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Solskyddets möjliga energipåverkan

Sätt att spara energikostnader genom att reglera energistrålningen som passerar ett fönster.
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Målgrupp

Arkitekter
Byggkonsulter
Fastighetsförvaltare

Syfte

Rapporten skall på ett enkelt sätt förklara och guida arkitekter, byggkonsulter och
fastighetsförvaltare hur automatiserade solavskärmningar effektivt kan reducera värmeinstrålningen
från solen och därmed minska kostnaden för kylning i byggnaden.

Avgränsningar

Rapporten kommer att fokusera på projekt och i första hand befintliga byggnader. I vårt fall har vi
valt att använda ett kontorsrum som finns i en byggnad i Malmö. Vårt arbete går ut på att redovisa
på vilket sätt som den termiska komforten kan påverkas genom att välja olika typer av solskydd som
är lämpliga för byggnaden. Tabellerna redovisar hur temperaturen påverkas med och utan
solskyddet. Detta för att kunna jämföra med hur mycket kyla som behövs för att uppnå samma
termiska inneklimat.
Solskydden som redovisas är
Persienne
Rullgardin
Plisségardin
Fönstermarkis
Markisolett
Fasadpersienn
Zipscreen

Metodik

Vi kommer att använda oss av befintliga informationskällor som tex. Internet, solskyddsförbundets
utbildningsmaterial 2016, IDA ESBO simuleringsverktyg och tryck material.
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Inledning
Den här rapporten kommer att belysa och redovisa på ett enkelt sätt hur man kan reducera
driftskostnaderna för en byggnad genom att kontrollera solenergins solvärmeinläckning i byggnaden
med olika typer av solskyddsprodukter.
Idag finns ett mål för EU:s klimatarbete som innebär att man år 2020 ska
•
•
•

minska växthusgasutsläppen med 20%, jämför med 1990 års nivåer
sänka energiförbrukningen med 20 %, öka energieffektiviteten med mins 27 %
höja andelen förnybar energi med 20 % av all energikonsumtion, minst 27 % 2030

På vilket sätt fördelar sig energiförbrukningen i en byggnad?
Om man tittar på hur mycket den totala energiförbrukningen för en byggnad är under dess livstid så
förbrukas ca 5-15% under byggskedet och rivningsskedet. Resten av energiförbrukningen ca 80-95%
går åt under brukstiden.
Vad används energiförbrukningen till?
I först hand används energiförbrukning till aktiv uppvärmning, drift el (fläktar och pumpar),
tappvarmvatten, kontorsmaskiner och framför allt komfortkyla.
Hur kan man då påverka energiåtgången till komfortkyla?
Genom att minimera solvärmeinläckningen under sommartid (juni – augusti eller maj – september)
med automatiserade motordrivna solskydd, så kan man åstadkomma en väsentlig minskning av
energiåtgången till komfort kylning.
Hur mycket minskar solvärmeinläckningen med i procent per dygn om man använder markiser?
För att visa detta så gör vi ett räkne exempel, där förutsättningen är att all solvärmeinläckning
medför ett behov av aktiv kyla:
I Malmö finns en kontorsbyggnad med en fasad rakt i söder. Fasaden har ett antal fönster med
vanliga 3mm glasrutor och en total glasarea på 91,5m². Den totala soltransmissionen på ett vertikalt
fönster i byggnaden är 3908Wh/m² och dygn för ett helklart dygn i augusti. Grundvärdet är i princip
ett maximalt värde som gäller för enkelglas utan beläggning och som helt saknar varje form av
avskärmning och är framtaget enligt solinstrålningstabellen från Inst. för Byggnadsteknik KTH 1985.
Det finns avskärmningsfaktorer i förhållande till enkelglas som man måste ta med i beräkningen.
Avskärmningsfaktor för yttre skuggning från till exempel andra byggnader, träd och liknande varierar
kraftigt. Även glasets egenskaper, placering och renhet påverkar avskärmningsfaktorn. Väven på
solskyddet har också en avskärmningsfaktor och kan hittas i tillverkarens tekniska beskrivning av
väven.
I detta räkne exemplet använder vi en avskärmningsfaktor på 0,5 för ett glas utan markis och 0,15 för
ett glas med markis.
Utan markis: 3908 x 91,5 x 0,5 x 0,001 = 179 kWh/dygn
Med markis: 3908 x 91,5 x 0,15 x 0,001 = 53 kWh/dygn
Den minskade solvärmeinläckningen tack vare markiser är 179 – 53 = 126kWh/dygn.
Skillnaden är 70 % i kWh / dygn som man inte behöver kyla bort.
Att använda sig av ett automatiserat solskydd är alltså ett mycket effektivt sätt att minska
kostnaden för energiförbrukningen i en byggnad.

Rumsbeskrivning
För att kunna jämföra hur solvärmeinläckningen i ett rum kommer att påverkas med olika typer av
solskydd så har vi tagit fram ett referens rum som motsvarar ett vanligt kontor. Referens rummet kommer
att användas i klimat och energisimuleringsprogrammet IDA ICE (Indoor Climate and Energy) som genom
samarbete med SSF ESBO (Svenska Solskyddsförbundet Early Stage Building Optimization) även kan
beräkna solvärmeinläckning och på vilket sätt som solskyddsprodukter kan påverka energikostnader och
det termiska klimatet i rummet.
Rummet har följande egenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finns någonstans i Öresundsregionen.
Ligger på bottenplanet i en kontorsbyggnad.
Väggarna är av Medium fasad typ.
Golvytan är 4x4 meter och takhöjden är på 2,4 meter.
Rummet har ett fönster som ligger rakt i söder.
Fönstret är 3000mm brett och 1500mm högt.
Glaskassetten är en SGG Planilux 3 pans. 3-glas isolerruta. 12mm glasavstånd
Fönstret har ett U-värde på 1,908.
Inga byggnader eller träd skuggar fönstret mot solen.
Det finns en dörr i rummet som är stängd.
Rummet har ingen aktiv kylning.
Uppvärmningen är lokal och är inte kopplad till en central uppvärmning.
Rummet har ett konstant tilluftsflöde på 48m3 /h.
Takbelysningen består av en ljusrörsarmatur på 110W.
Övriga energilaster är på 90W.
Rummet används 8 timmar per arbetsdag och ungefär 230 vardagar per år.
I rummet jobbar 1 person med vanliga kontorsuppgifter.

Bilden visar rummet och tillhörande graf, som redovisar hur temperaturen fördelar sig under ett år, utan
att ha något solskydd.
Fönster S (1,0)

Temperatur över året, närvarotid (veckomedelvärden)

Varaktighet av temperaturer (närvarotid, helt år)
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Persienn
Persienner det klassiska solskyddet
Enkel att hantera och reglera hur mycket sol, ljus eller
insyn man vill ha.
Välj mellan ett hundra tal färger och utförande på lamellerna.
Det finns även perforerade lameller som stoppar solstrålarna
men släpper in ljuset.
Välj mellan lamellbredderna 16,25,35 och 50mm.
I denna rapport placeras persiennen på insidan av fönstret
då vi valt ett 3-glas parti till vårt grundrum. Om vi använt ett
2+1 fönster med en persienn mellan glasen skulle resultatet bli
ett g-värde på 0,47. Beräkningarna är gjorda med en persienn i
nerfällt läge med lamellens ovansida ställd i 45 graders lutning
mot utsidan.

Temperatur över året, närvarotid
(veckomedelvärden)

Bild från: Persiennexperten

Fönster S (1,0)
Grundrum
Indata
Storlek

3000 x 1500 mm, 4.5
m2 (inkl. karm)

Glasning

SGG Planilux 3-panes
[U=1.91, g=0.68,
Tvis=0.73]

Fönsteravskärmning

Generell
persienn(White
venetian Blind Slat)

Styrstrategi för
fönsteravskärmning

Sol

Resultat

Varaktighet av temperaturer
(närvarotid, helt år)
Grundrum
Antal timmar över 25 °C*

1397

Antal timmar över 27 °C*

871.4

* Operativ temperatur, dvs upplevd temperatur
(inkl. värmestrålning)

g för system (ISO15099)

0.52

g för glasning
(ISO15099)

0.68

g för systemet (dim.
kylfall)*

0.44

U för systemet (dim.
värmefall)

1.88

Rullgardin
Det klassiska solskyddet i textil.
Rullgardiner gör det lätt att kombinera
ljusmiljön med praktiska och enkla lösningar.
Möjligheterna att variera är oändliga och finns
för alla smakinriktningar.
Enfärgat, mönstrat eller bilddekor.
Olika fasoneringar och underlister i matchande
färger och utföranden.
Produkten regleras med dragband,
kulkedja eller motor.
Rullgardiner finns även med mörkläggningsväv,
perforerad väv, solskyddsfilm samt speciell
väv för inglasade balkonger och uterum.
Vi har valt en vanlig standard väv i detta exempel då det är
en av våra vanligaste vävar i vår kollektion. Resultatet är beräknat
med rullgardinen nerdragen med placering inne i rummet.

Temperatur över året, närvarotid
(veckomedelvärden)

Bild från: Persiennexperten

Fönster S (1,0)
Grundrum
Indata
Storlek

3000 x 1500 mm, 4.5
m2 (inkl. karm)

Glasning

SGG Planilux 3-panes
[U=1.91, g=0.68,
Tvis=0.73]

Fönsteravskärmning

Generell rullgardin

Styrstrategi för
fönsteravskärmning

Sol

Resultat

Varaktighet av temperaturer
(närvarotid, helt år)
Grundrum
Antal timmar över 25 °C*

1197

Antal timmar över 27 °C*

620.1

* Operativ temperatur, dvs upplevd temperatur
(inkl. värmestrålning)
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g för system (ISO15099)

0.43

g för glasning
(ISO15099)

0.68

g för systemet (dim.
kylfall)*

0.37

U för systemet (dim.
värmefall)

1.88

Plissegardin
Plissegardiner är ofta ett alternativ till persienner när man önskar en mjukare
vävkänsla jämfört med persiennernas aluminiumlameller. Plissegardiner fungerar
både som solskydd och insynsskydd.
Produktens veckade väv monteras mellan aluminiumprofiler och löper oftast
vertikalt, men kan även förses med styrwire och då monteras horisontellt.
Plissegardiner kan styras steglöst med draglinor, draghandtag, eller motor.
Kassetter och lister tillverkas i aluminium och finns att få i en mängd olika färger.
Dock är vitt vanligast då valet ofta styrs av att man vill ha konstruktionen i samma
färg som fönsterna.
Ett förekommande problem med plissegardiner är att väven blir lämnad i nedfällt
läge under längre perioder, och därmed tappar sin veckning. För att detta skall
undvikas rekommenderas att plissegardiner motioneras dagligen.
Då vissa väver effektivt stänger in värme mellan produkten och fönsterglas bör
man vara observant vid val av väv för att undvika sprickande glas. Störst risk är det
om man använder ljustätadubbelcells väver i takfönster, i synnerhet med
placering mot söder eller väster.

Bild: Persiennexperten
(Privatkund Malmö)
Temperatur över året, närvarotid (veckomedelvärden)

Fönster S (1,0)
Grundrum
Indata
Storlek

3000 x 1500 mm, 4.5 m2
(inkl. karm)

Glasning

SGG Planilux 3-panes
[U=1.91, g=0.68,
Tvis=0.73]

Fönsteravskärmning
Styrstrategi för
fönsteravskärmning

Generell plisse [Generellt
plissematerial]
Sol

Resultat

Varaktighet av temperaturer
(närvarotid, helt år)

g för system (ISO15099)
g för glasning (ISO15099)

Grundrum
Antal timmar över 25 °C*

1302,0

Antal timmar över 27 °C*

750,4

* Operativ temperatur, dvs upplevd temperatur (inkl.
värmestrålning)
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0.51
0.68

g för systemet (dim.
kylfall)*

0.44

U för systemet (dim.
värmefall)

1.88

Fönstermarkis
Fönstermarkis är en enkel och populär typ av solskydd som under många år har dominerat marknaden gällande
utvändig solavskärmning. Fördelen med fönstermarkiser är att de ger ett visuellt uttryck, väven blir
blickfångare på fasaden. Markistypen levereras ofta med kassett som skyddar väven.
Väven monteras på ett dukrör som med hjälp av ledade
armar faller ut/ner i en bågformad rörelse. Väven hålls spänd
då fönstermarkiserna förses med armar som har
fjäderbelastade leder.
Kassetter, profiler och armar tillverkas i aluminium och finns
att få i en mängd olika färger.
Vanligen används akryl markisväv, men det finns även
möjlighet att använda andra väver, exempelvis screenväv. Då
duken faller neråt i bågform finns en risk för att solljuset letar
sig in vid sidorna som lämnas öppna. Fallarmsmarkisens
största svaghet är att den sticker ut från fasaden.
Manövrering sker antingen med lindrag, vev eller motor. Använder
man motor, kabelbunden eller fjärrstyrd, går det också
bra att
komplettera med olika typer av sol & vindstyrningar.

Bild från: Persiennexperten

Temperatur över året, närvarotid (veckomedelvärden)

Fönster S (1,0)
Grundrum
Indata
Storlek

3000 x 1500 mm, 4.5 m2
(inkl. karm)

Glasning

SGG Planilux 3-panes
[U=1.91, g=0.68,
Tvis=0.73]

Fönsteravskärmning

Generell fallarmsmarkis
(Generellt
markismaterial)

Styrstrategi för
fönsteravskärmning

Sol

Resultat
g för system
(ISO15099)

Varaktighet av temperaturer
(närvarotid, helt år)
Grundrum
Antal timmar över 25 °C*

215,1

Antal timmar över 27 °C*

21,77

* Operativ temperatur, dvs upplevd temperatur
(inkl. värmestrålning)
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Kan ej beräknas
pga yttre
fönsteravskärmning

g för glasning
(ISO15099)

0.68

g för systemet (dim.
kylfall)*

0.24

U för systemet (dim.
värmefall)

1.88

Markisoletter
Markisoletter är en typ solskydd som bäst kan beskrivas som en blandning mellan screen och fallarmsmarkis.
Den levereras oftast med för väven skydd av en kassett.
Väven monteras på ett dukrör som löper vertikalt i styrskenor ned till en punkt där beslag stoppar rörelsen och
ett brytrör i stället vinklar ut väven, nästan som en fallarmsmarkis. I bottenlisten lägger man tyngder som håller
väven sträckt.
Kassett, lister och sidokanaler tillverkas i aluminium och finns att få i en mängd olika
färger.
Traditionellt har det varit vanligast att använda sig av akryl markisväv, men eftersom
produkten påminner väldigt om screen börjar det bli vanligare att istället använda sig av
screenväv och fördelar som det ger. Du får en lika effektiv solavskärmning men tar inte
bort utsikten helt genom fönstret.
Precis som för screen rekommenderas max storlek 3,5x3,5 meter för att få tillräckligt
med sträck i väven. Manövrering sker oftast med motor, kabelbunden eller fjärrstyrd.
Naturligtvis går det också bra att komplettera med olika typer av automatisk styrning
via sol eller vindsensorer. Denna typ av produkt går också att få med manuellt reglage,
lina eller vev.
Produkten är mer vindstabil än en fallarmsmarkis men med tanke på att nedre delen av
väven vinklas ut så blir den inte lika vindstabil som en screen som monteras helt tätt
mot väggen.

Bild från:
www.hella.info

G-värde på markisolett antas vara sämre än på fönstermarkis för att väven inte täcker sista tredjedelen av
glaset, samt att denna uträkning ej tar hänsyn till sidoljus där Markisoletter har en klar fördel.
Temperatur över året, närvarotid (veckomedelvärden)

Fönster S (1,0)
Grundrum
Indata
Storlek

3000 x 1500 mm, 4.5 m2
(inkl. karm)

Glasning

SGG Planilux 3-panes
[U=1.91, g=0.68,
Tvis=0.73]

Fönsteravskärmning

Generell markisolette
[Orchestra U190
(DICKSON)]

Styrstrategi för
fönsteravskärmning

Sol

Resultat
g för system
(ISO15099)

Varaktighet av temperaturer
(närvarotid, helt år)
Grundrum
Antal timmar över 25 °C*

867.7

Antal timmar över 27 °C*

294.3

* Operativ temperatur, dvs upplevd temperatur
(inkl. värmestrålning)
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Kan ej beräknas
pga yttre
fönsteravskärmning

g för glasning
(ISO15099)

0.68

g för systemet (dim.
kylfall)*

0.38

U för systemet (dim.
värmefall)

1.88

Fasadpersienner
Fasadpersienn är en kraftig persienn som används utomhus. Med tanke på vind monteras fasadpersienn alltid med
någon typ av sidostyrning. Sidostyrningen som väljs beror på hur breda och kraftiga lameller man använder. Vanligast
vid 50 mm lameller är att man använder styrwire, och vid 80 mm lameller använder man styrskenor. Solskyddet
levereras oftast med för toppkassetten skydd av en kassett, oftast i aluminium.
Kassett, lister och sidokanaler tillverkas i aluminium och finns att få i en mängd
olika färger. Wire till 50 mm persienner är oftast PVC belagd för att minimera
ljud vid blåst.
Fördel med persienn är att man kan vinkla lamellerna och på så sätt fortfarande
få, om än något begränsad, men ändå utsikt. Samtidigt skyddar man sig för den
direkta solen och solstrålarna. Nackdelen med denna typ av produkt är att man
oftast kan känna sig instängd när lamellerna är helt vinklade och det blir mörkt i
rummet. Det hjälper föga lite att använda sig av vita lameller eftersom man
stänger ute ljuset helt och hållet. Om man stänger lamellerna så tar man
naturligtvis bort ljusinsläpp och utsikt också. För att hitta bästa förhållande
mellan solavskärmning och utsikt behöver man därför vinkla lamellerna.
Precis som för screen rekommenderas max storlek 3,5x3,5 meter, annars är det
stor risk att lamellerna böjer sig. Manövrering sker oftast med motor,
kabelbunden eller fjärrstyrd. Naturligtvis går det också bra att komplettera med
olika former av automatisk styrning via sol och vindsensorer. Denna typ av
produkt går också att få med manuellt reglage så som snöre eller vev på in-eller
utsida.
På grund av tätt montage mot väggen är produkten nästan lika vindstabil som
screen.

Bild: Persiennexperten
(Migrationsverket Malmö)

Temperatur över året, närvarotid (veckomedelvärden)

Fönster S (1,0)
Grundrum
Indata
Storlek

3000 x 1500 mm, 4.5
m2 (inkl. karm)

Glasning

SGG Planilux 3-panes
[U=1.91, g=0.68,
Tvis=0.73]

Fönsteravskärmning

Generell fasadpersienn
[Charcoal Venetian
Blind Slat (charcoal.txt)
(WIN7)]

Styrstrategi för
fönsteravskärmning

Sol

Resultat

Varaktighet av temperaturer
(närvarotid, helt år)
Grundrum
Antal timmar över 25 °C*

95.1

Antal timmar över 27 °C*

0.0

* Operativ temperatur, dvs upplevd temperatur
(inkl. värmestrålning)

111

g för system
(ISO15099)

0.21

g för glasning
(ISO15099)

0.68

g för systemet (dim.
kylfall)*

0.12

U för systemet (dim.
värmefall)

1.88

Zipscreen
Screen kallas oftast vertikala markiser, som är en typ av utomhus rullgardin i
kassett.
Väven monteras på ett dukrör och löper vertikalt i sidokanaler och just Zipscreen
har en låsfunktion nästan som en dragkedja. I bottenlisten lägger man tyngder
som håller väven sträckt.
Kassett, bottenlist och sidokanaler tillverkas i aluminium och finns att få i en
mängd olika färger. Dock är vitt vanligast. För arkitekter är valet att man oftast vill
ha samma färg som fönsterna.
Väven som oftast används är av korsvävd glasfiber som omslutits med PVC, som
motstår UV-strålning. Produkten ger en effektiv solavskärmning utan att helt ta
bort utsikten genom fönstret.
För att få tillräckligt med sträck i väven är rekommenderad max storlek 3,5x3,5
meter. Sen finns risk att väven bubblar och att det blir veck när man manövrerar
solskyddet. Zipscreen manövreras med motor, kabelbunden eller fjärrstyrd och
man kan kompletteras med sol eller vind-automatik, eller bägge. Vid större projekt
är det vanligt att komplettera också med vindriktning, frost och regnsensor.
Med tanke på den mot väggen täta monteringen får man samma solavskärmning
oberoende av solvinkel. På grund av monteringen nära väggen så får man också en
väldigt vindstabil produkt.

Bild: Persiennexperten
(Privatkund Malmö)

Temperatur över året, närvarotid (veckomedelvärden)

Fönster S (1,0)
Grundrum
Indata
Storlek

3000 x 1500 mm, 4.5 m2
(inkl. karm)

Glasning

SGG Planilux 3-panes
[U=1.91, g=0.68,
Tvis=0.73]

Fönsteravskärmning

Generell screen [Serge
108118 grey-black
(Helioscreen)]

Styrstrategi för
fönsteravskärmning

Sol

Resultat

Varaktighet av temperaturer
(närvarotid, helt år)
Grundrum
Antal timmar över 25 °C*

37.21

Antal timmar över 27 °C*

0.0

* Operativ temperatur, dvs upplevd temperatur (inkl.
värmestrålning)
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g för system (ISO15099)

0.09

g för glasning
(ISO15099)

0.68

g för systemet (dim.
kylfall)*

0.09

U för systemet (dim.
värmefall)

1.88

Utan solskydd:

Persienn:
Plissegardin:
Rullgardin:
Fönstermarkis:
Markisolett:
Fasadpersienn:
Zipscreen:

* Operativ temperatur, dvs upplevd
temperatur (inkl. värmestrålning)

Ovan är en sammanställning av uträkningar gjorda i SSF ESBO Light och bör ses som en
vägledning i val av solskydd. Faktorer som fönstertyp, fönsterstorlek, väv val,
väderstrecksplacering, geografiskplacering, rumsutformning, system för ventilation/kyla
med mera kan påverka resultatet.
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Avslutning
Rapporten ger exempel på olika typer av solavskärmningar och deras effekt på solenergi
instrålningen. Genom att specialanpassad solavskärmningen med t.ex. olika typer av vävar
och även ta hänsyn till byggnadens egenskaper så kan man uppnå ännu bättre resultat.
Användningen av g för systemet där fönster och solavskärmningsprodukt samverkar ger en
tydlig bild av hur upplevd temperatur påverkas:
Grundrum
Glasning SSG
Plainlux
3-panes
Utan solskydd
Persienn
Rullgardin
Plissegardin
Fönstermarkis
Markisolett
Fasadpersienn
Zipscreen

g för
systemet

0,59
0,44
0,37
0,44
0,24
0,38
0,12
0,09

antal
timmar
över 25°C
1606
1397
1197
1302
215
867
95
37

antal
timmar
över 27°C
1162
871
620
750
21
294
0
0

I programmet ESBO som vi har använt finns det ännu fler parametrar som kan användas för
att få en exaktare simulering med anpassade värden gällande till exempel ventilation,
kylning, fönsterglastyp, rumsstorlek och antal personer i rummet. Vi har valt att förenkla
genom att fokusera på termiskt inneklimat, vilket även kan visas i minskat kylbehov i kWh.
Avslutningsvis kan man konstatera att med rätt anpassad solavskärmning så kan man på ett
effektivt sätt minska en byggnads energikostnad och därmed uppfylla EUs krav på en
sänkning av energiförbrukningen i byggnader med 20 % till år 2020.
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