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Fallstudie av HFABs ombyggnad av huvudkontor i Halmstad 
Projektarbete inom ramen för kursen ”Diplomerad Solskyddstekniker” 2014 

Sammanfattning 
HFAB är det kommunala, allmännyttiga bostadsföretaget i Halmstad. Företaget har ett väl exponerat 
huvudkontor vid infarten till Halmstads centrum. Under 2012/2013 har huvudkontoret genomgått en 
mindre ombyggnad tillsammans med en tillbyggnad. Eftersom husets fasader mestadels består av 
glas, borde huset ha utrustats med utvändiga solskydd. Så blev dock inte fallet, trots att 
solskyddsföretag till viss del var inblandad i byggprocessen. Vårt projektarbete har försökt finna ut 
varför en stor och seriös fastighetsägare med hög miljöprofil inte använder sig av ett av de enklaste 
sätten att sänka fastighetens energiförbrukning. 

Vi har intervjuat HFABs fastighetsutvecklingschef som var ansvarig för om- & tillbyggnaden. Vi har 
därutöver tagit del av vissa handlingar från HFAB för att försöka besvara frågan. Vi har avslutningsvis 
genomfört ett antal energibalansberäkningar för att kunna se vad yttre solskydd hade kunnat tillföra 
fastigheten i form av lägre energiförbrukning. 

Yttre solskydd föll bort tidigt i processen. Den ansvariga arkitekten ville inte ha några som helst fasta 
solskydd. Rörliga solskydd valdes bort på grund av rädsla för driftsäkerhet och underhållskostnader. 
Inget solskyddsföretag fick ”komma in” i processen och presentera sina idéer och förslag, te x med 
bildmontage. Beslutet tycks enbart ha baserats på arkitektens uppfattning om solskyddsprodukter 
och solskyddsföretag. Inga energibalansberäkningar gjordes för att se vad solskydd skulle ha tillfört 
byggnaden. I stället har man valt att arbeta med så kallat solskyddsglas, i detta fall ett glas från 
Pilkington. Glaset tar bort solvärmeinstrålningen på ett effektivt sätt. Men glaset tar också bort 
ungefär hälften av dagsljuset, vilket inte är önskvärt. Glaset har därutöver ingen möjlighet att släppa 
in solvärmeinstrålningen när man så önskar, t ex en vinterdag. 

Energiberäkningarna gjorda i Parasol visar att HFAB hade kunnat spara 356 kWh/år i nedkylning av en 
av de mindre kontorsplatserna med det glas de föreskrev om de hade lagt till en extern 
vertikalmarkis. En mindre besparing, således. Hade de däremot valt att använda ett glas utan 
solskyddsfunktion, som ger en bättre ljuskomfort, hade användningen av en vertikalmarkis kunnat 
spara 1238 kWh/år för kontorsplatsen i exemplet. 

HFAB har allmänt sett lyckats relativt bra i sina ambitioner med om- & tillbyggnaden av 
huvudkontoret. Företaget har lyckats med sin miljöcertifiering. Men det kunde blivit så mycket 
bättre. Vi måste inom solskyddsbranschen vara självkritiska och inse att vi inte på ett tillräckligt 
professionellt sätt kan sälja in våra produkter hos t ex arkitekter, VVS-konsulter och fastighetsägare. 
Att välja bort solskydd av de skälen HFAB anger, indikerar att vi fullständig har misslyckats med att 
presentera hur våra produkter ser ut och hur problemfritt de kan fungera. 
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INLEDNING 
Grupp 11: Fallstudie av HFAB:s ombyggnad av huvudkontor i Halmstad  
HFAB (Halmstads kommunala bostadsbolag) byggde om sitt glasade huvudkontor 2013, men utan 
utvändiga solskydd. Varför? 

Presentation av projektarbetet och deltagarna 
Detta projektarbete sker inom ramen för kursen ”Diplomerad Solskyddstekniker” som anordnas av 
Mälardalens Högskola i samarbete med Svenska Solskyddsförbundet. 

Samtliga författare är till yrket säljare av solskyddsprodukter. Joakim Björnek och Rickard Bengtsson 
är anställda hos Draper Europe AB i Halmstad som är en tillverkare av filmdukar och solskydd. Peter 
Cajliden är anställd hos Tvååkersmarkisen AB med fem butiker som säljer solskyddsprodukter till 
slutkunder, både privata och professionella. Joakim och Peter har var för sig ca tio års erfarenhet från 
solskyddsbranschen, Rickard har ca två års erfarenhet. 

Problem 
I allmänna termer kan solskydd beskrivas som att det sänker en byggnads energiförbrukning, ökar 
komforten för brukarna och i vissa fall förhöjer det estetiska utseendet. Dessutom blir 
investeringskostnaden för solskydd ofta så låg, efter att man dimensionerat för en mindre 
kylanläggning än vad man annars hade, att det betalar sig från byggnadens första driftsdag. Trots 
detta saknar de flesta kommersiella byggnader solskydd när byggnaden sätts i drift. Oftast tvingas 
man till solskyddslösningar som blir efterhandskonstruktioner vilket brukar bli sämre och dyrare än 
om solskydden varit med i projektet från början. Dessutom tappar man då den estetiska helhetssyn 
som oftast präglar arkitekternas arbete med en byggnad. I stället för att ansvaret ligger hos en 
person, exempelvis arkitekten, hamnar ansvaret för solskyddslösningar hos brukarna vilket inte sällan 
leder till rent byggnadsestetiskt tveksamma lösningar. 

Syfte  
Syftet med projektarbetet är att bättre förstå varför den svenska byggindustrin huvudsakligen inte 
använder dynamiska solskydd, genom fallstudien med HFABs ombyggnad av sitt huvudkontor. Med 
byggindustrin avser vi här samtliga aktörer som på något sätt är inblandade; beställare, konsulter, 
arkitekter, leverantörer, entreprenörer, brukare etc. Det samlade kunskapsläget ger en otvetydig bild 
av solskydd som en underskattad möjlighet till effektivare energianvändning. Det ligger dock inte 
inom ramen för detta arbete att bevisa att påståendet är korrekt.  

”Increasing energy effiency is the largest, least expensive, most benign, most quickly deployable, least 
visible, least understood and most neglected way to meet future energy demand” 1 

Metod 
Både Tvååkersmarkisen AB och Draper Europe AB var under 2012/2013 delvis inblandade i processen 
med ombyggnationen. Draper som underleverantör till den utsedda AV-leverantören (filmdukar samt 
styrning av dessa). Tvååkersmarkisen som underleverantör till byggbolaget som ansvarade för själva 
ombyggnationen. Men vare sig Draper eller Tvååkersmarkisen kom senare att leverera någonting alls 
till projektet.  

Intervju med HFABs fastighetsutvecklingschef Marie Dellhag, som har god insyn i hela 
ombyggnadsprocessen. Därutöver har HFAB gjort delar av sitt arbetsmaterial tillgängligt, se 
källförteckning för specifikation om dessa. 
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Målsättning 
Målsättningen med detta arbete är att belysa och förstå hur samarbetet fungerar, eller kanske 
snarare inte fungerar, mellan de olika aktörerna i en ombyggnadsprocess, så som den vi undersöker 
här. Vi vill också slutligen peka på de faktorer som vi tror behöver undanröjas för att solskydd ska bli 
en naturlig del av en sådan process, vare sig det gäller nybyggnation eller ombyggnation. 
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BAKGRUND 

Nyhet 3 mars, 2012 
https://www.hfab.se/Nyheter/Nyhetssidor/Pressmeddelande/2012/HFAB-bygger-ut-kundcenter-
och-satsar-pa-miljon/ 

”För att erbjuda ännu bättre service till våra hyresgäster planerar HFAB att 
bygga ut kundcentret på Fredrik Ströms gata 6. Utbyggnaden väntas stå klar 
under försommaren 2013.  

Med planerad byggstart i maj ska vårt nuvarande kundcentrum som är en viktig mötesplats för oss och 

våra hyresgäster bli lite större. Med utökade utställningsytor kan vi möta våra kunders önskemål och 

förväntningar på ett tydligare sätt. Den publika ytan blir då drygt 500 kvadratmeter varav 350 

kvadratmeter är ny yta för hyresgästerna. 

- Vi ser framemot att skapa ljusare och större utställningsytor för att ytterligare förbättra servicen mot 

våra hyresgäster. Då får vi bland annat plats med ett större urval från vår bonusfond, säger Anders 

Thorén, affärsutvecklings- och kommunikationschef.   

Utbyggnaden sker genom en effektiv förtätning av den befintliga fastigheten. Fasaden på den västra 

gaveln täcks med glas och sträcker sig sex meter från den befintliga husväggen över vårt nuvarande 

kundcenter. På så sätt påverkas inte grönytorna i den intilliggande parken. Samtidigt skapas även 

efterfrågad kontorsyta i huset. HFAB vill ha en tydlig profil mot miljö och hållbar utveckling och som ett led 

i detta avser vi att i samband med ombyggnaden Greenbuildningcertifiera fastigheten med bland annat 

solceller i fasaden, vilket i så fall blir den första i sitt slag i Halmstads kommun.  

I början av mars lämnas entreprenaden ut på upphandling. Om kostnaderna inte blir för höga förväntas 

det senare i vår stå klart när den planerade utbyggnaden kan starta.” 

Om- och tillbyggnaden utfördes av MTA Bygg och Anläggning med start i augusti 2012 och slutfördes 
i juni 2013, objektet har status ”Referensobjekt” enligt MTA:s hemsida 
(www.mtabygg.se/projekt.asp?id=27). 

Trots väl definierade miljö- och energimål bortsågs helt från användning av externa, rörliga solskydd; 
i förfrågningsunderlaget frågas endast efter interiöra, rullgardiner. Man har istället valt att förlita sig 
till en glastyp som ska släppa in minimalt med solvärme samtidigt som dagsljusinflödet bibehålls, det 
termiska inneklimatet justeras därmed med ventilationssystem och rullgardiner. 

Om HFAB (www.hfab.se) 
HFAB (Halmstads Fastighetsaktiebolag) grundades 1942 när Halmstads kommunfullmäktige beslöt att 
bilda ett kommunalt fastighetsbolag för att möta behovet av bostäder till en växande folkmängd. 

Basen i organisationen är fyra distrikt. Av dessa är tre rena bostadsdistrikt medan det fjärde, förutom 
bostäder utanför tätorten, även ansvarar för samtliga kommersiella lokaler, serviceboenden och 
studentbostäder. Distrikten ansvarar för såväl löpande förvaltning som långsiktigt underhåll av områdena. 
Distriktens arbete stöds av fyra funktioner: Affärsutveckling-Kommunikation, Fastighetsutveckling, 
Administrativa avdelningen och Boinflytandeavdelningen. 

https://www.hfab.se/Nyheter/Nyhetssidor/Pressmeddelande/2012/HFAB-bygger-ut-kundcenter-och-satsar-pa-miljon/�
https://www.hfab.se/Nyheter/Nyhetssidor/Pressmeddelande/2012/HFAB-bygger-ut-kundcenter-och-satsar-pa-miljon/�
http://www.mtabygg.se/projekt.asp?id=27�
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Stödfunktionen Affärsutveckling-Kommunikation ansvarar för varumärke, marknadsföring och kvalitet. 
Fastighetsutveckling hanterar nyproduktion och underhållskoordinering samt innefattar spetskompetens 
inom områdena energi, VVS och miljö. Administrativa avdelningen svarar för ekonomiadministration, 
personalfunktion, finansiering och IT. Boinflytandeavdelningen svarar för det bostadssociala arbetet. 

HFAB och miljö (www.hfab.se) 
HFAB har en miljöpolicy som bland annat lyder: 

• Ständigt sträva efter att förbättra användandet av våra resurser, samt att välja miljöriktiga  

  material och metoder. 

• Tillämpa helhetssyn och arbeta på sådant sätt att produkter, teknik, processer och  

  förhållningssätt byts ut mot miljömässigt bättre alternativ när så är möjligt. 

• Arbeta förebyggande för att undvika skada på människor eller miljön. 

• Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar. 

• I samtliga företagsledningens och övriga beslut väga in miljökonsekvenserna. 

 
Förutom denna miljöpolicy har HFAB övergripande miljömål för att leva upp till policyn att minska 
miljöpåverkan och sträva efter ständiga förbättringar. Bland annat säger man angående energi att 
energianvändningen ytterligare ska optimeras samtidigt som inneklimatet förbättras. Man arbetar 
systematiskt med energieffektivisering, d v s minskad användning av värme och el, samtidigt som mål 
för inomhusklimat och kostnadseffektivitet uppfylls. Detta görs främst genom ett ständigt 
förbättringsarbete via driftanalyser och energibesiktningar. 

Det är svårt att hitta några siffror vad gäller kostnad för nedkylning av lokaler hos HFAB, möjligen 
beroende på att det mesta grundat på kärnverksamheten vilket är lägenheter. Kostnad för kyla ingår 
i fastighetselförbrukningen där målet för 2020 redan verkar vara uppnått: 

 

Figur 1, HFAB:S mål för fastighetselförbrukning 

HFAB eftersträvar en rumstemperatur i alla lägenheter på 21°C, störst vikt för att uppnå den här 
temperaturen läggs vid att göra en injustering av värmesystemen. Vid större underhållsprojekt görs 
en energianalys för att utvärdera möjligheterna till bland annat en effektivare energiförbrukning och 
förbättra inomhusklimatet, detta kan leda till exempelvis byte till energieffektiva fönster och 
tilläggsisolering.  

Det som går att hitta på HFAB:s hemsida angående solskydd är om man följer länken till 
Allmännyttans energispartips (www.allmannyttan.se/energispartips): 
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HFAB har funnits på nuvarande adress sedan slutet av 1970-talet. Staden har vuxit och därmed också 
behovet av bostäder. Detta utmynnar i att även kontorscentrat blivit trångbott. Beslut om tillbyggnad 
bestämdes. Projektet stod färdigt hösten 2013. Idag har HFAB drygt 500kvm yta varav 350 kvm är till 
för hyresgästerna. Den tillbyggda delen innehåller 5 våningsplan. På varje våningsplan finns ca 12 
styck kontorsutrymmen direkt mot fasad. 

Besök hos HFAB, 18/2 2014, Marie Dellhag, Fastighetsutvecklingschef 
Målet var att ”Green building”-certifiera hela kontorsbyggnaden – således såväl om- som 
tillbyggnaden – det var därför viktigt att få korrekta uträkningar och rätt material. 

Energiberäkningsprogrammet VIP+ användes för att genom U-värdesmetoden beräkna kylsystem, 
ventilationssystem och värmesystem (se bilaga 2). Man valde tidigt att använda Pilkington Suncool 
40/25 för de stora glasytorna i fasaden, vilket låg till grund för den beräknade kapaciteten som 
behövdes till kylsystemet. 

Uträkningarna låg till grund för systemhandlingar, vidare till färdiga handlingar och till slut 
bygghandlingar vilka förmedlades som anbudsunderlag till entreprenörer. 

Arkitektens (Contekton) åsikter vägde tungt när solskyddet diskuterades. Rörliga, externa solskydd 
avfördes tidigt eftersom uppfattningen var att de inte var en långsiktigt hållbar lösning. Den typ av 
solskydd som då fanns kvar i diskussionen var fasta solskydd som exempelvis fast monterade 
aluminiumlameller, men eftersom man strävade efter en känsla av en öppen verksamhet så föll 
dessa också snart bort i diskussionerna. Istället valde man att använda sig av en glastyp med så låg 
värmeinstrålning som möjligt. 

Entreprenören har efter att projektet slutförts genomfört en termografering av byggnaden, vilka 
visade ett bra resultat och att det därmed inte finns något särskilt värmeläckage från byggnaden. 

Det termiska inneklimatet har dock visat sig inte uppfylla förhoppningarna eftersom det upplevs bli 
relativt varmt vid klart väder. Däremot är dagsljusinstrålningen bra vilket har gjort att man inte 
behövt göra några särskilda anpassningar vad gäller interiör belysning. Detta kan ha sin orsak i att 
entreprenören valt att använda sig av ett annat glas än vad uträkningarna låg till grund för. 
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TEORI 

Green Building-certifiering2 
Green Building är från början ett EU-initiativ syftande till att sänka energiförbrukningen i byggnader. 
Den första byggnaden i Sverige blev godkänd år 2006. För att erhålla ett Green Building-godkännande 
krävs att byggnaden förbrukar minst 25% mindre energi än BBR-kraven för nybyggnation. Vid 
ombyggnation av befintlig byggnad är kravet att förbrukningen skall minska med minst 25% mot 
tidigare.  

Enligt energiberäkningen som HFAB utförde initialt i projektet skulle man nå Green Building-kraven 
även utan både invändiga eller utvändiga solskydd (se bilaga 2). Anledningen till det är att man valt 
ett solskyddsglas från Pilkington (se sid 14). 

Utifrån ett rent energiperspektiv är Green Building-certifiering en bra vägledning mot ett mer 
hållbart samhälle. Svagheten är dock att certifieringen bara syftar till att sänka just 
energiförbrukningen utan att hänsyn tas till andra faktorer som bör belysas, t ex arbetsmiljön. 
Byggnaden som är aktuell i vårt fall har sannolikt ett alldeles för svagt dagsljus för att klassas som bra 
arbetsmiljö, eftersom de nya fönster som satts in tar bort ungefär hälften av dagsljuset. Att mer 
ingående tränga in i detta problem och genomföra t ex ljusmätningar, faller dock utanför ramen för 
detta projektarbete. 

Energibalans 
Att räkna ut en byggnads energibalans innebär kortfattat att man räknar ut differensen mellan 
energiförluster och den tillförda energin. Energiförluster består av transmission (total 
värmetransport genom konstruktioner förutom genom luftläckning), ventilation (avsedd ventilation 
exempelvis genom mekaniskt fläktsystem samt luftläckning) samt avloppsförlust (den tillförda energi 
som det varma avloppsvattnet bortför). 

Som tillförd energi räknas å ena sidan aktiv respektive passiv uppvärmning och å andra sidan köpt 
energi respektive gratisenergi. 6 

Aktiv uppvärmning: Köpt energi: 
- Radiatorer - El 
- Braskamin, kakelugn, m m - Fjärrvärme 
- Golvvärme - Bränslen 
- Takvärme 
- Luftvärme  
- Förvärmning av tilluften 

Passiv uppvärmning: Gratisenergi:  
- El (belysning, apparater, m m - Solenergi 
- Personvärme - Personvärme 
- Passiv solvärme (via fönster och mot ytterytor) - Värmeåtervinning eller värmeutvinning 
- Värmeavgivning från tappvarmvatten  (spillvärme eller naturvärme) med 
 värmeväxlare eller värmepump 

Resultatet är den energi som måste tillföras utifrån i form av el, fjärrvärme, pellets eller annat 
energislag. För att räkna ut förluster krävs att man räknar ut U-värden, som är ett mått på hur mycket 
värme ett material släpper igenom, för samtliga byggnadsdelar, fönster dörrar etc. När alla U-värden 
och areor för de olika delarna i klimatskalet är uträknade genereras ett genomsnittligt U-värde för 
hela klimatskalet, detta är ett mått på hur pass väl isolerat huset är. U-värdena används för att 
beräkna transmissionsförluster. Andra energiförluster är läckage och ventilationsförluster. 3 
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Energitillskott 
Att räkna ut tillskott i form av gratisenergi kan delas upp i två poster. Interna tillskott såsom 
kroppsvärme och värme från hushållsapparater och lampor behöver inte någon större beräkning 
utan man kan använda standardvärden från Boverket. 

Externa tillskott, främst från solinstrålning är mer komplicerat, man behöver göra en simulation över 
hur mycket solinstrålning som kommer in genom fönstren och för det krävs det att man vet hur stora 
fönsterareor det finns i de olika väderstrecken samt hur pass skuggade fönstren är. 

Ytterligare faktorer påverkar energibalansen 
Förhållandet mellan tillskott och förluster av energi i en byggnad påverkas även av byggnadens 
värmelagringsförmåga. Tunga hus lagrar mer värme i väggar under dagen när tillskotten är som störst 
och släpper ut den under natten när förlusterna är som störst, detta gör att även byggnader med 
samma U-värde men olika värmelagringsförmåga drar olika mycket energi och detta måste också tas 
med i beräkningen. 

Värmepumpar, tappvarmvatten och dylikt 
När man räknar ut energibalansen i en byggnad tar man endast hänsyn till energin som behövs för 
att värma upp huset. Hur värmen genereras tar man inte hänsyn till. Vid en komplett 
energiberäkning krävs det att man räknar med ytterligare tillskott, energibesparande åtgärder och 
förluster. Exempel på detta är värmepumpar som sänker energiförbrukningen genom att utnyttja 
frånluftsvärme eller bergvärme, solpaneler som ger gratisenergi. 

Tappvarmvatten räknas också in i den totala energiförbrukningen. Dessa ytterligare besparingar och 
förluster kan man antingen räkna med från början eller dra av och lägga till i efterhand. 

Man skiljer på passiv värme och köpt energi. Passiv värme kommer bland annat från elektriska 
apparater, solvärme via fönstrens glasytor, kroppsvärme från människor i byggnaden samt lite 
värmeavgivning från tappvarmvatten. 

Köpt energi innebär den energi som behöver levereras till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla 
och övrig fastighetsenergi. 

Termisk komfort4 
”Termisk komfort definieras av det sinnestillstånd som innebär tillfredsställelse med den termiska 
miljön.”  

Det är i första hand sex faktorer som påverkar den upplevda termiska komforten: 

• Lufttemperatur 
• Medelstrålningstemperatur 
• Lufthastighet 
• Luftfuktighet 
• Människans fysiska aktivitet 
• Klädernas värmeisolerande egenskaper 

De fyra första faktorerna påverkar det termiska klimatet, medan de två sista även påverkar den 
termiska komforten. Eftersom dessa två faktorer är högst individuella från person till person, väljer vi 
här att använda begreppet termiskt inneklimat. 
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Termiskt inneklimat  
Av de fyra faktorer nämnda ovan som påverkar det termiska inneklimatet, är luftfuktigheten normalt 
sett den med minst betydelse. Lufthastigheten samt omgivande ytors medelstrålningstemperatur 
påverkar hur vi människor upplever det termiska inneklimatet i högre grad. Störst påverkan har 
lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen vilket gör att man förenklat kan få fram en så 
kallad ”operativ temperatur” genom att räkna fram medelvärdet av dessa båda faktorer.  

För att ytterligare komplicera begreppet kan vi diskutera olika storheter för temperatur, t ex operativ 
temperatur, ekvivalent temperatur etc.  Fortsättningsvis i detta arbete, definierar vi 
”innetemperatur” som enbart en funktion av lufttemperaturen. 
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Olika typer av solskydd 
HFAB har valt att inte använda sig av utvändiga solskydd vid om och tillbyggnad av kontoret i 
Halmstad, de invändiga solskydden i förfrågningsunderlaget begränsades även till rullgardiner. Vi har 
tittat på skillnaden i energiförbrukning om man använder invändiga eller utvändiga solskydd. Nedan 
följer tänkbara alternativ för fastigheten. (Bildexempel från www.drapersolskydd.se) 

Invändiga solskydd 
Persienner, plissegardiner, rullgardiner, lamellgardiner, effektgardiner (facette, twist och silhouette) 
skärmgardiner 

En persienn är en produkt bestående av lameller i horisontellt läge. 
Lamellerna kan fås i olika material så som olika träslag, aluminium och 
plast. Beroende på ändamål är det vanligt att dela upp persienner i olika 
kategorier.  

Plisségardiner är ett smart och elegant alternativ till persienner och andra solskydd. De fungerar 
även som ett optimalt insynsskydd till fönster och balkonger. De olika modellerna erbjuder 
stor flexibilitet – välj själv om gardinen ska dras nerifrån och upp, uppifrån och ner eller mötas 
mot mitten av fönstret. I kombination med det stora urvalet av färg, mönster och egenskaper, 
som grad av mörkläggning och ljusinsläpp, gör att du kan inreda ditt hem precis som du vill. 

Rullgardin är en klassisk produkt som egentligen bara består av ett rör 
med tillskuren väv rullad runt samt reglerad med motor, fjäder eller 
kulkedja i sida.  

 

Panelgardin är ett tillskuret tygstycke med en tyngd i botten och som är fäst i en skena upptill för att 
kunna föras i sidled. 

En lamellgardin är en flexibel avskärmning, utmärkt för både stora och 
höga fönsterpartier som mindre. De vertikala lamellerna vickas enkelt för 
eller upp – beroende på hur mycket du vill skärma av. Vill du öppna upp 
helt, vickar du först upp lamellerna sen för du dem samlat till en sida 
genom att enkelt dra i lindraget. Lamellerna finns i olika bredder. Kan 
motoriseras.  

En effektgardin kan beskrivas som en ställbar rullgardin med en persienns funktion. Väven regleras 
enkelt och steglöst i flera lägen beroende på hur mycket ljusinsläpp/ insynsskydd du önskar. Regleras 
med lindrag, kulkedja eller motor. 

 

Utvändiga solskydd 
Solskärmar av aluminium, fallarmsmarkiser och vertikalmarkiser. 

Fasta och rörliga solskärmar som byggsystem med profiler och lameller av strängpressat aluminium 
för utvändig montering på kontorshus, sjukhus, skolor m.m. . Lamellerna kan monteras fasta eller 
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rörliga. Samtliga profiler i systemet är av strängpressad aluminium.  Monteringsbeslagen är som 
standard i aluminium, men kan även utföras i varmförzinkat eller rostfritt stål. 

En fallarmsmarkis kan beskrivas som en utvändig rullgardin med två armar som 
faller mot fasaden. Du manövrerar markisen utvändigt eller invändigt med 
polyesterband alternativt vev på utsidan. Du kan också välja till manövrering med 
motor och automatisk styrning som fjärrkontroll och sol- och vindautomatik.  

 
Vertikalmarkisen löper vertikalt längs utsidan av fönstret på stabila styrskenor i 
aluminium. Du får skydd mot såväl insyn som värme och ljus.  Dukar finns i en 
mängd varianter, till exempel som Screen (genomsiktlig PVC-belagd glasfiber som 
filtrerar solljuset). Manövrering av markisen sker med vev eller motor. Motorn kan 
kompletteras med automatiska styrningar, t.ex. fjärrkontroll och sol- & 
vindautomatik .  
 
 
Fasadpersienner är horisontella aluminiumlameller som kan höjas och sänkas, men också 
vinkeljusteras för att släppa in önskad mängd dagsljus med övre skyddskassett och sidoskenor eller 
vajer. 
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Glas som sol- och värmeskydd 
”Glasets grundläggande funktioner är att släppa in dagsljuset, ge fri genomsikt och skydda mot väder 
och vind” 5  

De grundläggande kraven vi ställer på fönsterglasen, har sannolikt sett likadana ut under de senaste 
decennierna. Men med ökat fokus på energihushållning, i synnerhet sedan 1970-talets energikriser, 
har kraven men även möjligheterna med glasen ökad. Till de mer moderna funktionerna hör att 
glasen utöver sina grundläggande egenskaper även kan hantera starkt solljus och instrålande värme. 
Därutöver kan funktioner som brandskydd, inbrottsskydd, självrengöring och bullerdämpning byggas 
in i glasen. 

De egenskaper man väljer att bygga in i glaset blir permanenta vilket är oproblematiskt när man talar 
om till exempel inbrottsskydd. Vad gäller solskyddsglas uppstår en problematik: 

”I de flesta fall önskar man att glasen stoppade all värme från solen och bara lät ljuset stråla in. 
Tyvärr är det fysikaliskt omöjligt eftersom ljus även är värme” 5  

Det betyder i generella termer att om man vill hindra instrålande värme, så hindrar man också 
dagsljuset från att komma in. Med helt klara glas tar man bättre tillvara ljuset. 

”Det är speciellt viktigt för oss nordbor, eftersom vi är undernärda på dagsljus under vinterhalvåret” 5 

Av solstrålningen som når jordytan motsvarar knappt hälften (ca 43 %) synligt ljus för oss människor. 
Det innebär att rent teoretiskt skulle man kunna begränsa solvärmeinläckningen till mindre än 
hälften utan att påverka dagsljusförhållandena inomhus. I praktiken kan man använda beläggningar 
på glas som har selektiva egenskaper, alltså olika egenskaper för solinstrålningens olika våglängder, 
som medför att man begränsar solvärmeinläckningen mest för de våglängder som inte motsvarar 
synligt ljus. Man vinner då att man så att säga begränsar solvärmeinläckningen mer som helhet än 
vad man begränsar just dagsljuset inomhus. Den här selektiva funktionen är dock ganska långt ifrån 
optimal, så i praktiken upplevs glasning som kraftigt begränsar solvärmeinläckningen (har lågt g-
värde) som ganska ”mörka” eftersom även dagsljustransmissonen är ganska begränsad.7 

Pilkington Suncool 50/25 – det av HFAB valda glaset 
Precis som Pilkington skriver i sitt egna material, så är det svårt att hindra värmeinstrålning från solen 
samtidigt som man bibehåller dagsljuset. Ju mer värmeinstrålning man hindrar – desto mer av 
dagsljuset kommer också hindras. Förhållandet mellan dagsljustransmission (LT) och 
solenergidämpning (TST/g)framgår av Figur1. 
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Figur 2, Glasfakta 2012, Pilkington Floatglas AB. Efter glasbeteckningen (ex Suncool 70/40) följer glasrutans prestandakod 
(ex 1,0/65/39). Prestandakoden visar U-värde (isolerförmåga), LT-värde (dagsljustransmission) samt g-värde 
(solvärmetransmission). Förenklat kan sägas att ju mer man reducerar solvärmetransmissionen, ju mer kommer man att 
också reducera dagsljusinsläppet. 

Det av HFAB valda glaset, Pilkington Suncool 50/25, hindrar alltså 75% av den instrålande värmen. 
Glaset tar dock också bort 54% av dagsljuset. Denna kombination torde fungera utmärkt soliga och 
ljusa dagar under den ljusa delen av året samtidigt som den inte är lika önskvärd under molnigare 
förutsättningar.  

ANALYS 

Simulering med Parasol 
För att teoretiskt kunna jämföra skillnaden i energibalansen om man hade valt olika typer av solskydd 
användes programmet Parasol för att få fram ett underlag. Syftet med beräkningen är inte att få fram 
exakta värden eftersom vissa indata är mer eller mindre osäkra och på grund av att även avancerade 
datorberäkningar innefattar förenklingar som kan ha stor betydelse. Snarare är syftet att kunna 
jämföra olika principiella lösningar. Som grundexempel valdes ett enkelt kontorsrum på tredje plan 
med fönster i det närmaste rakt åt väster. Golvytan var 12 m2, glaset var det efterfrågade Pilkington 
Suncool 50/25, tilluftsflödet 15 l/s (bilaga 1). 

Den första simuleringen (figur 3, bilaga 3) sattes maxtemperaturen på 30oC för att kunna visa hur 
varmt det skulle bli i rummet utan att man använda nedkylning överhuvudtaget. Det visade sig då att 
med tanke på de stora glasytorna och fasadens riktning skulle det bli väldigt varmt; mer än 26 oC 
2200 timmar per år. Om man hade använt sig av både exteriöra (vertikalmarkis med screen-material) 
och interiöra (rullgardin med väv OHM 3058298 (bilaga*) enligt HFAB:s förfrågningsunderlag) 
solskydd utan att kyla ner rummet, så hade man vid ytterst få timmar kommit över 26 oC. 
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Figur 3, maxtemp 30°C 

Som andra simulering (figur 4, bilaga 3) sattes maxtemperaturen på 25 oC, i övrigt med samma 
parametrar som i första simuleringen. Det visade sig då att det i över 1100 timmar per år kommer att 
bli varmare än 25 oC om man inte använder sig av solskydd, om man däremot lägger till solskydden så 
blir det aldrig varmare än 25 oC. Energibesparingen per år i nedkylning hade blivit 359 kWh. 

 

Figur 4, ext + int, maxtemp 25°C 

Som tredje simulering (figur 5, bilaga 3) användes endast det interiöra solskydd i form av rullgardin 
som återfanns i förfrågningsunderlaget, det visar sig ha en relativt marginell betydelse, det blir 
fortfarande många timmar där rumstemperaturen överstiger 25 oC (cirka 900 timmar), 
energibesparingen blev ändå 148 kWh per år. 

 

Figur 5, int, maxtemp 25°C 
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I fjärde simuleringen (figur 6, bilaga 3) användes endast en exteriör vertikalmarkis med screenväv, 
den tar bort så pass mycket av solenergin vilket gör att rumstemperaturen även här aldrig går över 
25 oC, energibesparingen per år hamnar på 356 kWh. 

 

Figur 6, int, maxtemp 25°C 

Som en ytterligare teoretisk simulering valdes att lägga in ett vanligt klarglas för att jämföra utfallet 
(figur 7, bilaga 3). Om man valt ett sådant glas för att bibehålla mer dagsljus än i det valda Suncool-
glaset hade skillnaden blivit avsevärt större i energiförbrukning, man hade sparat så mycket som 
1238 kWh per år om man hade installerat exteriöra vertikalmarkiser. 

 

Figur 7, klarglas, ext., maxtemp 25°C 
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SLUTSATSER 

Vad kan göras för att solskyddsprodukter kommer in i byggprocessen? 
• Solskyddsföretagen måste kommunicera bättre med alla parter i en byggprocess 
• Vi måste utbilda och uppdatera arkitekter och konsulter - många har förlegade 

uppfattningar om solskyddsföretag och våra produkter 
• Vi måste uppmärksamma köpare och brukare på att dagsljuset är en viktig arbetsmiljöfråga 
• Vi måste själva bli bättre på att hantera de dataprogram som redan finns och som i huvudsak 

kan prestera de värden som efterfrågas 
• Vi måste höja branschens genomsnittliga kvalitetsnivå vad gäller införsäljning, konsultation, 

produkter och montage 
• Vi måste skaffa oss ett bättre självförtroende – solskydd behövs och gör nytta för 

mänskligheten! 
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BILAGOR 

Bilaga 1, Ventilation, underlag för beräkning i Parasol 
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Bilaga 2, Energiberäkning HFAB 
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Bilaga 3, uträkningar i Parasol 
Både exteriört och interiört solskydd, för att visa hur många dagar det blir varmt inne (maxtemp på 
30 grader satt) 
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Maxtemp 25 grader dagtid på vardagar, interiört och exteriört solskydd 
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Endast interiört solskydd, efter förfrågningsunderlag 
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Endast exteriört solskydd 
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Exteriört solskydd, klarglas 
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