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Projektarbete för Solskyddstekniker kurs 2011. 

Av Carl-Henrik Olsson och Peter Uttke.  

 

Ljus och komfort 
 

Målgrupp: 

Solskyddsförbundets medlemmar, arkitekter, inredare och företag med behov av bra inomhusklimat. 
Projektörer för nybyggnation eller i renoveringstankar. 

 

 

Bra ljus inomhus är bra för alla! 

 

 

Innehållsförteckning: 

1. Fönstret och byggnaden.  
2. Ljus.  
3. Ekonomi och miljö.  
4. Lösningar.  
5. Avslutande ord och tankar. 
6. Kontrollista för arkitekter mm.  
7. Zipp screen 
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Inledning: 

Människan är helt beroende av solen och dess ljus för att kunna överleva. Dagsljuset gör det möjligt 
att se och solljuset värmer vår omgivning så vi slipper frysa. Det naturliga ljuset är svårt att ersätta 
med armaturer vilket gör det viktigt för anställda att exponeras för solens stålar för att kunna arbeta 
optimalt och trivas. Hur mycket ljus var och en person behöver är individuellt och högst personlig, 
vilket gör problematiken med statiska solavskärmningar för fönster och dagsljus för inomhusmiljöer 
svår. Statiska solskydd kan vara solfilm, solskyddsglas, solskärmar och byggnadsarkitektur och denna 
typ av solavskärmning är alltid på till 100 %. Detta gör så att personalen inte kan ta del av det 
naturliga solljuset och kostnaderna för uppvärmning under vintern ökar markant.  

Vårt projektarbete är att ge en fingervisning om hur viktigt det är med bra ljus inomhus för att spara 
kostnader och ge personalen en optimal arbetsmiljö. 

 

Solen. 
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1. Fönstret och byggnaden: 

Projektering. 

Vid projektering av nya byggnader så är valet ofta solskyddsglas eller energiglas som standard. Vid 
byte av fönster och glaspartier på befintliga hus så är valet ofta detsamma. Tanken är att glaset ska 
filtrera bort ljuset så att inomhusklimatet blir optimalt och att det ska vara en färdig lösning. 
Problemet är att oavsett vilken glas typ som väljs måste alla installationer kompletteras med ett 
solskydd eller gardiner, som levereras av annan entreprenör vilket gör att slutresultatet inte kan 
kalkyleras ekonomiskt eller verkningsgraden av avskärmningen på solskyddet. 

Problematik.  

Är glaset tonat för ett G värde på 0,9, vilket är optimalt för det synliga ljuset och solvärmeinläckage i 
en kontorsarbetsmiljö soliga dagar, blir det för mörkt inne under de dagar då det är molnigt eller 
mörkt ute. Människorna blir trötta och deprimerade när solen inte lyser och dag blir lätt till natt, 
vilket inte är optimalt i en arbetsmiljö. Är glaset inte tonat blir det för ljust och för varmt inomhus 
och personalen blir trötta och okoncentrerad. Redan vid 3 plusgrader mer än individuell 
medeltemperatur så kommer där uppstå missnöje enl. PMV Fanger (1970) där man lät en stor grupp 
människor bedöma det termiska inneklimatet enligt en sju graders skala. 

Så rätt mängd ljus och i rätt temperatur, så kan individen fungera som bäst!    

Termiskt inneklimat. 

Glaspartier ska ju vara en del av byggnaden både från insidan och utsidan av huset. Samverkan av att 
få ta del av solljus och omvärlden är oerhört viktig för personer som vistas inomhus hela dagen. Ska 
en verksamhet fungera på bästa sätt, så ska varje person kunna reglera sitt ljus eller utsikt efter eget 
tycke och smak. Då minimerar man klagomål från personal och på så sätt optimerar man sin 
verksamhet och sin fastighets ljusbehov. Olika byggnadstyper och olika väderstreck samt klädsel och 
aktivitet har ju betydelse för hur inomhus temperaturen uppskattas. Glaspartiernas storlek och 
placering i fasaden påverkar ju hur stora övertemperaturerna blir under hela året. I den 
internationella standarden ISO 7730 (1984) finns följande definition. 

”Termiskt komfort definieras som det sinnestånd som innebär tillfredställelse med den termiska 
komforten”.  

En tanke om helheten. 

Samverkan mellan aktiv belysning och utvändig solavskärmning för minimering av övertemperaturer, 
kan spara massor av pengar och energi om man planerar rätt i steg ett. Armaturernas ljus regleras 
efter personers närvaro och det blir rätt värmebelastning inomhus från solljus, människor och 
armaturer mm. Och på insidan av glaset sitter ett solskydd som reglerar inkommande ljus, så att 
personen fritt kan reglera mängden inkommande solljus efter eget behov. Persienner och 
rullgardiner mm. ska monteras i alla fyra väderstrecken då även dagsljus bidrar till reflexer i 
datorskärmar mm.  



Sida 4 av 12 
 

Hur det ser ut idag, och att projekteringen av solskydd inte görs alls 
eller är fel genomförd! 
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2. Ljuset  
 

Solljus har som alla vet en stor betydelse för människan, vi blir mer positiva om vi utsätts för solljus i 
rätt dos. Solljuset är också viktigt att ta tillvara på vid inredning samt belysning av hem och 
arbetsplatser. 

Dagsljus                                                             
Dagsljus har man alltid tagit tillvara för belysning inomhus. Enligt arbetsmiljöverket ska det finnas 
möjlighet till utblick och ett tillfredsställande dagsljus.                                           
Dagsljusmängden i ett rum påverkas av reflektionsförmågan på de invändiga ytorna, alltså tak väggar 
och golv. För ett ökat dagsljusinsläpp är det att föredra ljusa fönstersmygar, har man mörka så 
reflekteras inte ljuset. Ett annat sätt är att fasa av fönstersmygarna. Då minskar man kontrasterna 
mellan mörker och ljus. Detta upplever vi dessutom som mycket behagligare.                                           
Att använda sig av dagsljus sparar energi och ger ett väldigt bra ljus.  Kan vi då ta tillvara detta ljus på 
rätt sätt tjänar vi på det både ekonomiskt och miljön blir trivsammare inomhus. 

 

Ljusets kvalitet 
 
Ljusets kvalitet kan bero på många olika faktorer. 
 Varifrån kommer ljuset norr eller söder, här har man stora skillnader i ljuset. Det kan vara näst intill 
omöjligt att titta på t.ex. en datorskärm om man har ett väldigt starkt solljus rakt mot den.  
Ljusa och blanka väggar reflekterar ljuset bättre än mörka väggar. Mörka väggar slukar mycket ljus 
därför får vi sällan bländningseffekter på dessa väggar. Solen kan lysa på ett föremål utanför fönstret 
som i sin tur reflekterar ljuset in genom fönstret. 
Har man t.ex. ett ljusinsläpp i taket kan det vara ett väldigt behagligt ljus men det är oftast 
otillräckligt, här behöver man komplettera med andra ljuskällor. Vid stora taklanterniner får man in 
väldigt mycket ljus men det bidrar ofta också till extrema övertemperaturer. 
Färgen på ljuset kan också skifta beroende på hur det kommer in i rummet eller vilka ytor det 
reflekteras emot. 
Glödlampsljus kan oftast inte ersätta dagsljuset men det är ett väldigt bra komplement om man 
utnyttjar det rätt. 
 
 
Bländning 
Detta är ett känt problem för oss alla, vi utsätts nästan dagligen för någon form av bländning. 
Ljuset behöver inte vara så starkt för att vara bländande, oftast beror det på skillnaden i ljusheten. 
Den mest extrema bländningen uppstår när vi kör bil i mörker och får möte. Vi har alla upplevt detta 
och för en kort stund kör vi nästan i blindo. 
En annan sorts bländning är när vi t.ex. sätter en datorskärm mot ett ljust fönster då kan det vara 
svårt att se detaljer på datorskärmen. Detta beror på att ljuset från fönstret är starkare än ljuset från 
skärmen. 
 
Reflektioner 
Ljuset kan ge reflexer, ju blankare den belysta ytan är desto starkare blir reflektionen. Om vi t.ex. en 
solig dag sitter och tittar ut genom ett fönster kan vi bli utsatta för reflektioner från alla tänkbara 
föremål. Det räcker med väldigt små föremål för att det ska bli en kraftigt irriterande reflektion. Har 
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t.ex. huset mittemot en glasfasad med en reflekterande solskyddsfilm kan detta bidra till att det blir 
nästan omöjligt att se ut genom fönstret. Detta ljus påverkar synbarheten på datorskärmar då 
skillnaden i ljusmängd blir stor. 
 
Ljusets riktning 
Har vi ett riktat ljus får vi skuggor, de spelar en stor roll för vårt seende. Ett exempel på detta är om 
handen du håller pennan med skugga pappret du skriver på. Detta är en dålig skugga. En bra skugga 
kan göra att detaljer blir synliga som vi annars inte hade uppfattat. Om vi använder oss av ett så 
kallat släpljus kan vi se defekter på ytor som annars uppfattas väldigt släta. Här får vi skuggningar 
som avslöjar små och stora ojämnheter. Således kan då ljusets riktning ha en väldigt stor betydelse 
för hur vi upplever detaljer. 
 
Ljusets färg 
Ljusets färg uppkommer på en massa olika vis. Det kan vara glaset som sitter i fönstret eller kan det 
bero på att vi har olika färger på golv eller väggar inomhus. Om vi t.ex. har ett blått golv och vita 
väggar i ett rum så kommer solljuset som skiner in genom fönstret ner på golvet ger det ett blått 
återsken.  
 
 
Ljusmängden  
Synskärpan sägs ju förbättras med ökad ljusstyrka, men det finns en gräns där det blir så ljust att vi 
börjar se sämre. Vid en solig dag har vi ca 100 000 lux utomhus då har vi relativt svårt att se tydligt 
för det blir för ljust.  Inomhus ska ljusmängden i skolor och kontor ligga på minst 300 lux i allmänljus, 
här är risken att det blir för ljust nästan obefintlig. 
 
Ljusmängden mäts i lux. 
 
Här kommer några exempel: 
 
Skolor och kontor ska enligt lag ha ett allmänljus på  300 lux  
Klar himmel, solsken, mitt på dagen  100 000 lux 
Klar himmel, kl 10:00   65 000 lux 
Molnig himmel, kl 10:00   35 000 lux  
Gatubelysning    200 lux  
 
 
Källa: Arbetsmiljöverket, Boverket, Kurslitteratur 
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3. Ekonomi och miljö: 

Ekonomi. 

När man gör en beräkning för en byggnad och ska projektera solavskärmning så ska man se hela 
kostnadsbilden och inte bara kostnaden för avskärmningen vid förfrågan och offert. Idag blir 
kostnaden för en investering för en nybyggd fastighet sällan mer än 1 % av den faktiska 
byggkostnaden. Då ser man detta ofta som en utgift och det är det också då priset ligger som grund 
för investeringen och inte behovet för människorna!  

 

Ekonomi i helhetsperspektiv. 

Men hade man haft rätt lösning så hade initialkostnaden varit högre, men produkterna hade haft 
samverkan med solljuset med solautomatik och sitter solavskärmningen på utsidan skulle de vara 
integrerade med fasadens färg. Att pulverlackera stativen så att de faller in i karmfärgen är ett annat 
sätt som höjer både utseendet för fasaden och döljer det infällda solskyddet väl. Samverkan mellan 
andra komponenter som ventilation, belysning och fastighetens styrsystem gör att byggnaden blir 
mer ekonomisk vad det gäller driftkostnader. Tar man då också hänsyn till personalkostnaderna så 
blir arbetet utfört i rätt rumstemperatur med rätt ljus och då är kostnaden en investering istället.  

Personalen kan ha rätt fokus och utföra sitt arbete bättre och gör mindre fel. Det är svårt att 
kalkylera men bör nämnas i dessa sammanhang! 

 

Vad det gäller infästning i fasader av solskydd och kabeldragning till motorer så blir detta en 
obetydlig kostnad om det utförs i byggskedet, men om det ska utföras i efterhand så stör det 
verksamheten och kostar betydligt mer. Att solskyddet kan minska kallras och höja glasytornas 
isolerande faktor (U värde) då yttertemperaturen faller, med ett styrt solskydd är ett faktum som kan 
förändra byggnaden hela driftskostnaden helt om systemet används optimalt. 

 

Beräkningar. 

Här kommer några exempel på kostnader på hur det kan se ut i” helhetskalkyler” om man blandar in 
personalkostnader, byggkostnader och investeringen av solskydd! Kostnaderna är schablon på hur 
det kan se ut i en vanlig upphandling.  
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Exempel 1: Hur det kan se ut idag! 

 

Kostnaden överstiger sällan 1 % av byggkostnaden vilket kan vara rätt i nuläget. 

Exempel 2: Hur det kunde se ut med en investering på 3 % (efter ett år). 

 

Förslagsvis tio personer och en snittlön på 22 500: - inkl. arbetsgivaravgifter. Som ni ser i exemplet 
blir personalkostnaden stor i relation till byggkostnader och investeringen av solskydd & gardiner. 

Exempel 3: Hur det kan se ut efter 10 år med en 3 % investering. 

 

Tio personer inklusive arbetsgivaravgifter! Byggkostnaden är inte längre störst och investeringen av 
solskydd och gardiner är obefintlig. Exemplen visar hur viktigt att solavskärmningen och 
gardinlösningarna är rätt utformade då personalkostnaderna ökar om de anställa inte har rätt 
förutsättningar för att utföra sitt arbete.  

     

Byggkostnader 10 000 000 kr                          
Solskydd & gardiner 100 000 kr                                

         

Byggkostnader Solskydd & gardiner 

- kr 

2 000 000 kr 

4 000 000 kr 

6 000 000 kr 

8 000 000 kr 

10 000 000 kr 

12 000 000 kr 

          

Byggkostnader 10 000 000 kr                          
Solskydd & gardiner 300 000 kr                                
Personer 3 618 000 kr                             

          

Byggkostnader Solskydd & gardiner Personer 

- kr 

2 000 000 kr 

4 000 000 kr 

6 000 000 kr 

8 000 000 kr 

10 000 000 kr 

12 000 000 kr 

         

Byggkostnader 10 000 000 kr                          
Solskydd & gardiner 300 000 kr                                
Personer 36 180 000 kr                          

      

Byggkostnader Solskydd & gardiner Personer 

- kr 

5 000 000 kr 

10 000 000 kr 

15 000 000 kr 

20 000 000 kr 

25 000 000 kr 

30 000 000 kr 

35 000 000 kr 

40 000 000 kr 
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4. Lösningar 

Hur ska vi då tänka när vi ska lösa problemen med solinstrålning på våra kontor eller i våra hem.               
Det man ska börja med att fråga sig är.                                                                                                             
Vad är problemet?                                                           

1. Är det för varmt inne? 
2. Blir möbler och golv blekta? 
3. Problem med att se tv eller datorskärm? 
4. Ej önskvärd insyn? 
5. Utseende?                                             

Om vi har en direkt solinstrålning får vi vanligtvis övertemperaturer inomhus, då är ett utvändigt 
solskydd det bästa. Det bästa är ett rörligt solskydd eftersom vi själva kan bestämma hur och när vi 
vill ha in solljuset och värmen. Solinstrålningen på vintern vill man ju oftast släppa in dels för att den 
är gratis uppvärmning, men också för att vi mår bra av den. Om vi däremot väljer ett fast solskydd så 
kan vi ju inte ta tillvara på denna gratisenergi. Vi får det också mörkare inomhus de mulna dagarna 
vilket gör oss trötta. Det absolut bästa är alltså ett utvändigt rörligt solskydd som gärna kan följa 
solljuset med automatik. 

Blekningsproblemet löser vi när vi använder för solskydd. Däremot bör man inte använda sig av ett 
solskydd som stänger av en från utemiljön utan gärna en transparant väv på insidan som regleras 
efter behov eller ett rörligt solskydd på utsidan. Det utvändiga solskyddet har ju dessutom en rad 
andra fördelar vad det gäller reglering av övertemperaturer och utseendet på fasaden. Det invändiga 
kan ju användas trehundrasextiofem dagar om året, oberoende av väder.           

Vid reflektioner och bländning så fungerar det alldeles utmärkt med ett invändigt rörligt solskydd 
såsom en rullgardin eller vanliga gardiner.  

Har man problem med insyn så är oftast ett invändigt solskydd att föredra. Viktigt att tänka på är att 
en transparant väv även går att se igenom utifrån, speciellt om det är mörkt ute men lamporna är 
tända inomhus på kvällen. 

Ibland ska solskyddet vara en del av inredningen bara för att det är snyggt. Här är ju oftast ett 
invändigt solskydd att föredra, viktigt att tänka på är att det inte tar för mycket av dagsljuset som 
man vill ha in, då är en transparant väv att föredra. Givetvis kan man ju ha ett utvändigt solskydd på 
norrsidan om man vill, oftast är det bara för att reta grannen att man har markiser eller för 
utseendets skull på huset. 
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Bra solskydd avskärmar allt! 

 

Även kylan!  

 

 

 

Genom att skärma av glasytorna förbättrar man U värdet på glaset och på hela systemet. På bilden 
visas en utvändig fönsterjalusi med skumfyllda aluminiumlameller. Dessa används i större delen av 
Europa, dock inte så vanliga i Sverige i dagsläget. Genom avskärmningen förbättras ytans totala U 
värde! 
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5. Avslutande ord: 

När man projekterar en byggnad där människor ska vistas under lång tid framöver, så är det ytterst 
viktigt att ta del av varje persons önskningar och behov. Att skärma dagsljus och solljus ska vara klart 
redan i projeterinsstadiet för att kunna optimera lösningen till fasaden på utsidan och ytorna på 
insidan. När det renoveras i fönstermiljön ska samma tanke vara att optimera energiflödena så 
byggnaden kan blir så bra som möjligt ur miljö och energisynpunkt. Fast människan ska stå i centrum 
av tanken för då får man bästa driftenergi och miljö på köpet. De flesta kalkyler tar inte hänsyn till 
personalkonstanterna (t.ex. LCC kalkyl), utan där ser man bara byggkostnader och projekterade 
driftskostnader som underlag för valet av solavskärmningsprodukter. När man gör det förstår man 
hur viktigt det är med rätt lösning direkt! Att bara ha en invändig eller utvändig lösning är ju heller 
inte rätt projekterat då en invändig lösning inte är så effektiv som en utvändig markis eller screen kan 
vara. Att bara ha en utvändig persienn är ju heller inte optimalt, då det finns risk för frostskador vid 
temperaturer under noll grader. 

 

Invändiga solskydd är ju bäst på att avskärma ljus och ge glaset ett bättre U värde, och utvändiga på 
att avskärma solljuset för värmen! Kombinationen ger personen de bästa förutsättningar för att göra 
sitt jobb på ett så bra sätt! Låt solen styra solavskärmningen när individen vill, men låt där alltid 
finnas möjlighet för att överstyra systemet för personliga behov. 

 

Gör rätt från början så får alla både ljus och komfort! 

 

6. Kontrollista för arkitekter och projektörer: 

1. Utvändigt solskydd gärna fasadnära och ordentligt vindtåligt typ Zipp screen eller likvärdigt 
(se skiss).  

2. Sol och vindautomatik gärna med frost och regnskydd. 
3. Integreras med befintligt styrsystem för ventilation, belysning mm, om det finns behov. 
4. Lackeras in i samma färg som fönsterkarmens färg för att synas så lite som möjligt när det är 

infällt. Först när det fälls ut ser man att där sitter ett solskydd. 
5. Invändigt solskydd eller gardinlösning som kompletterar det utvändiga då det inte kan 

användas. Ska monteras i alla väderstreck. 
6. Om husets styrsystem ska integreras med det invändiga solskyddet så kan den användas 

vintertid för att behålla värmen inomhus. 
7. Mörkläggning eller fördunkling till sovutrymme och konferenssalar mm. 
8. Insynsskydd och skalskydd till entréplan för att slippa inbrott eller liknande. 
9. Aktivbelysning med dimfunktion. 
10. Serviceavtal med installatör för bästa livscykel och funktion på produkterna. 



Sida 12 av 12 
 

 

Zipp screen. 

Zippscreens är en nyutvecklad rullgardin som monteras på utsidan av glaset. Det som är unikt med 
just Zippscreens är att duken löper i sidogejders och är låst i sidled vilket gör att den tål betydligt mer 
vind (mer än 20 sek/m) än de flesta utvändiga solskydd. Hela konstruktionen med kassett och gejders 
samt underlist är i strängpressat aluminium och vävarna i glasfiber eller speciell vävburen PVC väv. 
Bredden på Zipp screens kan göras upptill 4400mm bredd och höjden upptill 6000mm. Detta gör att 
den klarar de flesta glaspartier och den unika Zipp funktionen gör att väven kan röra sig i sidled under 
upp och ner manövrering i gejdrarna. Kassetterna finns i tre olika storlekar där minsta storleken är 
90x90mm, den mellersta 110x110mm och den största är 150x150mm. 

 

Styrs denna produkt med sol och vindfunktion, samt individuell brytare lokalt så har man en optimal 
produkt för en arbetsplats. Alla Zipp screens följer solen men samtidigt kan var och en ställa hur 
mycket eller hur lite varje Zipp screen går ner. Vävarna finns i många olika ljustransmissioner med 
olika ljusgenomsläpp och i de flesta färgerna så att det kan smälta in eller sticka ut i en fasad. Väljer 
man att låta kassetten sitta monterad i fönsternischen så syns knappt den när den inte används 
samtidigt som den gör betydlig större nytta än ett invändig solskydd, där solen redan är inne. Andra 
solskydd som t.ex. fasadpersienner låter mera och blir lättare smutsiga vilket förfular 
helhetsintrycket på en fasad.  

Men framför allt kan man ta del av solljusets helande strålar under de mindre ljusa månaderna och få 
en bättre arbetsplats total sett! 

 


