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Inledning 
Denna rapport ingår som en examinerande del i den uppdragsutbildning Svenska 
Solskyddsförbundet anordnar och som exekveras vid Akademin för ekonomi, samhälle och 
teknik vid Mälardalens Högskola i Västerås.  

Syfte 
Denna rapport söker svaret på vad framtida kravställningar inom olika områden så som 
energieffektivisering, innemiljö, livscykelkostnader, etc., kommer att innebära i fråga om 
utveckling av fasader med glas i allmänhet och solskyddsystem i synnerhet.  

Avgränsning 
Arbetet avgränsas till att i huvudsak svara på ovanstående frågor mot bakgrund av de i 
kursen mest aktuella begreppen för inneklimat/innemiljö samt fasadkonstruktioner. Vidare 
avgränsas de jämförda produktkategorierna inom utvändigt solskydd till motoriserade 
markiser, screens och fasadpersienner samt för invändiga solskydd motoriserade persienner, 
plisserade vävar, cellvävar och rullgardiner.   

Metodik 
Metodiken får anses vara kvalitativ. Arbetet bygger till största delen på beprövad erfarenhet 
från ett eget (J. Norman) utvecklingsarbete avseende motoriserade top-down/bottom-up 
mekanismer samt på tolkningar och analyser av intervjuer, föreläsningar och 
litteraturstudier.  

Sammanfattning 
Denna korta rapport vill visa på begränsningar i såväl tidigare installationer av 
solskyddslösningar som de begränsningar dagens system också innebär. Genom att 
exemplifiera med ett aktuellt fall på Trafikverkets kontor i Borlänge kan dessa begränsningar 
delvis påvisas. Vidare försöker rapporten visa på hur långt man med dagens och 
morgondagens teknik och systemlösningar skulle kunna komma avseende ökad effekt 
gällande såväl förbättringar av fönstrets egenskaper som förbättrat inneklimat.  

Huvudtesen för rapporten är att visa på den flexibilitet, optimering av påverkansbara behov 
och de synergier man kan uppnå dels genom att tänka nytt gällande mekanik, motorisering 
och automation, men också och kanske framförallt genom att anta ett systemperspektiv. När 
man i framtiden utvecklar fönster och fasader så bör alla delkomponenter och delsystem 
samverka för att uppnå en optimal lösning såväl var för sig som helt system i syfte att 
tillgodose så många krav som möjligt så att summan och synergieffekterna för systemet blir 
långt mycket större än de förluster de kompromisser det innebär att olika krav på funktion 
och effekt står mot varandra.  

Att inkludera olika branschers spetskompetens och gemensamt verka för ett system som för 
slutkunden och användaren är optimalt vore önskvärt, men så ser det inte ut. För att uppnå 
verkliga synergier krävs att profession inom glas, fönsterkonstruktion, isolering, solskydd, 
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ventilation och allmän byggfack kompetens tillvaratas och gemensamt arbetar fram koncept 
som är både modulbaserade och skalbara. 

Genom föreslagen automation och styrning kommer energimässiga vinster att uppnås, 
liksom möjlighet till bättre prognostiserade och lägre underhållskostnader över tid. Den 
troligtvis största ekonomiska vinsten uppnås framförallt genom ökad trivsel och bättre 
arbetsmiljö på arbetsplatsen vilket påverkar produktiviteten positivt bland de anställda och 
att det är därigenom verklig lönsamhet uppnås. 

De 5 viktigaste slutsatserna av denna rapport är: 

1. Att finna nya mekaniska lösningar att förmå ett motoriserat vertikalt solskydd, typ 
persienner, screens, plisségardiner, etc., att med full flexibilitet förflytta sig över hela 
rutans yta vertikalt, så kallad top-down/bottom upp mekanism, 
 

2. Att ett invändigt och ett utvändigt solskydd styrs individuellt och samverkar mot att 
nå optimum utifrån de kriterier som prioriteras för det aktuella rummet, tiden och 
arbetet, 
 

3. Att säkerställa individuell automatiserad styrning med möjlighet till manuell 
justering/positionering för att säkerställa högsta möjliga nöjdhetsgrad vid respektive 
arbetsplats/individ,  
 

4. Att respektive fönster förses med sensorer för att reagera på solinstrålning och 
skuggbildning, 
 

5. Att flera branscher samverkar och bidrar med sina spetskompetenser i syfte att 
uppnå synergier funktioner och system emellan. 

 

Hur utvecklar vi framtidens solskyddssystem? 
Motoriserade och automatiserade solskydd av idag är näst intill uteslutande så kallade ”top-
down” system, dvs. där den övre delen sitter fast och underdelen sänks över glasytan för att 
skärma av solens strålar.  

Framtida ökade krav gällande arbetsmiljö, energieffektivisering och inneklimat/innemiljö 
kräver inte bara sofistikerade styrsystem, utan kanske framförallt nytänkande gällande 
hårdvara och mekanismer för att på allvar kunna skapa ökade värden inom ovanstående 
områden.  

Dessutom krävs det för att nå synergier inom dessa områden, vilket det finns mycket goda 
förutsättningar för, att det inte bara utvecklas separata system som skall adderas till 
varandra, utan att hela fasadkoncept utvecklas gemensamt med en mängd aktörer. Glas, 
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fönsterbågar, ventilation, isolering och solskydd kan inte, om vi ska nå uppsatta mål för t ex 
energieffektivisering och innemiljö, i framtiden tillverkas som separata system utan bör 
utvecklas tillsammans som ett modulbaserat och skalbart koncept där förutom respektive 
områdes profession såväl arkitekter som VVS-konsulter och byggsektorn är med i 
framtagandet.  

I dagsläget är det mycket sällsynt med verkligt genomgående synergier då ett solskydd 
installeras i en byggnad. Det kan mycket väl lösa den direkta problematiken gällande 
avskärmningsbehov för inkommande solstrålning, men innebär nästan uteslutande också 
kompromisser för t ex dagsljusinsläpp, direkt visuell kontakt med utemiljön och åverkan på 
fönster och fasader som i många fall leder till fuktskador och kondens, för att nämna några 
negativa kompromisser och effekter. 

Framtiden kommer också att ställa ökade krav på låga underhållskostnader, flexibilitet i 
produkt och system, standardisering och en i övrigt konkurrenskraftig livscykelanalys. 

Detta arbete vill dels påvisa hur såväl invändiga som utvändiga solskyddsprodukter skulle 
kunna utvecklas för att skapa större dynamik, synergi och framförallt minska de negativa 
kompromisserna som nämns ovan. Det kommer också att belysa hur en mängd aktörer 
gemensamt skulle kunna bidra till att utveckla verkligt energieffektiva fasadsystem som 
också svarar mot framtida krav på arbetsmiljö, inneklimat, energieffektivisering och en ökad 
automatisering av hem och offentlig miljö i allmänhet. 

 

Disposition 
Rapporten kommer inledningsvis att beskriva ett antal områden inom vilka det kommer att 
ställas allt högre krav i framtiden, såväl avseende byggnadsteknik, energieffektivisering, 
automation, och produktsäkerhet som arbetsmiljö och innemiljö. 

Därefter kommer en fallstudie från Trafikverkets kontor i Borlänge att utgöra exempel på de 
reella problem som slutkund och användare står inför och vilka kompromisser de olika 
systemen innebär i dagsläget. Detta ger en konkret bild av vilka förbättringsområden det 
finns att arbeta med för att minska problemen och att möta kommande krav. 

Som en sammanfattning av de två inledande avsnitten kommer det därefter att presenteras 
en lista över de områden som ett solskydd integrerat fasadsystem bör kunna tillmötesgå.  

Därefter kommer rapporten att ur ett idéperspektiv visa delar av ett fasadkoncept med 
fokus på ökad dynamik för att kunna möta såväl de framtida kraven ovan som de faktiska 
problem som exemplifierats i fallstudien. Här kommer också behovet av samverkan och 
samarbeten branscher emellan att beröras för att visa på möjligheten att nå synergier i 
systemen.  
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Avslutningsvis kommer ett resonemang föras kring hur den föreslagna mekanismen och dess 
styrning konkret skulle svara mot såväl faktiska problem som kommande krav. 

 

Framtida krav på byggnader 

Generellt 
Vi kan idag se hur ökade krav ställs på område efter område. I vårt fall drivs denna utveckling 
främst genom EUs initiativ för att skapa likvärdiga förhållanden och konkurrensvillkor på den 
inre marknaden.  

Arkitektur 
Vi har de senaste två årtionden sett en arkitektonisk utveckling mot allt mer glas i fasader 
och byggnadsverk. Såväl större fönster som fasta och rörliga glaspartier samt hela fasader i 
glas. När man ur ett solskyddsperspektiv analyserar denna arkitektur inser man snart vilka 
enorma utmaningar man bygger fast sig i. Inte minst är detta också typiskt för 
solskyddsfrågornas prioritet på dagordningen hos såväl beställare som arkitekter, vilka 
traditionellt har ansett att solskydd är något som kunden får ta hand om själva. Detta har 
dels inneburit att byggnaderna inte har optimerats eller ens förberetts för solskydd vilket 
direkt innebär begränsningar och kompromisser i val av system för att kunna uppnå en vettig 
och sund innemiljö. Vår jakt på energieffektiva byggnader och tillvaratagande av den passiva 
energi vi kan få från solen borde innebära att solskyddsfrågorna prioriteras mycket högre 
och att de kommer in tidigt i processen, redan när man tittar på fastighetens generella 
utformning. 

 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljölagstiftningen skärps ständigt för att undvika eller minska ohälsa och olycksrisk 
på våra arbetsplatser. Ohälsa är en betydande kostnad i alla verksamheter då såväl arbete 
går förlorat som en direkt konsekvens men som också ger ökade kostnader och 
administration för sjukskrivningar och rehabilitering. Vårt inneklimat och innemiljö omfattar 
såväl termiskt inneklimat (lufttemperatur, yttemperaturer m m), luftkvalitet, 
ljusförhållanden, ventilation, buller och strålning och påverkar oss såväl direkt som indirekt 
avseende vår prestationsförmåga och därmed effekten av de lönekostnader som 
arbetsgivaren har att hantera. Risken för nedsättning i prestationsförmåga är troligtvis den 
mest drivande kostnaden för en byggnads totalekonomi då personalkostnaderna kan stå för 
så mycket som upp till 80 % av de totala kostnaderna i en fastighet som inrymmer någon 
form av kommersiell eller offentlig verksamhet.  
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Produktsäkerhet 
Produktsäkerhetsdirektiven skärps för att förutom på våra arbetsplatser också värna om 
minskad olycksrisk och ohälsa i våra hem och offentliga inrättningar. Här kan nämnas den för 
solskyddsbranschen aktuella standarden EN 13 120 vilken i sitt senaste tillägg mycket tydligt 
och konkret skärper kraven för främst tillverkning och installation av linförsedda invändiga 
solskydd. Syftet är att eliminera olycksrisken för små barn att strypas av de inre eller yttre 
linorna i ett invändigt solskydd. Denna skärpning har initierats genom ett beslut av EU-
kommissionen som uppdragit åt CEN (Europeiska standardiseringsorganet) att ta fram 
standarder för såväl funktions- som säkerhetskrav för invändiga linförsedda 
solskyddsprodukter. CE-märkning av byggprodukter och maskiner (t ex motoriserade 
markiser) är ett annat område som kan nämnas gällande generellt skärpta krav.  

Byggtekniska krav 
Hållbart byggande, energieffektiva konstruktioner, återvinning av värme, miljöcertifieringar, 
hållbara och återvinningsbara material i komponenter och system, CE-märkning, minskad 
miljöpåverkan i alla processer, etc. – listan kan göras lång och det visar även här på att 
kraven blir fler och hårdare och rakt inte färre och mindre. 

BBR (Boverkets byggregler) har just reviderats och kommer i ny utgåva till sommaren 2014 
vilket i allt väsentligt konfirmerar ovanstående. 

Som exempel kan nämnas att det ställs ökade krav på glas- och fönstertillverkarna att 
komma med produkter med allt lägre U-värden (isolerings egenskaper) och g-värden 
(soltransmittans). Detta drivs inte minst genom de certifieringar för hållbart byggande som 
senare år blivit populära att nå top-ranking inom för att påvisa konkurrensfördelar på ett 
standardiserat och gemensamt sätt.  

Energieffektivisering 
EUs mål är att det totala fastighetsbeståndet skall halvera sin energiförbrukning (kWh/m2) 
fram till 2050. Detta är måhända inte någon större utmaning gällande nybyggnationer, men 
det gäller som sagt hela beståndet och därmed måste också befintligt bestånd renoveras 
med den ambitionsnivån.  

I en fasad som denna rapport delvis avhandlar finns det många samverkande delar som kan, 
om det utförs gemensamt och med en helhetstanke som ett samverkande system, innebära 
betydande minskning av energiförbrukningen. Såväl värme, kyla som elektricitet då t ex 
bättre isolerande fasader kräver både mindre värme och kyla samt att ökat dagsljusinsläpp 
kan minska avsevärt på behovet av belysning vilket drar ner såväl elbehovet som kylbehovet 
då mindre värmeenergi alstras från belysningskomponenter. Med dynamisk solavskärmning, 
god ventilation och isolering kan även dimensionering av kylaggregat i främst kommersiella 
och offentliga byggnader drastiskt minska.  
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Automation 
Automation inom fastighetsbeståndet, såväl privat som kommersiellt och offentligt ökar 
ständigt. Just nu pågår en kapplöpning där många aktörer söker erbjuda sina kunder system 
som genom förprogrammering eller användarvänliga gränssnitt, typ ”smartphones”, ska 
styra våra hem och arbetsplatser. Det är klart att det inte bara är en bekvämlighetsfråga 
utan att det också finns stora vinster i att automatisera och på sikt när denna marknad är 
mogen, troligtvis efter att i större utsträckning än idag har standardiserats och konsoliderats, 
i likhet med mobiltelefonimarknaden (jmf laddare till telefoner nu och för 10 år sedan). 

Samhället och dess invånare är i stort sett ständigt uppkopplade och alla våra allmänna 
system för att samhället ska fungera är beroende av Internet. Denna utveckling går naturligt 
endast åt ett håll, vilket innebär att allt fler tjänster och produkter blir uppkopplade och 
därmed tillgängliga på distans. Att vi kan avläsa värmepumpens felmeddelanden som sms 
eller logga in på Mina sidor för att följa aktuell elförbrukning i hemmet är en realitet idag. 
Framtidsscenariot bjuder då också naturligt på än mer tjänster och produkter, där det 
”Internet off Things” kanske är nästa stora språng i utvecklingen. Därigenom ges alla våra 
prylar en identitet och kopplas mot nätet vilka bland annat i förekommande fall både kan 
styras individuellt och följas geografiskt ifall föremålet rör på sig eller förflyttas.  

Många verksamheter och miljöer har också en stor allmän nytta av automation och 
automatiserade lösningar. T ex för äldre personer som har svårt att röra sig eller personer 
med funktionshinder finns det ett oräkneligt antal områden som skulle vara till stor nytta om 
dessa automatiserades. En annan aspekt är som tidigare antytts för t ex solskydd att 
sommartid då det inte finns personal på arbetsplatsen ger betydande minskad värme in 
läckning i fastigheten om solskydden kan vara aktiverade då solen går upp. 

 

Fallstudie Trafikverkets kontor i Borlänge 
Under 1980-talet installerade Trafikverket i Borlänge solskydd på sin fastighet. I stora drag 
innebar installationen manuella mellanglaspersienner invändigt och motoriserade 
seriekopplade markiser som utvändigt solskydd. Antal och placering av vind och solsensorer 
är långt ifrån optimalt i dagsläget.  

Det kan i efterhand konstateras att det ur ett arkitektoniskt perspektiv inte har tagits hänsyn 
till dåvarande på marknaden förekommande solskyddslösningar, och frågan är om man från 
arkitektens håll över huvud taget ägnade solskyddslösningen en tanke.  

Vegetationen, träd och buskar, var vid upphandlande av solskyddet på 1980-talet inte alls 
uppväxt utan nyplanterade små buskar och klena träd runt om fasaderna och på 
innergårdar. Flera träd och buskar är i dag av betydande storlek vilket också får direkt effekt 
på skuggbilden på fasaden. Likaså skapar huskroppar som ligger i vinkel i förhållande till 
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varandra oönskade skuggeffekter och med tydliga problem för solskyddsystemet att ge 
tillfredställande verkan.  

Under intervju med Trafikverkets ansvarige chef för den aktuella fastigheten framkom det 
ett antal problemområden som belystes, en del allmängiltiga för system som dessa, och en 
del specifika beroende på systemets utformning och Trafikverkets organisation och ledning.  

 

Identifierade problemområden 
”Intervju med Ingemar Westin, Trafikverket, 2014-03-13”  

Snöras 
Fastigheten är belägen i Borlänge i Dalarna vilket innebär att det en normal vinter ligger 
stora snömassor på taken som fram på vårkanten när solen börjar värma underlaget skapar 
snöras. Det har vid ett flertal tillfällen sammanfallit med att markiserna varit utrullade i syfte 
att skärma av den skarpa och lågt stående intensiva vårsolen i februari och mars, och 
därmed inneburit att markiserna havererat då de inte kan stå emot den kraft snömassorna 
innebär vid ett ras. Konsekvensen är att man inte kan låta det utvändiga solskyddet vara 
nere för att skydda sig mot lågt stående sol under den del av året det föreligger risk för 
snöras utan måste förlita sig på de manuellt invändiga persiennerna. Begränsningen har i 
förekommande fall inneburit att Trafikverket inte längre använder det utvändiga solskyddet 
vintertid förrän tidigast den 1 april, vilket brukar vara det datum då taken är snöfria igen 
efter ett antal månaders snötäckning. 

Fekalier 
Trafikverkets fastighet har även problem med att fåglar och då framförallt duvor smutsar ner 
då de sitter på hängrännor och andra utsprång från taken vilket innebär kraftig och svår 
nedsmutsning av markis dukar. Detta är över tid ett estetiskt bekymmer men innebär också 
höga underhålls kostnader då det innebär täta dukbyten.  

Föränderliga behov 
Återkommande organisationsförändringar medför att avdelningar och enheter omlokaliseras 
internt och byter plats inom fastigheten. Detta medför förändrade förhållanden avseende 
ljusinsläpp, mörkläggningsmöjligheter, insynsskydd samt generellt inneklimat för de 
anställda och deras verksamhet. För att exemplifiera problemen kan man tänka sig en 
avdelning där man hanterar t ex digitala ritningsunderlag presenterade på stora skärmar 
som varit placerade högt upp i fastigheten med fönster på norr fasad och efter en 
omorganisation plötsligt flyttar ner till markplan med fönster åt söder. Det har för 
bildåtergivningen skull tidigare räckt med att man varit placerad med fönster åt norr och 
därmed undkommit solinstrålning. Efter flytt får detta konsekvenser då det inte räcker att 
bara fälla ner persiennerna för att bilden ska bli tillräckligt tydligt återgiven och att man 
dessutom störs av ljus och reflexer. Inneklimatet påverkas troligtvis också då det i denna 
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miljö pga. alla datorer och skärmar alstras en hel del passiv värme. Då det finns behov av 
mörkläggning eller kraftig avskärmning påverkas normalt sett också möjligheten till visuell 
kontakt med omgivningen utanför fönstret negativt. Skydd mot insyn kan vara en annan 
aspekt som denna avdelnings verksamhet är i behov av. Sammantaget kan man se att bara 
en organisations olika behov på avdelnings och individnivå, ofta ställer än mängd olika krav, 
som inte allt för sällan dessutom är motstridiga.  

Solskyddens prestanda och begränsningar 
Utvändigt solskydd består av seriekopplade fallarmsmarkiser som styrs av solsensorer på 
fasaden. Traditionella fallarmsmarkiser är fästa i ovankant och fälls utåt/neråt för att skärma 
av aktuellt fönster. Att det är en så kallad top-down mekanism begränsar ljusinsläppet 
kraftigt då markisen är ute för att skärma av solen. Då markisen går ut som ett tak över 
fönstret ger det inte heller optimal avskärmning då t ex solens infallsvinkel kommer snett in 
mot fasaden varvid solstrålarna kommer in under markisen och vidare in i rummet i det eller 
de fönster som vetter mot solen. Å andra sidan är det ändå ett bättre alternativ för 
dagsljusinsläpp än om det t ex hade suttit screen eller utvändig rullgardin. Markisen är också 
kopplad till en vindsensor som gör att markisen rullas in då det blåser. Sammantaget med 
ovanstående problembild gällande snöras innebär detta att fallarmsmarkisen har betydande 
begränsningar i kombinationer där solen lyser på tidig vår samt då det blåser. Pga. såväl 
normalt slitage men framförallt nedsmutsning av fåglar kräver installationerna tvätt eller 
byte av markisväv relativt ofta.  

Att markiserna är sammankopplade i långa enheter skapar också tydliga begränsningar då 
det förekommer slagskuggor från omgivande fasader och byggnadsverk som skapar skugga 
på en del av fasaden men inte på andra. Markisen reagerar endast på de ingångsvärden som 
sol/vind sensorn ger vilket innebär att om en slagskugga når sensorn men inte nödvändigtvis 
något av fönstren så kan markiserna rullas in trots att fönstren i denna rad/fasad är 
exponerade för sol. 

Det invändiga solskyddet består av manuellt manövrerade mellanglaspersienner. Även 
denna produkt är en så kallad top-down vilket skapar tydliga begränsningar avseende ett 
flertal aspekter.  

- Insynsskydd innebär att hela produkten måste fällas ner och lamellerna stängas och 
det går inte att skydda sig mot insyn utan att skärma av all kontakt med omgivningen 
utanför. 
 

- Hål i lamellerna för draglinorna och marginal i respektive sida ger oönskad 
solinstrålning. Om än i liten mängd totalt sett så ger det oönskade reflexer och 
ljusbilder samt att det försämrar mörkläggningskapaciteten.  
 

- Dagsljusinsläpp begränsas kraftigt i och med att lamellerna stänger lika hela vägen 
samt att produkten fälls uppifrån och ner.  
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- Genomföringen av draglina och vajer genom fönsterbågen har negativa effekter i ett 

antal aspekter; buller och ljud tränger ut genom hålet, kondensrisk ökar mellan 
glasen och det försämrar fönstrets isolationsförmåga samtidigt som det ger en 
okontrollerad ventilation vilket betecknas som läckage. 
 

- Manuellt reglerade invändiga solskydd ger generella begränsningar i att de inte 
manövreras i tillräcklig omfattning för att optimera inneklimatet. Dessutom får det 
negativa effekter av att det inte finns någon personal tillgänglig under stora delar av 
dygnet då solen trots allt värmer upp byggnadens konstruktion vilket sedan under 
lång tid påverkar inneklimatet genom dess strålningstemperatur.  

Sensorer – typ, antal och placering 
De utvändiga solskydden i form av seriekopplade markiser styrs av relativt få sensorer vilket 
avsevärt försämrar möjligheten till anpassning. Att sensorerna reagerar på sol och vind 
innebär i sig en del begränsningar som tidigare nämnts. Dess placering spelar i 
sammanhanget en stor roll då skuggbilden från omgivningen över året påverkar sensorerna 
olika, samt uppväxten av träd som för 20 år sedan inte utgjorde något hinder, nu i vissa fall 
har negativ inverkan genom att de skapar skuggor eller tveksamma skuggor genom sitt 
grenverk vilket kan vara svårt för sensorn att tolka. I förekommande fall kan man också 
konstatera att antalet sensorer och dess placering innebär betydande begränsningar. Detta 
kan exemplifieras i nedanstående bilder som tydligt påvisar dessa problem. 

 

 

   

Trafikverket Borlänge   Markis infälld, sol vån 2, skugga vån 1 
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Skugga från takfot vån 2, slagskugga vån 1 Skuggbild med genomgående reflexer 

 

   

Asymmetriska skuggor från träd   Slagskugga vån 1, inget skydd vån 2 

Vad innebär lövverket under vår/sommar? 

 

Individuella önskemål 
Olika avdelningars olika arbetsuppgifter kräver sannolikt olika behov avseende såväl 
inneklimat som ljusinsläpp eller för den delen behov av insynsskydd eller mörkläggning. 
Utöver arbetsuppgifternas skiftande karaktär tillkommer så också arbetstagarnas 
individuella behov och önskemål att kunna påverka förhållandet på just sin arbetsplats eller 
arbetsstation. Med de begränsningar de manuellt manövrerade invändiga solskydden i 
kombination med automatiserade utvändiga seriekopplade markiser innebär, verkar det 
naturligt att söka finna lösningar på dessa problemområden för att skapa en bättre dynamik. 
Med innevarande solskyddslösning kan man helt enkelt konstatera att den innebär 
betydande begränsningar för såväl Trafikverket som organisation som för deras anställda. 
Studier visar på att dylika begränsningar innebär begränsningar i prestationsförmåga och i 
värsta fall ge upphov till ohälsa. 
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Kravkriterier för framtida fasadelement innehållande glas (fönster) 
Denna del av rapporten syftar till att sammanställa de förmågor och egenskaper ett fönster 
bör kunna tillmötesgå i framtiden för att svara mot de ovanstående kraven som ställs 
och/eller troligen kommer att ställas på en glasfasadkomponent eller fönster.  

Inledning 
Det är otvivelaktigt så att solskyddsfrågorna måste prioriteras i högre utsträckning för att 
kunna uppnå de höga krav som kommer att ställas på framtida byggnader. Systemen måste 
inte bara kunna avskärma solljus effektivare utan också i allt högre grad kunna styra ljuset 
och förmå ljuset att tränga längre in i rummet. Systemen måste också på ett effektivt sätt 
kunna styra den värme som alstras i rummet genom inflödande sol, likväl som skydda mot 
strålnings kyla från glaset samt förhindra värmeläckage genom glaset. 

Kraven är många, komplexa och i många fall motstridiga vilket innebär både kompromisser 
och prioriteringar då man slutligen adderar styrning till dessa system. 

 

Kravområden 
Nedanstående krav har i ett eller annat avseende bärighet mot antingen den fysiska 
utformningen av solskydden eller styrning av densamma.  

Inneklimat/Innemiljö 
 
Termiskt inneklimat/termisk komfort 

Om en människa upplever termisk komfort eller inte avgörs i första hand både av 
individuella önskemål och av följande sex faktorer: 

• lufttemperatur 

• medelstrålningstemperatur (ett sammanvägt värde av omgivande ytors temperaturer) 

• lufthastighet 

• luftfuktighet 

• människans fysiska aktivitet 

• klädernas värme isolerande egenskap 

 

Att kunna styra solinstrålningen genom fönstret har mycket stor påverkan på det termiska 
inneklimatet. Kan dessutom forcerad ventilation användas för att tillvarata eller styra den 



14 

uppvärmda luft som alstras har man goda möjligheter att hantera de oönskade effekter som 
både värme och kyla kan innebära beroende på årstid och behov. 

Luftkvalitet  

Luftkvaliteten är i likhet med det termiska inneklimatet viktig för vårt välbefinnande och vår 
direkta prestationsförmåga. Luftkvaliteten är också över tid viktigt för vår hälsa. Lufttäta 
konstruktioner och effektiv ventilation är avgörande för att uppnå god luftkvalitet inomhus. 

”Enligt Per mats, (2014)” 

 

Ljus 

Dagsljusinsläpp tillsammans med artificiellt ljus från elektriska ljuskällor bidrar till att förse 
människor med tillräcklig mängd ljus för att effektivt kunna utföra sina arbetsuppgifter och i 
allt väsentligt bidra till välmående och välbefinnande. Ljus och mörker påverkar oss fysiskt i 
stor utsträckning och det är därför viktigt att finna en god sammansättning av båda dessa. 
Genom automation och känsliga sensorer kan vi minska behovet av artificiellt ljus tack vare 
att vi kan styra och länka dagsljuset utifrån och längre in i rummet. Förutom positiva effekter 
för oss som individer kan vi också radikalt minska energibehovet genom minskat behov av 
artificiellt ljus. Enligt studier kan så mycket som upp emot 90 % av elbelysningen ersättas av 
effektiv dagsljuslänkning en solig dag. Energiåtgången för att driva belysningen i en 
kontorsbyggnad kan uppgå till så mycket som 40 % av det totala behovet elektricitet.  ”Enligt 
Bülow-Hübe, (2007)” 

Traditionell solavskärmning, top-down, innebär att dagsljusinstrålningen också begränsas. 
Med en bättre mekanism för solskyddet kan högre andel dagsljus erhållas.  

Framtida byggnadskonstruktioner kommer sannolikt att ställa högre krav på dagsljusinsläpp 
och att förmå oss att styra detta ljus längre in i våra byggnader. Detta visar bl. a nya byggkrav 
i Norge (TK15). ”Enligt Alf Sördal, T. Aasens Solskjerming, 2014-03-13” 

 

Bullerdämpning 

Byggnader belägna i tätort har ofta problem med buller och ljud inläckning genom 
fönsterkonstruktioner. Som exempel kan nämnas att man måste tilläggsisolera fönster, 
oftast genom att sätta in ytterligare ett glas och att täta konstruktionen, i närheten av större 
vägar, järnväg och flygplatser. Stora glasytor med t ex mellanglaspersienner där reglaget är 
draget via ett uttag i fönsterbågen innebär läckage av såväl värme/kyla som ljud. 
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Energieffektivitet 
Ventilation/Värmeåtervinning 

Hur väl vi än söker optimera och styra solinstrålningen genom våra fönster kommer viss 
värme att stråla genom glasen. Den oönskade värme som strålar genom glaset kan med 
anpassade ventilationsdon transportera bort t ex överflödig värme och antingen omfördela 
genom ventilationssystemet eller återvinnas genom en värmeväxlare i likhet som man tar 
vara på och återvinner värmen i tappvarmvatten för att förvärma inkommande friskluft 
utifrån vintertid. Det krävs sannolikt någon form av forcerad ventilation för att både kunna 
tillföra och avlägsna oönskade temperaturökningar intill glaset för att förhindra vidare 
spridning in i rummet. ”Enligt Tillberg (2013)”  

 

Passivhuskriterier 

I ett passivhus får värmeförlusterna inte överstiga 15 W/m2, vilket ställer stora krav på 
täthet men också låga U-värden på konstruktionen som helhet. Solskydd kan här mycket väl 
fungera som extra luftbuffertzoner på såväl insida som utsida för att bättra på husets klimat 
skal. Ett dynamiskt solskydd med kvalificerad styrning och automation kan dessutom på ett 
aktivt sätt medverka till både den totala energiekonomin och regleringen av värmetillskottet.  

 

Minskat kylbehov 

Kommersiella och offentliga byggnader måste kylas för att kunna upprätthålla en godtagbar 
arbetsmiljö året om. Med en effektiv solavskärmning kan kylaggregatets storlek 
dimensioneras till lägre effekt med en direkt minskad investeringskostnad som följd. 
Dessutom innebär det minskad elförbrukning då man inte behöver producera lika mycket 
kyla som med sämre solskydd eller avsaknad av solskydd. 

 

Fönster/glasfasad 
Kondenssäkerhet 

Fönstret ska också kunna motstå att kondens bildas på någon av rutorna. Kondens 
uppkommer när den relativa luftfuktigheten är 100 %, dvs. när man vid en viss temperatur 
uppnått daggpunkten. Kondens på insidan kan i huvudsak undvikas genom fullgod 
ventilation och att tillåta ett flöde av varm luft som stiger upp över insidan av glasrutan 
varför det är viktigt med värmekälla, radiatorer eller annan varmlufts ström under fönstret. 
Utvändig kondens uppkommer i vissa fall på glas med mycket låga U-värden, pga. att den 
yttre glasytan då inte värms upp tillräckligt för att undvika att glasrutans temperatur, vilken 
är i stort den samma som luftens temperatur just intill glaset, når uteluftens daggpunkt. 
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Genom att nyttja de samverkande inre och yttre solskydden skulle man kunna minska risken 
för kondens även på utsidan, då ett tillslutet ytterskal i form av fasadpersienn/screen skulle 
skapa en temperaturbuffertzon mellan glas och det yttre solskyddet och på så sätt minska 
risken för kondens. Man kan också tänka sig att man inte nödvändigtvis behöver jaga låga U-
värden i glaskonstruktionen (isolerglaset) utan istället låta de samverkande solskydden skapa 
en flexibilitet som gör att då man behöver U-värdes optimum fälls solskydden för fönstret. 
Med något högre U-värden minskar också risken för kondens på utsidan. 

 

Visuell kontakt med omgivningen utanför  

Det är inte bara dagsljuset som sådant som skapar välbefinnande utan också det faktum att 
vi kan ha visuell kontakt med omgivningen utanför. För att nå så goda förutsättningar som 
möjligt för detta bör man ha glas och solskydd som tillsammans skapar så bra utsikt som 
möjligt samtidigt som avskärmningen är god. I många projekt idag exkluderas solskydd till 
förmån för så kallat solskyddsglas med beläggningar på glasytan som hindrar både värme 
och starkt solljus. Nackdelen är att detta glas inte blir 100 % klart och att man förlorar både 
delar av den visuella kontakten men framförallt dagsljusinsläppet som reduceras radikalt. 
Man talar om öppenhetsfaktor på olika typer av solskydd bland annat för den visuella 
kontaktens skull. Öppenhetsfaktorn anger perforeringsgraden av skyddet, dvs. förhållandet 
mellan den öppna arean mellan fibrerna i en väv och den täckta arean. 

 

Låga U-värden för hela konstruktionen 

Förutom det sammansatta isolerglasets totala U-värde måste också andra anslutande delar 
mot fasaden inräknas då man beräknar totalt U-värde. Detta omfattar t ex fönsterbågar och 
karmar eller fasta profilers konstruktion. Genom integrerade solskyddssystem med 
anslutning mot nisch eller karm såväl invändigt som utvändigt kan man skapa buffertzoner 
med luftskikt som ytterligare förbättrar U-värdet på hela konstruktionen då man betraktar 
inte bara fönstret utan helheten som en fasadkomponent med glas. Med U-värdet beskrivs 
den rent värmeisolerande förmågan för fönsterglasning och för andra konstruktioner. 
Dessutom är det av flera olika orsaker mycket viktigt med en god lufttäthet runt fönster och 
för andra konstruktionsdelar.  

 

Eliminera kallras och drag 

Köldbryggor, vilka kan utgöras av t ex distansprofilen i isolerglas, eller fönsterbågar och 
karmar med ledande konstruktion, kan ge upphov till kallras. Likaså kan kalla fönsterytor 
leda till kallras vilket längre in i rummet upplevs som golvdrag eller kalla golv. En tätslutande 
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extra skärm i form av ett invändigt solskydd i ett nischmonterat profilsystem intill fönstrets 
innerglas kan bidra till att minska risken för drag.  

 

Reducera strålnings kyla/värme från glas 

Stora plana ytor så som glas kan framförallt vintertid utgöra stora strålningsytor som 
påverkar den operativa temperaturen i rummet. Även här kan ett invändigt nischmonterat 
solskydd effektivt minska strålningseffekten från glaset. Cellvävar med luftfickor isolerar bra 
genom att kanaler med i stort sett stillastående luft är staplade ovanpå varandra och utgör 
en extra isolering in mot rummet. ”Enligt Bryn (2014)” 

 

Inbrottsskydd 

Framförallt utvändigt nischmonterat solskydd kan skapa en extra fysisk skärm vilket 
försvårar inbrott. Även om inte skydden i sig utgör något större hinder för fysisk forcering så 
är det i varje fall ytterligare ett skal att bryta sig igenom. Större effekt har kanske det faktum, 
vilket gäller för såväl det inre som det yttre solskyddet, att det skyddar mot insyn vilket gör 
det svårare att genomföra ett inbrott om man inte kan förutse hur det ser ut på insidan. 
Man kan heller inte se och därmed inte heller uppskatta om det finns något stöldbegärlig 
materiel på insidan. Med relativt enkla medel skulle solskyddet under del av dygnet 
dessutom kunna utgöra en del av larmsystemet, genom att sensorerna skulle känna av om 
det görs åverkan som påverkar skyddet position.  

 

Lufttäthet 

För att uppnå goda isolationsvärden och ett gott inneklimat med bra ventilation krävs att 
byggnaden är lufttät och att den ventilation som sker är fullt ut kontrollerad. En extra yttre 
skärm kan minska vindens belastning på konstruktionen och i förlängningen att tränga in 
genom fönsterkonstruktionen.  

 

Regntäthet 

Det yttre solskyddet kan rätt utformat även skydda fönsterkonstruktion och nisch från 
exponering från både regn och snö. För att minska risken för utsatthet mot regn bör fönstret 
installeras i den inre delen av väggen. Det är också fördelaktigt för att minska risken för 
kondens.  
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Arbetsmiljö 
Produktsäkerhet 

För alla byggprodukter gäller sedan 1 juli 2013 att dessa ska CE-märkas. Detta gäller pga. att 
byggprodukter omfattas av en standard vilken är harmoniserad mot 
Byggproduktförordningen, således fönster och dess ingående delar. CE-märkningen gäller 
dock inte invändiga manuellt manövrerade solskydd då dessa inte klassificeras som en 
byggprodukt och därmed inte lyder under Byggproduktdirektivet. CE-märkning kan också 
krävas för produkter som lyder under Maskindirektivet. Exempel på sådana produkter är 
motoriserade invändiga och utvändiga solskydd. ”Enligt Elfving (2014)” 

Produktsäkerhetsdirektivet kräver att alla produkter som släpps på marknaden skall vara 
säkra. Mer specifikt än så är inte själva grundkravet. Däremot hänvisas i förekommande fall 
till de harmoniserade standarder som gäller för respektive produkt eller produktkategori, t 
ex funktions och säkerhetskrav för invändiga linförsedda solskydd, standard EN 13120. ”Enligt 
Persson (2014)” 

 

Barnsäkerhet 

För invändiga linförsedda solskydd gäller också Produktsäkerhetsdirektivet. Den 
harmoniserade standard som är kopplad till dessa produkter är EN 13120: 2009 med tillägg 
A1:2014 och anger funktions och säkerhetskrav för dessa produkter. 

 

Automation 
Generellt 

Automation är på stark frammarsch i såväl offentliga som privata byggnader och täcker 
efterhand fler och fler områden. Användargränssnitten har också utvecklats och gjorts 
tillgängliga för allmänheten genom smartphone och andra uppkopplade enheter. 
Fortfarande råder en stor flora av olika system, olika kommunikationsplattformar, olika 
gränssnitt. Det kommer sannolikt att dröja några år ytterligare innan dessa system är mer 
standardiserade och har nått en större mognad som kommer att likrikta vissa delar och 
därmed underlätta för såväl systemintegration som att få användaren att ta till sig systemen 
och låta det bli en del av vardagen. 

 

Dynamik genom styrning 

Motoriserade solskydd av idag är just i första hand motoriserade för att slippa den manuella 
hanteringen. Automation för dessa system är även inom solskyddsbranschen på frammarsch 
i likhet med ovanstående generella beskrivning för sammansatta system. Den mekanik man 
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idag kan styra och automatisera är uteslutande top-down produkter, alternativt produkter 
som förflyttas i vertikalled. Det finns två områden som är kopplade till just mekanik och 
automation där utvecklingspotentialen är mycket hög: 

1. Genom att finna andra mekaniska lösningar att förmå ett solskydd att med full 
flexibilitet förflytta sig över hela rutans yta i horisontalled, så kallad top-
down/bottomupp mekanism, samt 

2. Att få ett invändigt och ett utvändigt solskydd att samverka utifrån olika parametrar 
beroende av vilka kriterier som prioriteras för det aktuella rummet, arbetet eller 
individerna.  
 

Individuell styrning 

De flesta motoriserade och automatiserade solskyddslösningar är i mer eller mindre 
omfattning seriekopplade och styrsignaler ges för en hel fasad eller våningsplan så att alla 
skydden rör sig simultant. Detta beror rimligtvis på flera skäl, t ex att många skydd är 
mekaniskt seriekopplade eller sammanlänkade och ett skydd fälls ner över flera fönster 
samtidigt för att reducera behovet av antal motorer. Det kan också bero på att man har få 
och enkla sensorer som, även om skydden varit möjliga att styras individuellt, inte kunnat 
manövreras från andra data än den som ges från den sensor som är installerad att täcka för 
just dessa fönsters avskärmning. Det kan också tänkas att det är av estetiska skäl då man inte 
vill ha markiser utfällda olika mycket för olika fönster vid samma tidpunkt, även om det 
funktionsmässigt skulle vara det bästa.  

Bakom fönstren på en fasad är det inte hellre en och samma förutsättning avseende det 
innemiljöbehov arbetet kräver. T ex kan det på ett och samma våningsplan vara 
kontorsplatser bakom 3 utav 5 fönster, där vissa särskilda krav ställs på t ex dagsljusinsläpp, 
temperaturer, bländskydd, etc. Bakom ett av de kvarvarande fönstren finns kanske en 
toalett där det inte är samma krav på dagsljusinsläpp men där man istället kan passa på att 
optimera för energibesparingar. Och bakom det sista fönstret kanske det ligger ett förråd 
med ytterligare helt andra förutsättningar. Också på olika våningsplan föreligger olika behov 
så som t ex insynsskydd på bottenvåning, olika energibehov mellan norr och söderfasad, etc. 

 

Individuella sensorer 

I likhet med behovet av individuell styrning för att kunna optimera systemen, är det också 
önskvärt att respektive fönster förses med sensorer för att reagera på solinstrålning. I annat 
fall kommer man inte till rätta med problemet som påvisas i fallstudien från Trafikverket 
ovan, att slagskuggor över sensor eller delar av fönster i den seriekopplade gruppen ställer 
till det med konsekvensen att soldränkta fönster inte kommer att ha några solskydd 
aktiverade eller att skuggade fönster har solskydden nedfällda. Även skuggor från träd som 
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ändrar karaktär över året genom att det finns löv eller inte beroende av årstid utgör ett 
problem som tydliggörs i bilderna från Trafikverket ovan. En annan aspekt gällande träd är 
att solskyddet och dess sensorer kanske installerats när det inte fanns några träd, eller när 
dessa var nyplanterade och att de efter 10-15 år kan utgöra väsentliga skuggor på fasaden. 
Ytterligare en aspekt är att nya byggnader uppförs runt om den aktuella fasaden vilket också 
kan ändra skuggbilden drastiskt. För att kunna uppnå optimum bör det därför finnas 
sensorer i varje fönster vilket dessutom bör vara flera sensorer i varje fönster, gärna också 
både invändigt och utvändigt. Det låter kostnadsdrivande, men det behöver det inte vara då 
denna typ av sensor inte är särskilt avancerad. Dessutom har priset på denna typ av teknik 
sjunkit avsevärt de senaste 10 åren och utvecklingen fortsätter i samma riktning.  

 

Öppna gränssnitt för uppkopplade enheter 

Mot bakgrund av resonemangen ovan avseende tekniska systems mognadsgrad och i vilken 
mån dessa genomgått någon form av standardisering, krävs det inte minst intill dess att 
denna mognadsgrad uppnår rimlig nivå, att kommunikationsgränssnitt hålls så öppna som 
möjligt för att kunna kommunicera med olika typer av automationslösningar/system. I 
dagsläget är t ex KNX en kommunikationsstandard som nått rimlig nivå för att kunna anses 
vara giltig en tid framöver. Teknikutvecklingen går dock mycket fort och vi har många 
intressanta stora förändringar på området att vänta, däribland det som kallas ”Internet off 
things” där alla elektroniska apparater/enheter förväntas vara uppkopplade och därmed 
nåbara att sända och ta emot signaler. Ett exempel på att ny teknik också kan komma att 
överges ganska snabbt är MD-spelaren som kom som en digital ersättare till den analoga 
freestylen på 90-talet. Redan 2005 fanns det inte längre någon marknad för MD-spelare. 
Därför är vikten av öppna gränssnitt och modulbaserade system av yttersta vikt så att man 
inte bygger fast sig i något som man tror blir en standard, samtidigt som man måste kunna 
vara med under hela den period som urvalet av standardiserat system pågår. 

 

Manuellt övertagande av automation 

Automation i all ära, men att manuellt kunna överrida och styra över den automatiserade 
lösningen får inte underskattas. Vi har alla olika behov och önskemål avseende t ex 
inneklimat och innemiljö. Dessutom kräver olika arbete olika förutsättningar så för att skapa 
dynamik och en känsla av påverkan på situationen här och nu, är det av yttersta vikt att man 
kan styra över automationen.  
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Solskydd 
Motoriserade och automatiserade solskydd eller solavskärmningar är ett vitt begrepp om 
man ser till vilka funktioner som kan erhållas med ett verkligt dynamisk solskydd. Nedan 
listas de mest primära funktionsområden som ett system bör kunna utgöra skydd mot och 
vilka övriga egenskaper som är önskvärda. I dagsläget kan en viss produkt eller system 
tillgodose en eller flera av dessa funktioner, men det finns på marknaden inget system som 
kan tillgodose alla funktionerna och optimera för respektive funktion beroende på det 
aktuella behovet.  

 

Värmereducerande 

Ett utvändigt solskydd som har möjlighet att avskärma solstrålarna innan de möter glaset har 
otvetydigt störst effekt mot värmestrålning och därmed värmealstring i rummet. Utöver 
placeringen så har materialets (duk, väv, lamell, etc.) förmåga att reflektera solstrålarna en 
central roll avseende den värmereducerande effekten. Denna effekt uttrycks som g-värde 
och anges i ett värde mellan 0 och 1, där 0 blockerar strålningen (solvärme in läckningen) till 
100 % och där 1 släpper in all strålning. G-värdet står för såväl primär/direkt och 
sekundär/konvektions strålning ifrån det uppvärmda materialet.  

 

Isolerande 

Komplexiteten i ett fasadglaselement eller fönster är att olika förmågor och egenskaper 
skapar i vissa stycken totala motsatsförhållanden och ibland bara mindre kompromisser. 
Principen för alla byggnader i vårt kalla klimat är i princip att maximera solvärme in 
läckningen under uppvärmningssäsongen men att samtidigt minimera solvärme in 
läckningen under övriga perioder under året. När byggnader får allt mindre värmeförluster 
och därmed kortare uppvärmningssäsong, som t ex i passivhus, så ökar den tid under året då 
solvärme in läckningen bör minimeras. Samtidigt ska glaset isolera väl mot läckage av den 
värme som kommit in i rummet vilket är det vi anger som U-värde i dagligt tal. U-värdet 
anger värmetransporten genom konstruktionen, men exklusive luftläckningen. Här ska man 
vara observant när man bedömer fönster då glaset mycket väl kan ha mycket låga U-värden i 
sig, men väl sammansatt med fönsterbåge och karm och dessutom installerat i väggen finns 
det många potentiella läckagepunkter att väga in i totalen. U-värdet uttrycks i W/m2K och 
talar om effekten på den värme exklusive luftläckning som passerar genom 1 m2 av 
materialet i energins strävan att uppnå termisk balans. Motsatsen till U-värde är R-värde. Ju 
högre R-värde desto bättre isolering egenskap har materialet i fråga.  

I en fönsterkonstruktion anges idag normalt sett U-värdet för ett helt fönster, dvs. glas, båge 
och karm. Däremot räknas aldrig solskyddsprodukter in, trots att de, framförallt om de är 
både invändiga och utvändiga tätslutande produkter och att de är automatiserade ger en 
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betydande sänkning av U-värdet. För att man ska kunna göra beräkningar eller åtminstone 
rimliga antaganden krävs som nämns ovan, dels att de är automatiserade och tätslutande i 
kanterna men även att de består av såväl ett utvändigt som invändigt skydd varvid man kan 
skapa upp till 3 buffertzoner med isolerande luftskikt. 

 

Bländskydd och solavskärmning 

Bländskyddet skall avhjälpa såväl direkt solstrålning som diffus och reflekterad strålning. Det 
kan i många fall vara så att vinkeln från glasytan i fönstret till solen är avskärmad, t ex med 
en markis, men att strålarna reflekteras i vatten eller blanka metallföremål, glas eller dylikt 
vilket ger mycket starka reflexer som når rummet genom att kommer in genom glaset med 
en helt annan vinkel. För att skydda sig mot denna typ av bländning måste man i de flesta fall 
fälla ner markisen ytterligare på utsidan eller så fäller man ner ett invändigt solskydd för att 
hindra den låga instrålningen. Detta gäller i de fall det inre skyddet är ett top-down system, 
vilket merparten av de manuella systemen fortfarande är och uteslutande bland de 
motoriserade. Konsekvensen av att stänga skydden för att avskärma strålningen är att man 
också stänger ute dagsljuset. Med samverkande inre och yttre solskydd där båda är Top-
down/bot tom-upp system skulle man kunna blända av optimalt och ändå säkerställa 
dagsljusinsläpp i relativt hög grad, t ex genom att det yttre skyddet går uppifrån och ner för 
att skärma av den direkta solstrålningen och det inre skyddet ställs nerifrån och upp för att 
hindra låga reflexer. På så vis skulle dagsljus dels kunna komma in i det horisontella 
mellanrummet mellan den övre invändiga listen och den undre utvändiga listen. Dessutom 
kan man, om den yttre produkten är en fasadpersienn, ställa lamellerna så att de säkerställer 
dagsljusinsläpp samtidigt som de skärmar av solstrålarna. Här får man också det man kallar 
för länkning av solstrålarna, vilket innebär att de reflekteras i lamellerna och tillåts komma in 
i rummet genom att vinklas upp i taket där de inte direkt bländar. På så sätt får man också in 
ljus längre in i rummet. ”Enligt Tillberg (2013)” samt ”Enligt Bryn (2014)” 

 

Ljusinsläpp 

Dagsljus är väsentligt för vårt välbefinnande och kan om det distribueras rätt och i 
samverkan med belysningsautomation, minska det artificiella belysningsbehovet radikalt. 
Belysning kan stå för så mycket som 40 % av det totala elenergibehovet i en 
kontorsfastighet. Genom ljuskänsliga sensorer i rummet som mäter det totala ljusflödet, dvs. 
det sammanvägda ljuset från dagsljus utifrån och artificiellt ljus från våra invändiga 
belysningskällor, kan armaturerna styras till att leverera exakt så mycket ljus som krävs för 
att tillsammans med det momentana dagsljuset erhålla ett jämt totalljus över arbetsytor 
såsom skrivbord etc.  
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Norges motsvarighet till Boverket i Sverige har nyligen annonserat att man i framtiden 
kommer att ställa högre krav på att få in dagsljus längre in i rummet/byggnaden för att både 
minska på energiförbrukningen och i högre grad tillgodose behovet av just dagsljus för en 
större andel av personalen. Det är högst rimligt att anta att även Sverige kommer att gå i 
denna riktning då det främjar såväl minskad elförbrukning som arbetsmiljön i stort att ha 
god tillgång på dagsljus. 

 

Mörkläggningsmöjlighet 

I många miljöer förekommer behov av att kunna mörklägga effektivt. Det kan vara för att 
skapa bättre kontrast vid presentationer på skärmar eller för att av andra skäl uppnå mörka 
miljöer. I hemmiljö är behovet stort, inte minst sommartid, av att kunna mörklägga sovrum 
då vi i stor utsträckning påverkas biologiskt av såväl vårt intag av dagsljus i vaket tillstånd 
som vårt behov av mörker för att sömnen skall vara god och ge kroppen den vila den 
behöver. Skiftarbetande har också stort behov av att kunna mörklägga dagtid för att deras 
sömn skall bli så bra som möjligt.  

För att med solskyddsprodukter i traditionell mening, så som persienner och mörkläggande 
plisségardiner, ska ge ett effektivt mörker krävs det förutom att vävens öppningsfaktor är 
lika med noll, att hål för linor utesluts samt att sidokanaler sätts för att täcka den glipa som 
annars uppstår. Persienner definieras normalt sätt inte som en mörkläggande produkt men 
kan ändå förbättras avsevärt genom att utesluta hål i lamellerna och täcka med sidokanaler. 

 

Dynamik genom samverkan mellan inre och yttre solskydd 

Som tidigare antytts är motoriserade solskydd såväl invändiga som utvändiga i huvudsak, för 
att inte säga uteslutande, top-down produkter. Det innebär att även om dessa 
automatiseras och styrs för att samverka att uppnå ovanstående kriterier, kommer de i 
många fall att också innebära direkta kompromisser eller eliminering av andra behov. T ex 
som tidigare nämnts reflexer och direkt solstrålning belyser fönstret kommer det att inverka 
mycket negativt på dagsljusinsläppet och möjligheten till visuell kontakt med omgivningen 
utanför. Utvändiga solskydd är i dag i hög grad motoriserade och kopplade till någon form av 
automatik. Inre solskydd däremot är i mycket lägre grad automatiserade och här finns det 
stora vinster att hämta hem genom att både motorisera det invändiga skyddet och att 
utveckla mer sofistikerade styrningar. Å andra sidan krävs det också att man utvecklar 
mekaniken och finner lösningar för en större flexibilitet där skyddet kan täcka en dynamiskt 
angiven yta för att man också ska kunna utnyttja automationens sofistikerade möjligheter på 
ett mer optimalt sätt.  
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Insynsskydd 

Arkitekternas kärlek till glas och framförallt stora glasytor kan väl förstås ur ett estetiskt 
perspektiv och också för att tillgodose behovet på dagsljus som tidigare nämnts. Däremot 
möter det ett antal motstående argument såsom t ex insyn, värmelast, bländning, etc. Just 
insynsproblematiken har flera aspekter. Dels att man är exponerad för omgivningen, i många 
fall från fötterna och upp, dels att det blir problematiskt att skärma av mot insyn utan att 
göra avkall på många av de tidigare nämnda kriterierna. Oavsett om det är en stor eller liten 
glasyta så uppstår emellanåt behovet av insynsskydd, främst på de nedre våningarna, men 
även då huskroppar med mycket glas ligger nära varandra. I dessa fall är det önskvärt med 
en solskyddsprodukt som kan regleras nerifrån och upp (bot tom-upp).  

 

Flexibilitet 

För att i högre grad tillgodose både fler krav och att också svara bättre mot dessa krav krävs 
att solskyddsystemen i framtiden har en mycket större flexibilitet. De måste dels nå en 
större effekt avseende de kriterier och parametrar som beskrivits ovan, men de måste också 
i högre grad kunna ändra funktion, färg och egenskap för att tillgodose ändrade 
kravspecifikationer från olika avdelningar då det t ex görs omorganisationer som innebär att 
personal flyttar till nya arbetsplatser, både internt och externt. Solskyddsystemet, främst det 
invändiga, måste därför på ett enkelt sätt kunna tas ur sin infästning för att därefter kunna 
byta väv eller lameller som kan ge produkten andra egenskaper. Detta är också viktigt ur ett 
livscykelperspektiv då man av andra anledningar vill serva och underhålla systemen. Ett 
utvändigt och ett invändigt motoriserat och automatiserat top-down/bot tom upp system 
skulle i hög grad motsvara dessa krav.  

 

Livscykelkostnader 
För att bedöma ett systems påverkan, effekt och kostnad, över tid i en fastighet används i 
allt större utsträckning LCC-analyser, (Life Cycle Cost Analysis). En LCC-analys omfattar 
förutom investerings kostnad också bedömningar av underhållskostnader, reparationer och 
driftskostnader. Man bedömer här också ett systems påverkan på ett annat system, t ex ett 
effektivt solskyddsystem kan ge direkta konsekvenser på andra investeringar såsom att 
kylanläggningar därmed kan dimensioneras med lägre effekt. På intäktssidan bedöms dock 
inte alltid effekten av personaleffektivitet, lägre ohälsotal och färre sjukskrivningar genom 
att man installerar system som väsentligt förbättrar arbetsmiljön. Denna parameter må vara 
svårbedömd, men genom att personal kostnader står för merparten, i vissa fall 80 %, av de 
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totala livscykelkostnaderna i en fastighet där det bedrivs kommersiell eller offentlig 
verksamhet, är det redan vid små produktivitetsökningar, små minskningar av ohälsa och 
sjukskrivning, en effekt som har en mycket stark hävstång. Som jämförelse kan nämnas att 
sett över tid har en byggnads fördelning av livscykelkostnaderna följande fördelning; 

 

Byggnadskostnader 10 %, varav byggnation ca 7 %, Drift & Underhåll ca 3 %, där 
kostnaderna för energi (el och värme/kyla) utgör endast 0,3-0,6 % 

Personalkostnader 80 % 

Diverse 10 % 

Total 100 % 

”Enligt REHVA, handbok nr 12, 2011” 

 

Låga drifts- och underhållskostnader 

Att hålla nere underhållskostnaderna är ett starkt argument för ett systems acceptans, 
främst pga. att dessa är svåra att förutspå. Kan man säkerställa kostnadseffektiva och säkra 
metoder för service, underhåll och reparationer har man väsentligt ökat tyngden i sina 
försäljningsargument. Detta gäller i förekommande fall främst de utvändiga 
solskyddsystemen då dessa på höga fasader blir kostsamma med anledning av att de kräver 
lyftanordningar för att komma åt dem. Det gäller naturligtvis även att man kan visa på goda 
referenser avseende driftsäkerhet och funktion. 

Utvändiga solskyddsystem såsom markiser och fasta skärmar är känsliga för vind och snö. 
Brott på markissystem pga. vind och snö kan med fungerande sensorer i många fall undvikas 
då systemen fälls eller rullas in för att klara belastningen. Svårare är det dock att förutse t ex 
snöras från tak under soliga vårdagar, då markiserna går ut för att skydda mot solen. 
Konsekvenserna är som i tidigare beskrivet fall vid Trafikverket, att man inte använder 
markiserna förrän taken är helt fria från is och snö.  

 

Effektivt underhåll/service 

Ett utvändigt fastmonterat system på en hög fasad som skall inspekteras, servas, underhållas 
och repareras är mycket svårt att bedöma kostnaderna för då arbetet dels kräver 
lyftanordning typ sky-lift eller utvändig hiss samt att arbetet måste utföras just där och då 
som lyftanordningen är inhyrd för ändamålet. Skulle komplikationer tillstöta som gör att 
man inte kan färdigställa reparationen inom utsatt tid ökar kostnaderna väsentligt.  
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Det är således av yttersta vikt att man finner konstruktioner som dels i grunden erbjuder hög 
funktionssäkerhet och att de är lätta att komma åt för service. Detta kan t ex uppnås genom 
att systemen kan nås genom öppningsbara fönster så att service kan ske från insidan. För 
individuellt anpassade och drivna enheter är det också viktigt att den faktiska körtiden för 
motorer kan erhållas i syfte att kunna förutse när det är dags för service eller byte av en 
enhet. Genom mer sofistikerade kommunicerande enheter kan respektive system själv 
meddela sig när det är dags för service, byte eller reparation.  

   

Investeringskostnad 

Att kunna erbjuda ett system med konkurrenskraftiga investeringskostnader är trots allt 
avgörande då valet i upphandlingar många gånger trots allt faller på, om inte lägsta pris, så 
några av de lägsta anbuden. Förutom de rent tekniska funktionsargumenten, att ett 
solskyddsystem bör tas fram som en integrerad modul med glas, fönsterkonstruktion, 
isolering, ventilation i samverkan, har det tydliga ekonomiska vinningar att finna synergier 
mellan dessa funktionselement då de tillsammans kan skapa större värde till lägre kostnad 
än vad enskilda system som inte är anpassade till varandra kan åstadkomma tillsammans.  

 

Energieffektivitet 

Att minska vår påverkan på miljön och att bättre utnyttja våra resurser är i stort sett en 
grundförutsättning för modern och framförallt ansvarstagande produktion. Dessutom blir 
kraven allt hårdare för att våra produkter ska vara hållbara inte bara under 
produktionsprocessen utan under hela sin livslängd och faktiskt även därefter genom att de 
ska kunna återvinnas i hög grad. EUs och andra internationella organs målsättningar att öka 
energieffektiviteten och minska belastningen i våra energisystem ställer samhället inför 
stora utmaningar där det krävs innovativa lösningar för att lyckas uppnå dessa mål. Att bygga 
energisnålt och med hög effektivitet är en sak, men att effektivisera det befintliga 
fastighetsbeståndet genom kostnadseffektiva renoveringar och uppgraderingar är en helt 
annan då hänsyn skall tas till att samtidigt behålla och bevara fasader och arkitektur vilket 
kan hämma en effektiv renovering av fastigheten. Dessutom krävs det nationella strategier 
för renovering samt incitament för att energieffektivisering i byggnader ska ta fart på riktigt.  
”Enligt Per mats, (2014)” 

 



27 

Framtida fasadkoncept med integrerat solskydd 
Nedan presenteras författarnas idéskiss kring såväl solskyddsprodukters möjliga utveckling, 
dess sensorer, automation och hela systemets samverkan med andra system så som t ex 
ventilation, som sammantaget har direkt optimerande påverkan på innemiljön. 

Delvis verifierat av följande referenser: ”Enligt Bryn (2014)” samt ”Enligt Tillberg (2013)” 

 

Ett solskyddsystem med samverkande enheter 

Principskiss

 
Figur 1. Principskiss över fönster med samverkande utvändigt och invändigt motoriserat 
solskydd. Fönsterkarmen är försedd med integrerad mekanisk ventilation (tilluft/frånluft) i 
syfte att söka styra luftflöden och temperaturväxlingar intill rutans insida som utan 
ventilation kan komma att påverka inneklimatet i negativ mening. Denna specifika 
ventilationslösning är inte testad och prövad men baserar sig ur ett idéperspektiv på hur 
flertalet fönstertillverkare söker dylika lösningar för sina framtida fönsterkoncept. 
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Fönster dagtid vinter 

 

 

Figur 2. Sido- och front vy över typfönster med inåtgående öppning, härdat 3-glas och 
utvändiga och invändiga solskydd samt integrerat ventilationssystem. Vinter, dagsläge kl 12, 
lågt stående sol.  

Utvändigt solskydd: Fasadpersienn (full flexibilitet) med individuell sensor och styrning i läge 
uppifrån och ner för avskärmning av lågt stående sol. Systemet infäst i täta sidokanaler. Här 
helt nedfällt för att tillåta solinstrålning genom glasen. 

Invändigt solskydd: Cell väv (full flexibilitet) med individuell sensor och styrning i läge 
nerifrån och upp som skydd mot insyn och minskning av strålnings kyla från glaset. Systemet 
infäst i täta sidokanaler. Här helt uppdraget för att styra värmestrålningen vidare till den 
mekaniska ventilationen.  
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Glas: Härdat energibelagt 3-glas för att eliminera sprickbildning i glaset då glasytan i och med 
de dynamiska solskydden kommer att utsättas för ojämn temperatur. Optimerat i 
energihänseende utan att göra avkall på klarhet. 

Ventilation (FT-system): Tilluftsdon i fönsterkarmens nedre del längs hela fönstrets bredd 
med ett motstående frånluftsdon i övre delen av fönsterkarmen vilket kan styras steglöst 
mellan forcerat flöde till stängt för att uppnå såväl g- som U-värdes optimering samt 
värmeåtervinning av den transmitterade värmen från solstrålarna. Ventilationskanalen är 
placerad mellan den inre glasrutans insida och den invändiga cellvävens utsida.  

 

Fönster nattetid vinter 

 

Figur 3. Sido- och front vy över typfönster med inåtgående öppning, härdat 3-glas och 
utvändiga och invändiga solskydd samt integrerat ventilationssystem (FT). Vinter, nattläge, 
minusgrader. 

Utvändigt solskydd: Fasadpersienn (full flexibilitet) med individuell sensor och styrning i fullt 
täckt läge uppifrån och ner med stängda lameller för avskärmning vind, nattkyla, strålnings 
kyla. Systemet infäst i täta sidokanaler.  



30 

Invändigt solskydd: Cell väv (full flexibilitet) med individuell sensor och styrning i fullt täckt 
läge nerifrån och upp som skydd mot värmeläckage från rummet. Cellväven i sig skapar 
ytterligare ett isolerande skikt.  Systemet infäst i täta sidokanaler. Totalt skapas 3 
isolerbuffertzoner med i det närmaste stillastående luft. 

Glas: Härdat energibelagt gasfyllt 3-glas för att eliminera sprickbildning i glaset då glasytan i 
och med de dynamiska solskydden kommer att utsätta glasen för ojämn temperatur. 
Optimerat i energihänseende utan att göra avkall på klarhet. ”Enligt Granat (2012)” 

Ventilation FT-system: Tillflödes ventilation i fönsterkarm längs hela fönstrets bredd med en 
motstående frånlufts ventilation i övre delen av fönsterkarmen vilken under nattetid i 
huvudsak är stängd för att optimera isolerande effekt genom att luften står så stilla som 
möjligt i utrymmet mellan glas och cell väv, men samtidigt anpassad att hindra kondens på 
insidan av rutan. Ventilationskanalen är placerad mellan den inre glasrutans insida och den 
invändiga cellvävens utsida.  

 

Fasader med individuellt sensorutrustade solskydd, skuggbilder från träd  
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Figur 4, principskiss. Fasad i söderläge. Vinter, dagsläge kl12.00, lågt stående sol. Träd 
skuggar vänstra delen av fasaden samt att intilliggande byggnad ger en mindre slagskugga 
nere till höger på fasaden.  

 

 

 

Figur 5, principskiss. Samma fasad som ovan, kl. 14.00. Trädet skuggar nu högra delen av 
fasaden vilket avtecknas genom att solskydden bakom skuggprojiceringen optimerar för 
dagsljusinsläpp.  

 

Samverkansbehov mellan branschspecialister 

Historik och dagsläge 
Traditionellt sett har solskydd inte riktigt fått komma in i byggvärlden utan setts som något 
som kan uteslutas i projektet till förmån för att kunden/hyresgästen tar såväl beslut om 
produkt som kostnad på egen hand.  

Under 50-, 60-, och 70-talet installerades det dock i mycket hög utsträckning 
mellanglaspersienner i såväl villor, hyreshus som kommersiella fastigheter. Sedan 
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isolerglaset kom i slutet av 70-talet, pådrivet av oljekrisen i början av 70-talet, minskade 
förutsättningarna något i och med att man också gick från kopplade fönster till en större 
andel fasta fönster. De senare årtionden när klimatfrågan varit högt på agendan har 
utvecklingen av att bygga energisnålt tagit form och fart, som t ex passivhustekniken. Ett 
passivhus främsta egenskap är dess små värmeförluster som bland annat innefattar att 
lufttätheten är bättre än för de flesta byggnader. Att då t ex installera mellanglaspersienner 
där man måste göra åverkan på de nya fönstren med låga U-värden innebär att man 
punkterar fasadens tätskikt, släpper in buller, riskerar kondens mellan glasen med mera.  

 

Solskyddsindustrin 

Även här finner man troligtvis svar på varför man som bransch inte lyckats komma med i 
projekt från tidigt stadium. Den tillverkande industrin i branschen har sedan starten i 
huvudsak varit lokala fåmansbolag som inom sin egen ort eller stadsdel kunnat erbjuda 
snabba leveranser med god service. Anledningen att det tidigare inte skalats upp i någon 
nämnvärd omfattning är troligtvis att produkterna kräver måttagning före beställning och för 
att undvika feltillverkade enheter så gör montören i de flesta fall också måttagningen.  

Inte förrän på senare år, 2000-talet har det skett en viss konsolidering på marknaden där ett 
antal större bolag i branschen förvärvat mindre aktörer, främst i tillverkningsledet. På butiks 
och säljsidan råder fortsatt behovet av måttagning och installation i ganska stor omfattning 
varför den sammanslagning som skett där har varit mer av regionala kedjor eller i vissa fall 
franchise-koncept.  

Ovanstående korta analys och beskrivning av branschen är troligtvis också svaret på att 
produktutveckling och innovationsgraden varit låg. Det är fortsatt så att produkterna i sin 
grundutformning är väldigt stereotypa, som exempel kan som tidigare nämnts att alla 
motoriserade alternativ är top-down styrda.  

Solskyddsbranschen har med sin kunskap om de faktiska effektivitetsvinsterna med ett 
dynamiskt invändigt och utvändigt samverkande solskyddssystem en mycket stor utmaning 
framför sig. Branschen måste först och främst ta fram funktionella, kostnadseffektiva system 
som i mycket större grad än i dag möter en allt bredare kravbild. Därefter måste dessa 
system och dess integration med övriga delar i fasaden säkerställas. Branschen bör också 
försöka initiera mer forskning och utveckling för att tydligt kunna påvisa solskyddens nytta 
och fördelar. Först därefter kan branschen nå och attrahera arkitekter, föreskrivande led och 
fastighetsbolag i reell mening. Även om produkterna i sig är dynamiska, effektiva och 
estetiskt tilltalande finns det tyvärr, sedan lång tid tillbaka, ett synsätt i byggbranschen att 
solskydd mest är ett nödvändigt ont, för att uttrycka sig lite slarvigt. Det är de facto 
paradoxalt av flera anledningar, främst för att det första som efterfrågas vid en inflyttning i 
en fastighet utan solavskärmning, är just solskydd.  
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En pedagogisk utmaning är att på ett tydligt sätt påvisa nytta och effekt för både ekonomi, 
arbetsmiljö och energi. I denna utmaning ligger också att argumentera mot glasindustrins 
argument att lösa de förekommande kraven med hjälp av energi- och solskyddsbelagda glas. 
Glas med olika beläggningar, gasfyllnad och elektrokromatiska funktioner kan förvisso 
tillmötesgå flera av de energimässiga kraven som ställs på en byggnad. Men när det kommer 
till att uppfylla och optimera majoriteten av de faktorer som påverkar en god innemiljö har 
ett dynamiskt solskydd en mycket större flexibilitet. De mest avgörande argumenten är att 
avskärma solstrålarna innan de ens träffar glasytan och att säkerställa inflödet utav dagsljus i 
rummet, vilket kraftigt begränsas av belagda glas.  

Om branschen ska ha en ärlig chans att komma in tidigt i processen vid byggnation av nya 
fastigheter, vilket verkligen behövs med de höga energikrav som ställs i projekten och 
därefter arbetsmiljökraven som ställs av brukaren, måste produkt och systemutvecklingen 
verkligen ta fart. Parallell kan också dras till övriga branschers adaption till t ex utvecklingen 
inom automation där solskyddsbranschen ligger långt bak i ledet pga. att man valt att 
utveckla automationen mot produkter som inte i någon vidare mening utvecklats för att 
förbättra grundfunktionerna. Därmed når inte heller automationen, som ju har mycket stora 
utvecklingsmöjligheter i sig, särskilt långt i strävan att verkligen optimera systemen i stort. 

  

Framtidens fönster och fasader – konklusion  

Individuell styrning av såväl invändigt som utvändigt solskydd i respektive 
fönster 
 

Figur 4 och 5 ovan exemplifierar effekten av individuella sensorer och individuell styrning av 
solskydden i respektive fönster. Då såväl det invändiga som det utvändiga solskyddet är fullt 
ut dynamiska (top-down/bot tom-upp) samtidigt som de är utrustade med sensorer för att 
känna av solstrålning, ges möjlighet att optimera såväl energihushållning, inneklimat som att 
tillgodose individuella önskemål hos arbetstagarna/de boende i byggnaden.  

Skuggor från omgivande vegetation och andra byggnader kan dels hanteras i realtid genom 
att ett skuggat fönster från t ex ett träd kan komprimera sitt yttre solskydd för att optimera 
dagsljusinsläpp i lokalen. Samtidigt kan det inre solskyddet placeras i nedre delen av fönstret 
att t ex täcka en tredjedel av fönsterytan för att trots allt hindra från diffus strålning och 
reflexer samtidigt som strålning kylan från glasytan minskas radikalt, med i huvudsak 
bibehållet dagsljusinsläpp genom att dessutom använda ljusa vävar.  

När solen förflyttar sig över tid och därmed trädets skugga likaså över fasadytan kommer 
andra fönster att skuggas respektive komma i sol, vilket gör att trädets skugga kan avläsas i 
solskyddens positioner/lägen i realtid.  
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Över året sett då solinstrålningsvinklarna förändras dramatiskt mellan sina max och 
minimivinklar påverkas naturligtvis också skuggbilden. Även här är systemet fullt ut 
dynamiskt och kan optimeras i varje fönster.  

Även sett över längre tid då t ex ett träd växer på höjden och förgrenar sig förändras ju 
skuggbilden som avtecknas på fasaden pga. att trädet ändrar form och storlek, tappar sina 
löv och får nya igen, vilket ett solskyddsystem med individuella sensorer i varje fönster inte 
påverkas negativt av. Likaså gäller detta om omgivande fastigheter bebyggs vilket också kan 
skapa svårhanterade skuggor.  

 

Behovsanpassad styrning 
På en fasad till en kontorsfastighet kan man tänka sig att det inte fullt ut finns t ex personal 
som arbetar bakom varje fönster utan att det kan finnas toaletter, omklädningsrum, 
servering, lager och förråd, etc. Olika lokaler har naturligtvis olika behov av inneklimat, också 
olika arbeten har olika behov. Genom ett dynamiskt samverkande inre och yttre 
solskyddsystem med individuella sensorer och styrning kan behoven i mycket stor 
utsträckning tillgodoses samtidigt som energibesparingar kan uppnås genom optimering 
bakom de fönster som kanske inte har behov som mänskligt arbete kräver. Det ska i 
sammanhanget nämnas att de arbetandes möjlighet att överrida/påverka den 
automatiserade styrningen av solavskärmningen inte skall underskattas varför möjlighet 
också ges att manuellt kunna reglera respektive skydd, särskilt det invändiga. 

 

Service, underhåll och uppgradering 
Såväl de utvändigt som invändigt föreslagna dynamiska top-down/bot tom upp systemen 
sitter i tätslutande sidoprofiler. Med ett enkelt handgrepp kan dessa enheter monteras i och 
ur, vilket innebär att service och underhåll underlättas då respektive fönsters enhet kan tas 
ur och antingen servas på plats i miljö där man inte är utsatt för väder, vind och höga 
kostnader för lyftanordningar för att komma åt skydden. De invändiga skydden kopplas helt 
enkelt ur sina sidoprofiler. De utvändiga kan antingen nås genom att sidoprofilen löper från 
marken och upp förbi samtliga våningar vilka då kan klättra ner själv till marknivå för 
urtagning, eller att de monteras på utsidan av fönstret eller i dess nisch och man genom ett 
öppningsbart inåtgående fönster kan nå och ta ur dem från insidan. 

Enheterna är autonoma och strömförsörjning sitter antingen enbart i sidoprofilen eller 
genom en kombination av laddningsdon och batterier i respektive enhet.  

Då systemen kan tas ur kan också skydden enkelt repareras, uppgraderas och förändras 
beroende på ändrade behov i respektive bakomliggande rum. Ett rum kan efter 
omorganisation eller flytt behöva mörkläggningskapacitet eller särskild bullerdämpning 
vilket då kan tillgodoses genom vävbyten eller byte av skyddstyp helt och hållet.  
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Kostnad kontra effekt 
Vid en första anblick kan den föreslagna typen av individuellt styrda och motoriserade 
invändiga och utvändiga system verka kostnadsdrivande. Så behöver det nödvändigtvis inte 
vara. Om man tar i beaktande alla de aspekter som kan tillgodoses såväl avseende fönstrets 
som inneklimatets optimering samt den individuella påverkan på respektive arbetsplats det 
innebär att fönstrets skydd dels styrs med beaktande av inneklimatet men också kan 
påverkas manuellt av arbetstagarna, kan man skapa det mervärde avseende den fysiska 
arbetsmiljön som påvisat ger goda hälsoeffekter för såväl individ som organisationen som 
helhet med högre produktivitet som följd. 

Tekniska komponenter och system har allt eftersom teknikutvecklingen gått framåt blivit 
mer sofistikerade men också relativt funktion blivit billigare. Att använda så kallade öppna 
protokoll och gränssnitt gällande styrning och automation ger förutom flexibilitet också 
möjlighet till mjukvarumässiga uppgraderingar och rena förändringar av systemets 
delkomponenter över tid, vilket i sin tur ger ett system som med relativt små medel kan 
hållas uppdaterade med kommande teknikutveckling och ökade behov.  Att använda öppna 
gränssnitt anses också viktigt för att kunna anpassa och bygga samman dessa funktioner 
med andra automationslösningar.  

En viktig begränsning generellt med den teknik som beskrivs i den här rapporten är att 
merkostnaden måste vägas mot nyttan. En del av nyttan med tekniken kan kvantifieras 
genom en potentiellt lägre summa av kostnader för aktiv uppvärmning, aktiv kylning och 
elbelysning. Man kan då jämföra merkostnaden per m2 fönsterarea med motsvarande årlig 
besparing per m2 fönsterarea, och då t ex uppskatta en återbetalningstid. En betydligt 
viktigare potentiell fördel med det som beskrivs kan dock vara de aspekter som inte så 
enkelt kan prissättas, såsom inverkan på termisk komfort, arbetsprestation och upplevelser 
avseende utsikt, bländning och dagsljus. Det blir alltså väldigt svårt att på ett heltäckande 
sätt beskriva alla aspekter avseende ekonomin för den teknik som beskrivs. 
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