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1.  Inledning 
 
Namnet passivhus brukar användas för byggnader med mycket små värmeförluster, där den 
passiva värmen faktiskt kan kompensera för värmeförlusterna under större delen av året. 
Dessa hus har vanligen ett förenklat uppvärmningssystem i form av luftvärme via ett 
värmebatteri i tilluften, och saknar alltså ett ”vanligt” uppvärmningssystem i form av 
radiatorer eller golvvärme. Husen byggs med mycket god värmeisolering och fönster med 
mycket låga U-värden. Mycket god lufttäthet är viktigt för att minimera luftläckningen. 
Ventilationssystemet brukar vara fläktstyrd från- och tilluft med en värmeväxlare med 
maximal temperaturverkningsgrad. 
 
För den passiva värmen är det egentligen ingen skillnad mellan passivhus och övriga hus. Den 
passiva värmen kan delas in i fyra olika bidrag: 

1) Värme från elanvändningen inomhus. 
2) Passiv solvärme via fönstrens glasytor. 
3) Kroppsvärme från människor i byggnaden. 
4) Lite värmeavgivning från användningen av varmvatten. 

 
Den passiva värmen innehåller alltså en blandning av köpt energi och gratisenergi. Att 
utnyttja passiv solvärme är i princip gratis, men hushållselen är definitivt inte gratis! 
 
  
I småhus kan kompaktanläggningar eller pelletskamin ev i kombination av solfångare vara en 
tänkbar lösning. I flerbostadshus och andra lokaler kan bergvärme, jordvärme eller fjärrvärme 
vara ett allternativ. Allt utom fossila bränslen är tänkbart. 
 
Problemen i passivhus är övertemperaturer på sommaren. 
Husen är så välisolerade att när solinstrålningsvärmen når in i byggnaden blir det mycket 
varmt då värmen inte ventileras ut på samma sätt som i hus med självdrag eller läckage 
genom väggar och fönster. 
 
 

2. Syfte och mål 
 

Syftet med arbetet är att: 
• Undersöka innetemperaturskillnaden i passivhus, med eller utan utvändigt solskydd. 

 
Målet är att: 
• Visa vilka eventuella effekter utvändigt solskydd kan ha på inneklimatet. 

 
3. Avgränsningar 

 
• Fallstudien är gjord på bottenvåning i ett sovrum på 9,7 kvm, med ett fönster i 

söderläge med glasmått 1300 x 1300 mm= 1,69kvm 
• Vi har inte tagit hänsyn till solinstrålningsvärmen från angränsande rum. 
• Studien är gjord utan invändigt solskydd eller täckande gardiner. 
• Studien är begränsad till juli månad med en uppskattad medeltemperatur på 17 ºC 



4. Metodik 
 

• Vi har använt passivhus uppbyggt i Sotenäs kommun, Kungshamn som exempel. 
• Uträkningar är gjorda med dataprogrammet PARASOL samt manuella uträkningar, 

där Robert Öhman på Mälardalens Högskola hjälpt oss med teoretiska samt tekniska 
frågor. 

• För att förenkla och tydliggöra beräkningarna har vi räknat på exempelmånad juli med 
utomhus medeltemperatur på 17 ºC 

• Ritningar och övrig byggnadsinfo från arkitektbyrå Efem, som ritat huset. 
 

  
5. Teoretisk bakgrund 

 
• Husets är beläget i Sotenäs kommun, Kungshamn Latidud 58 ° N (60° N tabell) 
• Fönster, vertikalt 90° i söderläge 
• Fönsterstorlek 1,69 kvm 
• Fönstertyp: 3 glas med kryptongas 
• Uträkningen baserad på transmitterad total solinstrålning den 15:e juli. 
• Väder: klart  
• Värmeläckage i väggar/tak/golv: U-värde ca 0,11 (genomsnitt) 
• Rumstyp: sovrum med stängd dörr 
• Markistyp: Fönstermarkis med halvmörk Sandatexväv 

 
6. Resultat 

Solstrålningseffekten utan solskydd blir 5,55kWh/dygn 
Solstrålningseffekten med fönstermarkis blir 1,02kWh/dygn 
(manuella beräkningar gjorda på exempelrum ovan med avgränsningar) 
 
Nedan följer en beräkning för att försöka visa skillnaderna i temperatur 
istället för kWh/dygn 
 
Generellt när det gäller passiv värme sommartid så dominerar ofta bidraget från 
solinstrålningen, och skillnaden mellan innetemperatur med och utan solskydd kan bli 
stor. För att översätta just den här beräkningen för ett rum till motsvarande 
innetemperatur skulle man behöva göra en datorberäkning med hänsyn till byggnadens 
värmetröghet och många andra faktorer, till exempel med programmet IDA. En sådan 
datorberäkning skulle dock gå utanför ramen för det här projektarbetet. 
 
Det som kan göras lite enklare och som kan visa på ett generellt resultat är en 
förenklad beräkning med stationära (konstanta) förhållanden. Man kan då uppskatta en 
genomsnittlig skillnad med och utan solskydd för en hel byggnad till exempel för hela 
juli månad. Man kan absolut inte uppskatta innetemperaturen med en sådan här 
förenklad beräkning för ett rum en viss timme, eftersom värmetrögheten 
(värmelagringen) då ofta dominerar. Ett dygn är också en för kort period, men 
beräkning för en hel månad fungerar bra. 
 



För ett småhus kan de totala specifika värmeförlusterna på grund av transmission och 
ventilation vara till exempel 100 W/ºC. Observera att detta bara är ett exempel, som 
kan variera inom ganska vida gränser på grund av byggnadens storlek, form, 
värmeisolering, köldbryggor, luftläckning, ventilation, värmeväxling m m. Vi gör i det 
följande ett kraftigt förenklat räkneexempel med följande antaganden: 

• Byggnadens totala specifika värmeförluster är 100 W/ºC. 

• Vi räknar på medelvärden för juli månad, där medeltemperaturen 17 ºC ute 
stämmer ganska bra för södra Sverige ett normalår. 

• För byggnaden utan särskilt solskydd för fönstren antas att 
solvärmeinläckningen motsvarar 60 % av den passiva värmen som andel för 
hela juli (alltså högre klara dagar och lägre mulna dagar, högre andel dagtid, 
noll på natten). Den här andelen kan variera inom vida gränser och beror bland 
annat på boendevanor. Om många människor vistas hemma och använder 
mycket el så blir solvärmeinläckningens bidrag mindre och tvärtom. 

• Antag att all passiv värme utgör i genomsnitt 1000 W under juli. 60 % av detta 
antas alltså vara sol, och 40 % är värme från hushållsel, människor och lite 
värmeavgivning från tappvarmvatten. Den totala passiva värmen höjer då 
innetemperaturen med i genomsnitt 1000 W / 100 W/ºC  =  10 ºC.  Detta 
medför lite förenklat att innetemperaturen är i genomsnitt 17 ºC + 10 ºC  =  27 
ºC under juli utan särskilt solskydd. Det kan t ex innebära en variation mellan 
24 ºC och 30 ºC inne, där temperaturer mellan 27 ºC och 30 ºC ofta upplevs 
som att det är obehagligt varmt inne. 

• Inverkan av markiser kan lite förenklat antas vara likartat i % för klara, 
halvklara och mulna dagar. Uppskattningen görs då från exemplet ovan att 
markiser minskar solvärmeinläckningen med (5,55 – 1,02 kWh) / 5,55 kWh  =  
82 %. Förutsätter alltså att man jämför med och utan markiser på alla fönster 
under hela juli. 

• Antag alltså att markiserna medför att solvärmeinläckningen minskar med 82 
%, och att solvärmeinläckningen utan markiser i juli utgör 60 % av all passiv 
värme. Som genomsnitt under juli minskar då all passiv värme med 0,82 · 0,60  
=  0,49 ≈ 50 %. 

• Den genomsnittliga temperaturhöjningen av passiv värme sjunker då till 
hälften, alltså 5 ºC i stället för 10 ºC. Innetemperaturen i genomsnitt i juli 
skulle då bli 17 ºC + 5 ºC  =  22 ºC i stället för 27 ºC tack vare markiserna. 
 

Observera att beräkningarna ovan visar principen för hur det termiska inneklimatet 
sommartid kan bli behagligare tack vare solskydd. Siffervärdena ovan ska dock tolkas 
mer som ett försök att konkretisera vad som kan hända än att visa ”facit”. I 
verkligheten så varierar ju solinstrålning och temperaturer m m kraftigt. 
 
 
 
 
 
 
 



7. Slutsats 
 
Med tanke på skillnaden i solstrålningseffekt på 4,53 kWh/dygn (82%) kan man sänka 
rumstemperaturen med åtskilliga grader med hjälp av utvändiga solskydd. 
Beräkningarna är dock inget facit för hur mycket man sänker innetemperaturen med.  
Men de visar tydligt att utvändigt solskydd är lämpligt för att uppnå ett behagligt 
inneklimat. 
Med tanke på att detta exempel är gjort på ett passivhus med minimalt värmeläckage 
är det lämpligt att använda solskyddet under hela värmeperioden. Fasta 
solavskärmningar borde inte vara lämpligt i dessa hus då de skulle hindra 
solinstrålningsvärmen under den kalla uppvärmningsperioden då man borde försöka ta 
till vara på solinstrålningsvärmen istället för att stänga den ute. 
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