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1. Inledning 
 
Då det talas om innemiljö finns en mängd begrepp som bör hållas isär. Innemiljön 
omfattar allt inomhus, t ex inneklimat, bekvämlighet, utformning, design m m. 
Begreppet är därmed mycket brett och bedömningen av detta också subjektiv.  
Vi har valt att fördjupa oss i den del som definieras som Inneklimat- som helhet, 
vår upplevelse av det, hur vi kan påverka det samt eftersträva termisk komfort.  
 
 
2. Syfte och metodik 
 
Vår avsikt var att fördjupa oss i inneklimat och solavskärmning i Passivhus. Vi 
har tagit del av forskningsrapporter samt ett flertal studier. Studiebesök har också 
gjorts hos Passivhuscentrum i Alingsås för att finna material kring användningen 
av, samt rekommendationer kring, rörliga solskydd i hustypen.  
Passivhuscentrum är ett väletablerat forum för samlad information, riktad både till 
aktörer och konsumenter. Deras mål är att sprida kunskap och väcka 
uppmärksamhet om energieffektivt byggande och passivhustekniken, samt 
fungera som en plattform för aktörer och leverantörer inom passivhusmarknaden. 
En resurs för byggherrar, entreprenörer och konsulter.  
Efter besöket i deras utställning kan vi konstatera att i de passivhus som hittills 
uppförts och utvärderats består solavskärmningen i stort sett av enbart fasta 
solskydd som utskjutande tak, skuggning från balkonger, fönster på mindre 
solbelysta fasader mm. Med tanke på att övertemperaturer inomhus sommartid är 
ett problem i passivhusen är det förvånande att rörliga solskydd inte använts i 
större omfattning. 
 
Detta projektarbete inriktar sig därför på att tydliggöra begreppet Inneklimat som 
helhet samt belysa solens och solskyddets påverkan på inneklimatet, oavsett 
hustyp.  
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Inneklimat och klimatfaktorer.  
 
Inneklimatet består av fyra klimatfaktorer. Dessa faktorer är: 
 

• Ljus 
• Ljud 
• Luftkvalitet 
• Termiskt inneklimat 

 
 
Ljuset har stor påverkan på människans hälsa och välbefinnande. En stor del av 
ljuset inomhus består av dagsljus, men då detta sällan räcker till måste elbelysning 
vara ett komplement. Hur ljuset inomhus upplevs beror till stor del på hur 
belysning placeras samt styrkan på ljuset. För att erhålla en god belysning måste 
den vara tillräcklig, lämpligt fördelad, rätt riktad. Att skenet har lämplig färg och 
är bländfritt är också viktiga faktorer. 
 
 
Vid beräkningar av den del som dagsljuset utgör i ett rums totala ljusbild använder 
man begreppet dagsljusfaktor, DF. Värdet beräknas alltid med en mulen dag som 
utgångspunkt och avser belysningsstyrkan från himmelsstrålningen mot en 
horisontell yta på en punkt i ett rum. Utifrån dessa värden kan man ta ställning till 
kompletterande elbelysning men även till behov av avskärmning mot solen i 
bländnings-, och dämpningssyfte. 
 
 
Det vi uppfattar som ljud är tryckförändringar i luften. Tryckvariationerna sprids 
som vågrörelser och uppfattas som ljud av örat – dvs vi hör. Textiler, möbler, 
undertaksplattor mm fungerar som ljuddämpande faktorer. I större lokaler kan 
efterklangstiden bli ett problem, då ljudet studsar mellan väggarna. Med 
efterklangstid, avses den tid det tar för ljudnivån i ett rum att sjunka till 60 dB. 
Förenklat kan efterklangstiden beskrivas som ett eko. Genom att öka mängden 
ljudabsorberande material sänks detta värde. En tumregel är att mängden 
ljudabsorbenter bör motsvara ca 30% av golvytan. Idag finns bra ljudvävar samt 
undertaksplattor med dämpningsvärde kring 70-75%, vilket kan jämföras med ett 
gardintyg som ligger på i medeltal 20%.  

När gäller de akustiska förhållandena i ett rum så är efterklangstiden bara en 
egenskap, medan den verkliga ”kvaliteten” när det gäller akustiken beror på 
många olika faktorer.    

 
Med luftkvalitet avses luftens innehåll av föroreningar. Inneluft innehåller många 
föroreningar, varav de flesta i oerhört låga koncentrationer. I de flesta fall saknas 
bra kunskap om sambandet mellan koncentrationen av en viss förorening och 
olika hälsoaspekter, och det innebär att det är svårt att tolka många mätvärden i 
termer av ”bra eller dåligt”. Lukter, men även luktlösa föroreningar som radon 
mm, har betydelse för luftens kvalitet. 
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Termiskt inneklimat innebär rummets upplevda temperatur. Den upplevda 
temperaturen är ett samlat resultat av flera olika, mätbara, värden: Luftens 
temperatur, luftfuktigheten, lufthastigheten samt även strålningstemperatur från 
tak, väggar och elförbrukande apparater som tex datorer mm.  
Att mäta enbart luftens temperatur ger inte tillräcklig information om den 
upplevda temperaturen. Luftens rörelse och fuktigheten i luften påverkar 
upplevelsen av värme/kyla. Ökad mängd luftfuktighet inomhus gör t ex att det 
upplevs som varmare.  
 
 
De enskilda faktorerna i termiskt inneklimat, som också inbördes påverkar 
varandra.  
 

 
 
 
 
Människan utgör en av faktorerna som påverkar det termiska inneklimatet, 
eftersom vi avger värme genom värmeförlust. Denna värme tillförs luften samt 
omgivande ytor i rummet genom värmestrålning. Den tillförs även via ledning till 
fasta material vi kommer i kontakt med.  
 
Människan bidrar också till luftfuktigheten i ett rum, genom avdunstning i form av 
vattenånga. Denna avdunstning överförs via luften vi andas ut, genom svettning 
och via vattenånga som transporteras genom huden, dvs så kallad diffusion. En 
vuxen människa tillför den omgivande luften ca 40-50 g vatten per timma, i form 
av ånga, vid stillasittande. 100 gram vatten mäter 1 dl. En grupp om fem personer 
i ett rum tillför alltså upp emot en hel liter vatten, i förångad form, på ett par 
timmar.     
 
Det är viktigt att hålla isär begreppen luftkvalitet och termiskt inneklimat. Vad 
som uppfattas som dålig luft kan i själva verket handla om en upplevelse av för 
varmt inneklimat.  
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Termisk komfort 
 
Strävan är att det termiska inneklimatet ska upplevas som termisk komfort. I 
denna bedömning ingår faktorerna i det termiskt inneklimatet, men här kommer 
även individens subjektiva uppfattning med i bedömningen. Individens klädsel, 
fysiska aktivitet i rummet samt personliga önskemål om värme och kyla gör att 
nivån på upplevd termisk komfort upplevs olika bland de personer som vistas i ett 
rum. 

 
                 

Förenklat kan sägas att termisk komfort innebär en lagom nivå -  lagom kallt, 
lagom varmt osv. Ett rörligt solskydd som kan regleras utifrån stundens 
förutsättningar utgör här en viktig faktor för att åstadkomma termisk komfort.     
 
 
Den upplevda temperaturen kan beräknas med hjälp av en rad formler. En av 
parametrarna är den operativa temperaturen, dvs det sammanlagda värdet av 
lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen. Denna temperatur erhålls 
genom:  (enhet °C) 
     
 
 
 operativ temperatur ≈  lufttemperatur + medelstrålningstemperatur 
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En annan beräkningsparameter är ekvivalent temperatur, vilken beräknas utifrån 
förhållandet mellan ovan samt därutöver lufthastighet och klädernas 
värmeisolerande egenskaper.  
Den operativa temperaturen används i störst omfattning, men en mer rättvisande 
siffra att utgå ifrån vore den ekvivalenta temperaturen. Denna är dock svårare att 
mäta. 
 
 
Undersökningar visar att termisk komfort för de flesta människor ligger inom 
intervallet 23-26 grader C, här avses då operativ temperatur sommartid. Vintertid 
ligger motsvarande siffror på 20-24 grader C. Då upplevelsen är olika för olika 
individer är det svårt att tillgodose allas önskemål. Klädsel och aktivitet har  
avgörande betydelse. Ca 5 % missnöjda anses därmed vara ett minimum, även 
inom dessa intervall. Ett solskydd och dess temperatursänkande egenskaper kan 
dock göra avsevärd skillnad.    
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Solvärmeinläckning 
 
 
Solvärmeinläckning genom fönster påverkar den operativa temperaturen i stor 
omfattning. Denna kan beräknas genom att multiplicera fönstrets 
avskärmningsfaktor med solvärmeinläckningen genom ett englasfönster 
(tabellvärde).   
 
Fönster: (glasdelen)            Avskärmningsfaktor:       Erhållen avskärmning: 
 
Vanligt englasfönster  100%  0% 
Vanligt tvåglasfönster  90%  10% 
Vanligt treglasfönster  81%  19% 
Vanligt tvåglasfönster med ljus 
Veckad gardin innanför glaset 54%  46% 
Treglasfönster med reflekterande  
metallskikt som beläggning på 
yttre glaset   15-40%  60-85% 
Treglasfönster med persienn 
mellan de två yttre glasen  24%  76% 
 
Ovanstående siffror enligt Höglund/Girdo/Troedsson Solstrålningstabeller KTH 
1985. 
 
 
 
Invändig solavskärmning 
  
För att reducera solvärmeinläckningen ytterligare och få rätt solavskärmning till 
sitt hem är det viktigt att noga beskriva sina behov, för att kunna åstadkomma  bl a 
termisk komfort.  
I vilken miljö ska avskärmningen sitta och vad är syftet:  
Reducera värmeinläckning, mörklägga eller fördunkla.  
 
Forskningen och utvecklingen av tekniska solskyddsvävar har varit intensiv under  
2000-talet. Det finns idag vävar med mycket goda egenskaper för att bibehålla 
termisk komfort. En väv med goda solskyddsegenskaper kan samtidigt släppa in 
en stor del dagsljus och ha en bra öppningsfaktor, dvs sikt igenom väven.  
 
 
Exempel -  Invändig rullgardin med väv: Pearl R0123 vit. 
   
Ljusgenomsläpp 9%   
Ljusreflektering 84%   
Värmegenomsläpp 12% 
Värmereflektering 84%     
 
Hämtat ur Lindhs Solskyddskollektion, Fakta, 2011                                  
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Olika modeller av invändig solavskärmning 
 
Nedan följer en beskrivning av olika typer av solskyddsprodukter, utifrån praktisk 
funktion. Valet av väv är helt avgörande för hur goda solavskärmande och 
värmeavskärmande egenskaper produkten får.    
 
Lamellgardin 
Lamellgardiner är eleganta. De skärmar av dagsljuset och kan enkelt regleras 
beroende av hur mycket ljus man vill ska sila in i rummet. Lamellgardiner passar 
därför bra till stora glaspartier och ger ett vackert ljusspel. Gardinen är skjutbar i 
sidled och lamellerna är vridbara, vilket därmed också möjliggör sikt genom 
solskyddet samtidigt som viss avskärmning erhålles. 
 
Rullgardin 
Med rullgardiner kan man uppnå total mörkläggning, men också tona ner skarpt 
solljus med en gles väv, screenväv. 
 
Plisségardin 
Plisségardinen är en veckad persienn av tyg som ger ett mjukt och ombonat 
intryck. Plisségardinen tar mycket liten plats i uppdraget läge. 
 
Persienner 
En träpersienn skapar en harmonisk och lugn känsla i kontrast till en 
aluminiumpersienn som ger ett mer stilrent och stramt intryck. Dock svårare att 
styra ljusinsläppet. 
 
Gardiner 
Gardiner ger en obegränsad möjlighet att matcha den övriga inredningen. De 
påverkar känslan och förändrar upplevelsen i rummet. Skyddar inte lika effektivt 
mot värmeinstrålningen och kombineras därmed ofta med annan solavskärmning. 

 
 
 

Hur påverkas inomhusklimatet av yttre solskydd? 
Det termiska inneklimatet blir betydligt bättre av ett yttre solskydd. 

Värme 
Värmen kan reduceras betydligt av ett yttre solskydd.  
Vid ett automatiserat solskydd, dvs. sol- och vindautomatik, går solskyddet ner 
när solen skiner, det gör att det blir svalare inomhus även när man inte är där. 
Kylkostnaderna reduceras. 
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Kyla 
Vid kalla nätter kan ett fönsternära solskydd tex screen eller fasadpersienn vara 
nere och bli en extra isolering. Uppvärmningskostnaden reduceras. 
 

Ljuset 
Med de nya screendukarna kan man ha nere solskyddet och behålla den visuella 
kontakten med utsidan, vilket ger behagligare inomhusklimat och nöjda brukare. 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
 
Genom att tydliggöra och särskilja begreppen ökar man förutsättningarna för att 
sätta in rätt åtgärder för en förbättring av det termiska inneklimatet. Genom att 
skapa förutsättningar att kunna justera och förändra klimatfaktorerna utifrån 
stundens rådande omständigheter såsom t ex solinstrålning, antal personer i 
rummet, aktivitet mm, ökar vi också förutsättningarna för termisk komfort. 
 
 
Faktorerna som påverkar den termiska komforten är inte statiska värden, 
individuella preferenser är också olika, därmed medför ett rörligt solskydd stora 
fördelar. I kombination med motorisering och solautomatik kan mycket bra 
temperatur-, samt ljusreglering uppnås. Som vi redan nämnt i texten är valet av 
väv helt avgörande för hur goda solavskärmande och värmeavskärmande 
egenskaper produkten får. Det är därmed anmärkningsvärt hur lite som nämns 
kring just vävens egenskaper i de rekommendationer som idag finns kring 
invändigt solskydd. Valet av väv är en mycket viktig parameter som bör betonas.    
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