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Abstract 

Purpose: Society has become more interested in building with an environmental 

certification system, which leads to that building engineers are facing technical 

difficulties in both planning and production to meet the requirements. This thesis 

addresses the technical difficulties with solar heat load and daylight in the environ-

mental certification system Miljöbyggnad. The purpose of this thesis is to “Illustrate 

how the demands of daylight and solar heat load in Miljöbyggnad can be solved”. 

Method: Qualitative data were collected through interviews to obtain answers 

concering the issues. The interviews essentially took place at each person’s company. 

High validity was achieved by the interview questions that were structured and linked 

to the issues and the purpose of this thesis. To increase the reliability, interviews were 

recorded and it was possible to find correlations between the answers. 

Findings: The BRONZE level in Miljöbyggnad is basically BBR:s requirements for 

most of the indicators. The SILVER level for the indicator daylight were supposed to 

be better than BRONZE and GOLD requires simulations and pleased residents. It is not 

possible to find requirements for solar heat load in BBR. When the requirements for 

this indicator in Miljöbyggnad was set, sun-blinds were used. 

There may be problems in meeting the requirements for solar heat load and daylight if 

the architects do not have the sufficient knowledge of Miljöbyggnad. The placement of 

buildings and windows are also problematic because the distance between the buildings 

can affect daylight problems. If there are a lot of windows in the south direction, the 

solar gain may cause difficulty to solve the requirements for solar heat load. 

The solutions this thesis submits are, to have a dialogue between the involving people 

in the projects to find pareto-optimal solutions. It is possible to reduce the require-ments 

for one indicator and raise the requirements for another to get the total building-rating 

as required. The requirements for solar heat load can be solved by using different kinds 

of shading devices. It is possible to change the type of windows, size of the windows 

and the amounts of windows. 

Implications: The conclusions are that the windows affect the indicators solar heat load 

and daylight very much. To solve the requirements and get a high rating on both 

indicators, it is appropriate to use any kind of shading devices. We also recommend that 

the architect calculates the indicators in detail before the tender document is ready, to 

avoid major problems. 

Limitations: To limit the extensive work it was necessary to focus on the indicators 

solar heat load and daylight in the environmental certification system Miljö-

byggnad. The solutions for the indicators levels were not studied in details. The 

investigation method was limited to only use qualitative interviews. 

Keywords: Daylight, Miljöbyggnad, Solar heat load, Windows 
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Sammanfattning 

Syfte: I dagens samhälle har det blivit mer intressant att bygga med en miljö-

certifiering, detta leder till att byggentreprenörer ställs inför tekniska svårigheter vid 

både projektering och produktion för att kraven ska uppfyllas. I denna rapport kommer 

svårigheterna med solvärmelast och dagsljus behandlas då de kan vara ett problem. 

Målet med denna rapport är att ”Belysa hur kraven på dagsljus och solvärmelast enligt 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad kan lösas”. 

Metod: Kvalitativ data samlades in via intervjuer för att få svar på frågeställningarna. 

Intervjuerna genomfördes i huvudsak på plats hos respektive persons företag. En hög 

validitet uppnåddes genom att intervjufrågorna strukturerades och hade koppling till 

frågeställningar och mål. Reliabiliteten stärktes genom att intervjuerna spelades in och 

det gick att hitta samband mellan svaren. 

Resultat: Kravnivåerna i Miljöbyggnad är BBR:s krav i grunden för de flesta 

indikatorer vilket motsvarar BRONS-nivån i Miljöbyggnad. För indikatorn dagsljus 

skulle SILVER vara lite bättre än BRONS och för GULD krävs datorsimuleringar samt 

enkätundersökning eller egendeklaration. För Indikatorn solvärmelast finns inget 

grundkrav i BBR då det endast står att solvärmetillskottet ska begränsas. När krav-

nivåerna för solvärmelast togs fram användes persienner för att ta reda på rimliga 

nivåer. 

Det kan uppstå problem med att uppfylla kraven för solvärmelast och dagsljus om 

arkitekten inte har tillräcklig kunskap om Miljö-byggnad. Placering av byggnader och 

fönster är också problematiskt eftersom byggnader inte bör ligga för nära varandra för 

att tillräckligt med dagsljus ska komma in i byggnaden. Mycket fönster i söderriktning 

kan innebära mycket solinstrålning vilket kan ge problem med att klara solvärme-lasten. 

De lösningar som denna rapport har fått fram är att det ska finnas en dialog mellan 

ansvariga i projekten för att hitta pareto-optimala lösningar. Det går att sänka kravet på 

en indikator och höja kravet på en annan för att sammanlagt få det byggnadsbetyg som 

önskas. Solvärmelastens krav kan lösas med hjälp av olika sorters solskydd. Det går 

även att ändra fönstrets typ, storlek eller antal. 

Konsekvenser: Den slutsats som går att dra efter att arbetet blivit färdigställt, är att 

fönster påverkar indikatorerna solvärmelast och dagsljus mest. För att båda de kraven 

ska bli uppfyllda och få ett högt betyg, är det lämpligt att använda solskydd för att 

minska solvärmelasten. En rekommendation är också att beställarens arkitekt detalj-

beräknar indikatorerna innan förfrågningsunderlaget går ut, då det oftast är i början av 

byggprocessen som de större problemen kan undvikas. 

Begränsningar: Arbetet begränsas till att behandla indikatorerna solvärmelast och 

dagsljus i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Lösningar för kravnivåerna 

detaljstuderas inte. Undersökningsstrategin begränsas till att bara innehålla en kvalitativ 

metod. 

Nyckelord: Dagsljus, Fönster, Miljöbyggnad, Solvärmelast 
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1 Inledning 
Det här examensarbetet bygger på att det finns en miljöcertifiering som heter Miljö-

byggnad. Denna certifiering består av 16 olika punkter och benämns som indikatorer. 

Några av dessa indikatorer är motsägelsefulla och skapar ofta problem, två av dem är 

dagsljus och solvärmelast (Hee et al, 2014). 

Den här rapporten behandlar vilka problem som uppstår när dessa två indikatorer ska 

uppfyllas, varför kravnivåerna är utformade som de är och på vilket sätt de kan lösas.  

För att få tydligare bild av hur det fungerar i byggbranschen har ett samarbete skett med 

Jonsons Byggnads AB. Frågeställningarna besvaras genom intervjuer. 

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns 16 olika miljökvalitetsmål där flera av dem påverkas av byggbranschen. 

De främsta är:  

 Begränsad klimatpåverkan

 Frisk luft

 Giftfri miljö

 Skyddande ozonskikt

 Säker strålmiljö

 Grundvatten av god kvalitet

 God bebyggd miljö

För ”God bebyggd miljö” finns mål som till exempel inomhusmiljö och energi-

användning preciserade. För att nå målen är miljöcertifieringen ett viktigt verktyg. 

(Lilliehorn, 2012) 

Anledningen till att miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad togs fram var för att 

fastighetsägarna ville ha ett verktyg för att klara av miljökvalitetsmålet ”God bebyggd 

miljö”. Innan det togs fram var det svårt att veta tillvägagångssätt och prioritering vid 

byggnation. Det resulterade i en lång lista med miljöproblem och de indikatorer som 

ingår i Miljöbyggnad är de värsta av dessa. De som var med och tog fram dessa 

indikatorer var bland annat fastighetsägare, konsulter, entreprenörer.1 

Med en miljöcertifiering är det möjligt att visa omvärlden miljöprestandan på en 

byggnad. Ett högt betyg i ett miljöcertifieringssystem kommer ge en bra kvalitet och 

hållbarhet på byggnaden. Då en miljöcertifiering ställer krav på att giftiga material inte 

får byggas in blir det en minskad miljöpåverkan. (Lilliehorn, 2012) 

Sweden Green Building Council (SGBC) är en organisation för hållbart byggande i 

Sverige. De tillhandahåller de fyra miljöcertifieringssystemen som är mest använda i 

Sverige. Dessa är: Miljöbyggnad, BREEAM SE, LEED och EU GreenBuilding. 

(SGBC, 2014, c) 

1 C. Warfvinge, personlig kommunikation, 2015 
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En byggnad som miljöcertifieras med Miljöbyggnad kan få betygen BRONS, SILVER 

eller GULD. Både nyproducerade och befintliga byggnader kan certifieras med detta 

system. (SGBC, 2011) 

 

1.2 Problembeskrivning 
Beställare av byggprojekt har fått ett ökat intresse av att bygga med en miljö-certifiering 

och dess krav. Detta leder till att byggentreprenörer ställs inför tekniska svårigheter vid 

både projektering och produktion för att uppfylla kraven.2 

 

Ett miljöcertifieringssystem som finns är Miljöbyggnad. Ett problem med denna 

certifiering är att två av de 16 indikatorer som beaktas när en byggnad ska miljö-

certifieras efter detta system är motsägelsefulla, dessa är solvärmelast och dagsljus.3 

Om det görs ändringar för att den ena indikatorn ska uppfyllas kan den andra indikatorn 

påverkas negativt (Hee et al, 2014). 

 
Syftet med indikatorn solvärmelast (SVL) är att minska solvärmetillskottet eftersom det 

finns risk för övertemperaturer under den varma årstiden. Byggnader som har byggts 

enligt detta syfte ska belönas med ett bra betyg enligt betygskriterierna för solvärmelast. 

Denna indikator bedöms i W/m2 golv. (SGBC, 2014, b) 

 
Indikatorn dagsljus belönar byggnader som har tillgång till mycket dagsljus och för 

bostäder och lokalbyggnader kan det bedömas med dagsljusfaktor eller fönsterglas-

andel AF, förenklad metod. (SGBC, 2014, b)  
 

Fönstrens egenskaper och utformning påverkar de nämnda indikatorerna och därför är 

det viktigt att välja rätt glas (Hee et al, 2014) och optimera fönstrenas design (Suga, 

Kato, Hiyama, 2009). Dagsljus behövs för att skapa en bra inomhusmiljö men åtgärder 

behöver göras för att solinstrålningen genom fönstrena inte ska bli för stor. Stora fönster 

genererar energiförluster (Suga, Kato, Hiyama, 2009). 

 

1.3 Mål och frågeställningar 

Målet är att belysa hur kraven på dagsljus och solvärmelast enligt miljöcertifierings-

systemet Miljöbyggnad kan lösas. 
 

Frågeställningar: 

 Varför är kravnivåerna för solvärmelast och dagsljus utformade som dem är? 

 Vilka problem uppstår när motsägelsefulla krav som solvärmelast och dagsljus 
ska uppfyllas? 

Hur kan problemen med solvärmelast och dagsljus lösas? 

                                                 

2 F. Babil, personlig kommunikation, 2014 

3 F. Babil, personlig kommunikation, 2014 
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1.4 Avgränsningar 
SGBC har fyra system för miljöcertifiering, men denna rapport behandlar bara systemet 

Miljöbyggnad. Rapporten har lagt fokus på indikatorerna solvärmelast och dagsljus. 

Lösningar för att uppfylla kraven för respektive kravnivå, BRONS, SILVER eller 

GULD har inte tagits upp. 

1.5 Disposition 
Kapitel två behandlar de metoder som användes i rapporten, den metod som har använts 

är intervjuer. Kapitlet innehåller även hur genomförandet av intervjuerna gick till för 

att få fram ett resultat.   

I kapitel tre redovisas den teori som ligger bakom arbetet och stärker vårt resultat. De 

olika kategorierna som behandlas är Miljöbyggnad, pareto-optimalitet, dagsljus och 

solvärmelast.  

Det fjärde kapitlet kommer att redovisa det empiriska materialet som har samlats in av 

intervjuerna och utgör stoftet till resultatet och analysen tillsammans med teorin.  

Det femte kapitlet sammanfattar det viktiga resultatet från empirin och teorin som 

besvarar frågeställningarna som rapporten är baserad på. I detta kapitel analyseras även 

resultatet.  

Det sista kapitlet sammanfattar och diskuterar resultatet och metoderna som har 

använts. Referens och bilagor finns längst bak i rapporten. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel behandlar vilken undersökningsstrategi som valdes och koppling mellan 

frågeställningarna och vald metod för datainsamling. Arbetsgången och trovärdigheten 

för arbetet redovisas. 

2.1 Undersökningsstrategi 
I denna rapport valdes en kvalitativ metod då den kan behandla människors verklighet 

och synsätt, få dem att berätta om sina erfarenheter och sin kunskap (Dalen, 2007). I en 

kvalitativ metod blir det ofta en kontakt med andra personer vilket det sällan blir vid en 

kvantitativ metod (Bryman, 1995). En kvalitativ metod handlar om hur personernas 

förhållningssätt ser ut vilket inte sker i en kvantitativ metod (Bryman, 1995). En 

kvalitativ metod bygger på en forskningsstrategi där fokus ligger mer på människors 

handlingsmönster än siffror som en kvantitativ metod gör (Trost, 2010).     

Eftersom målet är att belysa lösningar för kravuppfyllnad av dagsljus och solvärmelast 

och Miljöbyggnad inte ger några specifika lösningar är kvalitativa intervjuer en lämplig 

undersökningsstrategi. Därför bör personer som tidigare har arbetat med Miljöbyggnad 

intervjuas eftersom de har erfarenhet och kunskap om detta miljöklassificeringssystem. 

Den kvalitativa intervjumetoden innebär att information om det som vill tas reda på, 

samlas in under intervjuer. Med kvalitativa intervjuer kan respondenterna få styra 

samtalet men under de ramar som satts upp. (Holme, 1997) 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
De undersökningsmetoder som har använts för att besvara studiens frågeställningar är 

följande: 

2.2.1  Varför är kravnivåerna för solvärmelast och dagsljus utformade som 
dem är? 
För att ta reda på kravnivåernas utformning genomfördes en intervju med en person 

som varit med och tagit fram de kravnivåer som finns för solvärmelast och dagsljus. 

2.2.2 Vilka problem uppstår när motsägelser som solvärmelast och 
dagsljus ska uppfyllas? 
Denna frågeställning besvarades genom intervjuer där flera personer intervjuades som 

har olika kopplingar till Miljöbyggnad. Detta för att ta reda på om problemen drabbar 

bara en yrkeskategori eller om problemen uppstår generellt i byggbranschen. Genom 

intervjuer kommer personliga erfarenheter fram, över vilka problem som har uppstått i 

tidigare projekt. 
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2.2.3 Hur kan problemen med solvärmelast och dagsljus lösas? 
Detta besvarades med hjälp av intervjuer av personer som har genomfört byggnationer 

med Miljöbyggnad. De som intervjuades har varit med och bidragit till att lösa de 

problem som uppstått med indikatorerna dagsljus och solvärmelast. Då respondenterna 

kommer från olika led i byggbranschen ges personliga erfarenheter utifrån olika 

synvinklar. Det kan bidra till att lösningarna generellt kan tillämpas i byggbranschen.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Det metodval som valts för datainsamling var semistrukturerade intervjuer. Dessa 

intervjuer handlar om respondenternas erfarenhet av problem och lösningar i praktiken 

angående solvärme-last och dagsljus i Miljöbyggnad. 

När en intervju genomförs finns tre olika nivåer på strukturen, ostrukturerad, 

strukturerad och semistrukturerad. Det som definierar en ostrukturerad intervju är att 

det i huvudsak är intervjupersonen som bestämmer strukturen och styr samtalet. Det 

som menas med struktur i en ostrukturerad intervju är att frågornas formulering och 

ordningsföljd inte är helt bestämt innan intervjun och på så sätt kan intervjupersonen 

vara med och styra intervjuns inriktning. Att använda sig av detta struktursätt är mest 

lämpligt för undersökningar då intervjuaren bara har en liten förhandskunskap om det 

ämne som diskuteras. (Justesen, 2012) 

En strukturerad intervju är uppbyggt genom en intervjuguide som anger frågor och 

ordningsföljd exakt. Detta innebär att det endast är intervjuaren som styr samtalet och 

oftast har man förutbestämda svar som respondenten får välja bland. (Justesen, 2012)   

I en semistrukturerad intervju har en intervjuguide upprättats där teman och några 

huvudfrågor definieras. Under en semistrukturerad intervju finns det utrymme för 

avvikelser om respondenten skulle ta upp något oväntat intressant ämne. I en 

semistrukturerad intervju ställs samma frågor till alla intervjupersoner i projektet med 

målet att de ska reflektera över samma frågor. En annan syn på semistrukturerad 

intervju är att intervjun även bör ändras till att passa de enskilda respondenterna. Men 

oavsett syn på struktureringen är de flesta överens om att det här struktureringssättet är 

mest lämpligt då intervjuaren vill komma åt ny kunskap samt har några utvalda teman 

som respondenterna ska reflektera över (Justesen, 2012). Innan intervjuerna ska en 

intervjuguide utarbetas som innehåller centrala teman med underliggande frågor. 

Inledande frågor bör vara frågor om bakgrundsfakta och sedan bör frågorna närma sig 

centrala teman mer och mer. Det är viktigt att tänka igenom de aktuella frågorna till 

intervjuguiden så att frågorna är bra formulerade. Detta för att undvika misstolkning 

och ledande frågor samt frågor som intervju-respondenten inte har kunskap att svara 

på. Frågeställningarna bör ge utrymme för respondenten att ha egna eller annorlunda 

uppfattningar (Dalen, 2007). 
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Vid intervjutillfället inleds intervjun med att förklara vilka som intervjuar, varför denna 

intervju görs och vilka frågeställningar som förväntas bli besvarade. En förklaring ges 

över vad som ska ske med materialet och hur publicering ska ske. Intervjuerna bör 

spelas in för att få med respondenternas egna ord (Dalen, 2007). Det är viktigt att titta 

respondenten i ögonen och att inte använda kroppsspråk som kan uppfattas som 

avståndstagande. De som intervjuar ska inte försöka undvika tystnaden utan när 

respondenten har svarat ska det lämnas utrymme för att fundera på frågan som har 

besvarats. Om den som intervjuar, snabbt kommer med en ny fråga kan det uppfattas 

som ointresse (Trost, 2010). 

Efter intervjuer bör inspelningar transkriberas. Genom att transkribera intervju-

materialet stärks analysprocessen. Efter transkriberingen bör materialet sorteras och 

kategoriseras för att bli enklare att göra en analys av. För att presentera intervjudatan 

kan metoden tematisering användas och det innebär att teman utgår från intervju-guiden 

och dess teman för att hitta tyngdpunkter i materialet. Det är viktigt att hitta områden 

som många har uttalat sig om. (Dalen, 2007) 

2.4 Arbetsgång 
För att besvara frågeställningarna har intervjuer genomförts med verksamma personer 

i byggbranschen samt med en person som varit med och utformat Miljöbyggnad. 

För att kunna besvara frågeställning två och tre intervjuades tre stycken olika yrkes-

kategorier. Ifrån varje yrkeskategori intervjuades två olika företag, yrkeskategorierna 

var entreprenörer, arkitekter/konsulter och beställare. Anledningen till att intervjua de 

yrkeskategorierna är för att få med allas synvinklar som kan finnas och därmed få en 

mer sammanfattad bild av problem och lösningar när det gäller indikatorerna sol-

värmelast och dagsljus. 

De företag och personer som intervjuades var: 

 Från Entreprenadföretag

o Christine Hamretz som är arbetsledare på Jonsons byggnads AB.

Intervjun genomfördes 26 mars 2015. (se bilaga 5 och 6)

o Viktor Czajkowski som är energi- och installationsledare på PEAB.

Intervjun genomfördes 26 mars 2015. (se bilaga 5 och 7)

 Från Arkitekt/Konsultföretag

o Jonas Hellstedt som är byggnadsingenjör på Enter Arkitektur. Intervjun

genomfördes 31 mars 2015. (se bilaga 8 och 9)

o Emil Borén som är energiingenjör på Sweco. Intervjun genomfördes 9

april 2015. (se bilaga 8 och 10)

 Från beställarföretag

o Magnus Sandell som är fastighetschef på Habo Kommun. Intervjun

genomfördes 13 april 2015. (se bilaga 11 och 12)

o Ulrika Malmsten som är miljösamordnare på HSB. Intervjun

genomfördes 13 april 2015. (se bilaga 11 och 13)
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För att besvara frågeställning ett behövdes en intervju med SGBC göras, eftersom de 
har ansvar för miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Den som intervjuades på 
denna organisation var Catarina Warfvinge som är teknikchef. Intervjun genomfördes 
24 april 2015. (se bilaga 14 och 15) 

Intervjuerna bokades via telefon eller e-mail, och då de flesta har kontor i Jönköping 
eller i närområdet genomfördes platsbesök på intervjurespondenters arbetsplatser. 
Intervjun med Warfvinge hölls via telefon för att organisationen har sitt säte i 
Stockholm. Innan intervjuerna hölls har ett frågeformulär upprättats som har haft tre 
huvudteman: Miljöbyggnad, Solvärmelast och Dagsljus. Dessa skickades till 
respondenten ifråga som då har haft möjlighet att förbereda sig inför intervjun.  

Vid genomförandet av intervjuerna användes en mikrofon och en dator för att spela in 
materialet. På datorn har ett inspelningsprogram som heter Audacity använts, där mat-
erialet har sparats för att senare kunna genomgå en transkribering. Inför en intervju 
upptäcktes att mikrofonen var glömd, vilket löstes genom att spela in via mobil-
telefonen. Då det inte fanns någon tid att testa lösningen valdes att skriva ner de 
viktigaste sakerna på ett anteckningsblock. Denna metod användes även vid telefon-
intervjun med Warfvinge. 

Intervjuernas längd har varierat mellan 30 och 75 minuter. Vid bearbetning och 
analysering av intervjuerna har utgångspunkten varit de tre huvudteman som fanns med 
i frågeformuläret. Transkriberingen av materialet har inneburit att vi kunnat sortera ut 
det verbala materialet till dessa teman i skriven text vilket ger innehållet i empirin. 

2.5 Trovärdighet 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet. Om det finns samband mellan svaren på 
intervjuerna så stärks reliabiliteten (Trost, 2010). Vid intervjutillfällena så har 
respondenterna svarat liknande på de flesta frågor som har ställts, vilket har bidragit till 
en bra reliabilitet. Vid en kvalitativ intervju är det bra om inspelningsutrustning används 
då det är viktigt att kunna få med respondentens egna ord (Dalen, 2007). Reliabiliteten 
i rapporten stärks då intervjuerna har spelats in med inspelningsutrustning. 

Validitet handlar om att mäta det som avses att mäta (Trost, 2010). Hög validitet fås 
genom att strukturera intervjufrågorna i olika teman som har koppling till 
frågeställningarna och målet med rapporten. För att respondenterna ska kunna ge 
korrekt information och ge svar på det som avses att mäta så är det viktigt att inte ställa 
några ledande frågor.  

Läsaren till detta examensarbete är den som avgör om resultatet som tas fram är av 
allmänt intresse eller om det bara är relevant för Jonsons byggnads AB, som arbetet 
gjordes i samarbete med. Av denna anledning anser Dalen (2007) att det är viktigt att 
det i rapporten ges tillräckligt med relevant information för läsaren att kunna göra en 
sådan bedömning. En omfattande beskrivning av hur intervjuprocessen har gått till har 
varit nödvändig för att få en bra trovärdighet (Trost, 2010). 
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Ur etisk synpunkt är det viktigt att inte använda många direkta citat från intervjuerna 

(Trost, 2010). Intervjufrågorna ska ha ett tydligt samband med målet, frågeställning-

arna, och den teoretiska bakgrunden. Det är viktigt att inte tolka resultaten från inter-

vjuerna med hjälp av tidigare förkunskaper eftersom det finns risk för att avvikande 

information från de kunskaperna inte behandlas. Alla respondenters information kan 

vara lika viktiga och därför bör inte olika stor vikt läggas på informationen beroende på 

vem det är som intervjuas (Dalen, 2007).
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3 Teoretiskt ramverk 
Teorin i detta kapitel handlar om de motsägelsefulla indikatorerna solvärmelast och 

dagsljus som ingår i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, även hur pareto-

optimalitet fungerar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I det här avsnittet sker en koppling mellan de teorier och frågeställningarna som 

behandlas i denna rapport. Teorierna Miljöbyggnad, solvärmelast och dagsljus har en 

koppling till alla frågeställningar medan pareto-optimalitet endast har koppling till 

frågeställning tre. Detta redovisas i figur 1 tillsammans med vilken metod som 

används för att besvara frågeställningarna.  

 

Figur.1 Koppling mellan empiri, frågeställning och teori. 

Frågeställning 1: 
Varför är kravnivåerna för solvärmelast och dagsljus utformade som dem är? 

Frågeställning 2: 
Vilka problem uppstår när motsägelser som solvärmelast och dagsljus ska uppfyllas? 

Frågeställning 3: 
Hur kan problemen med solvärmelast och dagsljus lösas? 

TEORETISKT 

RAMVERK 

FRÅGESTÄLLNINGAR EMPIRI 

Intervjuer 

2 

3 

Miljöbyggnad 

Solvärmelast 

Dagsljus 

Pareto-optimalitet 

1 
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3.2 Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad har ett antal egenskaper som utmärker sig mot andra miljöcertifierings-

system, några exempel som Berggren (2014) nämner är: 

 Verkningsfullt och kostnadseffektivt

 Enkelhet

 Tar tillvara på dokument och utredningar som arbetats fram i de flesta bygg- 
och ombyggnadsprojekt.

Bedömningen hos Miljöbyggnad görs med avseende på de tre områdena: energi, 

inomhusmiljö och material. De mätbara faktorerna heter indikatorer och beskriver 

byggnadens miljökvaliteter. (SGBC, 2014, a)  

 Vid nybyggnation ligger fokus på indikatorerna 1 till 15.

 Ska en byggnad byggas om gäller alla 16 indikatorer.

 När det gäller en befintlig byggnad är det indikatorerna 1 till 13 och även

indikator 16 som det fokuseras på.

För de flesta av Miljöbyggnads indikatorer är kravet för BRONS samma som för 

Boverkets Byggregler (BBR). (SGBC, 2014, a) 

När ett betyg på en indikator bedöms väljs det våningsplan i byggnaden som påverkar 

indikatorn mest. På det våningsplanet väljs sedan de rum som har svårast att nå 

bedömningskriterierna. Det räcker med att bedöma 20 % av våningsplanets Atemp (area 

som värms upp till mer än 10 ºC innanför klimatskalet) för att kriterierna ska bli 

uppfyllda. Om en verksamhetsdel (En verksamhetsdel kan vara ett kontor i ett 

bostadshus) är mindre än 10 % av byggnadens Atemp kan den undantas bedömning, detta 

skäl kan användas upp till 20 % av byggnadens Atemp. (SGBC, 2014, a) 

För en del indikatorer krävs en enkätundersökning eller egendeklaration för att kunna 

uppnå betyg GULD, vilka indikatorer det är visas i tabell 1. (SGBC, 2014, a) 

Tabell 1: Indikatorer som kräver enkätundersökning eller egendeklaration för Guldnivå. 

(Fritt efter SGBC, 2014, a)    

Indikatorer som kräver enkätundersökning 

eller egendeklaration för GULD 

Nr 5 Ljudmiljö 

Nr 7 Ventilationsstandard 

Nr 9 Fuktsäkerhet 

Nr 10 termiskt klimat vinter 

Nr 11 Termiskt klimat sommar 

Nr 12 Dagsljus 
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För att kunna få ett byggnadsbetyg görs betygsbedömningen i olika steg. Först bestäms 

indikatorbetyget till BRONS, SILVER eller GULD för att sedan ihop med andra 

indikatorbetyg tillsammans skapa ett aspektbetyg. Det sämsta betyget på indikatornivå 

bestäms som betyg på aspektnivå enligt figur 2. (SGBC, 2014, a) 

Indikatorer Aspekter 

Värmeffektbehov GULD Effektbehov SILVER 

Solvärmelast SILVER 

Figur.2 Indikatorbetyg till Aspektbetyg. (Fritt efter SGBC, 2014, a) 

När ett aspektbetyg bestämts kommer nästa steg, som är att bestämma ett områdesbetyg. 

Det sämsta betyget bland aspekterna ger områdesbetyget. Men om mer än 50 % av 

aspekterna har ett högre betyg än det sämsta kan betyget höjas ett steg enligt figur 3. 

(SGBC, 2014, a)  

Aspekter Områden 

Energi GULD Energi GULD 

Effektbehov SILVER 

Energislag GULD 

Figur.3 Aspektbetyg till Områdesbetyg. (Fritt efter SGBC, 2014, a) 

Sista steget är att ett områdesbetyg ska bli ett byggnadsbetyg. Ett byggnadsbetyg blir 

det sämsta områdesbetyget enligt figur 4. (SGBC, 2014, a) 

Områden Byggnad 

Energi GULD 

SILVER Innemiljö SILVER 

Material och 

kemikaler 

GULD 

Figur.4 Områdesbetyg till Byggnadsbetyg. (Fritt efter SGBC, 2014, a) 
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En bedömning på en nyproducerad byggnad kan se ut enligt figur 5.  

Indikatorer Aspekter    Områden Byggnad 

Energianvändning GULD Energi GULD 

Energi GULD 

SILVER 

Värmeffektbehov GULD Effektbehov SILVER 

Solvärmelast SILVER 

Energislag GULD Energislag GULD 

Ljudmiljö SILVER Ljudkvalitet SILVER 

Innemiljö 
SILVER 

Radonhalt SILVER Luftkvalite SILVER 

Ventilationsstandard SILVER 

Kvävedioxid GULD 

Fuktsäkerhet BRONS Fukt BRONS 

Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat GULD 

Termiskt klimat sommar GULD 

Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER 

Legionella GULD Legionella GULD 

Dokumentation SILVER Dokumentation SILVER Material och 
kemikalier 

GULD 
Utfasning av farliga ämnen GULD Utfasning GULD 

Figur.5 Bedömning på en nyproducerad byggnad. (Fritt efter SGBC, 2014, a) 

3.3 Solvärmelast 
Solvärmekoefficienten g är den faktor som anger hur mycket infallande solstrålning ett 

rum kommer att ha och påverkas av solskydd. Detta är önskvärt under den kallare års-

perioden men inte på sommaren. g-värdet är en viktig parameter för att minimera 

energiförbrukning och dimensioneringar av olika system i byggnaden. (Kuhn, 2014) 

När Solvärmelasten (SVL) ska beräknas används en metod som SGBC (2014, b) har 

beskrivit i sina manualer och den utgår från att den maximala solstrålningen mellan vår- 

och höstdagjämning mot en vertikal yta är ungefär 800 W/m2 i Sverige. Bedömningen 

sker i vistelserum som har fönster som är vridna mot, öster, söder eller väster. 

Beräkningen görs enligt ekvationen (SGBC, 2014, b): 

SVL=800*gsyst*(Aglas/Arum) W/m2 

Ifall ett vistelserum har fönster åt två håll kan det påverka storleken på SVL och då 

används denna ekvation istället: 

SVL=560*gsyst*(Aglas S eller Ö eller V/Arum)+560*gsyst*(Aglas S eller Ö eller V/Arum) 
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Förkortningar som används i ekvationerna: 

Gsyst=Det sammanlagda g-värdet för fönsterglas och solskydd (-) 

Aglas=Den glasade delen av fönster, dörrar och glaspartier (m2) 

Arum=Golvarean i det rum som bedöms inklusive den ytan som är under fast inredning 

(m2) 

För att beräkna gsyst föreslår Miljöbyggnad att datorprogrammet parasol kan användas. 

Kraven för solvärmelast enligt Miljöbyggnad (SGBC, 2014, b) är enligt tabell 2. 

Tabell 2: Betyg för Solvärmelast anges i W/m2. (Fritt efter SGBC, 2014, b) 

Indikator 3 BRONS SILVER GULD 

Bostäder ≤ 38 W/m2 ≤ 29 W/m2 ≤ 18 W/m2

Lokalbyggnader ≤ 48 W/m2 ≤ 43 W/m2 ≤ 32 W/m2

Ett fönster som är placerat i söderläge får mest solinstrålning. Byggnader får en stor 

mängd värmevinst eller värmeförlust genom fönster och det påverkar byggnadens 

termiska komfort. För att uppnå en bra nivå är fönsterdesignen viktig liksom typ av 

fönsterglas (Hee et al, 2014). Fönster är en svag länk i byggnadskonstruktioner och står 

för en stor del av en byggnads solenergitransmittans under sommaren. För att minska 

energikostnaderna vid användning av komfortkyla i byggnader är det viktigt att minska 

solenergitransmittansen och den effektivaste metoden är att göra det innan solen 

kommer in i byggnaden med hjälp av solskydd (Alawadhi, 2011). 

Energiförbrukningen hos bostäder och kommersiella byggnader står för 20-40 % av den 

totala energin som används i samhället, och fönster står för 20-40 % av energi-

förlusterna i en byggnad. En åtgärd för att få ner energiförbrukningen i byggnaden är 

att välja ett fönster med flera glasrutor. Ett fönster med dubbla glasrutor ger en högre 

energiförbrukning än ett fönster med trippla glasrutor oavsett placering och brösthöjd 

på fönstren. Ett fönstersystem med trippla glasrutor minskar värmelasten genom 

fönstren, på grund av dess tilläggsisolering. Detta gör att den termiska prestandan blir 

bättre. En åtgärd för att få ner energiförbrukningen kan vara att använda solskyddsglas. 

(Hee et al, 2014) 

En ny teknik är dynamiska fönster som möjliggör variation av fönstrets egenskaper. 

Elektrokroma fönster är en av de populäraste dynamiska fönstertyperna och de är 

effektiva för att få in mycket dagsljus och för att minska solvärmelasten. Dessa fönsters 

optiska effekt kan ändras vilket möjliggör termiska besparingar genom varierande 

egenskaper som till exempel solvärmekoefficienten. Problemet är att det inte går att 

uppnå önskad effekt för dagsljus och solvärmelast samtidigt eftersom minskad 

solvärmelast med denna teknik kräver tonade rutor som försämrar intaget av dagsljus 

och visibiliteten. Ett fönster som gör detta möjligt är under utveckling. (Hee et al, 2014). 
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3.4 Dagsljus 
Dagsljusfaktorn är idag det enda accepterade resultatmåttet för dagsljus. De 

utformningsaspekter som påverkas av dagsljuset är bland annat: omgivande landskap, 

omgivande byggnader, bygg-geometrin och byggnadernas ytegenskaper. Egenskaper 

på byggnaden som ger bättre dagsljusfaktor är bland annat: hög fönsterhöjd, höga 

reflekterande tak- och väggytskikt och en stor fasad (Reinhart, Mardaljevic, Rogers, 

2013). Dagsljusfaktorn anger skillnaden mellan ljuset inomhus och utomhus en mulen 

dag för ett visst ställe i ett rum. Det är vanligast att ange dagsljusfaktorn i procent 

(Löfberg, 1987). 

Dagsljusfaktorn beräknas genom att utgå från helmulen himmel och det eftersom det är 

det sämsta fallet och alla andra fall bara blir bättre. (Löfberg, 1987) 

För att beräkna dagsljusfaktorn delas det upp i olika delar, då dagsljuset kan nå en punkt 

i ett rum på olika sätt. De delar som räknas är himmelskomponent (HK), ute-reflekterad 

komponent (URK) och inne-reflekterad komponent (IRK). När dessa beräknats var för 

sig adderas respektive resultat. På det sättet fås dagsljusfaktorn (DF) fram. (Löfberg, 

1987) 

DF = HK + URK + IRK 

HK är dagsljuset som kommer som direkt himmelsljus genom fönstret. URK är ljuset 

som har reflekterats utanför byggnaden. IRK är ljus som har reflekterats inne i rummet, 

är ytorna i rummet ljusa blir det mer reflektans, vilket ökar IRK. (Löfberg, 1987) 

Den ur ljussynpunkt effektivaste placeringen av en glasyta, är ett horisontellt tak-

fönster. Takfönster kan ge den jämnaste dagsljusbelysningen över ett rum, men 

samtidigt tappas de positiva egenskaperna hos ett mer horisontellt riktat ljus och 

dessutom synkontakten med omvärden. (Löfberg, 1987) 

Kraven för dagsljusfaktorn som Miljöbyggnad ställer är enligt tabell 3. 

Tabell 3: Kraven för dagsljusfaktorn (Fritt efter SGBC, 2014, b) 

Indikator 12 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggnader 

DF ≥ 1,0 % DF ≥ 1,2 % DF ≥ 1,2 % visad med 
datorsimulering. 

Godkänt resultat från 
enkät eller 
egendeklaration. 

Dagsljusfaktorn kan räknas ut med hjälp av datorprogram som till exempel Radiance 

och Velux daylight visualiser. (SGBC, 2014, b) 
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Om en byggnad ska miljöcertifieras med Miljöbyggnad BRONS eller SILVER kan en 

förenklad metod användas som heter AF (fönsterandel) som är förhållandet mellan 

fönstrets glasarea och rummets golvarea. (SGBC, 2014, b)  

Formeln är enligt nedan: 

AF= (Aglas/Agolv)*100 

Kraven för fönsterandel enligt Miljöbyggnad redovisas i tabell 4. 

Tabell 4: Kravet för fönsterandel enligt Miljöbyggnad. (Fritt efter SGBC, 2014, b) 

Indikator 12 BRONS SILVER GULD 

Bostäder AF ≥ 10 % AF ≥ 15 % - 

3.5 Pareto-optimalitet 
Pareto-optimalitet innebär att det inte finns en optimal lösning då två eller flera faktorer 

måste optimeras samtidigt. De olika alternativa lösningarna som uppstår då är pareto-

optimala, några olika lösningar får då väljas eftersom ingen är bättre än den andra vilket 

kan göra det svårt att välja. (Suga, Kato, Hiyama, 2014) 

För att begränsa värmeökningen eller värmeförlusten som uppstår skall byggnadens 

fönster vara små men ett fönster måste kunna släppa in naturligt dagsljus. Detta gör att 

planeringen av fönster måste vara noggrann för att uppnå bra energibalans och ett bra 

insläpp av dagsljus. (Hee et al, 2014) 

En tidigare undersökning visade att för att utforma den optimala formen på fönstret är 

det tydligt att det måste tas hänsyn till fönstertyp som kan vara svårt för konstruktören 

att kontrollera. (Suga, Kato, Hiyama, 2014) 

Det är avgörande för de visuella och termiska egenskaperna att välja rätt fönsterglas då 

vissa funktioner kan vara motsägelsefulla och det kan behövas en optimeringsprocess. 

(Hee et al, 2014) 

3.6     Sammanfattning av valda teorier 
Indikatorerna dagsljus och solvärmelast ingår i miljöcertifieringssystemet Miljö-

byggnad. Teorierna om dagsljus, solvärmelast och pareto-optimalitet har en gemensam 

koppling, att de behandlar fönster i sina teoriavsnitt. Ett problem är att när solen 

kommer in genom ett fönster kan det bli för hög solvärmelast. Samtidigt blir det 

problem om fönstret inte är tillräckligt stort för att släppa in det dagsljus som behövs. 

Det innebär att det krävs pareto-optimalitet för att lösa detta problem, Det finns ingen 

optimal lösning, utan flera alternativa lösningar kan accepteras. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet redovisas de empiriska data som har kommit fram genom de intervjuer 

som har genomförts. 

4.1 Miljöbyggnad 
Namnet Miljöbyggnad är missvisande och det hade varit bättre med namnet Inomhus-

miljöbyggnad eller något liknande tycker Viktor Czajkowski. Anledningen till att det 

heter Miljöbyggnad är för att indikatorerna ingår i miljökvalitetsmålet, god bebyggd 

miljö berättar Catarina Warfvinge. Att de klassas som miljöfaktorer är för att 

människans hälsa är viktig. Det är belastande för samhälle och natur när människor far 

illa och inte kan prestera som de ska. Därför är dessa inomhusmiljöfaktorer, indikatorer 

i Miljöbyggnad säger Warfvinge. 

 

Emil Borén berättar att Miljöbyggnad började användas i storstäder men att det är under 

utveckling i småstäder och kommer förmodligen bli en branschstandard då det redan 

idag är det största miljöcertifieringssystemet i Sverige. Att det är under utveckling 

nämner även Christine Hamretz, Johan Hellstedt, Ulrika Malmsten och Magnus 

Sandell. 

Borén, Czajkowski, Hamretz, Malmsten och Sandell berättar att en anledning till att 

certifiera sig med Miljöbyggnad kan vara för att marknadsföra sig. En annan anledning 

kan vara för att kunna leverera produkter som håller hög kvalitet nämner Borén, 

Hamretz, Malmsten och Sandell. 

 

4.1.1    Miljöbyggnads krav 
En del av indikatorerna som till exempel solvärmelast och dagsljus har funnits med 

tidigare i branschen genom till exempel myndighetskrav förklarar Borén. Warfvinge 

tycker det är viktigt att trycka på att BBR ligger i botten för kraven på Miljöbyggnad. 

Tidigare har kommuner struntat i att titta på Miljöbyggnad och anledningen till det är 

att de haft dålig kapacitet, för lite personal för att göra de här granskningarna anser hon. 

Det går att lösa problemen som uppstår med att uppfylla Miljöbyggnads krav men att 

kostnaden för lösningen kan bli ett problem enligt Borén.  

 

De krav som finns med Miljöbyggnad kommer från att det är myndighetskrav som höjts 

några nivåer tror Borén, Czajkowski och Malmsten. Borén tror även att en om-

världsanalys är gjord över vilka krav som ställs i andra länder för att ta fram kraven för 

Miljöbyggnads indikatorer. Sandell tror att det är för att uppnå en viss kvalitet i 

byggnaden. Undersökningar kan ha gjorts för att ta reda på i vilket läge människan mår 

bäst tror Hamretz. Hellstedt tror att när kraven tagits fram har ett helhetsbegrepp 

genom-förts över ingående material i byggnaden och även miljön inomhus och 

utomhus. 

 

De krav som ställs ifrån Miljöbyggnad är rimliga tycker samtliga respondenter men 

vissa parametrar går inte styra över nämner Malmsten. Sandell berättar att om inte 

kraven varit rimliga hade de inte använt det. Kraven för GULD är höga och kräver en 

del efterarbete med enkäter vilket gör att det tar lång tid innan projektet blir färdigställt 

tycker Czajkowski. 
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4.1.2    För- och nackdelar med Miljöbyggnad 
Här nedan listas för- och nackdelar med Miljöbyggnad. 

Fördelar med att arbeta med Miljöbyggnad: 

 Allt dokumenteras säger Borén, Czajkowski, Hamretz och Sandell.

 Det finns en tredjepartsgranskning berättar Borén, Sandell och Warfvinge.

 Det blir en struktur över arbetet och kontroller görs, säger Borén, Czajkowski

och Hamretz.

 Det gynnar brukarna enligt Hellstedt och Malmsten.

 Kravet på utbildningsnivå ökar, tycker Hellstedt.

 Det bidrar till en utveckling av branschen påpekar Borén.

 Det skapas arbetstillfällen som kan korta ner tiderna för processerna tror Borén.

 Det konservativa tänkandet försvinner, berättar Borén och Sandell.

 Det är enkelt att använda tycker Borén, Czajkowski och Warfvinge.

 En verifikation fås om det är en fungerande lösning vilket inte sker annars säger

Borén och Warfvinge.

 Det täcker alla aspekter inom energi, inomhusklimat och miljö med

byggnadsmaterial berättar Borén.

 Alla måste hjälpa till för att bygga miljömedvetet hållbart – entreprenörer,
konsulter/arkitekter, VVS:are. Miljöbyggnad används som ett verktyg för att

kontrollera vem som ska göra vad och vad som inte får glömmas säger

Warfvinge.

 Värdet på huset höjs. Detta är dock inte vetenskapligt belagt i Sverige men i

USA har miljöcertifierade hus fått ett högre värde säger Warfvinge.

Nackdelar med att arbeta med Miljöbyggnad: 

 Dyrt säger Borén, Czajkowski, Malmsten och Sandell.

 Krävs bra samordning enligt Borén och Czajkowski.

 Mycket administrativt arbete berättar Czajkowski, Hamretz och Sandell.

 Längre processtid påpekar Sandell.

 Finns en del okunskap tycker Sandell. Innan arkitekten får tillräcklig kunskap

om Miljöbyggnad kan arkitekten tycka det är jobbigt med Miljöbyggnad anser

Warfvinge.  De måste tänka på inneklimatet för att det inte går att rita stora

fönster i Miljöbyggnad utan att tänka på solskyddet berättar hon.

 Mer arbete berättar Hamretz, Malmsten och Sandell.
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4.1.3    Miljöbyggnadscertifiering av byggnader 
Den som uppför förfrågningsunderlaget måste göra en översiktsberäkning, för att 

kontrollera att byggnaden klarar Miljöbyggnads krav enligt Czajkowski, Hamretz, 

Malmsten och Sandell. Typ av fönster väljs senare tillsammans med arkitekten eller 

konsulten nämner Malmsten. Är det en totalentreprenad behöver inte beställaren ha 

kontrollerat att kraven kan uppfyllas, mycket ansvar ligger på arkitekten säger 

Czajkowski.  

Vid en nybyggnation har våra företag bestämt att det ska vara Miljöbyggnad SILVER 

som certifiering säger Czajkowski och Malmsten. SILVER är en bra nivå tycker Sandell 

men det finns ingen uttalad certifiering som gäller vid nybyggnation för oss. Att uppföra 

en byggnation med Miljöbyggnad GULD är dyrt tycker Czajkowski och Sandell.  

Lärdomar som uppkommit efter att ha arbetat med Miljöbyggnad är att planera från 

början säger Czajkowski, Hamretz, Malmsten och Sandell. Det är viktigt att planera 

fönster i tid tycker Hamretz och Malmsten. Vid upprättning av förfrågningsunderlaget 

för en byggnad som ska certifieras med Miljöbyggnad har arkitekten blivit bättre på att 

anpassa ritningarna efter Miljöbyggnads krav säger Sandell. 

4.2 Solvärmelast 
I detta avsnitt presenteras empiriska data om solvärmelast som framkommit genom 

intervjuer. 

4.2.1 Utformning av kravet på solvärmelast 
Solvärmelasten kom in som indikator i Miljöbyggnad då de uppglasade byggnaderna 

bara ställde till det, blev extremt varmt och framtvingade installation av solskydd. Att 

installera utanpåliggande solskydd i efterhand kräver bygglov då det är en fasad-

ändring och detta gör att det blir komplicerat. Därför ville fastighetsägarna veta redan 

från början vad som krävs för att klara solvärmelasten berättar Warfvinge. 

Det finns inget grundkrav för solvärmelast i BBR då det bara står att solvärmetillskottet 

ska begränsas berättar Warfvinge. Tillvägagångssättet för att ta fram kravnivåerna för 

solvärmelast var att för BRONS-nivå använda klara, tre-glasfönster och BRONS-nivå 

för dagsljus på fönsterstorlek som motsvarar 10 % av golvarean. Sedan sattes en 

persienn in på insidan av fönstrena och då kontrollerades hur mycket solinstrålning som 

kom in och detta blev ett värde för solvärmelastens BRONS-nivå berättar Warfvinge. 

Likadant för SILVER och GULD men då flyttades persiennens placering. För SILVER 

valdes att sätta persiennen mellan fönsterglasen och för guld sattes persiennen på 

utsidan av fönstrena säger Warfvinge. Blir det större fönster än dagsljusets BRONS-

nivå kan persiennens placering behöva justeras för att klara kravnivåerna förklarar 

Warfvinge. 

4.2.2 Problem med solvärmelast 
Det som ger problem med solvärmelast är när det blir varmt i rummet enligt Borén, 

Hamretz och Malmsten. Anledningen till solvärmen beror på att solen skiner in genom 

stora fönster enligt Borén och Malmsten. De största problemen blir i söderläge eftersom 

det blir mest solinstrålning i det väderstrecket säger Borén och Hellstedt. 
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4.2.3 Fönsterlösningar 
Ofta tas hänsyn till solvärmelasten redan i förfrågningsunderlaget genom storleken på 

fönster säger Czajkowski. Vilken typ av glas spelar stor roll för mängden solvärmelast 

som kommer in genom fönstren påpekar Hamretz och Hellstedt. Hur fönstrena är 

placerade och vilken storlek fönstren har avgör hur mycket solvärmelast som kan 

komma in säger Borén och Czajkowski. Det går ofta inte att påverka hur fasaden ser ut 

då den är färdigritad när vi får den berättar Czajkowski.  Det går att testa olika fönster-

storlekar och se vart gränsen går för att det ska klara kravet på solvärmelast säger Borén, 

Hellstedt och Sandell men om fönstrena är stora går det i princip inte att undvika externa 

solavskärmningar tillägger Borén och Warfvinge. Ofta anpassas solavskärmningen till 

hur fönstrena ser ut berättar Borén.  

För att klara solvärmelasten kan någon typ av solavskärmning eller någon annan typ av 

glas behövas enligt Borén, Hellstedt, Malmsten, och Sandell. Det finns ett sorts glas 

som heter solskyddsglas som har ett lågt g-värde vilket bidrar till mindre solvärmelast 

enligt Borén, Hellstedt, Malmsten, Sandell och Warfvinge. Nackdelen är att det släpper 

in mindre dagsljus för att dessa glas är tonade och inte helt klara hävdar Hellstedt. Ett 

sådant fönster blir snabbt dyrt att använda sig av påpekar Borén. Arkitekten vill oftast 

ha helklara glas vilket det inte blir med solskyddsglas enligt Czajkowski. Det finns även 

solskyddsfilm som går att sätta in mellan glasen, problemet är att det inte går att 

installera i efterhand berättar Hamretz. Det sker en stor utveckling på marknaden, det 

är en ny teknik på väg där fönster styrs genom att anpassa sig till hur stark 

solintensiteten är säger Borén. I framtiden kommer troligtvis inte något sorts solskydd 

behövas eftersom fönstret har fått förbättrade egenskaper som klarar solvärmelasten 

ändå tror Borén. 

4.2.4 Yttre solskydd 
För att nå kraven för SILVER eller GULD behövs det oftast ett rörligt eller fast solskydd 

hävdar Borén och enligt Sandell är det inte säkert att det klarar kraven för solvärmelast 

med endast solskyddsglas. Yttre solavskärmning som kan dras ner på sommaren är 

bland de bästa alternativen tycker Czajkowski och Hamretz. Exempel på yttre 

solavskärmningar kan vara utvändiga persienner eller markiser förklarar Czajkowski, 

Hamretz, Hellstedt, Malmsten och Sandell. Markiser är det mest effektiva för att stänga 

ute solen men en nackdel är att det kräver underhåll vilket gör det svårt att använda på 

en hög byggnad enligt Sandell och Warfinge. Att förlänga takutsprånget är ett alternativ 

som Hamretz har använt sig av. Persienner kan vara vindkänsliga vilket gör att effekten 

kan försvinna enligt Czajkowski. Raster är en sorts fast solskydd som är en bra lösning 

eftersom de inte kräver något underhåll säger Hamretz, Hellstedt och Sandell. Rasterna 

måste anpassas efter fönstertyp och väderstreck, och det kan bli bekymmer med att 

solen kan komma att gå under rasterna. Detta blir främst ett bekymmer, sent på hösten, 

vintern och på våren men då lyser inte solen lika starkt vilket mildrar detta problem 

enligt Hamretz. En nackdel med fasta solskydd är att det blir mindre dagsljus och 

solvärme än vad som är önskvärt på vintern och mer värme behöver köpas till anser 

Warfvinge. Eftersom solen kan komma att gå under rasterna kan något annat solskydd 

komma att behövas berättar Sandell. Rastret bör gå ut lika långt som glaset är högt 

enligt Hellstedt. 
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4.2.5 Invändiga solskydd 
Det finns invändiga solskydd som lösning för att klara av solvärmelasten och det kan 

vara invändiga persienner säger Sandell. Invändiga solskydd kräver mer av fönstrena 

påpekar Borén. Myndigheter vill oftast ha fasta solavskärmningar eftersom rörliga 

kräver underhåll men annars föredras rörlig solavskärmning före fast säger Borén. Det 

vanligaste som vi använder oss av är invändiga persienner berättar Sandell. Warfvinge 

bekräftar att fastighetsägare oftast vill ha persienner på insidan, bland annat eftersom 

hyresgästen då får stå för den kostnaden. Hamretz nämner både persienner och 

mörkläggningsgardiner som ett alternativ. 

4.2.6 Övriga lösningar 
För att bestämma vilken lösning som ska användas, behövs en dialog med inblandade 

parter berättar Czajkowski, Hamretz och Malmsten. Det går att byta planlösning eller 

funktion på olika rum för att kraven ska bli uppfyllda enligt Borén, Czajkowski, 

Hellstedt och Sandell. Beställaren tycker ofta att det inte är en bra idé påpekar 

Czajkowski. Även husets placering kan vara avgörande enligt Hellstedt och Sandell. 

Det går att laborera med kravnivåer om det inte går att uppfylla det krav som ställs. 

Istället kan en annan indikator få högre betyg vilket gör det möjligt att kunna få det 

byggnadsbetyg som önskas förklarar Czajkowski, Hamretz, Hellstedt och Sandell. 

Detta är den första åtgärden som Czajkowski brukar göra för att försöka lösa indikatorn 

solvärmelast. Till en viss del är det tillåtet att använda sig av komfortkyla för att klara 

av solvärmelasten berättar Sandell. 

4.3 Dagsljus 
I detta avsnitt presenteras empiriska data om dagsljus som framkommit genom 

intervjuer. 

4.3.1 Utformning av kraven på dagsljus 
Miljöbyggnads krav på dagsljus är BBR:s krav i grunden och det innebär en 

fönsterandel på 10 % vilket motsvarar BRONS-nivån. För SILVER skulle det vara lite 

bättre och utgick då från att fönsterglasandelen var 15 % vilket ger en dagsljusfaktor på 

1.2 %. Vissa indikatorer kräver egendeklaration eller enkäter från brukarna för att kunna 

uppnå GULD säger Warfvinge (se tabell 1). Det var inte vanligt att göra dagsljus-

simuleringar när detta krav togs fram utan en grafisk metod användes istället. Det var 

därför det bestämdes att det krävs dator-simuleringar för GULD enligt Warfvinge. 

4.3.2 Problem 
Enligt Borén är dagsljusindikatorn den mest kritiska indikatorn att uppfylla. Det är ofta 

den indikatorn som slopar möjligheterna att få ett högre betyg i Miljöbyggnad.  

Det som avgör en byggnads möjlighet till dagsljusinsläpp är fönstrenas antal, storlek 

och typ samt rumsutformning enligt Hamretz och Hellstedt. Malmsten och Sandell från 

beställarledet berättade att placeringen av byggnaden har stor betydelse för insläpp av 

dagsljus och att det därför kan bli ett problem om två byggnader ligger för nära 

varandra. Hellstedt tar också upp problemen med byggnadens placering och storlek, att 

det spelar roll för att få in tillräckligt med dagsljus och han nämner att fönstrenas storlek 
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spelar roll. För att klara dagsljusindikatorn ska helst stora fönster med klarglas användas 

men då blir det svårt att nå ett högt betyg på solvärmelasten enligt Warfvinge. Det är 

en utmaning för arkitekterna att hitta en fönsterstorlek och glasegenskaper för att 

uppfylla både kraven för dagsljus och solvärmelast berättar Warfvinge. 

Czajkowski påstår att beställarens arkitekt tar hänsyn till problemet med att klara kravet 

på dagsljus. Denna arkitekt har även stor chans att påverka detta krav genom 

byggnadens utformning och storlek på fönster. Sandell berättar att beställarens arkitekt 

väljer fönster efter den estetiska effekten men att denna arkitekt i större utsträckning nu 

än tidigare gör en översiktlig beräkning för att se om det är rimligt att lösa 

problematiken med Miljöbyggnads krav på dagsljus. Dock är det entreprenörerna som 

har det stora ansvaret att lösa dessa frågor om det beställs en totalentreprenad säger 

Sandell.  

Vad det är för verksamhet i lokalen kan vara ett problem för att kunna uppfylla kravet 

på dagsljus eftersom det endast är i lokalernas vistelserum som kraven behöver upp-

fyllas berättar Borén och Hellstedt. Detta kan leda till mindre antal rum än vad som var 

tänkt från början påpekar Borén. 

4.3.3 Lösningar 
För att lösa problemen med dagsljus är det viktigt att det förs en dialog mellan de 

ansvariga i projekten för att gemensamt diskutera fram en bra lösning säger 

Czajkowski, Hamretz, Hellstedt och Malmsten. 

I ett tidigt stadie går det att ändra byggnadens placering för att få in tillräckligt med 

dagsljus berättar Malmsten. Hellstedt säger att det i söderläge oftast inte är några 

problem att klara kraven på dagsljus eftersom detta väderstreck får mest solljus. 

Borén berättar att han brukar kontrollera vad kraven på de andra indikatorerna är för att 

lösa dagsljus och sedan sätta de i förhållande till varandra. Czajkowski säger att han 

brukar börja med att kontrollera om det går att laborera med de olika nivåerna för 

BRONS, SILVER och GULD. Om ett lägre krav på indikatorn dagsljus tas, kanske 

nivåerna på de andra indikatorerna kan höjas och ändå ge önskat betyg på byggnaden 

som helhet. 

En lösning för att klara kravet på dagsljus är att sätta in större fönster eller ändra antalet 

fönster berättar Borén, Hamretz, Hellstedt och Malmsten. Fönster kan även sättas in 

mellan olika rum för att få indirekt solljus in i ett rum men det är inte effektivt anser 

Hamretz.  

Hamretz har använt sig av takfönster för att få in tillräckligt med dagsljus i ett tidigare 

projekt.  Hon tycker att det är en bra lösning för att klara kravet för dagsljus. Fördelen 

med takfönster är att det inte tar plats från inredning och ger ett bra ljus men det negativa 

är att en håltagning behövs vilket kan vara besvärligt påpekar hon. Även Hellstedt anser 

att takfönster kan vara ett alternativ.  

Om det finns särskilda skäl kan en motivering skickas till SGBC för att eventuellt undgå 

bedömning enligt Borén, Hamretz, Hellstedt och Sandell. Detta gäller endast kontors-

byggnader och inte bostäder berättar Warfvinge. Till exempel för ett långt kontorsrum, 
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kan regeln med dagsljuskrav vara orättvis. Då går det att enbart räkna på den främre 

delen men då kan inte möblering i utrymmet som inte uppfyller dagsljuskriteriet ske 

säger Warfvinge. Det går att slippa bedöma rum om särskilda skäl som till exempel 

säkerhet, sekretess och hygien anges säger Warfvinge. 

Eftersom Miljöbyggnad ställer kraven på dagsljus endast i vistelserum kan plan-

lösningen ändras för att uppfylla kraven berättar Borén, Hamretz, Hellstedt och Sandell. 

Hellstedt tar upp exemplet att en arbetsplats kan bli en mobil arbetsplats eftersom det 

inte räknas som ett vistelserum.  

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Fönster påverkar dagsljuset och solvärmelasten. Det är vanligt att det finns okunskap 

hos arkitekterna om Miljöbyggnad vilket försvårar utformningen av fönstrena. För att 

klara kraven för dagsljus kan det behövas stora fönster och då är det troligt att sol-

värmelasten kommer att påverkas. Extra åtgärder behöver därför göras för att klara 

kravet på solvärmelast. Då går det att använda sig av inre, yttre eller mellanliggande 

solskydd. Det går att laborera med indikatorernas kravnivåer. Sänks kravnivån på en 

indikator kan en annan indikators betyg höjas och ändå få önskat byggnadsbetyg. 

Det är BBR som ligger i grunden för Miljöbyggnad och motsvarar BRONS-nivån för 

de flesta indikatorerna. För solvärmelast har BRONS-nivån för dagsljus på fönster-

storlek använts som hjälp eftersom det i BBR endast står att solvärmetillskottet ska 

begränsas.  
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5 Analys och resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet till de frågeställningar som är framtagna för att 

uppnå målet och kopplingen till målet. Empirin och teorin sammankopplas i ett 

analysavsnitt. 

 

5.1 Analys 
I detta avsnitt sammankopplas teorin och empirin för att få fram viktiga resultat som 

besvarar våra frågeställningar och uppfyller målet. 

 

5.1.1 Kraven för Miljöbyggnad 
SGBC är en organisation för hållbart byggande i Sverige. De tillhandahåller de fyra 

miljöcertifieringssystemen som är mest använda i Sverige. Dessa är: Miljöbyggnad, 

BREEAM SE, LEED och EU GreenBuilding. (SGBC, 2014, c) 

 

När miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad togs fram, fick verksamma inom bygg-

branschen en metod för att klara miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Med 

indikatorerna i Miljöbyggnad går det att lösa miljöproblem som tidigare varit svårt att 

hantera vid byggnation.4 

 

Miljöbyggnads krav kommer från myndighetskrav som har höjts några nivåer tror 

Borén, Czajkowski och Malmsten. Warfvinge tycker det är viktigt att trycka på att BBR 

ligger i botten för kraven på Miljöbyggnad. Detta bekräftas i SGBC (2014, a), att de 

flesta av Miljöbyggnads indikatorer är kravet för BRONS, samma som för BBR. 

Tidigare har kommuner struntat i att titta på Miljöbyggnad och anledningen till det är 

att de haft dålig kapacitet, för lite personal för att göra de här granskningarna anser 

Warfvinge. Borén tror att en omvärldsanalys är gjord över vilka krav som ställs i andra 

länder för att ta fram kraven för Miljöbyggnads indikatorer. Sandell tror att det är för 

att uppnå en viss kvalitet i byggnaden. De kan ha gjort undersökningar om att i det här 

läget mår människan bäst tror Hamretz. Hellstedt tror att när kraven tagits fram kan ett 

helhetsbegrepp genomförts över ingående material i byggnaden och även miljön 

inomhus och utomhus. 

 

De krav som ställs ifrån Miljöbyggnad är rimliga tycker samtliga respondenter men 

vissa parametrar går inte styra över nämner Malmsten. Sandell berättar att om inte 

kraven varit rimliga hade de inte använt det. Kraven för GULD är höga och kräver en 

del efterarbete med enkäter vilket gör att det tar lång tid innan projektet blir färdigställt 

tycker Czajkowski. Vissa indikatorer kräver egendeklaration eller enkäter från brukarna 

för att kunna uppnå GULD säger Warfvinge. I tabell 1 finns de indikatorer som behöver 

ha egendeklarationer eller enkäter från brukarna för att kunna uppnå GULD-nivå. 

 

 

  

                                                 

4 C. Warfvinge, personlig kommunikation, 2015 
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Miljöbyggnads krav på dagsljus är BBR:s krav i grunden och det innebär en 

fönsterandel på 10 % vilket motsvarar BRONS-nivån. För SILVER skulle det vara lite 

bättre och utgick då från att fönsterglasandelen var 15 % vilket ger en dagsljusfaktor på 

1.2 %. GULD-nivån för dagsljus kräver egendeklaration eller enkäter från brukarna (se 

tabell 1). Det var inte vanligt att göra dagsljus-simuleringar när detta krav togs fram 

utan en grafisk metod användes istället. Det var därför det bestämdes att det krävs 

datorsimuleringar för GULD enligt Warfvinge. 

 

Ett fönster som är placerat i söderläge får mest solinstrålning. Byggnader får en stor 

mängd värmevinst eller värmeförlust genom fönster och det påverkar byggnadens 

termiska komfort (Hee et al, 2014). Warfvinge bekräftar detta genom att berätta om att 

solvärmelasten kom in som indikator i Miljöbyggnad då de uppglasade byggnaderna 

bara ställde till det, blev extremt varmt och framtvingade installation av solskydd. Att 

installera utanpåliggande solskydd i efterhand kräver bygglov då det är en fasadändring 

och detta gör att det blir komplicerat. Därför ville fastighetsägarna veta redan från 

början vad som krävs för att klara solvärmelasten berättar Warfvinge. 

 

Indikatorn solvärmelast saknar ett specifikt krav i BBR säger Warfvinge. För att ta reda 

på lämplig nivå för denna indikators BRONS-nivå i Miljöbyggnad, användes tre-

glasfönster som är klara. Fönstrenas storlek motsvarade 10 % av golvarean vilket är 

storleken som behövs för att klara dagsljusets BRONS-nivå. På insidan av de fönstrena 

sattes det persienner och den solinstrålningen som kom in rummet blev värdet för 

solvärmelastens BRONS-nivå berättar Warfvinge. För att ta reda på sol-värmelastens 

SILVER-nivå, sattes persiennerna mellan fönsterglasen istället och för GULD-nivån 

flyttades persiennerna till utsidan av fönstrena säger Warfvinge. Detta innebär att om 

fönstrenas storlek ändras, behöver persiennernas placering justeras för att klara 

solvärmelastens krav förklarar Warfvinge. 

 

5.1.2 Problemen som uppstår när motsägelser som solvärmelast och 
dagsljus ska uppfyllas 
Ett vanligt förekommande problem är att beställarens arkitekt inte har god kunskap om 

Miljöbyggnad eller tid att göra noggranna beräkningar för solvärmelast och dagsljus i 

ett tidigt skede vid en totalentreprenad hävdar Czajkowski, Hamretz, Sandell och 

Warfvinge. Detta leder till att det uppstår problem för entreprenörerna när de ska räkna 

på detta berättar både Czajkowski och Hamretz som arbetar inom entreprenad-

branschen. Anledningen till att beställarens arkitekt kan sakna god kunskap kan bero 

på det som Boren berättade, att detta miljöcertifieringssystem används mest i storstäder 

och är under utveckling i småstäder. Att det är under utveckling nämner även Hamretz, 

Hellstedt, Malmsten och Sandell. 

 

Ett fönster som är placerat i sydlig riktning får mest solinstrålning och detta påverkar 

byggnadens termiska komfort (Hee et al, 2014). Detta bekräftas av Borén och Hellstedt 

som säger att de största problemen för att klara solvärmelastens krav blir i söderläge 

eftersom det blir mest solinstrålning i det väderstrecket. För lite antal fönster eller för 

liten storlek på dem kan leda till att det blir problem att klara dagsljuset säger Hamretz 

och Hellstedt. 
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De utformningsaspekter som påverkas av dagsljuset, är bland annat omgivande 

byggnader (Reinhart, Mardaljevic, Rogers, 2013). Detta styrks av Malmsten och 

Sandell från beställarledet som berättade att placeringen av byggnader har stor 

betydelse för insläpp av dagsljus och att det därför kan bli ett problem om två byggnader 

ligger för nära varandra. Vad det är för verksamhet i lokalen kan vara ett problem för 

att kunna uppfylla kravet på dagsljus eftersom det endast är i lokalernas vistelserum 

som kraven behöver uppfyllas berättar Borén och Hellstedt. 

 

5.1.3 Hur problemen med solvärmelast och dagsljus kan lösas 
Pareto-optimala lösningar innebär att det inte finns en optimal lösning då två eller flera 

faktorer måste optimeras samtidigt (Suga, Kato, Hiyama, 2014). I denna rapport är 

dessa faktorer Miljöbyggnads indikatorer för solvärmelast och dagsljus. För att uppfylla 

kraven för dagsljus och solvärmelast är det viktigt att det förs en dialog mellan de 

ansvariga i projekten för att gemensamt diskutera fram en bra lösning säger 

Czajkowski, Hamretz, Hellstedt och Malmsten. 

 

När alla indikatorer fått betyg fås 11 aspektbetyg vid nybyggnation, vilket ger tre 

områdesbetyg som blir ett byggnadsbetyg i enighet med exemplet som visas i figur 5 

(SGBC, 2014, a). Czajkowski och Hamretz berättar att det går att laborera med 

indikatorernas betyg, sänka eller höja kraven på indikatorerna för att få ett sammanlagt 

byggnadsbetyg som uppfyller önskad kravnivå. Det som Czajkowski och Hamretz 

berättar är något som Suga, Kato, Hiyama (2014) tar upp i sin rapport, att det ibland 

inte kan finnas någon optimal lösning utan då måste leta efter pareto-optimala 

lösningar.  

 

För att energikostnaderna inte ska bli höga för komfortkyla är det viktigt att minska 

solenergitransmittansen och den effektivaste metoden är att göra det innan solen 

kommer in i byggnaden med hjälp av solskydd (Alawadhi, 2011). Detta påstående 

styrks av samtliga intervjurespondenter som anser att solskydd är en lösning för att klara 

solvärmelasten. De nämner att det finns yttre och inre solavskärmningar. Persienner är 

ett exempel på inre solavskärmning nämner Czajkowski, Hamretz, Hellstedt, Malmsten 

och Sandell. Yttre solavskärmning som kan dras ner på sommaren är bland de bästa 

alternativen tycker Czajkowski och Hamretz. Exempel på yttre solavskärmningar kan 

vara utvändiga persienner eller markiser förklarar Czajkowski, Hamretz, Hellstedt, 

Malmsten och Sandell. 

 

För att uppnå en bra termisk nivå för solvärmelast är fönsterdesignen viktig och typ av 

fönsterglas (Hee et al, 2014). Detta styrks av samtliga intervjurespondenter som har 

sagt att fönstertyp och storleken på fönster påverkar solvärmelasten och dagsljus-

intaget. Enligt Kuhn (2014) är fönstrets g-värde en viktig parameter för att minimera 

energiförbrukningen. En åtgärd för att få ner energiförbrukningen kan vara att använda 

solskyddsglas (Hee et al, 2014). Det finns ett sorts glas som heter solskyddsglas som 

har lågt g-värde vilket bidrar till mindre solvärmelast enligt Borén, Hellstedt, Malmsten, 

Sandell och Warfvinge. Nackdelen är att det släpper in mindre dagsljus för att dessa 

glas är tonade och inte helt klara hävdar Hellstedt.  

 

Den ur ljussynpunkt effektivaste placeringen av en glasyta är ett horisontellt takfönster 

(Löfberg, 1987). Det styrks av Hamretz som tycker att takfönster ger ett bra ljus och är 

en bra lösning för att klara Miljöbyggnads krav för dagsljus. 
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En ny teknik är dynamiska fönster som möjliggör variation av fönstrets egenskaper. 

Elektrokroma fönster är en dynamisk fönstertyp som är effektiv för att få in mycket 

dagsljus och för att minska solvärmelasten (Hee et al, 2014). Detta bekräftas av Borén 

som säger att det sker en stor utveckling på marknaden av fönster som anpassar sig till 

hur stark solintensiteten är. I framtiden kommer troligtvis inte något sorts solskydd 

behövas eftersom fönstret har fått förbättrade egenskaper som klarar solvärmelasten 

ändå tror Borén. 

5.2 Varför är kravnivåerna för dagsljus och solvärmelast 
utformade som de är? 
Miljöbyggnads krav på dagsljus är BBR:s krav i grunden och det innebär en 

fönsterandel på 10 % vilket motsvarar BRONS-nivån. För SILVER skulle det vara lite 

bättre och utgick då från att fönsterglasandelen var 15 % vilket ger en dagsljusfaktor på 

1.2 %. GULD-nivån för dagsljus kräver egendeklaration eller enkäter från brukarna (se 

tabell 1). Det var inte vanligt att göra dagsljus-simuleringar när dessa kravnivåer togs 

fram utan en grafisk metod användes istället. Det var därför det bestämdes att det krävs 

datorsimuleringar för GULD. 

Indikatorn solvärmelast saknar ett specifikt krav i BBR säger Warfvinge. För att ta reda 

på lämplig nivå för denna indikators BRONS-nivå i Miljöbyggnad, användes tre-

glasfönster som är klara. Fönstrenas storlek motsvarade 10 % av golvarean vilket är 

storleken som behövs för att klara dagsljusets BRONS-nivå. På insidan av de fönstrena 

sattes det persienner och den solinstrålningen som kom in rummet blev värdet för 

solvärmelastens BRONS-nivå berättar Warfvinge. För att ta reda på sol-värmelastens 

SILVER-nivå, sattes persiennerna mellan fönsterglasen istället och för GULD-nivån 

flyttades persiennerna till utsidan av fönstrena säger Warfvinge. Detta innebär att om 

fönstrenas storlek ändras, behöver persiennernas placering justeras för att klara 

solvärmelastens krav förklarar Warfvinge. 

5.3 Vilka problem uppstår när motsägelser som solvärmelast 
och dagsljus ska uppfyllas? 
De problem som uppstår när motsägelser som solvärmelast och dagsljus ska uppfyllas 

är: 

 Bristande kunskap om Miljöbyggnad hos arkitekten leder till problem för

entreprenörerna att klara kraven för solvärmelast och dagsljus.

 Problem att klara solvärmelastkravet i söderriktning eftersom mest sol-
instrålning sker i denna riktning. Detta leder till sämre termisk komfort.

 Om en byggnads placering ligger nära en annan byggnad kan dagsljuskravet bli
svårt att uppfylla.

 Små eller för lite antal fönster kan leda problem med att klara dagsljusets krav.
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5.4 Hur kan problemen med solvärmelast och dagsljus lösas? 
Problemen med solvärmelast och dagsljus kan lösas på följande sätt: 

 Det går sänka kravnivån för en indikator om kravnivån för en annan indikator 
höjs. Då kan byggnaden få det byggnadsbetyg som önskas (se figur 5).  

 Fler och större fönster gör att tillgången till dagsljuset blir väldigt bra men då 

behövs någon typ av solskydd som lösning för att klara solvärmelastens krav.  

 Solskyddsglas kan lösa kravet för solvärmelast men eftersom de ofta är tonade 
finns det risk för att dagsljuset påverkas negativt. 

 Takfönster kan vara en lösning för att få in tillräckligt med dagsljus men de 
bidrar inte till synkontakt med omvärlden som horisontella fönster gör. 

 Dynamiska fönster som kan anpassa sina egenskaper efter solintensiteten 

En dialog mellan ansvariga i projekten behövs för att gemensamt välja rätt lösningar 

bland dessa pareto-optimala lösningar. 

 

5.5 Koppling till målet 
En progressiv metod har använts för att uppfylla målet. Bakgrunden till kraven ges i 

frågeställning 1. Frågeställning 2 redovisar problem som uppstår när uppfyllnad av 

kraven ska ske. Lösningarna redovisas i frågeställning 3 som besvarar målet på ett 

tydligt sätt (se figur 6) eftersom lösningar tas fram i den frågeställningen och målet med 

denna rapport var att belysa vilka lösningar som finns för att uppfylla kraven för 

solvärmelast och dagsljus. 

Figur.6 Förklarar kopplingen mellan frågeställningarna och målet 

 

Frågeställning 1: 
Varför är kraven på solvärmelast och dagsljus utformade som dem är? 

 

Frågeställning 2: 
Vilka problem uppstår när motsägelser som solvärmelast och dagsljus ska uppfyllas? 

 

Frågeställning 3: 
Hur kan problemen med solvärmelast och dagsljus lösas?

    Frågeställning 1 Frågeställning 2 Frågeställning 3 Mål 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel är det diskussion om resultat och metod, sedan beskrivs de begränsningar 

som kan finnas. Ett avsnitt handlar om vilka slutsatser som kunnat dras av arbetet och 

rekommendationer hur arbetet kan förbättras. Kapitlet avslutas med hur det kan forskas 

vidare i detta område. 

6.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna som vi använde var bra utformade för att uppnå målet, eftersom vi 

fick fram den information som vi ville ha med hjälp av inspelade intervjuer. Vi fick 

svar på vilka lösningar som finns för att klara Miljöbyggnads krav för dagsljus och 

solvärmelast. För att ta reda på vilka lösningar som använts ville vi ta reda på problemen 

och det har gett en djupare förståelse till lösningarna för indikatorernas kravnivåer. 

Dessa lösningar har bidragit till uppfyllnad av målet som är att "belysa hur kraven på 

dagsljus och solvärmelast enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad kan lösas". 

För att belysa lösningarna tyckte vi det var relevant att få en bakgrund till varför 

kravnivåerna för solvärmelast och dagsljus är utformade som de är. Då går det att få en 

förståelse för varför dessa lösningar behöver användas. 

Utformningen av kravnivåerna tycker vi är logiska eftersom BRONS-nivåerna är 

baserade på BBR. För högre nivå har de höjt kraven ytterligare men med BBR som 

utgångspunkt ska Miljöbyggnad inte vara krångligt att förstå. Detta eftersom byggnader 

måste klara av kraven för BBR även vid byggnationer som inte ska miljöcertifieras. Att 

det är logiska krav bekräftades av intervjurespondenterna som tyckte att kraven var 

rimliga. 

Resultatet vi har fått fram anses ha fått hög reliabilitet eftersom flera av de problem och 

lösningar som föreslogs har framkommit flera gånger vid de olika intervjuerna. 

Inspelning av intervjuerna har gett en hög reliabilitet eftersom allt material från 

intervjuerna, noggrant har kunnat studeras och det bidrog till att det empiriska 

materialet blev tillförlitligt. Det mesta av resultatet på intervjuerna har vi sedan kunnat 

hitta samband med i den teoretiska bakgrunden vilket stärker trovärdigheten. Det hade 

varit önskvärt att alla respondenter hade bekräftat transkriberingen då det hade bidragit 

till en starkare trovärdighet. Våra intervjufrågor var bra utformade för att få en hög 

validitet i rapporten eftersom det gick att besvara rapportens frågeställningar med de 

svar som samlades in på intervjuerna.  

Detta resultat kan användas av alla som arbetar med dagsljus och solvärmelast, 

framförallt de som har koppling till Miljöbyggnad. Det är användbart för alla som vill 

få en insikt om de problem och lösningar som kan uppstå och bakgrunden till kravens 

utformning för dessa indikatorer. 
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6.2 Metoddiskussion 
I vårt examensarbete användes intervjuer som metod. Metodvalet kändes rätt för att 

kunna besvara de frågor som ställts upp för att kunna nå vårt mål. 

 

När intervjuer skulle genomföras utformades en intervjuguide i förväg som skickades 

till respondenterna. Intervjuguiden utformades med hjälp av metodlitteratur för att 

frågorna skulle uppnå en högre kvalitet. Att frågorna skickades till respondenterna i 

förväg tror vi hjälpte till för att få bättre och tydligare svar.  

 

 

Vi tycker vi fick med det viktiga från intervjuerna för att de spelades in med en mick 

och transkriberades. Inför en intervju upptäcktes att mikrofonen var glömd vilket 

skapade problem men löstes genom att en inspelnings-applikation på en telefon kunde 

användas. Då applikationen inte var testad tidigare användes även penna och papper för 

att få med det viktigaste från intervjun. Det visade sig att applikationen fungerade men 

det kändes bra att ha en backup-plan. En intervju genomfördes via telefon för att det 

var långt geografiskt avstånd och samtalet spelades in för att det skulle gå att 

transkribera resultatet efteråt.  

 

Sex stycken intervjuer genomfördes med personer i branschen, två personer var 

entreprenörer, två personer var arkitekter/konsulter och två personer var beställare. 

Ingen av dessa personer arbetar på samma företag, och alla har på något sätt genom-

fört eller genomför en byggnation med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Med 

intervjurespondenter som har olika roller i byggbranschen kunde vi få en helhetsbild 

över vilka problem och lösningar som de använder sig av. Vi tycker att alla 

respondenter gav användbart material till vår rapport. 

 

En sjunde intervju genomfördes med en ansvarig person för miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad för att kunna få reda på hur kravnivåerna är framarbetade till att vara de 

krav som finns idag för indikatorerna solvärmelast och dagsljus.   

 

När vi samlade in empirin med intervjuerna blev det en del resultat som handlade 

allmänt om Miljöbyggnad som saknar koppling till frågeställningarna och målet. Vi 

hade kunnat genomföra effektivare och kortare intervjuer om vi hade tagit bort några 

frågor som inte var relevanta för rapportens resultat. Detta innebar mycket 

transkribering av material som sedan inte har kunnat användas. 

 

Kvalitativa intervjuer anser vi är den metoden som ska användas i detta arbete eftersom 

Miljöbyggnad inte har några konkreta lösningar på hur kraven ska uppfyllas. Det 

behövs personliga erfarenheter för att besvara våra frågeställningar. En kvantitativ 

metod är därför olämplig att använda i detta arbete. Det kan däremot användas som ett 

komplement till resultat från intervjuer för att bekräfta det som respondenterna tar upp 

och av det resultatet jämföra fönstertyper och storlek på fönster, med eller utan sol-

avskärmning. Sedan kan en utvärdering ske över hur mycket det kan skilja sig mellan 

de olika varianterna. 
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6.3 Begränsningar 
Arbetet begränsades till att bara innefatta indikatorerna solvärmelast och dagsljus i 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad för att det inte skulle bli för omfattande. De 

begränsningar som gjordes var nödvändiga då ett stort material ändå kunde samlas in. 

Det resultat som kom fram i det här examensarbetet går att tillämpa för alla då vi har 

haft intervjuer med många olika företag i olika led i byggbranschen och alla berättade 

om liknande problem och lösningar. 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Att använda Miljöbyggnad vid byggnation kan leda till ett mer hållbart samhälle då 

mycket krav ställs på områden som energi, inomhusklimat och miljö med byggnads-

material. Ur ett socialt perspektiv är det viktigt att få en bra tillgång till dagsljus då 

människor ofta blir piggare när det är ljust runtomkring och människor kan må bättre 

om solvärmen begränsas i byggnaden.  

 

Syftet med den här rapporten har varit att kunna bidra med att uppfylla de motsägelse-

fulla kraven solvärmelast och dagsljus som finns av i miljöcertifieringssystemet Miljö-

byggnad. Målet var att belysa hur kraven på dessa indikatorer kan lösas.  

 

Vi tror det är enklare att lösa problemen om kraven uppfylls i ett så tidigt stadie som 

möjligt. Det enklaste sättet att kunna uppfylla detta är att beställarens arkitekt gör en 

detaljerad beräkning istället för att entreprenörens arkitekt ska göra det i ett senare 

skede. 

 

Fönstren påverkar Miljöbyggnads krav för solvärmelast och dagsljus väldigt mycket. 

Eftersom kravet på dagsljus kräver tillräcklig fönsterstorlek och antal fönster anser vi 

att det är lämpligt att använda sig av solskydd för att klara solvärmelasten. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det resultatet visade hade störst påverkan på vårt problem var fönstrens utformning, 

placering och storlek. Därför kan vidare forskning vara att utveckla fönstren. Mer 

forskning kan bidra till bättre fönster. I längden kan detta leda till att det inte kommer 

behövas solavskärmningar för att klara solvärmelasten och ingen tanke behöver vara på 

att det finns risk för att få in för lite dagsljus då fönstrens storlek inte spelar någon roll.  

 

En frågeställning skulle kunna vara: 

• Hur tillverkas stora fönster utan att behöva solavskärmning? 
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på svensk byggpraxis.

Miljöbyggnad (/var-verksamhet/miljoebyggnad)
Miljöbyggnad (/var-verksamhet/miljoebyggnad/58-om-olika-certifieringsystem/miljoebyggnad)
10 juni 2011

Miljöbyggnad - miljöcertifiering utifrån svenska 
förhållanden
Här kan du läsa mer om nyheterna i Miljöbyggnad 2014. (/nyheter/572-atta-nyheter-i-miljobyggnad-

2014)

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och 

på svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt 

för att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och 

material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I 

Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

Fastighetsägare rekommenderas att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare, som har utbildning i 

hur Miljöbyggnad fungerar och som vet hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms. 

Alla registreringar och ansökningar för Miljöbyggnad sker i vårt system Building Green online, som 

du kommer åt via hemsidan. Du kan ansöka om ett konto via denna länk (/skapa-anvandarkonto?

view=account).

(/)

Miljöbyggnad

2015-05-25https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad

Bilaga 1
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hetsägare ska känna sig trygga med vilka kriterier som byggnaden kom-
mer att bedömas efter, därför är det frivilligt att utnyttja material, tolk-
ningar mm som publiceras efter projektets registreringsdatum. 

Organisationen runt Miljöbyggnad 

I organisation finns bland annat Miljöbyggnadskommittén, Tekniska 
rådet och oberoende granskare.  

Via Miljöbyggnadskommittén kan SGBCs medlemmar påverka strate-
gier vad gäller förvaltning, marknadsföring, utvärdering, utbildning och 
utveckling av Miljöbyggnad. Ledamöterna representerar fastighetsä-
gare, konsulter, entreprenörer och forskare.  

Tekniska rådets uppgift är bland annat att tolka regler och instruktioner 
i enlighet med Miljöbyggnads intentioner och ansvara för utvecklingen 
i sak.  

4 Miljöbyggnad - struktur och betyg 

I Miljöbyggnad bedöms en byggnad inom tre områden: energi, inom-
husmiljö och material. Byggnader premieras som har 

• låg energianvändning
• god innemiljö vad gäller ljud, luftkvalitet, termiskt klimat och

dagsljus
• bra material och kunskap om vilka byggvaror som förekommer

I Miljöbyggnad används begreppet ”indikator” för de faktorer som kvan-
tifierar byggnadens miljökvaliteter. Begreppet aspekt förekommer också 
men används sällan i praktiken. Det fyller dock en funktion vid betyg-
saggregeringen, det vill säga när betyget för byggnaden bestäms. I ta-
bellen nedan redovisas alla Miljöbyggnads indikatorer, aspekter och 
områden.  

Femton av indikatorerna; Ind 1 till och med Ind 15 gäller vid nypro-
duktion. För befintliga byggnader används fjorton indikatorer: Ind 1 till 
och med Ind 13 plus Ind 16. Och för ombyggnader behöver alla sexton 
bedömas.  

Det finns också ett fjärde område i Miljöbyggnad, ”Särskilda miljö-
krav” som endast används vid certifiering av byggnader med eget vat-
ten- och avloppssystem. Bedömningskriterier för detta finns i manual 
2.0. Om detta skulle bli aktuellt kontaktas SGBC.  

I Miljöbyggnad kan en byggnad få betyget BRONS, SILVER eller 
GULD. Tanken bakom Miljöbyggnads aggregeringsmetod är att bygg-
nader med brister inte ska kunna få högt betyg. Metoden är konstruerad 
så att ett lågt betyg på en indikator endast begränsat kan kompenseras 

Pontus
Maskinskriven text
Bilaga 2
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med ett annat högre betyg. Genom att de sämre betygen får stor tyngd i 
aggregeringen skapas ett incitament att åtgärda bristerna.  

Byggnadens betyg bestäms av lägsta områdesbetyget så alla tre områ-
dena; energi, inomhusmiljö och material har samma tyngd när byggna-
dens betyg bestäms.  

En GULD-byggnad behöver inte ha uppnått GULD på alla indikatorer, 
antalet SILVER-indikatorer som krävs beror på var de är placerade. Dock 
är det inte möjligt att få GULD om någon indikator har BRONS. Samma 
resonemang gäller för en SILVER-byggnad där dock en del BRONS-in-
dikatorer accepteras – antalet beror på var de är placerade.  

 

Tabell 4.1 Miljöbyggnads indikatorer för nyproducerade och befintliga 
byggnader med aspekter och områden.  

Ind Indikator Aspekt Område 

1 Energianvändning Energianvändning 

Energi 
2 Värmeeffektbehov 

Effektbehov 
3 Solvärmelast 

4 Energislag Energislag 

5 Ljudmiljö Ljudmiljö 

Innemiljö 

6 Radon 

Luftkvalitet 7 Ventilationsstandard 

8 Kvävedioxid 

9 Fuktsäkerhet Fukt 

10 Termiskt klimat vinter 
Termiskt klimat 

11 Termiskt klimat sommar 

12 Dagsljus Dagsljus 

13 Legionella Legionella 

14 Dokumentation av byggvaror Dokumentation av byggvaror 

Material 15 Utfasning av farliga ämnen Utfasning av farliga ämnen 

16 Sanering av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen 

 

Indikatorbetyg 

Till var och en av de sexton indikatorerna hör kriterier för fyra betygsni-
våer; KLASSAD, BRONS, SILVER och GULD.  

Generellt gäller att  

• GULD visar den miljömässigt bästa tillgängliga tekniken. Betyget 
ska vara möjligt att nå, men inte utan ansträngning.  

• SILVER motsvarar en högre ambitionsnivå.  
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• BRONS motsvarar i stort nivån på krav från till exempel Boverket, 
Arbetsmiljöverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndig-
heten eller byggpraxis där myndighetskrav saknas.  

Betyget KLASSAD visar att indikatorn är bedömd men att den inte upp-
fyller Miljöbyggnads grundkrav. BRONS, det vill säga motsvarande 
myndighetskrav kan tyckas vara för låg ambitionsnivå vid nyprodukt-
ion. Men genom certifieringen får fastighetsägaren bekräftat att bygg-
nadens funktioner och tekniska lösningar verkligen klarar BBR-kraven. 
Den oberoende granskningen av utredningar, beräkningar, mätningar 
och handlingar fungerar som en kvalitetssäkring och kompletterar egen-
kontrollen. I figuren nedan exemplifieras betygsgränserna för några in-
dikatorer.  

 

Figur 4.1 Några exempel på betygskriterier.  

Om betyget KLASSAD 

Betyget KLASSAD betyder att byggnaden är undersökt och bedömd 
men att den inte lever upp till Miljöbyggnads grundkrav.  

KLASSAD accepteras inte på indikatornivå för nyproducerade bygg-
nader registrerade i 2.1 och senare. På rumsnivå accepteras KLASSAD 
vid nyproduktion, dock måste eventuellt myndighetskrav vara upp-
fyllt.  

I en befintlig byggnad accepteras betyget KLASSAD såväl på indika-
tornivå och som rumsbetyg. Men det finns då en risk för att inte myn-
dighetskrav är uppfyllda. En byggnad som i något vistelserum, eller 
som helhet inte uppfyller myndighetskrav kan inte certifieras i Miljö-
byggnad.  

Om ett vistelserum eller en indikator i en befintlig byggnad får betyget 
KLASSAD och om det finns ett myndighetskrav kopplat till indikatorn 
så är det nödvändigt att visa hur just myndighetskravet är uppfyllt för 
att behålla betyget KLASSAD.  

Alternativt, om myndighetskravet i en befintlig byggnad inte är upp-
fyllda vid tillfälle för ansökan, kan en ombyggnads- eller åtgärdsplan 
bifogas. Åtgärdsplanen ska vara ett formellt dokument som redovisar 
krav på vad som ska genomföras. Dessa åtgärder ska sedan verifieras 
som för en ombyggnad. 
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I Tabell4.2 redovisas per indikator om det finns en direkt koppling till 
myndighetskrav.  

Tabell 4.2 Om och var det kan finnas myndighetsregler som berör Miljö-
byggnads indikatorer vid certifiering av befintlig byggnad eller 
ombyggnad. 

Ind Indikator 
Myndighetskrav i befintliga byggnader och för 
ombyggnad  

1 Energianvändning Myndighetskrav saknas  

2 Värmeeffektbehov Myndighetskrav saknas 

3 Solvärmelast Myndighetskrav saknas 

4 Energislag Myndighetskrav saknas 

5 Ljudmiljö 
Myndighetskrav finns från både Arbetsmiljöverket och 
Folkhälsomyndigheten 

6 Radon 
Myndighetskrav finns från både Arbetsmiljöverket och 
Folkhälsomyndigheten. Observera att BRONS-kra-
ven i MB annorlunda formulerade.  

7 Ventilationsstandard Lag om obligatorisk ventilationskontroll, dvs OVK  

8 Kvävedioxid Inga myndighetskrav 

9 Fuktsäkerhet 
Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har reg-
ler eller rekommendationer. 

10 Termiskt klimat vinter 
Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har reg-
ler eller rekommendationer. 

11 
Termiskt klimat som-
mar 

Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har reg-
ler eller rekommendationer 

12 Dagsljus Arbetsmiljöverket har regler eller rekommendationer.  

13 Legionella 
Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har reg-
ler eller rekommendationer. 

14 
Dokumentation av 
byggvaror 

Myndighetskrav saknas 

15 
Utfasning av farliga 
ämnen 

Myndighetskrav saknas 

16 
Sanering av farliga äm-
nen 

Lagkrav om t ex PCB, asbest. 

 

4.1 Betygsmetod – från indikator till byggnad  
I Miljöbyggnad används en speciell metod, så kallad betygsaggrege-
ring, när indikatorernas betyg ska sammanvägas till ett betyg för hela 
byggnaden.  

Aggregeringen sker i huvudsak i tre eller fyra steg beroende på om in-
dikatorn bedöms från rumsnivå eller byggnadsnivå. 

• Från rumsbetyg till indikatorbetyg 
• Från indikatorbetyg till aspektbetyg 
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• Från aspektbetyg till områdesbetyg 
• Från områdesbetyg till byggnadsbetyg 

Byggnads- eller rumsindikatorer 

Vissa av indikatorerna bedöms för byggnaden som helhet medan andra 
undersöks på rumsnivå, se Figur 4.2.  

Vid nyproduktion bedöms följande indikatorer på rumsnivå:  

• Ind 3  Solvärmelast  
• Ind 10  Termisk klimat vinter  
• Ind 11  Termiskt klimat sommar  
• Ind 12  Dagsljus  

Vid verifiering av nyproducerad och bedömning av en befintlig bygg-
nad bedöms också följande på rumsnivå 

• Ind 5 Ljudmiljö 
 

 

Figur 4.2 Indikatorer som bedöms eller verifieras på byggnadsnivå och 
på rumsnivå. 

Från rumsbetyg från indikatorbetyg 

För rumsindikatorerna ska de bedömda rummens area summeras för 
varje betyg och indikatorbetyget bestäms av det sämsta rumsbetyget 
som får höjas ett steg om minst hälften av bedömd rumsarea har högre 
betyg, se Figur 4.3. Det är viktigt att inte större area än 20 % (eller 
strax däröver) av ett våningsplans Atemp bedöms eftersom de sämsta 
rummens inverkan på indikatorbetyget i annat fall skulle minska.  

Om det finns flera representativa våningsplan ska betygen från de 
olika våningarna aggregeras på samma sätt för varje indikator. Det 
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finns flera sätt att göra detta på. Sämsta våningens indikatorbetyg kan 
höjas ett steg om annat och större plan har högre betyg. Areaviktning 
är tillåten.  

 

Rumsbetyg Bedömd rumsarea, 
ex 1 

Indikatorbetyg 

BRONS 23 m2  

SILVER 10 m2 SILVER 

GULD 15 m2  

 

Rumsbetyg Bedömd rumsarea, 
ex 2 

Indikatorbetyg 

BRONS 23 m2 BRONS 

SILVER 10 m2  

GULD 7 m2    

Figur 4.3  Indikatorbetyget för byggnaden blir det sämsta rummets betyg, 
som får höjas ett steg om minst hälften av den bedömda rums-
arean har bättre betyg.  

Från indikatorbetyg till aspektbetyg 

Sämsta indikatorbetyget inom aspekten bestämmer aspektbetyget, se 
Figur 4.4 nedan där Luftkvalitet får betyget SILVER trots att en av 
dess indikatorer har högre betyg.  

 

Figur 4.4 Exempel på hur indikatorbetyg ger ett aspektbetyg. Lägsta indi-
katorbetyg avgör. 

Från aspektbetyg till områdesbetyg 

Sämsta aspektbetyget inom området bestämmer områdesbetyget, områ-
desbetyget får höjas ett steg om minst hälften av de övriga aspektbety-
gen är högre. På denna nivå har den generella principen luckrats upp så 
att det ska bli lättare att nå högre byggnadsbetyg. Begreppet aspekt fyll-
ler därmed en viktig funktion vid betygsaggregeringen men saknar be-
tydelse i det praktiska klassningsarbetet, principen illustreras i Figur 
4.5. Sämsta aspektbetyget är BRONS men områdesbetyget kan höjas ett 
betyg eftersom mer än hälften av aspektbetygen är högre.  
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Figur 4.5 Exempel på hur aspektbetyg ger områdesbetyg. Lägsta aspekt-
betyg avgör, detta får höjas ett steg om minst hälften av övriga 
aspektbetyg är högre. 

Från områdesbetyg till byggnadsbetyg 

Sista steget är att ta fram betyget för byggnaden, det som oftast är av 
störst intresse för fastighetsägaren. Byggnadsbetyget bestäms av det 
sämsta av de tre områdesbetygen, se Figur 4.6. 

 

Figur 4.6  Exempel på hur områdesbetyg ger byggnadsbetyg. Lägsta om-
rådesbetyg avgör. 

Sammanfattning av betygsaggregering 

Indikatorbetyg Lägsta rumsbetyg avgör, detta kan höjas ett steg 
om minst hälften av den bedömda arean har 
högre betyg 

Aspektbetyg Aspektens lägsta indikatorbetyg avgör 

Områdesbetyg Områdets lägsta aspektbetyg avgör, detta kan 
höjas ett steg om minst hälften av aspektbety-
gen är högre 

Byggnadsbetyg  Lägsta områdesbetyget avgör 
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4.1.1 Betygsverktyg 
Vid klassningsarbetet används ett betygsverktyg som utifrån indika-
torbetyg genererar byggnadsbetyget. Det finns ett verktyg för vardera 

• Nyproducerade byggnader  
• Befintliga byggnader 
• Ombyggnader  

Betygsverktyget är centralt vid klassningsarbetet och är ett pedagogiskt 
sätt att visa fastighetsägare, förvaltare och projektörer hur en byggnad 
under projektering eller förvaltning kan styras mot lägre miljöbelast-
ning. Den kan också användas för att visa vilken betydelse en höjning 
av ett lågt indikatorbetyg kan få för byggnadens betyg.  

4.1.2 Val av rum för bedömning  
I Miljöbyggnad ska inte byggnadens alla rum bedömas och betygsättas 
eftersom det skulle bli alltför kostnadskrävande. Istället används en me-
tod som utgår ifrån Miljöbyggnads grundläggande krav att byggnadens 
mest kritiska delar ska ha inflytande på byggnadsbetyget. I korthet väljs 
och betygsätts rum enligt följande: 

1. Välj ut ett eller flera representativa våningsplan 

2. De 20% sämsta vistelserummen på varje representativt våningsplan 
bedöms och betygsätts. 

Vad är ett representativt våningsplan? 

Ett representativt våningsplan står som typ för antingen hela byggna-
den, några våningar eller endast sig själv.  

Ofta är inte våningsplanen så lika att det enkelt går att hitta ett som kan 
representera många. Anledning till att välja flera representativa plan 
kan vara att våningsplanen har väsentligt olika  

• Verksamheter, t ex butik, bostad, kontor 
• planlösning, t ex kontorslandskap och cellkontor även om de har 

lika fasadlösning (fönsterstorlek) 
• fönsterlösningar (eller olika skuggande), även om de har lika plan-

lösning eller samma verksamhet  

I småhus väljs endast ett plan; det som är sämst för aktuell rumsindika-
tor. 

För varje rumsindikator väljs ett eller flera representativa våningsplan. 
För Ind 12 Dagsljus väljs ett långt ner i byggnaden eftersom möjlig-
heten till bra dagsljusmiljö är sämst där. För Ind 3 Solvärmelast väljs 
ett plan högt upp eftersom rummen där är mest utsatta för solvärme. På 
samma sätt väljs plan för termiskt klimat vinter och sommar.  



Metodik för befintliga och nyproducerade byggnader, Manual 2.2 141001:141017  

20 

Vistelserum  

I Miljöbyggnad ska vistelserum bedömas, dvs som enligt BBR innebär 
”utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt”.  

I bostäder är vardagsrum, kök, sovrum vistelserum och bedöms men 
inte hall, klädkammare, våtrum etc.. 

I lokalbyggnader är det svårare att avgöra vad ett vistelserum är. I tidi-
gare manual fanns en vägledning om att rum som används mer än 30 
minuter under ett arbetspass är vistelserum och skulle bedömas. Defi-
nitionen kompletterades senare med att ”utrymme med stadigvarande 
arbetsplatser ska prioriteras”, t ex ska kontor, kontorslandskap, klass-
rum, reception bedömas men inte pausrum, korridorer, WC, arkiv, ko-
pieringsrum etc. Anledningen är att arbetsmiljön är viktigt för de som 
tillbringar ett arbetspass på samma plats. Därmed ansluter Miljöbygg-
nad till Arbetsmiljöverkets definition vilket förenklar certifieringen av 
befintliga byggnader.  

Summa summarum; i lokalbyggnader ska vistelserum för stadigva-
rande arbete ska prioriteras vid bedömning, andra vistelserum bedöms 
i den mån det behövs för att fylla upp så att 20 % av ett våningsplan 
blir bedömt. 

I hallar och stora försäljningslokaler bedöms de områden (ytor) som 
är avsedda för stadigvarande arbete, t ex diskar och kassor. Observera 
avvikande regler i Ind 12 Dagsljus där pausrum i vissa fall kan bedö-
mas.  

Bedöm de 20 % sämsta vistelserummen 

På ett representativt plan börjar betygsättningen i det vistelserum som 
har sämst förutsättningar att klara aktuellt bedömningskriterium. Där-
efter betygsätts det näst sämsta och så vidare tills strax över 20 % av 
våningsplanets Atemp är bedömt. Med Atemp avses area som är värmd till 
mer än 10 ºC innanför ytterväggarnas insida och hela rum ska räknas.  

Indikatorbetyget bestäms av det sämsta vistelserummets betyg vilket 
kan höjas högst ett steg om minst hälften av bedömd och summerad 
rumsarea har högre betyg, se avsnittet ”Betygsmetod”. 

Om det finns flera representativa våningsplan ska betygen från våning-
arna aggregeras på samma sätt för varje indikator. Det finns flera sätt 
att göra detta på. Sämsta våningens indikatorbetyg kan höjas ett steg om 
annat och större plan har högre betyg. Areaviktning är tillåten. 

Undantag av vistelserum för bedömning  

Det är inte möjligt att definiera generella regler för precis vilken typ av 
vistelserum som kan undantas eftersom det beror på vilken verksamhet 
som bedrivs.  
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Följande undantag accepteras i Miljöbyggnad vid val av vistelserum för 
bedömning:  

• En del utrymmen i lokalbyggnader är definierade som flexibla ar-
betsplatser, de används tillfälligt av olika personer och olika länge 
under ett arbetspass - alltså inte stadigvarande för en och samma 
person. Regler för bedömning av flexibla arbetsplatser är under ut-
veckling.  

• Mötesrum, konferensrum, grupprum med flera kan definieras som 
vistelserum eftersom man tillbringar mer än 30 minuter där, men de 

är inte stadigvarande arbetsplatser och har därför inte samma pri-
oritet när vistelserum väljs.  

• Enstaka vistelserum kan undantas från bedömning på grund av krav 
från verksamheten t ex säkerhet, sekretess, tillgänglighet, särskilda 
krav på hygien och hälsa kan vara skäl till att undanta vistelserum 
och till och med vistelserum för stadigvarande arbete från bedöm-
ning.  

Observera att eventuella undantag ska motiveras i ansökningshandling-
arna. Även om enstaka vistelserum undantas från bedömning på rums-
nivå bör de inkluderas vid bedömning av indikatorer på byggnadsnivå, 
t ex bör hela byggnaden bedömas med avseende på energianvändning, 
effektbehov, radon osv. 

Kommentar till de mest kritiska vistelserummen 

Det är inte meningen att alla vistelserum i byggnaden ska beräknas för 
att hitta de mest kritiska. De fyra rumsindikatorerna har alla har att göra 
med fönsterstorlek och fönsteregenskaper. En enkel tumregel som oft-
ast fungerar är att för indikatorerna 3, 10 och 11 välja de vistelserum 
som har störst glasarea i förhållande till golvarean. Till indikator 12 de 
vistelserum med minst glasarea i förhållande till golvarean. Yttre om-
ständigheter som skuggande eller avskärmande grannhus eller egna 
byggnadsdelar kan dock påverka.  

Val av kritiska vistelserum gäller funktioner och tekniker i färdig bygg-
nad. Det betyder att om det mest kritiska rummet i tidigt skede åtgärdas, 
t ex genom att välja klarare glas för att förbättra dagljusförhållande eller 
genom att fönstret förses med solavskärmning för att minska solvärme-
lasten så kommer andra rum att vara de mest kritiska. 

I BBR finns krav på att öppna planlösningar i vissa fall ska kunna delas 
i funktionella mindre rum. Där det är aktuellt ska det mest kritiska av 
dessa rum väljas för bedömning.  

4.1.3 Delar av byggnaden kan undantas bedömning 
En avvikande verksamhetsdel kan undantas bedömning om den är 
mindre än 10 % av byggnadens Atemp. Det kan gälla till exempel butiker 
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eller kontor i bottenvåningen på ett bostadshus. Utrymme inom samma 
verksamhetstyp kan inte undantas bedömning, t ex kan inte skolköket i 
en skola undantas bedömning.  

Sammanlagt får högst 20 % av byggnadens Atemp undantas på grund av 
avvikande verksamhet, t ex två delar med olika verksamheter mindre 
än vardera 10 %. Även om en verksamhetsdel undantas bedömning kan 
det vara enklare att inkludera hela för vissa indikatorer.  

Fastighetsägare bör inkludera en så stor del av byggnaden som möjlig. 
Ofta är det enklare att endast exkludera vissa indikatorer för den avvi-
kande delen, till exempel:  

• Ind 3 Solvärmelast  
• Ind 5 Ljudmiljö  
• Ind 10 Termiskt klimat vinter  
• Ind 11 Termiskt klimat sommar  
• Ind 12 Dagsljus  

5 Certifiering av nyproducerad byggnad 

I Miljöbyggnad definieras en byggnad som nyproducerad om den varit 
i bruk kortare tid än två år. En nyproducerad ska bedömas med femton 
indikatorer, se Tabell 5.1. Ju tidigare klassningsarbetet kan starta i 
byggprocessen desto större är möjligheterna att styra teknik- och 
systemval för högt betyg.  

En ansökan kan skickas in när det finns dokumentation nog som styrker 
önskade indikatorbetyg. Det kan ske i projekteringsskedet, byggskedet 
eller när byggnaden är i drift (inom två år efter idrifttagning).  

Ansökan kan baseras på följande handlingar beroende på hur långt 
man ha kommit i byggprocessen:  

• Projekteringshandlingar 
• Bygghandlingar 
• Relationshandlingar  

I ”Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader” beskrivs vilka 
metoder för beräkning, analyser som accepteras för varje indikator lik-
som vad som ska redovisas i ansökan och hur verifieringen genom-
förs. 

Vem genomför klassningsarbetet? 

Arbetet med att leda, instruera, samla in och granska underlaget till cer-
tifieringsansökan, bör ske av en certifierad Miljöbyggsamordnare. Be-
räkningar och redovisning i projektet kan ske av respektive aktör i pro-
jekteringsgruppen, till exempel projektledare, arkitekt, byggnadskon-
struktör och VVS-projektör.  
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3 Solvärmelast  

Syftet är att premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs 
för att begränsa solvärmetillskottet under den varma årstiden. Därmed 
minskar behovet av komfortkyla eller olägenheter med övertemperatur.  

Vad bedöms?  

Solvärmelasttalet i W/m2golv. 

Betygskriterier  

Betygskriterier för solvärmelast i W/m2,golv vid nyproduktion. Ingen ändring jämfört 
med 2.1. 

Indikator 3 BRONS SILVER GULD 

Bostäder ≤ 38 ≤ 29 ≤ 18 

Lokalbyggnader ≤ 48 ≤ 43 ≤ 32 

 

Instruktion 

Solvärmelast i vistelserum, SVL beräknas med en förenklad metod som 
utgår från att maximal solstrålning mellan vår- och höstdagjämning mot 
en vertikal yta är ungefär 800 W/m2. Bedömning sker endast i vistelse-
rum med fönster som vetter mot öster till väster via söder (90 till 270 
grader), dvs rum med fönster vridet mot norr ska inte bedömas. För rum 
med fönster åt endast ett väderstreck gäller: 

rum

glas
syst

A

A
gSVL ⋅⋅=800   W/m2 

Vistelserum med fönster åt två väderstreck mellan öster, söder och väs-
ter är solbelysta längre tid och det kan påverka storleken på SVL. För 
dessa används det största av solvärmelasttalen beräknat av sambandet 
ovan och nedan. 

rum

VelÖelSglas

syst

rum

VelÖelSglas

syst
A

A
g

A

A
gSVL ⋅⋅+⋅⋅= 560560  

där  
gsyst  = sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd (-) 
Aglas = glasad del av fönster, dörrar och glaspartier alltså ej karm, bå-

gar och profiler (m2) 
Arum = golvarea i det bedömda rummet, inklusive yta under till exem-

pel köksinredning och garderober (m2) 

Pontus
Maskinskriven text
Bilaga 3
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Vid beräkning av gsyst antas att solskyddet är aktiverat. 

gsyst-värde inkluderar g-värde för glas, yttre, inre eller mellanliggande 
solskydd och kan beräknas med till exempel datorprogrammet ParaSol 
som hämtas kostnadsfritt på www.parasol.se.  

Tänk på att även utstickande byggnadsdelar som balkong, takfot eller 
liknande kan fungera som solskydd och därmed påverka gsyst.  

I bostadshus behöver inte persienner eller motsvarande tillhandahållas 
om de är enkla att montera senare. De boende ska enkelt kunna montera 
den typ av persienn eller motsvarande som behövs för att uppfylla be-
räknat solskydd, gsyst. Dessutom får inte andra relevanta egenskaper hos 
fönstret försämras vid montage. Boende ska informeras om typ eller 
egenskaper hos den persienn som betyget grundar sig på och hur och av 
vem de kan monteras.  

Solvärmelasttalet kan simuleras med datorprogram, beräkning ska då 
ske vid det högsta solvärmetillskottet mellan vår- och höstdagjämning 
- det behöver inte sammanfalla med dag för när det är som varmast ute.  

Om byggnaden är skuggad kan annan maximal strålning än 800 respek-
tive 560 W/m2 mot vertikal yta användas. Beräkningsmetod, förutsätt-
ningar och resultat ska i så fall redovisas. 

Hänsyn tas inte till när under dygnet som vistelserummen används, 
alltså ingår även vistelserum som endast är tänkta att användas kvällstid 
om de vetter mot öster, söder eller väster. 

Rum för bedömning, indikatorbetyg 

Val av vistelserum för bedömning, accepterade undantag och betygsagg-
regering beskrivs i Miljöbyggnads Metodikdel i avsnitt 4.1.2.  

För lokalbyggnader med hall gäller att hallen betygsätts för sig. Resten 
av byggnaden, dvs kontor, reception, verkstad, beredning mm betygsätts 
för sig enligt reglerna för lokalbyggnad. Indikatorbetyget bestäms utifrån 
det sämsta betyget (hall eller resten av byggnaden) och kan höjas ett steg 
om den största arean har högre betyg.  

För handelsbyggnader gäller att försäljningsutrymmen betygsätts för 
sig. Resten av byggnaden, dvs kontor, beredning mm betygsätts enligt 
reglerna för lokalbyggnad. Indikatorbetyget bestäms utifrån det sämsta 
det betyget (försäljningsutrymme eller övriga byggnaden). Det kan hö-
jas ett steg om den största arean har högre betyg. 

I vårdlokaler förekommer flera typer av vistelserum där verksamheten 
ställer krav så att det inte är möjligt att uppfylla Miljöbyggnads krite-
rier, det kan till exempel gälla säkerhet, sekretess, tillgänglighet, sär-
skilda krav på hygien och hälsa. De rum som inte kan bedömas ska re-
dovisas med motiv i form av användning och hänvisning till skäl för 
undantag. 
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Redovisning 

Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Situationsplan med eventuellt skuggande grannar. 
• Bedömda våningsplan med bedömda vistelserum markerade, redovi-

sas på planritningar där väderstreck framgår. 
• Motivering till val av bedömda våningsplan och vistelserum. 
• Motivering till vistelserum som eventuellt undantas bedömning. 
• Golvarea i varje bedömt rum och Atemp för aktuella våningsplan. 
• Fönster i bedömda rum är markerade på fasadritningar. 
• Fönsterarea, eventuella gsyst-värden, solavskärmning och dess egen-

skaper i varje bedömt rum. 
• Balkonger, burspråk, loftgångar mm som skyddar mot sol i bedömda 

rum. 
• Beräkningsprogram som använts för gsyst och skärmdump av beräk-

ningsresultatet.  
• Dag för simulering om annan solintensitet än 800/560 W/m2 används 

vid beräkning. 
• Beräknat SVL och rumsbetyg för varje bedömt rum och det aggrege-

rade indikatorbetyget.  
• Verifikat på fönsters g-värde och solskydd för bedömda rum.  

Verifiering i färdig byggnad 

Verifiering sker genom att kontrollera att beräkningsförutsättningarna, 
det vill säga de fönster-g-värden, solskydd, glas- och rumsareor som 
uppgavs vid ansökan för preliminär certifiering överensstämmer med 
de i färdig byggnad.  

Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats. 

Kommentar 

Solvärmelasttal ska inte förväxlas med effektbehov för komfortkyla. 
Vid dimensionering av system för komfortkyla tas hänsyn till intern-
värmetillskott från till exempel personer, belysning och elapparater.  
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12  Dagsljus 

Syftet är att premiera byggnader som utformats, projekterats och byggts 
för god tillgång till dagsljus. 

Vad bedöms? 

Dagsljuskvalitet bedöms i vistelserum kan bedömas med 

• Dagsljusfaktor
• Fönsterglasandel AF, förenklad metod
• Utblick

Betygskriterier 

Betygskriterier med dagsljusfaktor, DF för nyproducerade byggnader. Förtydligande 
av betygskriterier jämfört med 2.1. 

Indikator 12 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggna-
der 

DF ≥ 1,0 % DF ≥ 1,2 % DF ≥ 1,2 % visad med 
datorsimulering. 

Godkänt resultat från 
enkät eller egendekla-
ration. 

Handelsbygg-
nader 

Lokalbyggna-
der arbets-
platser i hall 

Försäljningsut-
rymme eller hall 
med arbetsplatser 
• DF ≥ 1,0 % eller
• Utblicksarea ≥

40 %

Eller tillhörande pa-
usrum 
• DF ≥ 1,0 %

Resten av byggna-
den bedöms enligt 
kriterier för ”Lokal-
byggnad”. 

Försäljningsutrymme 
eller hall med arbets-
platser 
• DF ≥ 1,2 % eller
• Utblicksarea ≥

50 %

Eller tillhörande pa-
usrum 
• DF ≥ 1,2 % och

ligger i nära an-
slutning till försälj-
ningsutrymmet el-
ler hall

Resten av byggna-
den bedöms enligt 
kriterier för ”Lokal-
byggnad”. 

Försäljningsutrymme 
eller hall med arbets-
platser  
• DF ≥ 1,2 % eller
• Utblicksarea ≥ 50 %

Och tillhörande paus-
rum 
• DF ≥ 1,2 %

Resten av byggnaden 
bedöms enligt kriterier 
för ”Lokalbyggnad”- 

Godkänt resultat från 
enkät eller egendekla-
ration. 

Betygskriterier med fönsterglasandel, AF för nyproducerade byggnader. Ingen 
ändring av betygskriterier jämfört med Manual 2.1. 

Indikator 12 BRONS SILVER GULD 

Bostäder AF ≥ 10 % AF ≥15 % -
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Instruktioner för bedömning av fönsterglasarea, AF 

Dagsljuskvaliteten kan bedömas med den förenklad metod fönsteran-
del, AF som är fönstrets glasarea i förhållande till rummets golvarea.  

100⋅=
golv

glas

A

A
AF

(%) 

Aglas  = fönstrets glasarea, m2

Agolv  = golvarea, m2 inklusive golv under köksinredning, garderober 
etc 

I BBR kan metoden användas tillsammans med SS 91 42 01 för att visa 
att kravet på dagsljustillgång är uppfyllt. Hänvisning till standarden gäl-
ler om fönster med sämre dagsljustransmission än tre klara glas används 
eller om himlen är avskärmad mer än 20°. BBR-krav på dagsljustill-
gång ska vara uppfyllda för att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad.  

Den åberopade standarden går att tolka på flera sätt, i Miljöbyggnad 
accepteras följande:  

Illustration av horisontavskärmningen, α, alltså vinkeln mellan horisontalplan och en 
linje från fönstrets mittpunkt till högsta skärmande punkten på till exempel en annan 
byggnad. 

Alt 1: AF-metoden kan användas om horisonten inte skärmas mer än 
20°och om glasets ljustransmission, LT > ca 0,7 alltså motsvarande tre 
klara glas. 

Alt 2: Om avskärmningen är större än cirka 20° kan diagrammet nedan 
från SS 91 42 01 användas för BRONS. AF är där en funktion av av-
skärmningsvinkeln, endast den oskuggade delen i diagrammet kan an-
vändas och AF ska vara minst 10 %. För SILVER krävs BRONS plus 5. 
AF för 25° är cirka 12 % och för 30° cirka 13,5 %. LT > cirka 0,7. 
Extrapolering är accepterad. 
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Accepterad AF i %, dvs storlek på glasarea i förhållande tll golvarea som funktion av 
avskärmningsvinkeln α. Se Alt 2. 

 

Alt 3: Om en balkong, loftgång eller fast ogenomskinligt solskydd skär-
mar av himlen ska för BRONS rummets area ökas med arean på loft-
gången eller balkongen (enligt standarden) som skymmer himlen. LT > 
cirka 0,7. 

Alt 4: AF accepteras vid kombination av alt 2 och alt 3. 

Instruktioner för bedömning av dagsljusfaktor 

Dagsljusfaktorn är ett mått på förhållandet mellan ljusstyrkan utomhus 
och inomhus en mulen dag, till exempel betyder dagsljusfaktor 2,5 % 
att då belysningsstyrkan är 12 000 lux utomhus är den 300 lux inomhus. 
Dagsljusfaktorn beror på glasarean, mätpunkt, golvarea, horistontav-
skärmning, fönsterglasets ljustransmission och rumsytors reflexions-
förmåga. 

Beräkningen kan ske med en grafisk metod som beskrivs i Att räkna 
med dagsljus (Löfberg 1987). Dagsljusfaktorn kan också beräknas med 
simuleringsprogram, till exempel Radiance, Velux Daylight Visualizer 
(kostnadsfritt). Med simuleringsprogram är det också möjligt att be-
räkna dagsljusfaktorn för olika storlek på glasets ljustransmission, LT.  

Beräknad dagsljusfaktor ska bedömas i en punkt 0,8 meter över golv, 1 
meter från mörkaste sidovägg och på halva rumsdjupet enligt SS 
914201. Alternativt vid den mörkaste arbetsytan på halva rumsdjupet. 
Den mörkaste av dessa två punkter ska jämföras med betygskriterierna. 
I beräkningen ska hänsyn tas till omkringliggande byggnader och ut-
vändiga skuggande byggnadsdelar, fasta skärmar etc.  

Halva rumsdjupet kan utgå från en tänkt vägg mot kommunikationsyta 
i till exempel kontorslandskap. 

Vid beräkning kan normalvärden på reflexionsfaktorer för ljusa väggar 
och tak användas även om hyresgäster kan tänkas välja annan kulör. 

I djupa vistelserum i lokalbyggnader accepteras att beräkningspunkten 
flyttas mot fasaden. Rumsytan inom dubbla avståndet från fasad till be-
räkningspunkt kan användas för stadigvarande arbetsplatser. Ibland an-
vänds benämningen ”möbleringsdjup”. Detta ska framgå av informat-
ion till brukarna.  
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Instruktioner för bedömning av utblick  

Utblicksarean är den golvarean som uppfyller krav på utblick i förhål-
lande till rummets golvarea. Utblick definieras som att på 1,5 meter 
höjd inomhus kunna se ut 5 grader eller mer både horisontellt och ver-
tikalt. Det är inte nödvändigt att se himlen. Dessutom ska avståndet 
mellan fönster och en vägg eller liknande vara minst 5 meter. Takföns-
ter är accepterade för att tillgodogöra sig utblick.  

Den tillgodoräknade utblicken får inte skymmas av permanent inred-
ning, mellanväggar etc. Som utomhus räknas ett dagljusbelyst atrium 
där dagsljusfaktorn överstiger 4 % i synfältet. 

 
Illustration av definitionen på utblick. Avståndet till vägg utanför fönstret ska vara 5 m 
eller mer. 

Rum för bedömning, indikatorbetyg 

Val av vistelserum för bedömning, accepterade undantag och betyg-
saggregering beskrivs i Miljöbyggnads Metodikdel i avsnitt 4.1.2.  

Speciellt för lokalbyggnader med hall gäller att hallen (och/eller even-
tuellt tillhörande pausrum) betygsätts för sig. Och resten av byggna-
den betygsätts för sig, dvs kontor, reception, verkstad, beredning mm 
för sig enligt reglerna för lokalbyggnad. Indikatorbetyget bestäms uti-
från det sämsta betyget (hall eller resten av byggnaden). Det kan höjas 
ett steg om den största arean har högre betyg.  

Speciellt för handelsbyggnader gäller att försäljningsutrymmen 
(och/eller eventuellt tillhörande pausrum) betygsätts för sig. Och res-
ten av byggnaden betygsätts för sig dvs kontor, beredning mm enligt 
reglerna för lokalbyggnad. Indikatorbetyget bestäms utifrån det sämsta 
betyget (försäljningsutrymme eller resten av byggnaden). Det kan hö-
jas ett steg om den största arean har högre betyg. 

I vårdlokaler förekommer flera typer av vistelserum där verksamheten 
ställer krav så att det inte är möjligt att uppfylla Miljöbyggnads krite-
rier, det kan till exempel gälla säkerhet, sekretess, tillgänglighet, sär-
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skilda krav på hygien och hälsa. De rum som inte kan bedömas ska re-
dovisas med motiv i form av användning och hänvisning till skäl för 
undantag.    

Redovisning 

Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Situationsplan som visar omgivningens avskärmning av himlen.
• Representativa våningsplan på planritningar.
• Motivering till val av representativa våningsplan.
• Bedömda vistelserum är markerade på planritningar.
• Motivering till val av vistelserum som bedömts.
• Motivering till vistelserum som undantagits bedömning.
• Golvarea i varje bedömt rum och Atemp för valda våningsplan.
• Fönster i bedömda rum är markerade på fasadritningar.
• Fönsterareor i varje bedömt rum.
• Fönsters LT-värde i varje bedömt rum.
• LT-värden är styrkta.
• Fast solavskärmning, balkonger, burspråk, loftgångar mm som av-

skärmar himlen i bedömda rum.
• Rumsbetyg för varje bedömt rum.
• Eventuell beräknad area för utblick för varje aktuellt rum.

Om den förenklade metoden används:
• Beräknad AF och rumsbetyg för varje bedömt rum.
• Indikatorbetyg enlig aggregeringsprincipen.

Om dagsljuset har simulerats:
• Beräkningsprogram som använts för simulering av dagsljusfaktor,

DF.
• Övriga indata till simuleringen av DF i respektive rum, alltså uppgif-

ter om rumsytor egenskaper och rummets geometrier.
• Simulerad DF, markerad bedömningspunkt och rumsbetyg för varje

bedömt rum.

För att styrka exempelvis fönsters egenskaper kan något av följande 
dokument användas: byggnadsbeskrivning, A-ritningar, VVS-hand-
lingar, K-ritningar, följesedlar, orderbekräftelse, intyg, foto eller relat-
ionshandlingar. 

Verifiering i färdig byggnad 

• Verifiering sker genom kontroll av beräkningsförutsättningar i färdig
byggnad.

• För GULD på denna indikator i flerbostadshus och lokalbyggnader
krävs en enkätundersökning som visar att minst 80 % av svarande
brukare anser att dagsljuskvaliteten är mycket bra, bra eller accepta-
bel, se fråga 5 i enkäten i bilagan eller frågorna 5 och 6 i enkäten för
handelsbyggnader.
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• Enkätsvaren gäller de faktorer som fastighetsägaren kan påverka
• Om antalet anställda är fem eller färre ersätts enkäten med en brukar-

deklaration baserad på enkäten.
• För GULD i småhus besvaras enkätens fråga 5 som en egendeklarat-

ion och undertecknas av ägaren.
• Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats.



Vår verksamhet (/varverksamhet)
 Vår verksamhet (/varverksamhet/122varverksamhet)   19 november 2014

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart byggande. Tillsammans

verkar vi för grönt byggande, hållbar stadsutveckling och en hållbar anläggningsbransch. Vi gör detta

genom att tillhandahålla ett antal tjänster och leda ett antal projekt.

Sweden Green Building Council vill göra det enklare för medborgare, fastighetsägare, hyresgäster och

kunder att välja ett hållbart alternativ i den byggda miljön, genom att göra det lätt att förstå

miljöcertifieringssystem och hur miljöklassning och miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och

anläggningsprojekt fungerar.

Miljöcertifiering
En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett

certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Det finns ett flertal

certifieringssystem världen över. Sweden Green Building Council har som mål att så många byggnader som

möjligt i Sverige skall miljöcertifieras och därmed bidra till ett hållbarart samhälle. Vi har valt ut fyra

certifieringssystem som passar olika typer av byggnader och fastighetsägare. De är samtidigt de mest

använda systemen i Sverige:

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden. Det är enkelt och kostnadseffektivt och man får en

relevant miljöbedömning av sin byggnad. Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader

oavsett storlek. Läs mer om Miljöbyggnad. (/ommiljoebyggnad)

EU GreenBuilding
GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina

lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med

nybyggnadskraven i BBR. Läs mer om EU GreenBuilding. (/introduktion307)

BREEAM SE
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) från Storbritannien är det mest använda

miljöcertifieringssystemet i världen. Det är utvecklat och administrerat av BRE, som tidigare var ett statligt

brittiskt institut men som nu ägs av en sammanslutning av branschaktörer. Sweden Green Building Council

har utvecklat en version för den svenska marknaden, BREEAM SE och tillhandahåller den svenska

manualen samt sköter registreringar och teknisk utveckling. Läs mer om BREEAM SE. (/ombreeamse

meny)

 (/)

http://www.sgbc.se/
http://www.sgbc.se/introduktion-307
http://www.sgbc.se/om-breeam-se-meny
http://www.sgbc.se/var-verksamhet
http://www.sgbc.se/om-miljoebyggnad
http://www.sgbc.se/var-verksamhet/122-var-verksamhet
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LEED
The LEED™ Green Building Rating System har utvecklats och administrerats av U.S. Green Building

Council. Sweden Green Building Council arbetar med anpassningar av LEED till svenska förhållanden

genom så kallade ACPs (Alternative Compliance Paths). Vi är samarbetspartner med US Green Building

Council för att få fram de bästa LEEDlösningarna för svensk och europeisk marknad och som

utbildningspartner ger vi också ett flertal grundutbildningar i LEED. Läs mer om LEED. (/omleed)

CEEQUAL
CEEQUAL är ett brittiskt certifieringssystem som bedömer och betygsätter hur väl anläggningsprojekt har

hanterat hållbarhetsfrågor. Systemet syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och utförare till att göra

mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda. Manualen för

CEEQUAL finns på svenska, men certifieringen hanteras av CEEQUALgodkända assessorer och görs inte

av Sweden Green Building Council i dagsläget. Arbetet med CEEQUAL är en del i projektet

Hållbarhetscertifiering av anläggningsbranschen. Läs mer om CEEQUAL. (/hallbarhetscertifieringceequal)

Hållbar stadsutveckling
För att skapa en hållbar byggd miljö räcker det inte bara att certifiera enskilda byggnader och fastigheter,

utan arbetet måste föras även på stadsnivå. Sweden Green Building Council har sedan 2012 drivit

projektet HCS, Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, som är ett samverkansprojekt mellan olika

branschaktörer. Inom ramen för HCS kommer Sweden Green Building Council att ta fram ett nationellt

ramverk för hållbar stadsutveckling, konkreta verktyg som ett svenskt hållbarhetscertifieringssystem för

stadsdelar, erbjuda fysiska och virtuella utbildningar i både verktyg och hållbar stadsutveckling och skapa

engagemang och möjliggöra spridning av erfarenheter och innovationer. Läs mer på projektets hemsida

Hållplatsen. (http://www.hallplatsen.nu)

Hållbar anläggningsbransch
Sweden Green Building Council driver projektet HCA, som står för HållbarhetsCertifiering av

Anläggningsprojekt. Branschsamarbetet HCA startades upp i projektform, med syfte att skapa samverkan

kring hållbar utveckling i anläggningsbranschen. Bakgrund till projektet är att anläggningsbranschen har

efterfrågat ett samverkansforum för att driva utvecklingen mot en mer hållbar anläggningsbransch. Inom

projektet har förslag på hur HCA kan organiseras, finansieras, vilken verksamhet som ska bedrivas samt

former för delaktighet och medlemskap arbetats fram. Som en del av arbetet med att utveckla en hållbar

anläggningsbransch har certifieringssystemet CEEQUAL:s manual översatts till svenska. Läs mer om

projektet HCA. (/varverksamhet/hallbarhetscertifieringavanlaggning)

Om oss Kontakt

http://www.sgbc.se/hallbarhetscertifiering-ceequal
http://www.sgbc.se/var-verksamhet/hallbarhetscertifiering-av-anlaggning
http://www.hallplatsen.nu/
http://www.sgbc.se/om-leed


Frågeformulär för Entreprenörer	  

Inledning	  
Syftet	  med	  intervjun	  är	  att	  få	  fram	  underlag	  till	  vårt	  examensarbete	  för	  att	  kunna	  
besvara	  frågeställningarna	  

• Vilka problem uppstår när motsägelser som solvärmelast och dagsljus ska
uppfyllas?

• Hur kan problemen med solvärmelast och dagsljus lösas?

Vi	  	  skulle	  vilja	  ha	  ett	  exempel	  på	  en	  byggnation	  som	  miljöcertifierades	  enligt	  
miljöbyggnad	  och	  vi	  vill	  framförallt	  få	  fram	  information	  om	  miljöbyggnad	  och	  
hur	  faktorerna	  solljus	  och	  dagssljus	  har	  påverkat	  ert	  arbete	  

Öppningsfrågor	  

Berätta	  om	  hur	  ert	  arbete	  med	  miljöbyggnad	  har	  sett	  ut?	  

Är	  det	  enklare	  att	  bygga	  utan	  miljöbyggnads	  krav	  och	  isåfall	  varför?	  

Indikatorn	  dagsljus	  

Kan	  du	  redogöra	  för	  de	  problem	  som	  uppstod	  när	  ni	  skulle	  uppfylla	  kraven	  på	  
dagsljus?,	  De	  problem	  som	  annars	  inte	  hade	  uppstått	  om	  inte	  byggnaden	  skulle	  
miljöcertifieras	  med	  miljöbyggnad.	  

Hur	  löste	  ni	  miljöbyggnads	  krav	  på	  dagsljus?	  

hade	  man	  kunnat	  lösa	  detta	  på	  något	  annat	  sätt?	  

Varför	  blev	  det	  just	  den	  lösningen	  som	  ni	  valde?	  
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Indikatorn	  värmelast	  
	  
Kan	  du	  redogöra	  för	  de	  problem	  som	  uppstod	  när	  ni	  skulle	  uppfylla	  kraven	  på	  
solvärmelast?,	  De	  problem	  som	  annars	  inte	  hade	  uppstått	  om	  inte	  byggnaden	  
skulle	  miljöcertifieras	  med	  miljöbyggnad.	  
	  
Hur	  löste	  ni	  miljöbyggnads	  krav	  på	  solvärmelast?	  
	  
hade	  man	  kunnat	  lösa	  detta	  på	  något	  annat	  sätt?	  
	  
Varför	  blev	  det	  just	  den	  lösningen	  som	  ni	  valde?	  
	  
	  
Fönster	  
	  
Vad	  var	  dina	  kriterier	  för	  att	  välja	  ut	  rätt	  fönster	  tlll	  projektet	  utöver	  det	  som	  
står	  i	  förfrågningsunderlaget?	  	  
	  
Var	  dom	  	  på	  något	  sätt	  styrda	  av	  kraven	  på	  dagsljus	  och	  solvärmelast?	  
	  
MIljöbyggnad	  allmänt	  
	  
Tycker	  du	  att	  de	  krav	  som	  miljöbyggnad	  begär	  är	  rimliga?	  	  
	  
Varför	  tror	  du	  att	  miljöbyggnad	  har	  satt	  just	  dessa	  krav/värden	  för	  att	  man	  ska	  
få	  miljöcertifiera	  en	  byggnad?	  
	  
kan	  ni	  dra	  några	  specifika	  lärdomar	  av	  att	  ert	  bygge	  med	  
miljöbyggnadcertifiering?	  
	  
	  
	  
	  
	  



INTERVJU CHRISTINE 

 

MILJÖBYGGNAD: 

Det blir vanligare med Miljöbyggnad, fler känner till det. Därför kan det vara bra att ha arbetat med 

det. 

Konsulter hade inte programvaror här på hemmaplan så därför tog vi in en konsult från Malmö för 

att lösa miljöbyggnads krav på  dagsljus och solvärmelast 

Innnan projektet förutsatte vi att beställaren tänkt och jobbat igenom det här med Miljöbyggnad. 

Med rätt motivering kan man undgå krav som Miljöbyggnad ställer. Motiverade problemet med att 

det är en genomgång i vardagsrummet och då inte vistas där, vilket gjorde att dagsljuskravet inte 

gällde hela vägen in där det blev för mörkt för kravet. 

Oftast flera olika Konsulter till de olika indikatorerna 

Fönster på förfrågningsunderlag är en önskan men går att förändra efter utredning och då komma 

med förslag till beställaren att ändra. 

En indikator kan sänkas medan man höjer nivån på en annan för att uppnå rätt betyg. 

För tight mellan fönster kan ge problem med bärighet.Allt har med varandra att göra, problem kan 

skapa problem.  

Beställaren är delaktig i att komma med förslag på lösningar. 

Anledninget till att vi ville jobba med detta projekt var för att det verkade som ett roligt projekt att 

genomföra, hade inte med att det var Miljöbyggnad att göra. Vi trodde det skulle bli mindre jobb 

med Miljöbyggnad än det blev.  

En erfarenhet från att jobba med Miljöbyggnad. Kontrollera handlingar från start. Dagsljus från 

takfönster kom in först när taket var byggt.en annan lärdom är att inte lita på ritningar, kan ske 

förändringar. 

Fördelar med miljöbyggnad : 

 det höjer kvaliteten på huset,  

 dokumenterar material som man inte gjort annars, 

  bra med extrakontroller, 

 genomtänkt från början istället för kompletteringar. 

 Använder miljöbyggnad till viss del som marknadsföring.  
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Nackdelar med MIljöbyggnad: 

 Mycket administration. En pärm mer med arbete än vad det annars hade blivit.Inte lita på 

ritningar, kan ske förändringar. 

 Speciallösningar kring fönster. 

 Tätning av huset blir mer komplicerat. 

 Kontroller, projektering, handlingar. 

 Ljud vid fönster hade aldrig behövts tänkas på. 

 Mer granskningar vilket gjorde att fönstrena blev sena till bygget då det var påbörjat.  

 

Tror att Fönster på väggar är mer utvecklade än takfönster. 

Beställaren har i detta läget inte kontrollerat att ritningen uppfyller miljöbyggnads krav och det är för 

att de inte hade mycket pengar för att ta fram handlingar och för att de beställde en 

totalentreprenad.  

Målen från Miljöbyggnad är rimliga eftersom SGBC gå med på att kompromissa. Miljöbyggnad ska ha 

högre krav än BBR vilket är rimligt. 

Miljöbyggnad blir bättre för varje ny upplaga. 

Tror att miljöbyggnadskraven kan vara baserade på bland annat undersökningar om att i det här 

läget mår människan bäst.   

SOLVÄRMELAST: 

Problemet är när det blir varmt i rummet. 

Lösningar: 

 Fönster medSolskyddsfilm fick sättas in och det i kombination med för mycket buller gjordes 

att andra fönster behövdes. 

 Takutsprång, markiser,  raster (väldigt bra lösning), mörkläggningsgardiner, solfilm, 

persienner. 

 

 

Använder helst något utvändigt solskydd för att klara solvärmelasten 

Raster måste anpassas efter bland annat fönstertyp och väderstreck. Svårast på vår, sent på höst och 

vintern då solen kan skina under raster men det ger ingen större solvärmelast då solen inte är lika 

varm då.  

Solfilm är bra att det finns för ibland finns inte många andra val och de hjälper året om. Nackdel är 

att det inte kan installeras i efterhand. 

 



DAGSLJUS: 

Storlek, mängd på fönster och utformningen på rummet avgör dagsljusinsläpp. 

Problem: Vi fick gå in och kontrollera att det var anpassat och då märkte vi att det var för mörkt inne 

i köket till exempel och fick sätta in en takkupol. 

Lösningar: 

 Installera takfönster,  

 sätta fönster mellan rummen och på så sätt få indirekt dagsljus, det ger sämre värde men kan 

hjälpa. 

 Byta funktion i rummet eller förändra rummets storlek för att få in tillräckligt med dagsljus.  

Tycker inte att Bredden på fönstret ger större skillnad än höjden.  

Hade inte installerat takfönster i köket om det inte varit byggt med Miljöbyggnad. 

Direkt dagsljus är mycket bättre än indirekt dagsljus 

Fördel med takfönster är att det inte tar plats för inredning och det negativa är att man får göra 

håltagning vilket är besvärligt.  

Väderstreck påverkar där söder är värst. 

Stora fönster ger stor solinstrålning.  

 



Intervju Viktor 

MILJÖBYGGNAD: 

Vi har svårt att påverka hur fasaden ska se ut då vi får ritningen färdigritad. 

Laborera med kravnivåerna. Tar man bort att man kan laborera med betygen försvinner en 

del med grejen. Laborerar med nivåerna först och främst innan åtgärder görs. 

Många beställare är inte redo att ta steget för Miljöbyggnad guld då det är dyrt. Man tycker 

det är gott nog att ha silver.  

Tar in konsulter eller arkitekter och samordnar sedan dessa uppgifter. 

Man slipper många beräkningar om man arbetar utan krav på Miljöbyggnad. 

Mer kostnader med Miljöbyggnad. Pappersarbetet runt om kostar upp mot 200kkr men kan 

påverka ett projekt med flera miljoner. 

Miljöbyggnad är enkelt att arbeta med. 

Det förs alltid en dialog med ansvariga i projektet där man diskuterar förslag på lösningar för 

att klara kraven som miljöbyggnad ställer. 

Svårt att ändra på planlösningen eller funktion i rummet. 

Fördelar: 

 Det blir en struktur och kontroller behövs göras. Koll på vad för material som byggs

in.

 Det blir positiv marknadsföring. De byggnader vi själva uppför är silver för att

marknadsföra att vi gör bra hus och är en bra nivå.

Nackdelen är att det blir mycket administration. 

För höga krav och för mycket efterarbete med enkäter för att bygga med guld, man blir 

aldrig klar med ett projekt. Brons motsvarar BBR. Men det är rimliga krav. 

Den som gör förfrågningsunderlaget måste ha lite koll på att de klarar sig enligt 

Miljöbyggnad så mycket ansvar ligger på arkitekten. Tycker att arkitekten borde styra upp 

allt från början. 

Tror att SGBC när de har utformat kraven, utgått från BBR och höjt nivån för att vara lite 

bättre.  
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Tycker att namnet Miljöbyggnad är missvisande. Hade varit mer passande med 

inomhusmiljöbyggnad eller liknande. 

SOLVÄRMELAST: 

Arkitekten vill oftast ha helklara glas vilket inte helt blir fallet med solskyddsglas. 

Lösningar för att klara solvärmelasten 

 Yttre solavskärmning som man kan dra ner på sommaren. Solskyddspersienner på 

utsidan. Persienner kan vara vindkänsliga vilket gör att effekten kan försvinna. 

 Markiser som följer glaset finns. 

 Olika typer av glas tex glas med bra g-värde 

De har ofta tagit hänsyn till solvärmelasten redan i förfrågningsunderlaget genom storleken 

på fönster. Treglas påverkar inte g-värdet utan det är mer kopplat till U-värdet. 

Olika typer av solavskärmningar och olika typer av glas påverkar solvärmelasten. 

 

DAGSLJUS: 

Blir problem med dagsljus om beställarens arkitekt inte har räknat rätt, Arkitekten vill oftast 

ha helklara glas vilket inte helt blir fallet med solskyddsglas och då kan intaget av dagsljus bli 

sämre 

Lösning är att säga till  beställarens arktiekt att att det inte klarar kraven så får han rita om.  

 

    



Frågeformulär	  för arkitekter/konsulter

Inledning	  

Vi	  skriver	  ett	  examensarbete	  som	  handlar	  om	  miljöbyggnad	  och	  att	  uppfylla	  
kraven	  för	  dagsljus	  och	  solvärmelast	  

Syftet	  med	  intervjun	  är	  att	  få	  fram	  underlag	  till	  vårt	  examensarbete	  för	  att	  kunna	  
besvara	  frågeställningarna	  i	  arbetet	  som	  ä:	  

• Vilka problem uppstår när motsägelser som solvärmelast och dagsljus ska
uppfyllas?

• Hur kan problemen med solvärmelast och dagsljus lösas?

Öppningsfrågor	  

Berätta	  om	  hur	  ert	  arbete	  med	  miljöbyggnad	  har	  sett	  ut?	  

Hur	  	  kommer	  det	  sig	  att	  ni	  arbetar	  med	  miljöbyggnad	  

Är	  det	  enklare	  att	  bygga	  utan	  miljöbyggnads	  krav	  och	  isåfall	  varför?	  

Indikatorn	  dagsljus	  

Kan	  du	  redogöra	  för	  de	  problem	  som	  uppstår	  när	  ni	  ska	  uppfylla	  kraven	  på	  
dagsljus?,	  De	  problem	  som	  annars	  inte	  hade	  uppstått	  om	  inte	  byggnaden	  skulle	  
miljöcertifieras	  med	  miljöbyggnad.	  

Hur	  löste	  ni	  miljöbyggnads	  krav	  på	  dagsljus?	  

hade	  man	  kunnat	  lösa	  detta	  på	  något	  annat	  sätt?	  

Varför	  blev	  det	  just	  den	  lösningen	  som	  ni	  valde?	  

Kan	  du	  beskriva	  hur	  det	  går	  till	  när	  du	  räknar	  på	  dagsljus?

Använder	  du	  något	  datorprogram	  för	  att	  beräkna	  detta?	  
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Indikatorn	  värmelast	  
	  
Kan	  du	  redogöra	  för	  de	  problem	  som	  uppstår	  när	  ni	  ska	  uppfylla	  kraven	  på	  
solvärmelast?,	  De	  problem	  som	  annars	  inte	  hade	  uppstått	  om	  inte	  byggnaden	  
skulle	  miljöcertifieras	  med	  miljöbyggnad.	  
	  
Hur	  löste	  ni	  miljöbyggnads	  krav	  på	  solvärmelast?	  
	  
hade	  man	  kunnat	  lösa	  detta	  på	  något	  annat	  sätt?	  
	  
Varför	  blev	  det	  just	  den	  lösningen	  som	  ni	  valde?	  
	  
Kan	  du	  beskriva	  hur	  det	  går	  till	  när	  du	  räknar	  på	  solvärmelast	  
	  
Använder	  du	  något	  datorprogram	  för	  att	  beräkna	  detta?	  
	  
	  
MIljöbyggnad	  allmänt	  
	  
Vad	  tycker	  du	  är	  fördelarna	  med	  miljöbyggnad?	  
	  
Tycker	  du	  att	  de	  krav	  som	  miljöbyggnad	  begär	  är	  rimliga?	  	  
	  
Tycker	  du	  att	  kraven	  för	  dagsljus	  och	  solvärmelast	  är	  särkskilt	  svåra	  att	  
kombinera?	  
	  
Varför	  tror	  du	  att	  miljöbyggnad	  har	  satt	  just	  dessa	  krav/värden	  för	  att	  man	  ska	  
få	  miljöcertifiera	  en	  byggnad?	  
	  
Kan	  du	  dra	  några	  specifika	  lärdomar	  av	  att	  arbeta	  med	  miljöbyggnadcertifiering?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



INTERVJU JOHAN 

MILJÖBYGGNAD: 

Det är inte många som har den kunskapen. 

Det är hög efterfrågan på de som kan Miljöbyggnad. 

Bra att det gynnar brukarna, gynnar miljön överlag,  

Tycker attt miljöbyggnadskraven är rimliga,  

för att få fram värdena i miljöbyggnad har de nog tagit ett Helhetsbegrepp på byggnaden, 

ingående material i byggnaden, miljön inomhus, miljön utomhus, de har tänkt igenom 

alltihop och gjort en kravlista.  

Miljöbyggnad ökar krav på utbildningsnivå. 

SOLVÄRMELAST: 

Solskyddsglas släpper inte in lika mycket solvärmelast men släpper heller inte in lika mycket 

dagsljus. 

kraven på Solvärmelasten kan tvinga fram att man använder solskyddsglas. 

Lösningar för att klara solvärmelasten kan vara att byta verksamhet eller funktion, anpassa 

fasaden, sänka betyget, olika fönsterstorlekar (area), markiser, solskydd, persienner, ändra 

storlek endast vid behov, raster.  

I söderläge behöver man oftast inte tänka på dagsljuskravet utan där är bara solvärmelasten 

ett problem.    

Solskyddet går ut lika långt som glaset är högt. 

Typ av glas gör stor skillnad. 

 

DAGSLJUS:  

Problem som kan uppstå för att uppfylla dagsljus kan vara Utformning av arbetsplatser, 

byggnadens placering, byggnadens storlek, verksamhet i lokalen, fönsterstorlek. 

Lösningar för att klara dagsljus: Byta verksamhet, förmildrande regler (motivering) (byta en 

verksamhet som till exempel från arbetsplats till mobil arbetsplats), större fönster (olika 

storlekar, ingen större skillnad på om fönstret är högre eller bredare men högre är marginellt 

bättre), takfönster, solskyddsglas,  

 Typ av glas gör stor skillnad. 
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Solskyddsglas släpper inte in lika mycket solvärmelast men släpper heller inte in lika mycket 

dagsljus. 

Högre U-värde ger sämre ljus i rummet.  

 

 



INTERVJU EMIL 

MILJÖBYGGNAD: 

Problemet är mer att det är dyrare än att det är svårt att lösa indikatorerna 

Indikatorerna solvärmelast och dagsljus har funnits med länge i branschen genom olika krav 

som till exempel i myndighetskrav 

Fördelar med miljöbyggnad: 

 Tredjepart granskar arbetet

 Med Miljöbyggnad blir det kontroller och granskningar vilket det inte är annars men

man tänker ändå på det

 Sämre byggnad utan Miljöbyggnad.Får en kvalitetsprodukt om man bygger med

Miljöbyggnad

 Det kan bli sämre planlösning utan Miljöbyggnad

 ,forcerar fram lösningar för kravuppfyllnad, gör att man tar hänsyn tidigt i projektet,

verificerat om det är en fungerande lösning,

 Täcker alla aspekter inom energi, inomhusklimat och miljö med byggnadsmaterial

 Miljöbyggnad tycker jag är verklighetsförankrat

 Bidrar till utveckling av branschen

 Allt arbete ska dokumenteras

 Motivera varför man klarar kraven

 Skapas arbetstillfällen om kan korta ner tiderna för processen

 ”Vi har alltid byggt så här”-mentaliteten försvinner

SGBC använder konsulter för att granska andra konsulter 

Branschen granskar branschen 

Innan räckte det att lösa ett problem men nu med Miljöbyggnad ska man även redovisa att 

man har löst det med granskning i resultatet 

Nu används Miljöbyggnad  mest i storstäder men under utveckling i småstäder 

Det är en enkel kravställning då det är ungefär samma krav som i vanliga fall men det är en 

tillsyn och gör det enklare för entreprenörer. Det är ungefär som branschen redan räknar. 

Skillnaden är att man har en tredjepartgranskning. man kan slinka igenom om man inte 

miljöcertifierar 
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generellt sett enklare att bygga utan miljöbyggnads krav då man slipper den tillsynen man 

får med Miljöbyggnad och man slipper följa miljöbyggnads krav och det är inga krav på 

uppföljning 

Vissa  bronsnivåer är som BBR men många av indikatorernas bronsnivå är högre nivå än BBR 

Olika konsulter räknar på olika indikatorer 

Finns ett program som heter IDA-ICE som blir mer och mer användbart och troligtvis det 

enda datorprogram som kommer användas senare då det samordnar alla beräkningar  

MIljöbyggnadskraven är rimliga men beställaren kan ställa orimliga krav på nivå på 

byggnaden 

Anledningen till dessa kravnivåerär tror jag är för att det är myndighetskrav från grunden 

som man höjt upp 

Gjort en omvärldsanalys om vad som ställs för krav i andra länder oh vad som är rimligt 

Krävs bra samordning 

Genomgång och utbildning av projektörer så de förstår helheten och inte bara sin egna 

indikator 

Problemet runt Jönköping är att det inte är många som arbetat med Miljöbyggnad men det 

kommer bli en branschstandard. Miljöbyggnad är det överlägset största 

miljöcertifieringssystemet 

Det som vikan vinna på att arbeta med miljöbyggnad är att det skapar mer arbete och ger 

Marknadsföring 

I framtiden kommer man nog behöva vara certifierad för att få ansöka 

 

SOLVÄRMELAST: 

man kan i princip säga att med kraven silver eller guld behöver man rörliga eller fasta 

solskydd  

Är det invändiga solskydd krävs mycket av fönstrena  

Fönstrenas placering och storlek är viktigt 

Solvärmelast kan man åtgärda med olika solskydd 

Stora fönster ger problem och ger en gräns om man inte vill ha externa solavskärmningar 

Fönster med bättre g-värde är en lösning men det blir snabbt dyrt 



Tycker att Rörlig solavskärmning är bättre än fast solavskärmning  

Myndigheter vill  ofta ha fasta solavskärmningar då rörliga ger mycket underhåll 

Ny teknik på väg – fönster som styrs genom att tona ner när solintensiteten ökar 

Utveckling sker på marknaden vilket gör att det i framtiden troligtvis inte kommer behövas 

solskydd 

Fönsteruppbyggnad med solavskärmning som passar 

Planlösning kan ändras för att lösa solvärmelastens krav 

Det är bättre att ha stora fönsterpartier mot annat väderstreck än söder 

 

DAGSLJUS: 

Dagsljuskrav finns även med i BBR 21 men det saknas tillsyn 

Dagsljus är i stadigvarande rum och vistelserum, begränsar vart man kan placera 

arbetsplatser, kan egentligen bara vara i fasaderna annars behöver man takljus 

Hur djupa rum får vara är det stora problemet. man får inte plats med lika mycket som man 

tänkt, inte tillräckligt många arbetsplatser, utgått från att ett rum kan vara längre in än det 

kan vara 

lättare att tillämpa dagsljus om man inte bygger med Miljöbyggnad 

Större fönsterytor ställer högre krav på planlösningen (dagsljus) 

Motivera varför det inte blir uppfyllt 

Beror på kraven för de andra indikatorerna hur man löser dagsljus det då man sätter de i 

förhållande till varandra 

En lösning är att välja annan typ av fönster 

Dagsljus är den mest kritiska indikatorn 

Dagsljus är ofta det som slopar Miljöbyggnad om man ska ha ett högre betyg 

 

 



Frågeformulär	  för beställare

Inledning	  

Vi	  skriver	  ett	  examensarbete	  som	  handlar	  om	  miljöbyggnad	  och	  att	  uppfylla	  
kraven	  för	  dagsljus	  och	  solvärmelast	  

Syftet	  med	  intervjun	  är	  att	  få	  fram	  underlag	  till	  vårt	  examensarbete	  för	  att	  kunna	  
besvara	  frågeställningarna	  i	  arbetet	  som	  är:	  

• Vilka problem uppstår när motsägelser som solvärmelast och dagsljus ska
uppfyllas?

• Hur kan problemen med solvärmelast och dagsljus lösas?

Öppningsfrågor	  

Berätta	  om	  hur	  ert	  arbete	  med	  miljöbyggnad	  har	  sett	  ut?	  

Hur	  	  kommer	  det	  sig	  att	  ni	  arbetar	  med	  miljöbyggnad?	  

Är	  det	  enklare	  att	  bygga	  utan	  miljöbyggnads	  krav	  och	  isåfall	  varför?	  

Hur	  noggrannt	  kontrollerar	  ni	  att	  uppgifterna	  i	  förfrågningsunderlaget	  uppfyller	  
miljöbyggnads	  krav?	  

Indikatorn	  dagsljus	  

Kan	  du	  redogöra	  för	  de	  problem	  som	  uppstår	  när	  ni	  ska	  uppfylla	  kraven	  på	  
dagsljus?,	  De	  problem	  som	  annars	  inte	  hade	  uppstått	  om	  inte	  byggnaden	  skulle	  
miljöcertifieras	  med	  miljöbyggnad.	  

Hur	  löser	  ni	  miljöbyggnads	  krav	  på	  dagsljus?	  

hade	  man	  kunnat	  lösa	  detta	  på	  något	  annat	  sätt?	  
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Indikatorn	  solvärmelast	  

Kan	  du	  redogöra	  för	  de	  problem	  som	  uppstår	  när	  ni	  ska	  uppfylla	  kraven	  på	  
solvärmelast?,	  De	  problem	  som	  annars	  inte	  hade	  uppstått	  om	  inte	  byggnaden	  
skulle	  miljöcertifieras	  med	  miljöbyggnad.	  

Hur	  löser	  ni	  miljöbyggnads	  krav	  på	  solvärmelast?	  

hade	  man	  kunnat	  lösa	  detta	  på	  något	  annat	  sätt?	  

Fönster	  

Hur	  väljer	  ni	  fönster	  när	  ni	  tar	  fram	  förfrågningsunderlaget	  till	  en	  byggnad	  som	  
ska	  miljöcertifieras	  med	  miljöbyggnad?	  

Påverkas	  valet	  av	  kraven	  på	  dagsljus	  och	  solvärmelast?	  

MIljöbyggnad	  allmänt	  

Vad	  tycker	  du	  är	  fördelarna	  respektive	  nackdelar	  med	  miljöbyggnad?	  

Tycker	  du	  att	  de	  krav	  som	  miljöbyggnad	  begär	  är	  rimliga?	  	  

Varför	  tror	  du	  att	  miljöbyggnad	  har	  satt	  just	  dessa	  krav/värden	  för	  att	  man	  ska	  
få	  miljöcertifiera	  en	  byggnad?	  

Kan	  du	  dra	  några	  specifika	  lärdomar	  av	  att	  arbeta	  med	  miljöbyggnadcertifiering?	  



INTERVJU ULRIKA 

MILJÖBYGGNAD: 

HSB ska nationellt certifiera med Miljöbyggnad Silver för det är en lagom nivå till en rimlig 

kostnad. 

Det är inte kunderna som ställer krav i dagsläget utan det kan  till exempel vara kommuner. 

För tomtindelning i Göteborg krävs att man certifierar med Miljöbyggnad. 

Det förs en dialog i projekten för att lösa problemen som  uppstår när man ska uppfylla 

miljöbyggnads krav. 

Åtgärder sker innan förfrågningsunderlag kommer ut om de ser att Miljöbyggnads krav inte 

uppfylls. typ av fönster väljs i ett senare skede tillsammans med arkitekt/konsult. 

Det förs en dialog med andra som arbetat med Miljöbyggnad hur de har löst liknande 

problem i tidigare projekt som de har haft. 

Fördelar med miljöbyggnad är att det är genomtänkt att hålla en viss standard med mycket 

fokus på inomhusmiljö, bra för de boende. blir bra genomtänkta hus, bra att bo i HSB-byggda 

hus, kvalitetsnivån blir högre 

En Nackdel är att det kan bli tvunget att göra komplicerade lösningar vilket ger extra 

kostnader. 

Tycker att det är rimliga krav som miljöbyggnad ställer men vissa parametrar kan inte HSB 

som beställare styra över. 

Kraven på miljöcertifieringar kommer öka och bli högre och då är det bra att vara med från 

början. 

Det kommer utvecklas bättre produkter för att lösa miljökrav. 

Fönster är det som vi lärt oss mest om att de måste planeras  

Man måste vara med från början 

Varför miljöbyggnad har satt dessa krav tror jag beror på att Insatta personer har arbetat och 

bedömt det vara en bra nivå, börjar med BBR-krav och successivt höjer de. 

Pontus
Maskinskriven text
Bilaga 12



SOLVÄRMELAST: 

Lösning för att klara solvärmelasten är solskydd av något slag. När vi valde större fönster fick 

vi problem med solvärmelast och då sattes persienner in. g-värde på fönster spelar också 

roll. Lättare att klara dagsljuskravet om man har rörliga solskydd istället för fasta. 

DAGSLJUS: 

Klarade inte kravet på dagsljus. Problem i ett tidigare projekt var fönsterstorlek. Då valde vi 

att sätta in större fönster. Med större fönster blev vi tvungna att flytta radiatorer. Ett 

alternativ är att man kan Placera byggnaden i ett annat väderstreck om man är kvar i 

ritstadiet. 

Svårt att uppfylla dagsljuskrav om byggnader ligger för tätt 

 

 

 



INTERVJU MAGNUS 

MILJÖBYGGNAD: 

För ungefär tre år sedan var det ganska okänt i Jönköping med Miljöbyggnad 

Med miljöbyggnad uppnår man en viss kvalitet i byggnaden 

Valde att jobba med miljöbyggnad för att kunna leverera en produkt till våra kunder som 

håller hög kvalitet 

Risk för mer slarv utan miljöbyggnad 

Ger en ram för vad byggnaden ska klara och sedan ser entreprenören till att uppfylla alla 

krav 

Arkitekten hade bristfälliga kunskaper 2012 men eftersom utvecklingen går framåt har 

arkitekter störra kunskap om detta i dagsläget 

Nu kollar beställarens arkitekt översiktligt på indikatorerna dagsljus och solvärmelast bland 

annat vad gäller fönsterstorlek innan förfrågningsunderlaget går ut 

Tidigare kunde man se  i anbuden att det fanns okunskap med Miljöbyggnad eftersom det 

var stor kostnadsspridning 

Miljöbyggnad innebär mycket administration för entreprenörerna och det blir merkostnader 

för entreprenören, bland annat eftersom de behöver göra fler beräkningar för att testa 

innan kraven blir uppfyllda 

Vi känner att vi inte Behöver ha guld, räcker med silver då det är en lagom nivå. Guld kan ge 

merkostnad och som kommun behöver man vara lite rädd om skattepengarna 

Arkitekten bestämmer fönsterstorlek efter hur han vill att byggnaden ska se ut 

Fördelar med miljöbyggnad är: 

 Att det blir en kvalitetsnivå på byggnaden och

 hyresgästen vet att det är en bra byggnad,

 Man vet också  vad man har byggt in i byggnaden.

 Det är någon som kontrollerar arbetet, blir en tredjepartsgranskning.

 Kan bidra till att man gör rätt från början

Miljöbyggnadskraven är rimliga, hade inte använt det annars 

MIljöbyggnad bidrar till att skapa högre kvalitet i byggandet  
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Med miljlöbyggnad kan man få bort det konservativa tänkandet, att bygga som man alltid 

har gjort innan. 

Miljöbyggnad ger en längre process än vid traditionellt byggande 

Det finns okunskap hos entreprenörer 

alla vågar inte arbeta med miljöbyggnad 

måste tänka till från början 

Miljlbyggnad bidrar till bättre underlag 

 

SOLVÄRMELAST: 

Lösningar för att klara kraven på solvärmelast: 

 Solskyddsglas för att hålla ute värmen,  

 Laborera med fönsterstorlekar 

 Solskydd 

 Komfortkyla – är ok 

 Inte säkert det klarar sig med enbart solskyddsglas eller solskydd och därför är en 

kombination av solskyddsglas och solskydd det bästa 

 laborera med kravnivåer 

 raster är inte det bästa då solen kan gå ner under och något mer solskydd behövas 

 Markis är det mest effektiva för att stänga ute solen men kräver underhåll och svårt 

att ha en markis på en byggnad som är hög 

 Husets utformning och husets placering kan vara avgörande för att klara 

miljöbyggnadskrav 

 Persienner är det vanligaste som vi använder 

 

DAGSLJUS: 

Fönsterstorlekar kan bli problem och om byggnaden ligger för nära en befintlig byggnad 

Lösningar för att klara kraven på dagsljus: 

 Byta planlösning för att få in tillräckligt med dagsljus 

 Begära dispens till SGBC 

 Takfönster kan vara en lösning 

 Längre mellan fasader 

 



Frågeformulär för teknikchef på SGBC

Inledning 
Syftet med intervjun är främst att få fram underlag till vårt examensarbete för att 
kunna besvara frågeställningen. 

 Varför är kraven på solvärmelast och dagsljus utformade som dem är?

men vi börjar med några allmänna frågor om miljöbyggnad 

 Miljöbyggnad 

Miljö är ett  väldigt brett ord som kan betyda många olika saker. Varför heter det 
miljöbyggnad när fokus ligger på inomhusmiljö? 

Varför behövs miljöbyggnad? 

Vad finns det för fördelar med miljöbyggnad? 

Vad finns det för nackdelar med miljöbyggnad? 

Tror du att det finns mycket okunskap om miljöbyggnad i byggbranschen? 

Tycker du att alla som jobbar med miljöbyggnad borde certifiera sig? 

Hur kommer det sig att att det inte är krav på certifiering? 

Kan man skicka in en motivering till miljöbyggnad för att kringgå kraven?. Om 
svaret är ja,  varför är detta möjligt? 

Dagsljus och solvärmelast 

Hur har ni gått tillväga för att ta fram kraven för dagsljus? 

hur har ni gått tillväga för att ta fram kraven för solvärmelast? 

Varför har ni valt att ha med indikatorerna dagsljus och solvärmelast i 
miljöbyggnad? 

Tycker du att de motsäger sig varandra  med tanke på att man måste få in 
tillräckligt med dagsljus men samtidigt förhindra att det blir för mycket 
solinstrålning? 

Har ni märkt av att dagsljus eller solvärmelast har varit problematiska att 
uppfylla? och på vilket sätt isåfall? 
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INTERVJU WARFVINGE 

 

Det stora problemet är med solvärmelast och dagsljus 

 

Varför heter det Miljöbyggnad? 

När man tänker på miljö tänker man oftast på förorenad mark, avfall, transporter 

Anledningen till att det heter Miljöbyggnad är för att indikatorerna ingår i 

miljökvalitetsmålen, god bebyggd miljö 

Det är illa ställt med de parametrarna som tillhör Miljöbyggnad i Sverige 

Det finns miljökvalitetsmål på t.ex. radonhalt. Till 2020 ska färre byggnader ha problem med 

t.ex. höga radonhalter 

Att de klassas som miljöfaktorer är för att människans hälsa är så viktig. Det är belastande för 

samhälle och natur när människor far illa och inte kan prestera som de ska. 

Inomhusmiljöfaktorer är också därför indikatorer i Miljöbyggnad 

 

Varför behövs Miljöbyggnad? 

Fastighetsägarna ville ha ett verktyg för att klara av miljökvalitetsmålen för god bebyggd 

miljö 

De ville bygga grönt men visste inte hur de skulle göra. Vad skulle prioriteras när man bygger 

nytt. Vad behöver man komma tillrätta med? 

Man hade en lång lista med miljöproblem och de indikatorer som valdes ut till Miljöbyggnad 

var de värsta. Det var fastighetsägare, konsulter, entreprenörer, högskolor, leverantörer, 

banker och försäkringsbolag eller aktörer som tillsammans tog fram dessa 16 indikatorerna 

Det är mycket tankar bakom detta 

 

Vad finns det för fördelar med miljöbyggnad? 

Fokus är att minska miljöbelastningen 

Det fungerar som kvalitetssäkring 

Man får beräkningarna granskade 

Kontrollerar före och efter 2år för att se att de fick det de beställde 

Det är som ett verktyg för projekteringen 

Alla måste hjälpa till för att bygga miljömedvetet hållbart – konsulter/arkitekter, 

entreprenörer, VVS:are. Miljöbyggnad används som ett verktyg för att man ska veta vem som 

ska göra vad och vad man inte får glömma 
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Värdet på huset höjs – Inte svart på vitt. Men i USA är det vetenskapligt belagt och hus har 

fått ett högre värde med 17 % 

Det ska inte komma fram nya papper utan det ska vara de som ändå tas fram. 

Vi är måna om att det inte ska bli komplicerat 

 

Vad finns det för nackdelar med Miljöbyggnad? 

Det kostar ett par hundratusen att certifiera, certifieringsavgiften också måste de skaffa en 

konsult som ser till att alla gör rätt. Men fastighetsägarna tycker att man får tillbaka de här 

pengarna. Därför att husen blir ”bättre”, färre problem vid slutbesiktningen. 

Arkitekten kan tycka det är jobbigt med Miljöbyggnad för de måste tänka på inneklimatet. 

Det går inte att rita jättestora fönster i Miljöbyggnad om man inte tänker på solskyddet. 

Arkitekten kan tycka det är en nackdel innan han vet bättre. 

 

Tror du det finns mycket okunskap om Miljöbyggnad i byggbranschen 

idag? 

Ja det tror jag 

Vi har blottat svagheterna som finns i den vanliga byggprocessen 

En svaghet är att när kommunen ger bygglov för ett nytt hus kontrollerar de inte att allt är i sin 

ordning 

Vi får in ritningar som vi bedömer som omöjligt kan uppfylla BBR 

Det är svårt för kommuner att kunna alla 9 kapitel i BBR 

Kontrollansvarig på byggen som ska kontrollera att bygglagsstiftningen kan uppfyllas bland 

annat BBR men han behöver inte kolla på det tekniskt utan mer se till att projektörer och 

entreprenörer vet om vad som gäller 

Miljöbyggnad har en lucka i och med att det finns stor okunskap 

Det kan vara komplicerat att göra energiberäkningar eller andra beräkningar 

För låg teknikkompetens 

 

Tycker du att alla som jobbar med Miljöbyggnad måste certifiera sig? 

Själva Miljöbyggnad är inte så krångligt som system i sig men det finns mycket 

grundkunskap som saknas 

Man ska kunna klara Miljöbyggnad utan att vara certifierad 

 



Kan man skicka in en motivering för att kringgå kraven? 

 

Nej man måste uppnå betygskriterierna. Men man kan välja i vilka rum det ska uppfyllas i 

Om man har ett långt kontorsrum kan regeln med dagsljuskrav vara orättvis.  Då kan man 

bestämma att man endast räknar på den främre delen men då kan man inte möblera i 

utrymmet som inte uppfyller dagsljuskriteriet. I bostäder ska hela rummet vara bra. 

Anledningen att BBR är hårda med kraven är för att man ska ha tillgång till bra dagsljus i 

bostäder och på arbetsplatser 

Man kan slippa att bedöma rum genom att skriva at t ett rum ska vara:  

 mörkrum  

 Säkerhet 

 Sekretess 

 Hygien 

 

Hur gick ni tillväga när ni utformade kraven på dagsljus? 

Det är BBR:s krav i grunden (Brons). Silver skulle det vara lite bättre.  

Man utgick från att fönsterglasandelen var 15 % och det ger 1.2 i DF-punkten (Silver) 

För guld krävs också egendeklaration och enkäter för att brukarna måste tycka det är bra. 

Det var inte vanligt att göra dagsljus-simuleringar när detta krav togs fram utan man använde 

en grafisk transmetod istället. Det var därför man bestämde att det krävs datorsimuleringar för 

guld. Det var de metoder som fanns då. 

 

Hur gick ni tillväga när ni utformade kraven på solvärmelast? 

Det finns inget grundkrav för solvärmelast då det bara står att solvärmetillskottet ska 

begränsas i BBR 

Det sätt man gick tillväga på när man tog fram kravet var att för BRONS hade man ett vanligt 

klarglas, tre-glas och baskrav för dagsljus och satte in en persienn på insidan av fönstret och 

kollade hur mycket solinstrålning som kom in då och fick ett värde. 

Likadant För silver och guld men man flyttade persiennens placering. För silver valde man att 

sätta persiennen mellan fönsterglasen och för guld satte man persiennen på utsidan av 

fönstret.  

Blir det större fönster än dagsljus baskrav (10 % av golvarean) kan man behöva justera 

persiennens placering för att klara kraven. 

Fastighetsägare vill oftast ha persienner på insidan bland annat för att då får hyresgästen stå 

för kostnaden 



Fastighetsägare gillar inte utanpåliggande då det kräver underhåll. 

En nackdel med fasta solskydd är att man får in mindre dagsljus och solvärme än vad man vill 

ha på vintern och man behöver köpa till mer värme 

 

Varför finns indikatorerna solvärmelast och dagsljus med i Miljöbyggnad? 

Dagsljus är viktigt för hälsan 

Solvärmelasten kom in då de uppglasade byggnaderna bara ställde till det, blev extremt varmt 

och man blir tvungen att installera solskydd 

Att installera utanpåliggande solskydd i efterhand kräver bygglov då det är en fasadändring 

och blir komplicerat. 

Därför ville man veta det redan från början vad som krävs för att klara solvärmelasten. 

 

Har du märkt av att dagsljus och solvärmelast kan skapa problem, isåfall 

hur? 

Ja, så är det absolut 

De går emot varandra 

Ska man ha högt betyg på solvärmelast ska man ha små fönster och det ska vara bra solskydd 

Solskyddsglas är jättebra 

Dagsljusindikatorn ska man ha stora fönster och så klara som möjligt. LT-värdet ska vara så 

högt som möjligt 

Det är en utmaning för arkitekterna att hitta en fönsterstorlek och glasegenskaper så man 

uppfyller båda 

Det går att ha bra betyg i båda men det är inte lätt 

Man ska klara båda enligt byggreglerna 

Fram tills Miljöbyggnad började användas i större skala har det varit en icke-fråga med 

dagsljus. Kommunen har aldrig kollat det och det fanns extremt dålig kunskap om dagsljus 

bland arkitekterna  

Men nu är det fokus på dagsljus för att vi ska bygga mer energisnåla byggnader. Därför blir 

det mycket prat om fönster för att det är där den största värmen sticker ut.   

Fönstrena är de kritiska punkterna 

Man får lära sig att leva med begränsad fönsteryta och då måste man hushålla med det på 

bästa möjliga sätt och lägga fönster där det finns mest ljus. 

 



Det är viktigt att trycka på att BBR ligger i botten för kraven på Miljöbyggnad och det skulle 

man visat för kommunerna tidigare för kommunerna har struntat i att titta på det. 

Kommunerna har dålig kapacitet, för lite personal för att göra de här granskningarna.  
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