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Fasaden

KLIMATSKYDD

- Nederbörd, vind, kyla, värme

FILTER

- Stoppa oönskad värme (direkt solinstrålning)

- Släppa in dagsljus utan att förorsaka bländning (avskärmning) 

- Släppa in dagsljus på ett sätt så att det kan utnyttjas 

som belysning (länkning)

- Bibehålla utblick för nyttjaren/hyresgästen

FÖNSTER

- Storlek, form, placering, typ (U-värde, total solvärme-

transmission – g-faktor, dagsljustransmission)

GESTALTNINGSELEMENT

- Arkitektonisk utformning



Varför?

Dagsljus är krav:

Samhället

-Minimera miljöpåverkan, byggnader står för c:a 40%

-Hållbar byggnadsdesign, sol- dagsljus

Fastighetsägaren

-ekonomisk byggnad ur LCC perspektiv

-lätt uthyrbar/säljbar

-effektiva och funktionella lokaler

Nyttjare

-Tillfredsställelse

-God arbetsmiljö

-Effektiva lokaler

Lagkrav

(AFS 2009:2:9).

Dagsljus

9 § Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och 

personalutrymmen som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, ska det 

normalt finnas tillfredsställande dagsljus och möjlighet till utblick.

43 § Fönster och lanterniner ska vid behov ha anordningar eller vara 

utförda så att solinstrålning kan avskärmas.

Energieffektiv.

Energieffektiv.

Utblick, solljus, avskärmning



Vad är?

Dagsljus är solljus och himmelsljus

Daylight encompasses all natural light that is available during the day and 

originates from the radiation of the sun in the visible spectrum. 

Sunlight is the part of daylight that is radiated directly from the sun to the area of 

interest. 

Sky light is the part of the daylight that is scattered and redirected by the 

atmosphere. It can be available together with sunlight, or alone (eg. on cloudy or 

overcast sky conditions). 

Ground light is daylight that is reflected by surfaces below the observer 

(mathematically: below the plane of the horizon). This term is not very common, and 

is only used with this meaning in the context of very accurate lighting simulation 

software like Radiance. 







Visualisering av ett södervänt kontorsrum med trettio procent, sextio procent respektive hundra procent 

uppglasad fasad utan solavskärmning. Dagsljusfaktorn ökar relativt mycket om fönsterandelen ökas från trettio 

till sextio procent, medan en ökning från sextio till hundra procent tillför mycket lite extra. Detta beror på att det 

ljus, som släpps in under bordshöjd, till största delen går förlorat vid första studsen mot golvet.



Exteriöra faktorer 

Problemidentifiering 

Problem som uppstår på grund av bristfällig eller avsaknad av yttre solavskärmning kan vara 

obehags- eller synnedsättande bländning på grund av: 

•   Fläckvis hög luminans (solkatter) i rummet - reflekterad eller direkt. 

•   Direktsol. 

•   Himmelsluminans. 

Yttre solavskärmning kan öka möjligheten till utblick då himmelsluminans och direktsol kan 

stoppas utan att nyttja inre fördunklingsanordning. 

Interiöra faktorer i salar 

Problemidentifiering 

Problem som uppstår på grund av bristfällig eller avsaknad av fördunkling kan vara 

obehags- eller synnedsättande bländning på grund av: 

•   Hög luminans i gardin på grund av yttre ljus. 

•   Hög luminans i springor mellan gardin och vägg på grund av yttre ljus. 

•   Hög luminans i springor mellan gardin och gardin på grund av yttre ljus. 

•   Fläckvis hög luminans (solkatter) i rummet - reflekterad eller direkt. 

•   Direktsol. 

•   Himmelsluminans.



Möjligheter: 

Minska elbehovet för belysningen 

Skapa god synkomfort och inneklimat 

Minska kylbehovet 

Skapa annorlunda arkitektoniska uttryck 

Med en dynamisk fasad kan man skapa förutsättningar för en låg 

energianvändning.



Persienn alternativUtan länkning

Med länkning

Dagsljusinlänkning - Omfördela ljuset























Krav på dagsljus finns i BBR avsnitt 6:322 Dagsljus. Där anges att rum 

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

utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om 

detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning.

Kravet gäller alla typer av byggnader och med "mer än tillfälligt" avses rum enligt 

BBR avsnitt 1:6 Terminologi. För dagsljus på arbetsplatser gäller 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.

Dagsljus

Till  9 § Tillgång  till  dagsljus  och  utblick  är  en  viktig  del  i  en  god  arbets-

miljö. Rikligt dagsljus och god utblick bör därför eftersträvas. Varje del av 

verksamheten som kan utföras i dagsljus bör placeras i lokal med fönster.

Dagsljus  har  förutom  som  belysning  ett  egenvärde.  Dagsljus  är  positivt 

för  hälsotillståndet  genom  att  ge  fysiologiskt  nödvändig  stimulans  för 

människans dygns- och årsrytmer, orientering i tid och  rum samt naturlig 

uppfattning av rummets och föremålens skiftningar i färg och form.

Tillgången  till  dagsljus  beror  bl.a.  av  fönstrens  utformning,  orientering, 

storlek och placering i höjd. För arbetslokal med rumsdjup mindre än 6–8 m 

kan  väggfönster  oftast  ge  tillfredsställande  dagsljus  om  fönsterglasarean 

uppgår  till  ca  10  %  av  golvarean.  Större  glasarea  kan  behövas  t.ex.  om 

andra  byggnader  skärmar  av  dagsljuset.  Andra  lösningar  kan  bli  aktuella 

för höga eller djupa rum.


