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Sammanfattning 

Ett bärande vägg-element av trä och glas uppfyller ett flertal funktioner. Ett av dem 
är att ge ljusinsläpp till byggnadens inre vilket även är ett krav som måste uppfyllas i 

stora delar av en byggnad. 

I detta examensarbete undersöks hur stor skillnaderna kan bli vid användande av trä-

glaselement mot en vanlig väggkonstruktion, i tre olika hustyper ämnade för 
bostäder. Användningen av trä-glaselementet är mycket frikostig för att ge en större 
bild av dess utseende i en byggnadskropp. 

Med utgångspunkterna i ljus och boarea, görs jämförelser av olika indikatorer för ljus 
samt hur planytan ökar i och med den förändring som görs. 

Ökningen visar sig vara betydande när jämförelse gjorts. Speciellt för ljus som 
kommer in i byggnaderna. Detta kan visa sig att få en del konsekvenser, både bra och 
mindre bra för inomhus miljön. Boarean ökar men inte lika betydande som 

ljusinsläppet. Det är dock inte mindre av intresse då mer utrymme är positivt på en 
planlösning. 
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Summary 

A shear wall element of timber and glass has several functions to fulfill. One of them 
is to provide natural light to the building’s interior. This is also a requirement that 

must be met largely throughout the building. 

This bachelor thesis examines the impact of the use of the timber-glass element 

against a common wall construction, for three different types of buildings intended 
for dwellings. The use of the timber-glass element is very generous, to give a wider 
picture of the appearance in the buildings body. 

With the research points of daylight input and living space, comparisons of various 
indicators are made of how the light input and the floor space increase. 

The increase of natural daylight that reaches the building interior proves to be 
significant. That may result in both good and bad consequences for the indoor 
environment. 

The living area increases but not as significant as the daylight intake. Still it is not of 
negligible interests since more living area is considered positive.  
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Abstract 

Ett bärande trä-glaselement har ett flertal värdefulla egenskaper för en byggnad. 
Rapporten undersöker två aspekter mer grundligt. Nämligen hur ljusinsläpp och 

planlösning kan komma att ändras vid användandet av trä-glaselementet.  

Jämförelser utav dagsljusfaktor, illuminans, fönster-/golvarea och andel fönsterglas 

utförs. Detta görs mellan trä-glaselementet och ett konventionellt väggelement i tre 
typer av bostadsbyggnader. 

Nyckelord: Dagsljusfaktor, Trä-glaselement, Illuminans, Ljusinsläpp, Planlösning. 
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Förord 

Detta examensarbete kommer sig ur att det har tidigare forskats och undersökts vid 
Linnéuniversitetet kring hur ett trä-glaselement som är lastbärande skulle kunna se ut 

samt hur mycket last det skulle klara. För att driva forskningen vidare, var det av 
intresse att kolla vilken inverkan och skillnad användandet av elementet kunde ha på 

bostaden i jämförelse med en konventionell väggtyp och då främst i dagsljus.  

Samtliga moment i denna rapport har utförts helt gemensamt och har inte delats upp. 
Båda författarna har ansvar över arbetet. 

Vi vill tacka vår handledare Michael Dorn för sitt stora stöd och som alltid varit 
snabb med svar om det har uppstått några frågor. Han har även gett oss mycket 

feedback på arbetet så att det ska bli så bra som möjligt. 

 

Pasi Kristo & Carl-Fredrik Schollin 

Växjö, 24 Maj 2016 
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1. Introduktion 

Ett bärande väggelement fyller flera olika funktioner som ska tas tillvara. 
Förutom det mest basala som bärning av last, ge skydd mot väder och vind 

ska elementet  även vara estetiskt tilltalande och ge möjlighet till att skapa 
ett intryck utifrån sina fönster.  

Fönster och stora öppna ytor är något som har varit en trend inom 

arkitekturen under en längre tid. Det kan höra samman med att människan 
spenderar ca 90 % av sin tid inomhus (Klepeis, et al., 2001). Genom att föra 

samman två viktiga kvalitéer, ljusinsläpp och bärning ger det möjligheter för 
hur arkitekturen kan komma att utvecklas ännu mer. Glasfasader har använts 
tidigare men då med en bärande stomme som oftast är i stål vilket klätts in 

med glasskivor (Carlson, 2005). 

”Dagens arkitektur ställer högre krav än någonsin på de material och 

komponenter som används. Trenden går mot mer slanka konstruktioner med 
ökad krav på komponenterna, i aspekter som bärighet, akustisk och 
energiprestanda. De ska även ge en lägre klimatpåverkan. Detta kan 

uppfyllas på ett miljöeffektivt sätt genom användning av trä och träbaserade 
produkter då trä är den enda verkligt förnybar byggmaterialet” 

(Blyberg, et al., 2014). 

Med den utgångspunkten har det tagits fram prototyper för ett nytt 
byggelement som består i grunden av tre komponenter: 

 Den första är materialet glas som är hårt och sprött. Det står emot de 
flesta vätskor och är värmetåligt men chockkänsligt. Den främsta 

egenskapen är att det släpper igenom ljus. Materialets egenskaper kan 
styras genom val av råvaror samt mängdfördelning men också genom val 

av framställningsprocess. Glas är känsligare mot dragkänningar än 
tryckkänningar, glaset står emot ungefär tio gånger mer i tryck än i drag 
(Flygt, et al., 2011). 

 Den andra komponenten är trä vilket bildar en ram runt om glaset som 
ska verka där glaset är svagt, som allmänt känt är även trä ett material 

med goda egenskaper för miljön. 

 För att binda ihop dessa material behövs den tredje komponenten lim 

vilket  kan vara exempelvis mjuka silikonbaserade eller epoxilim som är 
styvare (Blyberg, et al., 2014). 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Den inledande bakgrunden till utvecklingen av trä-glaselement kommer 
ifrån att mer avancerade träkonstruktioner började användas flitigare. 
Samtidigt går byggtrenden mot större glaspartier och öppna planlösningar. 

Genom att sammanföra trä och glas i en bärande konstruktion skulle detta 
tillföra nya intryck i planlösningar och byggnaders utseende. 

Problematiken därefter blev att undersöka inte bara hur detta element kunde 
tänkas se ut, utan även att ta in fler aspekter som energi, miljö, konstruktion 
och bärförmåga för att nämna några. 

Forskning kring den nämnda problematiken är idag till stor del lösta då 
prototyper för både väggar och balkar tagits fram. Beräkningar har gjorts för 

att säkerställa att elementen kan bära den last som motsvarar en fyravånings 
byggnad. Elementen klarar energikraven som ställs idag. Även viktiga miljö 
aspekter vid tillverkning har utretts för att se vilken påverkan denna typ av 

byggmaterial har på klimatet (Glafo, u.d.).  

Där av undersöker detta examensarbete de infallsvinklar som förbisetts, i 

den tidigare forskningen på elementet. Med anspråk på den mer estetiska 
kvalitén ljusinsläpp, samt hur planlösningen kan komma påverkas vid 
användandet av elementet. 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med projektet är att jämföra hur planlösningen, ljusinsläppet och 
dagsljusfaktor kan komma att påverkas utav trä-glaselementet gentemot ett 

konventionellt vägg-element. 

Syftet med detta examensarbete är att få en inblick i vad användandet av trä-
glaselement kan ha för inverkan på byggnader med hänsyn till dagsljus och 

förändringar i planlösning. 

1.3 Avgränsningar 

Tre olika typer av bostadsbyggnader kommer att utrustas med vägg-
elementet: en stuga, ett 1,5-planshus och ett flerbostadshus. Denna 

avgränsning ger konsekvensen att tillexempel industribyggnader, 
ekonomibyggnader, kontorsbyggnader och kommersiella byggnader som är 

andra intressanta kategorier som människor besöker dagligen, ej undersöks 
vidare. 

Detaljer på hur infästningar och hur elementet bär laster ner mot marken tas 

inte till hänsyn då byggnadernas konstruktion inte granskas.  
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Energiberäkningar, exempelvis bestämning av 
värmegenomgångskoefficienter (U-värde) för vägg-elementet kommer inte 

göras efter som det redan är utrett i tidigare studier (Blyberg, et al., 2014). 
Övriga energiberäkningar såsom värmelast och kylbehov kommer inte att 
beaktas. Konsekvenserna av det blir många, eftersom sol last blir en 

betydande faktor vid utformning med mycket glasyta.  

Hälsoeffekter kommer att nämnas men kommer inte att fullt ut undersökas 

eftersom det redan finns ett flertal olika studier som (Klepeis, et al., 2001) 
visar vilken inverkan som ljuset har på människans hälsa. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Under detta kapitel samlas den teori som behövs till att förstå den 
grundläggande kunskapen om ämnet, för att kunna uppnå målet med arbetet. 

Kapitlet inleds med dagsljusets olika kvalitéer som sedan mynnar ut i vilka 
krav och regelverk som finns för dagsljus och att dessa handlingar är vaga 
mot digitalprojektering. Kapitlet avslutas med en beskrivning om hur trä-

glaselementet kan tänkas se ut 2.6 samt fler typer av vägg-element som 
används idag 2.5. 

2.1 Kvalitéer 

Dagsljus som ljuskälla är opålitlig i och med att den är i en ständig 
förändring under dagens gång. Det är även en kvalitet i säg, då en varierad 
ljusmiljö med naturlig belysning är svårt att få till vid utformning av 

byggnader. Detta beror delvis på att ljus återgivningen varierar beroende på 
himmels typ samt att färgåtergivningen av ljuset är varierande mellan kallt 

och varmt (Löfberg, 1987). Inom forskningsområdet för ljus och hälsa finns 
det även ett flertal belägg att människan påverkas positivt av dagsljus. Det 
hävdas till exempel att immunförsvaret påverkas av sol och dagsljus 

(Carlson, 2005).  

2.1.1 Ljusets upplevelse inomhus  

Ett rum upplevs olika till stor del beroende på hur mycket ljus och belysning 
som finns tillgängligt. Ljuset har även effekten att det påverkar människans 

beteende (Rogers , et al., 2015). Skillnaden mellan hur ett dunklare rum 
upplevs gentemot ett väl belyst är påtagliga. Det ljusare rummet bidrar till en 

ökad aktivitet medan det dunklare till vila och lugn. 

Material och färger upplevs olika beroende på hur mycket ljus som flödar in 
på ytor som väggar, golv och tak. Detta beror på att ljuset träffar ytor och 

föremål vilket bildar reflektioner och skuggor, som kan ha bländande 
effekter. Denna bländande effekt kan uppfattas direkt obehaglig vid allt för 

mycket ljus (Hjertén, et al., 2001). 

2.1.2 Dagsljus insläppets utveckling 

Dagsljusinsläppet började som ett hål i taket vilket användes för att släppa ut 
röken ifrån brasan. När tekniken kring murning utvecklades, började kanaler 

av tegel från eldstaden tillverkas. Det tidigare hålet i taket sattes då igen med 
genomsläppande material och användes enbart som dagsljuskälla.  

Dagsljusinsläppet flyttades senare ner från taket till väggarna för att lysa upp 
hemmet men också för att de boende kunde se ut om faror var på väg. Ännu 
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en anledning var att oljan och talgen var dyra varor som folk inte hade råd 
med till sina lyktor och lampor och att enbart ha en eldstad som ljuskälla var 

inte tillräckligt.  

Tekniken för glasblåsning kom till Sverige under 800-talet. Glaset 
tillverkades då enbart i små dimensioner och fästes ihop med bly mellan 

skivorna. Senare utvecklades det från bly till träspröjs som fästanordning.  

1688 utvecklades tekniken kring valsning av glasskivor, det medförde att 

glasskivor med större dimensioner kunde tillverkas samt att 
produktionstakten ökade. 

Under industriella revolutionen uppkom ett nytt sätt att framställa planglas, 

vilket är en framställningsprocess som används än idag (Flygt, et al., 2011). 
Denna produktionsmetod medförde att det blev billigare att producera glas. 

Fönster blev billigare som medförde att det blev fler fönster i fasaden och 
därav ett ökat dagsljusinsläpp. Mängden dagsljus som kom in i bostäderna 
visade sig även hämma tillväxten utav tuberkulosbakterien, vilket då var ett 

stort samhällsproblem. 

Under 1900-talets första hälft blev bostäderna allt mer belysta av dagsljus 

och mer välplanerade än innan, samt att en allmänt högre levnadsstandard 
börja breda ut sig. Detta kan ses på arkitekturstilen funktionalism där 
horisontella tätt sittande fönsterband i fasaden var populärt.  

Under 40-talet forskades det noggrant kring bostaden, var av ett flertal 
standarddokument för hur mycket dagsljus som var minimalt för en trivsam 
bostad (Nylander & Forshed, 2003). 

Historiskt sett har fönster varit den primära källan till belysning inomhus 
fram till andravärldskrigets slut, då den elektriska belysningen blev 

vanligare i bostäder. Detta bidrog till att fönsterarean och rumshöjden kom 
att bli mindre prominent än tidigare (Hjertén, et al., 2001).  

Under energikrisen som rådde under 80-talet kom fönsterarean att minskas 

ännu en gång. Detta kan utläsas i Svensk byggnorm 1980 vilket var dåtidens 
BBR, som hade krav på att ´´15 % av de olika våningsplanens yttre area 

med tillägg av högst 3 % av deras inre area´´ kan bestå av glas (Statens 
planverks författningssamling, 1980)  

Tekniken kring glaskonstruktion och själva glaset kom att utvecklas under 

de nya hårdare kraven på energiförbrukning som ställdes. En bidragande 
faktor till utvecklingen var att större glaspartier och öppna planlösningar var 

ett arkitekturmode som började breda ut sig (Hjertén, et al., 2001). 



6 

Kristo & Schollin 

2.1.3. Fönsterplacering 

Bröstningshöjden och fönsterarean spelar en viktig roll för hur rummet 
upplevs. Ett helt glasparti som saknar bröstningshöjd upplevs som att 
rummet flyter ihop med byggnadens omgivning och att det ger utblick ifrån 

ett djupare avstånd in i rummet, samt att rummet kommer att upplevas som 
större med denna axialitet. 

Fönstrets placering och storlek ger även intryck till hur byggnaden upplevs 
utifrån. Små fönster som är placerade långt in i fasadlivet upplevs som en 
strängare och mindre lekfull miljö, medan ett större fönster upplevs som en 

mer öppnare och lekfullare miljö. Små fönster kan även vara bra om de 
placeras rätt. Exempelvis kan ett högt placerat litet fönster lysa upp på ett 

bra sätt under en heldag om det inte finns möjlighet till en större som kanske 
skulle bidra med för mycket insyn (Nylander & Forshed, 2003).  

2.2 Hur mäts ljus? 

Beroende på vad som skall mätas och ur vilket perspektiv ljuset ses, mäts 

ljus i olika enheter enligt SI-systemet. Tabell 1 ger en sammanfattad 
beskrivning av de olika indikatorerna som kommer att beskrivas i de 

kommande kapitlet. 

2.2.1. Ljusstyrka 

Ljusstyrka (l) är en storhet vilket definieras som ljusflöde (𝛷) genom 

rymdvinkel (𝛺) enligt (1). 

𝐼 =  𝛷 
𝛺⁄  (1) 

Ljusstyrkan beskriver hur kraftig en ljuskälla lyser åt en riktning från 

ljuskällan. SI-enheten för ljusstyrka är Candela (cd) (Nationalencyklopedin, 
2016). Enkelt förklarat är ljusstyrkan = ljuseffekt / strålningsytan. 

2.2.2. Ljusflöde 

Ljusflödet mäts i enheten lumen (lm) och är ett mätetal för ljuseffekt 

(Nationalencyklopedin, 2016). Exempelvis avger en 60 W glödlampa ca 850 
lm (Energimyndigheten, 2016).  

2.2.3. Illuminans 

Illuminans/belysningsstyrka är en storhet som mäts i lux (lx) vilket är 
medelbelysning av en yta, eller ljusflöde per area enhet. Sambandet lumens 
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per kvadratmeter (lm/m2) är ett vanligt måttbegrepp för hur ljus eller mörk 
en yta är och går enkelt att mäta (Voltimum, u.d.). Illuminans påverkas 

genom vilken färg ytor och material har. Därför är det viktigt att ange ytors 
färgegenskaper rätt vid analyser i datorsimuleringar, eftersom det direkt 
påverkar resultatet.  

Studier visar även att illuminans påverkas av vart på väggen fönstret är 
placerat. Ett högre placerat fönster ger ett högre illuminansvärde än om det 

är placerat närmare golvet. Högst värde ger ett fönster som är heltäckande 
(Sudan, et al., 2015) 

Den mängd lux som anses vara bra är viktig att ha i åtanke vid simulering av 

illuminans. Då ett för högt värde kan skapa ett obehag och bli ett störnings 
moment beroende på rummets eller byggnadens funktion. Enligt (The 

Engineering Tool Box, u.d.) bör lux värdet ligga kring 100-500 lux för 
vanliga inomhus aktiviteter. 

2.2.4. Himmelns illuminans 

I denna rapport är det av intresse att veta vilken mängd lux som himlen 

avger beroende på vilket väderförhållande som gäller. De olika väderlekarna 
avger olika mycket beroende om det är mulet och soligt. Dessa värden är 
angivna i simuleringsprogrammet och en mullen himmel avger runt 10750 

lux. En solig himmel avger runt 107520 lux (The Engineering Tool Box, 
u.d.) 

2.2.5. Luminans 

Luminans är den mängd ljus som avges av en belyst yta och beror på ytans 
reflektion samt hur stor mängd ljus som tillförs. Luminans ger intrycket till 
hur rum och ytor kommer att upplevas i ljushet. Om ytorna har för stora 

skillnader kan de upplevas obehagliga. Med andra ord mäts inte mängden 
ljus utan kvalitén på ljuset. Luminans mäts i enheten candela per kvadrat 

meter (cd/m2).  

2.2.6. Dagsljusfaktor 

Med anledning av att himlen och solen är i ständig förändring är metoden 
dagsljusfaktor en bra mätenhet. Detta då den inte är beroende av väderstreck 

eller tid, eftersom att vid beräkning skall en mulen himmel användas. 
Dagsljusfaktorn (DF) beräknas som kvoten mellan illuminasvärden inomhus 
(Einne) och utomhus (Eute) och anges vanligtvis i procent. Dagsljusfaktorn 

indikerar därmed hur belyst ett rum blir av instrålande sol. Dagsljusfaktor 
beräknas enligt (2)   
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𝐸𝑖𝑛𝑛𝑒
𝐸𝑢𝑡𝑒

⁄ × 100 % (2) 

 

vilket indikerar hur belyst ett rum blir av instrålande sol.  

Dagsljusfaktorn bygger alltså på den potentiella andel illuminans inomhus 
mot den som är möjlig att få genom himmelens illuminans. 

Belysningsstyrkan (lx) inomhus kommer att öka om andelen transparent 
material eller om hålighet blir större och andel solid material minskar 

(Mangkuto, et al., 2016). 

Dagsljusfaktor bör ligga mellan 2-5 % då detta spann ger ett idealt ljus för 
inomhus aktiviteter. Vid beräkning av dagsljusfaktor ska den mulna CIE 

himlen används då den ger en generell överblick över hela året (Autodesk 
Education community, 2013). 

Studier visar att dagsljusfaktorn blir högre i rum med fönster som vetter mot 
söder och lägre i rum som vetter mot norr om en solig klar himmel används. 
Därav skall inte den typen av himmel användas vid simulering av 

dagsljusfaktor (Sudan, et al., 2015) 

Tabell 1. Förtydligande av ljusenheter (Carlson, 2005) 

Beskrivning SI-enhet Beteckning 

Ljusstyrka Candela I 

Ljusflöde Lumen 𝛷 

Illuminans Lux E 

Luminans Candela/m2 L 

Dagsljusfaktor  DF 
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2.3 Dagens krav samt rekommendationer på ljus och fönster 

2.3.1 Boverkets Bygg Regler 

I BBR 22 (Boverket, 2015) behandlas de aktuella krav som ställs på ljus. En 
allmän beskrivning intygar att kraven är utformat för att kunna användas till 
att skapa en miljö som inte gör byggnaden skadlig för människors hälsa. Det 

görs genom att rätta luminans förhållanden uppnås, vilket hindrar skapandet 
av störande reflexer. De definitioner som finns för ljus enligt BBR 22 finns i 

Tabell 2. 

Tabell 2. Definitioner finns för ljus enligt BBR 22 

Definitioner Förklaring 

Direkt dagsljus Ljus som transmiterats genom fönster öppningar 

Direkt solljus Ljus som lyser in genom öppningar utan reflektion 

Indirekt dagsljus Ljus som reflekterats in i rum 

 

Kapitel 6:322 i BBR 22 behandlar de krav som finns på dagsljus, vilket 
säger att på de ytor och rum som människor bedriver en stor del av sin tid, 

ska utformas med en god tillgång till dagsljus. Undantag gäller för rum som 
beroende av dess användningsområde inte lämpar sig till detta. Det 
exemplifieras dock inte vilken typ det kan vara. Andra regler gäller även för 

studentbostäder. I dessa rum behövs inte direkt dagsljus finnas i alla rum, 
utan det går bra med indirekt ljus för rum som är till för dagligsamvaro och 

måltider. 

För att veta vad som är det minsta möjliga accepterade värdet för ljus 
hänvisar BBRs allmänna råd till att använda SS 914201.  

I kapitel 6:323 i BBR 22 anges vilka krav som finns för det direkta solljuset 
i bostäder. Minimumkravet anger att ett rum eller del i rum inuti bostaden 
ska ha tillgång till direkt solljus. Kravet säger även att rummet måste var en 

av de rum i bostaden som människor vistas i mer än tillfälligt. 

Ett allmänt råd till minimumkraven för placering av fönster finns under 

kapitel 6:33 i BBR 22. Rådet som BBR ger säger att minst ett fönster måste 
placeras så att årstiderna går att följa. Fönstret måste vara placerat i ett rum 
som används mer än tillfälligt och får inte vara ett takfönster. 
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2.3.2 Svensk Standard 914201 

Denna standard blev giltig 1988 och har inte uppdaterats sedan dess. Där 
med är den fortfarande aktuell trots dess höga ålder. Standaren avses att 
används för kontroll av fönster-/glasarea och dagsljusfaktor i punkt för rum 

under mulen himmel. 

Minimumvärdet för glasarean är ett schablonvärde på 10 % av golv arean för 

rummet, vilket är likvärdigt med 1 % i dagsljusfaktor. Värdet gäller inte 
under vissa förhållanden som vid allt för mycket avskärmning för fönstret i 
horisontell vinkel mot himmel så som om byggnader runtom och exempelvis 

långa takutsprång som skärmar av dagsljusstrålningen. Fönsterarean mäts 
inte heller under 800 mm från golvet. 

Tabell 3. Kriterier på rum, fönster och avskärmning enligt SS 914201 

Detta betyder att oberoende om fönstret har en lägre bröstningshöjd räknas 
inte den arean med. Fler kriterier finns i Tabell 3. Om standardens riktvärden 
enligt Tabell 3 inte går att uppfylla så hänvisas till användning av en annan 

metod i bilagan för SS 914201, vilket innebär att dagsljusfaktorn räknas i en 
punkt enligt ’’1 m från mörkaste sidovägg på halvt rumsdjup och 800 mm 

över golv” (Standardiseringskommissionen i Sverige, 1988). Övriga krav 
behandlar att tak, väggar och golv skall vara i en normal ljus färg, samt att 
fönstren inte är konstigt placerade mot väggar. 

I boken ’’Räkna med ljus’’ av Löfberg beskrivs hur beräkning av 
dagsljusfaktorn utförs. Minimumkraven blir därmed 1 % dagsljusfaktor i 

den mörkaste punkten 1 m från vägg (Boverket, 2014). 

2.4 Åsikter om dagens krav på dagsljus 

Under 2015 publicerades en rapport som uppdagar att de aktuella reglerna 
och föreskrifterna som finns i Sverige är förlegade och inte aktuella 

gentemot det samhälle som är idag (Rogers , et al., 2015). Rapporten visar 
att de regler som finns i dagens BBR är samma som de första reglerna kring 
dagsljus, vilket är från 1975. Ytterligare är den svenskstandard som finns i 

dagsläget densamma som funnits ca 28 år, då den blev aktiv 1988. 
Rapporten säger att de beräkningsmetoder för dagsljusfaktor i punktform 

inte ger en rättvis bedömning då andra länder övergått till en genomsnittlig 

Rumsmått Meter  

 

 

 

Fönster Meter  

 

 

 

Avskärmning Vinkel 

Bredd 2,5 < > 6,0 Bredd 0,9 < > 1,5 Grader 0 < < 30 

Djup 2,0 < > 6,0 Höjd 0,6 < > 1,4    

Höjd > 2,1  Över golv > 0,8     
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area vilket ger ett mer rättvisare värde. Författarna är sakkunniga inom 
området dagsljus och arbetar i kända konsultbolag (Rogers , et al., 2015). 

2.4.1 Hur går man tillväga i Norden? 

Precis som Sverige har övriga europeiska länder krav på dagsljus enligt sin 

bygglagstiftning. Liknande system används som fönster-/golvarea metoden, 
dagsljusnivå och krav på utblick. Rapporten (Rogers , et al., 2015) har bland 

annat undersökt våra närmaste grannland. 

Den Danska byggnadskoden är den som är mest utvecklad när det kommer 
till förklaring och metod hur ett rum blir väl belyst av dagsljus. Den tar även 

hänsyn till rummens användningsområden. Två typer av metoder finns för 
att avgöra om ett rum anses vara väl belyst. Den ena säger att rummet 

(exempelvis kök) kan räknas som väl belyst om fönsterarean är 10 % av 
golvets totala area. Detta värde gäller då fönstret sitter i fasaden, om fönstret 
sitter i taket sänks kvoten till 7 %. Den ställer också krav på  att 

transmitansen i fönsterglaset skall uppnå minst 75 %, om det inte kan 
uppfyllas på grund av exempelvis kvalitet eller skuggning från byggnader, 

bör fönstren bli större.  

Den andra använder dagsljusfaktor som mätstock. Mätningen skiljer sig 
dock mot den i Sverige. Mätningarna görs på halva rummets djup och då ska 

dagsljusfaktorn vara minst 2 %, planer finns även på att höja värdet. 

I Norge används ett medelvärde över rummets yta, vilket skall uppnå en 

dagsljusfaktor på 2 %. De rum som skall uppnå dessa värden är kök, 
vardagsrum, sovrum och arbetsrum. 

Finska reglerna har endast krav på fönsterarean och inte någon 

dagsljusfaktor. De har dock regler som säger att byggnader inte får stå nära 
varandra med tanke på att dagsljuset kan skymmas av byggnadskroppar. 

2.4.2 Sammanställning av mätmetoder 

För att kunna ställa krav på dagsljuset krävs det att det går att mäta på 
antingen genom kvantitet eller kvalité. De kvantitativa kan delas in i två 
olika typer nämligen statiska och dynamiska vilket säger att ljuset mäts i 

mängder över större ytor eller i en punkt. Studien har jämfört de olika 
metoderna som finns för att mäta ljus och är sammanställd i Tabell 4 som 

visar både för- och nackdelar i valet av metod enligt författarna. 
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Tabell 4. Fördelar och nackdelar per indikator (Rogers , et al., 2015) 

Typ av indikator Fördelar Nackdelar 

 - Dagsljusfaktor i en punkt.  - Enkel att beräkna med 
datorprogram och 
förhand. 

 - Känslig för små 
variationer.  

 - Tar inte hänsyn till klimat, 
väderstreck eller ort.  

 - Försummar solljuset.  

 - Båda material och 
geometrisk indata behövs 

 - Genomsnittlig 
dagsljusfaktor 

 - Enkel att beräkna med 
datorprogram och 
förhand 

 - Tar inte hänsyn till klimat, 
väderstreck eller ort. 

 - Sky view factor,  
Vertikal sky componenet 
(Vertikal dagsljusfaktor)  

 - Mycket enkel att 
beräkna med 
datorprogram. 

 - Kräver enbart 
geometrisk indata 

 - Tar inte hänsyn till rum 
eller fönsterstorlek, enbart 
omgivning.  

 - Tar inte hänsyn till klimat, 
vädersterck eller ort.  

 - Försummar solljuset 

 - Fönsterarea  - Mycket enkel att 
beräkna för hand.  

 - Kräver enbart fönster- 
och golvarea. 

 - Har mycket svårt att ta 
hänsyn till solskyddsglas, 
komplexa rum, skuggande 
byggnader, balkonger.  

 - Tar inte hänsyn till klimat, 
väderstreck eller ort.  

 - Försummar solljus 

 - Klimatbaserade 
indikatorer 

 - Mycket kraftfulla 
indikator som kan bl.a 
användas för att 
bestämma dagsljus, 
solinstrålning och 
bländning. 

 - Kan förutsäga visuell 
komfort 

 - Både material och 
geometrisk indata behövs.  

 - Beräkningar kräver 
speciallistkunskap och tar 
lång tid. 

2.4.3 Rekommendationer från Rapporten 

Rapporten avslutas med sju rekommendationer och förslag för vidare 
utveckling av dagsljuskraven som finns idag: 

 Fönster-/golvarea, kan fortsätta att vara ett krav som skall uppfyllas. 
Dock skall det förtydligas om de begränsningar som finns i metoden. 

Dagens metod anses vara allt för vag i vad som begränsas. 
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 Krav på en dagsljusfaktor över en större yta alltså ett medelvärde bör 
vara den metod som skall användas i störst utsträckning med 

anledning till att den ger en mer korrekt uppmätning av 
dagsljusfaktorn.  

 Att en mer komplexare beräkning över UDI (Useful Daylight 

illuminance) skall kunna utföras. 

 Att boverket skall göra faktiska mätningar på dagsljuset 

 Göra vidare undersökningar på om 1 % dagsljusfaktor är aktuell eller 

bör höjas. 

 Ändra kraven så att de anpassas för olika rum. 

 Ny standard för hur beräkningar och metoder skall göras för 

dagsljusfaktorn. 

2.5 Fler typer av glasfasader 

Det finns idag ett flertal typer av olika glasfasader. För att få en allmän bild 

av vad som i dagsläget finns kan typerna delas in i tre olika kategorier enligt 
Tabell 5. 

Tabell 5. Översiktlig bild av glasfasadtyper. 

 Mekaniskt Structural glazing Dubbelskal  

Infästning Metallprofil, 
Punktvis genom bult 

eller clips, ger en 
ramverkan 

Limmat, mot 
metalprofil 

Limmat, mot 
metallprofil  

Bärande Nej Nej Nej 

 

Den första typen av glasfasad utvecklades under 50-talet i Nordamerika 
under den expansiva fasen av de storstads utveckling som exempelvis New 
York hade. Det skulle byggas snabbt och med ny teknik som bl.a. stål och 

betong. Det gav upphov till att de första glasfasaderna utvecklades. Med 
Curtain Wall teknik utvecklades. Vilket innebär att glas fästs i eller utan på 

stommen där det inte behöver bärning av last.  

Viktigt är att fasaden blir tvåstegs tätad så att det första steget längst ut blir 
tät, tryckutjämnad och dränerad. Detta motverkar att fukt och vatten stannar 

i konstruktionen vilket på lång sikt kan skada den. Om den yttre tätningen 
skulle vara ojämn mot det inre skiktet kan det ge upphov till att vatten skulle 

pressas in i konstruktionen (Carlson, 2005). Den inre tätningen ligger i den 



14 

Kristo & Schollin 

varmare delen av väggen. Beroende på vilken typ av Curtain Wall som 
används olika diffusionsskikt. När det är glas används stål eller aluminium 

som detta skyddandeskikt. 

Structural glazing har sitt ursprung från Nordamerika och kom under 70-
talet. Det är denna typ av fasad som lurar ögat till att tro att själva glaset är 

bärande. Vilket görs genom att glasskivorna är limmade mot varandra och 
det bakomliggande bärande materialet. Därav blir sammanfogningsmassan 

mycket viktig i detta system. Genom dess betydande roll har 
sammanfognings material fortsatt att vidareutvecklats. Idag är det möjligt att 
fästa de flesta materialen med varandra. Dess beständighet har även 

utvecklats, exempelvis kan sammanfognings massor bli UV-stabila, vilket 
innebär att härdningen håller mot solens UV-strålning under en lång tid 

(Nationalencyklopedin, 2016). 

Dubbelglasfasaden kännetecknas av att den består av två separata 
glasfasader med ett relativt brett utrymmer mellan de olika skikten. Någon 

generell utformning för denna typ av fasadsystem finns inte, vilket beror på 
att varje projekt med denna teknik är unik för just sina förhållanden och 

förutsättningar. Dock går det välja olika typer utav huvudsystemstyper. De 
typer som finns är korridor, box, shacktbox och flervåningsfasad. Det som 
skiljer dessa åt är hur de ventileras samt hur indelningen av glasfasad sker. 

Exempelvis i flervåningsfasaden finns det inga vånings avdelningar och 
luftspalten blir därmed hela byggnadens höjd. I denna typ av konstruktion 
använder man ofta av en mekanisk frånluftsventilation. Det är även denna 

typ av fasadsystem som tillämpas i störst utsträckning i norden (Carlson, 
2005). 

2.5.1 Bärande glas 

Det finns idag olika typer av bärande glaskonstruktioner. Det används dock 
inte i en speciell stor utsträckning, speciellt när det kommer till bostäder 
vilket hör till ovanligheten. Projekt som innehåller mycket glas används i 

största utsträckning i större byggnader eller i koncept som har stora öppna 
ytor så som mässhallar eller kontorsfastigheter (Nijsse, 2003). 

2.6 Möjlig utformning av glas-komposit elementet 

Väggelementet som används i modelleringarna för detta projekt är snarlika 
den som det gjorts studier på i (Kozłowski, et al., 2015). Det som skiljer är 
den totala arean då höjden på elementet  är 3000 mm hög och 1500 mm 

bred, medans det som har utförts tester på har dimensionerna 2400 mm hög 
och 1200 mm bred. Materialen består av samma trä-ram av furu, glaset är 

planglas i tre skikt där det de yttersta skikten på 6 mm skyddar det bärande 
10 mm, tjockare skiktet i mitten och dessa hålls ihop med epoxilim. 
Skillnaderna kan ses i Figur 1. 
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Figur 1. Skiss av trä-glas-elementets utseende 
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3. Objektsbeskrivning 

I denna studie undersöks tre olika hustyper, modellerna är fiktiva och 
möblerade för att efterlikna verkligheten. Objekten är utformade med hänsyn 

till SS 914221:2006 (Svensk Standard Institutet, 2006) och SS 914222:2006 
(Svensk Standard Institut, 2006) samt uppfyller de krav som BBR ställer på 
tillgänglighet och för ljus. 

3.1. Stuga 

Stugan har en boarea på 60,5 m2 som är fördelad på två sovrum, en toalett, 
ett kök och ett allrum. (se planlösning i Bilaga 1.1.1). 

Sovrum 1: Rummet ligger nordost i byggnaden och har en yta på 15 m2. Det 
har två öppningsbara fönster i den norra fasaden med en bröstningshöjd på 
910 mm, med modulmåtten 10M x 12M och fönsteryta på 2,4 m2. 

Sovrum 2: Rummet är 9,5 m2 och är placerad intill Sovrum 1 i det sydöstra 
hörnet av byggnaden. Sovrummet har ett öppningsbart fönster med storleken 

10M x 12M och fönsterytan är 1,2 m2. Fönstret sitter i den södrafasaden med 
en bröstningshöjd på 910 mm. 

Toalett: Toaletten är centralt placerad och ligger väster om Sovrum 2 samt 

söder om Sovrum 1 för att vara nära sovrummen men även bredvid 
Allrummet. Rummet har en area på 4,5 m2 och i rummet finns ett 

öppningsbart fönster av storleken 10M x 5M med en fönsteryta på 0,5 m2 
som sitter med en bröstningshöjd på 1610 mm. 

Allrum: Rummet har en öppen yta på 31,5 m2 innehållande entré, 

vardagsrum och kök. Entrén är placerad i den södra delen av byggnaden och 
köket ligger i den nordvästra delen av byggnaden. I byggnadens västra fasad 
sitter det tre fönster med storleken 10M x 21M och det finns även en 

fönsterdörr. I den norra fasaden sitter det två stycken öppningsbara fönster 
som är av storleken 10M x 12M som ger rummet en total fönsteryta på 9,6 

m2. 

3.2. Stuga med trä-glaselement 

Stugan har en area på 63 m2 och är utformad som stugan i sitt ordinarie 
utförande. Sovrum 1, 2 och toaletten blir därför likadan som innan. För att 

studera planlösningen för stuga med trä-glaselement se Bilaga 1.1.2. 

Allrum: Rummet innehåller likt ordinarie objektet entré, vardagsrum och 

kök, dessa ytor ligger placerade som innan och arean är på 35 m2. Fasaden 
kring allrummet är utbytt till glasfasad vilket medför att köket har förändrats 
eftersom överskåpen inte kan monteras fast på glaselementet. Fönsterytan i 
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allrummet är på 46,7 m2 och sträcker sig från golv till tak. Jämförelser 
mellan allrummens fönster-/golvarea kan ses i Figur 2.  

 
Figur 2. Skillnader mellan stugan i vanligt utförande och med trä-glaselement 

3.3. 1,5-plans villa 

Villan har en boarea på 172 m2 som är fördelad på två våningar. På 

entrévåningen finns ett vardagsrum, en groventré med en anslutande 
klädkammare, ett kök, ett arbetsrum, en entré och en wc med dusch. 

Ovanvåningen innehåller ett sovrum med en garderob, ett badrum, ett 
vardagsrum, och två sovrum se Bilaga 1.2.1. 

Vardagsrum: Rummet är placerat i den norra delen av byggnaden och har en 

yta på 28 m2. Rummet har ett öppningsbart fönster med storleken 6M x 13M 
som sitter i den västrafasaden med en bröstningshöjd på 800 mm. I den 

norra fasaden sitter det fyra stycken fastafönster i storleken 11M x 21M. 
Dessa har ingen bröstningshöjd utan sitter i golvnivå. I den östra väggen 
finns ett fastfönster som är 14M x 6M. Detta fönster sitter  med en 

bröstningshöjd på 900 mm. Den totala fönsterytan för detta rum är på 10,9 
m2. 

Groventré med klädkammare: Groventrén är 8,5 m2 och ligger söder om 
vardagsrummet, väster om köket. I ytterdörren in till groventrén finns ett 
runt fönster med en diameter på 0,4 m  som sitter på en bröstningshöjd på 

1410 mm. Fönsterytan för groventrén är på 0,13m2.  

Klädkammaren är söder om groventrén och väster om trappan. Detta rum 
har inga fönster. 

Kök: Köket ligger i huskroppens mitt och är 23,5 m2. I köket finns det två 
fasta fönster med storleken 14M x 6M med en bröstningshöjd på 900mm, 

det finns även en parfönsterdörr. Dessa vetter mot öster och totala 
fönsterarean är 2,98 m2. 

Arbetsrum: Arbetsrummet är placerat i det sydvästra hörnet av byggnaden 

med en yta på 11,5 m2. I rummet finns det två stycken öppningsbara fönster 
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i olika storlekar. Ett i storleken 6M x 13M och det andra är 9M x 13M 
glasytan är totalt 1,95 m2. 

Entré: Entrén ligger i söder om byggnaden mellan wc och arbetsrummet. Det 
är 6 m2 stort och har inga separata fönster förutom i ytterdörren. Där finns 
ett runt fönster med en glasyta på 0,13 m2 fönstret och sitter med en 

bröstningshöjd på 1410 mm.  

WC: Rummet har en yta på 5 m2 och ligger i det sydöstra hörnet av 

byggnaden. Det finns ett fönster som är 9M x 13M stort och sitter med en 
bröstningshöjd på 800 mm. Fönsterytan för WC är totalt på 1,17 m2. 

Sovrum 1 med garderob: Sovrummet är 17 m2 och  är placerat på den 

övervåningen i den norra delen av byggnaden. Rummet har inga separata 
fönster men rummet har en franskbalkong som består av en parfönsterdörr. 

Fönsterarean för sovrummet är på 1,25 m2.  

Garderoben ligger intill sovrummet och är 7 m2 stor. Rummet har ett 
takfönster som är 10M x 10M och rummet har en totalfönster area på 1 m2. 

Badrum: Badrummet är 10,5 m2 stort och är placerat söder om garderoben. 
Badrummet har två fönster med storleken 7M x 10M som vetter mot väster  

med en bröstningshöjd på 1400 mm och rummets fönsterytan är 1,4 m2. 

Allrum: Ligger centralt och mitt emot badrummet. Allrummet har en yta på 
16,5 m2. I rummet finns det två stycken takfönster med storleken 10M x 

10M och en fönsteryta på 2,0 m2. 

Sovrum 2: Sovrummet är placerat i den södra delen av byggnaden och har 
en yta på 16,5 m2. Rummet har ett öppningsbart fönster som vetter mot 

söder och sitter med en bröstningshöjd på 800 mm. Fönstret har storleken 
11M x 13M och rummet fönster area är på 1,43 m2. 

Sovrum 3: Sovrummet ligger öster om sovrum 2 och har en yta på 15 m2. 
Rummets fönster vetter mot söder och är av storleken 11M x 13M som sitter 
med en bröstningshöjd på 800 mm. Fönsterytan är på 1,43 m2. 

 

3.4. 1,5-plans villa med trä-glaselement. 

Denna villa typen är utformat likadant som 1,5-plansvillan men med mer 

fönsterytor då delar av fasaden har bytts ut mot trä-glaselement för ett ökat 
ljusinsläpp. Skillnader i fönster-/golvarea kan ses i Figur 3, planritningar och 
fasadritningar finns i Bilaga 1.2.2. 

Vardagsrum: Rummet har en yta på 34,5 m2 och i den norra, östra och västra 
fasaden runt rummet är det bytt från det tidigare fasadmaterialet med fönster 
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till trä-glaselement som går från golv till tak. Rummets fönsterarea är på 
44,0 m2. 

Groventré med klädkammare: Entrén är 9,5 m2 och ligger söder intill 
vardagsrummet, väster om köket. Groventrén har ändrats från enbart ett 
ljusinsläpp genom ett  fönster i dörren till att ha glasfasad och en dörr i glas. 

Fönsterytan för groventrén är på 7,0 m2. 

Klädkammaren ligger söder om groventrén och väster om trappan detta rum 

har inga fönster. 

Kök: Köket ligger centralt i byggnaden och är på 29 m2. I köket finns det två 
fasta fönster med storleken 14M x 6M som sitter med en bröstning höjd på 

900 mm. Då köket har överskåp som är fästa i den östra ytterväggen har 
stora delar av tidigare lösningen bevarats för att köket ska hålla samma 

standard som förut. Fönster andelen har ökats genom att ytterväggen där det 
inte finns överskåp har bytts ut till glasfasad. Parfönsterdörren har bytts ut 
till en helglasad modell. Den sammanlagda fönsterarean för kök är på 7,5 

m2. 

Arbetsrum: Arbetsrummet är placerat i det sydvästra hörnet av byggnaden 

och har en yta på 14,5 m2. Den västra och södra fasaden i rummet har bytts 
ut till trä-glaselement för att öka ljusinsläppet i rummet. Fönsterarean för 
rummet är på 21,3 m2. 

Entré: Entrén ligger i söder och har en yta på 7 m2. Den har fått ökat 
ljusinsläpp då dörren har bytts ut till en helglasad och fasaden bytts ut till 
trä-glaselement. Entrén har en fönsteryta på 5,6 m2.  

WC: Rummet ser ut som i ordinarie planlösning. 

Sovrum 1 med garderob: Sovrummet är 19 m2 och ligger i den norra delen 

av byggnaden på den övre våningen. Rummet har en helglasad vägg från 
golv till tak i norr med en pardörr i glas. Fönsterarean för sovrummet är på 
14,6 m2.  

Garderoben ser ut som ordinarie modell. 

Badrum: Badrummet ser ut som i ordinarie planlösning. 

Allrum: Allrummet ser ut som i ordinarie planlösning. 

Sovrum 2: Sovrummet har en yta på 18,5 m2 och den södra fasaden är bytt 
ut och har nu blivit helglasad från golv till tak. Rummets fönsterarea är på 

14 m2. 

Sovrum 3: Sovrummet är på 16 m2 och har fått ett ökat ljusinsläpp då 

fasaden har bytts ut till trä-glaselement. Fönsterarean för sovrummet är på 
6,7 m2. 



20 

Kristo & Schollin 

 

 
Figur 3. Skillnader i fönsterarea/golv area mellan 1,5-planshus med och utan trä-glaselement 

3.5. Flerbostadshus 

Byggnaden har fyra våningar med fyra stycken trerumslägenheter per plan. 

Flerbostadshuset har inte fler våningar eftersom att trä-glaselementet klarar 
laster motsvarande detta (Blyberg, et al., 2014). Rumshöjden är på 2,7 m. 
Fönster finns åt samtliga väderstreck. För överskådliga ritningar se Bilaga 

1.3.1.  

Entré/Trapphus: Trapphuset är placerat centralt i byggnaden med en hiss och 

en trappa från plan 1 till plan 4. Entrédörren sitter i norr och är en pardörr 
med runda glasrutor som har en diameter på 0,4 m. Bredvid dörren finns det 
fönster på båda sidorna, som har storleken 6M x 21M. Fönsterytan är på 3,0 

m2 och i övriga plan har trapphuset inga fönster. 

Hall: Hallen är på 12,5 m2, den är centralt placerad och det finns inga 

fönster. 

Badrum: Badrummet ligger intill hallen och är 9 m2 stor. Rummet har inga 
fönster. 

Kök: Köket är placerat ut mot den västra och östra fasaden. Köket har en yta 
på 18,5 m2. Rummet har två fönster i storleken 10M x 12M och har en 

fönsteryta på 2,4 m2. Fönstren sitter med en bröstningshöjd på 800 mm. 

Vardagsrum: Vardagsrummen är placerade i hörnen på byggnaden för att få 
fönster från två olika håll. Vardagsrummen är 16m2 stora och har två 

stycken fönster med storleken 10M x 12M. De sitter med en bröstningshöjd 
på 800 mm och har en glasyta på 2,02 m2. 

Sovrum: Sovrummet är ett mindre rum med plats för en enkelsäng. Rummet 

har en yta på 12,5 m2. Det ligger mot den norra eller södra fasaden. 
Sovrummet är placerat mellan vardagsrummet och sovrum 2. Sovrummet 

har ett fönster med en bröstningshöjd på 800 mm och en glasyta på 1,2 m2. 
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Sovrum 2: Sovrummet är det större sovrum med plats för en dubbelsäng. 
Sovrum 2 skiljer sig lite åt i plan 1 mot resterande. Detta då entrédörren till 

byggnaden ligger i norr på plan 1. På plan 1 har rummen en yta på 17,5 m2 i 
alla fyra lägenheter. På plan 2, 3 och 4 är rummen i den norra delen av 
byggnaden 21,5 m2 eller 28 m2. I den södra delen av byggnaden är rummen 

17,5 m2. 

Klädvård: De södra lägenheterna i varje plan har intill sovrum 2 ett rum för 

klädvård som är 9 m2 stora. Rummet har ett fönster som vetter mot söder 
med en bröstningshöjd på 800 mm. Storleken på fönstret är 10M x 12M och 
rummet har en fönsteryta på 1,2 m2. 

3.6. Flerbostadshus med trä-glaselement  

Byggnaden har fyra våningar med fyra stycken trerumslägenheter per plan. 
Rumshöjden är på 2,7 m. Stora delar av fasaden har bytts ut till glas fasad 
förutom vid köket då behov av att fästa överskåpen i ytterväggen finns. 

Skillnader mellan fönster-/golvarea kan ses i Figur 4 för lägenheten på första 
plan och Figur 5 för lägenheten i plan 4. Ritningar över hela planet finns i 

Bilaga 1.3.2. Dessa lägenheter kommer att redovisas i rapporten. Samtlig 
data finns i Bilaga 2.3.1-8 

Entré/Trapphus: Vid ingången in till byggnaden på entréplan har fasaden 

bytts ut till trä-glaselement. 

Hall: Hallen ser ut som i ordinarie planlösningen. 

WC med dusch: Rummet ser ut som i ordinarie planlösningen. 

Kök: Köken är placerade likt den ordinarie planlösningen. Köken har en yta 
på 19,5 m2. Rummen har ändrats ifrån två fönster till trä-glaselement som 

går från golv till tak. 

Vardagsrum: Vardagsrummen är placerade i hörnen och är 18,5 m2 stora. 

Två fasader har bytts ut mot glasfasad. 

Sovrum 1: Rummet har en yta på 13 m2 och är placerat mellan 
vardagsrummet och sovrum 2. Den yttrefasaden har bytts ut till glasfasad. 

Sovrum 2: Sovrummet är det större sovrummet med plats för dubbel säng. 
Detta rum skiljer sig lite mellan plan 1 och resterande. Detta då entrédörren 

in i byggnaden ligger i norr på plan 1. På plan 1 har rummet en yta på 18 m2 
i alla fyra lägenheter. På plan 2, 3 och 4 är rummen 22,5 m2 och 29,5 m2 i 
den norra delen av byggnaden. I den södra delen av byggnaden är rummen 

18 m2. 
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Klädkammare: De två södra lägenheterna i varje plan har i intill sovrum 2 ett 
omklädningsrum som är 9 m2 stora dessa ligger på mitten i den södra delen 

av byggnaden. Då den södra fasaden har bytts ut mot glasfasad så har 
omklädningsrummen fått en helglasad vägg. 

 

 
Figur 4. Fönsterarea/area för den nordvästra lägenheten på plan 1 i flerbostadshuset. 

 

 
Figur 5. Fönsterarea/area för den lägenheten i sydost på plan 4 i flerbostadshuset. 
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4. Metod 

Under detta kapitel redovisas de metoder som använts under projektets gång, 
vilket ger en utgångspunkt för hur syftet till rapporten kommer att lösas.  

4.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier av tidigare forskning, artiklar från internet likväl 
fysisklitteratur har utförts, för att hitta de teorier som ger kunskap som bidrar 
till att ge svar på frågeställningen och för att få grundläggande teori om ljus, 

vilka krav som gäller, enheter som är värda att mäta för en god ljus komfort 
inomhus. 

4.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod har använts i denna utredning. För att sammanställa hur 

stora skillnaderna kan bli i planlösning, dagsljusinsläpp och ljusstyrka. 
Jämförelserna har skett mellan ordinarie och omgjorda modeller där byte av 

vissa fasader har utförts. Det som kommer studeras är den skapade 
primärdata som samlas in ifrån simuleringarna.  

4.3 Data 

Insamling av primärdata har utförts genom att tre stycken objekt har ritats 

med hjälp av datorprogrammet Revit Architecture (Autodesk, 2016) som 
sedan har analyserats med programmet Velux Daylight Visualizer (Velux, 

2016) för att få fram mätdata. Empirin har sedan sammanställts och jämfört 
mer om detta i genomförande kapitlet.  

4.4 Beräkningar 

De handberäkningar som kommer att utföras är på golvareor, fönsterareor 

och skillnader mellan kvoten av fönsterarea genom golvarea. Medelvärden 
på mätdata som fåtts ur Velux Daylight Visualizer sammanställs i tabeller. 
Där Excel kommer att används som ett hjälpmedel för att snabbt kunna 

skapa grafer och likande hjälpmedel. 

4.5 Datorsimulering 

Med datorns hjälp kommer planlösningar och ritningar tas fram i 3D då 

renderingar av byggnader kommer behöva göras. Även för beräkningar av 
indikatorer som dagsljusfaktor görs med hjälp av datorn.  
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4.6 Urval, validitet och reabilitet 

Analyser utav indikatorer som dagsljusfaktorn och illuminansen i Velux 
Visualizer är inte fullt reliabla, då användaren i förhand sätter ut punkter och 
markerar själv de genomsnitts areor  som användaren vill ha svar på i 

renderingen. Genomsnitts yta som mäts måste vara kvadratisk eller 
rektangulär. Har inte rummet räta vinklar eller om det finns fördjupningar i 

rummet så blir värdet missvisande, vilket betyder att mätningen görs över en 
större eller mindre yta som inte tillhör rummet se Figur 6. 

 

Figur 6. Felkälla vid mätning den streckade linjen visar den markerade ytan. 

Validiteten för programmet Velux är hög, då studier har gjorts som visar att 
programmet utför den mest korrekta beräkningarna mot verkliga 
förhållanden (Acosta, et al., 2015). 

Då bestämmelser i BBR och beskrivningarna i SS är så pass gamla kommer 
den metoden som rekommenderas i förstudien att användas vilket gör 

studien mer valid än om den metoden som rekommenderas i SS används. 

4.7 Himmels typer 

Himmels typer spelar en stor roll i hur resultatet utspelar sig i en ljusanalys. 
Därav finns det en kommission som inriktat sig på belysning och ljus. Denna  

kommission är ”Commission Internationale de l’Éclairage’’ vilket förkortas 
till CIE. Denna organisation har tagit på sig uppgiften att samla in och 
utbyta information sinsemellan i ämnen som behandlar ljus och tekniken 

bakom god ljuskvalitet. CIE har även blivit erkända som en av de bästa 
inom sitt område, av ISO (Internationella standardiseringsorganisationen). 

Det finns ett flertal olika himmels typer som tagits fram. Dock är det tre 
stycken som är knutna till den Internationella standarden 
(ISO15469:2004/CIEs 011/ E:2003 (International Commission on 

Illumination, 2006)) vilket är den som används i detta projekt. Mer specifikt 
är himmeln som används ’’CIE Standard Overcast Sky’’ vilket innebär en 

mer generell himmels luminans för en mulen himmel. 
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4.8 Datum och tid för simulering 

Vid simulering av byggnadernas illuminans används varje kvartals 21:a dag. 
Vid dessa datum sker fenomenen jämning och solstånd vilket gör dag och 
natt längre, kortare eller lika långa. Mätning vid dessa tider på året ger en 

bättre överblick för hur dagsljuset beter sig beroende på årstiden som hör 
ihop med de olika väder fenomenen. Den tid på dygnet som använts är alltid 

klockan 12.00, beroende på att runt denna tidpunkt är solstrålningen som 
starkast (Söderhjelm, 2016).  
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5. Genomförande 

Under detta kapitel beskrivs hur modeller och simuleringar utförts samt 
vilka inställningar och material som använts. 

5.1 Framtagande av Modeller 

Modellerna har skapats i datorprogrammet Autodesk Revit Architecture, 
vilket är ett BIM-program. Planlösningarna har utformats med hjälp av 
Svenskstandard SS 914221: 2006 och uppfyller de senaste kraven enligt 

BBR 22 med hänsyn på tillgänglighet och ljuskrav. Modellerna uppfyller 
fönsterandelen på minst 10 % enligt (Boverket, 2011). 

Stuga 

Stugan uppfyller tillgänglighets krav för sänkt nivå för att fritidshus inte har 
samma krav som permanentboende (Näringsdepartementet RS N, 2010).  

1,5-planshus 

Huset är utformat med hänsyn till svenskstandard 914221: 2006 normalnivå 

och uppfyller dess krav på tillgänglighet. 

Flerbostadshus 

Flerbostadshuset är utformat med hänsyn till svenskstandard 914221: 2006 

normalnivå och uppfyller dess krav på tillgänglighet. 

5.2  Velux Visualizer  

Velux Visualizer är ett av de mer allmänt kända ljussimulerings program 
som finns idag. I jämförelse med likande programvaror är det ett av de mer 

användarvänliga då gränssnittet är lätt att navigera sig genom (Roy, et al., 
2013). I en jämförelsestudie undersöktes skillnader mellan verkliga 

beräkningsmodeller med simuleringsprogrammen. Studien visade att Velux 
Daylight Visualizer var det program som hade minst avvikelser mot en 
verklig modell. Denna studie innehöll åtta stycken kända datorprogram inom 

ljussimulering (Acosta, et al., 2015). De himmels typer som finns i Velux är 
validerade mot den internationella CIE standarden (International 

Commission on Illumination, 2006). 

Programmet har möjligheten att importera filer i olika format till simulering. 
Import av fil ger en större frihet och kontroll över hur exempelvis fönster 

skall utformas eller sitta, än om det ritas direkt i Velux.  
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När import av DWG-filer görs är det viktigt att ha i åtanke vilka linjer som 
ligger på vilket lager då programmet inte kan skilja på olika lager per 

automatik. Detta är något som användaren själv får ställa in. Det är viktigt 
att dessa ställs in rätt då resultatet påverkas av vilken färg och reflektions 
ytor har. Modellernas material reflektants och transmitans visas i Tabell 6. 

Tabell 6. Optiska egenskaper på hos material 

 

Programmet har en bug för tillfället vilket gör att koordinaterna för exakt 
position inte fungerar. Närmsta punkt i Sverige är Stockholm, vilket är den 

punkt som används istället för Växjö vilket var grundtanken.  

För att få fram ett resultat behöver en rendering av objektet göras i 
programmet. De indata som denna studie använt för renderingen kan ses i 

Tabell 7. 

Förhållandena för himmelen ska vara CIE overcast och renderingens snitt 

höjd ska vara inställd på 850 mm över golv. Velux kan rendera fram 
dagsljusfaktorn, illuminansen och luminans för objekten. 
Renderingsbilderna avger inga värden utan användaren måste markare de 

ytor eller punkter som programmet ska ange ett värde på. 

Renderings process i programmet är någorlunda snabbt beroende på kvalitén 

som väljs. Förprocessen till renderingen är simpel och enkel att använda. 
Beroende på vad som skall renderas väljs enkelt höjder vinklar och gradtal 
ur menyer.  

Vid exempelvis analys av dagsljusfaktor så väljs just det alternativet 
dagsljusfaktor med en mulen himmel och ange vilken upplösning som 

önskas.  

Resultatet som kommer tillbaka har en nackdel den kan endast sparas som 
en bild och inte på fil. Därav blir det något klumpigt om det skulle behöva 

görs om, när något kan ha förbisetts.  

När programmet har renderat fram bilden så kan inga ändringar göras i 

modellen för den renderingen, men det går nu att mäta fram punktvärden 

Typ av yta Reflektans värde  

 

 

 

 

 

Fönster Transmitans 

Innertak 0,84  Fasadfönster 0,78 % 

Innerväg 0,84 Dörrglas 0,78 % 

Ytterväg 0,63 

Detaljer 0,65 

Golv 0,66 
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eller markera kvadratiska ytor som beräknar ett genomsnittligt värde som är 
uträknat i procent. 

 

Tabell 7. Indata till Velux vid rendering av objekt 

Scale factor: 1,000(mm) 

Location: Stockholm 

Degrees 0 

Plan view height: 850 mm 

Render specifications Still Image 

Render type: Illuminance 

 Daylight factor 

Sky condition: Overcast (1) 

Time of year: March (21/3) 

 June (21/5) 

 September (21/9) 

 December (21/12) 

Time of day: 12.00 

Resolution: High* 
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6. Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat som tagits fram i studien. Resultaten 
redovisas separat för de tre olika objekten, med underrubriker för varje 

resultat del vilket skall göra det lättare att se de olika resultatens förändring. 
Kapitlet avslutas med en allmän analys som knyter ihop teorin från Kapitel 2 
med resultaten som redovisas i detta kapitel. 

De resultat som redovisas är knutna till de förändringar som gjorts för rum 
som fått trä-glaselement. I de rum som saknar förändring redovisas inget 

resultat, då de förblir oförändrade mellan de olika versionerna. Vid 
simulering av flerbostadshuset redovisas inte alla resultat i rapporten, 
beroende på de likartade resultaten som fås våningarna emellan det läggs i 

Bilaga 2.3.1-8. Resultatet i rapporten undersöker istället om höjdskillnaden 
och väderstreck gör någon skillnad för ljusindikatorerna.   

6.1 Stuga 

Fasadförändringar på stugan har enbart skett i allrummet, resterande rum är 
oförändrade och skillnaden uteblir se Figur 7 och Figur 8. Större ritningar 
finns i Bilaga 1.1.1-2. 

 

Figur 7. Planlösning över stuga med konventionell yttervägg. 
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Figur 8. Planlösning över stuga med trä-glaselement. 

6.1.1 Area 

Allrummet har fått en ökning på 3,5 m2 vilket motsvarar ca 11 % ökning i 

boarea. 

6.1.2 Fönsterarea 

Arean har ökat med 37,1 m2 från tidigare 9,6 m2 till 46,7 m2, se Figur 9. 
Fönsterarean har ökat med 386 %. Vid ett fasadbyte i allrummet kan man se 

att i den ordinarie planlösningen så var fönsterarean ca 30 % av golv arean 
för rummet medan i den omgjorda modellen så är fönsterarean ca 133 % 

gentemot golv arean. 

 
Figur 9. Allrummets rumsarea och fönsterarea mellan ordinarie och omgjord stuga 
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6.1.3 Illuminans 

Den omgjorda modellen har en högre illuminans i allrummet vilket kan ses i 
Figur 10. Sammanställningen visar att det är som högst i juni och lägst i 
december. För exakta värden se Bilaga 2.1.1.  

Under juni och september är illuminansen över riktvärdet när fasaden har 
bytts ut. Mätningarna visar att rummet inte har ett behov av kompletterande 

belysning. Den ordinarie modellen uppnår inte riktvärdena i mars och 
december så att det kan komma att behöva komplettering med 
innebelysning. Juni är den månad som båda modellerna har högst 

illuminansvärde och december är den månad där värdet är som lägst. 
Skillnaderna mellan månaderna är större för trä-glaselementet gentemot den 

konventionella fasaden med fönster. 

 
Figur 10. Illuminansen för varje kvartal i allrummet. 

6.1.4 Genomsnittlig dagsljusfaktor 

Simulering av dagsljusfaktorn över stugan med fönster kan ses i Figur 11. 
Vid ett skifte till trä-glas element (Figur 12) kan det ses en tydlig skillnad i 

att rummet är mer upplyst. Figur 13 visar att den genomsnittliga 
dagsljusfaktorn för stugans allrum blir högre vid byte av vägg-element. 
Stugan med en konventionell vägg har en dagsljusfaktor på 1,8 %, medan 

stugan med trä-glaselementet har 9,5 %. Allrummet uppnår inte det 
rekommenderade värdet i ordinarie modellen medan i den omgjorda är 

värdet över högsta rekommenderade värde. 
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Figur 11. Genomsnittlig dagsljusfaktor över stugan 

 

 
Figur 12. Genomsnittlig dagsljusfaktor över stugan med trä-glaselement 

 

 
Figur 13. Jämförelser i dagsljusfaktorn för stugan 
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6.2 1,5-plansvilla 

Planlösningen för villan redovisas enlig Figur 14. Vid jämförelse kan det 
uttydas att inga större förändringar har skett med avseende till rummens 
planlösningar. Fasadmässigt har förändringen varit betydande då den nu 

består till stor del av trä-glaselement som kan ses i Figur 15.  

 
Figur 14. Planlösning på 1,5-planshus med konventionell fasad 

 
Figur 15. Planlösning på 1,5-planshus med trä-glaselement 
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6.2.1 Area 

Husets totala golv area ökade med ca 10 % vilket motsvarar 17,5 m2 som 
redovisas i Figur 16. Det var främst vardagsrummet och arbetsrummet i 
entréplanet som har ökat mest i golv area, det är också dessa rum som har 

störst fönster yta.  

6.2.2 Fönsterarea 

Den konventionella byggnaden hade en fönsterglasarea på 25,17 m2 vilket 

motsvarar ca 15 % av ordinarie modellens  golvyta och det nya elementet 
hade en fönsterarea på 134,71 m2 som motsvarar 72 % av den omgjorda 
modellens golvyta. Det betyder en ökad fönsterarea på 109,54 m2 som 

motsvarar ca 448 %.  

 

Figur 16.Skillnader i boarea och fönsterarea mellan ordinarie och omgjord modell för 1.5-planshus 

6.2.3 Illuminans 

Simuleringarna visar att vid ett skifte av fasadtyp från konventionell till trä-
glaselement så ökar ljusinsläppet i alla rum. Rum som är oförändrade visas 

inte i figurerna men fullständig data sammanställs i en tabell i Bilaga 2.1.1-
2. 

I mars månad uppnår trä-glaselementet riktvärdena för illuminansen i 

samtliga åtta rum och komplettering av innerbelysningen behövs inte. 
Arbetsrummet och vardagsrummet ligger över riktvärdet på 500 lx se Figur 

17. 

För den ordinarie modellen kan det behövas komplettera med innerbelysning 
i alla rum bortsett från vardagsrummet som har 147,9 lx se Figur 17.  
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Figur 17. Jämförelser på 1,5-planshus mellan konventionell fasad och trä-glaselement för mars 

månad. 

Simuleringarna för juni månad visar att sex rum överstiger riktvärdet i den 

omgjorda modellen men att inga rum är under lägsta riktvärde. 
Arbetsrummet på 1176,5 lx och vardagsrummet 1132,7 lx har över dubbelt 

så stora värden än vad som rekommenderas.  

För den ordinarie modellen så kan det komma att behöva kompletteras med 
innerbelysning. Det är fyra rum som är över lägsta riktvärdet och det är 

vardagsrummet som har högst värde på 147,9 lx se Figur 18.  

 
Figur 18. Jämförelser på 1,5-planshus mellan konventionell fasad och trä-glaselement för juni 

månad. 

Resultaten för september visar att alla rum där fasaden blivit omgjord klarar 
kraven och två rum ligger över riktvärdet. Dessa är arbetsrummet på 853,3 

lux och vardagsrummet på 834,1 lx.   

I den ordinarie modellen är det ett rum som klarar kraven och att 
kompletteringar kan komma att behövas göras för resterande rum förutom 

vardagsrummet som är på 181,5 lx, se Figur 19.   
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Figur 19. Jämförelser på 1,5-planshus mellan konventionell fasad och trä-glaselement för september 

månad 

Under december månad visar resultat att flera rum inte uppnår riktvärdena 

och kompletteringar med innerbelysning kan komma att behövas göras. I 
den omgjorda modellen är det tre rum som klarar riktvärdena och det är 

arbetsrummet som har det högsta värdet på 200,5 lx. 

I den ordinarie modellen har vardagsrummet på 43,3 lx högsta illuminansen 
vilket inte är ens hälften av lägsta riktvärde för god belysning se Figur 20. 

 
Figur 20. Jämförelser på 1,5-planshus mellan konventionell fasad och trä-glaselement för december 

månad 

6.2.4 Genomsnittlig dagsljusfaktor 

Den genomsnittliga dagsljusfaktorn vid en jämförelse mellan modellerna 

tyder på en stor ökning. Vid jämförelser av vardagsrummet på entréplan ses 
en tydlig ökning, från 3,1 % i Figur 21 till 13,6 % i Figur 22 vilket ger en 

ökning på 10,6 % DF. Jämförelser för samtliga ytor redovisas i Figur 23. 
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Figur 21. Genomsnittlig dagsljusfaktor för 1,5-plansvilla med konventionell fasad, till vänster ses 

entréplan och till höger plan 2 

 
Figur 22.Genomsnittlig dagsljusfaktor för 1,5-plansvilla med trä-glaselement, till vänster ses 

entréplan och till höger plan 2 
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Figur 23. Jämförelser i dagsljusfaktor mellan omgjord och ordinarie1,5-planshus 

6.3 Lägenhet mot nordväst, plan 1 

Ändringar har skett i kök, vardagsrum, sovrum, sovrum 2. Då badrum inte 

har något dagsljusinsläpp så har rummet blivit ett noll-värde. Hallen har inte 
heller något, fönster men får ljusinsläpp från fönstret eller trä-glaselementet i 
köket. Därav blir det ett intressant resultat då det kan visa på hur djupt ljuset 

kan sprida sig. Planlösningen i sitt ursprung kan ses i Figur 24 och de 
förändringar som gjorts kan ses i Figur 25. 

 
Figur 24. Lägenhet i flerbostadshus med konventionell fasad som ligger i nordvästra hörnet av 

byggnaden på plan 1 
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Figur 25. Lägenhet i flerbostadshus med trä-glaselement som ligger i nordvästra hörnet på plan 1 

6.3.1 Area 

Den totala boarea gick från 90 m2 till 95 m2 vilket gör att planlösningen ökar 
med 5 m2. Detta motsvara en ökning på ca 5,5 % boyta och det är 
vardagsrummet som har ökat mest med 2,5 m2. 

6.3.2 Fönsterarea 

Den konventionella byggnadens lägenheter hade en fönsterarea på 9,6 m2 
och den omgjorda 46,8 m2. Det ger en ökad fönsterarea på 37,2 m2 som 

motsvarar mer än 3 ggr så mycket se Figur 26. Fönsterarean i den ordinarie 
modellen motsvarar ca 10,6 % av lägenhetens boyta. För den omgjorda 
modellen motsvarar fönster arean ca 50 % av golv ytan. 

 
Figur 26. Jämförelse mellan ordinarie och omgjord lägenhet som ligger i nordväst på plan 1 i 

fönsterarea och boarea 
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6.3.3 Illuminans 

Simuleringarna visar att vid ett skifte från konventionell till glasfasad, så 
ökar illuminansen för lägenheten. Vardagsrummet är det enda rum som 
ligger över riktvärdet med ett värde på 592,8 lx. De båda sovrummen har ett 

illuminansvärde som klarar riktvärdet. Kök, hall och badrum klarar inte 
riktvärdet och varken hallen eller badrummet har några fönster och behöver 

kompletteras med belysning.  

I den ordinarie modellen kan inget rum belysas tillräckligt av bara dagsljus. 
De rummen behöver kompletteras med innebelysning enligt Figur 27. 

Sovrum 2 är det rum som har högst värde på 52,6 lx. 

 
Figur 27. Jämförelse mellan ordinarie och omgjord lägenhet som ligger i nordvästra hörnet på plan 1 

i mars 

I juni månad så ligger vardagsrum och sovrum 2 över riktvärdet i den 
omgjorda modellen. Köket och sovrummet är inom riktvärdet och behöver 

då inte kompletteras med innebelysning. Hallen och toaletten har inga 
fönster och behöver därför belysning. 

För den ordinarie modellen behöver samtliga rum kompletteras och det är 
sovrum 2 som har ett högst värde med illuminans på 99,4 lx enligt Figur. 28.  

 
Figur. 28 Jämförelse mellan ordinarie och omgjord lägenhet som ligger i nordvästra hörnet på plan 1 

i juni 
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Simuleringar för september månad visar att endast vardagsrummet ligger 
över riktvärdet i den omgjorda modellen. Övriga ytor förutom hall och 

badrum uppnår riktvärdet i den omgjorda modellen.  

Den ordinarie modellen har  inget rum som klarar minsta riktvärde och det 
högsta värdet  är i vardagsrummet som är på 72,2 lx, vilket är mindre än 75 

% av minsta riktvärde enligt Figur 29.  

 
Figur 29. Jämförelse mellan ordinarie och omgjord lägenhet som ligger i nordvästra hörnet på plan 1 

i september 

December är den månad som ger lägst siffror för objektet. Vardagsrummet 
och sovrum 2 uppnår riktvärdet resterande ytor behöver kompletteras med 

belysning. 

Den ordinarie modellen uppnår inte ens 20 % av det minsta riktvärdet och 
alla rum behöver kompletterande innebelysning, samtliga ytor i lägenheten 

kan ses i Figur. 30. 

 
Figur. 30 Jämförelse mellan ordinarie och omgjord lägenhet som ligger i nordvästra hörnet på plan 1 

i december 

6.3.4 Genomsnittlig dagsljusfaktor 

Simuleringen visar att ytorna med fönster och vanligt väggelement har en 
dagsljusfaktor på omkring 1 % i den ordinariemodellen. Lägenheten med 
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trä-glaselement har tre av fem rum som ligger över det rekommenderade 
värdet. Det är endast köket som ligger i mellan 2-5 % vilket kan ses i Figur 

31. Den omgjorda modellen har genomsnittligen dubbel så hög 
dagsljusfaktor än ordinarie modell, detta kan ses i Figur 32. Den största 
skillnaden finns i vardagsrummet. Eftersom den omgjorda modellen har 16,9 

% DF och den ordinarie har 1,2 % DF det är en skillnad på 15,7 % DF. 

 
Figur 31. Genomsnittlig dagsljusfaktor, övre delen för omgjord modell och i den nedre ordinarie 

modell 

 

Figur 32. Jämförelse mellan ordinarie och omgjord lägenhet som i nordvästra hörnet på plan 1 i 

dagsljusfaktor 
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6.4 Lägenhet mot sydost plan 4 

Ändringar har skett i kök, vardagsrum, sovrum, sovrum 2 och klädvårds 
rum. Då badrum inte har något dagsljusinsläpp så har rummet blivit ett 0-
värde. Hallen har inte heller något, fönster men får ljusinsläpp från fönstret 

eller trä-glaselementet i köket. Därav blir det ett intressant resultat då det 
kan visa på hur djupt ljuset kan sprida sig. Lägenheten med fönster kan ses i 

Figur 33 och med trä-glaselement i Figur 34. Skillnaderna mellan andel glas 
är tydliga. 

 
Figur 33. Planlösning för flerbostadshus med konventionell fasad i sydöstra hörnet av byggnaden på 

plan 4 

 

 
Figur 34. Planlösning på lägenhet i flerbostadshus med trä-glaselement i sydöstra hörnet av byggnaden på 

plan 4 
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6.4.1 Area 

Lägenhetens totala boarea gick från 95,5 m2 till 100,5 m2. Det gör att 
planlösningen ökar med 5,0 m2 vilket motsvara en ökning på 5 % i boyta. 

6.4.2 Fönsterarea 

Den konventionella byggnadens lägenhet har en fönsterglasarea på 9,6 m2 

som motsvarar 10 % av golvytan och den omgjorda har en fönsterarea på 
52,7 m2 som motsvarar 52,4 %. Detta resulterar i en ökad fönsterarea på 

43,6 m2 som motsvarar 454 % (4,5 gånger så mycket) se Figur 35. 

 
Figur 35. Jämförelse mellan ordinarie och omgjord lägenhet som ligger i sydost på plan 4 i 

fönsterarea och boarea 

6.4.3 Illuminans 

Simuleringarna visar att vid ett byte från konventionell till glasfasad så ökar 
illuminansen i lägenheten. Vardagsrummet är det enda rum som ligger över 
riktvärdet. De båda sovrummen, köket och klädvårdsrummet har ett 

illuminansvärde som ligger inom riktvärdet. Hall och badrummet i den 
omgjorda modellen behöver kompletterande belysning.  

Ordinarie modell har inte något rum som kan belysas utav bara dagsljus och 
behöver kompletteras med innebelysning enligt Figur 36.  



45 

Kristo & Schollin 

 
Figur 36. Jämförelse mellan ordinarie och omgjord lägenhet som ligger sydöstra hörnet på plan 4 i 

mars månad 

I månaden juni så är det vardagsrum och sovrum 2 som är över riktvärdet i 

den omgjorda modellen. Köket, sovrummet och klädvårdsrummet är inom 
riktvärdet och behöver inte kompletteras med innebelysning. Hallen och 

badrummet har inga fönster och behöver därför belysning.  

I den ordinarie modellen så uppfylls inte riktvärdena i något av rummen. Det 
högsta värdet finns i sovrum 2 med en illuminans på 97,6 lx enligt Figur 37. 

 

Figur 37. Jämförelse mellan ordinarie och omgjord lägenhet som ligger i sydöstra hörnet på plan 4 i 
juni 

Simuleringens resultat för september månad visar att vardagsrummet ligger 

över riktvärdet på 707,3 lx i den omgjorda modellen. Hallen uppnår inte det 
lägsta riktvärdet för den omgjorda modellen med en illuminans på 24,2 lx. 
Övriga rum ligger inom riktvärdet.  

I den ordinarie modellen finns det högsta värdet i vardagsrummet på 63,5 lx 
enligt Figur 38. Inget rum ligger inom riktvärdet och det kan komma att 

behöva kompletteras med belysning. 
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Figur 38. Jämförelse mellan ordinarie och omgjord lägenhet som ligger i sydöstra hörnet på plan 4 i 

september månad 

Månaden december är den månad som ger lägst siffror för båda modellerna. 

Det är endast i vardagsrummet som den omgjorda modellen uppnår 
riktvärdet med en illuminans på 169,3 lx.  

I den ordinarie modellen uppnår inget rum högre värden än 20 lx vilket är 
1/5 av lägsta riktvärdet. Det betyder att alla rum behöver kompletterande 
innebelysning som kan ses i Figur 39. 

 
Figur 39. Jämförelse mellan ordinarie och omgjord lägenhet som ligger i nordvästra hörnet på plan 1 

i december 

6.4.4 Genomsnittlig dagsljusfaktor 

Simuleringen visar att ytorna med fönster och konventionell fasad har en 

dagsljusfaktor på omkring 1 %, bortsett från hall och badrum.  

Lägenheten med trä-glaselement har tre av fem rum som ligger över det 

rekommenderade värdet. Det är endast köket som ligger mellan 2-5 % enligt 
Figur 40. Den omgjorda modellen har genomsnittligt dubbelt så mycket 
dagsljusfaktor än den ordinarie modellen, detta kan ses i Figur 41. Största 

skillnaden finns i vardagsrummet då den omgjorda modellen har 12,3 % DF 
och den ordinarie har 1,1 % DF. 
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Figur 40. Övre figur genomsnittliga dagsljusfaktorn för en lägenhet med trä-glaselement som är 

placerad nordost på plan 4 och i den nedre lägenhet med fönster som är placerad på samma plats. 

 

Figur 41. Jämförelse mellan ordinarie och omgjord lägenhet som i nordvästra hörnet på plan 1 i 

dagsljusfaktor 

6.5 Allmän analys över resultat och teori 

Av de rum som uppfyller >10 % fönsterarea/golvarea så är det ungefär 

hälften som inte har en dagsljusfaktor på < 1 % i flerbostadshuset. 

Byggnaderna som har ritats överensstämmer med de sammanfattade krav 

som finns i avsnitt 2.3 vilket behandlar krav som BBR ställer på dagsljus. 
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Mättningspunkterna och mätningsarean för dagsljusfaktor i modellerna 
stämmer överens med det som anges i avsnitt 2.3.2. Den rekommenderade 

genomsnitts metod är uppnådd, se avsnitt 2.3.2.    

Resultatet visar på att den mängd ljus som släpps in i byggnaden  är 
betydligt större vid användning av trä-glaselement. Den större mängden 

transparent material ger ett större utslag på indikatorerna enligt avsnitt 2.2.3. 
Boarean ökar även vid användning av trä-glas elementet vars utformning 

redovisas i Kapitel 2.6. En vanlig yttervägg är betydligt tjockare än trä-
glaselement som är slankare i dimensionen. 

Dagsljusfaktorn och illuminansen ökar betydande för de rum som fått en 

eller flera väggar i trä-glas. Gränsvärden som beskrivs i Kapitel 2.2.5 och 
2.2.6 överskrids dock ofta vid användningen av trä-glas elementet och 

underskrids vid konventionellt väggelement. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Under detta kapitel sammanfattar författarna sitt eget tyckande, tänkande 
och egna slutsatser som kan dras ur examensarbetet.  

Metoden och resultaten, om vad som kunnat göras annorlunda och vilka 
konsekvenser som de använda metoderna givit arbetet.  

7.1 Metoddiskussion 

För att kunna förstå frågeställningen som arbetet syftar till att lösa gjordes en 

övergripande litteraturstudie på undersöknings området. Den breda 
litteraturstudien bidrog till en grundlig basförståelse av problemet, sedan 

undersöktes den mer relevanta litteraturen till teorin. 

Skapandet av underlag gjordes på eget bevåg för att få fram de handlingar 
som behövdes för simulering av diverse ljusindikatorer. Utformning av 

planlösningar som gjordes följer inte alla byggnormer som finns, eftersom 
målet med arbetet är att se förändringar i ljus- och planlösningsförhållanden. 

Däremot är det av mindre intresse just nu, hur mycket energi byggnaden 
behöver. 

Om det funnits tillgång till färdiga handlingar skulle undersökningen inte 

behövt ta fram ett eget underlag. Närhet till realiteten hade även ökat vid 
användande av en befintlig byggnad, speciellt om fältmätningarna på den 

uppförda byggande gjorts, med en vanlig vägg konstruktion. Även 
kontrolleringar av datorsimulering kunde ha genomförts med resultatet från 
mätningarna, naturligtvis med hänsyn till intilliggande byggnader, vilket inte 

var en del i undersökningen. 

Valet av byggnader för undersökningen gjordes utifrån iakttagelsen att de är 
vanligt förekommande bostadstyper. Därav blir det intressanta att 

utföra undersökning på och modellera med trä-glaselementet. 

I kontrast till att tre hustyper undersöktes skulle det lika gärna fokuserats på 

en typ i olika utföranden, till exempelvis olika andel trä-glaselement. 
Resultatet av arbetet visar nämligen att det inte är hustypen, utan att andelen 
väggarea som är av trä-glaselement som påverkar ljusindikatorerna. 

Det finns ett flertal olika ljussimuleringsprogram på marknaden idag, dock 
har det gjorts studier som visar på att programmet som valdes till denna 

studie är mer precist (Roy, et al., 2013). Det avger den mest trovärdiga och 
korrekta resultatet i jämförelse till andra program som Ecotech eller 
Radiance. 

Simuleringarna för hustyperna gjordes i det beprövade programmet Velux 
Visualizer som valdes av tre orsaker:  
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 Programmet är användarvänligt, för att snabbt kunna utföra studier 

 Himmels modeller är aktuella och beprövade och godkända att 

används vid ljussimuleringar 

 Programvara är fritt tillgänglig för alla inte bara studenter och det 

kan importera 3D modeller ifrån andra program i kända format som 
exempelvis .DWG.  

Detta medför att de mätningar som utförts kan kontrolleras av den som har 
tillgång till en dator och de 3D-modeller som används till simuleringarna 
som utförts vid mätning i modellen skulle resultatet av de genomsnittliga 

värdena bli det samma, vid enbart punktmätning skulle det troligtvis kunna 
skilja sig, då små förändringar av mät position ger stora utslag på resultatet.  

Det skulle vara intressant att se om mätningarna av en verklig byggnad 
stämmer överens med värden som simuleringen anger. Problemet med detta 
blir då troligtvis himlens illuminans då en simulerad miljö inte är helt lik den 

verkliga som är i konstant förändring.  

Himmels typ CIE overcast sky användes vid samtliga simuleringar av 

ljusindikatorer. Som tidigare nämnt är den typ av himmel jämnmulen och tar 
därför inte någon hänsyn till tid eller väderstreck. Det medför att resultat 
alltid har samma luminans från himmelen. I dagsljusfaktor skall inte någon 

annan typ användas vid simulering. 

I kontrast till en mulen himmel, skulle det bli 

mer intressant om simuleringarna av illuminansen använde sig av både en 
himmelstyp med det sämsta och det bästa förhållandet. Det skulle troligtvis 
blivit en skillnad mellan rummen då väderstreck är en faktor under en klar 

solig himmel. 

7.2 Resultatdiskussion 

Undersökningen syftade till att jämföra vilka skillnader trä-glaselementet 
och ett vanligt vägg-element har, med tanke på ljusinsläpp och 

planlösningen. 

Stuga: Resultatet visar att planlösningen blev större. Detta gav upphov till 

att den behövde förändras, då fast inredning troligtvis inte kan fästas eller 
ställas mot trä-glaselementet då det inte skulle bli estetisk tilltalande. Ett 
alternativ skulle kunna vara att belägga hälften av glas ytan med ett skikt för 

att dölja baksidan på skåp och likande, men det bryter mot syftet med att 
använda en vägg av glas som skall vara transparent. 

Fönster andelen ökade med 4 gånger ursprungsvärdet vilket även betyder att 
fönster/golv arean ökade med 438 %. Detta utmärker sig väl när mätningar 
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görs på ljus indikatorerna, då det gav upphov till en generell ökning med 5 
gånger ursprungsvärdet. Det är värt att nämnas att 

för illuminans värdet aldrig underskrider det rekommenderade värdet med 
trä-glaselement. Istället överskrider det  nämligen vid juni och september. 
Vid mätning av dagsljusfaktor överskrider även det värdet. Tanken dras 

direkt till om det verkligen är bra för inomhus klimatet. Troligtvis är det inte 
det, vid höga värden av dagsljusfaktor (över 5 %) blir solvärmelasten en 

betydande faktor. 

Slutsatser som kan dras ur detta är att ljus indikatorerna ökar med 4 gånger 
sitt ursprungsvärde, vilket är en korrelation till att fönsterarean ökat med 4 

gånger av sitt ursprungsvärde. En substantiell dagsljusfaktor är troligtvis inte 
allt för bra för inomhus klimatet. En lösning till det blir att en ökad 

avskärmning eller eventuellt belägga elementen med en foliering som 
minskar ljusstyrkan in i byggnaden. 

1,5 plans villa: Resultatet visar att boarean blev större med ca 10 % generellt 

för hela byggnaden. Störst förändring skedde i det rum med flest väggar av 
trä-glaselement, vilket är vardagsrummet på entréplan där ökningen blev 

hela 23 % i boarea. Planlösnings mässigt behövdes ingen modifikation på 
den fasta inredningen då detta tagits i åtanke vid utformning.  

Den genomsnittliga ökningen av fönster area är 4 gånger större än 

ursprungsvärdet. Det innebär att fönster-/golvarean ökat med 4 gånger 
ursprungsvärdet och gav upphov till att ljus indikatorerna ökande med 
samma faktor i genomsnitt. Sammanlagda genomsnitts värden för 

dagsljusfaktor ger en ökning från 1,1-5,3 % vilket ger en skillnad på 4,2 %.  

Resultatet visar på att en öppen planlösning blir gynnad av det ökade 

ljusinsläppet. Detta kan ses i plan 1, då hela den öppna ytan som finns i 
huset är upplyst i över 1 % dagsljusfaktor. 

I resultatet kan det även utläsas att formen har en inverkan på hur ljust ett 

rum blir. På våning 2 ligger två sovrum med ungefär samma area. Det som 
skiljer dem åt är formen, det ena är djupt och den andra bred. Här visar det 

sig att det bredare rummet får ett större utslag hos ljus indikatorerna än det 
djupa, vilket troligtvis beror på att ljuset inte har lika lång väg att sprida ut 
sig på. 

En jämförelse mellan våningar kan inte göras på just detta objekt då det inte 
finns liknande rum med samma fönster-/golvarea. Det går bara att spekulera 

i att plan 1 får det högsta resultatet. Men det går inte dra någon slutsats 
då rummen har olika förutsättningar. 

Slutsatser som kan dras från villan är att beroende på planlösning och 

rumsform ändras ljusets indikatorer. Samt att fönster-/golvarean enbart visar 
på tendenser till korrelation till DF, då värdet i somliga rum blir alltför högt. 

Men genomsnittligt fungerar det. 
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Flerbostadshus: Ur resultat för detta objekt kan slutsatser dras att 
våningshöjdens gör en skillnad för ljusinsläppet då det finns rum som är 

identiska till varandra i både form, fönster-/golvarea och position. Det går 
därför att jämföra dessa rum då villkoren blir dem samma. Ur resultatet kan 
det ses att det lägre våningsplanet får mer ljus än det övre vilket kan bero av 

följande orsaker: 

 Även om det inte är ett långt takutsprång så påverkas ljus insläppet.  

 Om det funnits byggnader intill hade det lägre planet fått ett lägre 
resultat, då avskärmningen kanske inte hade nått det högsta planet.  

 Reflektion från marken utanför byggnaden  

 Eventuella mätfel 

Detta verifieras genom att undersöka resterande två våningsplan, vilket tyder 
på att de ovanstående slutsatserna stämmer, bort sett från hypotesen till 

mätfel.  

Underligt nog blir det små skillnader i ljus insläppet mellan olika 
väderstreck. Det ska nämligen inte hända vid användning av en jämnmulen 

himmel då den skall eliminera direkt solstrålning från väderstreck. 
Skillnaderna är marginella det handlar om ca 0,1 % dagsljusfaktor och 
genomsnittligen under 20 lx.  

Planlösnings mässigt skulle lägenheten blivit bättre i ett genomsnittligt ljus 
insläpp, om planlösningen hade varit mer öppen än vad den är. Då vardags 

rummet får ett högt värde och kunnat sprida en större mängd ljus in i 
lägenhetens inre. Samtidigt hade denna förändring givit en känsla utan att 
lägenheten känts större än vad den är och som om den smälte ihop med det 

utanför vid användning av trä-glaselementet.  

Den genomsnittliga ökningen av fönster/-golv arean i detta resultat är 5 

gånger ursprungsvärdet vilket återspeglar sig på de genomsnittliga ljus 
indikatorerna som ökat med cirka 6 gånger sina ursprungsvärden. Det 
grundar sig i att många värden gick från 0,0 till > 0,5 vilket ger ett stort 

utslag på värdet, än i tidigare objekt då skillnaderna inte var så grova.  

Vid en ökning av dagsljusinsläpp blir skillnaderna tydliga och de ytor som 

lätt kan bli mörka i byggnaden exempelvis en hall där ljusinsläppet blir 
begränsat skulle gynnas mycket av detta. Vid en kraftig ökning av 
dagsljusinsläpp kan det vara bra att ha en väl planerad utformning för att inte 

få allt för höga värden i dagsljusfaktor.  

Något som skulle vara intressant för framtida arbeten skulle kunna vara att 

undersöka hur exempelvis kommersiella- eller kontorsfastigheter skulle 
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kunna gynnas av detta element. Detta då människan spenderar en stor del av 
sin vakna tid i dessa ytor.  

Dessutom kan det vara intressant att mäta andra värden än illuminans och 
dagsljusfaktor exempelvis UDI (Useful daylight illuminance) eller DA 
(Daylight Autonomy) och att ställa dem mot varandra.  

Samt att testa om byggnader med trä-glaselementet skulle klara av 
kriterierna och vilka klasser de får i exempelvis LEED, Breeam, 

Greenbuilding eller svanen. 
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