULD 

GULD 

GULD 

 

TK sommar 

 

GULD 

 

Dagsljus 

 

SILVER SILVER 

 

- Rumsbetyget i detta fall avgörs direkt av det lägsta områdesbetyget. 

Områdesbetyget för energin är SILVER och för innemiljön GULD. Det 

lägsta betyget är direkt styrande och medför då att rumsbetyget/slutbetyget i 

detta fall blir SILVER.  
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Tabell 16: Betygsmall till Miljöbyggnadskraven. 

 INDIKATOR INDIKATOR ASPEKT OMRÅDE RUM 

ENERGI 

 

Värmeeffekt 

 

BRONS 

BRONS 

SILVER 

SILVER 

 

Solvärmelast 

 

GULD 

 

Energi-

användning 

 

GULD GULD 

INNER- 

MILJÖ 

 

TK vinter 

 

GULD 

GULD 

GULD 

 

TK sommar 

 

GULD 

 

Dagsljus 

 

SILVER SILVER 
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar 

6.1 Dagsljus 
Resultaten från simuleringar av dagsljus genom fönster med modulmått M 10x10 

till M 20x20 för behandlingsrummet, respektive M10x10 till M15x15 för 

kontorsrummet redovisas i figur 7 och figur 8. Dagsljusfaktorn (DF) anges i procent 

för varje fönsterstorlek. För fullständiga beräkningar se bilaga 1. 

 

Figur 7: Resultat av dagsljussimuleringar för kontorsrummet. 

 

Figur 8: Resultat av dagsljussimuleringar för behandlingsrummet. 
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6.2 Solvärmelast 
Resultaten från simuleringar av solvärmelast genom fönster med modulmått           

M 10x10 till M 20x20 för behandlingsrummet, respektive M 10x10 till M 15x15 för 

kontorsrummet redovisas i figur 9 och figur 10. Solvärmelasten anges i W/m2 för 

varje fönsterstorlek. För fullständiga simuleringsresultat se bilaga 2. 

 

 

Figur 9: Resultat av solvärmelast för behandlingsrummet. 

 

 

Figur 10: Resultat av solvärmelast för kontorsrummet. 
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6.3 Specifik energianvändning  
Resultaten från simuleringar av specifik energianvändning genom fönster med 

modulmått M 10x10 till M 20x20 för behandlingsrummet, respektive M 10x10 till 

M 15x15 för kontorsrummet redovisas i figur 11 och figur 12. Den specifika 

energianvändningen anges i kWh/m2 för varje fönsterstorlek. För fullständiga 

simuleringsresultat se bilaga 2. 

 

 

Figur 11: Resultat av specifik energianvändning för kontorsrummet. 

 

Figur 12: Resultat av specifik energianvändning för behandlingsrummet. 
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6.4 Värmeeffektbehov 
Resultaten från simuleringar av värmeeffektbehov genom fönster med modulmått  

M 10x10 till M 20x20 för behandlingsrummet, respektive M10x10 till M15x15 för 

kontorsrummet redovisas i figur 13 och figur 14. Värmeeffektbehovet anges i W/m2 

för varje fönsterstorlek. För fullständiga simuleringsresultat se bilaga 2.  

 

 

Figur 13: Resultat av värmeeffektbehov för kontorsrummet. 

 

Figur 14: Resultat av värmeeffektbehov för behandlingsrummet. 
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6.5 Termiskt inneklimat sommar och vinter 
Resultaten från simuleringar av termiskt inneklimat sommar och vinter genom 

fönster med modulmått M 10x10 till M 20x20 för behandlingsrummet, respektive 

M10x10 till M15x15 för kontorsrummet redovisas i tabell 17 och tabell 18. 

Beroende på vilken operativ temperatur som beräknats för fönstret beräknas 

motsvarande PPD-index för sommar och vinter. För fullständiga simuleringsresultat 

se bilaga 3.  

Tabell 17: Resultat av termiskt inneklimat för kontorsrummet. 

Modulmått Op. Temp 

sommar (°C) 

PPD sommar 

(%) 

Op. Temp vinter 

(°C) 

PPD vinter (%) 

10M x 10M 23,35 9 20,18 7 

11M x 11M 23,40 9 20,18 7 

12M x 12M 23,46 9 20,17 7 

13M x 13M 23,54 8 20,17 7 

14M x 14M 23,63 8 20,17 7 

15M x 15M 23,69 8 20,16 7 

 

Tabell 18: Resultat av termiskt inneklimat för behandlingsrummet. 

Modulmått 
Op. Temp 

sommar (°C) 

PPD sommar 

(%) 

Op. Temp vinter 

(°C) 
PPD vinter (%) 

M 10x10 23,18 10 19,82 9 

M 11x11 23,28 10 19,82 9 

M 12x12 23,34 9 19,81 9 

M 13x13 23,40 9 19,81 9 

M 14x14 23,46 9 19,81 9 

M 15x15 23,52 9 19,80 9 

M 16x16 23,56 8 19,80 9 

M 17x17 23,65 8 19,79 9 

M 18x18 23,70 8 19,79 9 

M 19x19 23,76 7 19,78 9 

M 20x20 23,81 7 19,78 9 
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6.6 Summering av resultaten 
Parametern som ger betygen GULD i Miljöbyggnad 3.0 redovisas med gul färg i 

bakgrunden, den som ger SILVER redovisas med grå färg och den som ger BRONS 

redovisas med rödbrun färg. Parametrarna som redovisas med vit färg i bakgrunden 

uppfyller inte minimala kraven inom Miljöbyggnad 3.0. Bedömning för varje enskilt 

rum redovisas i bilaga 4.  

6.6.1 Behandlingsrum 

I tabell 19 redovisas samtliga resultat för behandlingsrummet. 

Summeringskolumnen är gjord enligt betygsmallen och det som redovisas i 

kolumnen är rumsbetyget. 

Tabell 19: Redovisning över resultat behandlingsrum. 

Modul- 

mått 

SEA 

(kWh/m2) 

SVL 

(W/m2) 

DF 

(%) 

TK V/S 

(%) 

VB 

(W/m2) 

Summering 

M 10x10 47,1 14,12 0,67 9 10 11,26 Ej godkänd 

M 11x11 47,8 17,08 0,86 9 10 11,35 Ej godkänd 

M 12x12 48,5 20,33 1,13 9 9 11,45 SILVER 

M 13x13 49,3 23,86 1,4 9 9 11,57 SILVER 

M 14x14 50,1 27,69 1,72 9 9 11,69 SILVER 

M 15x15 51,1 31,76 2,08 9 9 11,82 SILVER 

M 16x16 52,1 36,14 2,29 9 8 11,95 SILVER 

M 17x17 53,1 40,79 2,65 9 8 12,1 Ej godkänd 

M 18x18 54,3 45,74 3,08 9 8 12,26 Ej godkänd 

M 19x19 55,5 50,96 3,51 9 7 12,42 Ej godkänd 

M 20x20 56,9 56,47 3,98 9 7 12,6 Ej godkänd 

6.6.2 Kontorsrum 

I tabell 20 redovisas samtliga resultat för kontorsrummet. Summeringskolumnen är 

gjord enligt betygsmallen och det som redovisas i kolumnen är rumsbetyget. 

Tabell 20: Redovisning över resultat kontorsrum. 

Modul- 

mått 

SEA 

(kWh/m2) 

SVL 

(W/m2) 

DF 

(%) 

TK V/S 

(%) 

VB 

(W/m2) 

Summering 

M 10x10 49,7 19,24 0,86 7 9 7,34 Ej godkänd 

M 11x11 50,8 23,29 1,14 7 9 7,45 SILVER 

M 12x12 52 27,71 1,47 7 9 7,57 SILVER 

M 13x13 53,8 32,52 1,83 7 8 7,7 BRONS 

M 14x14 55,6 37,72 2,25 7 8 7,84 BRONS 

M 15x15 57,1 43,3 2,72 7 8 7,99 Ej godkänd 
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6.7 Summering med solskydd 

6.7.1 Behandlingsrum 

I tabell 21 redovisas alla erhållna parametrar för behandlingsrummet då ett 

invändigt solskydd har använts. Summeringskolumnen är gjord enligt betygsmallen 

och det som redovisas i kolumnen är rumsbetyget. 

Tabell 21: Resultat med solskydd. 

Modul- 

mått 

SEA 

(kWh/m2) 

SVL 

(W/m2) 

DF 

(%) 

TK V/S 

(%) 

VB 

(W/m2) 

Summering 

M 12x12 48,5 20,33 1,13 9 9 11,45 SILVER 

M 13x13 49,3 23,86 1,4 9 9 11,57 SILVER 

M 14x14 50,1 27,69 1,72 9 9 11,69 SILVER 

M 15x15 51,1 31,76 2,08 9 9 11,82 SILVER 

M 16x16 52,1 36,14 2,29 9 8 11,95 SILVER 

6.7.2 Kontor 

I tabell 22 redovisas alla erhållna parametrar för kontorsrummet då ett invändigt 

solskydd har använts. Summeringskolumnen är gjord enligt betygsmallen och det 

som redovisas i kolumnen är rumsbetyget.  

Tabell 22: Resultat med solskydd. 

Modul- 

mått 

SEA 

(kWh/m2) 

SVL 

(W/m2) 

DF 

(%) 

TK V/S 

(%) 

VB 

(W/m2) 

Summering 

M 11x11 50,8 23,09 1,14 7 9 7,45 SILVER 

M 12x12 52 27,53 1,47 7 9 7,57 SILVER 
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7 Analys av resultat 

För att få in ett större dagsljusinsläpp krävs stora fönster eller glaspartier medan för 

att hålla värme- och kylbehovet så lågt som möjligt måste fönstret tas bort helt. 

Enligt Manz & Menti (2012) innebär större fönster att solvärmelasten sommartid 

kan ge upphov till stort kylbehov. 

Resultatet för dagsljusfaktorn blir bättre ju större fönster som används till skillnad 

från alla andra indikatorerna för vilka det gäller att ju mindre fönsterarea desto 

högre betyg enligt villkoren i Miljöbyggnad 3.0. De minsta fönstermodellerna i 

respektive rum uppnår inte nivån SILVER för Miljöbyggnad 3.0 på grund av 

dagsljuset och blir därmed ointressanta i valet av fönster. Det minsta fönstret som 

klarar nivå SILVER i kontorsrummet är M 12x12 och i behandlingsrummet är det 

M13x13. Anledningen till att ett större fönster behövs i behandlingsrummet är att 

behandlingsrummet har en större golvarea och därmed kräves ett större fönster för 

att uppnå DF.  

Studierna som Schade et al. (2005) och Persson et al. (2005) genomfört var två 

viktiga utgångspunkter i arbetet. Fönsterformen påverkar tre viktiga indikatorer som 

tillämpas i detta projekt: dagsljusfaktorn, energianvändningen och 

värmeeffektbehovet. Ett kvadratiskt fönster har en mindre karmlängd jämfört med 

rektangulära fönster med samma (glas)area, vilket medför att köldbryggorna runt 

fönstret också blir mindre för det kvadratiska. Dagsljusfaktorn däremot är direkt 

proportionell med den glasade arean. Om storleken på fönstret så ökas så ökar också 

dagsljusfaktorn. Schade et al. (2005) argumenterar att det är kvadratiska fönster som 

ger bästa resultat på dagsljus, påståendet kunde inte verifieras genom simuleringar i 

projektet på grund av tidsbrist.  

Hänsyn ska även tas till det termiska inneklimatet, som måste dimensioneras för att 

tillfredsställa minst 90 % av personerna som vistas in i ett rum för att kunna uppnå 

nivå SILVER. Det termiska inneklimatet sommar- och vintertid klarar nivån 

SILVER för alla fönster men för att förbättra detta till GULD krävs det att en enkät 

genomförs under driften av byggnaden.  

Resultatet för den specifika energianvändningen är relativt jämn över alla 

fönsterstorlekar. Generellt så hamnar alla modellerna på en nivå SILVER. Det som 

sticker ut är det största fönstret med modulmåttet M 15x15 i kontorsrummet som 

med liten marginal inte klarar nivå SILVER och därmed hamnar på nivå BRONS. 

De två minsta modellerna, med måtten M 10x10 och M 11x11, i 

behandlingsrummet är de enda som i kategorin energianvändning som klarar nivån 

GULD.  
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Värmeeffektbehovet antas vara det mista problemet för byggnaden eftersom alla de 

testade fönstren uppnår nivå GULD. Största värdet som får förekomma för att nå 

nivå GULD är 16,2 W/m2 i Kalmar. Av de fönster som testats var det M 20x20 som 

fick det största värdet på värmeeffektbehovet och det var 12,6 W/m2 vilket är ett bra 

värde då marginalen för gränsen till nivå SILVER fortfarande innebär att fönstret 

skulle kunna vara 22 % större i detta avseende.  

En större fönsterarea medför en större solvärmelast. Detta speglas tydligt i resultatet 

då de minsta fönstermodellerna M 10x10 – M 12x12 i behandlingsrummet klarar 

nivå GULD medan de större modellerna M 17x17 – M 20x20 inte klarar den nivå 

som är kravet på nybyggda lokaler. Samma sak gäller kontorsrummet då det är en 

stor skillnad på den minsta modellen och den största modellen.  

Alla fönsterstorlekar som har klarat att uppnå nivå SILVER utifrån de krav som har 

ställts har simulerats igen fast med ett invändigt solskydd i form av en manuellt 

styrd persienn. På grund av skribenternas brist på kunskap och erfarenhet inom 

verktygen VIP-Energy och Velux Daylight Vizualizer blev resultaten med solskydd 

inte det som förväntats. VIP-Energy genomför simuleringar under förutsättningen 

att persiennen är uppdragen hela tiden medan Velux Daylight Vizualizer inte tar 

med i simuleringen någon form av solavskärmning. Hade det funnits data på när 

persiennen använts hade resultatet förmodligen visat minskade värden för alla 

faktorerna. Solvärmelasten är förmodligen den faktorn som hade kunnat förbättras 

mest då det är väldigt enkelt att använda det innanpåliggande solskyddet om det 

upplevs att solen strålar kraftigt genom fönstret. Galasiu et al. (2005) hävdar att 

invändigt solskydd kan minska solvärmelasten och energianvändningen med minst 

50–60 %, respektive 6 %. Tyvärr medför detta att dagsljusfaktorn minskar med 

ungefär 10 % då persiennerna är neddragna. 
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8 Förslag 

8.1 Behandlingsrum 
Alla fönster från M12x12 till M16x16 uppnådde nivå SILVER efter summering av 

betygen för alla indikatorer. Då kravet från uppdragsgivaren var att även alla sex 

enskilda indikatorerna skulle uppnå SILVER så var det bara M13x13 till M16x16 

kvar eftersom M12x12 fick endast BRONS på dagsljusfaktorn. För att få ett bra 

inomhusklimat är dagsljusfaktorn en väldigt betydande faktor. Därför uteslöts också 

fönstret med modulmåttet M13x13 så att alla fönster uppfyllde nivå GULD på 

dagsljusfaktorn. Det valda fönstret blev i slutändan M14x14 eftersom ett större 

fönster inte hade gett någon förbättring på någon utav indikatorerna. I figur 16 visas 

en bild över hur rummet kan se ut med det valda fönstret. I tabell 23 redovisas 

betyget för det valda fönstret i en mall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Behandlingsrum med optimalt fönster M 14x14. 

Tabell 23: Betygsmall för det valda fönstret. 

 INDIKATOR INDIKATOR ASPEKT OMRÅDE RUM 

ENERGI 

 

Värmeeffekt 
GULD 

SILVER 

SILVER 

SILVER 

 

Solvärmelast 
SILVER 

 

Energianvändning 
SILVER SILVER 

INNER- 

MILJÖ 

 

TK vinter 
SILVER 

SILVER 

SILVER 
 

TK sommar 
SILVER 

 

Dagsljus 
GULD GULD 
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8.2 Kontorsrum 
Valet av det optimala kontorsfönstret stod mellan 2 av 5 fönster (M12x12 och 

M13x13) som hade uppnått ett slutbetyg SILVER i Miljöbyggnad 3.0. Endast 

fönstermodellen M12x12 uppnådde minst SILVER för alla indikatorerna och blev 

därmed det fönster som valdes till kontorsrummet. I figur 17 visas en bild över hur 

rummet kan se ut med det valda fönstret. I tabell 24 redovisas betyget för det valda 

fönstret i en mall.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Kontorsrum med optimalt fönster M 12x12. 

 

Tabell 24: Betygsmall för det valda fönstret. 

 INDIKATOR INDIKATOR ASPEKT OMRÅDE RUM 

ENERGI 

 

Värmeeffekt 
GULD 

SILVER 

SILVER 

SILVER 

 

Solvärmelast 
SILVER 

 

Energianvändning 
SILVER SILVER 

INNER- 

MILJÖ 

 

TK vinter 
SILVER 

SILVER 

SILVER 
 

TK sommar 
SILVER 

 

Dagsljus 
SILVER SILVER 
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9 Diskussion  

9.1 Teori och metod 
Teoriavsnittet innehåller överlag relevant fakta för grundtanken till studien. Varje 

parameter och aspekt som studerats från Miljöbyggnad 3.0 under arbetets gång finns 

förklarat och redovisat under teoriavsnittet. Ämnet som studerats i detta projekt är 

relativt brett och det fanns många relevanta källor och gamla studier som kunde 

användas. Arbetets undersökning påvisar både skillnader och likheter med tidigare 

publicerad teori. Resultatet av undersökningen anses i de flesta fall rimliga och 

representativa för områdets förutsättningar.  

Projektet hade en begränsad genomförandetid som medförde att vissa avgränsningar 

krävdes redan från början. En viktig förutsättning var att justera 

simuleringsverktygen med samma indata för att kontrollera Miljöbyggnads 

parametrar. Att i VELUX och VIP-Energy få in samma väggtjocklek, samma mått 

för fönstrets karm och glas samt samma geometri för rummen var ingen lätt uppgift. 

Båda verktygen är oberoende av varandra och fungerar på olika sätt. Vissa 

parametrar kan beräknas på rumsnivå, medan andra bedöms enligt Miljöbyggnad 

3.0 för hela byggnaden. För att få en relevant siffra på energianvändning och 

värmeeffektbehov måste beräkningen genomföras för hela byggnaden, men det är 

också tillåtet att kontrollera kravet som i denna studie för endast ett rum.  

Svagheter i vald metod upptäcktes när simuleringarna med solskydd skulle 

genomföras. Resultaten med solskydd blev till slut oförändrade på nästan alla 

parametrar i jämförelse med resultaten från simuleringar utan solskydd. 

Datorverktyg som krävdes för att genomföra korrekta beräkningar var svåra att få 

fram och det fanns inte tillräckligt tid för att genomföra nya simuleringar vid 

projektets slut. De kunskaper som krävs för att genomföra korrekta beräkningar i 

VIP-Energy, eller ett liknande verktyg, är svåra att lära sig utan profesionell hjälp. 

Tid för handledning och hjälp kring beräkningar var svåra att få till.  

Ekonomiska perspektivet var en annan del som kunde tillämpas i arbetet, till 

exempel genom att jämföra kostnaden för en kvadratmeter vägg och en 

kvadratmeter fönster. Varje byggnadsdel innehåller olika typer material och en 

yttervägg med ett mindre fönster medför en annan investeringskostnad jämfört med 

en yttervägg som innehåller ett större fönster. För att konstruera energieffektiva 

byggnader krävs också byggvaror med bättre isoleringsförmåga. Detta medför 

generellt större investeringskostnader som kan kompenseras genom en långsiktig 

energibesparing. 

9.2 Resultat 
Tidigare studier om Miljöbyggnad 3.0 har varit en bristvara genom hela arbetet och 

att bekräfta resultat sett till tidigare liknande studier har därför ej varit möjligt. Ett 

referensobjekt hade varit intressant för att kunna påvisa om arbetets resultat kan 

användas i praktiken inom byggnader som kommer att ha rum med liknande 

dimensioner placerade mot söder.  



 

42 

 

Det termiska inneklimatet har skapat en viss osäkerhet med hänsyn till den 

konstanta operativa temperaturen som erhålls från VIP-Energy. Värdena som erhålls 

är dock inte orimliga för de förutsättningar som används i beräkningen. Det finns 

många faktorer som kan påverka PPD-indexet både positivt och negativt och 

fönsterstorleken har ingen avgörande roll i det här sammanhanget. När det gäller 

energianvändning och värmeeffektbehov finns det tydliga kriterier och gränser som 

anges i Boverkets byggregler. Dagsljuskravet som Boverket ställer är däremot 

kvalitativt, inga värden eller siffror anges för att beskriva vad god tillgång till direkt 

dagsljus är. Kvaliteten på dagsljuset kan undersökas med hjälp av enkäter så att dem 

som vistas i lokalen kan bedöma hur de upplever tillgången till dagsljus i rummet.  

Inom Miljöbyggnad 3.0 finns det tydliga kriterier för bedömning av dagsljus som 

gör det mycket lättare att värdera om ett rum har god tillgång till dagsljus eller inte. 

När en simulering av DF har gjorts accepteras en avvikelse på ± 0,2 % från kraven. 

Det betyder teoretiskt att det går att uppfylla nivå SILVER med en DF på 1 % och 

nivå GULD med 1,3 % vid verklig uppmätning när byggnaden är färdigställd.  

Den operativa temperaturen beräknades med hjälp av VIP-Energy, både för vinter 

och sommar. Det finns flera faktorer som kan påverka den operativa temperaturen, 

bland annat lufttemperatur, aktiviteten i rummet, beklädnaden men även 

ventilationsflödet. Under sommaren finns det större variationer inom 

lufttemperaturen som gör att den operativa temperaturen förändras i en liten grad 

beroende av fönsterstorleken. Vintertid finns det ingen stor förändring inom den 

operativa temperaturen. En orsak för dem små variationerna beror dels på klimatet 

som inte genererar någon extremt låg utetemperatur samt även att fönsterstorleken 

som studerats medför väldigt små skillnader som kan påverka vistelsezonen. 

Vintertid finns också ingen risk för kallras i ett välisolerat fönster med måttlig höjd. 

Värden som erhålls för båda typrummen är rimliga, med hänsyn till den valda 

fönsterstorleken och rummets utformning. Resultaten från alla simuleringar visar att 

det är möjligt att uppnå även nivå GULD på det termiska inneklimatet men detta 

kan verifieras endast när byggnaden är färdig med hjälp av enkätundersökningar. 

Anledningen till att de två olika typrummen fick olika fönster i slutändan, som 

ansågs vara optimala för respektive rum, beror på flera olika parametrar. En av 

parametrarna, som är den mest relevanta, är att golvarean i de olika rummen var 

olika. Flera av indikatorerna har sina enheter angivna per m2 och därför blir arean en 

viktig parameter.  

9.3 Förslag 
Förslaget på fönster till de två respektive rummen håller rimliga mått enligt hur dem 

bygger på Kalmar Länssjukhus. Hade hela byggnaden tagits i åtanke så hade 

förmodligen fönstrets storlek kunna varit större då hänsyn hade tagits till flera 

väderstreck, vilket sannolikt hade gett förändrade resultat för flera av indikatorerna.  
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10 Slutsatser 

En slutsats från arbetet är att det är svårt att optimera fönsterstorleken eftersom ett 

större fönster är positivt för dagsljuset, men negativt för energianvändningen, 

värmeeffektbehovet och solvärmelasten. För detta projekt var kravet att fönstret 

skulle uppnå slutbetyg SILVER och efter summeringen som gjordes så resulterade 

den i att två fönstermodeller för kontorsrummet och fem fönstermodeller för 

behandlingsrummet uppfyllde kraven. Det är dock nödvändigt att kompromissa 

mellan olika aspekterna för att kunna hitta en optimal fönsterstorlek.  

Eftersom att studien endast har tagit hänsyn till fönstret i rummet så har sex av de 15 

parameterarna som tas upp i Miljöbyggnad 3.0 tagits i åtanke när detta arbete 

utförts. Anledningen till att bara dessa sex parametrar är med är för att alla dessa är 

varierbara för ett rum beroende på storleken på fönstret. Parametrarna studerades för 

sex stycken olika fönstermoduler i kontorsrummet och för elva stycken olika 

fönstermoduler i behandlingsrummet. Under arbetet har endast enskilda rum 

studerats, medan Miljöbyggnad 3.0 är skapad för att värdera hela byggnaden. Det 

kan därför vara möjligt att uppnå ett visst betyg på rumsnivå och ett annant på 

byggnadsnivå.  

Alla fönstermodeller simulerades i tre olika program som resulterade i att alla 

indikatorer för respektive fönster fick ett betyg beroende av värdet som fönstret 

levererade i simuleringen. Alla indikatorbetygen summerades enligt betygsmallen 

och ett slutbetyg/rumsbetyg togs fram. På grund av skribenternas brist av kunskap 

och erfarenhet inom verktygen VIP-Energy och Velux Daylight Vizualizer blev 

resultaten med solskydd inte det som förväntats. Det kan därför vara nödvändigt att 

använda ett program som kan hantera alla relevanta delar från en byggnad.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Dagsljus – Velux Daylight Visulizer 

Bilaga 2: Specifik energianvändning, värmeeffektbehov och solvärmelast – VIP 

energy 

Bilaga 3: Termiskt inneklimat vinter och sommar – CBE Termal Comfort Tool och  

VIP Energy 

Bilaga 4: Betygssättning 

 



 

Bilaga 1 sid I 

 

Bilaga 1, Dagsljus 

Behandlingsrum, modulmått 10M x 10M DF-medel: 0,67 DF-min: 0,33 DF-

max: 7,13 

 

 



 

Bilaga 1 sid II 

 

Behandlingsrum, modulmått 11M x 11M 

DF-medel: 0,86 DF-min: 0,41 DF-max: 8,32 

 

 



 

Bilaga 1 sid III 

 

Behandlingsrum, modulmått 12M x 12M  

DF-medel: 1,13 DF-min: 0,54 DF-max: 9,61  

 

 



 

Bilaga 1 sid IV 

 

Behandlingsrum, modulmått 13M x 13M 

DF-medel: 1,4 DF-min: 0,66 DF-max: 10,89   

 

 



 

Bilaga 1 sid V 

 

Behandlingsrum, modulmått 14M x 14M 

DF-medel: 1,72 DF-min: 0,81 DF-max: 12,24  

 

 



 

Bilaga 1 sid VI 

 

Behandlingsrum, modulmått 15M x 15M 

DF-medel: 2,08 DF-min: 0,97 DF-max: 13,31  

 

 



 

Bilaga 1 sid VII 

 

Behandlingsrum, modulmått 16M x 16M 

DF-medel: 2,29 DF-min: 1,10 DF-max: 13,84 

 

 



 

Bilaga 1 sid VIII 

 

Behandlingsrum, modulmått 17M x 17M 

DF-medel: 2,65 DF-min: 1,24 DF-max: 14,71 

 



 

Bilaga 1 sid IX 

 

Behandlingsrum, modulmått 18M x 18M 

DF-medel: 3,08 DF-min: 1,35 DF-max: 15,44 

 



 

Bilaga 1 sid X 

 

Behandlingsrum, modulmått 19M x 19M 

DF-medel: 3,51 DF-min: 1,51 DF-max: 16,29 

 



 

Bilaga 1 sid XI 

 

Behandlingsrum, modulmått 20M x 20M 

DF-medel: 3,98 DF-min: 1,64 DF-max: 17,26 

 



 

Bilaga 1 sid XII 

 

Kontor, modulmått 10M x 10M 

DF-medel: 0,86 DF-min: 0,38 DF-max: 7,32 

 

 



 

Bilaga 1 sid XIII 

 

Kontor, modulmått 11M x 11M 

DF-medel: 1,14 DF-min: 0,5 DF-max: 8,62 

 

 



 

Bilaga 1 sid XIV 

 

Kontor, modulmått 12M x 12M 

DF-medel: 1,47 DF-min: 0,64 DF-max: 10,01 

 

 



 

Bilaga 1 sid XV 

 

Kontor, modulmått 13M x 13M 

DF-medel: 1,83 DF-min: 0,79 DF-max: 11,33 

 

 



 

Bilaga 1 sid XVI 

 

Kontor, modulmått 14M x 14M 

DF-medel: 2,25 DF-min: 0,96 DF-max: 12,7 

 

 



 

Bilaga 1 sid XVII 

 

Kontor, modulmått 15M x 15M 

DF-medel: 2,72 DF-min: 1,16 DF-max: 13,98 

 

 



 

Bilaga 2 sid I 

 

Bilaga 2, Specifik energianvändning, 

värmeeffektbehov och solvärmelast 

Behandlingsrum med fönster 10M*10M: 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid II 

 

Behandlingsrum med fönster 11M*11M: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid III 

 

Behandlingsrum med fönster 12M*12M: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid IV 

 

Behandlingsrum med fönster 13M*13M: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid V 

 

Behandlingsrum med fönster 14M*14M: 

 

 

  



 

Bilaga 2 sid VI 

 

Behandlingsrum med fönster 15M*15M: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid VII 

 

Behandlingsrum med fönster 16M*16M: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid VIII 

 

Behandlingsrum med fönster 17M*17M: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid IX 

 

Behandlingsrum med fönster 18M*18M: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid X 

 

Behandlingsrum med fönster 19M*19M: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid XI 

 

Behandlingsrum med fönster 20M*20M: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid XII 

 

Kontor med fönster 10M*10M: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid XIII 

 

Kontor med fönster 11M*11M: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid XIV 

 

Kontor med fönster 12M*12M: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid XV 

 

Kontor med fönster 13M*13M: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid XVI 

 

Kontor med fönster 14M*14M: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 sid XVII 

 

Kontor med fönster 15M*15M: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 3 sid I 

 

Bilaga 3, Termisk inneklimat sommar och vinter 
 

Behandlingsrum med fönster 10M*10M (fönsterarea 1,0 m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                              Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid II 

 

 

 

Behandlingsrum med fönster 11M*11M (fönsterarea 1,2m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                              Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid III 

 

 

Behandlingsrum med fönster 12M*12M (fönsterarea 1,4m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                     Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid IV 

 

 

Behandlingsrum med fönster 13M*13M (fönsterarea 1,7m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                     Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid V 

 

 

Behandlingsrum med fönster 14M*14M (fönsterarea 2,0m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                     Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid VI 

 

 

Behandlingsrum med fönster 15M*15M  (fönsterarea 2,3m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                     Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid VII 

 

 

Behandlingsrum med fönster 16M*16M (fönsterarea 2,6m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                                  Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid VIII 

 

 

Behandlingsrum med fönster 17M*17M (fönsterarea 2,6m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                                  Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid IX 

 

 

Behandlingsrum med fönster 18M*18M (fönsterarea 2,6m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                                  Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid X 

 

 

Behandlingsrum med fönster 19M*19M (fönsterarea 2,6m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                                  Termisk klimat vinter 

  



 

Bilaga 3 sid XI 

 

Behandlingsrum med fönster 20M*20M (fönsterarea 4,0 m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                                  Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid XII 

 

Kontor med fönster 10M*10M (fönsterarea 1,0 m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                                  Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid XIII 

 

Kontor med fönster 11M*11M (fönsterarea 1,2 m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                                  Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid XIV 

 

Kontor med fönster 12M*12M (fönsterarea 1,4 m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

 

Termisk klimat sommar                                                  Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid XV 

 

Kontor med fönster 13M*13M (fönsterarea 1,7 m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                                  Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid XVI 

 

Kontor med fönster 14M*14M (fönsterarea 2,0 m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

Termisk klimat sommar                                                  Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 sid XVII 

 

Kontor med fönster 15M*15M (fönsterarea 2,25 m2) 

 

Operativ temperatur genom året 

 

 

 

Termisk klimat sommar                                                  Termisk klimat vinter 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 sid I 

 

Bilaga 4, Betygssättning 
KONTOR: 

10M*10M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

GULD 

 

 

GULD 

 

 

 

 

 

Ej 

godkänd 

ENERGI Solvärmelast 

 

GULD 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

Ej 

godkänd 
INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

Ej godkänd Ej godkänd 

 

 

11M*11M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

SILVER 

 

 

SILVER 

 

 

 

 

 

SILVER 

ENERGI Solvärmelast 

 

SILVER 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER 

 

 

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

BRONS BRONS 

 

  



 

Bilaga 4 sid II 

 

12M*12M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

SILVER 

 

 

SILVER 

 

 

 

 

 

SILVER 

ENERGI Solvärmelast 

 

SILVER 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

SILVER SILVER 

 

13M*13M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

BRONS 

 

 

BRONS 

 

 

 

 

 

BRONS 

ENERGI Solvärmelast 

 

BRONS 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

GULD GULD 

 

14M*14M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

BRONS 

 

 

BRONS 

 

 

 

 

 

BRONS 

ENERGI Solvärmelast 

 

BRONS 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

GULD GULD 

 

 

 



 

Bilaga 4 sid III 

 

15M*15M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

Ej godkänd 

 

 

Ej 

godkänd 

 

 

 

 

Ej 

godkänd 

ENERGI Solvärmelast 

 

Ej godkänd 

 Energianvändning 

 

BRONS BRONS 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

GULD GULD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 sid IV 

 

BEHANDLINGSRUM: 

10M*10M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

GULD 

 

 

GULD 

 

 

 

 

Ej 

godkänd 

ENERGI Solvärmelast 

 

GULD 

 Energianvändning 

 

GULD GULD 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

Ej 

godkänd 
INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

Ej godkänd Ej godkänd 

 

 

11M*11M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

GULD 

 

 

GULD 

 

 

 

 

Ej 

godkänd 

ENERGI Solvärmelast 

 

GULD 

 Energianvändning 

 

GULD GULD 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

Ej 

godkänd 
INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

Ej godkänd Ej godkänd 

 

 

12M*12M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

GULD 

 

 

GULD 

 

 

 

 

 

SILVER 

ENERGI Solvärmelast 

 

GULD 

 Energianvändning 

 

SILVER GULD 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

BRONS BRONS 

 

 

 



 

Bilaga 4 sid V 

 

13M*13M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

SILVER 

 

 

 

SILVER 

 

 

 

 

 

SILVER 

ENERGI Solvärmelast 

 

SILVER 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

SILVER SILVER 

 

 

14M*14M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

SILVER 

 

 

 

SILVER 

 

 

 

 

 

SILVER 

ENERGI Solvärmelast 

 

SILVER 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

GULD GULD 

 

 

 

15M*15M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

SILVER 

 

 

 

SILVER 

 

 

 

 

 

SILVER 

ENERGI Solvärmelast 

 

SILVER 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

GULD GULD 

 



 

Bilaga 4 sid VI 

 

16M*16M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

SILVER 

 

 

SILVER 

 

 

 

 

 

SILVER 

ENERGI Solvärmelast 

 

BRONS 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

GULD GULD 

 

 

17M*17M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

Ej godkänd 

 

Ej 

godkänd 

 

 

 

 

 

Ej 

godkänd 

ENERGI Solvärmelast 

 

Ej godkänd 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

GULD GULD 

 

 

 

 

18M*18M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

Ej godkänd 

 

 

Ej 

godkänd 

 

 

 

 

 

 Ej 

godkänd 

ENERGI Solvärmelast 

 

Ej godkänd 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

GULD GULD 

 

 



 

Bilaga 4 sid VII 

 

19M*19M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

Ej godkänd 

 

 

Ej 

godkänd 

 

 

 

 

 

Ej 

godkänd 

ENERGI Solvärmelast 

 

Ej godkänd 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

GULD GULD 

 

 

20M*20M INDIKATOR INDIKATOR ASPEKTER OMRÅDE RUM 

 Värmeeffekt 

 

GULD  

Ej godkänd 

 

 

Ej 

godkänd 

 

 

 

 

Ej 

godkänd 

ENERGI Solvärmelast 

 

Ej godkänd 

 Energianvändning 

 

SILVER SILVER 

 Termiskt klimat 

vinter 

SILVER  

SILVER 

 

 

SILVER INNEMILJÖ Termiskt klimat 

sommar 

SILVER 

 Dagsljus 

 

GULD GULD 
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