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Inledning  
Utvecklingen av invändiga solskydd har gått väldigt mycket framåt de senaste åren. Numera 
finns det invändiga produkter som ger snarlika energibesparingar som de utvändiga. Trenden 
interiört har ändrats så att det är väldigt vanligt att man väljer bort gardiner i fönsterpartier och 
istället väljer kombinationen solavskärmning/gardiner. 
 
 

Syfte  
Vårt syfte med att Fördjupa oss i ämnet ”Invändigt solskydd och dess energipåverkan” är att 
dessa idag nästan är likvärdiga med de utvändiga solskydden. Utvecklingen har för de invändiga 
solskydden gått starkt framåt både vad det gäller design, modeller och effektivitet. Samt även 
fått en större acceptans hos de föreskrivande leden.  
 
 
 
 
Innehållsförteckning  
1. Energibesparing. G-värde/U-värde.  

2. Design, funktion & modeller.  

3. Jämförelse Energigardiner, vs Plissé / rullgardin. Gjorda i Parasol. (solvärmeläckning)  

4. Termisk komfort.  

5. Hur påverkas inomhus klimatet av invändiga solskydd.  

6. Förändringar i de förskrivande leden när det gäller att föreskriva invändiga solskydd. 
Arkitekter, VVS-konsulter, Energirådgivare.  

7. Barnsäkerhetskrav på invändiga solskydd.  

8. Sammanfattning.  

9. Källförteckning.  
 

  



1. Energibesparing. G- & U-värde.  
 
Man kan med hjälp av Parasols beräkningsprogram få fram de faktiska besparings värde (G- 
& U-värde) som vissa av de invändiga solskydden på den svenska marknaden kan uppfylla. 
Med dessa tester kan man idag verifiera U- värdes förbättring på upp till 44% & G-värdes 
förbättringar upp till över 80%. Ett lägre U-värde motsvarar ju bättre värmeisolering och 
betraktas nästan alltid som en förbättring. För den solavskärmande funktionen som anges 
av G-värdet så är det här perioder med värmeöverskott som är i fokus, och då är ju 
effektivare solavskärmning och därmed lägre G-värde en förbättring (det är oftast tvärtom 
under uppvärmningssäsongen). Självklart är dessa förbättringar direkt sammankopplat till 
vilket antal glas fönsterpartierna har samt hur dessa är uppbyggda.  
T.ex. tar man ett för den svenska marknaden normalglas, ett 3 glas isolerglas (4mm glas, 
12mm luftspalt, 4mm glas, 12mm luftspalt, 4mm glas) når man förbättringar på upp till 35% 
på U-värdena samt 61% förbättring på G-värdena. Regeln är att ju enklare 
fönsteruppbyggnad man har ju bättre blir förbättringsvärdena. I Sverige var 2-glasfönster 
helt dominerande fram till mitten av 1970-talet, och därefter är det i stället 3-glasfönster 
som dominerar. 

 

 

 

 

  



2. Design, funktion & modeller.  
 
 
Rullgardin  
Kan man få i mörkläggande och olika mönster, finns även att få i screen väv.  
 
Plisse gardin  
Finns i enkelt och i dubbelt tyg då den kallas för duett gardin, en persienn med vekat tyg. 
Fördelen med plisse är att den tar lite plats och finns i många olika modeller.  
 
Persienner  
Är en gammal produkt som finns i trä och aluminium, en produkt som det säljs allt mindre 
av enligt leverantörerna.  
 
Lamellgardiner  
Lamellgardiner passar bra till stora fönster partier och ger ett elegant intryck. De är 
skjutbara i sidled och vridbara, vilket gör att man kan få in solljus men ändå få avskärmning.  
 
Twist eller effekt gardiner  
En rullgardin som ger samma effekt som en lamellgardin, tyg som växlar man kan ha den 
helt stängd halvt öppen som en lamell eller upprullad som rullgardin den ger ett elegant 
utseende.  
 
Hissgardiner  
En gammal produkt som kommer mer och mer, obegränsade möjligheter att matcha med 
övrig inredning i huset, kan sys upp i ett tyg man själv som slutkund har köpt in.  
 
Silouette och Facette  
Nya produkter med mycket tygkänsla i silouetten som en stor persienn i tyg, facetten är ett 
alternativ till lameller som twist och effektgardin.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. Solvärmeinläckning 

Solvärmeinläckning, det har gjorts tester med Plissé gardin och energigardiner hur dessa 
påverkar den operativa temperaturen i stor omfattning. Dessa kan beräknas genom att 
multiplicera fönstrets avskärmningsfaktor med solvärmeinläckningen genom ett en glas 
fönster (tabellvärde). 
 
Fönster Avskärmningsfaktor Erhållen avskärmning  
Englas fönster 100 % 0 %  
Tvåglas fönster med ljus Plissè gardin 54 % 46 %  
Tvåglas fönster med Energigardin 54 % 46 %  
 
För att minska solvärmeinläckningen och för att få rätt invändigt solskydd till sin bostad, är 
det viktigt att veta vilket personligt behov man har av det invändiga solskyddet. Vilket syfte 
man har med solskyddet, design, energibesparings syfte, mörklägga, kontrollera invändig 
temperatur osv. 
 
Utvecklingen av diverse energigardiner har gått framåt de senaste åren, det finns idag 
gardiner med mycket goda egenskaper för att ge en termisk komfort. En väv med 
solskyddsegenskaper kan släppa in mycket dagsljus och även ge en god sikt ut genom väven. 
 
 
Ett exempel med EnergyBlinds  Blå 15 film: 
 
Ljusgenomsläpp   3% 
Upplevt ljusgenomsläpp 15% 
Reflektion av synligt ljus 79% 
UV-reduktion  99% 

 

 

  



 

4. Termisk komfort  

Termisk komfort är ett begrepp som används för att beskriva hur ett utrymme upplevs av 
människan temperaturmässigt.  
 

Om en människa upplever termisk komfort eller inte avgörs i första hand både av individuella 

önskemål och av följande sex faktorer: 

 lufttemperatur 

 medelstrålningstemperatur 

 lufthastighet 

 luftfuktighet 

 människans fysiska aktivitet 

 klädernas värmeisolerande egenskaper. 
 
 
En acceptabel termisk komfort kan till exempel vara 20°C riktad operativ temperatur, 20°C 
golvtemperatur samt mindre än 0,15 m/s lufthastighet.  
Enkelt förklarat kan man säga att termisk komfort är när man upplever det som en lagom 
nivå, behagligt varmt behagligt svalt. Ett invändigt solskydd kan ha en viktig funktion för den 
termiska komforten.  

 

 

 

 

  



 

5. Hur påverkas inomhus klimatet av invändiga solskydd?  

Numera kan det invändiga solskyddet göra nästan lika mycket för det termiska inneklimatet 
som ett utvändigt solskydd  
Vid soligt väder kan en energigardin minska värme instrålningen in i rummet med upp till 
över 80 %, dessa energigardiner kan man komplettera med automatik för att kunna göra det 
så energi effektivt som möjligt. Man minskar kostnaderna avsevärt för att kyla ner till 
behaglig inomhus temperatur.  
Vid kalla temperaturer ute kan de vara ner rullade för att minska värme förluster ut genom 
fönstret. Så invändigt solskydd har en energibesparande effekt både när det är kallt och 
varmt väder ute.  

 

  



 

6. Förändringar i de förskrivande leden när det gäller att föreskriva 

invändiga solskydd. Arkitekter, VVS-konsulter, Energirådgivare.  

 

De senaste åren har det blivit allt vanligare att de föreskrivande leden ser både möjligheten 

och fler fördelar med att skriva in invändiga solskydd redan i projekterings stadiet. Framför 

allt när det gäller kommersiella byggnader så som kontor, skolor och dagis. Men även när det 

gäller ”energismarta hus” har arkitekterna börjat se lösningar med invändigt solskydd som 

ett värdigt alternativ till de utvändiga. 

 

 

  



7. Barnsäkerhetskrav på invändiga solskydd 

Några av tillverkarna av invändiga Solskydd på den svenska marknaden har redan kommit 
med lösningar för att möta den nya kommande kraven på barnsäkerhet. Det finns modeller 
av bl.a. plissé och duettegardiner som klassas som barnsäkra enligt de nya direktiven 
(EN13120). Exempel Smartcord och literise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa barnsäkringsdetaljer skall förhindra att små barn stryps eller trasslar in sig i linor, 
band eller kul kedjor. För att förhindra olyckor skall linor mm placeras utom räckhåll för små 
barn. Vid invändiga solskydd som styrs med draglina, kulkedja eller liknande skall avståndet 
till golvet på denna styrnings lägsta punkt vara minst 150 cm.  
Det är en EU standard på gång när det gäller barnsäkerhet för invändiga solskydd. EN 
13120:2009+A1:2014 som kommer att träda i kraft under andra kvartalet 2014.  
När det Gäller invändiga solskydd som är avsedda att installeras i miljöer där barn, 0 – 42 
månader, rimligen kan tänkas uppehålla sig eller förmodligen kommer att finnas, 
standarden gäller även när man inte känner till förutsättningarna gällande närvaron av barn.  
Gäller inte invändiga solskydd som är avsedda att installeras i miljöer där barn troligtvis inte 

kommer att vistas, t ex kontor, fabriker, laboratorier etc. Dock skall alltid en varningstext följa 

produkten: ”produkt som är avsedd att installeras i lokaler där barn troligtvis inte har 

tillträde”. 

 

  



 

8. Sammanfattning. 

 

Det finns idag ett stort antal invändiga solskyddsprodukter på den svenska marknaden som 
är mycket konkurrenskraftiga i förhållande till utvändiga solskyddsprodukter. Vi vill särskilt 
framhålla möjligheten att kombinera ett bra utseende med en mycket god solavskärmning 
och där man också kan förbättra fönstrets värmeisolerande egenskaper som en extra bonus. 

 

  



 

9. Källförteckning. 

Solskyddsförbundets utbildnings material.  
Beräkningar gjorda av Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.  
Barnsäkerhets standard EN13120:2009+A1:2014.  
Broschyrmaterial från många av de fabrikat som idag erbjuder invändiga solskydds 
produkter.  
Samt egna erfarenheter med att Mikael under många år jobbat med och monterat både 
utvändiga och invändiga solskydd och att Bo under det senaste åren jobbat med 
uteslutande invändiga solskydd. 

 

Mikael Pålsson & Bo Lennerhov       

 

 


