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Introduktion: 
 
Detta är ett projektarbete gjort som en del av en solskyddsteknikerutbildning, årligen 
anordnad av Svenska Solskyddsförbundet i samarbete med Mälardalens Högskola. 
 
Vi har valt att skriva om utvändiga fönstersolskydd, och vad som utmärker och särskiljer 
de olika typerna av produkter inom det området. 
Syftet har främst varit sammanställa information om deras olika egenskaper, göra 
jämförelser och sedan redovisa detta på ett klart och lättöverskådligt sätt. 
Vi hoppas kunna öka den tekniska förståelsen för produkterna och om varför och på 
vilket sätt de kan vara till nytta. 
Förhoppningsvis kan arbetet även fungera som en hjälp att göra ett klokt och 
genomtänkt val då man står i begrepp att köpa någon form utav solskydd. 
 
De jämförelsemetoder vi använt är först och främst att samla in och ställa samman 
tekniska data om produkternas funktion och deras styrkor och svagheter i olika 
avseenden. Vi utgår från fyra olika produkttyper avsedda för fönster. 
Dessa är fallarmsmarkisen, vertikalmarkisen (screen), markisoletten och fasadpersiennen. 
 
Vi har försökt använda de verktyg vi gått igenom under kursen, för att se om dessa kan 
vara till hjälp i en utvärdering som denna. Vi har därför utgått ifrån tre fallbeskrivningar 
som utgångspunkt för våra beräkningar; tre olika fönsterexempel i tre i övrigt likadana 
rum, placerade i samma väderstreck. 
Vi har valt ett kvadratiskt, ett högt och smalt och ett brett fönster med bestämda mått 
att applicera solskydden på och tror att det skiljer ut olika för- och nackdelar med de 
olika solskyddstyperna i vår jämförelse. 
På så vis tänkte vi oss att kunna använda ParaSol för att utvärdera tekniska prestanda 
och LCC för att göra kostnadsjämförelser. 
 
Detta upplägg bör också kunna vara till hjälp när det gäller att få en logisk och lättfattlig 
översikt över de olika produkternas egenskaper. 
 
Innehållet i denna rapport bygger på de egna kunskaper och erfarenheter vi förvärvat 
genom vårt arbete och på data som vi tagit fram med hjälp av ParaSol-analyser samt 
prislistor och annan information från några olika markisåterförsäljare. 
 
Bildmaterialet är egna foton och foton från Hunter Douglas bilddatabas kompletterat med 
illustrationer vi själva tagit fram för ändamålet. 
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Bakgrund: 
 

Solskydd: 
Det finns flera krav och önskemål på ett 
solskydd: 
Det ska minska oönskad värmeinstrålning och på så vis bidra till 
ett bättre inneklimat. Om rummet har aktiv kylning sparar man 
även energi. 
Det ska bidra till att skapa bra invändiga ljusförhållanden. 
Naturligt ljus upplevs som positivt och det är onödigt att skärma 
bort allt ljus för att sedan behöva tända belysningen i stället. 
Fönster har vi för att vi vill ha utsikt och vi vill inte skärma bort 
den. Däremot vill vi gärna minska bländande ljus, så att det blir 
vilsammare att se ut. 
 

Utvändiga solskydd: 
I det här arbetet har vi riktat oss specifikt mot utvändiga solskydd och det finns många 
fördelar med dessa; solvärmen stannar på utsidan av glaset och solskydden kan justeras 
fritt utan risk att kollidera med växter, lampor eller annat som kan finnas innanför 
fönstret. 
 
En persienn monterad inuti ett tvåglasfönster har varit det i särklass vanligaste under 
lång tid här i Sverige, väldigt smidigt på flera sätt. Men med dagens energieffektiva och 
helt slutna glaskassetter blir det en omöjlig lösning. 
 
En annan faktor är att de invändiga solskyddsprodukterna allt mer går emot att bli en 
designad del av inredningen, vilket i sig är väldigt positivt. 
Det finns idag många produkter som kanske är trevligare att se på än en persienn. 
En fråga om tycke och smak, självklart, men de valmöjligheter som finns idag är 
oändliga. Men det kan i vissa fall vara så att de kanske inte är lika effektiva som en 
persienn när det gäller just reflektion och solavskärmning. 
 
Då kan det vara en väldigt bra lösning att komplettera med ett utvändigt solskydd och 
därigenom få en effektiv, flexibel och estetisk lösning för fönstret, som kan anpassas 
efter det ljusförhållande som råder ute och efter det ljus som önskas på insidan. 
 
Det är också allt vanligare med höga fönster, som gör att det kan vara svårt att komma 
åt att reglera ett invändigt solskydd på ett bra sätt, om de inte är motoriserade förstås. 
 
Vi går igenom de fyra vanligaste typerna av utvändiga solskydd för fönster och ger en 
översikt över deras olika styrkor och svagheter i tre olika fönsterfall. 
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Fallarmsmarkiser: 
 
Beskrivning: 
Denna markistyp består av ett 
dukrör med duk som monteras i 
fönstrets ovankant, med eller utan 
kassett.  
Två eller flera ledade armar 
monteras på fasaden, ungefär mitt 
på fönstrets höjd och dessa fästs i 
dukens frontprofil så att armarna 
drar ut duken och håller den sträckt 
i en vinkel ut från väggen. 
 
Funktion: 
Detta är en enkel och prisvärd men 
ändå robust produkt som är 
inarbetad och välkänd. 
Den är enkel att installera, enkel att 
manövrera och har på den svenska 
marknaden stor acceptans för sitt 
utseende.  
Den kan i princip byggas med alla 
typer av duk, även om den är 
vanligast med vanlig solid duk. 
Manövrering sker med lina/band, 
med vev eller med motor och duken 
hålls sträckt genom en viss 
fjäderkraft i armarna kombinerat 
med frontens tyngd. 
En svaghet kan vara att den bygger ut från väggen och därigenom kan inkräkta på ytan 
utanför fönstret tex. om man har en gång, en balkong eller en uteplats där. En styrka är 
att den går att bygga bredare än de flesta andra solskydd, dock under förutsättning att 
det finns möjlighet att använda fler armar. 
 
Solskyddseffekt: 
Den kan justeras efter solhöjd, och därigenom bibehålla viss utsikt, men passar kanske 
inte så bra till lågt stående sol. Miljöer med hög markreflektion, kanske vatten utanför 
eller på vintern när marken är snötäckt, kan innebära att det är svårt att få bort 
bländande ljus med denna typ av solskydd. Genom att duken sitter vinklad ut från 
väggen bildas en glipa på vardera sidan av den där solen kan lysa förbi i vissa vinklar. 
Därför varierar solavskärmningen med solvinkeln. Denna effekt kan göras mindre genom 
att göra markisen bredare än fönstret och genom att fälla ner markisen långt. 
Generellt kan sägas att fallarmsmarkisen i mindre grad än andra solskyddsprodukter 
hjälper till att förbättra fönstrets isolering om man önskar göra detta genom att fälla ner 
solskyddet på natten. En utvändig markis under klara vinternätter gör dock en viss nytta 
genom att den skärmar av utbytet av värmestrålning mellan glasets utsida och 
natthimlen. Den här avskärmningen medför en lite högre yttemperatur på glasets utsida, 
vilket minskar värmeförlusten genom fönstret nattetid. För mycket välisolerade fönster 
medför den högre yttemperaturen på utsidan också att risken minskar för utvändig 
kondens just under klara nätter. 
 
Vindprestanda: 
Den är ganska vindtålig, även om den kan slå i vinden när dukarean blir stor eller om 
den är kraftigt nedvinklad. Särskilda låsbara armar finns för att öka vindtåligheten 
ytterligare. 
 
Övrigt: 
Fallarmsmarkiser kan nog anses fungera bättre på breda fönster än på höga. 
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Vertikalmarkiser: 
 
Beskrivning: 
En vertikalmarkis, eller screen som den också 
kallas, består av ett dukrör med duk som 
monteras i fönstrets ovankant med eller utan 
kassett. Dukens frontprofil löper sedan styrd av 
wire eller skenor monterade på sidorna av 
fönstret och frontens tyngd håller duken sträckt. 
 
Funktion: 
Detta kan vara alltifrån en relativt enkel och 
billig produkt till ganska avancerade system. 
Den kan monteras infällt i nisch eller på 
distanser ut från väggen. Den kräver en lite mer 
noggrann måttagning och installation och 
därmed kanske lite mer arbetstid än en fallarm 
att få på plats. 
Den är i Sverige fortfarande mera ovanlig vid 
villainstallationer än den traditionella fallarms-
markisen, men är mera vanlig på kontor, köpcentra eller offentliga lokaler. 
Den kan byggas med alla typer av duk men blir kanske mest funktionell med screenväv, 
dvs. en duk som är baserad på en glesare väv och på så vis får en viss ljus-
genomsläpplighet och därmed också genomsynlighet. (Denna varierar dock med dukens 
öppenhetsfaktor, dess färg, och hur ljusförhållandena är där den används.) 
Manövrering sker oftast med motor men även lina/band eller vev kan vara möjlig 
beroende på system.  
Duken hålls sträckt genom frontprofilens tyngd, men även system där fronten kan låsas 
och duken sträckas upp i utkört läge och lösningar med fjäderspänning i fronten finns. 
 
Solskyddseffekt: 
Markisen kan justeras efter solhöjd och det kan krävas framför allt om duken är en vanlig 
solid väv. Med screenväv får man en viss genomsynlighet som gör att man behåller lite 
utsikt även med duken helt nere. 
En vertikalmarkis ger samma solavskärmning oberoende av solvinkel och kan även 
hjälpa till med att förbättra fönstrets isolering genom att minska utstrålning nattetid. 
Valet av väv definierar i väldigt hög grad vilken funktion produkten får. 
 
Vindprestanda: 
Detta är en över lag mycket vindtålig produkttyp. Den utgör ett mindre vindfång genom 
att den sitter nära fasaden och sidostyrning gör att rörelserna blir ganska små. 
 
Dock kan en hög markis med liten bredd ge viss vindrörelse på grund av att det blir 
relativt mycket dukarea till en låg frontvikt, men det finns tekniska lösningar för detta. 
Ett låssystem för fronten i utkört läge förbättrar funktionen genom att duken kan 
sträckas upp med fronten fast, eller en vindsäkringsbalk som följer med fronten ned men 
stannar på halva höjden och därigenom halverar den rörliga dukytan. 
 
Det finns även system där fronten håller duken sträckt med wire och fjäderspänning, 
men detta är ganska komplicerat och dyrt. Dessa system kan fungera bra även i andra 
monteringsvinklar än vertikalt där en front som drivs av sin egen tyngd kanske inte 
längre kan användas. 
 
Den mest eleganta lösningen som verkligen ökar vindtåligheten är det som kallas för 
"zip". Det vill säga att dukens ytterkanter har en fastsvetsad del med låsning, vilken 
löper i spåret i sidostyrningsskenan och därigenom är inte bara frontprofilen utan även 
duken fäst i skenan. På så vis kan duken inte längre fladdra utan bara bukta lite i vinden. 
 
Övrigt: 
En vertikalmarkis fungerar på de flesta olika fönsterformat och genom att den monteras 
nära husväggen tar den liten plats utåt. 
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Markisoletter: 
 
Beskrivning: 
En markisolett är i princip en vertikalmarkis 
och en fallarmsmarkis i kombination. 
Den består av ett dukrör med duk som 
monteras i fönstrets ovankant, med eller utan 
kassett. 
Dukens frontprofil sitter fäst vid ett par armar 
som glider styrda av skenor monterade på 
sidorna av fönstret ned till den punkt där ett 
beslag stoppar rörelsen. 
Fronten faller sedan ut med hjälp av armarna 
på samma sätt som en vanlig fallarm.  
Duken löper vertikalt ner till ett brytrör, och 
vinklas sedan ut från väggen därifrån. 
 
Funktion: 
Detta är en något mer komplicerad produkt än 
vertikalmarkisen och därför dyrare. Den kan 
monteras infälld i nisch eller på distanser ut 
från väggen. Den kräver en ännu lite mer 
noggrann installation och lite mer 
monteringstid på plats än en vertikal. Den är 
ganska ovanlig i svenska villainstallationer, 
men är mera vanlig på kontor eller 
industrifastigheter. 

Den kan byggas med alla typer av duk och fungerar i jämförelse med en vertikalmarkis 
bättre med vanlig solid duk. 
Manövrering sker oftast med motor, men även lina/band eller vev kan vara möjlig 
beroende på system.  
Duken hålls sträckt genom frontprofilens tyngd. 
 
Solskyddseffekt: 
Markisen kan i teorin justeras efter solhöjd, men används nog oftast med fasta lägen, 
uppe eller nere. 
Med screenväv får man en viss genomsynlighet, men även med vanlig väv kan man 
behålla viss utsikt i den nedre delen på samma sätt som en fallarmsmarkis. 
Markisoletten ger i den övre delen samma solavskärmning oberoende av solvinkel, men i 
den nedre får man samma begränsningar som för en fallarm, dvs. att genom att duken 
sitter vinklad ut från väggen bildas en glipa på vardera sidan av den där solen kan lysa 
förbi.  
 
Vindprestanda: 
Detta är en typ av markis som kan vara lite olika vindtålig beroende på proportioner och 
storleksförhållanden, i ofördelaktiga mått kan den vara känsligare än en fallarmsmarkis, 
men oftast ligger den någonstans emellan en fallarms- och en vertikalmarkis. 
Det finns dock inte samma möjligheter att förbättra prestanda genom olika tekniska 
lösningar som för vertikalmarkiser. 
 
Övrigt: 
En markisolett är lösningen för att få till en fallarmsliknande funktion på ett högt fönster, 
alltså att man kan skugga den övre delen helt och ändå få en öppnare nedre del. 
I likhet med en fallarm stjäl den yta framför sig på fasaden och kan därför vara olämplig 
på en balkong eller vid en uteplats. 
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Fasadpersienner: 
 

Beskrivning: 
En fasadpersienn fungerar på samma vis 
som en invändig persienn, men är robustare 
och kraftigare i formatet. Den monteras alltid 
med någon sorts sidostyrning, antingen i 
form av wire eller sidostyrningsskenor. 
Den består alltså av ett antal lameller som 
med hjälp av olika lösningar hålls på lika 
avstånd från varandra och som kan regleras 
upp och ned genom att man hissar upp den 
undre listen som då samlar med sig 
lamellerna på vägen upp. 
Genom att lyfta upp lamellerna i fram eller 
bakkant kan dessa vinklas och på så vis 
öppna eller sluta persiennen i valfri grad. 
 
Funktion: 
Detta är en lite annorlunda produkttyp om 
man jämför den med dem som tidigare 
beskrivits här. Framförallt för att 
lamellproduktion skiljer sig rejält mot 
duksömnad. 
Priset är högre men livslängden också bättre, 
den har tex. ingen duk som bleks. 
En fasadpersienn kan monteras infälld i nisch 
eller på distanser ut från väggen. Kraven på 
installatörens kunnande och tid är ungefär 
som för en markisolett, men den kan även 
kräva lite plåtslageriarbete för att klä in 
överdelen. Den är mycket ovanlig på villor, 
men förekommer på kontor och andra 
kommersiella byggnader.  
Den kan byggas med vanliga eller 
perforerade lameller, och manövreras med 
vev eller motor. 
 

Solskyddseffekt: 
En persienn kan varieras och ställas in på fler sätt än en markis och reflektionen kan vara 
bättre (beror på lamellfärg). En viss genomsynlighet kan fås även helt stängd med 
perforerad lamell, men genom att lamellerna vinklas en och en kan en del av utsikten 
ofta behållas även när solen står ganska lågt. 
Det går också att optimera ljusinsläppet så att man inte behöver stänga ute allt dagsljus 
och istället behöver mer belysning inomhus. Det finns särskilda system för att ytterligare 
förbättra den funktionen genom att vinkla de översta lamellerna så att man släpper in 
ljus där det inte bländar eller reflekterar upp solljus i taket exempelvis. 
En persienn behöver justeras för att ge bästa förhållande mellan solavskärmning och 
utsikt beroende på solvinkel, men i rätt läge ger den bättre avskärmning än någon annan 
produkt. 
 
Vindprestanda: 
En fasadpersienn tål kraftig vind, men kan ge ifrån sig en del ljud när det blåser. 
Om fönstret är högt kan det även bli en ganska stor lamellbunt i ovankant av fönstret när 
persiennen är uppe, i vissa fall kan detta inskränka på fönsterytan. 
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Vårt arbete: 
 

Grundidé: 
Vi vill nyttja de verktyg vi gått igenom under kursen; ParaSol för att utvärdera tekniska 
prestanda, LCC för att göra kostnadsjämförelser och sedan komplettera med 
sammanställd information om de olika systemen. 
De fönsterformer vi räknat på har alla tänkts sitta i likadana rum i likadana hus, kanske 
inte helt logiskt men ger jämförbara värden. Mer om hur detta gjorts finns att läsa i 
bilagan ”ParaSol-simuleringar”. 

ParaSol: 
Efter att ha räknat igenom våra 12 fall (tabeller finns i bilagan ”ParaSol-simuleringar”) 
med detta verktyg står det klart att när man använder ParaSol på det här viset och 
tänker sig att sätta solskyddet på en villa så blir resultatet kanske inte lika intressant 
som när man räknar på ett kontor, sjukhus, skola eller liknande. 
 
Vi ser att det är svårt att räkna med en besparingseffekt, framförallt eftersom man 
normalt sett inte använder aktiv kylning i ett hem i Sverige, men även att effekten med 
att dra ner solskyddet på kvällen kanske inte heller ger så mycket att man skulle välja 
den något "bunkerliknande" lösningen. 
Däremot tycker vi att det ger en väldigt bra jämförelse om man tittar på högsta 
temperatur med och utan solskydd och framförallt om man tar med tidsfaktorn och 
jämför antalet timmar med temperatur över 26° operativ temperatur. 
Detta ger ett bra utslag och eftersom maxtemperatur råder under så kort tid, så väljer vi 
hellre tiden med obehagligt hög temperatur som mätetal för solskyddets effektivitet. 
Vi tror även att detta är ganska enkelt för en kund att förstå och relatera till. 
Vi har även valt att ta med värdet för sparad energi om man skulle kyla bort 
värmeöverskottet. Även detta känns som någorlunda begripligt. 
Det är en jämförelse med ett annat sätt att hålla ner innetemperaturen och vad det i så 
fall skulle innebära i högre kostnader, det kan nog många husägare relatera till. 

LCC: 
För att kunna tillämpa LCC behöver vi göra en del antaganden som känns lite svåra till en 
början, men sedan upptäcker vi att det inte spelar så stor roll eftersom det mesta blir 
ganska lika de olika systemen emellan. Det ger ungefär samma effekt att bara jämföra 
produktens pris. 
Detta beror delvis på att det är svårt att tvärsäkert säga att det ena solskyddet skulle ha 
en väsentligt längre livslängd än det andra. Installationskostnad skiljer sig inte heller så 
mycket att det ger något större utslag och kalkylräntan blir samma dem emellan. 
LCC är ett verktyg för att räkna på investeringskostnad över tid, vilket kan vara 
intressant att göra inför ett köp.  
Men i en valsitation mellan de olika systemen räcker det dock att jämföra kostnaden för 
systemet installerat och klart, vilket också enklare metod än vår LCC. 

Kostnad per produkt: 
Det är lite svårt att få fram entydiga priser på produkterna. Och för att undvika att 
hamna i besvärliga (och i sammanhanget ointressanta) jämförelser av prisnivåer och 
olika tillverkare/återförsäljare har vi valt att ta fram tre olika priser från olika källor och 
sedan räknat fram snittvärden på dessa. 
Vi har sedan utgått ifrån den billigaste lösningen dvs. fallarmsmarkisen som bas, 
prisfaktor 100, och räknat fram prisfaktorer för de andra produkterna utifrån det. 

Våra jämförelser: 
På sidorna 10-12 har vi ställt samman de resultat vi fått fram och som vi har tyckt varit 
relevanta för de olika produkterna, per fönsterformat. 
Vi har även tagit fram skalenliga exempelbilder på hur de olika solskydden skulle komma 
att se ut på respektive fönster. 
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Fönstertyp "Kvadratisk": 
Det första fönstret är i format 12x12, alltså 1,2 x 1,2 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allmänt om detta fönster: 
Här passar en klassisk fallarmsmarkis bra, men om man jämför funktion så får man en 
springa som släpper igenom ljus på sidorna. Effektivast här är fasadpersiennen och 
vertikalmarkisen med ungefär samma resultat. Ser man ekonomiskt på det hela finns det 
inget som slår persiennens prestanda/pris-förhållande. En markisolett blir lite omotiverat 
dyr och kommer inte riktigt till sin rätt här. 
 
 

4. Fasadpersienn 
Komfort: Antal timmar över 26°C: 
Med solskydd   100  
Utan solskydd 1700 
Ekonomi, energibesparing, jämfört med aktiv kyla. 
99KWh/år. 
Inköp: 
Faktor 120 
 

1. Fallarmsmarkis 
Komfort: Antal timmar över 26°C: 
Med solskydd   200  
Utan solskydd 1700 
Ekonomi, energibesparing, jämfört med aktiv kyla. 
88KWh/år. 
Inköp: 
Faktor 100 
 

2. Vertikalmarkis  
Komfort: Antal timmar över 26°C: 
Med solskydd   100 
Utan solskydd 1700  
Ekonomi, energibesparing, jämfört med aktiv kyla. 
98KWh/år. 
Inköp: 
Bas - faktor 125 
Zip – faktor 150 

3. Markisolett 
Komfort: Antal timmar över 26°C: 
Med solskydd   200  
Utan solskydd 1700 
Ekonomi, energibesparing, jämfört med aktiv kyla. 
96KWh/år. 
Inköp: 
Faktor 150 
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Fönstertyp "Högt och smalt": 
Det andra fönstret är i format 10x21. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allmänt om detta fönster: 
Här passar en vertikalmarkis bra. Sidogapet på en fallarm blir stort, och den bygger 
mycket ut från väggen. En markisolett kan vara en bra kompromiss. Även här är 
persienn och vertikal effektivast, men markisoletten ligger inte så långt efter. 

1. Fallarmsmarkis 
Komfort: Antal timmar över 26°C: 
Med solskydd   800  
Utan solskydd 2400 
Ekonomi, energibesparing, jämfört med aktiv kyla. 
190KWh/år. 
Inköp: 
Faktor 100 
 

2. Vertikalmarkis  
Komfort: Antal timmar över 26°C: 
Med solskydd   300 
Utan solskydd 2400  
Ekonomi, energibesparing, jämfört med aktiv kyla. 
210KWh/år. 
Inköp: 
Bas - faktor 130 
Zip – faktor 170 

3. Markisolett 
Komfort: Antal timmar över 26°C: 
Med solskydd   400  
Utan solskydd 2400 
Ekonomi, energibesparing, jämfört med aktiv kyla. 
205KWh/år. 
Inköp: 
Faktor 150 
 

4. Fasadpersienn 
Komfort: Antal timmar över 26°C: 
Med solskydd   300  
Utan solskydd 2400 
Ekonomi, energibesparing, jämfört med aktiv kyla. 
211KWh/år. 
Inköp: 
Faktor 120 
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Fönstertyp "Brett": 
Det tredje och sista fönstret är i format 24x12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Allmänt om detta fönster: 
Här fungerar en fallarmsmarkis bra, fördel om möjlighet finns att montera mer än två 
armar när bredden ökar. En vertikalmarkis passar också bra. Där finns en gräns för hur 
bred den kan vara, men den bygger inget ut från väggen. 
En markisolett får i princip samma funktion som en fallarm men till högre pris. 
I det här fönstret är persienn och vertikal klart effektivast. 

1. Fallarmsmarkis 
Komfort: Antal timmar över 26°C: 
Med solskydd  1000  
Utan solskydd 3200 
Ekonomi, energibesparing, jämfört med aktiv kyla. 
366KWh/år. 
Inköp: 
Faktor 100 
 

2. Vertikalmarkis  
Komfort: Antal timmar över 26°C: 
Med solskydd   800 
Utan solskydd 3200  
Ekonomi, energibesparing, jämfört med aktiv kyla. 
380KWh/år. 
Inköp: 
Bas - faktor 130 
Zip – faktor 150 

3. Markisolett 
Komfort: Antal timmar över 26°C: 
Med solskydd  1000 
Utan solskydd 3200 
Ekonomi, energibesparing, jämfört med aktiv kyla. 
367KWh/år. 
Inköp: 
Faktor 170 
 

4. Fasadpersienn 
Komfort: Antal timmar över 26°C: 
Med solskydd   700  
Utan solskydd 3200 
Ekonomi, energibesparing, jämfört med aktiv kyla. 
361KWh/år. 
Inköp: 
Faktor 105 
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Bilagor: 

ParaSol-simuleringar: 
För att jämföra de olika produkttyperna på våra olika fönstertyper har simulering gjorts.  
Följande är baserat på simuleringar i ParaSol som fritt kan laddas ned från Svenska 
solskyddsförbundets hemsida. 
 
Rummets geometri: 
Bredd 4m, djup 3m, höjd 2,4m 
Fönster: 
Dubbel 1+1. U-värde 2,81 
Duk: 
På fallarm och markisolett: Sandatex/Para 79 
På screen: SUNWORKER M652 
Markreflektans: 
Löv och gräs, 25% 
Orientering: 
Fönstret vetter rakt mot syd. 
Energivinst: 
Definierad som skillnaden i energiförbrukning i kWh/år för att inte temperaturen inte ska 
överstiga 26° med respektive utan solskydd. 

Summerat resultat ParaSol: 
Här är de värden vi plockat ut, redovisade per fönster och solskyddsystem. 
 
Fönster 
24x12 
(dm) 

Timmar 
över 26° 
med 
solskydd 

Timmar 
över 26° 
utan 
solskydd 

Max temp 
med 
solskydd 

Max temp 
utan 
solskydd 

Energivinst 
kWh/år 

Fallarm 1000 3200 32° 43° 366 
Screen 800 3200 32° 43° 380 
Markisolett 1000 3200 32° 43° 367 
Fasadpersienn 700 3200 32° 43° 361 

 
 
Fönster 
12x12 
(dm) 

Timmar 
över 26° 
med 
solskydd 

Timmar 
över 26° 
utan 
solskydd 

Max temp 
med 
solskydd 

Max temp 
utan 
solskydd 

Energivinst 
kWh/år 

Fallarm 200 1700 28° 32° 88 
Screen 100 1700 28° 32° 98 
Markisolett 200 1700 28° 32° 96 
Fasadpersienn 100 1700 28° 32° 99 

 
 
Fönster 
10x21 
(dm) 

Timmar 
över 26° 
med 
solskydd 

Timmar 
över 26° 
utan 
solskydd 

Max temp 
med 
solskydd 

Max temp 
utan 
solskydd 

Energivinst 
kWh/år 

Fallarm 800 2400 29° 37° 190 
Screen 300 2400 29° 37° 210 
Markisolett 400 2400 29° 37° 205 
Fasadpersienn 300 2400 29° 37° 211 

 
På nästa sida syns en typisk temperatur kurva, i det här fallet från vertikalmarkis på 
fyrkantigt fönster. 
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Diagram ur ParaSol: 
 

 
 
Om man studerar bilden ser man att det i och för sig är stor skillnad på högsta 
temperatur med och utan solskydd, men att detta gäller under så kort tid att känns mer 
intressant att titta på vilken del av kurvan som ligger ovan den gräns på 26°C vi som valt 
som gräns för när det börjar kännas obehagligt varm inomhus en sommardag. 
I detta fall ser vi att skillnaden är stor på antal timmar över 26°C. 
 
Dessutom får vi samma toppvärden för temperaturen oavsett solskyddstyp i våra rum 
och därigenom fungerar inte detta värde för att kunna skilja produkternas egenskaper. 
 
Vi har därför valt att använda antal timmar över 26°C som en parameter i våra 
jämförelser. 
 

LCC-, och kostnadsanalyser: 
Som jämförelse har vi även beräknat LCC - Life Cycle Cost på de olika kombinationerna. 
Detta är ett sätt att beräkna på kostnaden för ett solskydd, i drift och under tid. 
På nästa sida finns ett exempel på hur en sådan analys ser ut. Mallen vi använt kan 
hämtas från Svenska solskyddsförbundets hemsida. 
 
Kostnaden för inköp av ett solskydd fördelar sig som nedan, omräknat till jämförelsetal 
mellan produkterna. Priser har vi räknat fram genom att ta ett snittpris av tre olika 
tillverkares listpris (KD solskydd, AH Group och AMA) 
  
Inköp (faktor) Fönster 12x12 Fönster 10x21 Fönster 24x12 
Fallarmsmarkis A B C 
Vertikalmarkis 1,25 x A 1,3 x B 1,3 x C 
Markisolett 1,5 x A 1,5 x B 1,7 x C 
Fasadpersienn 1,2 x A 1,2 x B 1,05 x C 

 
Vi har räknat med att skillnaderna i livslängd, installationskostnader och drift skiljer sig 
ganska lite mellan de olika fallen. 
Vi har också räknat med ett enda fönster i installationen. Om man skulle fördela ut 
kostnader för installation, styrsystem mm på fler fönster skulle det bli ett något 
gynnsammare läge per produkt räknat 
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Exempel på LCC-kalkyl: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summerat resultat LCC: 
 
Årskostnad (kr) Fönster 12x12 Fönster 10x21 Fönster 24x12 
Fallarmsmarkis 620 630 960 
Vertikalmarkis 920 950 1150 
Markisolett 1150 1270 1510 
Fasadpersienn 900 910 1000 
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