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Abstract 
Purpose: There is a housing shortage taking place in the municipalities and cities of 
Sweden due to an increased population and urbanization. To manage this, the urban 
planning has been altered and transformed into densifying the cities. The result of this 
strategy is dense and tall buildings with insufficient qualities such as daylighting and 
view out. Studies have shown that daylight is of importance for the human health, in 
correlation to this the criticism against the old-fashioned daylight regulations have 
increased and a new set have been introduced. In addition, new methods have been 
developed to optimize the energy balance and to increase the daylighting. By 
acknowledging these factors, it is of great importance to study how an increased 
housing stock can be made without the expense of the daylighting quality of a dwelling. 
The report aims to study what an implementation of innovative daylighting systems can 
carry out for dwellings in Sweden. 

Method: A secondary data analysis was conducted of innovative daylighting systems. 
This was made in combination with a focus group which involved professional 
experienced participants to review the design of dwellings in consideration of daylight. 
Based on the result of the methods mentioned above a case study was conducted to 
examine the consequences of an innovative daylighting system. 

Findings: By controlling the daylight supply, the functions of a dwelling could be 
situated differently. An IDS in the shape of a light-pipe was a suitable solution for a 
dwelling made accordingly to Swedish standards and provided daylight to the less 
illuminated areas of the apartment. With this solution a refurbishment of a complex 
building was made possible. As for the IDS, it is considered as an option for increasing 
the daylight supplement. To acknowledge further positive outcomes with the system 
from a design perspective, a reassessment of the current daylight regulations must be 
done. A re-evaluation of the regulations is considered to prevent the exploitation 
insufficient dwellings. 

Implications: The current daylight regulation is not sufficient. This prevents the 
opportunity to establish new design concepts which considers the quality of the 
dwelling. With new technology complex and empty buildings can be re-done and 
acquire a new purpose. A modernized interpretation and a new technology for daylight 
is thereby an option for achieving a sustainable urban densification. 

Limitations: The study is limited to only assess one building which decreases its ability 
to be commonly accepted. However, the majority of the buildings prerequisites are 
common as they apply to regulations and qualities of a dwelling. 

Keywords: Daylight, innovative daylighting systems, urban densification, dwellings, 
refurbishment, sustainability, light-pipe. 
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Sammanfattning 
Syfte: Det råder en utbredd bostadsbrist till följd av en ökad befolkningstillväxt och 
urbanisering i Sveriges städer och kommuner. För att hantera detta har stadsplaneringen 
förändrats till att förtäta staden och bygga inåt. Detta har resulterat i täta och höga 
byggnader med försämrade kvaliteter i form av mindre dagsljustillgång och begränsad 
utblick till det fria. Studier har visat på att dagsljus är av betydande roll för människors 
hälsa och i samband med detta har en kritik växt fram mot de föråldrade regelverk som 
behandlar dagsljus och en ny moderniserad standard har tillkommit. Dessutom har nya 
metoder tagits fram för att optimera energihushållningen och öka dagsljustillgången. 
Med detta känt är det intressant att utforska hur ett ökat bostadsbestånd kan möjliggöras 
utan på bekostnad av bostadens kvaliteter som dagsljus. Arbetet syftar till att undersöka 
vad en implementering av innovativa dagsljussystem kan medföra för svenska bostäder. 

Metod: Rapporten har inkluderat en dokumentanalys av olika innovativa 
dagsljussystem och fokusgrupp med yrkesverksamma för att utreda gestaltning av 
bostäder med avseende på dagsljus. Utifrån detta har en fallstudie utförts för att pröva 
implementering av innovativa dagsljussystem och vilka konsekvenser som medföljer. 

Resultat: Genom att kunna styra tillförseln av dagsljus kunde bostadens funktioner 
disponeras annorlunda. Ett innovativt dagsljussystem i form av en ljustunnel kunde 
föras in i en svensk byggnad och tillföra dagsljus till de mörka utrymmen i bostaden. 
Detta i sin tur tillåter en ombyggnad av lokaler som förlorat sitt syfte och funktion. 
Innovativa dagsljussystem är ett alternativ för att öka dagsljustillgången. För att se 
fördelarna för ett sådant system ur ett utformningsperspektiv krävs det en omvärdering 
av de nuvarande dagsljuskraven. En omprövning av kraven anses även kunna förebygga 
bristande kvaliteter i kommande bebyggelse. 

Konsekvenser: Det finns brister i dagens regelverk för dagsljus som förhindrar nya 
utformningsalternativ där bostadens kvaliteter tas tillvara. Byggnader som förlorat sin 
funktion kan med en ny teknik återfå sitt syfte. En moderniserad tolkning och en ny 
teknik för dagsljus är därmed ett sätt att uppnå hållbar stadsförtätning. 

Begränsningar: Studien är avgränsad till att endast behandla ett analysobjekt vilket 
gör arbetet mindre generaliserbart däremot är majoriteten av förutsättningarna för 
objektet generella i form av regelverk och bostadens kvaliteter.  

Nyckelord:  Dagsljus, innovativa dagsljussystem, stadsförtätning, bostäder, 
ombyggnad, dagsljusregler, hållbarhet, ljustunnel.
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Ord- och begreppslista 

Lumen SI-enhet för ljusflöde. 

Belysningsstyrka Anger mängden ljusflöde, från en ljuskälla, som når en 
specifik belyst area. 

Lux SI-enhet för belysningsstyrka, även kallad illuminans. Lux 
anges även som lumen per kvadrat meter. 

Dagsljusfaktor (DF) Förhållandet mellan belysningsstyrkan i en punkt inomhus 
och en oskuggad punkt utomhus med en mulen 
standardhimmel. Anges ofta i procent. 

Direkt solljus  Solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats 

Direkt dagsljus Ljus genom fönster direkt mot det fria. 

Indirekt dagsljus Ljus från det fria som kommer in i rum utan fönster mot 
det fria. Förekommer exempelvis i rum med invändigt 
fönster ej mot det fria, vars ljus har passerat genom ett 
anslutande rum med utvändigt fönster mot det fria. 

Utblick Möjligheten att från ett rum kunna se ut mot det fria 

Vistelseyta Den bostadsyta där människor vistas mer än tillfälligt, 
exempelvis sovrum, kök och vardagsrum. 

IES-fil Textfil med fotometrisk data som används för CAD-
programvaror. Används vanligtvis för artificiell belysning. 

Fotometrisk data Data vilket beskriver hur det mänskliga ögat upplever ljus 
från en viss ljuskälla, oftast armaturer. Datan kan framtas 
genom att armaturer testas med fotometrar, vilka mäter 
ljuset i flera riktningar på ett visst avstånd från armaturen. 
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1 Inledning 
Rapporten avhandlar ett kandidatarbete på 15 hp inom Byggnadsteknik med inriktning 
arkitektur. Arbetet är skrivet under vårterminen 2019 på Jönköpings Tekniska 
Högskola. 

1.1 Bakgrund 
En utbredd bostadsbrist i många av Sveriges storstäder och kommuner har lett till en 
trend som innebär förtätning av städerna. Genom att bygga staden inåt kan viktiga 
funktioner samlas och restider kan förkortas vilket gynnar en hållbar utveckling dock 
följer en del konsekvenser med denna trend. Att bygga tätare och högre förhindrar bland 
annat utblick, gör det svårare att uppnå dagsljuskraven, men framförallt inverkar 
negativt på möjligheterna att skapa en god bebyggd miljö (Boverket, 2016). 

Tillgång till dagsljus är ett krav i Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6) för 
bostäder och det finns flera anledningar för varför det är ett centralt ämne inom 
bebyggelsen idag. Dagsljus har visat sig spela en stor roll för människors välmående 
och idag spenderar folk allt mer tid inomhus (Folkhälsomyndigheten, 2017). Fasadytan 
av lägenheter i bostadskomplex är i många fall begränsad vilket gör det problematiskt 
att förse alla utrymmen med den mängd dagsljus som krävs och önskas. Fönstret är den 
främsta källan för dagsljustillgång, beroende på hur fasaden och fönsterna utformas 
påverkas dagsljusinsläppet. Med detta sagt är dagsljus en avgörande faktor för hur en 
bostad kan utformas. 

1.2 Problembeskrivning 
Marie-Claude Dubois, dagsljusexpert, berättar i publikationen Rätt tätt- En idéskrift om 
förtätning av städer och orter (Boverket, 2016) att människans dygnsrytm styrs av 
dagsljuset och att möjligheten för att kunna följa det har blivit svårare eftersom 
människan spenderar mer tid inomhus. Den elektriska belysningen har ökat samtidigt 
som människors vanor har förändrats däremot har människans fysiologi, enligt Dubois, 
inte hunnit anpassa sig till de nya vanor och miljöer. Trender inom arkitektur förändras 
men människans behov av dagsljus kvarstår, konstaterar hon. Det finns alltså ett ansvar 
om att alltid uppnå bra dagsljusförhållanden för den miljö som människan vistas i 
samtidigt som byggandets stil och prioriteringar förändras genom tiden.  

I rapporten Moderniserad dagsljusstandard (Dubois, Rogers, Tillberg & Östbring, 
2018) menar man på att nuvarande föreskrifter inte är anpassade efter människans 
livsstil och behov. De förklarar att genom uppmärksammande av dagsljusets fördelar 
för människans välbefinnande har inställningen till dagsljus i byggbranschen 
förändrats. Det påstås att då kunskapen inom ämnet ökat har även bristerna framhävts. 
För att hantera bristerna är en förändring nödvändig (Dubois et al., 2018). Något som 
kan ses som en följd av uppmärksammandet är den nya dagsljusstandarden, Dagsljus i 
byggnader (Swedish Standards Institute, 2018). Den nya standarden för dagsljus har 
ersatt den uråldriga standarden, Byggnadsutformning - Dagsljus - Förenklad metod för 
kontroll av erforderlig fönsterglasarea som det hänvisats till sedan 80-talet (Swedish 
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Standards Institute, 1988). Att en ny standard tillkommit tyder på att det har funnits och 
att det finns problem med att uppnå den dagsljustillgång som efterfrågas och att det mer 
eller mindre beror på att omständigheterna förändrats sedan 80-talet (Dubois et al., 
2018). En av orsakerna till problemet med dagsljustillgången är stadsförtätningen. 
Stadsförtätningen anses i rapporten Daylight utilization in buildings (Iason & Bournas, 
2018) och många andra studier gynna hållbarhet genom minskad restid och kostnader 
för infrastruktur dock ger det följder som mindre dagsljusinsläpp. Detta påverkar i sin 
tur människans fysiologi och välmående samt genererar en högre elförbrukning i 
miljöer med otillräcklig dagsljustillgång. I rapporten pekar författarna även på att den 
mängd dagsljus som byggnader i tätorter får har en indirekt koppling till 
stadsförtätningen. En förtätning av städer bör därmed utföras så att de kvaliteter som 
finns i en bostad tas tillvara, i detta fall dagsljustillgång (Iason & Bournas, 2018). 

Forskare inom bland annat byggnadsteknik föreslår en modern teknik för att kunna 
tillföra dagsljus oberoende av fasad. I rapporten A review of daylighting design and 
implementation in buildings belyser Ing Liang Wong (2017) dagsljussystem och dess 
implementering i byggnader. Wong förklarar att det naturliga dagsljuset är otillräckligt 
i dagens byggnader och att det i jämförelse med artificiellt ljus medför flera fördelar 
med avseende på hälsan, synen och miljön. Han menar på att dagsljus är ett viktigt 
medel för den moderna byggnadsutformningen. Genom att tillföra ett rum med dagsljus 
kan det ersätta eller komplettera det artificiella ljuset, förbättra den visuella upplevelsen 
samt reducera byggnadens energiförbrukning. Med så kallade innovativa 
dagsljussystem (IDS) kan det naturliga ljuset föras in djupare in i byggnaden vilket 
anses vara en möjlig lösning för miljöer som inte får tillräckligt med dagsljus 
konstaterar Wong. Ett exempel på detta är ljustunnlar vilka samlar in ljuset via 
klimatskalet vilket leds vidare genom rör av ett reflekterande material och sprids 
slutligen genom en diffusor (Wong, 2017). 

Med detta sagt kan en lösning för att för att bygga mer och tätt utan att förlora essentiella 
värden såsom dagsljus vara: nya tekniker och en förändrad syn på dagsljustillgång. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att undersöka hur en ny teknik för dagsljus kan förändra 
förutsättningen för att utforma bostäder. För att kunna komma fram till detta ska 
följande frågeställningar besvaras: 

1. Vilken eller vilka innovativa dagsljussystem är lämpliga för bostäder?

2. Hur skulle planlösningar i bostäder kunna utformas annorlunda om möjligheten till
dagsljus är mindre beroende av fasaden?

3. Vilka möjligheter medger en implementering av innovativa dagsljussystem för
bostadsbyggande i en tidigare otänkbar byggnad?
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1.4 Avgränsningar 
I arbetet studerades endast det naturliga dagsljusets betydelse för tätbebyggda 
flerbostadshus där problematiken oftast förekommer. Andra relevanta faktorer såsom 
ekonomi och hållbarhet nämns, däremot ligger fokus på de sociala värdena. 
Undersökningen har baserats på svenska krav, men med utredning av internationella 
studier, vilket innebär att utformning och undersökning har gjorts enligt svensk praxis. 
Trots att ny dagsljusstandard tillkommit utgår denna studie från den tidigare versionen 
eftersom den nya standarden är i en övergångsfas. IDS är den enda typen av 
dagsljussystem som studeras då de kan implementeras djupt in i byggnader. Av dessa 
system bortsågs de varianter som saknar konkret data för prestandan. Det framtagna 
förslaget i fallstudien är en skiss i tidigt skede och tar därmed inte hänsyn till ingående 
delar i en färdig projektering dock bibehålls konstruktionen. Av byggnadens två plan 
utformades endast bottenplan då det övre planet inte var aktuellt för IDS. 

1.5 Disposition 
I denna del redovisas rapportens avsnitt och dess ordningsföljd (se Figur 1). 

Kapitel ett inleder studien 
meden bakgrund och beskrivning 
av problemområdet. Målet och 
frågeställningarna presenteras 
därefter redogörs studiens 
avgränsning. 

Kapitel två presenterar metodval och 
beskriver genomförandet av studien. 

Kapitel tre utreder relevanta teorier för 
studien och redogör för kopplingen mellan 
frågeställning, metod och teori. 

Kapitel fyra redovisar den insamlade empirin 
från valda metoder. 

Kapitel fem redovisar en analys baserad på 
insamlad data i samband med tidigare nämnda 
teorier och resultat av studien. 

Kapitel sex sammanfattar studien med en diskussion 
av rapportens ingående delar och presenterar 
slutsatser och förslag på vidare forskning. 

Figur 1. Rapportens disposition (Franzén & Shamun, 2019).
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2 Metod och genomförande 
I följande kapitel presenteras genomförandet av studien och de olika metoder som 
tillämpats samt kopplingen till de frågeställningar som studien baseras på. Slutligen 
diskuteras trovärdigheten i metodvalen. 

2.1 Undersökningsstrategi 
I studien utförs en kombination av kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder 
för att kunna erhålla olika typer av data. Målet med kombinationen av olika metoder är 
att uppnå ett tillförlitligt och generaliserbart resultat. En kvantitativ metod syftar till 
bland annat mätningar medan kvalitativ metod innebär insamling av data i form av 
intervjuer och tolkningar (Patel & Davidson, 2011). Att inkludera båda metoderna 
lämpar sig då arbetet kräver dels simuleringar och dokumentanalyser men även 
intervjuer. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta kapitel presenteras metodvalet för respektive frågeställning (se Figur 2). 

Figur 2. Samband mellan frågeställning och metod (Franzén & Shamun, 2019). 
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1. Vilken eller vilka innovativa dagsljussystem är lämpliga för bostäder?

För denna fråga utfördes data- och informationsinsamling genom en dokumentanalys 
där aktuella IDS utreddes. Sökandet besvarade i vilken utsträckning de olika teknikerna 
tillämpas och vilken möjlighet de har för att uppnå dagsljuskraven. 

2. Hur skulle planlösningar i bostäder kunna utformas annorlunda om
möjligheten till dagsljus är mindre beroende av fasaden?

Här undersöktes vad ett dagsljussystem ger för konsekvenser för bostaden och dess 
utformning genom data från dokumentanalys och intervjuer. Genom semistrukturerad 
intervju gavs en inblick i hur en arkitekt arbetar med gestaltning av bostäder med 
avseende på dagsljus. I fokusgruppen fick yrkeskunniga från olika discipliner diskutera, 
med hjälp av data från dokumentanalysen, för att gemensamt komma fram till vilka 
möjligheter och hinder en ny teknik inom dagsljus kan medföra. 

3. Vilka möjligheter medger en implementering av innovativa dagsljussystem för
bostadsbyggande i en tidigare otänkbar byggnad?

Genom en utredning av moderna dagsljustekniker samt intervjuer med kunniga om 
dagsljus och utformning tillämpades den nyvunna kunskapen i en fallstudie. Fallstudien 
innebar en ombyggnation av industrilokal till flerbostadshus med implementering av 
dagsljussystem. För att undersöka om ett dagsljussystem kan möjliggöra en 
ombyggnation utfördes olika analyser. Genom att ha mätt ljus genom simuleringar 
erhölls kvantifierbar data som kunde jämföras med regelverk. 

2.3 Litteraturstudie 
Under arbetets gång har olika vetenskapliga källor studerats för att få en uppfattning 
om problemområdet och inhämta data. För att hitta relevanta artiklar har sökningar av 
specifika termer och begrepp, i olika kombinationer, utförts i rekommenderade 
databaser såsom Scopus, Science Direct och ResearchGate. Sökningarna har begränsats 
till engelska studier då forskningen oftast bedrivs på engelska och svenska studier för 
att detta arbete är baserat på svensk praxis. Sökningarna har specificerats i takt med att 
artiklarna filtrerats efter titel och en översiktlig läsning av sammanfattning genomförts. 
Målet har varit att hitta aktuella källor som publicerats dem fem senaste åren (2014-
2019). Då vidare fördjupning förekommit inom ämnesområdena har det i vissa fall varit 
nödvändigt att utvidga sökningen genom att öka tidsramen eller specificera filtreringen 
genom nyckelord. Filter som oftast tillämpats under sökningen har varit ämnesområde 
t.ex Building and Environment, Energy and Buildings, Sustainable cities and society
men även nyckelord såsom Daylighting + Buildings, Innovative daylight system samt
Daylighting + Urban density.
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2.4 Valda metoder för datainsamling 

2.4.1 Dokumentanalys 
För att inhämta data för studien var det lämpligt att utföra en dokumentanalys vilket 
innebär att systematisera innehåll i olika granskade dokument som är relevant för 
studien (Grønmo, 2006). 

2.4.2 Fokusgrupp 
Fokusgrupp är en forskningsmetod som syftar till att ta fram data genom att låta en 
grupp interagera kring ett ämne som forskaren valt ut (Morgan, 1977). Genom att låta 
en grupp med olika bakgrund och perspektiv föra en diskussion kring ett fall kan 
intressant och värdefull data samlas in och studeras. Deltagarnas erfarenheter 
kompletteras och deras interaktion används för att ta fram mer komplex data (Halkier, 
2010).  

Som underlag för fokusgrupp kan en individuell intervju utföras. Detta för att kunna 
förbättra interaktionen i fokusgruppen genom att ställa relevanta frågor (Halkier, 2010). 
En semistrukturerad intervju genomförs för att kunna inhämta den information om 
ämnet som är relevant och samtidigt tillåta en frihet för intervjupersonen att utveckla 
idéer och tankar (DePoy & Gitlin, 2011). 

2.4.3 Fallstudie 
Fallstudier syftar till att undersöka ett fall på djupet, detta genom att utgå från helheten 
och samla in information av olika karaktär för att få en detaljerad bild. Metoden är 
relevant för arbeten där avsikten är att studera en förändring av något slag (Patel & 
Davidson, 2011). 

2.5 Arbetsgång 

2.5.1 Dokumentanalys 
Gällande en implementering i det svenska bostadsbyggandet behövde de viktigaste 
faktorerna för att innovativa dagsljussystem skulle vara tillämpbara avgöras. Detta 
anträffades i krav och standarder vilka resulterade i kriterier som systemen bör uppnå 
för att gå vidare i arbetet. Dokument som rapporter och avhandlingar från kända 
databaser såsom Researchgate och Science Direct analyserades för att avgöra vilka 
system som uppfyller kriterierna. Ytterligare fakta som systemens utformning, 
maximala längd och tekniska data inhämtades inför de kommande frågeställningarna. 

2.5.2 Fokusgrupp 
En intervju utfördes som en förberedande del inför fokusgruppen för att samla underlag 
och få en inblick i dagsljusarbetet. Intervjun var av kvalitativa drag där det fanns 
möjlighet för respondenten att uttrycka sig fritt samtidigt som ämnesområdet och 
frågorna var fastställda i förväg. Frågorna var av specifik karaktär för att säkerställa att 
de svar som erhölls var relevanta för studien. Intervjun spelades in för att möjliggöra 
transkribering och för att intervjuarna skulle vara närvarande. Svaren från intervjun 
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sammanställdes för att sedan kontrolleras av respondenten för att bekräfta och/eller 
korrigera de svar som lämnats. Det transkriberade materialet (se bilaga 1) bearbetades 
och en sammanfattning presenterades i rapporten.  

Förberedelserna inför fokusgruppen innebar presentation av dagsljussystem, ritningar 
av typlägenheter och diskussionsfrågor. Inför mötet fick deltagarna information om 
mötets upplägg, förväntningar och hur data som genereras under tillfället tänkt 
användas efter. Mötet spelades in och deltagarna blev tillfrågade om tillåtelse. Då IDS 
är en relativt ny teknik var en introduktion nödvändig för att ge deltagarna en insikt i 
ämnet. Fokusgruppen fick därefter i uppgift att ta fram förslag och diskutera kring olika 
frågor som var ett resultat av den tidigare utförda intervjun, dokumentanalys och 
litteraturstudien. Då syftet med fokusgruppen var att låta yrkeskunniga diskutera och 
framföra deras tankar kring utformning med dagsljus och en ny teknik fick deltagarna 
möjlighet att uttrycka sig fritt. För att avgränsa diskussionen fanns det fastställda frågor 
och vid behov ställdes ytterligare frågor för att täcka området. Ljudinspelningen från 
mötet transkriberades på samma sätt som i intervjun (se bilaga 2) och relevanta delar 
presenterades i rapporten. 

2.5.3 Fallstudie 
Efter genomförd dokumentanalys och fokusgrupp, kunde det undersökas om 
fallstudiens ombyggnadsprojekt, med hjälp av ny teknik, lämpar sig för bostäder. För 
att fastställa byggnadens förutsättningar studerades dess konstruktion och omgivande 
miljö genom ritningar. Utifrån de faktorer som diskuterats i fokusgruppen skissades 
lägenheter med minsta möjliga fasadyta förutsatt att ett innovativt dagsljussystem 
utnyttjades. Ur detta erhölls planlösningar vars bredd och djup gav underlag för att 
undersöka vart de lämpligen kan disponeras i ombyggnadsprojektet. Konstruktionen 
medförde att skissernas bredd och djup justerades för att linjera med pelare. Därefter 
tillsattes korridorer, trappor, förrådsutrymmen och atrium i det fria utrymmet mellan 
bostäderna. Förslaget bearbetades utefter simuleringar och olika gestaltningsalternativ. 
De mest kritiska bostäderna, ur ett dagsljusperspektiv, utformades i detalj och 
kontrollerades genom simuleringar. Simuleringarna genomfördes i en digital 3D-
modell utformad i CAD-programmet Revit Architecture 2018 med hjälp av en plug-in 
kallad Insight 360. För att analysera dagsljussystemets ljustillgång krävdes en IES-fil 
vilket erhållits från tillverkare av dagsljussystem. Filen verkar i programvaran som 
artificiell belysning, då den imiterar dagsljuset från en mulen himmel kan detta ge en 
dagsljusfaktor. De slutliga simuleringarna beräknade dagsljusfaktorn som definierat i 
standarden SS 914201. Även medianvärde och andel yta belyst över 1% dagsljusfaktor 
beräknades för den totala vistelseytan, 0,5 meter från väggen och 0,8 meter över golv 
vars mål var att uppnå 1% respektive 50%. Under arbetets gång granskades resultatet 
från simuleringarna parallellt av tillverkare och ljuskunniga. 
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2.6 Trovärdighet 
För att erhålla trovärdighet till arbetet krävdes det att kritiskt granska metodvalen 
utifrån reliabilitet och validitet. Reliabilitet redogör arbetets tillförlitlighet, med vilken 
säkerhet ett instrument ger samma resultat vid olika tidpunkter under liknande 
omständigheter. Validitet beskriver hur arbetets metodval och formulering ska ge rätt 
och tillförlitliga slutsatser utifrån det som syftas till att mätas (Bell, 2016). Studien 
innehåller flera metoder detta eftersom en kombination kan stärka validiteten i resultatet 
då data av olika typer inom samma ämne ställs mot varandra och utgör en kontroll av 
varandras trovärdighet (Halkier, 2010). 

Dokumentanalysen innefattade framtagande av vetenskapliga artiklar och andra typer 
av publiceringar. Tillförlitligheten för dokumentanalysen beror därmed främst på att 
källorna tidigare granskats korrekt. Vetenskapliga artiklar genomgår ofta en 
referentgranskning vilket innebär att utomstående experter inom samma ämnesområde 
har granskat och godkänt artikeln för publikation (Smith, 1988).  

Utförandet av fokusgrupp är anpassat efter studiens ändamål vilket kan innebära att 
reliabiliteten sjunker, dock kan metoden fortfarande anses vara tillförlitlig då 
huvuddragen från metoden bibehålls. Genom att välja yrkeserfarna deltagare med god 
kunskap inom ämnesområdet från olika discipliner kan trovärdigheten i studien 
säkerställas. För utformningen var standarder en central del. Då de definieras som 
“gemensamt överenskomna lösningar på återkommande problem” (Swedish Standards 
Institute, u.å) finns det en allmän uppfattning om hur bostäder utformas. För att kunna 
säkerställa kvaliteten på både intervjun och i fokusgruppen fick frågorna genomgå en 
bearbetning. Dessutom fick respondenterna ta del av frågorna/ämnet i förväg samt gavs 
möjlighet att vara involverad i det som presenterades i rapporten genom transkribering 
och korrigering.  

Fallstudier får oftast kritik för att metodens slutsatser inte går att generalisera till övriga 
fall. Bassey (1981) invänder med att fallets “relaterbarhet” är ett bättre synsätt än att 
generalisera, vilket syftar till att arbetets trovärdighet inte beror på jämförelser med 
likartade fall. För denna fallstudie, omfattande en ombyggnation vilket inte är ovanligt 
i sig, tillämpades en relativt ny teknik resulterades i ett unikt fall vars relaterbarhet 
värderades. Studiens trovärdighet är däremot mer beroende av verktygen. För att 
utvinna trovärdigt resultat från dagsljussimuleringar användes program vilka tar hänsyn 
till flera indikatorer som klimat, omkringliggande miljö och himmelsförhållanden. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel presenteras de teorier vilka ger grund för utredningen av 
frågeställningarna. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område 
Målet med arbetet är att undersöka hur en ny teknik för dagsljus kan förändra 
förutsättningen för att utforma bostäder. Då tekniken avser dagsljus i bostaden utreds 
teorier om dagsljus och människan, hur dagsljuskrav regleras i bostäder enligt 
myndigheter, förtätning som en av orsakerna till att det är ett aktuellt problem samt de 
moderna tekniker för dagsljus som finns till hands. För koppling mellan teori och 
frågeställning se Figur 3. 

Figur 3. Samband mellan metod, frågeställning och teori (Franzén & Shamun, 2019). 
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3.2 Stadsförtätning 
Enligt Boverket (2018) är behovet av fler bostäder i Sverige de kommande åren ett 
faktum. För att kunna hantera den ökade befolkningstillväxten har stadsplaneringen 
förändrats. Samtidigt som befolkningen ökat har även en urbanisering tagit plats och 
fört fler folk till staden vilket i sin tur medfört att de befintliga städerna förtätas. En 
förtätning av staden har inneburit en exploatering av redan bebyggda områden.  

Byggnaderna är idag höga och täta vilket riskerar att försämra de kvaliteter som 
bostaden bör innehålla. En tätare bebyggelse begränsar bland annat tillgång till 
dagsljus. Olika faktorer framhålls i framtagandet av en god bebyggd miljö såsom 
placering av byggnadsvolym, fönsterutformning samt planlösning. Genom att planera 
väl i ett tidigt skede både i detaljplan och i den fysiska planeringen kan problemet 
hanteras skickligt (Boverket, 2017). 

3.3 Dagsljus och hälsa 
Ljuset från solen delas in i det som kallas för direkt eller indirekt solljus. Då solljus 
reflekteras i atmosfären uppkommer det som kallas för dagsljus. Vidare beter sig 
indirekt solljus annorlunda från vad direkt solljus gör då det inte är en stråle utan ett 
diffust ljus som kommer från olika delar av hemisfären. Ljuset från solen benämns för 
naturligt ljus och varierar i riktning, intensitet och färg. Artificiellt ljus förekommer i 
elektrisk belysning och skiljer sig från det naturliga ljuset och dess egenskaper 
(Tregenza & Loe, 2014). 

Dagsljus har i flera studier under de senaste decennierna påvisats vara en av de 
avgörande faktorerna för människans välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
Dygnsrytmer förekommer hos alla biologiska varelser och har som syfte att anpassa 
dess inre miljö till dess externa. De biologiska processerna styrs av dygnsrytmen vilket 
i sin tur styrs av dagsljus, växlingen mellan ljus och mörker. Den projektion som sker 
från den yttre till den inre miljön framkallar en rytm som i sin tur leder till att kroppen 
förutspår och anpassar sig till dygnets variationer. Dagsljuset har ett stort inflytande på 
denna process och anses därmed vara en viktig beståndsdel för människans fysiologi. 
Utöver dygnsrytmen har ljuset även ett psykologiskt inflytande på människan (Boyce, 
Hunter & Howlett, 2003). I Ljus och hälsa, en rapport av Folkhälsomyndigheten (2017), 
framhävs de effekter som dagsljus har på människans humör och välbefinnande. Det 
konstateras i rapporten att bristande dagsljustillgång har lett till förändrade 
serotoninnivåer, vilket har en koppling till depressionsbesvär, beroende på årstid. 
Dessutom har det visat sig att dagsljusets icke-visuella effekt också har ett inflytande 
på människans välbefinnande (Adamsson, 2018). 
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3.4 Krav och standarder 
Boverket är den ansvariga myndigheten i Sverige för samhällsplanering, byggande och 
boende (Boverket, 2019). Boverkets byggregler (BFS 2011:6) är en av deras 
författningstexter med föreskrifter och allmänna råd för bebyggelse där bland annat 
dagsljuskraven presenteras som följande: 

6:322 Dagsljus 
Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska 
utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta 
inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. (BFS 2016:6). 

I kravet hänvisar Boverket vidare i ett allmänt råd till standarden SS 914201 utgiven år 
1988. I standarden presenteras två alternativa handberäkningsmetoder som involverar 
dagsljusfaktorn eller fönsterglasarean. Dagsljusfaktorn anger kvoten mellan 
belysningsstyrkan i en punkt inomhus och belysningsstyrkan utomhus från en mulen 
standardhimmel. Dessa metoder anses i rapporten Moderniserad dagsljusstandard 
(Dubois et al., 2018) inte vara tillämpbara med modern projektering och den syn vi har 
på dagsljus idag. Till följd av detta har en ny Europeisk standard, EN 17037:2018 tagits 
fram, vilket tar hänsyn till fler indikatorer utifrån en modernare uppfattning. Tillskillnad 
från den äldre standarden finns det exempelvis ett helt avsnitt ägnat åt bländning. 
Dessutom har kravet om utblick utvecklats från att endast betraktas som ett sätt att se 
ut mot det fria och följa dygnets variationer till att även begära att det ska finnas tre 
olika lager i utblicken. Den nya standarden lägger därmed större vikt på dagsljusets 
kvalitet. 

I dagsläget hänvisar Boverket fortfarande, i den senaste upplagan av BBR (BBR 26), 
till den äldre standarden (BFS 2011:6). Då en ny standard tillkommit menar Dubois et 
al. (2018) att det som står i det allmänna rådet bör skrivas om för att vara aktuellt i 
dagens projektering. 

Den äldre standarden anger att 1% dagsljusfaktor i en punkt på halva rumsdjupet, en 
meter från mörkaste sidovägg och 0,8 meter över golv, är tillräckligt för att uppnå god 
dagsljustillgång. Beroende på rummets geometri blir det problematiskt att mäta och 
välja punkt. Ett medianvärde för dagsljusfaktorn mätt över hela rummets yta har visat 
sig ge likvärdiga resultat. Då simuleringsverktyg direkt samlar all data och förmedlar 
ett medianvärde är detta mer tidseffektivt och precist än att välja en punkt (Dubois et 
al., 2018). Den mulna standardhimmeln tar varken hänsyn till tid, årstid, väderstreck 
eller geografisk position. Himmeln är tre gånger ljusare vid zenit än vad den är 
horisontellt vilket resulterar i att takfönster ger mer ljus än vertikala fönster (Bialecka-
Colin, Mars, Rogers & Tillberg, 2015). I den nya standarden används istället 
klimatbaserade indikatorer vilka kan fastställa variation för dags- och solljus över ett 
helt år. Där rekommenderas att 50 % av ytan i de rum där människor uppehåller sig mer 
än tillfälligt bör ha en belysningsstyrka av minst 300 lux under hälften av den tid då det 
finns dagsljus (EN 17037:2018). I detta fall finns alltså ingen bestämd dagsljusfaktor. 
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Dagens funktionskrav lämpar sig inte för de förändringar som samhället genomgår idag. 
Stadsförtätning är ett tydligt exempel på en förändring som inte samspelar med dagens 
krav konstaterar Dubois et al. (2018). Svenska Byggbranschens utvecklingsfond 
(Bialecka-Colin, 2015; Dubois et al., 2018) har därmed tagit fram ett nytt förslag för 
hur dagsljuskravet kan se ut. De föreslår att hälften av den totala vistelseytan bör ha 
över 1% dagsljusfaktor vilket innebär att väl belysta rum kan kompensera upp för 
mindre belysta rum. En viss fönsterglasarea tillkommer för att säkerställa att inget 
vistelserum blir utan fönster. Målet med förslaget är att dagsljuset bör anpassas efter 
utrymmets funktion istället för att ha samma nivå för alla delar av bostaden. Genom att 
förändra synsättet kan det dessutom uppnås en flexibilitet i bostadens planlösning vilket 
anses vara lämpligt för stadsförtätning. 

3.5 Innovativa dagsljussystem 
Mohammed Mayhoub (2014), forskare inom byggnadsteknik och expert inom 
dagsljussystem, presenterar IDS som en lösning för att förbättra dagsljustillgången. 
Denna strategi tillämpar naturligt ljus djupt in i byggnader där ett fönsters ljusinsläpp 
är bristfälligt eller otillgängligt. Flera tekniker har utvecklats vilka samlar in ljuset via 
en utvändigt placerad kollektor för att genom ett ljusledande medie föra vidare ljuset 
och slutligen belysa utrymmen. Systemen är i grunden antingen ett dagsljusledande 
system (DLS) endast för naturligt ljus eller ett hybridljussättningssystem (HLS) vilket 
kombinerar naturligt och artificiellt ljus (se Figur 4). 

Figur 4. Till vänster, ett DLS utvecklad av Velux (2019). Till höger, ett HLS utvecklat 
av Parans (2019). 

Kollektor 
Kollektorn placeras via tak eller fasad och är antingen passiv eller aktiv med olika 
utformning. Den passiva kollektorn verkar under alla väderförhållanden då naturligt 
ljus samlas in från flera riktningar. En aktiv kollektor samlar in större ljusmängder 
genom att följa solens rörelse och koncentrera solljuset till systemet. Klimatet och den 
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geografiska positionen är därmed direkt avgörande för val av system. Exempelvis norra 
Europa har en lägre utvändig belysningsstyrka och färre antal soltimmar vilket gör ett 
aktivt system näst intill betydelselöst under vinterhalvåret och under en mulen himmel 
(Carter & Mayhoub, 2012; Mayhoub, 2014). 

Dagsljusledande medie 
Det dagsljusledande mediet utgörs främst av fiberoptik, ljustunnlar eller ljusschakt 
vilka ställer olika krav på byggnadens utformning. Fiberoptik består av tunna böjbara 
optiska fibrer av glas eller plast vilket underlättar installationer av längre utsträckning 
och kan endast kombineras med aktiva kollektorer. Ljustunnlar och ljusschakt har ett 
högt reflekterande material och kräver större volym då de utformas liknande ett 
ventilationssystem. Systemet är begränsat av dess sträcka på vanligtvis 10 meter men 
har med större dimensioner används i 14 våningar. Oavsett vilket ljusledande medie 
som tillämpas sker förluster i ljusets kulör och dagsljusspektrum (Carter & Mayhoub, 
2014, 2009). 

Belysningsanordning 
Ljuset sprids slutligen genom en belysningsanordning vanligtvis genom en diffusor 
eller armaturer. Diffusorn ger ett varierande ljusflöde i relation till den utvändiga 
belysningsstyrkan. Detta upplevs positivt då vädrets variation kan följas. Armaturer kan 
tillämpa artificiellt ljus vilket då regleras i förhållande till mängden av det redan 
befintliga naturliga ljuset. Detta ger ingen variation i ljusflödet vilket kan resultera i att 
dagsljuskänslan förloras. Båda varianternas fotometriska data är besvärlig att erhålla 
till följd av ljusets variation i infallsvinkel, ljusflöde och utformning (Carter & 
Mayhoub, 2012, 2009). Metoder har tagits fram för att uppskatta fotometrisk data från 
ljustunnlar (International Commission on Illumination, 2012). Systemens tre delar 
kollektor, ljusledande medie och belysningsanordning kan i sin tur kombineras olika 
beroende på tillverkare vilket redovisas i Figur 5. 

IDS 

DLS HLS 

Passiv kollektor Aktiv kollektor 

Ljustunnel, ljusschakt Fiberoptik 

Diffusor, ljustunnel Armaturer 

Figur 5. Sammanställning av dagsljusets flöde i IDS (Franzén & Shamun, 2019). 
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Det ledande argumentet för IDS har varit energibesparing genom att minska 
konsumtionen av artificiell belysning. Dock dröjer det ur ett ekonomiskt perspektiv 
lång tid innan investeringen blir lönsam då både installation och underhåll är kostsamt 
vilket lett till att IDS haft en mindre spridning på marknaden. Dess status delas in i de 
fyra faserna teoretisk (T), prototyp (P), demonstrerad (D) eller kommersiell (K), där 
den sistnämnda är tillgänglig på marknaden medan teoretiska är under tidig utveckling. 
Ljustunnlar är de system vilka haft störst framgång (Mayhoub, 2014). I Tabell 1 
presenteras några av de främst kända systemen. 

Tabell 1. Fakta om kända system. (Franzén & Shamun, 2019). 

Innovativt 
dagsljussystem 

Tillverkare 
Kollektor 
(passiv/aktiv) 

Ljusledande 
media 

Status 
Ljus 
kvalitet 

DLS 1 Sundolier Speglar (aktiv) Ljustunnel K Bristfälligt 
DLS 1 Himawari Fresnel-lins (aktiv) Fiberoptik K Bristfälligt 
DLS 2 Solatube Kupol (passiv) Ljustunnel K Goda 
DLS 2 Monodraught Kupol (passiv) Ljustunnel K Goda 
DLS 2 Velux Kupol (passiv) Ljustunnel K Goda 
DLS 2 Syneco Kupol (passiv) Ljustunnel K Goda 

DLS 1 
Bomin solar 
research (Solux) 

Fresnel-lins (aktiv) 
Fiberoptik 
(vätska) 

P Bristfälligt 

DLS 3 ADASY Speglar (passiv) Ljustunnel P Goda 

DLS 4 LESO-PB Speglar (passiv) 
Ljusschakt 
(Anidoliskt tak) 

P Goda 

DLS 5 Heliobus Fönster, kupol (passiv) Ljusschakt K Goda 

HLS 1 Heliobus 
Speglar, heliostat 
(Aktiv) 

Ljustunnel K Goda 

HLS 1 Sunportal Heliostat (Aktiv) Ljustunnel K Bristfälligt 
HLS 1 Arthelio Heliostat (Aktiv) Ljustunnel D Bristfälligt 

HLS 1 Carpenter/Norris 
Heliostat och speglar 
(Aktiv) 

Ljustunnel D Medium 

HLS 1 Parans Fresnel-lins (aktiv) Fiberoptik K Bristfälligt 

HLS 1 
Hybrid solar 
lightning (HSL) 

Heliostat, 
parabolspegel (aktiv) 

Fiberoptik D Bristfälligt 

HLS 6 
EC Energy 
program (UFO) 

Heliostat med fresnel-
linser (aktiv) 

Fiberoptik 
(vätska) 

P Medium 

HLS 1 Suncentral Speglar Ljustunnel K Medium 

HLS 1 
Solar canopy 
Illuminance 
system 

Speglar Ljustunnel D Medium 

1Mayhoub (2014). 2Kim J. & Kim G. (2009). 3Vázquez-Molinía et al. (2009). 4Couret, 
Scartezzini, Francioli & Meyer (1992). 5International Comission on Illumination 
(2012). 6Mayhoub & Carter (2009). 
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3.6 Sammanfattning av valda teorier 
En tydlig trend inom stadsplanering idag är förtätning. Denna trend, som beskrivs i 
Förtätning, har resulterat i en tätare och högre bebyggelse vilket äventyrat en del av de 
kvaliteter, såsom dagsljus, som en bostad har. Bostadens dagsljustillgång är i sin tur 
relevant för människans fysiologi vilket kopplas till Dagsljus och hälsa. I Dagsljus och 
hälsa beskrivs människans behov av dagsljus, vilka konsekvenser en begränsad tillgång 
kan medföra samt skillnaden mellan artificiellt och naturligt ljus. Dagsljustillgången i 
dagens bostäder regleras av svenska regelverk som BBR och hänvisas till svenska 
standarder (SS). Dessa krav och standarder utgör ramen för hur bostäder bör utformas 
med avseende på människans behov av dagsljus i olika utrymmen vilket anknyter teorin 
Krav och standarder till Dagsljus och hälsa. Däremot finns där ingen koppling mellan 
Krav och standarder och Förtätning då kraven inte är utformade med hänsyn till 
förtätning. 

Det råder en obalans mellan behovet av dagsljus och tillgången till dagsljus vilket 
grundas bland annat i att städer förtätas. För att kunna hantera obalansen och 
tillfredsställa dagsljusbehovet kan IDS, som möjliggör en ökad dagsljustillgång, vara 
en lösning. Genom detta kan en koppling mellan Innovativa dagsljussystem, Dagsljus 
och hälsa samt Förtätning urskiljas. Implementeringen av ett modernt dagsljussystem 
är beroende av det rådande regelverket vilket kopplar teorin Krav och standarder till 
Innovativa dagsljussystem (se Figur 6). 

Figur 6. Samband mellan teorier (Franzén & Shamun, 2019). 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas insamlad data från utvalda metoder. 

4.1 Dokumentanalys 
Utifrån de studerade dokumenten har följande faktorer visat sig vara avgörande för att 
IDS i det svenska bostadsbyggandet ska kunna ge en god dagsljustillgång. 

• Verka under en mulen himmel

• Kunna ge kvantitativ data för att bedöma dagsljustillgång

Faktorerna är utvalda efter gällande regelverk och systemens prestanda för att kunna 
tillämpas i det svenska klimatet. För bedömning av dagsljustillgången används 
dagsljusfaktorn som förutsätter en mulen himmel i det svenska regelverket (Bialecka-
Colin et al., 2015). Med detta lämpar sig främst en passiv kollektor då den ger mer ljus 
än en aktiv kollektor under en mulen himmel. Denna kollektor är kompatibel främst 
med DLS. I det fall där ett HLS använder en passiv kollektor (Solar Canopy Illuminance 
system) används däremot armaturer vilket försvårar erhållandet av fotometrisk data 
(Carter & Mayhoub, 2014). 

Sju av de tidigare nämnda systemen innehar dessa faktorer varav fyra av dem, Solatube, 
Moondraught, Velux och Syneco är likartade och kan benämnas som Rörformade 
dagsljusledande system (RDLS) (Carter & Mayhoub, 2014). De valda systemen är av 
typen DLS med en passiv kollektor. Samtliga systems beståndsdelar och dess påverkan 
på byggnadens utformning presenteras i Tabell 2. Systemens prestanda erhölls från 
olika fallstudier (se Tabell 3). Mätningar i dessa fallstudier är utförda tillsammans med 
ytterligare dagsljuskällor vilket innebär att systemens faktiska invändiga illuminans är 
lägre än den angivna i Tabell 3. Fallen är utförda i olika klimat under en mulen himmel 
vilket ger en varierande utvändig belysningsstyrka där den invändiga belysningsstyrkan 
mättes cirka 0,8 meter över golv. 

Tabell 2. Systemens komponenter vilka påverkar byggnadens utformning (Franzén & 
Shamun, 2019). 

IDS Tillverkare Kollektor 
(passiv/aktiv) 

Ljusledande 
medie 

Installationsutrymme Kollektor 
placering 

DLS1 RDLS Kupol (passiv) Ljustunnel Liknande ventilationskanaler Tak 

DLS2 ADASY Speglar (passiv) Ljustunnel Liknande ventilationskanaler Fasad 

DLS3 LESO-PB Speglar (passiv) Ljustunnel Större delar av innetaket Fasad 

DLS1 Heliobus Fönster/Kupol 

(passiv) 

Ljusschakt Större schakt Tak, fasad 

1Kim J. & Kim G. (2009). 2Vázquez-Molinía et al. (2009). 3Couret, Scartezzini, 
Francioli & Meyer (1992). 
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Tabell 3. Systemens prestanda från tidigare fallstudier (Franzen & Shamun, 2019). 

IDS Tillverkare/ 
namn 

Yta(m²) Utvändig 
illuminans 
(Lux) 

Invändig illuminans 
(Lux) 

Andra 
ljuskällor 

Längd 
(m) 

DLS1 RDLS 60,3x6,4m² 10 000lx 390lx Fönster 2 meter 

DLS2 ADASY 40m² 45 000lx 300-400lx Fönster 5 meter 

DLS3 LESO-PB 3,05x6,55m² 10 000lx 600lx på 4,5m djup) Fönster 4 meter 

DLS4 Heliobus N/A N/A N/A N/A N/A 
1International Commission on Illumination, (2012). 2Vázquez-Molinía et al. (2009). 
3Couret, Scartezzini, Francioli & Meyer (1992). 4Kim J. & Kim G. (2009). 

4.2 Fokusgrupp 
I följande del redovisas insamlad data från fokusgruppen och intervjun. I Tabell 4 och 
5 redovisas respondenterna för respektive moment. För sammanställning se Bilaga 1 
och 2. 

Tabell 4. Tabellen beskriver respondenten i intervjun (Franzen & Shamun, 2019). 

Roll Arkitekt 

Benämns i rapporten A 

Yrkeserfarenhet 15 år 

Tid och datum 13:00- 14:30 28/2–2019 

Syfte Gestaltning av bostäder med avseende på dagsljus. 

Tabell 5. Tabellen beskriver hur respondenterna uttrycks i rapporten, vilka dem är 
och i vilket moment de har varit involverade i (Franzén & Shamun, 2019). 

Roll Arkitekt Ljusdesigner Konstruktör 

Benämns i rapport A LD K 

Yrkeserfarenhet 15 år 16 år 30 år 

Tid och datum 13:00-14:15   25/3–2019 

Syfte Utreda hur en implementering av dagsljussystem i bostäder kan ge för 

konsekvenser med avseende på bostadens planlösning 
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4.2.1 Intervju med arkitekt 
Att gestalta en byggnad innebär att ta hänsyn till olika parametrar parallellt, berättar A 
och konstaterar vidare att parametrar såsom dagsljus, möblering och tillgänglighet är 
något som arkitekten alltid ska ta med under processen. Processen bakom gestaltning 
av ett bostadsprojekt kan variera och beror främst på beställarens krav såsom antalet 
bostäder och den angivna boarean. När nya lägenheter utformas tittar arkitekten oftast 
på miljön och gör ett försök till att anknyta objektet till den miljö som den ska upprättas 
i. För att i det tidiga skedet kunna bilda en uppfattning om projektets möjligheter och
begränsningar utförs en skiss för att fastställa hur det kan se ut i plan med avseende på
omkringliggande byggnader, vägar och gator. Detta i sin tur gör det möjligt för
arkitekten att avgöra bullerkällor och tillgång till solljus. När planskissen är gjord kan
en tredimensionell modell åskådliggöra hur volymerna förhåller sig till varandra och
genererar ytterligare information inför gestaltningen, förklarar A.

När arkitekten ska utforma ur ett dagsljusperspektiv är valet av fönster avgörande. 
Fönstret kan göras i olika former och storlekar och påverkar förutom dagsljustillgången 
även utblick och fasaden. Med ett horisontellt fönster kan både ett jämnt ljus och en 
god utblick uppnås. Hur det kan se ut är dock en smaksak, insisterar A. Fönstrets storlek 
styrs i sin tur av hur bostaden ska möbleras hävdar A. 

För att kunna utforma för god dagsljustillgång involveras olika parametrar. A påpekar 
att genom att ha erfarenhet i olika projekt kan medvetna och relevanta val genomföras. 
Att säkerställa en byggnads dagsljustillgång baseras därmed oftast på den erfarenhet 
som utövaren har och inte på diverse simuleringsverktyg konstaterar A. 

4.2.2 Fokusgrupp med arkitekt, ljusdesigner och konstruktör 
Planering i tidigt skede 
För att uppnå en god dagsljustillgång kräver det att dagsljus inte bara tas till hänsyn 
under själva bostadens utformning utan även i detaljplaneskedet, förklarar LD. “Det är 
här som förutsättningarna sätts för kommande skeden”, uttrycker han. Under 
exploateringen bedöms att om en tredjedel av tomten bebyggs kan goda 
dagsljusförhållanden uppnås vilket oftast strider mot byggherrens avsikt att utnyttja 
tomten till fullo. Det är här som dagsljussystemen kan vara en lösning för att bättre 
kunna tillfredsställa båda sidor dock är de krav som ställs på bostäder avgörande för de 
utformningsmöjligheter som medföljer med den nya tekniken anser fokusgruppen 
enhälligt.  

Krav och standarder 
Boverket hänvisar till krav på god dagsljustillgång som är baserade på föråldrade 
handberäkningsmetoder vilka visat sig vara bristfälliga och uppfyller inte den syn vi 
idag har på dagsljus berättar LD. Modernare tekniker ger mer tillförlitliga svar men 
kräver att kraven justeras utefter detta. LD förklarar hur han själv och andra 
yrkesverksamma anser att dagsljus bör mätas. Att bedöma de ytor där dagsljus är 
önskvärt kan vara ett bättre tillvägagångssätt påpekar A. Alternativt att utgå från den 
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nya Europastandarden anser LD ge mer tillförlitliga resultat då den tar hänsyn till 
klimatbaserade indikatorer. 

Trots detta tror inte LD att Boverket kommer ta steget till Europastandarden då den 
lägger stort ansvar för den som praktiserar utifrån den. Någon annan form av 
uppdatering kommer ske, invänder han. 

Utformningsmöjligheter 
LD och A anser att de känner sig begränsade i att utforma bostäder, “tillgänglighet, 
avskiljbarhet, och hur ett rum definieras anses vara de mest begränsande faktorerna” 
berättar dem. Tillgängligheten medför att en rullstolsburen ska kunna röra sig fritt i 
exempelvis sovrum och hall vilket tar upp stor yta som kunde använts till ett större 
vardagsrum. Alla väsentliga funktioner ska finnas på ett och samma plan om man skulle 
bli sängliggande uttrycker LD. K föreslår att en högre takhöjd med högre fönster kan 
medge ett längre ljusinsläpp. LD bekräftar denna teori och förklarar att en ökning av 
fönstrets höjd från två till tre meter resulterar i att ljusinsläppets djup ökar från fyra till 
sex meter. Detta leder till funktioner som kräver dagsljus skulle kunna placeras djupare 
in i bostaden. Detta är däremot problematiskt med avseende på BBR då alla rum där 
man vistas mer än tillfälligt ska kunna avskiljas utan på bekostnad av en god 
dagsljustillgång inflikar A.  

Samtliga deltagare påpekar att fokus bör ligga på någon sorts användbarhet, vart vill vi 
ha ljus och hur mycket behöver vi. Att se hela bostaden som en mätbar vistelseyta där 
i vissa funktioner accepteras ett mindre ljusinsläpp medan andra ett högre. Ett sovrum 
sover du oftast i, att ha ett mindre ljusinsläpp här och kompensera upp det i vardagsrum 
eller kök skulle kunna möjliggöra en mer flexibel och optimerad planlösning. Likaså 
uppskattas det inte att bli bländad när man tittar på tv, berättar A. Att gå in på rumsnivå 
och endast bedöma en yta närmast fönstret där en möbel som säng placeras är en annan 
möjlighet. Genomförs detta behöver dagsljusfaktorn vara större än 1% då ytan som 
bedöms kommer att vara mer belyst konstaterar LD. 

Utformningsförslag 
A visar att en fri strategi under utformningen av en 2 RoK med minsta möjliga bredd 
ger 3,6 meter. Detta förutsätter att rummen skiljs av med glasväggar för att bevara 
utblicken och att ett IDS för in ljus där fönstrets ljustillgång är bristfällig. För större 
lägenheter (3-4 RoK) bor det oftast en hel familj i vilket gör glasväggarna mindre 
användbara då privata ytor önskas. Att uppnå en mindre fasadbredd blir även mer 
problematiskt då IDS inte kan ersätta fönstrets egenskaper och fördelar invänder LD. 
Det blir då bättre att ha genomgående lägenheter där fönster finns i motstående fasader. 
A kritiserar detta då han menar på att det resulterar i två-spännare vilket innebär en 
dyrare produktion som inte uppskattas av beställaren. Han föreslår ett ljusschakt som 
lösning för att föra in ljus mitt i bostadskomplexet. LD invänder med att ett sådant 
system endast ger tillräckligt med ljus för de översta våningarna. Han påpekar även 
betydelsen av utblick. Desto längre bort från ett fönster man befinner sig, desto sämre 
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blir uppfattningen av olika lager, särskilt under tät bebyggelse. Därmed är fönstret att 
föredra framför ett ljusschakt insisterar LD. 

A reflekterar kring disponeringen av en lägenhets funktioner. “En bostad med fyra rum 
och kök bör istället ses som fyra sovplatser och möjlighet till måltid”. I 
funktionslägenheter, som karaktäriseras av bland annat flyttbara väggar, finns flera 
utformningsmöjligheter. Exempelvis ett sovrum kan ändra funktion till det som 
eftersträvas av brukaren”, argumenterar A. 

Innovativa dagsljussystem 
Det finns för- och nackdelar med ett IDS enligt gruppen. En implementering av IDS 
kan ur ett energiperspektiv ersätta artificiell belysning till en viss del vilket i sin tur 
minskar klimatpåverkan. Detta förutsätter att det finns en tillräckligt god tillgång till 
himmel vilket, LD menar, blir problematiskt under vintertid. Dessutom eftersträvas en 
ljusvariation i alla boenden berättar LD, vilket erhålls genom DLS. Detta gäller inte för 
ett HLS som automatiskt justerar den artificiella belysningen efter mängden naturligt 
ljus.  

Ur en hälsoaspekt kan däremot ett IDS inte ersätta ett fönster då de brister i utblick. De 
kan istället ses som ett komplement genom att öka dagsljustillgången förklarar LD och 
lyfter fram andra tekniska lösningar som elektrokroma fönster som ger både sol- och 
bländskydd. 

Sammanfattning 
Hur väl IDS kan tillämpas beror helt på vilka krav som följs konstaterar gruppen. Med 
ett mer rimligt tänk angående användbarheten i bostaden skulle nya möjligheter uppstå 
både för systemen och utformning av bostäder framför LD och A. Att föra in systemen 
i en äldre byggnad, som inte brukas längre, anser K kunna vara en möjlighet för att ta 
tillvara på den. Systemen bör tillsättas främst för att skapa en bättre ljusmiljö istället för 
att ersätta det traditionella fönstret instämmer gruppen. 

4.3 Fallstudie 
Byggnadens förutsättningar 
Ombyggnadsobjektet har tidigare varit länkad till två intilliggande byggnader, en till 
väst och en mot norr, via en gångbro. Den västra länken är idag riven till följd av brand 
i den västra byggnaden. Analysobjektet har en bredd och längd på 30x78 meter där det 
första planet befinner sig under mark på dess östra och delar av södra sidan (Figur 7). 
Byggnadens bärande system består av betong som pelarsystem med balkar som bärning 
för bjälklagen. 
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Figur 7. Ombyggnadsobjektet i relation till intilliggande byggnader och omgivande 
terräng (Lantmäteriet KSO, 2019). 

Ombyggnadsförslag 
Utformningen av det nya flerbostadshuset har utgått från att den västra byggnaden och 
gångbron rivs samt att första plan grävts ut för att möjliggöra bostäder på hela planet. 
Med utgångsläge från långsidorna frambringades lägenheter med ca tio meters djup, 
dock tillkom en mörk kärna i byggnaden vilket löstes med atrium, förråd och trapphus. 
Utan atrium hade en lägenhet inte fått tillgång till direkt solljus då den endast hade 
erhållit fasad mot norr vilket inte uppnått kraven i BBR enligt Boverket (BFS 2011:6). 
Detta ledde till att delar av flera bjälklag revs men det bärande systemet kunde återstå. 
Håltagning i bjälklagen utfördes för att kunna installera IDS. Alla inner- och 
ytterväggar ersattes av nya väggar med tjocklekarna 300mm för ytterväggar, 200mm 
för lägenhetsavskiljande väggar och 100mm för bostädernas innerväggar. Totalt 
fördelades 28 lägenheter för första plan (Tabell 6), alla utformade med hänsyn till 
konstruktionen med en utnyttjandegrad på 71% av den invändiga arean. 2 RoK är 
placerade längs med byggnadens långsidor och har endast fasad i en riktning till 
skillnad från 3 RoK och 4 RoK vilka har två fasader (Figur 8). Det valda IDS är en 
ljustunnel kallad Solatube vilket sträcker sig vertikalt 6,2 meter från yttertak till 
innertak (Figur 9). Alla 3 RoK är hörnlägenheter som uppnår god dagsljustillgång och 
har därmed ingen Solatube. 

Tabell 6. Antal av olika lägenheter med yta och fasadbredd (Franzén & Shamun, 2019). 

Lägenhet Yta Antal Fasadbredd 

2RoK 57,6 m² 22 5,8 m 

3RoK 60,2 m² 4 16,4 m 

4RoK 76,7 m² 2 10,4 m 
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Figur 8. Redovisning av första plan för lägenheternas disposition (Franzén & Shamun, 
2019). 
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Figur 9. Redovisning av Solatube i sektion för 2 RoK längs med fasad och en 4 RoK i 
mitten (Franzén & Shamun, 2019). 

Urvalet av kritiska lägenheter resulterade i samtliga 2 RoK (se Figur 10) och 4 RoK (se 
Figur 12) till följd av att vardagsrummet befinner sig långt bort från fönster. De har en 
öppen planlösning med möjlighet att avskilja kök och vardagsrum med en glasvägg. 
3D-modellen av de två typlägenheterna hade en rekommenderad reflektans på 90% för 
tak, 80% för väggar och 40% för golv. Ljustransmission för fönster och avskiljande 
glasvägg var 70% respektive 90%. Fönsters höjd var tre meter höga med en 
bröstningshöjd på 600 mm om inte annat anges på ritningar. 

Simuleringarna genomförda i Insight 360 visar dagsljusfaktor enligt SS 914201. Även 
dagsljusfaktor för medianvärde och andel yta belyst över eller lika med 1% båda över 
hela vistelseytan mättes (Tabell 7). Analysen utan Solatube resulterade i att 
vardagsrummet får en dagsljusfaktor under 1% i båda fallen vilket innebär att kravet på 
god dagsljustillgång enligt BBR (BFS 2011:6) inte uppnås. Efter en implementering av 
Solatube uppnåddes alla tre indikatorer för båda lägenheterna (Figur 11 & 13). 

Tabell 7. Dagsljusfaktor mätt enligt SS 914201 om inte annat anges (Franzén & 
Shamun, 2019). 

Utrymme Krav att uppnå Dagsljusfaktor 
utan Solatube 

Dagsljusfaktor 
med Solatube 

2RoK (total vistelseyta) 1% 1,74% a 2,52% a 
50% 61% b 100% b 

Sovrum 1% 2,25% 2,25% 
Kök 1% 3,60% 4,05% 
Vardagsrum 1% 0,55% 2,05% 

4RoK (total vistelseyta) 1% 0,91% a 1,83% a 

50% 45% b 92% b 

Litet sovrum mot syd 1% 2,10% 2,35% 
Litet sovrum mot norr 1% 1,15% 1,35% 
Stort sovrum mot norr 1% 1,35% 1,60% 
Kök 1% 4,40% 4,75% 
Vardagsrum 1% 0,45% 2,60% 

a Dagsljusfaktor för medianvärde för hela vistelseytan 
b Andel yta över eller lika med 1% dagsljusfaktor. 
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Figur 10. Planlösning för 2RoK (Franzén & Shamun, 2019). 

Figur 11. Simuleringar för 2 RoK. Utan Solatube visas i övre simulering. Med Solatube
 visas i simuleringen nedan (Franzén & Shamun, 2019). 
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Figur 12. Planlösning för 4RoK (Franzén & Shamun, 2019). 

Figur 13. Simuleringar för 4 RoK. Utan Solatube visas i övre simulering. Med Solatube
 visas i simuleringen nedan (Franzén & Shamun, 2019). 
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4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den insamlade data behandlar olika delar inom ämnet dagsljus och bostäder. Det som 
framkommer från de olika insamlingarna är problematiken med utformning med 
avseende på dagsljus. Att dagsljus är önskvärt bekräftas i Fokusgruppen dock 
konstateras det att det är svårt att öka utan att ta hänsyn till andra aspekter. I samtlig 
data urskiljs det svenska regelverket som den avgörande faktorn för att uppnå god 
dagsljustillgång i dagens bostäder. I Dokumentanalysen anges de tekniker som är 
lämpliga för bostäder vilka är beroende av svenskt regelverk och klimat. På samma vis 
begränsas Fallstudiens möjligheter beroende på vilka krav som ställs på bostäder, se 
exempelvis avskiljbarhet och utblick. En tydlig koppling kan därmed konstateras 
mellan data från samtliga metoder.  

En implementering av dagsljussystem anses i både Fokusgrupp och Fallstudie 
möjliggöra en hållbar stadsförtätning. Dels kan byggnader som inte är i bruk återfå sitt 
syfte genom ombyggnad. Däremot kan även bostäder med otillräcklig dagsljustillgång 
kompletteras med en ny teknik. Sammanfattningsvis kan de olika data styrka varandra 
inom olika områden då liknande inslag kan finnas i respektive datainsamling. 
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5 Analys och resultat 
I följande avsnitt presenteras och anknyts resultatet av insamlad data från respektive 
metod till det teoretiska underlaget. 

5.1 Analys 

5.1.1 Dokumentanalys 
Efter genomförd dokumentanalys återstod endast fyra olika typer av DLS utvalda efter 
de två faktorerna: verka under en mulen himmel och kunna ge kvantitativ data. 
Anledningen till detta ligger till grund för det svenska klimatet och regelverket. Då 
dagsljusfaktorn förutsätter en mulen himmel valdes alla system med en aktiv kollektor 
bort i urvalet vilket inte varit nödvändigt om hänsyn tagits till klimatbaserade 
indikatorer. Visserligen är en mulen himmel vanligt förekommande i Sverige vilket ger 
motiv för att dagsljusfaktorn är rätt indikator för att mäta dagsljustillgången. Att 
dagsljusfaktorn även förutsätter tre gånger ljusare belysningsstyrka i zenit än vid 
horisonten talar för att ett system med kollektorn placerad på tak är förmånligare än via 
fasad. Denna problematik blir därmed allt mer tydlig för en tät och hög bebyggelse där 
dagsljustillgången blir allt mer begränsad för lägre våningar. Taket blir alltså det mest 
förmånliga alternativet. I användandet av DLS begränsas dock transportlängden vilket 
försvårar en hög bebyggelse och vidare blir olämpligt för stadsförtätning. 

5.1.2 Fokusgrupp 
Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid planering för god dagsljustillgång. Utifrån 
insamlad data framgår olika sätt att uppnå detta. IDS framhävs som ett komplement för 
att uppnå en miljö med goda dagsljuskvaliteter och energihushållning. Nya 
utformningsmöjligheter är ett resultat av flera ageranden och IDS är inte tillräcklig för 
att förändra hur bostäder utformas idag. Det finns grundläggande faktorer som bör 
handskas med innan det är möjligt att finna fördelarna med en ny teknik.  

Grundförutsättningen för en god dagsljustillgång är den omgivande miljön. Det är 
viktigt att i ett tidigt skede, i detaljplanen, titta på hur volymer förhåller sig till varandra. 
När detta är välstuderat är nästa steg att undersöka hur volymen ska orienteras med 
avseende på ljud och ljus, understryker LD och A (2019). Större delen av 
dagsljustillgången säkerställs därmed i det tidiga skedet och resultatet av en 
genomarbetad detaljplan yttrar sig i planlösningar av god kvalitet vilket även intygas 
av Boverket (2017, 2018).  

En annan aspekt som försvårar innovativa idéer inom bostadsutformning och ny teknik 
är de krav och standarder som råder. En ny och mer utvecklad standard för dagsljus 
ersätter en föråldrad standard som baseras på handberäkningar. LD (2019) hävdar att 
förändringen är nödvändig. Detta eftersom förhållandena och behovet i samhället 
förändrats sedan den äldre standarden införts. Detta intygas även av Dubois et al. (2018) 
som utrett och tagit fram ett förslag för hur lagstiftningen för dagsljus kan se ut och 
praktiseras i modern projektering. Vad som framkommer från båda parter är att kravet 
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inte är tillräckligt definierat vilket medför svårigheter för att uppnå en god 
dagsljustillgång. Då det allmänna rådet är föråldrat och inte tillräckligt reliabelt är det 
vanligt att aktörer i branschen bortser från det och hittar egna lösningar såsom att mäta 
medianvärdet för att bedöma ljustillgången berättar LD. 

A och LD (2019) argumenterar vidare för ett annat synsätt på dagsljuskraven i form av 
funktionsytor och zoner. De menar på att med en flexibilitet i kraven så kan 
dagsljustillgång prioriteras för dem funktioner och ytor där det är önskvärt att ha ljus 
samt koncentreras till en viss del av bostaden istället för att varje rum ska få en likvärdig 
mängd. Att titta på bostaden som helhet medger fler möjligheter för att utforma 
lägenheten än att titta på varje enskilt rum. Bialecka-Colin et al. (2015) och Dubois et 
al. (2018) föreslår en liknande tanke om att anpassa dagsljustillgången beroende på 
bostadens olika funktioner och intygar även att det gynnar utformningen av planlösning 
i form av flexibilitet.  

Utifrån båda data har en annorlunda syn på bostadens dagsljustillgång förespråkats för 
att kunna hantera stadsförtätningen utan att äventyra bostadens kvaliteter. Förutom 
dagsljus behöver även andra krav beaktas för att idén ska vara genomförbar. 
Avskiljbarhet är ett utav dem då ljusets möjliga utsträckning förhindras av väggar. Ett 
förslag är då att införa glasväggar som tillåter ljusinsläpp dock kvarstår problematiken 
med andra krav såsom tillgänglighet och utblick som är indirekt respektive direkt 
beroende av dagsljus. Det nya kravet på utblick ger bättre förutsättningar för brukaren 
men försvårar stadsförtätningen. Detta innebär ett större ansvar för dem 
yrkesverksamma och följaktligen krävs en tydligare lagstiftning för dagsljus och en 
omvärdering av krav som är beroende. 

Om arbetsmetoder och krav förändras kan en implementering av ny teknik vara aktuell. 
I detta fall kan befintliga byggnader kompletteras med ett dagsljussystem dels för att 
öka dagsljustillgången, maximera boarean men även minska energiförbrukning. Varför 
befintliga byggnader är lämpliga för en sådan teknik är för att de kan återfå sitt syfte 
istället för att rivas. Dessutom kan många av de befintliga bostäderna som inte uppfyllt 
kraven se fördelarna i att komplettera dagsljustillgången. För nybyggnad är det mer 
relevant att bygga rätt från början. Det vill säga sträva efter en moderniserad tolkning 
av dagens utformningskrav. 

5.1.3 Fallstudie 
Syftet med fallstudien var att undersöka hur en byggnad kan byggas om till ett 
flerbostadshus om ett Innovativt dagsljussystem tillförs. Data från fallstudien visar på 
att ett IDS kan öka dagsljustillgången. Detta medför att den djupa byggnaden kan 
rymma bostäder med minskad fasadbredd och ett större djup samtidigt som kraven på 
avskiljbarhet, utblick och tillgänglighet uppnås. 

Förutsatt att objektets bottenvåning grävdes ut och att länkar till närliggande byggnader 
revs återstod inga större omkringliggande geometrier som skulle kunna skugga 
byggnaden. Främst styrdes utformningen av byggnadens omslutande area och 
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pelarsystem vilket gav förutsättningar för en relativt fri utformning. Den mest 
omfattande förändringen var atriumen vilka utfördes på bekostnad av att bjälklag fick 
rivas. Trots fokusgruppens konstaterande om att ljustillgången försvagas desto högre 
ett atrium är uppnåddes dagsljuskraven i simuleringarna. Detta till följd av att beakta 
atriumets volym, fönsters storlek och ljustransmission. På samma vis krävdes större 
fönster i de utrymmen vilka inte angränsar mot atrium för att leda in ljuset längre in i 
bostaden. Detta resulterade i att de stora fönsterna gav en hög belysningsstyrka vid 
öppningen vilket kan orsaka obehag i form av bländning.  

Till följd av denna byggnadsutformning uppnåddes 28 bostäder och en utnyttjandegrad 
på 71%, en förhållandevis hög siffra i relation till att projektet tidigare inte setts som 
relevant eller lämpligt att bygga om till bostäder. Med ett sådant resultat kan ett 
ombyggnadsprojekt som detta vara en lösning för det ökade bostadsbehovet. Däremot 
kan detta resultera i små bostäder med en låg flexibilitet till följd av att de utformades 
efter minimimått. Funktioner som matplats, sovrum och vardagsrum har ingen 
möjlighet till att byta plats utan på bekostnad av tillgänglighetskraven.  

Det som kan uppfattas från planlösningarna är vardagsrummets ovanliga placering i 
bostadens mörka kärna vilket utfördes med avseende på rummets funktion. Då rummet 
vanligtvis utnyttjas för tv-tittande är dagsljus inte lika önskvärt som i övriga utrymmen, 
vilket även diskuterats i fokusgruppen. Dess djupa placering blev möjlig till följd av att 
höga fönster ger ett längre ljusinsläpp och att glasväggar kan användas för avskiljbarhet 
och bevara utblick. Då byggnaden tillät höga rumshöjder och lägenheterna var djupa 
var det lämpligt att maximera fönstret, genom att dessutom öka fönster och glasväggars 
ljustransmission kunde ytterligare ljus tillhandahållas. Med ett IDS kunde dessutom 
dagsljuskraven uppnås. Att huvudsakligen maximera ljusinsläpp från fönster än från 
IDS grundar sig i fokusgruppens tveksamhet till vart den övervägande 
dagsljustillgången bör komma från. Trots vardagsrummet begränsade utblick i 
förhållande till andra rum uppnås kravet då dygnets och årstidernas variationer 
fortfarande kan följas genom glasvägg.  

Till följd av att placera ett rum mitt i bostaden vilket tidigare varit beroende av fasad 
erhölls en minskad fasadyta. De höga rumshöjderna resulterade dock i ett begränsat 
installationsutrymme ovanför innertak. Kollisioner mellan horisontella IDS och andra 
installationer beaktades vilket resulterade i vertikala ljustunnlar. Detta är visserligen 
mer fördelaktigt då Bialecka-Colin et al. (2015) tidigare framhävt att en större 
dagsljustillgång erhålls via tak än från fasad. Följaktligen resulterar detta i att 
planlösningen på övre plan inte kan replikera första plan då systemets vertikala struktur 
hade inkräktat i vardagsrummet. 

Det som kan utläsas från de två simuleringarna är att med ett IDS kunde dagsljuskraven 
i bostäderna uppnås med god marginal. Att minska ljustunnelns dimension hade i detta 
fall varit möjlig. Däremot erhölls spridda resultat upp till 0,25 procentenheters 
skillnad i valda punkter vilket kan betraktas som en bristfällighet i 
simuleringsverktygen. 
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I bedömandet av medianvärdet för hela vistelseytan i 2 RoK erhölls en dagsljusfaktor 
på 1,74%. Även andel yta med dagsljusfaktor över 1% resulterade i 61% av 
bostaden. Hade denna bedömningsmetod, föreslagen av Dubois et al. (2018), 
använts hade ett IDS inte varit nödvändigt då de väl belysta utrymmena 
kompenserar upp de mindre belysta. 

5.2 Resultat 

5.2.1 Frågeställning 1 
Vilken eller vilka innovativa dagsljussystem är lämpliga för bostäder? 

Ett IDS är beroende av olika faktorer såsom klimat, byggnadstyp och rådande regelverk. 
I Sverige krävs därmed ett IDS som kan verka under mulen himmel. Beroende på 
byggnadens form är vissa system mer lämpliga än andra då de kan antingen föras in 
vertikalt, horisontellt eller som en kombination av de två. De IDS som är lämpliga för 
ett svenskt bostadsbyggande är därmed DLS med passiv kollektor. 

5.2.2 Frågeställning 2 
Hur skulle planlösningar i bostäder kunna utformas annorlunda om möjligheten 
till dagsljus är mindre beroende av fasaden?  

Om bostaden var mindre beroende av fasaden skulle den kunna fördjupas och en minsta 
möjliga fasadbredd skulle kunna uppnås. Detta skulle i sin tur leda till en bostad som 
lämpar sig för stadsförtätning där rumsdjupet oftast är hindret för att uppnå de ställda 
kraven. För att göra bostaden mindre beroende av fasaden kan en alternativ källa för 
dagsljus tillsättas - ett IDS. Det kan komplettera dagsljustillgången, skapa en väl belyst 
miljö och minska behovet av det artificiella ljuset. Dock är det mer önskvärt att man 
arbetar med de förutsättningar som finns idag och omvärderar dem. Fördelarna med att 
implementera en ny teknik i bostaden ur ett utformningsperspektiv kan inte urskiljas 
om synen på dagsljus och bostadens utformning inte förändras. 

5.2.3 Frågeställning 3 
Vilka möjligheter medger en implementering av innovativa dagsljussystem för 
bostadsbyggande i en tidigare otänkbar byggnad? 

Genom att implementera ett IDS i en tidigare industrilokal möjliggjordes en 
ombyggnation till flerbostadshus. Resultatet visar på att det är möjligt att bygga 
bostäder med begränsad fasadbredd och ett större djup. För att kompensera för djupet 
tillfördes dagsljus via ljustunnlar i de utrymmen där ljuset från fasad inte var tillräckligt. 
För att uppnå övriga krav krävdes även andra lösningar i form av avskiljande glasväggar 
och atrium. Lösningarna var nödvändiga då ombyggnationen var begränsad av dess 
orientering, omslutande area och bärande system. Utformningen är ett utfall av 
byggnadens mindre vanliga förutsättningar såsom få omkringliggande geometrier, 
pelarsystem, få våningar, höga rumshöjder och höga fönster samt andra lösningar som 
nämns ovan. Det som kan tolkas utifrån resultatet är att byggnader med liknande 
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förutsättningar kan ha en större möjlighet för en sådan ombyggnation. För byggnader 
som bland annat förlorat sitt syfte kan detta i sin tur ses som en lösning för att öka 
bostadsbeståndet. 

5.3 Koppling till målet 
Studien syftar till att undersöka hur en ny teknik kan förändra utformningen av bostäder. 
I första frågeställningen framgår att IDS i form av DLS med passiv kollektor är 
tillämpbara i en svensk bostad. Vidare föreslås hur en bostad kan utformas om ett sådant 
system tillämpas och följderna av detta. Fokusgruppen förmedlar tankar om ett nytt 
synsätt på bostadens utformning och gällande krav. Avslutningsvis prövas hypotesen i 
en fallstudie som genererar ett resultat vilket pekar på att en implementering av IDS 
kan öka dagsljustillgång i bostaden. Genom att kunna styra tillförseln av dagsljus kan 
bostadens funktioner disponeras annorlunda vilket medger en lösning för det rådande 
bostadsbehovet. Med detta sagt kan målet uppnås med de svar som erhållits i studien.
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat och dess slutsatser. Vidare presenteras förslag 
till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar på att för det svenska bostadsbyggandet kan en ljustunnel 
tillföras för att erhålla nya utformningsalternativ och funktion för en byggnad. Den 
slutliga utformningen medför dock brister i olika kvaliteter: stora fönster ger minskat 
insynsskydd, bostädernas djup och yteffektivitet kan ge känslan av en instängd miljö. 
Vidare påverkar små och smala rum, med utgångspunkt i tillgänglighet, olika 
möbleringsmöjligheter vilket i sin tur ger en minskad flexibilitet. Även disponeringen 
av byggnadens funktioner som bostäder, atrium, och biytor kan kritiseras ifall den mest 
optimala lösningen uppnåtts. Hur väl byggnaden lämpar sig för att skapa kvalitativa 
bostäder kan därför ifrågasättas. Vad som även kan diskuteras är hur väl bostäderna 
uppnår krav som dagsljus, utblick och avskiljbarhet. Med en avskiljande glasvägg råder 
det osäkerhet om vardagsrummets dagsljus från kökets fönster är direkt eller indirekt. 
Det kan argumenteras för att ljustunneln ger direkt dagsljus och därmed uppnås 
dagsljuskraven. Utblicken i vardagsrummet kan ifrågasättas då den yttre miljön blir 
svår att tyda från ett så långt avstånd. Även vissa sovrum är begränsade till följd av 
atriumen. Att följa dygnets och årstidernas variationer är trots detta möjligt och 
uppfyller därmed utblickskravet. Vad som kan anmärkas är att avskiljbarhet är det krav 
som problematiserar och tvingar fram en glasvägg som lösning. En del av kravets syfte 
om att skapa privata utrymmen förloras här. Att istället tillåta en permanent öppen 
planlösning hade reducerat denna problematik. 

Tydligare krav, med utgångspunkt i en modern tolkning av dagsljus, ger andra 
utformningsmöjligheter. Att anpassa krav och utformning utefter hur rummet definieras 
som funktion, anses i detta projekt vara en lösning då den faktiska användbarheten 
kommer bli fokus. Hur dagsljuskravet på ett rum idag ställs är oftast baserat på 
utrymmet och inte funktionen. Detta kan tyckas vara olämpligt då det är funktionen 
som avgör vilken dagsljustillgång som är önskvärd. Dock kan funktionen i ett 
vardagsrum betraktas annorlunda från brukare till brukare. Ett vardagsrum kan för en 
del ses som ett utrymme för umgänge där dagsljus är önskvärt medan för andra ses som 
ett mörkt rum för tv-tittande. Frågan är då hur bestämmer man vardagsrummets 
funktion? Det är kanske därför kraven ser ut som de gör idag, för att ge alla utrymmen 
samma förutsättningar. Då en modernisering av kraven är aktuellt är frågan vilka 
konsekvenser dessa möjligheter kan resultera i? Hur kommer aktörerna att utnyttja 
dessa möjligheter? Kommer det att resultera i bättre eller sämre förhållanden för 
brukarna? En konsekvens av detta kan vara möjligheten att överväga en implementering 
av IDS. Att ersätta dagsljusfaktorn med klimatbaserade indikatorer som i 
Europastandarden skulle även göra ett HLS mer relevant då det vanligtvis kräver 
soltillgång. Ett sådant införande skulle i sin tur ge längre transportlängder vilket passar 
en tät och hög bebyggelse. I detta fall fanns det inga omkringliggande byggnader som 
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kunde störa dagsljustillgången i lägenheterna. I ett tättbebyggt område hade byggnaden 
behövt ta större hänsyn till den intilliggande bebyggelsen vilket hade kunnat generera 
resultat som är intressant med avseende på problematiken med förtätning. 

6.2 Metoddiskussion 
Utifrån det resultat som tagits fram kan det konstateras att utvalda metoder var lämpliga 
för att besvara målet med studien. Avvikelser kan ha förekommit i form av felkällor i 
mätningar trots att samtliga metoder utförts enligt rekommenderad litteratur för att 
bibehålla relevans för studien. Arbetet involverade bland annat en fokusgrupp där 
yrkeskunniga från olika grenar och med olika kompetenser fick diskutera. Då 
deltagarna kommer från samma bransch och är indirekt beroende av varandra var det 
intressant att studera hur de tillsammans resonerar fram till en lösning. Det kan trots 
detta vara svårt att generalisera resultatet från en sådan datainsamling då det endast är 
ett urval från en hel bransch. Ett alternativ till fokusgrupp hade varit flera individuella 
intervjuer eller en större fokusgrupp med fler ljuskunniga och arkitekter samt företag 
som leverantörer av IDS. Genom att inkludera tidigare forskning och publikationer från 
dokumentanalys och i teori kunde tillförlitligheten vägas upp och styrka de argument 
som framfördes av deltagarna. Utförandet av fokusgruppen var modifierad för att 
erhålla relevant data för aktuell studie vilket kan ha genererat en skevhet i 
tillförlitligheten. För att säkerställa kvaliteten har en tydlig redovisning av 
databearbetning utförts i form av inspelning och transkribering där bland annat 
respondenter varit involverade. 

Som tidigare diskuterat anses moderna beräkningsverktyg ge ett mer trovärdigt resultat. 
Denna studie visar dock på en skevhet där det uppstår en 0,25 procentenheters skillnad 
mellan simuleringarna för 4 RoK. Samtliga sovrum i lägenheten ger lägre värden i 
simuleringen utan Solatube i jämförelse med simuleringen innehållande Solatube. Detta 
trots att rummen i denna lägenhet är avskilda från utrymmet med ljustunneln. Detta 
visar på att verktyget inte varit konsekvent i de olika simuleringarna och därmed kan 
deras reliabilitet ifrågasättas. Ett alternativ hade varit att använda mer avancerade 
simuleringsverktyg. Vidare är simuleringarna beroende av den digitala modellen och 
dess egenskaper. Nivån på den digitala modellens detaljrikedom kan därmed ha 
påverkat resultatet i studien men då upprepade försök genomförts och överläggning av 
det resultat som erhållits med expertis kan resultatets trovärdighet stärkas. 

6.3 Begränsningar 
Genom att arbeta med ett specifikt fall finns det en risk att resultatet inte kan 
generaliseras. Som tidigare nämnt anses “relaterbarheten” vara mer aktuell än 
möjligheten till generalisering. Då fallstudien baseras på en byggnad med annorlunda 
utformning där man är begränsad av den omslutande arean och stommen kunde ett 
annat ombyggnadsprojekt av annan typ givit andra förutsättningar och resultat. En 
studie av flera byggnader hade lett till mer generellt giltigt resultat däremot görs inga 
avsteg från regelverk och studien är baserad på tillförlitliga källor vilket anses göra 
resultatet giltigt och tillämpbart i andra projekt. 
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6.4 Slutsatser och förslag till vidare forskning 
Det finns ett stort bostadsbehov idag och lösningen till detta har varit en ökad 
exploatering vilket resulterat i en tät bebyggelse som försämrat bostäders kvalitet. En 
hållbar stadsförtätning efterfrågas och yrkesverksamma trycker på en förändring i 
förutsättningarna för deras arbete. Studien visar på bristerna i det rådande regelverket 
och föreslår olika sätt att hantera problemet med dagsljustillgång. Genom en 
ombyggnation med ny teknik kan exempelvis en tidigare obrukbar byggnad göras om 
till bostäder och ett förändrat synsätt kan resultera i nya utformningsalternativ där 
bostadens kvaliteter tas tillvara. 

Utifrån studiens resultat kan följande slutsatser konstateras: 

• Det finns brister i dagens dagsljuskrav och aktörer i byggnadsbranschen är
osäkra på vad som förväntas av dem.

• En minskad fasadbredd och ökat djup i lägenheter kan åstadkommas med IDS
dock på bekostnad av andra kvaliteter som flexibilitet, utblick och andra sociala
värden.

• Om dagsljustillgången betraktas ur ett annat synsätt och moderniseras kan bättre
förhållanden för bostaden uppnås.

• Dagsljustillgång bör betraktas tidigt i projekteringsprocessen.

• En ny teknik kan bidra till en hållbar bebyggelse genom att möjliggöra
ombyggnationer av byggnader som inte längre är i bruk.

• För en implementering av IDS finns flera begränsningar såsom typ av
bebyggelse, klimat och gällande regelverk.

Med grund från denna studie kan följande förslag vara aktuella för vidare forskning: 

• Analysera hur dagsljuset från IDS påverkar människokroppen. Är det av samma
kvalitet som från fönstret?

• Undersöka vilka konsekvenser ett horisontellt DLS medför för utformning av
bostäder.

• Studera ifall, utefter klimatbaserade indikatorer, HLS är aktuellt för det svenska
bostadsbyggandet.

• Utreda implementering av IDS i ett objekt som är aktuellt för ombyggnation och
befinner sig i tät bebyggelse.

• Studera vilka konsekvenser för utformning ett IDS kan medföra för en
nyproduktion.
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Sammanställning av intervju
1. Beskriv processen bakom gestaltningen, från beställare till färdig utformning.

Generellt. De stora grejerna när man får ett bostadsprojekt så säger beställaren hur

många bostäder hen vill ha på x antal kvadratmeter, detta är grundförutsättningen.

Beställaren har ingen ide om gestaltning, om att det ska vara fint och säljande. Vad tror

mäklarna som är intressant, är det 1-, 2- eller 3 RoK eller är det punkthus, radhus och

lamellhus. Tanken bakom gestaltning- detta är egentligen inte gestaltning. Detta är

hårdvara. Gestaltning är ju om väggen är grön. Processen bakom lägenhetsutformningen

= gestaltningen. *Beskriver ett projekt genom att göra en skiss av tomten och hur

området såg ut dvs stora vägar, omkringliggande byggnader osv.* Ville knyta an till

omkringliggande byggnader och vägarna. Måtten på tomten, egenskapsgränser. Det här

kan bli bra i plan, dra upp det i 3D. Hur man lägger trapphuset är viktigt för att kunna

skapa en bra miljö. Dvs utåt eller in mot gården. Men det har ingenting med

planlösningen och göra. Inte i det här skedet. Men genom att titta på tomten kan vi

avgöra var buller kommer att finnas och var vi kommer att få sol. Det innebär en sak,

att alla lägenheter måste ha tillgång till en tyst sida och hur gör vi det. Hur gör man då

lägenheten med avseende på ljus och buller? Hela tiden ha med sig buller, dagsljus och

kvadratmeter. Matcha omkringliggande byggnad. Gestaltningen är den sista millimetern

men trots det är det en del av detta.

2. Ur ett dagsljusperspektiv, vilka faktorer tog du hänsyn till gällande gestaltningen?

Exempelvis fönsterstorlek, bröstningshöjd, våningshöjd, ljustransmission eller

hur man använder rummet.

”Gällande planlösningen”. Ljustransmission ett ord jag inte brukar använda. Vad finns

det för typ av olika fönster? Varför har gamla hus smala och höga fönster? Varför börjar

man med perspektivfönster runt 30-talet? *skissar fönster”

Ca år 1892 byggdes ett fönster med störst sannolikhet som ett högt och smalt fönster

eftersom att när solen lyser in här så kommer ljuset väldigt långt in i fönstret. Storleken

på fönstret enligt Vitruvius, om du ser ett fönster som är så här stort så vet du hur djupt

huset är. För ljuset skulle i normal soltillstånd komma hel vägen in. Därför hade man

höga och samla fönster förr. Det övre fönstret var till för vädring, för att den varma

luften på sommaren skulle stiga ut här (öppningsbart fönster ovanför). Det är därför dem

ser ut som dem gör.
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Perspektivfönstret, Le Corbusier. Ljuset kom inte lika långt in. Varför kunde man ha 

sånt här fönster? Jo, för att under runt 10-, 20- och 30-talet kom en uppfinning, 

elektriciteten. Det gjorde att man kunde börja experimentera med fönstrets form, se 

Bauhaus. Le Corbuiser, hade ytterligare en filosofi om varför det var en bra form på 

fönster. När man satt i rummet kunde man s horisonten, det stora perspektivlandskapet. 

Där har du teorier om fönster, storlekar och perspektiv. Sedan finns det andra aspekter 

*visar projekt* som anammar båda teorier, perspektivfönster och avlånga fönster. 

Betong, armering och stål möjliggjorde detta (perspektivfönster). Fönsterstorleken är 

oftast en fasadgrej, hur stor kan man göra innan det ser konstigt ut. En del kan tycka att 

fönstret *visar projekt* är för stort. Gyllene snittet. Går man och mäter fönsterna på ett 

gammalt hus (1850-tal) så kan man få fram det gyllenesnittet. Oftast är fönsterna 900 x 

1500 och det är i likhet med gyllenesnittet och anses vara ”skönt”. 1,6 är för högt då 

lägenheten oftast har våningshöjd på 2,4 vilket ett sådant fönster kan överstiga. Ett 

fönster mindre än 1 m ger för lite dagsljus, och därför måste vi ha med bredden. Förut 

var våningshöjden mycket högre än nuvarande våningshöjd. Där är även en aspekt för 

varför man gick från ett avlångt fönster till ett perspektivfönster. Varför 700 mm 

bröstningshöjd på grund av att köksbänken, kvinnorna var korta, genomsnittslängden 

av människorna har ökat. ”fönsterteorier” 

 

3. Hur kontrollerar du att dagsljuskraven uppnåtts (under projekteringen)? 

Används simuleringar eller antaganden. Hur görs simuleringarna dvs i vilket 

program/verktyg? 

Samlat på sig erfarenheter. Har man jobbat tillräckligt länge så blir man duktig på det. 

För att man hållit på med något länge och samlat på sig erfarenheter. Gör an det första 

gången så måste man kanske kontrollera. Ja jag antar att det fungerar, men det behöver 

jag inte för att jag vet. Tar hjälp av kunniga annars.  

4. Kontrolleras dagsljuskraven efter produktion för att säkerställa att kraven 

uppnåtts? 

Har inte varit med om det.  

5. Hur prioriteras dagsljuskraven i relation till andra funktioner och krav under 

utformningen? Exempelvis tillgänglighet, energi eller möblering. 

Buller. Ni tänker på planlösning? Möblering är väl en sån sak om man nu ska fundera 

på fönster, det huset Wingårdh:en är inte superoptimalt för möblering. Men flyttar man 

in i ett hus så är man medveten om att det finns fönster. Det är en risk man tar när man 
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bygger hus som inte ser ut som andra. Om fönsternas storlek styrs av någonting så är 

det möblering. I energifrågan så tittar man på värmen in och värmen ut, beror på vilken 

riktning man har fönstret.  Med glaset kan man styra g och U värdet så det är inte det 

första man tittar på då det är anpassningsbart. Möbleringen är det viktigaste. En liten 

lägenhet vill man kanske ha ett stort fönster. Möbleringen är det första. Stryk 

tillgängligheten. Gör man planlösningen så är möbleringen viktigast. *skissar på tavlan* 

Följdfråga: Tänker du på hur folk använder rummet när du utformar 

planlösningen?  Hur man rör sig i lägenheten är oftast det man tänker på när det är ett 

större hus. En tvåa är mer en förvaringsplats. Beroende på hur man möblera rummet får 

man olika rörelse.  

Genom att ha stora fönster i ett trapphus kan man till exempel undvika klotter. Dvs det 

kan ge med sig andra fördelar. Genom fönsterna har man både dagsljus, påverkat folks 

beteende och kan argumentera för att det billigare för beställaren vilket det har med din 

utformning och göra. Du kan påverka genom små saker, till exempel flytta en tv, lägga 

till fönster ändra postlåda osv.  

6. Är färg- och materialvalet något som du tänker på under utformningen för att ha

god dagsljustillgång? Till exempel ljusa kulörer, materials reflektivitet och textur.

Du kan inte ta bort det ena utan det andra. Du kan inte bara göra stora fina fönster då

funkar det inte med planlösningen. Tänker du energieffektivt så kan du ta bort alla

fönster. Wingårdh:en finns inte många fönster i trapphusen, där finns obehandlad betong

som blev för grå med bunkerkänsla. Men detta löste sig med en massiv eklist som gav

en kontrast. Med detta oh andra detaljer så kunde utrymmet upplivas. Man väljer vitt.

Oftast blir trapphusen ljusa och lägenheter också. Materialet och det är sånt som tas i

slutet, väldigt sent i skedet. Men har man med sig det så är det bar om man tänker på

alla dessa saker, omedvetet sitter det i ryggraden. Man tar med sig alla erfarenheter i ett

projekt, positiva effekter av olika grejer. Man kanske skulle tänka mer på det.

En annan teori om fönster: 
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Fönster satt förut väldigt långt ut. Om det är något som påverkar dagsljusinsläppet är det ett 

litet fasat hörn. Ljuset kommer längre in. Kontrasten mellan de två ytorna blir större och det 

upplevs som att det blir ljusare i rummet.  

Mer om fråga 1: Hur börjar man? Vad vill kunden ha? Vad är ljud? Vad är sol?  

Alla dessa saker, dagsljusutformning tillgänglighet och möblering ska man ha med sig när man 

projektera bostäder. Glömmer man en parameter som faller hela projektet. Ska man rita ett 

bostadsprojekt så ska man titta på sophanteringen för att en sopbil inte får backa. Löser du 

sophanteringen och löser du parkeringen sen kan du börja rita huset. Dessa akan du inte rubba 

på då det finns krav som tydligt anger hur långt det ska vara till dessa funktioner. Lägenheterna 

kan du ändra, det är det enklaste. Kanske inte börja med det men funkar inte dessa lösningar så 

kan du inte bygga ett hus. Sen kan du fundera på fönster och fönstersmygar.  
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Sammanställning av fokusgrupp 

Moderator:  

Välj en eller flera av dagsljusteknikerna som anses vara passande för lägenheten om den 

skulle göras om på nytt. Diskutera även kring vilka funktioner i lägenheten ni vill ska ha 

tillgång till dagsljus från fönster respektive dagsljussystem. 

Berätta vidare hur du skulle tillämpa den eller dem i lägenheten men då med minsta möjliga 

fasadyta. Visa genom en skiss eller genom tal hur det skulle kunna se ut med avseende på 

krav, funktioner och hur man använder bostadens utrymmen.  

Lägenhet med 2 RoK 

LD: Jag har en väldigt djup drivkraft i att man ska vara flexibel vid planering av dagsljus. 

Vad händer om jag blir sängliggande exempelvis. Det är ju lätt att säga att “vi behöver inget 

dagsljus i sovrummet, vi ska ju bara sova där”. Men så fort jag blir sängliggande, då är 

dagsljuset helt plötsligt viktigt. För det är ju sådana grejer som man måste lösa. För det är ju 

väldigt svårt att uppfylla alla kraven idag genom att, speciellt, bygga tätt och högt. Så det är 

en utav mina nyckelbitar. Man måste tänka framåt, “hur ser det ut imorgon”. Vi bygger ändå 

för att säkerställa välmående. 

Moderator: Hur tänker du då på ett mörkt sovrum fast med ett dagsljussystem? 

Ett mörkt sovrum med dagsljussystem är inte tillräckligt. *paus*. Men kan man då möblera 

nära dagsljusöppningen så man får utblicken. Den är ju väldigt viktig och lika så att du får 

mycket högre ljusnivåer precis nära ett fönster. Med detta kan man ändå ha ett djupt rum. 

Dock ska du fortfarande ha flexibiliteten i att kunna möblera en säng vid fönster eller i närhet 

till fönster. 

A: Kan man inte skippa fönstret helt och få utblick på ett annat sätt? Siemens har ett fönster 

som är en digital skärm. En datorskärm där man kan byta utsikt beroende på hur man känner 

sig. Därför tror jag att man kan göra en lägenhet utan fönster. Men jag vet inte. 

LD: Nja fast det är jag kritisk till. Frågan är hur ögat får arbeta. Om du får titta på en platt yta 

även fast du har ett djup i ytan är det fortfarande bara på ett visst avstånd. Tittar du ut får du 

flera olika lager, det är det man pratar om i utblicken. Så om man har ett när-lager och ett 

långt-bort-lager så får ögat jobba lite. Man får inte heller samma ljusflöde/energi/spektral 

fördelning som solljuset kan ge. Hur det påverkar hälsan har jag ingen aning om. Men allting 

kokar ner till hur mår kroppen av det. 

A: Mm. Ögonen mår ju inte bra. 

LD: Nej, det gör dem verkligen inte.   

K: Det hade ju gjort mitt arbete lite enklare, jag skulle inte haft en massa hål i fasaden. 

1
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*Skratt*

A: Där ser du, det är därför du är med här! 

LD: Skulle man öppna väldigt många fönster i fasaden så skulle man ju inte ha mycket till 

vägg och det bärande systemet. 

K: Nej, då blir det jobbigt. 

A: Fast då blir jag glad- om det är mycket fönster. 

LD: Och då blir jag också glad! 

K: Men det var du som pratade om skärmar. 

*skratt*

Moderator: För att koppla tillbaka till det vi pratade om förut, om utblick och lager. Nu när 

man bygger tätare då, hur ska man tänka då. Blir väl inte mycket till utblick när det byggs 

tätare trots att man har ett fönster? 

LD: Det faller mycket nu, speciellt med tanke på den nya standarden där pratar man mycket 

om lager. *paus* Det är ju detaljplanerna egentligen.  *paus*.  Problem här inne bygger på 

detaljplanen, det är där förutsättningarna sätts.  

A: Nu är du en sån ”detaljplane-…” 

LD: Mm... 

A: *skratt* ja… 

LD:  Beställaren vill ju att det ska byggas på 100% av ytan och med maximala volymen. Då 

försöker man invända med att säga “Vi bygger bara på en tredjedel av fastigheten så blir det 

bra”. Detta brukar inte gå igenom. Eller har du kunder som säger annat? *ställer frågan 

skämtsamt till A* 

A: Självklart har jag det! 

*Skratt*

LD: För att få en bra dagsljusmiljö så behöver vi börja tänka andra detaljplaneupplägg. Det 

vill säga i ett mycket tidigare skede. 
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A: Och då måste vi göra klart mycket innan? 

LD: Javisst! Förutsättningarna innan vi kommer hit och utformar planlösningar. Det är det 

som krävs för att uppnå god dagsljusmiljö. Men det är klart, nu ska vi prata om 

dagsljussystem där det redan skitit sig. 

*paus*

Då kvarstår egentligen problemet. Har du ingen bra himmel som är tillgänglig i en större 

utsträckning så får du ändå inte in något ljus. Och då kanske man hamnar på den 

kollektorlösningen i taket som nästan alltid kräver solljus. Nej, jag är inte bitter *fniss* men 

förutsättningarna är kanske inte så fantastiska när vi bygger tätt och högt. 

*paus*

Närmare ekvatorn har man kanske mer användning av dessa lösningar. 

K: Men problemet kvarstår i vår frågeställning, hur gör vi nu? 

LD: * fortsätter* Man ju säga att standarder något man kan hänvisa till, det behöver ju inte 

det faktum inte bli något krav utan riktlinje eller önskemål. Så förmodligen kommer BBR att 

se ut som den gör idag, luddig och tafatt för att man inte direkt har någon hälsoaspekt på 

dagsljus och att det inte är farligt, tror vi, att få medioker mängd dagsljus. Men vi vet att det är 

bra att få dagsljus. 

*paus*

Istället för att tänka tekniska lösningar så ska man nog börja tänka funktionslösningar, tänka 

rum i zoner istället. Titta på hur rummet fungerar. Skita i det här kravet om punkten i halva 

rumsdjupet. Många bygglovshandläggare (eller kontor) accepterar att man tittar på 

medianvärdet eller medelvärdet över en del av ytan.  

*Skissar på papper*

Att man bedömer den här ytan istället då *markerar på papper*. För här inne, precis utanför 

ett skåp vid toaletten, finns det ingen mening att bedöma dagsljusmängd. Att man istället tittar 

på en funktionsyta närmare fasad så skulle man kunna ha en mörkare yta någon annanstans. 

Så kan man titta på medianvärdet så slipper man leta efter punkter. Här kanske man vill ha en 

mörkare vistelse del med tv-hörna eller något.  Du har en arbetsplats här med mycket dagsljus 

vilket är tillräckligt. Zoner i mindre del av rum kräver att man har högre median/medelvärde 

än DF 1 % för att ge ”god tillgång”. Eftersom att man mäter ytan närmre fönstret vilket 

medför att DF automatiskt blir större. 

*paus*
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Jag tror att man måste börja tänka zoner än faktiska areor. 

Moderator: Vad skulle man kunna göra med denna lägenhet om man utformade annorlunda 

med det du berättade precis? Så som du tänker nu om att placera tv-rummet i en mörkare del, 

skulle du kunna tänka dig att placera rummet djupare och tänka dig att dagsljussystemen ger 

ljus istället? 

LD: Kanske. Man måste i så fall tänka på att kompensera upp detta med något annat. Tänka 

zoner beroende på vart man oftast befinner sig och vill ha ljus. Jag tänker att här kan vi ha det 

lite mörkare för att man har en annan del med likvärdig funktion där vi kan få god tillgång till 

dagsljus. 

Moderator:  Så de kan alltså kompensera varandra? 

LD: Ja. För hur ofta tittar man på tv i dagsljus? 

Moderator: Kan man inte då smalna av fasaden om man lägger de funktioner som kräver 

mest dagsljus närmast fasad och tillåta att de övriga delar blir mörkare? Med tanke på 

förtätning och önskan om att begränsa fasaden... 

LD: Jo det kan man. Men lite som gillestugan, man går ner i källaren och tittar på tv och kan 

inte skilja på om det är dag eller natt. 

*A börjar skissa*

A: Men då skulle man i princip kunna göra en lägenhet som är 3,60 meter i bredd och så får 

den kanske vara 8 meter djup. Sen använder man glasväggar för att bevara utblicken men 

åtskilja de privata utrymmena. Och en fasad med stort fönster för att få in mycket ljus. 

LD: Lägger man in så att man har ett fotokromatiskt glas som dimmar transmittansen 

antingen manuellt eller genom en sensor. “Nu ligger solen på nu får vi dimma glaset”.  Då får 

du solvärme. Solskydd passar till värmelast och bländskydd passar till den visuella kvalitén. 

Så då får du både solskyddsglas och bländskyddsglas i samma glas. Det finns flertal sådana 

typer av glas som funkar bra. Och då kan man släppa in mycket ljus utan att lägga till en 

ytterligare teknisk lösning. 

Moderator: Men när du tänker på en bostad med 3,6 meter i bredd, hur tänker du kring 

privata kontra sociala delen? 

LD: Avskärma med en glasvägg som du kan sätta på eller av genom att dimma. 

A: I BBR fungerar inte 3,6 meter. *paus* Det finns hotellrum där du har glasväggar som är på 

eller av väggar mellan olika utrymmen. På så sätt får man både ljus och utblick. 
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*skissar*

Då kan du ha kök i fasaden och om du blir sängliggande så har du möjligheten till dagsljus 

och utblicken *LD instämmer med utblicken*. Men då blir fasaden 4,2 m med alla funktioner. 

K: Är det 8 m du har som djup där? 

*pekar på skiss*

A: Ja. 

LD: Du kan säkert ha det djupare än så. 

A: Då kan man även dimma delar av glasväggarna. Om man kan kombinera olika tekniska 

lösningar som ni kommer på och låt oss säg om man bygger 4,20 m, då blir även K glad för 

betongelementen! 

K: Jag tycker att det blir dålig ekonomi med 4,20 m. Jag tycker att det ska vara 6 m. 

A: Men kan man göra dem 3 meter? 

K: Det kan man men då tar man två moduler i en men med bärning i var sjätte meter. 

A: * fortsätter med skissen* Skulle man behöva ett sånt här system och vill ha garderober då 

kan man ställa garderoberna här och ha glas ovanför. 

LD: Skulle man se detta ur energiaspekt så är detta (dagsljussystem) jättebra och suga in 

dagsljuset som belysning istället för att driva det med kärnkraftverk eller kolkraftverk. Jag 

tror att vi skulle må bättre av det energimässigt i sådana fall, inte ha det som ljussystem utan 

“energifokuset” är viktigare än ljusmängden, tror jag. Vi har ofta en mulen himmel som ger 

små ljusmängder vilka gissningsvis är för låga för att trigga biologiska system. Men 

tillräckliga för att ge ett lågmält allmänljus. 

Moderator: Skulle ni tänka annorlunda om det var en 3: a eller en 4:a? 

A: Vi skulle tänka likadant. 

LD: Det blir kanske andra faktorer. 

A: Låt oss se de andra alternativen. 

Lägenhet med 3 RoK 

Moderator: *Presenterar en trea* Vad händer med fasaden och rumsdjupet? 
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K: Tänker vi bara ensidiga lägenheter? 

LD: När det blir fler rum så är det olämpligt att ha dem enkelsidiga... 

A: Men detaljplanen brukar oftast ge dem förutsättningarna- att ena sidan blir utsatt för buller 

och därmed måste vi ha en tyst sida vilket resulterar i långsmala lamellhus. 

Moderator: Ni får välja om ni vill ha två eller tre fasader. 

A: En fyr- eller sexspännare eller? 

Moderator: Nej, det tänker vi inte på nu. 

A: Nähe. 

LD: Jag skulle vilja att man alltid har genomgående lägenheter det vill säga motstående 

fasader. 

A: Då blir det nästan bara tvåspännare, det kan inte beställaren tycka om. 

LD: Nähe. Men jag tycker att det är optimalt ur dagsljussynpunkt. 

A: Men det är ju klart, en villa är alltid bättre än ett höghus i Stockholm. Men för att få en stor 

lägenhet att fungera, i den bästa av världar, är att ha fönster i varje fasad men lägenheten i sig 

är en sak med två eller tre väggar. Det är redan där det är problematiskt. 

Moderator: Men den här 6m siffran, kan man göra något åt det? *hänvisar till skiss nr. 3* 

A: Man kan göra allt däremellan, det kan var så bred som helst men det kan vi inte heller för 

du vill ha så lite fasad som möjligt. 

K: Det beror på. 6 meter är bra för det genererar rimliga dimensioner. 

LD: Men om man lägger två smala plan ovanpå varandra med en interntrappa. 

Moderator: Bygger på höjden? 

LD: Ja. 

A: Le Corbusier? 

LD: Ja, precis. 
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A: Unité d’Habitation.  Det är den absolut bästa lägenheten som finns. Men detta är redan 

gjort ju, på 60-talet. 

LD: Det var bättre förr. 

*skratt*

LD: Men varför ritar man inte så? 

A: *fortsätter om Unite d'habitation* Det är den mest optimala lägenheten.  Du har ljus på två 

håll och dubbel takhöjd. Kan inte vara mer optimalt än så dels produktionsmässigt, dels för 

ljuset. Detta funkar dock inte med BBR:n då man måste kunna sova och äta på samma plan 

om man skulle bli sängliggande.  

LD: Men ett sovrum kan få plats där nere. 

A: Eller ett utrymme för säng? Då är man inne på den där lösningen *pekar på skiss nr.3*  

Men då säger BBR:n att du ska skilja av vardagsrummet och köket och då faller 4,20 m och 

då är du uppe på 6 m. Och om du är uppe i 6 m i bredd och du ska ha en lägenhet som går så 

här *skissar Le Corbusier Unite d'habitation*.  

För att få till alla funktioner här kommer det att resultera i en väldigt djup byggnad och då 

faller yteffektiviteten. 

Det är ju det som är nackdelen. Hade man kunna göra det så här smalt och dela på vardagsrum 

och kök då kan man bygga en sån här lägenhet. Men det kan du inte riktigt idag. 

K: Vi kan backa på den här *pekar på Skiss nr.3*. Vi pratar betong hela tiden. Men om vi 

pratar trä så är 4,20 m ett bra mått. 

A: Men skulle man ta denna lägenheten eller planlösningen *hänvisar till Le Corbusier Unite 

d'habitation* så kan man fortfarande ha “Sunportal-lösningen” i korridoren. Det är det som är 

nackdelen med Le Corbusiers byggnad, att det är så mörkt i korridoren. 

LD: Men det löser den nya tekniken *paus* om det är ljust ute *fniss*. Du kommer inte från 

den vanliga belysningen. Tekniken är inte tillräcklig.  

A: Men detta går nog också att fixa. 

*skissar vidare förslag på rum i en djup lägenhet*

A: Detta blir jättelångt ju. *pekar på Skiss nr.4*. Om man bygger rummet i glasväggar  

då? Så kan man göra som vi sa förut med dimmer. Dimra i olika lägen för sov, lek osv. 

LD: Har vi sett såna väggar tidigare? Avskiljande väggar i glas med överljus mellan kök? 
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A: Ja, i Råslätt. På 60-talet så byggde dem såna. Danskarna gjorde ju mkt sånt här också. 

LD: Även om det är väldigt låga ljusnivåer så kan man med dagsljussystemen förnimma 

väderförändringar och dygnsrytmen ute. Vi är väldigt känsliga för små ljusvariationer. 

A: *Kopplar tillbaka till avskiljande väggar med överljus* Det är ju inget nytt det är med 

överljus från rum till rum.  *hänvisar till skiss nr.4* 

LD: Från den aspekten fungerar även fiberlösningar. Man leder in väldigt små mängder ljus, 

du får väldigt små förändringar i ljusintensiteten, man får små förändringar i skuggspelet. Det 

upplever vi som positivt. 

Moderator: Problemet är ju det att man måste vara noga med att inte ge för mycket 

artificiellt ljus. Idag vill man oftast uppnå samma ljusnivå hela tiden. Man får vara noga med 

att inte låta det artificiella ljuset ta över. 

LD: Ja, det är märkligt att det funkar så då jag aldrig pratat med någon som vill ha konstant 

ljus. Många kontor gör sådant genom att ha en konstant-ljus-lösning med en sensor i placerad 

på tak så att det alltid är 300 lux på skrivbordet. Jag vill ju ha den där “ljusduschen”. 

Förändringen så att det blir spännande. 

A: Varför skiljer sig dagsljuskraven annorlunda ut mellan Sverige och Danmark? 

LD: Danskarna är alltid roligare. De är stenhårda med dagsljuskraven däremot. De är lite mer 

flexibla i standarden jämfört med svenskarna. De kör mer på känsla, vad som känns skönt. 

A: Det stämmer även när det gäller arkitekturen... 

Lägenhet med 4 RoK 

Moderator: Hur tänker ni kring en lägenhet med 4 RoK? 

A: Löser detta på direkten! 

*börjar skissa*

Genom att ställa en köksö mitt i rummet bestämmer det var matplatsen är, det förhindrar 

flexibiliteten. Genom att dra ut på fasaden får vi in mer ljus. 

LD: Placera köket långt in kanske så kan man möblera om sedan nära fönstret. Om fasaden 

dras ut får man en större ljusdusch. Då får man det här sjukhuset, tillgängligheten för 

sängliggande. På så sätt är det jättebra. 

A: Men gör man så här så borde man kunna göra lägenheten ännu djupare. Vad händer om jag 

gör de här öppningen *pekar på skissen* eller om jag skjuter ut den i olika avstånd? 
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LD: Men så tror jag inte man får tänka. För detta kommer falla på små faktorer, men 

upplevelsemässigt. Vi har djupet för att uppnå dagsljusfaktorn men om man tittar på 

funktionella ytor som jag var inne på så bestämmer man om en yta är användbar 

dagsljusmässigt. 

A: Här kan man säga att man lägger tv-hörnan, vistelseytan där ute och så klämmer man upp 

ett kök i mitten. 

LD: Ja, med det här resonemanget så tror jag att man skulle kunna få bygglov idag. 

A: För grejen är det att ett sovrum är ju ett sovrum. Förr så satt man på sitt rum och lekte med 

leksaker. Det gör du inte riktigt idag. Utan idag är det tv-spel och i rummen är persiennerna 

neddragna för att slippa störande ljus. Och vi sitter och diskuterar dagsljuskrav *flinar*.  

LD: Det är lite bakvänt. Ja, fokuset måste ligga på någon slags användbarhet istället för att 

dra att “allt ska vara så här”, det är inte rimligt. 

A: Men om man skulle rita andra typer av lägenheter. Funktionslägenheter gör vi ju inte. Ett 

företag jag arbetade med innan experimenterade med flyttbara väggar men det gick ju inte då 

det inte uppfyllde med BBR:s krav. Så upprepades detta i ett projekt nyligen med bland annat 

flexibla pappersväggar som man drog ut för barnen när de var hemma. När barnen inte var där 

så var det en jättestor lägenhet. När barnen sedan kom hem så drog man ut pappret och så fick 

de som små sovhytter istället. 

LD: Ja, men varför inte? Det skulle kunna funka jättebra att ha små sovhytter och en större 

lekyta. 

K: Med andra ord är det bättre att vi gör en stor yta av allt. 

*skratt*

A: Nej, men varför inte? Varför måste vi ha fyra rum och kök? Varför ska det vara ett rum. 

LD: Klämma in fyra platser och matmöjligheter borde man kanske tänka istället? 

A: Ja. För nu ritar man en 55 m2 lägenhet och så ska man ha in den stooora sängen på 

310x390 cm och sen garderoberna också på 450 cm. Så tar du den procenten av sovrummet, 

hallen och kommunikationsytor och så har du ett vardagsrum där du knappt får plats med en 

halv fåtölj. Och i sovrummet spenderar du tiden sovandes och helt omedveten om rummet. 

LD: Det är väl kanske samma problematik med dagsljuskraven, som en gammal hävd från 

förr, den är inte anpassad för idag. 
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Moderator: Men är det inte det man vill förändra med den nya standarden? 

LD: Jo. det är det väl. Den är både tuffare och vänligare, det finns fler valmöjligheter men 

mycket tuffare för den som praktiserar utifrån den. Det är tydligare hur man ska definiera ytor 

osv. Det är en klar förbättring, punkt slut. Man kan dessutom göra klimatbaserade körningar, 

detta är viktigt eftersom att man tar hänsyn till byggnadens orientering enligt väderstreck. 

Dagsljusfaktormässigt spelar det ingen roll men solmässigt gör det det. En söderfasad är inte 

densamma som en norr fasad men dagsljusfaktormässigt är det så. Då måste man göra 

schyssta solavskärmningar och då kan man få lite trubbel. 

A: Finns ett projekt i Värnamo där man tittat noga på solskydd, man beräknade 

solavskärmningen så att den precis passade med det klimatet. När solen stod som högst föll 

inget ljus in i bostaden på sommaren och när den stod som lägst på vintern kom en massa ljus 

in. Sen hade han alltid ett ljust stenmaterial utanför fönstret för att reflektera in ljuset. 

LD: Det är ju något man försöker göra för att rädda projekt. Till exempel beläggningen på en 

balkongplatta. Vitpigment eller annat material än betong gör mycket. Vitmålade tak under 

balkong gör också en del. 

A: Den lägenheten som är här fast utan rum. *paus* Måste man ha rum, vad är rummen till 

för?  

*paus*

LD: Det är nästan bara toalett och duschrum som man kan kräva vara ett eget. 

A: Men tänk om man lägger alla dem funktionerna längst bak då? *skissar* och så skippar 

man alla rummen. Och det blir liksom en yta. 

K: Vad är det som är mest kostnadsdrivande? Är det fasadens bredd eller höjd som är viktigt? 

Jag tänker, får man upp rumshöjden får man också mer ljus. 

A: Eftersom markpriserna är höga så ska man egentligen bygga smalt och högt. 

LD: Lite loft typ? 

K: Ja, man kan väl fundera på det. 

A: Ja, för nu har vi 2,4m i rumshöjd. Om man alltid lägger sovrum på köket, eftersom all 

köksinredning är oftast 2,1 m, så har man då en lägenhet som inte är jättehög och så lägger 

man ett loft här *skissar*. Och sova gör man ju liggandes. Så är det 2,10 där. Så kan man leva 

här, bo här och äta här *pekar på skiss*. Så får du in dagsljuskraven. 

K: Hur mycket skulle man kunna fördjupa lägenheten genom att öka fasadytan på höjden? 
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LD: Dubbla glashöjden är dubbla dagsljusinsläppshöjden. Ökar man ett fönster från 2 meter 

högt till 3 meter så får man från 4 meter till 6 meters djup för ljusinsläppet. Ungefär. Vi får ett 

bra genomslag.  

K: Men om man nu säger att man kommer upp på en glasyta med 3 m i höjd och 6 m in är det 

en dräglig miljö. Och så lägger man dem mörka aktiviteterna längst in.  *paus* Då kommer 

man väl upp i mer än 8 meters djup, 8-10 meter kanske? 

LD: Ja, det stämmer. 

Sammanfattning 

Moderator: Utifrån vad ni har kommit fram till, i vilken eller vilka lägenhet är det mest 

rimligt att implementera ett sådant här system. 

A:  Vi kom väl fram till att det var alla? 

LD: Eller ingen? 

Samtliga: Ja, beroende på vilka krav man följer så blir det antingen lönsamt att föra in 

systemen eller inte alls i vissa fall.  

K: Men det klart, desto djupare lägenheten blir ju större anledning finns det att föra in 

funktioner i bakkanten, eller? Så kände jag lite spontant… 

LD: Ja, det beror ju på. *pekar på skiss nr.5*  Även om man har utblick så kan man ändå ha 

kvar avskildheten tack vare glasväggarna. Det skulle kanske göra utrymmet mer behagligt om 

man balansera upp med “wallwashing”. Då skulle ett system som isåfall med så pass mycket 

ljus implementeras så att det belyser väggen. Ge den vertikala ytan en ljushet. Så balanserar 

det upp den höga ljusheten utanför. Annars så blir det ganska stor kontrast mellan ytorna. 

A: Men tänk om man tog denna lägenheten *hänvisar till skiss nr.5* , spegelvände den och la 

till ett ljusschakt med lightpipe i mellan och byggde flera våningar. 

LD: Blir inte så mycket ljus kvar längst ner. 

Moderator: Det finns ju ett sådant exempel med fjorton våningar. 

LD: Vi tittade på en atriumdel i en sjukhusbyggnad där man byggde en stor atriumdel med ett 

konstverk i och använde löven på konstverket som reflektorer. Atriumet reflekterade in ljus i 

rummen runt omkring. Det är ju rätt så intressant. Det är inte mycket ljus men det ger mer liv 

och känsla.En lightpipe lösning hade också kunnat vara häftig 
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Moderator: Det sägs att upplevelsen av ljus är lika viktig som själva ljusmängden, vad tror 

du om det?  

LD: Ja, det skapas ju olika nyanser och ett visst liv till rummet. Som i detta fall där det blir 

som att du betraktar ett löv ur olika vinklar. 

A: Men då kommer vi tillbaka det med perspektivet och utblicken. Skillnaden mellan 

skärmen och fönstret. Vad hade hänt om man hade satt in ett riktigt träd istället? 

Moderator: Hur tänker man kring upplevelsen av ljuset? Hur vet man att det är mer positivt 

med olika dagsljusförhållanden? Är inte detta för subjektivt för att mäta? 

LD: Jo, det är det. Nu är jag lite ute och cyklar, men man kan ju mäta innehållet i blodet, 

exempelvis kortisol eller melatonin. Upplevelsen är subjektiv men hälsoaspekten kan mätas. 

Moderator: Det kanske är svårt att ställa krav, från BBR:s sida, som bygger på det 

subjektiva? 

LD: Då bör man istället ge mer frihet till arkitekter och dess kompanjoner. 

A: Det skriver jag under! 

LD: Design med ansvar. 

A: Skriver inte under.. 

*skratt*

A: Men då måste du göra så som de danska lägenheterna på 60-talet där man liksom tänkte 

hur ska dem leva och inte här ska det bo fyra personer. Det är stor skillnad på att bo 

någonstans och leva någonstans. Men det kan man inte skriva in i bygglovansökan- “här lever 

fyra personer”. Men liksom grönytor, vi håller på med detaljplaner för skolor och sånt där. 

Där säger man att 30 kvm grönyta per barn. Det är skitsamma om skolan ligger och skuggar 

hela skolgården så länge det är 30 kvm. Men man tänker inte liksom på det här, man skulle 

vilja ha mer av den andra aspekten av betong.  

*paus*

Vad händer med en lägenhet om du struntar i fyra rum och kök? Du bygger ett helt 

bostadsområde som är 60 kvm och så får du flytta in så många som du vill. Du tänker bara på 

känslan när du ritar ett hus. Nu är känslan olika och BBR:n försöker styra upp det till ett 

kvantifierbara system som kan bedöma utifrån någon kvantifierbar strategi. Men tänk om man 

fick göra det *paus*  bara rita någonting… 
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K: Ja, det går ju inte ens att sätta svart tak på ett hus i landsbygden. 

*fniss*

A: Man skulle vilja ha det där * paus* den andra aspekten… 

Moderator: Sammanfattningsvis, vad hade ett dagsljussystem givit för konsekvenser för ert 

arbete? 

A: För att svara på er andra fråga. Om man skulle skippa fyra rum och kök så skulle man 

kunna uppnå dagsljuskraven på ett helt annat sätt men det skulle vara lite problematiskt med 

rummen med tanke på avskiljbarheten och de privata ytorna. 

K: Men det finns en konsekvens som vi inte har berört och det var ju det ni inledde med. 

Industrilokalen där ute. Vad kan man göra med ett sånt hus? Vi har ju sådana gamla hus som 

vi kanske kan bygga om och hitta nya användningsområden för. Där finns det kanske en stor 

möjlighet att försöka skapa en dräglig miljö i huset med hjälp av något av dessa 

dagsljussystem. 

LD: *invänder* Fast problemet är att vi pratar dagsljusfaktor i BBR och dagsljusfaktorn 

förutsätter en mulen himmel. Och mulen himmel fungerar inte med dem här systemen. Vi kan 

inte höja värdena så mkt att vi kan räkna hem med den metoden. Man kan ta med det som en 

aspekt att vi har tillfört ett sådant system för att förbättra dagsljustillgången.  

Kravet är egentligen god tillgång till dagsljus vilket definieras som en procent på halva 

rumsdjupet en meter från väggen. Det är detta som är kravet. Paranslösningen kanske kan ge 

30 lux, alltså en DF på 0,3 kanske. Då måste man redan ha en DF på 0,7 från en annan källa.  

Dagsljusfaktorn på 1,0 bygger på handberäkningsmetoder från 60-talet. Och dem metoderna 

är så trubbiga så att i en datorsimulering motsvarar en DF på 0,8 en DF på 1,0 i dem här 

gamla metoderna.  

Jag tycker hellre att vi tillsätter dessa system för att skapa en bättre ljusmiljö istället för att de 

ska ersätta det traditionella dagsljussystemet, fönstret. 

K: Det var ju lite så jag tänkte. Vi har ju hus som vi måste kunna använda till något, istället 

för att riva och bygga nya. Vi kan kanske inte kan ha dem till bostäder, det är inte rimligt, 

men vi kan ha dem till något annat. 

LD: Eller bostäder om man tänker zoner istället som vi diskuterat. 

A: Varför räknar man på dagsljusfaktorn som man gjorde på 60-talet? Vad händer om man 

bytte ut dagsljusfaktorn och dagsljus-känslan? Fast då kan man inte kvantifiera det... 

LD: För att man gjorde det på 60-talet *uttrycker sig ironiskt*. 

Nej, det kan man ju inte riktigt på samma sätt. 
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A: Men det vore rätt kul om man kunde skippa faktorn och tog känslan där istället. 

LD: LEED och BREAM tittar på det användbara ljuset över ett år. Då har man en så kallad 

standardhimmel för varje dag av året och räknar ut ett standardvärde för varje punkt. 300 lux 

över 50% av tiden på 50 % av ytan är acceptabelt.  Och det är så den nya standarden ser ut. 

Och då tar den även hänsyn till var byggnaden befinner sig i världen och hur den är 

orienterad.  

Varför gör man inte så? Det borde vara så här flexibelt. 

A: Jag tycker att vi kör dagsljus-känslan, vi kör “levnadslägenhet” för fyra personer! 

Moderator: Om vi tänker tillbaka på Europastandarden. Som det ser ut nu så hänvisar man, i 

BBR, fortfarande tillbaka till den gamla standarden, varför hänvisar man inte till den nya? 

LD: För BBR inte uppdaterats till det. 

Moderator: Men nästa gång den uppdateras kommer den att gå över till den nya då? 

LD: Det tror jag inte 

Moderator: Men varför inför man nytt om man fortfarande hänvisar till den gamla och 

upphävda standarden? 

K: Så är det med allting, finns det ingenting så hänvisar man till det gamla. 

LD: Det kommer att ta ett tag tills man tar det beslutet att införa den nya standarden helt. Och 

jag tror att man kommer att säga, istället för dagsljusfaktor i ett rum så blir det medianvärdet 

för ljuset i rummet. Eller kanske medianvärdet för hela lägenheten. Någon flexibilitet kommer 

att ske men jag tror inte man kommer att ta hela steget. För den nya standarden är för tuff då 

den ställer mycket högre krav på den som jobbar med det. Jag tror jag punktvärdet kommer 

att försvinna. Jämför med Miljöbyggnad där man ges olika alternativ till att jobba med något 

på olika sätt för att uppnå ett krav. Jag tror att det kan bli så med dagsljus med. Se Tyskland 

som har två dagsljuspunkter, för dem är detta god dagsljusmiljö. För danskarna är det något 

annat samma sak med Norrmännen. Och alla anser att deras sätt är rätt för att uppnå god 

dagsljusmiljö. Med Europastandarden vill man nog försöka göra så att alla jobbar likadant. 
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