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Beräkning av dagsljusfaktor     Stockholm 2021-07-14 RevC 

Projektnamn: Brf Näktergalen 27  

Uppdrag 
Bostadsföreningen Näktergalen 27 önskar konvertera befintlig källarlokal på cirka 110 m²  till två bostäder med storlekarna 44 respektive 54 m2.  
Ytan på vistelseytor för lägenhet 1 – sovrum, vardagsrum, matsal och kök är 29,9 m². Ytan på vistelseytor för lägenhet 2 – sovrum, vardagsrum, 
matsal och kök är 29,3 m². Näktergalen 27 är från 1923 och är klassad som grön dvs ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen 
bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Med beaktande av byggnadens klassificering 
så kommer inte fönsterstorlekarna att modifieras ut mot gatan. Beräkningen grundar sig på ritning ” 02 Nak̈tergalen 27 planlos̈ning två lgh 102 
revC.pdf”.  
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För lägenhet 1, lägenheten mot gården så har höjden på två av tre befintliga fönsterna ändrats från 500 till 800 mm i höjd med bibehållen bredd, 
1000 mm. För lägenhet 2, lägenheten mot gatan så ändras inte fönsternas storlekar. Med beaktande av fastighetens kulturhistoriskt värde så bör 
helst inte högre värden eftersträvas på bekostnad av fasadens utseende där denna fasad mot gatan är extra viktig. Fönsterkarm och båge 
anpassas så att maximal ljusinsläpp möjliggörs 
  

Enligt utredning gjord av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, där cirka 14 000 rummen kontrollerades så uppfyller endast 15 % 
av byggnaderna gjorda på 20-talet dagens kravniva ̊for̈ dagsljus vid nybyggnation. Denna utredning gör även gällande: ”Vistelseytan anses ha 
god tillgan̊g till direkt dagsljus da ̊mer an̈ halva ytan, Fplane,% ≥ 50%, har en dagsljusfaktor om minst 1,0 %, dar̈ vistelseytan avser ytan av 
samtliga vistelserum.” 
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Simulering av ljusegenskaper  
Dagsljusberäkningen har utförts för att utreda möjligheten att klara dagsljusfaktor 1 %. 
 
Allmänt råd  
För beräkning av fönsterglasarean kan en förenklad metod enligt SS 91 42 01 användas. Metoden gäller för rumsstorlekar, fönsterglas, 
fönstermått, fönsterplacering och avskärmningsvinklar enligt standarden. Då bör ett schablonvärde för rummets fönsterglasarea vara minst 10 % 
av golvarean. Det innebär en dagsljusfaktor på cirka 1 % om standardens förutsättningar är uppfyllda. För rum med andra förutsättningar än de 
som anges i standarden kan fönsterglasarean beräknas för dagsljusfaktorn 1,0 % enligt standardens bilaga. (BFS 2014:3).  
 
De utrymmen som omfattas av reglerna ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjligt. Detta gäller dock inte om det 
är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. 

Medianvar̈de dagsljusfaktor i rummet for̈ ett berak̈ningsnaẗ som tac̈ker hela rummet (DT). Medianvar̈det ar̈ det mittersta talet i en serie som 
ordnats i storleksordning. 
 
Beräkningen görs med hjälp av programmet Daylight Visualizer version: 3.0.84. 

Modellegenskaper      
Läge    
Stockholm     
Areor 
Area på vistelseytor: Lgh 1 = 29.9 m², Lgh 2 = 29.3 m². 
Takhöjd 
H = 2800 mm 
 
Fönsterdimensioner 
Mot gården: 2x1000x800 plus 1x1000x500 mm 
(befintlig storlek 1000x500 mm).  
Mot gatan: 2x1000x1000 plus 1x1000x900 mm 

Procent fönsteryta i förhållande till vistelseyta: 
Lgh 1: 2.1/29.9 = 0.070 (7%) 

Lgh 2: 2.0/29.3 = 0.068 (7%) 
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Materialegenskaper 

 
 
Element             Surface                 (R,   G,   B)           Roughness  Specularity  Reflectance 
 
Floor                   Wooden floor 1          (0.555, 0.555, 0.555)    0.030          0.150            0.555 
   
Ceiling                White paint (matte)     (0.840, 0.840, 0.840)    0.030          0.000            0.840 
 
Wall                    White paint (matte)     (0.840, 0.840, 0.840)    0.030          0.000            0.840 
 
Roof window frame     White polyurethane      (0.920, 0.920, 0.920)    0.010    0.100            0.920 
Roof window lining      White paint (matte)     (0.840, 0.840, 0.840)    0.030    0.000            0.840 
Roof window pane        78% transmittance       (0.780, 0.780, 0.780)   Transmittance: 0.780 
 
Facade window frame    White polyurethane      (0.920, 0.920, 0.920)    0.010    0.100            0.920 
Facade window lining    White paint (matte)     (0.840, 0.840, 0.840)    0.030    0.000            0.840 
Facade window pane      78% transmittance       (0.750, 0.750, 0.750)  Transmittance: 0.750 
 
Facade door frame       White polyurethane      (0.920, 0.920, 0.920)    0.010    0.100            0.920 
Facade door lining      White paint (matte)     (0.840, 0.840, 0.840)    0.030    0.000            0.840 
Facade door pane        78% transmittance       (0.750, 0.750, 0.750)   Transmittance: 0.750 
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Omkringliggande byggnader 

Hänsyn har tagits till intilliggande byggnader mot Danderydsgatan, Karlavägen och Rådmansgatan där byggnaderna modellerats 
som väggar i den intilliggande fasaden. 

 
 

 
Plan – bostaden och omkringliggande fasader (rödmarkerade) Bostäderna 
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Omkringliggande fasader – Danderydsgatan och Karlavägen 
 

 
 
Omkringliggande fasader – Rådmansgatan och Karlavägen. I bakgrunden tidigare arkitekturskolan. 
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Mot gården 
Sovrum: 

 

Dagsljusfaktor 
Fplane,% ≥ 50% (median) DT 1.28 DF[%]  

Fplane,% ≥ 95% DTM 0.82 DF[%]  
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Kök och vardagsrum: 

 

Dagsljusfaktor 
Fplane,% ≥ 50% (median) DT 1.01 DF[%]  

Fplane,% ≥ 95% DTM 0.65 DF[%]  

 
För lägenhet 1, lägenheten mot gården, så hamnar medianvärdet DF  mellan 1.01 till 1.28 % i de aktuella vistelseytorna 
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Zone – Mot gatan 
Kök och vardagsdel: 

 

Dagsljusfaktor 
Fplane,% ≥ 50% (median) DT 1.32 DF[%]  

Fplane,% ≥ 95% DTM 0.87 DF[%]  

För lägenhet 2, lägenheten mot gatan, så hamnar medianvärdet DF  på 1.32 % i de aktuella vistelseytorna. 
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Slutsatser 
 
Utförd beräkning uppfyller Boverkets Byggregler, 6:322, dagsljusfaktor på 1 % för studerade lägenheter och rum.  
 
 
 

 

 
 
 
 


