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Abstract

Development of metric for determination of daylight
preformance of shading systems for facades

Linus Frisk

In this paper a method for evaluating the performance of sunshades 
and the controlling of the sunshades is presented. The method 
evaluates the sunshades in the perspective of the availability of 
useful daylight over the year in the room where the sunshades are 
installed. The metric is based on a climate based daylight metric 
called “Useful daylight illuminance” (UDI), which shows the fraction 
of the occupied time that the illuminance in one point is within a 
predefined illuminance interval. Furthermore the relation between the 
presented metric and the consumption of energy was investigated.
The method is a result from a literature study. The literature used 
in the study mainly consists of articles on the subject daylight in 
buildings and daylight metrics. 
Two different sunshade technics was evaluated with the presented 
method, an electrochromic window and an external textile screen. The 
simulations were made in Rhino 6 and the levels of daylight were 
calculated with daylight coefficients. 
According to the results the electrochromic window had a better 
performance in both the availability of useful daylight and in the 
consumption of energy for heating and cooling the room.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

I detta arbete presenteras en metod för att bestämma prestandan hos ett solskyddssystem 

med avseende på tillgången på användbart dagsljus i det rummet där solskyddssystemet 

är installerat. Metoden baseras på det dynamiska nyckeltalet Useful Daylight 

Illuminance (UDI) som anger hur stor andel av golvytan som befinner sig i ett 

förutbestämt illuminansintervall minst 50 % av verksamhetstiden. Solskyddssystemet 

prestanda bestäms genom att bestämma UDI i rummet när det aktuella solskyddet 

används och dividera detta värde med UDI i rummet när ett referenssolskydd används. 

För att utvärdera ett solskydds prestanda med denna metod måste dagsljusinsläppet i en 

byggnad simuleras med en klimatberoende metod över hela året. 

Under de senaste åren har byggnader med till stor del transparant fasad blivit allt 

vanligare. Detta beror dels på att byggnadsmaterialen utvecklats till den grad att det nu 

är möjligt att bygga sådana byggnader. Med en transparant fasad tillåts att mer dagsljus 

släpps in i byggnaden vilket kan minska elbehovet för artificiell belysning och bidra till 

en visuell komfort som leder till ett trivsamt inomhusklimat. Den transparanta fasaden 

kan också bidra till en bättre insyn i byggnaden vilket kan vara önskvärt för viss 

verksamhet där öppenheten är av relevans.  

Med en transparant fasad följer dock inte enbart önskvärde effekter. Ökar 

solinstrålningen i en byggnad växer också den från solen tillförda värmen. Under 

perioder kan denna oönskade värmetillförsel leda till höga temperaturer vilket tvingar 

fastighetägaren att kyla byggnaden för att upprätthålla ett trivsamt inomhusklimat. 

Dagsljuset i sig kan också bli ett bekymmer då för starkt ljus eller för stora kontraster 

kan orsaka bländning och en icke komfortabel inomhusmiljö.  

Båda dessa problem, tillförseln av för mycket värme och den ökade riken för bländning, 

kan motverkas med ett solskydd. Solskydd kommer i många olika former. Det finns 

externa solskydd i form av fasta installationer eller i form av rörliga skärmar eller 

gardiner. Det finns interna solskydd i form av gardiner och solskydd inbyggda i fönstren 

i form av persienner. Under de senaste åren har så kallade smarta fönster blivit mer 

förekommande på marknaden. Mörkheten på dessa fönster går att reglera, antingen 

automatiskt mot önskade styrsignaler eller manuellt. Genom att reglera mörkheten går 

det således att reglera hur mycket solstrålning som tar sig in genom fönstret. På det viset 

minskar även den tillförda värmen och mängden dagsljus som tar sig in i byggnaden.  

Ramboll har observerat att när solskydd installeras på fasader med stora transparanta 

ytor är dessa solskydd aktiverande under stora delar av tiden då människor befinner sig i 

byggnaden. Ramboll menar att detta fenomen delvis beror på hur kraven ställs på 

byggnader och hur certifieringssystemen ser ut idag. Det svenska 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad mäter värdet på sexton olika indikatorer där 



 
  

tillgången på dagsljus, storleken på solvärmelasten och energianvändningen är tre av 

dessa. Tillgången på dagsljus utvärderas med hjälp av ett nyckeltal kallat 

Dagsljusfaktorn. Värdet på dagsljusfaktorn är kvoten mellan illuminansen i en punkt i 

rummet, med eventuella solskydd inaktiverade, och illuminansen i en punkt utomhus på 

en vertikal yta under en standardiserad jämnt mulen himmel. Den här standardiserade 

himlen ger således ifrån sig samma luminans från alla vädersträck. När Miljöbyggnad 

utvärderar dagsljusfaktorn är ett högt värde fördelaktigt. Värdet på solvärmelasten är 

enbart beroende av storleken på den transparanta fasaddelen samt vad fasaddelen samt 

solskyddet har för g-värde. Ett g-värde beskriver hur mycket av den infallande värmen 

från solstrålningen som tar sig in i byggnaden. När Miljöbyggnad utvärderar 

solvärmelasten är ett lågt värde fördelaktigt. Energianvändningen ska vara så låg som 

möjligt. Den årliga energianvändningen innefattar energin för uppvärmning, 

uppvärmning av varmvatten, komfortkyla och fastighetsenergin. 

Dessa två nyckeltal tar inte någon hänsyn till hur solskydden styrs. Byggs en byggnad 

med ett högt värde på dagsljusfaktorn och ett lågt värde för den maximala 

solvärmelasten kommer denna byggnad ha många stora fönster med lika många 

solskydd som effektivt stänger ute solstrålningen när dessa är aktiverade. För att också 

uppfylla kraven för energianvändningen kommer energianvändningen för komfortkyla 

att minimeras genom att så ofta som möjligt ha solskydden aktiverade. Detta leder till 

en stängd byggnad utan insyn, utblick eller insläpp av dagsljus trots ett högt värde på 

dagsljusfaktorn. 

Det här föder behovet om att kunna mäta och utvärdera hur väl solskydden fungerar 

under hela året. Det ska gå att svara på frågan, hur bra är solskydden på att faktiskt 

släppa in det önskade dagsljuset? 

Metoden som presenteras i detta arbete utvärderar hur bra ett solskyddssystem är på att 

släppa in användbart dagsljus i en byggnad. Metoden är ett resultat från en studie av 

litteratur angående idag existerande nyckeltal för dagsljus i byggnader, simulering av 

årligt dagsljusinsläpp i byggnader samt solskyddstekniker och vad solskydd ska 

prestera. Metoden användes för att utvärdera prestandan hos ett elektrokromt fönster 

samt ett externt rörligt solskydd i form av en textilgardin. Resultaten av utvärderingen 

jämfördes sedan med byggnadens energianvändning för att undersöka hur den årliga 

tillgången på dagsljus påverkar energianvändningen för värmning och kylning av 

byggnaden. 

Enligt utvärderingsmetoden presenterad i detta arbete presterar det elektrokroma 

fönstret bättre med avseende på tillgång på användbart dagsljus i byggnaden över året. 

När de elektrokroma fönstret användes var kylbehovet större än när den externa 

gardinen användes. Dock var den totala energianvändningen för både uppvärmning och 

kylning mindre då en större värmemängd från solen kund tillgodoses under 

uppvärmningsperioden. 

  



 
  

Exekutiv sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till ett presentera en metod för att bestämma prestandan hos 

ett solskyddssystem utifrån perspektivet av insläppt användbart dagsljus på årsbasis. 

Två solskyddstekniker utvärderades med den presenterade metoden. 

Solskyddsteknikerna som utvärderades var ett elektrokromt fönster samt en extern rörlig 

gardin. Vidare utvärderades relationen mellan tillgången på användbart dagsljus i en 

byggnad och energianvändning för värmning och kylning av byggnaden. 

Metoden att utvärdera solskyddssystemet grundar sig i ett dynamiskt nyckeltal för 

dagsljusinsläpp kallat ”Useful Daylight Illuminance” (UDI). I metoden jämförs värdet 

för UDI med det undersökta solskyddet med värdet på UDI då ett referenssystem 

används. Resultatet visar att när det elektrokroma fönstret användes var tillgången på 

användbart dagsljus under året större. Energianvändningen för kylning av byggnaden 

var större när denna teknik användes. Dock var den totala energianvändningen för 

uppvärmning och kylning av byggnaden lägre när det elektrokroma fönstret användes 

jämfört med när den externa rörliga gardinen användes 

. 
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1. Introduktion 

Under de senaste åren har byggnadsfasader med en stor andel glas blivit en allt 

vanligare syn i de svenska städerna. Denna utveckling har möjliggjorts tack vare en 

snabb förbättring av glasets egenskaper som byggnadsmaterial (Blomsterberg, 2008). 

Med en transparant glasfasad vill arkitekten förmedla en öppen och luftig byggnad som 

inhyser företag som gärna visar sin verksamhet för allmänheten, glasfasaden ger också 

ett intryck av framtiden (Blomsterberg, 2008). Förutom de positiva följderna som en 

glasfasad bidrar omvärlden med påverkas även brukarna av byggnaden av denna 

konstruktion. Tack vare en till stor del transparant fasad finns möjligheten att tillåta 

mycket dagsljus att komma in i byggnaden vilket dels minskar behovet av elektrisk 

belysning men även tillför brukarna de goda egenskaperna som dagsljus har på 

välmående och produktivitet (Blomsterberg, 2008). 

Tyvärr uppstår det en del problem med de glasade fasaderna. Med en större transparant 

fasadyta ökar som tidigare nämnts insläppet av solstrålning vilket kan medföra problem 

med den visuella och den termiska komforten i byggnaden (Blomsterberg, 2008). En 

transparant fasad tillåter att en större värmemängd tillkommer byggnaden vilken måste 

kylas bort om den termiska balansen ska upprätthållas. Att föra bort värme är en 

energikrävande process som höjer byggnadens energianvändning (Blomsterberg, 2008). 

Som sagt påverkas även den visuella komforten av de transparanta fasaderna. Tillåts en 

större mängd solljus att komma in i byggnaden ökar risken för bländning. Då 

kontorsarbeten idag ofta bedrivs vid en dator är blickriktningen ofta mer eller mindre 

helt horisontell vilket ökar risken för att dagsljusinsläppet hamnar i det centrala 

synfältet och bidrar därmed till höga omfältsluminanser och problematik med bländning 

(Blomsterberg, 2008).  

De ovan beskrivna problemen kan till stor del hanteras med hjälp av olika typer av 

solskydd. Enligt Blomsterberg (2008) leder idag denna lösning till ofta aktiverade 

solskydd och en byggnad med en väldigt liten tillgång på dagsljus. Detta betyder 

således att de egenskaperna som arkitekten designade byggnaden för att erhålla uteblir, 

det nyttiga dagsljusinsläppet minskar och fördelarna med de stora glaspartierna kan inte 

utnyttjas. Blomsterberg (2008) menar å andra sidan att om solskyddstekniken och 

styrningen av dessa optimeras kan det nyttiga dagsljusinsläppet öka, både jämfört med 

fallet utan solskydd och fallet med ett icke optimerat solskydd.  

Problemet med ofta aktiverade solskydd är något som även Ramboll har 

uppmärksammat. Detta förklaras med utformningen av de krav och certifieringssystem 

som idag gäller och finns tillgängliga. Hur solskydden presterar med avseende på hur 

mycket nyttigt dagsljus som släpps in i en byggnad är en faktor som man enligt Ramboll 

inte tar hänsyn till i dagens krav eller certifieringssystem.  
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1.1 Problembeskrivning 

Ramboll har uppmärksammat den rådande trenden att designa byggnaders fasader med 

en stor andel glas. Detta i kombination med krav på energianvändning och komfort i 

byggnader leder till att solskydd är aktiverade under stora delar av den tid som 

byggnaden används. Genom att designa byggnader med en fasad bestående av en stor 

andel glas vill man uppnå en byggnad med en god tillgång på dagsljus, god insyn och en 

känsla av närhet till utomhusmiljön. Detta är egenskaper som uteblir när solskydden 

tvingas vara aktiverade under långa perioder.  

Ramboll upplever att problemet till stor del består av att de gällande kraven och de 

existerande certifieringssystemen inte tar hänsyn till hur solskydden presterar utöver hur 

mycket de minskar solvärmelasten. Denna upplevelse är något som Mardaljevic (2006) 

styrker, Enligt Mardaljevic (2006) är den vanligaste utvärderingsmetoden för insläppet 

av dagsljus i byggnader, dagsljusfaktorn vilken är okänslig för både byggnadens 

orientering och det rådande klimatet. Detta leder till ett växande behov av ett nyckeltal 

som påvisar prestandan hos ett solskydd ur ett perspektiv av insläppt nyttigt dagsljus 

över hela året. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete har varit att ta fram och utvärdera ett nyckeltal, samt utvärdera 

metoden för att bestämma värdet på nyckeltalet, för prestandan hos en byggnads 

solskyddssystem ur ett perspektiv av nyttigt dagsljusinsläpp. Vidare har nyckeltalets 

relation till energianvändningen i byggnaden analyserats. Med termen solskyddssystem 

avses byggnadens faktiska solskydd samt styrningen av dessa. 

Målet med nyckeltalet har varit att solskyddssystemets prestanda på ett enkelt sätt ska 

kunna kommuniceras och jämföras med solskyddssystem installerade på andra 

byggnader.    

1.3 Mål 

Nedan presenteras arbetets mål i punktform. 

• Ta fram ett nyckeltal som mäter prestandan hos ett solskyddssystem med 

avseende på tillgången på användbart dagsljus i det rum där solskydden är 

installerade. 

• Ta fram en metod för att bestämma värdet på nyckeltalet för ett 

solskyddssystem. 

• Utvärdera två solskyddstekniker med den framtagna metoden. 

• Undersöka relationen mellan det framtagna nyckeltalet samt 

energianvändningen i det rum där solskydden är installerade.  
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2. Teori och bakgrund 

2.1 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem för byggnader vilket ägs av 

Sweden Green Building Council (SGBC) som också genomför certifieringarna (SGBC, 

2018). Över 1000 svenska byggnader är idag certifierade med systemet (SGBC, 2018). 

Om en ny byggnad ska certifieras granskar och utvärderar Miljöbyggnad 15 olika 

indikatorer för byggnaden (SGBC, 2017).  

Dessa indikatorer är 

1. Värmeeffektbehov 

2. Solvärmelast 

3. Energianvändning 

4. Andel förnybar energi 

5. Ljud 

6. Radon 

7. Ventilation 

8. Fuktsäkerhet 

9. Termiskt klimat vinter 

10. Termiskt klimat sommar 

11. Dagsljus 

12. Legionella 

13. Loggbok med byggvaror 

14. Utfasning av farliga ämnen  

15. Stommens och grundens klimatpåverkan 

I ”Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproduktion” definieras dessa 

indikatorer och metoderna för att beräkna dessa förklaras. I det nämnda dokumentet 

hittas också betygskriterier för varje indikator. Betyget på de ovanstående indikatorerna 

sammanvägs till ett slutbetyg på byggnaden. 

För detta arbete är metoderna för hur indikator 2 och 11, solvärmelast och dagsljus, 

varit av intresse och presenteras nedan. 

2.1.1 Solvärmelast 

Syftet med att kontrollera solvärmelasten i en byggnad är enlig SGBC (2017) att bidra 

till att minska risken för övertemperaturer i byggnaden och att begränsa effektbehovet 

för komfortkyla. 

Solvärmelasten (SVL) mäts i enheten W/m2 och avser då den solstrålningseffekten som 

tar sig in i ett rum per kvadratmeter golvarea i det rummet. 
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Värdet på indikatorn Solvärmelast kan bestämmas genom två olika metoder; en 

förenklad handberäkning eller via datasimulering.  

Den förenklade handberäkningen görs enligt  

 

där  

• gsys är det sammanvägda g-värdet för fönsterglas och aktiverade solskyddet. Här 

inkluderas eventuella skuggande byggnadskomponenter så som takfot, 

balkonger etc. 

• Aglas är glasarean på fönstret 

• Arum är golvarean av det undersökta rummet 

• 800 W är den maximala solstrålningseffekten på en vertikal yta i Sverige. Är 

byggnaden skuggad av en annan byggnad kan ett annat värde på 

solstrålningseffekten användas. 

 

Om solvärmelasten simuleras med hjälp av dataprogram får planerade byggnader som 

ännu inte byggts men som eventuellt påverkar storleken på solvärmelasten tas med i 

beräkningarna. Beräkningen ska ske mellan vår- och höstdagsjämningen vid det tillfälle 

som solvärmetillskottet är som störst (SGBC, 2017). I tabell 1 hittas de gällande 

betygskriterierna för solvärmelasten i Miljöbyggnad 3.0. 

Tabell 1: I tabellen presenteras betygskriterierna för solvärmelasten i Miljöbyggnad 

3.0. Bildkälla: (SGBC, 2017). 

 

𝑆𝑉𝐿 = 800𝑔𝑠𝑦𝑠

𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑟𝑢𝑚
 (

𝑊

𝑚2
)  

(1) 
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2.1.2 Dagsljus 

I Miljöbyggnad 3.0 ges flera alternativa metoder för att utvärdera dagsljusinsläppet i en 

byggnad (SGBC, 2017). I tabell 2 presenteras betygskriterierna för indikatorn Dagsljus. 

Tabell 2: Betygskriterier i Miljöbyggnad 3.0 för dagljusinsläppet i ett rum. 

Utblicksarean förklaras ytterligare i figur 1. Bildkälla: (SGBC, 2017). 

 

Som ses i tabell 2 kan tillgången på dagsljus bestämmas med hjälp av att beräkna 

dagsljusfaktorn (DF) eller fönsterglasarean (AF). Dagsljusfaktorn kan antingen 

beräknas för hand i en punkt eller simuleras med hjälp av lämplig programvara. 

Simuleras dagsljusfaktorn med hjälp av programvara kan både dagsljusfaktorn i en 

punkt i rummet bestämmas eller medianvärdet av dagsljusfaktorn i noderna av ett rutnät 

0.8 meter ovanför golvet. Noderna i rutnätet för högst vara 0.5 meter ifrån varandra och 

nätet börjar minst 0.1 meter och max 0.5 från väggarna (SGBC, 2017). Simuleras 

dagsljusfaktorn minskar kravet i tabell 2 med 0,2 procentenheter.  
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Fönsterglasarena beräknas enligt 

där Aglas är fönsterglasets area och Agolv är rummets totala golvarea. 

Dagsljusfaktorn beräknas enligt  

där E(x)är illuminansen i punkt x i rummet och Ehorizontal outside är den horisontella 

illuminansen utomhus vid en standardiserad grå himmel (Darula, Kittler and Road, 

1967). När dagsljusfaktorn beräknas ska eventuella solskydd vara inaktiverade.  

Utblicksarean definieras som arean av ett rum som har utblick 5 grader eller mer både 

horisontalt och vertikalt från en punkt på 150 cm höjd (SGBC, 2017). Definitionen 

presenteras visuellt i figur 1. 

 

Figur 1: Visualisering av definitionen av utblicksarea. Bildkälla (SGBC, 2017) 

Om de optiska egenskaperna hos ytorna i rummet inte är kände kan värdena i tabell 3 

användas för ytornas ljusreflektans.  

𝐴𝐹 =  
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣
 

 

(2) 

𝐷𝐹(𝑥) =
𝐸(𝑥)

𝐸ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒
 

(3) 
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Tabell 3: Miljöbyggnads rekommenderade ljusreflektionsvärden för olika ytor i rummet. 

Ljusreflektionsvärdet (LR) för en yta definieras som andelen reflekterat ljus av på ytan 

infallande ljus (SGBC, 2017). 

Yta LR (%) 

Golv 30 

Tak 90 

Vägg 80 

   

2.2 Läran om strålning, ljus och fönsterglas 

2.2.1 Solstrålning 

Den elektromagnetiska strålningen från solen delas ofta upp i fyra våglängdsintervall. 

Varje delintervall, eller spektrum, har olika egenskaper och bär olika stor del av 

strålningens totala energi (Persson, 2006).  

1. 280 𝑛𝑚 < 𝜆 <  380 𝑛𝑚: Ultraviolett (UV) strålning bär cirka 5 % av 

solstrålningens energi. 

2. 380 𝑛𝑚 < 𝜆 <  780 𝑛𝑚: Strålning synlig för det mänskliga ögat, ljus eller 

dagsljus. Dagsljuset bär 50 % av solstrålningens energi. 

3. 780 𝑛𝑚 < 𝜆 <  2500 𝑛𝑚: Nära infraröd strålning (NIR) bär virka 45 % av 

solstrålningens energi. 

4. 2500 𝑛𝑚 < 𝜆 : Infraröd strålning (IR) bär 0 % av solstrålningens energi. 

Studeras radiometri så studeras elektromagnetisk strålning av alla våglängder 

(McCluney, 2014). 

Som kan ses ovan definieras ljus som elektromagnetisk strålning med våglängder det 

mänslika ögat är känsligt för, 380 𝑛𝑚 < 𝜆 < 780 𝑛𝑚. Detta innebär att det enbart är 

frånvaro eller närvaro av strålning med dessa våglängder som kan påverka hur ljust ett 

rum upplevs av en människa.  

Inom fotometrin används fyra grundläggande storheter som har fyra korresponderande 

storheter i radiometrin. När dessa fotometriska storheter ska introduceras är 

radiometrins fyra korresponderande storheter en pedagogisk väg till förståelse 

(McCluney, 2014).   
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Tabell 4: Grundläggande storheter i radiometrin samt de korresponderande 

fotometriska storheterna 

Radiometrisk 

storhet 
Symbol Enhet 

Fotometrisk 

storhet 
Symbol Enhet 

Strålningsflöde Φe Watt (W) Ljusflöde Φv Lumen (lm) 

Strålningsintensitet Ie W/sr Ljusstyrka Iv lm/sr = candela (cd) 

Irradians Ee W/m2 Illuminans Ev lux = lm/m2 

Radians  Le W*m-2*sr-1 Luminans Lv cd/m2 

 

I tabell 4 presenteras de fyra grundläggande storheterna för såväl fotometrin som 

radiometrin. Divideras ljusflödet med strålningsflödet erhålls strålningens 

luminansverkningsgrad, Kr [lm/W], vilken redogör för hur mycket ljus som strålnigen 

transporterar (McCluney, 2014). Luminansverkningsgraden är den faktor som skiljer de 

andra radiometriska storheterna från deras korresponderande fotometriska storheter.  

2.2.2 Solstrålning och fönsterglas 

När solens strålning träffar ett fönsterglas kan tre saker ske. Strålningen kan 

transmitteras, absorberas eller reflekteras(Persson, 2006).  

Den transmitterade strålningen penetrerar fönsterglaset och kan växelverka med objekt i 

rummet. Den absorberade strålningen transformeras till värme i glasskivan och den 

reflekterade strålningen reflekteras bort. Energins bevarande ger således 

 

Olika fönster har olika optiska egenskaper och växelverkar således på varierande vis 

med solstrålning. Två olika mått på ett fönsters benägenhet att släppa igenom strålning 

av olika strålningsspektrum introduceras.  

Ett fönsters g-värde redogör för hur stor del av den totala strålningsenergin som faller 

mot fönstret som faktiskt tar sig genom (Persson, 2006). g-värdet består av både den 

strålning som direkt tar sig igenom fönstret men också av den strålning som absorberats 

i glaset och sedan återemitteras in mot rummet i form av värme. Hur stor del av det 

infallande dagsljuset som tar sig genom ett fönster anges med fönstrets värde för 

ljustransmitans, LT-värde (Persson, 2006). Båda dessa värden anges som en andel av 

den totala strålningen respektive det totala ljuset som går genom fönstret.   

Ett fönsters reflektans beskrivs av ett LR-värde och ett SR-värde. De beskriver andelen 

av infallande ljus respektive solstrålning som reflekteras bort från fönstrets yta (Persson, 

2006). 

𝑇(𝜆) + 𝑅(𝜆) + 𝐴(𝜆) = 1 (4) 
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Fönstrets LR-, SR-, g-, och LT-värde är beroende av strålningens infallsvinkel (Persson, 

2006). 

I standarden SS-EN 14501 presenteras fyra standardfönster och deras termiska 

egenskaper, vilka ses i tabell 5. 

Tabell 5: Standardfönster och dess termiska egenskaper. (ICS, 2005). 

Glasuppsättning U (W/m2K) g (%) 

A 5,8 85 

B 2,9 76 

C 1,2 59 

D 1,1 32 

 

I tabell 5 ses U- och g-värden för de fyra standardfönsterglas som presenteras i den 

svenska standarden SS-EN 14501. Fönsterglas A är ett enkelt klart fönsterglas, 4 mm 

med ett högt g-värde. Fönsterglasuppsättning B består av två fönsterglas med en 

tjocklek av 4mm och en 12 mm luftspalt. Detta resulterar i både ett lägre g-värde och ett 

lägre U-värde. Fönsterglasuppsättning C består av två 4mm fönsterglas med 16 mm 

luftspalt mellan glasen. På utsidan av det inre glaset finns ett lågemissionsskikt. Ett 

lågemissionsskikt är en tunn beläggning av silver. Skiktet har en låg transmittans för 

strålning med långa våglängder. Lågemissionsskiktet fungerar således som ett 

värmeisolerande skikt (Carlson, 2005). Detta resulterar i ett ännu lägre U-värde och ett 

ännu lägre g-värde. Den sista glasuppsättningen, uppsättning D består av två 4mm 

fönsterglas med en 16 mm spalt mellan glasen fylld med argon. På insidan av det yttre 

glaset finns ett lågemissionsskikt. Detta resulterar i ytterligare lägre U-och g-värden. 

Fönster med låga g-värdet agerar solskyddsglas för varma klimat och energisparglas för 

kalla klimat.  

I produktkatalogen ”Glasfakta 2018” presenterar Pilkington Floatglas AB sina 

glasprodukter. I katalogen presenteras en mängd olika funktionsglas så som 

värmeisolerande glas, solskyddsglas, självrengörande glas etc. (Pilkington, 2018).  

Jämförs U-och g-värden för standardglasen i tabell 5 med U-och g-värden för 

funktionsglasen i den ovan nämnda produktkatalogen ses att glasuppsättningarna från 

produktkatalogen i tabell 6 motsvaras av respektive standardglasuppsättning. 
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Tabell 6: Tabellen visar Pilkingtons motsvarighet, samt dessa optiska och termiska 

värden, till standardglasuppsättningarna i standarden SS-EN 14501 

Glasuppsättning 

SS-EN 14501 

Glassuppsättning 

Pilkington 

U 

(W/m2K) 

g (%) LT (%) 

A Enkelglas Clear 

Optifloat 5mm 

5,7 87 90 

B Dubbelglas Clear 

Optifloat 4mm 

12mm spalt 

2,8 79 82 

C Trippelglas Optiterm 

4mm 2x12mm Ar  

1,0 60 75 

D Dubbelglas Suncool 

6mm Optifloat 4mm 

16mm Ar 

1,0 36 67 

 

2.3 Dagsljus och hur det mäts 

Dagsljus består av det naturliga ljuset som ursprungligen kommer från solen. Dagsljuset 

kan delas upp i en direkt och en diffus del (Braskén, 2015). Den direkta delen består av 

det direkta solljuset som når jorden utan att ha reflekterats eller diffunderats på vägen 

medan det diffusa ljuset består av det solljus som en eller flera gånger spridits innan det 

nått jordens yta. Denna spridning sker då ljuset interagerar med partiklar som 

förekommer i jordens atmosfär. Fördelningen av det totala dagsljuset mellan dessa två 

delar varierar beroende på de rådande förhållandena i jordens atmosfär. En sommardag 

med klar himmel består den totala solstrålningen av cirka 85 % direkt solljus medan den 

totala solinstrålningen som når jordens yta en mulen dag kan bestå av 100 % diffust ljus 

(Braskén, 2015). 

2.3.1 Nyckeltal för tillgången på dagsljus i byggnader 

Dagsljusinsläppet i en byggnad beror på ett flertal olika faktorer så som solförhållanden, 

det rådande klimatet, byggnadens konstruktion, skuggning från omgivningen, 

fönsterstorlek och fönstrens orientering (Mohsenin and Hu, 2015). Beräkningar och 

simuleringar som tar hänsyn till ovan nämnda faktorer tenderar att bli komplicerade och 

för att genomföra dessa krävs en förhållandevis stor beräkningskapacitet (Reinhart, 

Mardaljevic and Rogers, 2006). Under det tidiga 1900-talet introducerades 

himmelsfaktorn som visade hur stor andel av det direkta ljuset från himmeln som faller 

på en punkt i ett rum (Reinhart, Mardaljevic and Rogers, 2006). Himmelsfaktorn 

utvecklades under 1900-talets mitt till dagsljusfaktorn, DF, som beräknas enligt 

ekvation 3 i avsnittet ”Miljöbyggnad”. 

Enligt Reinhart et al (2006) förenklades de tidiga metoderna för att beräkna tillgången 

på dagsljus genom att inte ta hänsyn till det över tiden varierande klimatet och inte 

heller ta hänsyn till byggnadens orientering. Detta gjordes genom att illuminansen i den 
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intressanta punkten i rummet utvärderades under standardiserade himmelsförhållanden 

utan synlig solskiva. Dagsljusfaktorn påverkas således av byggnadens geometri, 

byggnadsmaterialens och omgivningarnas optiska egenskaper samt eventuell skuggning 

från kringliggande objekt.  

Nyckeltal som inte tar hänsyn till det varierande klimatet klassificeras som statiska 

nyckeltal (Reinhart, Mardaljevic and Rogers, 2006). Enligt Mardaljevic (2006) är 

dagsljusfaktorn än idag den mest förekommande utvärderingsmetoden när det gäller 

dagsljus i byggnader. Enligt Mardaljevic (2006) beror detta på den enkla metodiken och 

inte nyckeltalets egenskap att visa de faktiska nivåerna av dagsljus i byggnaden.  

Som sagt är de ovan nämnda metoderna för att beräkna tillgången på dagsljus i en 

byggnad förenklade till den grad att de är rimliga att göra för hand. Detta har varit 

nödvändigt innan datorer med tillräckligt hög beräkningskapacitet frekvent funnits till 

förfogande för de personer som gjort dessa beräkningar (Reinhart, Mardaljevic and 

Rogers, 2006). Enligt Reinhart et al (2006) är beräkningskapaciteten hos den vanliga 

kontorsdatorn idag tillräcklig för att göra mer avancerade beräkningar och simuleringar 

av dagsljusinsläppet i en byggnad. Detta har dels medfört att dagsljusfaktorn enkelt kan 

fastställas i varje punkt av ett rum och median- och medelvärden av faktorn kan 

beräknas utifrån dessa värden. Det har också öppnat dörren för användningen av 

dynamiska nycketal också kallade klimatbaserade nyckeltal.  

De dynamiska nyckeltalen tar till skillnad mot de statiska nyckeltalen hänsyn till det 

varierande vädret samt byggnadens orientering (Reinhart, Mardaljevic and Rogers, 

2006). De dynamiska nyckeltalen är baserade på tidsserier med värden för illuminansen 

i ett definierat antal sensorpunkter i rummet. Dessa tidsserier spänner ofta över hela året 

och önskas högre tidsupplösningen för resultaten än klimatfilens upplösning 

interpoleras data för infallande solstrålning fram från klimatfilen (J Mardaljevic, 2006). 

Ofta är klimatfilerna upplösta på timbasis. För att simulera illuminansnivåerna krävs en 

digital modell i tre dimensioner av den byggnad eller miljö som ska analyseras, optiska 

egenskaper för materialen i modellen samt den redan nämnda klimatfilen som är 

specifik för byggnadens geografiska position. Klimatfilen innehåller data för 

solintrålning, både diffus och direkt. Utöver detta krävs mjukvara som kan simulera hur 

ljuset interagerar med den tredimensionella modellen. 

Alla dessa nyckeltal är som sagt baserade på årliga illuminanser i ett antal mätpunkter i 

det aktuella rummet. Beroende på hur dessa värden utvärderas har olika nyckeltal 

definierats. Gemensamt har de att de tar hänsyn till eventuella solskyddssystems 

påverkan på illuminanserna i byggnaden (Carlucci et al., 2015). 

Daylight Autonomy (DA) definieras som andelen av verksamhetstiden då ett 

minimumvärde på illuminansen uppnås av enbart dagsljus i en punkt i rummet. I 

definitionen för detta nyckeltal är inte detta minimivärde på illuminansen specificerad 

(Carlucci et al., 2015). Nyckeltalet tar inte hänsyn till för höga illuminanser och heller 
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inte illuminanser under minimumvärdet som ändock bidrar till ett ljusare inomhusklimat 

(Carlucci et al., 2015). 

Continuous Daylight Autonomy (DACON) är en vidareutveckling av Daylight Autonomy 

och tar hänsyn till de positiva effekter som illuminanser under det specificerade 

minimumvärdet kan ge upphov till (Carlucci et al., 2015). Från minimumvärdet avtar 

illuminansens påverkan på nyckeltalet linjärt med dess avtagande.   

Useful Daylight Illuminance (UDI) beskriver hur stor andel av lokalens yta som har en 

illuminans inom ett specificerat intervall minst 50 % av tiden som lokalen används. 

UDI(100-2000lux) beskriver således hur stor andel av lokalens yta som har en illuminans 

mellan 100 och 2000 lux under minst 50 % av tiden lokalen används. Intervallet av 

värden på illuminanser som räknas som användbara varierar och några förslag har 

presenterats. David et al. (2011) föreslår intervallet 300 till 8000 lux, Mardaljevic 

(2006) argumenterar för ett intervall mellan 100 och 2000 lux och Olbina och Beliveau 

(2009) menar att 500 till 2000 lux är ett passande intervall. Mardaljevic (2006) och 

Olbina och Beliveau (2009) menar att en övre gräns på 2000 lux fyller dubbla syften, 

dels minskar det risken för bländning men det premierar även en minskad solvärmelast. 
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2.4 Byggnadens energibalans 

Energibehovet i en byggnad uppstår av en mängd olika anledningar och kan mättas på 

en mängd olika sätt. Under kalla vinterdagar måste värme tillföras byggnaden för att 

inomhustemperaturen ska vara tillfredsställande. Detta beror bland annat på så kallade 

transmissionsförluster som uppstår då den temperaturgradienten som uppstår mellan 

inomhus- och utomhustemperaturen driver värmen i byggnaden genom byggnadens 

väggar och ut från byggnaden (Abel and Elmroth, 2006). Under varma sommardagar 

kan behovet finnas för att tillföra kyla då värmen från solen kan ge upphov till för höga 

inomhustemperaturer. För att byggnaden ska ha en balanserad energibalans krävs att 

den tillförda energin är lika stor som den bortförda energin.  

Bostadens energibalans kan skrivas som 

  där  

𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 värmebehovet vid normal användning 

𝑄𝑡 värmeförluster på grund av transmission genom byggnadens klimatskal 

𝑄𝑙 värmeförluster genom byggnadens luftläckage  

𝑄𝑣 värmeförluster genom byggnadens ventilation 

𝑄𝑡𝑣𝑣 värmebehov för uppvärmning av varmvatten 

𝑄𝑑𝑟 distributions- och omvandlingsförluster i byggnaden 

 𝑊𝑓 verksamhetselens bidrag till uppvärmningen 

𝑊ℎ hushållselens bidrag till uppvärmningen 

𝑄𝑣å återvunnen värme från ventilationen 

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 värmetillskott från internlaster förutom de elektriska 

𝑄𝑠𝑜𝑙 värmetillskott från solinstrålning 

 

2.4.1 Byggnadens värmebehov  

Byggnadens värmebehov består av summan av alla värmeförlusterna beskrivna i 

ekvation 5 adderat med värmebehovet för uppvärmning av varmvatten. Storleken av 

värmeförlusterna beror på storleken på den temperaturgradient som uppstår mellan 

inomhus- och utomhustemperaturen (Abel and Elmroth, 2006). Är gradienten större blir 

även värmeförlusterna större.  

Värmeförlusterna som uppstår genom luftläckage från byggnaden är förutom 

temperaturgradienten direkt beroende av hur tät byggnaden är, en tätare byggnad har 

mindre luftläckage och således även mindre värmeförluster från läckagen. Har 

byggnaden ett stort luftläckage ger detta upphov till drag vilket kan ge behov av en 

högre inomhustemperatur för att upprätthålla en god termisk komfort. Detta ger således 

upphov till ett ännu större värmebehov (Abel and Elmroth, 2006).  

𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑙 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑡𝑣𝑣 + 𝑄𝑑𝑟 − 𝑊𝑓 − 𝑊ℎ − 𝑄𝑣å − 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 − 𝑄𝑠𝑜𝑙 (5) 
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Värmeförlusterna från ventilationen beror på hur stort luftflöde ventilationen ger 

upphov till, större flöde ger ett större värmebehov då en större mängd luft behöver 

värmas (Abel and Elmroth, 2006).  

Transmissionsförlusterna beror förutom temperaturgradienten även på hur väl 

klimatskalet är isolerat. Alla komponenter i klimatskalet har ett så kallat U-värde som 

påvisar hur stor värmemängd som tar sig genom komponenten per kvadratmeter och 

grader Kelvin (Abel and Elmroth, 2006). En komponent med ett högre U-värde ger 

således upphov till större transmissionsförluster per kvadratmeter än vad en komponent 

med ett lägre U-värde gör per kvadratmeter antaget samma temperaturgradient.  

2.4.2 Byggnadens värmeförsörjning  

Byggnadens värmebehov kan tillgodoses på en mängd olika vis. Bedrivs någon form av 

verksamhet i en byggnad som har ett värmebehov kommer denna verksamhet till viss 

del att tillgodose detta behov. Personer, lampor och annan elektrisk utrustning, så 

kallade internlaster, bidrar till att värma upp byggnaden.  

Enligt Svebys ”Brukarindata bostäder” (2012) kan 70 % av hushållselen bidra till 

uppvärmning av byggnaden. Samma källa rekommenderar vid beräkningar att en person 

i en bostad har en värmande medeleffekt av 80 W och uppehållstid på 14 timmar per 

dygn.  

Den värmemängd som frånluften i ventilationssystemet innehåller kan återvinnas 

genom värmeväxlare eller värmepumpar för att även den bidra till att tillgodose 

byggnadens värmebehov (Abel and Elmroth, 2006).  

Solens strålning har en stor påverkan på byggnadens energibalans (Abel and Elmroth, 

2006). Så fort solen strålar på en byggnad som har ett värmebehov kommer solens 

strålning att bidra till att värma upp byggnaden och tillgodose behovet av värme. Hur 

stor del av energin i solstrålningen som tar sig genom transparanta komponenter, så som 

fönster eller glasad fasad, beror på komponenternas g-värde som togs upp i avsnittet 

”Solstrålning och fönsterglas”. Solens värmebidrag till en byggnad kan medföra så pass 

höga inomhustemperaturer att det uppstår ett behov av kylning. Detta kan undvikas 

genom att minska den transparanta arean eller använda effektiva solskydd (Abel and 

Elmroth, 2006). 

Om värmen från internlasterna, återvinningen av värmen i frånluften och solens 

strålningsvärme inte räcker till för att täcka värmebehovet behöver mer värme tillsättas 

byggnaden. Denna värme kan tillföras på en mängd olika vis, förbränning av bränsle på 

plats, fjärrvärme eller värmepumpar etc. (Abel and Elmroth, 2006).  
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2.5 Solskydd 

Det finns en mängd olika tekniker utvecklade för att skärma av solstrålningen från en 

byggnad. Nedan följer en presentation av vanliga solskyddstekniker och syftet med att 

installera ett solskydd. 

2.5.1 Solskyddstekniker och hur de fungerar 

Solskydd kan utformas på många olika vis, installationen kan vara fast eller rörlig, 

intern, extern eller installerad i själva fönstret (Carlson, 2005). I detta avsnitt presenteras 

olika generella solskyddstekniker och teori om kromatiska fönsterglas och externa 

rörliga solskydd mer ingående. 

Fasta solskydd installeras oftast utanför fönstret. Generellt fungerar fasta solskydd bäst 

för höga solhöjder, speciellt när solskydden designats för att utblicken från byggnaden 

ska bibehållas (Carlson, 2005). En vanlig design av fasta solskydd består av en 

horisontell installation ovanför det fönster som ska skyddas från solen, dock 

kategoriseras även ett solskyddsglas eller en sågtandad fasad som fasta solskydd. Ur ett 

perspektiv av att minimera solvärmelasten har ett externt solskydd bäst potential då det 

externa skyddet hindrar strålningen från att värma upp fönsterglaset eller andra 

komponenter i fönstret (Carlson, 2005). Ett internt solskydd reflekterar strålningen när 

den redan passerat fönsterrutan och den strålning som inte reflekteras genom rutan igen 

kommer således att bidra till uppvärmning av lokalen. 

Rörliga solskydd förekommer externt utanför byggnaden, internt i byggnaden eller, i 

flerglasfönster, mellan de olika glasen (Carlson, 2005). Regleringen av solskydden kan 

antingen vara automatiserade och styras mot parametrar som tid, temperatur, 

solstrålning etc. eller så sker styrningen av solskydden manuellt av personerna som 

vistas i byggnaden. En stor fördel att placera de rörliga solskydden mellan glasen i 

fönstret eller internt i byggnaden är att de där inte utsätts för utomhusklimatet vilket 

möjliggör en billigare konstruktion och förhoppningsvis mindre underhåll (Carlson, 

2005). Ett rörligt solskydd installerat mellan glasen i ett fönster kan dock vara svårt att 

serva eller reparera.  

2.5.1.1 Externa rörliga solskydd 

Som tidigare nämnts presterar oftast de externa solskydden bäst med avseende att 

minimera solens uppvärmning av en byggnad (Carlson, 2005). Att solskyddet är rörligt 

öppnar dessutom upp för möjligheten att anpassa klimatskalets transmittans för 

solstrålningen beroende på illuminanser i byggnaden, värme- eller kylbehov. 

Markiser och vertikala fönstermarkiser är vanligt förekommande externa rörliga 

solskydd. Dessa textiler kan i kombination med rätt fönsterglas stänga ute 90 % av 

solstrålningen samtidigt som möjligheten till hög transparens kan uppnås genom att 

inaktivera solskydden (Dickson, 2017).  
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En textilie kan vara devis diffus och delvis reguljär, textilien kan också vara enbart 

diffus. Är textilien enbart diffus är det inte möjligt att se föremål genom den trots att 

den släpper genom ljus. Är textilien delvis diffus och delvis reguljär diffuseras ljuset i 

den men det är ändå möjligt att se föremål genom denna.  

2.5.1.2 Kromatiska fönsterglas  

Kromatiska fönsterglas är fönsterglas vars optiska egenskaper kan styras av yttre 

stimulans. Det är således möjligt att över tiden justera mängden solstrålning som tar sig 

genom ett sådant fönster. 

De huvudsakliga teknikerna för kromatiska fönster är elektrokroma fönster som styrs av 

en elektrisk laddning eller spänning, termokroma fönster som styrs av den omgivande 

temperaturen och fotokroma fönster som styrs av ultraviolett ljus (Granqvist et al., 

2009).  

Då det elektrokroma fönsterglaset styrs av en elektrisk spänning eller laddning kan de i 

praktiken styras mot alla mätbara parametrar (Fernandes, Lee and Ward, 2013) så som 

infallande strålningseffekt på fasaden, inomhustemperatur, värmebehov, illuminansen i 

det aktuella rummet etc. Beroende på vad syftet med de elektrokroma fönstren är går det 

således att skräddarsy styrningen av dessa för att uppfylla detta syfte.  

 

Figur 2: Figuren illustrerar uppbyggnaden av ett elektrokromt fönsterglas. Figuren 

visar ett tvärsnitt av fönsterglaset och är inte skalenlig. 

Ett elektrokromt fönsterglas består oftast av ett laminat av sju lager (Granqvist et al., 

2009), vilket illustreras i figur 2. Ytterst, i position 1 och 7 sitter ett transparant lager av 

typiskt glas eller polyester. Innanför dessa transparanta lager, i position 2 och 6, sitter 

transparanta elektriska ledare. En av dessa ledare beläggs med en elektrokrom film, 
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position 3, och den andra ledaren beläggs med en jonlagrande film, position 5. Den 

jonlagrande filmen har i somliga fall också elektrokroma egenskaper. Mellan dessa två 

beläggningar, på position 4, finns en elektrolyt som möjliggör en transport av joner 

mellan de två elektriska ledarna. När en elektrisk spänning läggs över de två elektriska 

ledarna sker en jontransport från den ena beläggningen, genom elektrolyten och till den 

jonlagrande beläggningen (Granqvist et al., 2009). Beroende på om bara den ena eller 

båda beläggningarna har elektrokroma egenskaper förändras de optiska egenskaperna 

hos den ena eller hos båda beläggningarna. De optiska egenskaperna hos glaset 

förändras steglöst mellan dess ytterlägen.  

Ett elektrokromt fönster är helt reguljärt oavsett fönstrets ljustransmittans. 

2.5.2 Vad ett solskydd ska åstadkomma 

Ett solskydd installeras oftast för att uppfylla två olika syften. Dessa syften består i att 

öka byggnadens energiprestanda genom att optimera värmeöverföring genom 

fönsterrutan och i att öka komforten för byggnadens brukare genom att öka den 

termiska och den visuella komforten (Kuhn, Bühler and Platzer, 2000). Dessa två syften 

kan ses som sammanlänkade då den termiska komforten är direkt relaterad till 

värmetransporten genom fönsterrutan och således energianvändningen. Detta då 

processen att tillföra värme och bortföra värme är energikrävande och påverkar 

byggnadens energiförbrukning.  

2.5.2.1 Termisk komfort 

Känslan av komfort är individuell vilket innebär att en grupp människor som utsätts för 

samma inomhusklimat kommer uppleva olika grad av tillfredsställelse (Fanger, 1973).  

Hur en individ upplever det termiska klimatet beror enligt Fanger (1973) på följande 

fyra fysiska faktorer: 

1. Rumsluftens temperatur 

2. Medelstrålningstemperaturen 

3. Den relativa lufthastigheten 

4. Luftfuktigheten i rummet 

Rumsluftens temperatur avser temperaturen på den luft som befinner sig i kontakt med 

den aktuella individen. Värme kommer att transporteras mellan individens kropp och 

den omgivande luften via konduktion och konvektion (Taleghani et al., 2013). 

Riktningen och storleken av denna värmetransport beror av temperaturskillnaden och 

dess storlek.   

Medelstrålningstemperaturen är summan av de omkringliggande ytornas area viktat mot 

individens exponering mot varje yta (Atmaca, Kaynakli and Yigit, 2007). En kropp har 
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ett strålningsutbyte med alla ytor som kroppen exponeras för, vilket leder till ett 

värmeutbyte. Nettovärmeutbytets riktning beror på differensen mellan kroppens 

temperatur och medestrålningstemperaturen. 

En ökad relativ lufthastighet bidrar till en större värmetransport bort från en kropp via 

en ökad konvektion (Taleghani et al., 2013). 

En ökad luftfuktighet bidrar till en större värmetransport via en ökad konduktion 

(Taleghani et al., 2013). 

Utöver dessa fyra faktorer menar Fanger (1973) att följande två individuella faktorer 

påverkar en individs termiska komfort: 

1. Metabolism 

2. Den termiska resistansen hos individens klädsel 

Storleken på en människas värmeproduktion är beroende av individens metabolism eller 

aktivitetsnivå och hur mycket denna värmeproduktion påverkar individens termiska 

komfort samt hur en individ påverkas av de tidigare nämnda fyra faktorerna beror av 

individens klädsel (Fanger, 1973).  

Som tidigare nämnts kan ett solskydd reglera hur stor del av solens strålning som tar sig 

in i en byggnad. Detta medför att solskydden kan reglera den från solen tillförda värmen 

och på så sätt också påverka temperaturen inomhus. Då solskydden även skärmar av 

byggnaden från omgivningen kommer de även påverka medelstrålningstemperaturen 

och genom att höja eller sänka denna kommer solskydden kunna bidra till en bättre 

termisk komfort.    

2.5.2.2 Visuell komfort 

Precis som med den termiska komforten kommer en grupp människor att uppleva olika 

grad av komfort vid samma visuella förhållanden, vad en person upplever som god 

visuell komfort är högst personligt (Carlucci et al., 2015).  

Visuell komfort värderas ofta utifrån fyra olika faktorer. Dessa faktorer är mängden ljus, 

kontraster i synfältet, ljusets kvalitet i färgperspektiv samt risken för bländning 

(Carlucci et al., 2015). 

För att den visuella komforten ska upplevas som god krävs att belysningsstyrkan, 

illuminansen, är tillfredsställande för en person som utför en tänkt aktivitet. Olika 

aktiviteter kräver olika höga ljusstyrkor och den visuella komforten kan påverkas 

negativt av både en för hög som en för låg illuminans (Carlucci et al., 2015).  
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I den svenska standarden SS-EN-12464-1 anges rekommenderade medelvärden för 

belysningsstyrkan för en mängd olika aktiviteter och aktiviteter. Ett urval av dessa ses i 

tabell 7. 

Tabell 7: Rekommenderade medelvärden på belysningsstyrkan för olika aktivitets- och 

lokaltyper (ICS, 2015). 

Lokal- och aktivitetstyp Medelbelysningsstyrka (lux) 

Kontor 

- Arkivering, kopiering etc. 

- Läsning, skrivarbete etc. 

- Tekniskt ritningsarbete 

 

300  

500  

750  

Undervisningslokaler 

- Klassrum 

- Föreläsningssal 

 

300 

500 

Vårdlokaler 

- Väntrum 

- Undersökningsrum 

 

200 

1000  

Industriella verksamheter 

- Elektronikverkstäder, provning, 

justering 

- Läkemedelstillverkning 

 

1500 

 

500 

Publika samlingsplatser 

- Entréhallar  

- Kapprum 

 

100 

200 

 

 I tabell 7 ses att för de representerade aktiviteterna rekommenderas 

medelbelysningsstyrkor i intervallet 100 till 1500 lux. Det ska observeras att standarden 

SS-EN-12464-1 enbart rekommenderar belysningsstyrkan för dessa lokaler och 

aktiviteter, inte tillgången på dagsljus.  
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Den svenska standarden SS-EN-17037:2018 presenterar däremot rekommendationer för 

dagsljusnivåerna i lokaler där människor vistas mer än tillfälligt. I tabell 8 ses de 

rekommenderade belysningsstyrkorna som dagsljuset ger upphov till samt tiden som 

värdena rekommenderas uppfyllas. Värdena i tabell 8 gäller för rum med 

dagsljusinsläpp via en vertikal öppning. 

Tabell 8: Rekommendationer för tillgång på dagsljus i rum med vertikala öppningar för 

insläpp av dagsljus (ICS, 2011). 

Grad av 

rekommenderat 

dagsljusinsläpp 

Målvärde, 

ET (lux) 

Fraktion av 

rummet för 

målvärde, 

FplanT (%) 

Minsta 

målvärde, 

ETM(lux) 

Fraktion av 

rummet för 

minsta 

målvärde, 

FplanTM (%) 

Fraktion av 

dagsljustimmar, 

FTid (%) 

Låg 300 50 100 95 50 

Medium 500 50 300 95 50 

Hög 750 50 500 95 50 

 

I standarden SS-EN-17037:2018 definieras ett referensplan 0,85 meter ovanför golvet i 

det rum som ska uppfylla rekommendationerna. Målvärdet, ET, ska uppfyllas för en 

fraktion, FplanT, av referensplanet minst FTid procent av timmarna med dagsljus. Det 

minsta målvärdet, ETM, ska uppfyllas för en större fraktion, FplanTM, av referensplanet 

minst FTid procent av timmarna med dagsljus. Som ses i tabell 8 specificeras tre olika 

grader av det rekommenderade dagsljusinsläppet, låg, medium och hög.  

För en god visuell komfort krävs inte bara en tillfredställande tillgång på ljus utan också 

en enhetlig spridning av ljuset (Carlucci et al., 2015). Om det infallande ljuset inte 

sprids i rummet riskerar vissa delar av rummet att få höga illuminanser och andra delar 

att få låga illuminanser. En stor skillnad i ljusstyrka över rummet leder i sin tur till att 

ögat frekvent anpassar sig till de olika ljusstyrkorna vilket betyder en lägre visuell 

komfort (Carlucci et al., 2015). Krav på eller beskrivning av belysningsstyrkans 

jämnhet görs, både i standarden SS-EN-12464-1 och boken R1-Riktlinjer för 

specifikation av inneklimat skriven av Ekberg  (2013), genom att bestämma den lägsta 

tillåtna illuminansen på den aktuella ytan i förhållande till medelbelysningsstyrkan. 

Detta görs genom att definiera den lägsta tillåtna illuminansen, Uo, i procent av 

medelbelysningsstyrkan. Standarden SS-EN-12464-1 rekommenderar 

belysningsstyrkans jämnhet för en mängd olika aktiviteter och lokaler, ett urval kan ses 

i tabell 9.    
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Tabell 9: Rekommenderade jämnheter på belysningsstyrkan i olika lokaler och för olika 

aktiviteter (ICS, 2015). 

Lokal- och aktivitetstyp Belysningsstyrkans jämnhet, Uo (%) 

Kontor 

- Arkivering, kopiering etc. 

- Läsning, skrivarbete etc. 

- Tekniskt ritningsarbete 

 

40  

60 

70  

Undervisningslokaler 

- Klassrum 

- Föreläsningssal 

 

60 

60 

Vårdlokaler 

- Väntrum 

- Undersökningsrum 

 

40 

60  

Industriella verksamheter 

- Elektronikverkstäder, provning, 

justering 

- Läkemedelstillverkning 

 

70 

 

60 

Publika samlingsplatser 

- Entréhallar  

- Kapprum 

 

40 

40 

 

Jämförs värdena för belysningsstyrkans rekommenderade jämnhet med de 

rekommenderade belysningsstyrkorna presenterade i tabell 7 ses att de aktiviteter och 

lokaler som rekommenderas ha en högre belysningsstyrka också ställer högre krav på 

belysningsstyrkans jämnhet. 

Bländning är en förnimmelse som uppstår på grund av för höga illuminanser i synfältet 

och orsakar svårigheter för den bländade personen att se (Carlucci et al., 2015). 

Bländning kan delas upp i två kategorier. Synnedsättande bländning kan både orsakas 

av punktvis höga illuminanser i ett synfält med för övrigt låga illuminanser och att för 

stora mängder ljus når ögat (Carlucci et al., 2015). Synnedsättande bländning behöver 

inte orsaka något obehag men den orsakar en direkt försämring av den drabbade 

personens förmåga att se. Synnedsättande bländning förhindras genom att antingen 

sänka de punktvis höga illuminanserna eller att sänka illuminansen i hela synfältet.  

Förstärks de karakteriserande förhållandena som orsakar synnedsättande bländning 

uppstår obehagsbländning. Vid obehagsbländning har den drabbade personen svårt att 

hålla kvar blicken på grund av mycket höga illuminanser eller så uppstår obehag på 

grund av utmattning då det förekommer väldigt ojämna belysningsstyrkor i synfältet 

(Carlucci et al., 2015). 

Obehagsbländningen som uppstår direkt från ljusarmatur kan, enligt den svenska 

standarden SS-EN 12464-1, utvärderas med hjälp av Unified Glare Rating (UGR) som 

beräknas med följande formel: 
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där LB är bakgrundsilluminansen i lux, L är illuminansen hos de lysande delarna av 

armaturen som är riktade mot individens öga i lux, omega är rymdvinkeln för respektive 

lysande del av armaturen mätt i steradianer och p är Guths positionsindex för varje 

individuell armatur.  

I standarden SS-EN 12464-1 rekommenderas värden för UGR för olika typer av lokaler 

och aktiviteter. Som bakgrundsteori i detta arbete räcker det att observera att 

bländningen från en armatur beror av illuminansen för armaturen i kvadrat multiplicerat 

med rymdvinkeln denna armatur upptar dividerat med bakgrundsilluminansen. Detta 

betyder att en jämnare illuminans i synfältet minskar risken för bländning.  

I standarden SS-EN 12464-1 beskrivs hur ljusets färgkaraktär och 

färgåtergivningsförmåga påverkar den visuella komforten i en byggnad. Detta beskrivs 

inte i detalj i detta arbete. Färgkaraktären på ljuset från armatur eller det genom fönster 

genomsläppta dagsljuset påverkar dock den visuella komforten. Generellt önskas enligt 

ovan nämnda standard ljus med varmare färgkaraktär i kalla länder och ljus med kallare 

färgkaraktär i varmare länder. Färgåtergivningen påverkar även den visuella komforten. 

Färger ska återges på ett naturligt sätt för en god komfort. 

2.6 Att simulera det årliga dagsljusinsläppet  

I avsnittet ”Att beräkna förväntad tillgång på dagsljus i byggnader” presenteras ett antal 

dynamiska nyckeltal som alla är baserade på illuminansnivåer i flertalet mätpunkter i 

det aktuella rummet för alla timmar under året. I detta avsnitt presenteras teorin bakom 

simuleringar av det årliga dagljusinsläppet i en byggnad med hjälp av 

dagsljuskoefficienter. Med denna metod erhålls klimat- och miljöberoende 

illuminansnivåer för ett önskat antal mätpunkter i ett rum med en önskad tidsupplösning 

under hela året (Mardaljevic, 2000). Syftet med avsnittet är enbart att presentera den 

principiella idén bakom metoden. Önskas djupare förståelse rekommenderas att läsa 

John Mardaljevics (2000) kapitel ”Daylight Coefficients: Formulation, Validation and 

Application”. 

Till grund för beräkningarna ligger en klimatfil med data för direkt och diffus 

solstrålning över året. Från dessa värden beräknas det infallande solljuset över året med 

hjälp av luminansverkningsgrader vilket i sin tur används för att generera en modell av 

himlen, för alla timmar av året, bestående av luminanser för alla delar av himlavalvet 

(Mardaljevic, 2000).  

Antag att den halvsfär som utgör himlavalvet ovanför en byggnad delas upp i N antal 

segment. Antag vidare att ett av dessa segment med altituden γ och azimuten α har 

𝑈𝐺𝑅 = 8 𝑙𝑜𝑔10 (
0,25

𝐿𝐵
∑

𝐿2𝜔

𝑝2
) 

(6) 
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rymdvinkeln ΔSγα och lyser med luminansen Lγα. Om då en punkt i rummet har 

illuminansen ΔEγα definieras dagsljuskoefficienten för det himlasegmentet och den tiden 

i den punkten som 

 

detta illustreras i figur 3. 

 

Figur 3: Grunderna för simulering av dagsljusinsläpp med hjälp av 

dagsljuskoefficienter. Bildkälla: (Mardaljevic, 2000) 

Dagsljuskoefficienten illustrerar således hur stor påverkan detta himlasegments 

luminans har på illuminansen i den aktuella punkten av rummet. Storleken av 

dagsljuskoefficienten bestäms av hur området kring byggnaden ser ut, skuggande träd 

eller byggnaden och de optiska egenskaperna för rummet som punkten befinner sig i 

(Mardaljevic, 2000). 

Detta medför att den totala illuminansen i den punkten kan skrivas 

 

alltså produkten av rymdvinkeln för det specifika himlasegmentet, luminansen för det 

himlasegmentet och dagsljuskoefficienten för det segmentet summerat över alla 

himlasegment (Mardaljevic, 2000). 

𝐷γα =
ΔEγα

LγαΔSγα
  

(7) 

Etot =  ∑ LnΔSn

𝑁

𝑛=1

𝐷𝑛 

 

(8) 
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Beräknas dagsljuskoefficienten för alla himlasegment och mätpunkter i rummet har 

relationen mellan dessa himlasegments luminans och illuminansen i alla mätpunkter i 

rummet bestämts. Detta medför således att illuminansen i varje mätpunkt i rummet lätt 

kan bestämmas för alla olika, i klimatfilen, förekommande ljusförhållanden.  

Metoden behandlar det direkta och det diffusa ljusets bidrag till illuminansen i 

mätpunkterna separat genom att beräkna en dagsljuskoefficient för det diffusa ljuset och 

en koefficient för det direkta ljuset för varje mätpunkt och himlasegment (Mardaljevic, 

2000).  Det diffusa ljusets bidrag beräknas genom principen beskriven i figur 3. Det 

direkta ljuset beräknas utifrån samma princip. När det direkta dagsljuset beräknas fylls 

varje himlasegment med ett hundratal ljuskällor. Dessa ljuskällor producerar någon som 

i Radiance definieras som ett sken och inte som ljus (Mardaljevic, 2000). Detta ger en 

bättre uppskattning av solens direkta bidrag och tar hänsyn till solens, i sammanhanget, 

lilla rymdvinkel. 

2.6.1 Radiance 

Radiance består av en samling mjukvara som bland annat används för att beräkna 

dagsljuskoefficienter (Mardaljevic, 1998).  I detta avsnitt presenteras kortfattad teori för 

hur Radiance beräknar dagljuskoefficienter. 

Radiance kräver en tredimensionell geometri med material med optiska egenskaper 

definierade för att kunna utföra någon form av strålningssimulering (Mardaljevic, 

1998).   

Radiance följer inte ljuset från ljuskällan mot mätpunkten eller observatören utan spårar 

ljus från mätpunkten eller observatören mot ljuskällan (Mardaljevic, 1998). Definieras 

en mätpunkt i ett rum kommer således strålar att gå från denna punkt, reflekteras mot 

omgivningen och leta sig ut mot en ljuskälla. Hur många strålar som utgår från varje 

mätpunkt bestäms med parametern ”Ambient divisions” (-ad) och hur många gånger 

dessa strålar tillåts reflekteras bestäms med parametern ”Ambient bounces” (-ab) 

(Mardaljevic, 1998).  

 

Figur 4 a-b: Figur 4a illustrerar en mätpunkt i en Radiance-miljö med -ad = 1 och -ab 

= 0. Figur 4b illustrerar en mätpunkt i en Radiance-miljö med -ad = 1 och -ab = 2 
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Figur 4a visar situationen med -ab = 0 och -ad = 1. En stråle från observatören når taket 

i rummet och tillåts inte att reflekteras. Den enda ljuskällan är solen vilken strålen inte 

når, detta medför att dagsljuskoefficienten för mätpunkten med dessa 

parameterinställningar är noll. I figur 4b ses samma miljö som i bild 4a men nu är -ab = 

2 vilket medför att strålen tillåts reflekteras två gånger och når således ljuskällan och 

dagsljuskoefficienten för mätpunkten är nollskild. 

Förutom parametern ab begränsas antalet gånger en stråle kan reflekteras av materialens 

reflektans. Är reflektansen för materialet noll reflekteras inte strålen trots att 

reflektansen tillåts av parametern ”Ambient bounces”. Generellt gäller att ett värde på 

parametrarna i Radiance som genererar ett mer verklighetslikt resultat resulterar i högre 

beräkningskostnad vilket gör att simuleringarna blir mer tidskrävande.  

När ett solskydd simuleras i Radiance beräknas dagljuskoefficienter för alla önskade 

stadier av aktiverade solskydd. Det betyder att i fallet med en utvändigt rörligt solskydd 

som antingen är fullt neddraget eller helt uppdraget kommer dagsljuskoefficienter att 

beräknas för båda dessa fall. Ska ett solskydd med fler möjliga lägen simuleras kommer 

således dagsljuskoefficienter att bestämmas för alla dessa lägen.  
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3. Metod och data 

Arbetet utfördes i fyra steg. Det första steget bestod i att genomföra en litteraturstudie 

med syftet att sammanställa relevant teori. Det andra steget bestod i att från denna teori 

formulerades ett nyckeltal och en metod att beräkna värdet på detta nyckeltal som 

reflekterar hur ett solskyddssystem presterar i avseende på insläppt nyttigt dagsljus. Det 

tredje stegen bestod i att med den framtagna metoden utvärdera två olika 

solskyddssystem. De utvärderade solskyddsystemen var ett elektrokromt fönster samt 

en extern rörlig gardin. Vidare undersöktes relationen mellan solskyddsystems 

prestanda, bestämd utefter den nya metoden, och rummets energibalans. Detta var det 

fjärde steget. Med termen solskyddssystem avses i detta arbete det fysiska solskyddet 

samt eventuell styrning av detta. 

3.1 Litteraturstudie 

Den resulterade utvärderingsmetoden grundar sig på den teoridel som presenterats under 

det föregående avsnittet i denna rapport. Teoridelen är i sig ett resultat av en studie av 

relevant litteratur.  

Sökmotorn Google Scholar har använts för att hitta relevanta artiklar som berört 

dagsljus, simulering av dagsljus, solskydd och styrning av dessa samt fotometri. Även 

litteratur som funnits till hands på Rambolls kontor i Uppsala har använts. 

Ett studiebesök på Chromogenics fabrik i Uppsala gjordes tidigt under arbetets gång.  

3.2 Simulering 

Processen att simulera den årliga tillgången på dagsljus i byggnader har varit iterativ. 

Dels på grund av att kunskapsnivån innan detta arbete var låg men också på grund av att 

arbetet bestått i att hitta rätt mjukvara att använda för simuleringarna. IDA ICE och 

Diva4Rhino var två grafiska användargränssnitt som utvärderades innan beslutet att 

använda Food4Rhino togs. Framförallt togs det beslutet då styrningen av solskydden 

inte var begränsad i denna samling av program. 

Utifrån den nya metoden utvärderades två olika solskyddssystem. Solskyddens 

prestanda bestämdes genom simuleringar av dagsljusinsläppet. Simuleringarna utfördes 

med hjälp av programmen Rhinoceros 6, Food4Rhino, Radiance samt Daysim.  

Rhinoceros 6 användes för att modellera byggnaden samt visualisera resultaten. 

Food4Rhino användes för att sätta upp premisserna för simuleringarna. 

Radiance och Daysim är de program som använts för att beräkna hur ljuset interagerar 

med den geometri som byggts upp i Rhinoceros 6. 

Rummets energibalans bestämdes genom energiberäkningar i programmet EnergyPlus.   
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3.3 Indata i simuleringar 

3.3.1 Modellbeskrivning 

Modellen består av ett rum i en större byggnad. I simuleringarna hänger rummet fritt i 

rymden utan några reflekterande ytor runtomkring. Rummet har en rektangulär golvyta 

med måtten 4x5 meter.  Rummet är orienterat med en kortsida i rak sydlig riktning. På 

denna kortsida är rummets enda fönster beläget. Figur 5 visar modellen. 

 

Figur 5: Illustration av modellen. 

3.3.1.1 Fönstrets dimensioner  

I detta arbete kommer kriterierna på fönsterglasarean för betyg silver i miljöbyggnad att 

vara dimensionerande för modellens fönster- och golvstorlek. Fönsterglasarean ska vara 

större eller lika med 0,15 för att uppnå betyget silver (SGBC, 2017). 

Enligt ovan nämnda kriterier ger detta ett fönster med glasstorlek på 3 kvadratmeter. 

Fönstrets glas är 1500mm högt och 2000mm brett. Detta ger en fönsterglasandel på 15 

% av golvaren och uppfyller då kriterierna på fönsterglasandel för betyg silver i 

miljöbyggnad (SGBC, 2017).  
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3.3.2 Solskydd och styrning 

De solskyddstekniker som utvärderades var en extern rörlig gardin samt ett 

elektrokromt fönster.  

Solskydden styrdes mot illuminansen i en punkt inne i byggnaden. Den här punkten 

skiljer sig mellan de olika teknikerna, vilket kan ses i figur 6. Detta eftersom de olika 

teknikerna inte presterade som bäst med sensorn i samma punkt. Vilken sensorplacering 

som var optimal för respektive teknik bestämdes genom att flera placeringar testades för 

båda teknikerna. Placeringen som gav bäst resultat användes i den slutgiltiga 

simuleringen.  

 

Figur 6: Till vänster visas den punkt i rummet där sensorn till det elektrokroma fönstren 

sitter och till höger visas den punkt i rummet som sensorn till den externa rörliga 

gardinen sitter i. Punkterna sitter 80 cm ovanför golvet. 
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Den externa rörliga gardinen kan i modellen antingen vara helt neddragen eller helt 

uppdragen. Fönster- och gardinkombinationen består av Pilkingtons treglasfönster med 

4 mm Optiterm rutor och två spalter på 12 mm fyllda med argon (Pilkington, 2018) 

samt en gardin med textil från Dickson (2017) med namnet SunWorker M653. I tabell 

10 ses de optiska och termiska egenskaperna för fönstret samt kombinationen av 

fönstret och gardinen. Observera att gardinen inte antas ha någon påverkan på fönstrets 

U-värde. 

 

Den externa rörliga gardinen dras ned när illuminansen överskrider 2000 lux vid 

sensorns placering, så länge illuminansen då inte sjunker under 300 lux. Om gardinen är 

nere och illuminansen underskrider 300 lux vid sensorns placering dras gardinen upp, 

såvida inte illuminansen då överskrider 2000 lux då kommer gardinen att stanna nere. 

Detta gäller även om illuminansen är över 2000 lux och resultatet av att dra ner 

gardinen kommer vara att illuminansen sänks under 300 lux. Då kommer gardinen 

stanna uppe. 

Det elektrokroma fönstret som modellerades var Chromogenics Converlight 3G STD 65 

4mm (Chromogenics, 2018). Chromogenics Converlight 3G STD 65 4mm är ett 

treglasfönster med det elektrokroma fönsterglaset placerat ytterst. Mellan- och 

innerglaset består av 4mm fönsterglas. Spalterna mellan glasen är 16 mm och fyllda 

med argon. 

Tabell 10: Optiska och termiska egenskaper hos Chromogenics Converlight 3 G STD 

65 4 mm samt för kombinationen av fönstret samt det rörliga externa solskyddet 

 gmin (%) gmax (%) LTmin (%) LTmax (%) U (W/m2K) 

Converlight 

3G STD 65 

4mm 

10 34 13 51 0,58 

Treglas 

Optiterm + 

gardin 

13 60 7,5 75 1,0 

 

I tabell 10 ses egenskaperna för det elektrokroma fönstret. Chromogenics elektrokroma 

fönster dimmas steglöst. I detta arbete modellerades de elektrokroma fönstren med nio 

fasta tillstånd. Ljustransmittansen för dessa tillstånd presenteras i tabell 11. 
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Tabell 11: Ljustransmittansen för de nio olika tillstånden som de elektrokroma fönstren 

kan befinna sig i 

Tillstånd LT (%) 

1 53 

2 50 

3 42 

4 37 

5 32 

6 28 

7 23 

8 18 

9 13 

 

Det elektrokroma fönstret styrs med hjälp av samma princip som den rörliga externa 

gardinen. Det elektrokroma fönstret modellerades dock med nio tillstånd jämfört med 

den externa gardinens två tillstånd. I tabell 12 presenteras vid vilka illuminanser 

tillstånden aktiveras och inaktiveras. Sjunker illuminansen under det minsta tillåtna 

värdet, Emin, kommer ett lägre tillstånd med en högre ljustransmittans att aktiveras. 

Stiger illuminansen över värdet Emax aktiveras det aktuella tillståndet. 

Tabell 12: Illuminansvärden för styrning av det elektrokroma fönstret 

Tillstånd LT (%) Emin (lux) Emax(lux) 

1 53  E<300 

2 50 300 512 

3 42 512 725 

4 37 725 937 

5 32 937 1150 

6 28 1150 1 362 

7 23 1 362 1575 

8 18 1575 1 787 

9 13 1 787 2000 

 

Solskydden styr mot illuminansen i en punkt i rummet. Under dagsljussimuleringen 

skapas således ett styrningsschema som anger vilka timmar solskydden har varit 

aktiverade. I fallet för det elektrokroma fönstret anges till vilken grad fönstret har 

tonats. Detta styrschema används sedan för att styra solskydden i simuleringen där 

energianvändningen beräknades.  
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3.3.3 Övriga parametrar 

3.3.3.1 Radianceparametrar   

Som presenterades i teoridelen kan parametrarna i Radiance justeras efter önskar balans 

mellan tillförlitliga resultat och tidsåtgången för simuleringen. I Food4Rhino finns tre 

standardnivåer av dessa parametrar där varje nivå sätter värden på samtliga parametrar. 

Dessa nivåer är låg-, medium- och högupplöst. I detta arbete användes den högsta 

upplösningen vilket resulterar i att parametern -ab har ett värde av 6 och parametern -ad 

har ett värde av 4096. Det använda värdet på alla parametrarna i Radiance finns i bilaga 

2. 

3.3.3.2 Värme och kyla 

I simuleringarna för energianvändningen användes en ideal värmare och kylare. Detta 

medförde att den värmande och den kylande effekten alltid var tillräcklig för att hålla 

temperaturen innanför det önskade intervallet. 

3.3.3.3 Ventilation 

Ventilationen i modellen var satt till 7 liter per sekund och person mellan 07:00 och 

18:00. Utöver den ventilationen sker alltid en ventilering av 0,36 liter per sekund och 

kvadratmeter golvyta (Sveby, 2013).  

3.3.3.4 Personvärme 

Personnärvaron var under beräkningarna satt till 08:00 till 17:00, fem dagar i veckan 

hela året. Under den tiden var en person närvarande på de 20 kvadratmetrarna som utgör 

modellen. Den personen antogs värma rummet med 120 W vilket är något högre än det 

av Sveby (2013) rekommenderade värdet. 120 W användes då detta är standardvärdet i 

EnergyPlus.  

3.3.3.5 Luftläckage 

Byggnaden antogs vara helt tät och inte ha några luftläckage.  

3.3.3.6 Elektrisk belysning och utrustning 

Den elektriska utrustningen i rummet antogs ha en värmande effekt på 8 W/m2 vilket 

summeras till totalt 160 W för hela den simulerade byggnaden. Detta enligt Sveby 

(2013). Den elektriska utrustningen antogs vara igång när rummet används och någon är 

närvarande i denna.  

Tillgången på elektrisk belysning i rummet sattes till noll eftersom att det enbart är 

dagsljusets bidrag till belysningsstyrkan som undersöktes. Detta gjorde också att ingen 

värme från artificiell belysning bidrog till uppvärmningen av rummet. 



32 
  

3.3.3.7 Inomhustemperaturer 

Under närvaro tilläts rumstemperaturen sjunka till 22 grader Celsius innan värme 

tillfördes byggnaden. När byggnaden inte användes tilläts rumstemperaturen sjunka till 

18 grader Celsius innan värme tillfördes. Under närvaro tilläts rumstemperaturen stiga 

till 24 grader Celsius innan byggnaden börjar kylas. Under tiden byggnaden var tom 

tilläts temperaturen stiga till 26 grader Celsius innan byggnaden började kylas. Detta 

enligt Sveby (2013). 

3.3.3.8 Materialens egenskaper 

Då rummet antogs vara ett rum i en större byggnad antogs golvet, taket och väggarna 

utan fönster vara adiabatiska vilket medförde att ingen värmetransport skedde genom 

dessa byggnadskomponenter.  

Ytterväggen med rummets enda fönster har i simuleringarna ett U-värde på 0,21 

W/m2K. 

Fönstret som används i kombination med den externa rörliga gardinen och det 

elektrokroma fönstret hade i simuleringarna båda ett U-värde på 1 W/m2K. U-värdena 

för de båda fönstren är satta till samma värde för att enbart undersöka hur insläppet av 

dagsljus påverkar energianvändningen.  

Innerväggarna, innergolvet samt innertaket hade de optiska egenskaperna som 

rekommenderas i Miljöbyggnad 3.0 (SGBC, 2017). Dessa värden ses i tabell 13. 

Tabell 13:Miljöbyggnads rekommenderade ljusreflektionsvärden för olika ytor i rummet 

(SGBC, 2017) 

Yta LR (%) 

Golv 30 

Tak 90 

Vägg 80 
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3.3.3.9 Mätpunkter 

Illuminansen beräknades i 456 mätpunkter jämt fördelade över golvets yta. 

Mätpunkterna bildar ett rutnät 0,8 meter ovanför golvet. I figur 7 markeras varje 

mätpunkt med ett rött kryss. 

 

Figur 7: Modellen sett ovanifrån utan tak med modellens söderorienterade fönster 

nedåt i bilden. Varje mätpunkt markeras med ett rött kryss. 

3.3.3.10  Klimatdata 

Klimatfilen som användes under simuleringarna är i grunden en IWEC-fil. Klimatfilen 

innehåller väderdata för Arlanda i Sverige ett standardår mellan åren 1984 och 1987. 

Klimatfilen hämtades genom det den inbyggda funktionen i Rhinoceros 6. 
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4. Resultat 

Resultatet presenteras nedan i två delar.  

Den första delen redogör för den nya metoden att bestämma prestandan hos ett solskydd 

med avseende på tillgängligheten på nyttigt dagsljus i rummet där solskyddet är 

installerat.  

I den andra delen utvärderas två solskyddstekniker med den nya metoden. I detta avsnitt 

presenteras även solskyddens påverkan på energianvändningen i rummet.  

4.1 Prestandan hos ett solskydd 

Syftet med arbetet bestod i att utveckla en metod för att bestämma prestandan hos ett 

solskyddssystem med avseende på insläppt nyttigt dagsljus över hela året.  

Då det är det nyttiga dagsljusinsläppet över hela året som ska utvärderas används det 

dynamiska nyckeltalet UDI, se avsnitt 2.3.1, som utgångspunkt för att bestämma 

prestandan hos solskyddssystemet.  

I avsnitt 2.5.2.2 i denna rapport presenterades den svenska standarden SS-EN-17037 

och vad denna standard rekommenderar som lägsta värde för illuminansen i ett rum. 

Standarden rekommenderade att 50 % av golvytan ska ha en illuminans på minst 300 

lux minst 50 % av tiden på dygnet som det finns dagsljus. Detta värde på illuminansen 

har använts som det lägre värdet i intervallet som anses som användbart dagsljus i 

metoden att utvärdera solskyddens prestanda. Valet av den undre gränsen får även stöd 

av Mardaljevic (2006) samt David et al. (2011). 

I avsnitt 2.3.1 i denna rapport presenteras nyckeltalet UDI samt förslag på intervall på 

illuminansen. Både Mardaljevic (2006) och Olbina and Beliveau (2009) argumenterar 

för en övre gräns på 2000 lux. Dels fyller denna övre gräns ett syfte som gräns för att 

förbättra den visuella komforten men den bidrar också till att minska solvärmelasten. I 

detta arbete har 2000 lux använts som övre gräns för illuminansen i UDI när 

solskyddssystemens prestanda utvärderades. 

UDI är som tidigare nämnts ett nyckeltal som påvisar tillgången på användbart dagsljus 

i en byggnad. Det säger dock inget om hur solskydden bidrar till att släppa in detta 

användbara dagsljus. I utvärderingen av solskyddssystemets prestanda dividerades 

därför värdet på UDI med det aktuella solskyddssystemet installerat med värdet på UDI 

med ett referenssystem installerat. I ekvation 9 presenteras definitionen av nyckeltalet 

för solskyddssystemets prestanda, SSP. 

SSP =  
𝑈𝐷𝐼𝑆

𝑈𝐷𝐼𝑅
 

(9) 
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Där  

• SSP är solskyddssystemets prestanda 

• UDIS är det aktuella systemets erhållna värde på UDI med intervallet 300-2000 

lux 

• UDIR är referenssystemets erhållna värde på UDI med intervallet 300-2000 lux 

 

Divisionen görs för att värdet på nyckeltalet ska kunna var jämförbart med det erhållna 

värdet på ett solskyddssystem installerat på annan byggnad med andra förutsättningar på 

en annan geografisk plats. 

Referenssystemet består av en platt fasad med samma fönsterglasarea som det aktuella 

systemets och med fönsterglaset från Pilkington presenterat i tabell 6 i avsnittet 

”Solstrålning och fönsterglas” med liknande optiska egenskaper som standardglas D i 

den svenska standarden SS-EN 14501. Inget kompletterande solskydd används för i 

referenssystemet. 

Har det undersökta solskyddssystemet ett SSP-värde högre än ett betyder det att 

systemet släpper in mer användbart dagsljus än referenssystemet. Är värdet under ett 

släpper systemet in mindre användbart dagsljus. 

4.2 Simuleringar 

Resultaten från simuleringarna presenteras i två avsnitt. Resultatet för den simulerade 

energianvändningen presenteras i ett avsnitt och resultatet från simuleringarna av 

dagsljusinsläppet presenteras i ett separat avsnitt. 

4.2.1 Energianvändning 

Nedan presenteras den relevanta delen av rummet energianvändning. Då 

energianvändningen för de elektriska komponenterna är den samma för båda fallen har 

den inte redovisats. Personvärmen är också den samma i båda fallen och har därför 

också uteslutits ur tabell 14. 

Tabell 14: Energianvändningen för rummet med två olika solskyddstekniker, 

elektrokroma fönster (EC) och rörliga externa solskydd (SS). 

 Termisk energi 

(kWh) 

Uppvärmning 

(kWh) 

Kylning 

(kWh) 

Värme från sol 

(kWh) 

Ventilation 

(kWh) 

EC 607 502 105 507 – 1203 

SS 699 646 52 217 – 973 
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Tabell 15: Solvärmelasten samt medelinomhustemperaturen för rummet med de två 

olika solskyddsteknikerna 

 SVL (W/m2) Årliga medeltemperaturen 

i rummet (grader Celsius) 

Max kyleffekt 

(W) 

Max värmeeffekt 

(W) 

EC 30 22,8 668 1002 

SS 24 22,3 370 1012 

 

I tabell 14 presenteras energianvändningen för uppvärmning och kylning, den totala 

tillförda värmen från solen och förlusterna genom ventilationen.  I tabell 15 presenteras 

den maximala solvärmelasten som uppstår för de två solskyddsteknikerna, 

medeltemperaturen i rummet samt den maximalla effekten för kylning och 

uppvärmning. Jämförs den resulterande solvärmelasten för de två olika 

solskyddstekniker ses att användning av det elektrokroma fönstret resulterar i en 

solvärmelast som är 25 % större än den resulterande solvärmelasten om en extern gardin 

används. Det går även att se att användning av den externa gardinen resulterar i en lägre 

medeltemperatur i rummet jämfört med vad användningen av det elektrokroma fönstret 

resulterar i. Används den externa gardinen behövs en kyleffekt som enbart är 55 % av 

kyleffekten som krävs när det elektrokroma fönstret används. Den värmande effekten 

som behövs för att hålla inomhustemperaturen skiljer endast 10 W mellan de olika 

solskyddssystemen. Detta beror förmodligen på att det elektrokroma fönstret kommer 

tillgodose byggnaden med 10 W mer solstrålning då den maximala 

uppvärmningseffekten krävs. 

Den lägre medeltemperaturen återspeglas i en lägre värmeförlust från ventilationen. Den 

totala energianvändningen för värme och kyla är 92 kWh eller 15 % större för det 

externa solskyddet jämfört med det elektrokroma fönstret, vilket kan ses i tabell 14. 

Energianvändningen för uppvärmning är 144 kWh eller 29 % större för det externa 

solskyddet jämfört med det elektrokroma fönstret dock krävs det 53 kWh eller 102 % 

mer energi för kylningen när det elektrokroma fönstret används jämfört med det externa 

solskyddet. Den totala tillförda värmen från solen är 290 kWh eller 134 % större när det 

elektrokroma fönstret användes jämfört med det externa solskyddet. Den från solen 

tillförda värmen är större när det elektrokroma fönstret används.  
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4.2.2 Dagsljus 

Resultatet från dagsljussimuleringarna presenteras i figur 9a till 9c. I samtliga av dessa 

figurer ses rummet ovanifrån, utan tak och utan väggar, med det sydliga fönstret 

orienterat nedåt i bilden. De grönmarkerade mätpunkterna uppfyller illuminanskravet 

minst 50 % av verksamhetstiden medan de rödmarkerade mätpunkterna inte uppfyller 

illuminans- eller tidskravet. 

 

 

Figur 8 a-c: Bilden illustrerar det undersökta rummet sett ovanifrån. Bilden visar 

resultatet när det elektrokroma fönstret användes. Resultatet för det elektrokroma 

fönstret, den externa gardinen samt referensfallet visas i bild a,b respektive c.  

I figur 8a presenteras resultatet för det elektrokroma fönstret. De rödfärgade 

mätpunkterna uppfyller inte illuminans- eller tidskravet. De gröna mätpunkterna har en 

illuminans inom intervallet minst 50 % av verksamhetstiden. Det är punkterna i de 

sydliga hörnen och punkterna precis framför fönstret som inte uppfyller ljus- eller 

tidskravet. Punkterna precis framför fönstret har haft en illuminans ovanför intervallet i 

mer än 50 % av verksamhetstiden, detta går att se i bilaga 1. Punkterna i de sydligaste 

hörnen av rummet har haft en illuminans under intervallet under mer än 50 % av tiden, 

detta går också att se i figur B2 och figur B3 i bilagorna.  

I figur 8b presenteras resultatet för den externa rörliga gardinen. De rödfärgade 

mätpunkterna uppfyller inte illuminans- eller tidskravet. De gröna mätpunkterna har en 

illuminans inom intervallet minst 50 % av verksamhetstiden. I figur 10 ses att det är 

punkterna i de sydliga hörnen, punkterna framför fönstret samt ett antal punkter längst 

med väggarna på långsidorna nära de norra hörnen som inte uppfyller illuminans- eller 

tidskravet. Studeras figur B4 och figur B5 i bilagorna ses att punkterna närmast fönstret 

har haft en illuminans ovanför intervallet under långa tider. Punkterna i de sydligaste 

hörnen har haft illuminanser under intervallet under långa tider. Punkterna längst med 

väggarna på långsidan av rummet upp mot de nordliga hörnen har haft låga illuminanser 

under långa perioder.  
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I figur 8c presenteras resultatet för referensfallet med enbart ett solskyddsglas monterat. 

Andelen av verksamhetstiden som illuminansen är i intervallet 300 lux till 2000 lux 

presenteras i figuren i varje mätpunkt i rummet. Det är enbart punkterna framför fönstret 

som inte uppfyller illuminans- eller tidskravet. Detta på grund av att illuminansen varit 

utanför intervallet under för långa perioder. 

 

Tabell 16: Tabellen presenterar hur stor andel av alla mätpunkterna vars illuminans 

varit under, innanför och över intervallet minst 50 % av verksamhetstiden. Värdena 

presenteras för fallet med det elektrokroma fönstret (EC), den externa gardinen (SS) 

samt referensfallet med solskyddsglas utan kompletterande solskydd (Referens). 

 Under intervallet (%) Innanför intervallet (%) Över intervallet (%) 

EC 1,8 90,1 1,8 

SS 1,8 88,8 2,0 

Referens 0 71,0 10,0 

 

I tabell 17 presenteras andelen av mätpunkterna som haft en illuminans under, innanför 

och ovanför det önskade intervallet minst 50 % av verksamhetstiden. Används det 

elektrokroma solskyddet uppfyller 90,1 % av punkterna kravet. Används den externa 

rörliga gardinen uppfyller 88,8 % av punkterna kraven. I referenssystemet uppfyller 

71,0 % av punkterna kravet. 

Tabell 17: I tabellen ses värdet för UDI300-2000lux, medianvärde för dagsljusfaktorn 

(DFmedian) samt SSP för de två solskyddsteknikerna, elektrokromt fönster (EC) samt en 

extern rörlig gardin (SS) 

 SSP UDI300-200 lux DFmedian 

EC 1,27 90,1 2,75 

SS 1,25 88,8 3,6 

 

I tabell 18 presenteras värdet på UDI300-2000 lux samt solskyddssystemets prestanda (SSP) 

för de två utvärderade teknikerna. Det elektrokroma fönstret har ett UDI på 90,1 och 

den externa rörliga gardinen har ett UDI på 88,8. Det elektrokroma fönstret erhåller ett 

SSP-värde på 1,27 och den externa rörliga gardinen 1,25. Vilket betyder att det 

elektrokroma fönstret släpper in mer nyttigt dagsljus än vad den externa rörliga gardinen 

gör.  

Dessa värden ska kunna jämföras med ett SSP-värde för ett annat solskydd på en annan 

byggnad om värdet beräknats med samma metod.  
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För att undersöka hur reflektansen hos byggnadskomponenterna påverkar 

belysningsstyrkan gjordes en simulering med lägre reflektanser hos väggar, tak och golv 

i kombination med referenssystemet som solskydd. I tabell 19 ses de använda 

reflekanserna. 

Tabell 18: Reflektanser på byggnadskomponenter i kompletterande simulering samt de 

av SGBC rekommenderade reflektanserna. 

Byggnadskomponent LR (%) LRSGBC (%) 

Väggar 40 80 

Tak 70 90 

Golv 10 30 

 

Denna simulering resulterade i att 44 % av mätpunkterna uppfyllde tids- och 

illuminanskravet jämfört 71 % av punkterna med högra reflektans.  I ett tomt rum utan 

möbler och ljumålade väggar skulle reflektanserna rekommenderade av SGBC kunna 

gälla. Dock kommer dessa värden inte att gälla när rummet möbleras, mattor läggs ut 

och tavlor och bokhyllor täcker väggarna.  
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5. Diskussion 

Studeras resultaten ses att när det elektrokroma fönstret användes släpptes mer nyttigt 

dagsljus in i byggnaden. När detta solskydd användes krävdes en större kylande effekt 

samt en större energimängd för kylning för att hålla temperaturen inom det önskade 

intervallet. Detta är naturligt då resultatet också visar att en större mängd solvärme 

tillfördes byggnaden då det elektrokroma fönstret användes jämfört med när den externa 

rörliga gardinen användes. Den från solen tillförda värmen är under 

uppvärmningsperioden en vinst som då slipper tillföras byggnaden från annat håll. 

Under den eventuella kylningsperioden betraktas solvärmen som en last då den bidrar 

till ett ökat kylbehov. 

Används det elektrokroma fönstret släpps mer användbart dagsljus in på årlig basis. 

Trots detta får den externa gardinen ett högre medianvärde på dagsljusfaktorn. Detta 

visar att ett högt värde på dagsljusfaktorn inte nödvändigtvis medför ett bra årligt 

dagsljusinsläpp. Detta är någon som stärks av John Mardaljevic (2006) som påpekar att 

dagsljusfaktorns popularitet beror på enkelheten i att beräkna nyckeltalet och inte 

nyckeltalets korrelation med det faktiska insläppet av dagsljus. Om det ska bildas en bra 

uppfattning kring vad det faktiska dagsljusinsläppet kommer bli i en planerad byggnad 

borde således en klimatbaserad dagsljussimulering göras över hela året.  

Efter att en mätpunkt har klarat målet, illuminansen i punkten har varit inom intervallet 

minst 50 % av verksamhetstiden, spelar den ytterligare belysningsstyrkan inte någon 

roll för värdet på UDI. Om alla mätpunkterna i rummet uppfyller illuminanskravet exakt 

50 % av verksamhetstiden kommer detta generera ett UDI på 100. Om alla punkterna 

uppfyller illuminanskravet 60 % av verksamhetstiden kommer detta också generera i ett 

UDI på 100. Detta är en svaghet som det framtagna nyckeltalet har. Ett lösningsförlag 

till detta skulle vara att redovisa medelvärdet för andelen av verksamhetstiden som varje 

mätpunkt uppfyller illuminanskravet. Om en punkt uppfyllt illuminanskravet 50 % av 

verksamhetstiden och en annan punkt uppfyllt kravet 60 % av tiden skulle deras snitt bli 

55 % av tiden. På så vis skulle  

Illuminansnivåerna som solskydden styr mot är satta efter det intervall som i arbetet 

anses vara nyttigt dagsljus, 300-2000lux. Andra intervall är inte undersökta. Klart är att 

solskyddssystemets prestanda är beroende av var i rummet sensorn som styr skydden är 

placerade. I metoden nämndes att flera sensorplaceringar testades med de olika 

teknikerna och att olika placeringar gav olika bra resultat. Rimligt är att resultatet blir 

andra om sensorpunkten placerar nära fönstret och oftare exponeras för höga 

illuminanser eller om sensorpunkten placeras nära den bakre väggen och mer sällan 

exponeras för höga illuminanser. Att placera sensorpunkten djupt in i rummet långt 

ifrån fönstret eller nära fönster borde således kunna liknas med att använda ett annat 

illuminansintervall för att styra solskydden. I detta arbete antogs att illuminansen som 

solskydden styrdes mot skulle vara densamma som det intervall som ansågs vara nyttigt 



41 
  

dagsljus. För att optimera solskyddens funktion skulle olika intervall av illuminanser 

kunna utvärderas som de intervall solskydden styr mot. 

I arbetet styr solskydden enbart mot dagsljusnivåerna i byggnaden vilket medför att 

solskyddens styrning är sådan att den optimerar insläppet av nyttigt dagsljus. Detta 

väcker den naturliga frågeställningen om hur solskydden presterar ur ett 

energiperspektiv om solskydden är optimerade för att minimera energianvändningen. 

Intressant är också att undersöka om solskydden kan styras av en kombination av 

energi- och dagsljusoptimering. Solskydden skulle i ett sådant scenario kunna styras för 

att optimera dagsljusinsläppet under villkoret att den momentana solvärmelasten alltid 

befinner sig under ett förutbestämt värde.  

I inledningen till denna rapport beskrevs några fördelar med och anledningar till att 

byggnader idag konstrueras med till stor del transparanta fasader. Byggnadsmaterialen 

har utvecklats till den grad att det är möjligt, tillgången på dagsljus önskas bli bättre, en 

bättre utblick och även bättre insyn är några av dessa. Med de i detta arbete presenterade 

resultaten i åtanke ses att om en större mängd dagsljus släpps in i en byggnad kommer 

även solvärmelasten att öka. Detta medför att byggnaden under sommarhalvåret måste 

kylas till en större grad för att lyckas behålla en önskad inomhustemperatur. Det går 

alltså att betrakta läget som att den visuella komforten med ett ökat dagsljusinsläpp får 

betalas med ett ökat kylbehov.  

Resultaten visar att energianvändningen för kylning var större när det elektrokroma 

fönstret användes. Dock var den totala energianvändningen för uppvärmning och 

kylningen mindre jämfört med när den externa gardinen användes. Detta på grund av att 

under uppvärmningsperioden kunde rummet tillgodose sig mer solvärme när det 

elektrokroma fönstret användes. Detta betyder att en bättre tillgång på dagsljus också 

kan betyda en mindre total energianvändning. Kanske måste även när 

energianvändningen sker analyseras. Under vinterhalvåret tenderar priset på elektricitet 

att stiga på grund av en ökad efterfråga. Det kan då vara bättre att minska sitt 

värmebehov under vintern med hjälp av ett solskydd som släpper genom mer solvärme 

på bekostnaden av att kylbehovet då ökar under sommaren. Under sommaren tenderar 

elpriset att vara lägre vilket då ökar den ekonomiska vinsten.  

Faktumet att det är högst personligt vad som upplevs som god komfort är problematiskt 

när tillgången på det användbara dagsljuset ska utvärderas. Vad en person anser vara en 

användbar och behaglig belysningsstyrka är inte nödvändigtvis vad en annan person 

tycker är användbart och behagligt. Intervallet på 300 till 2000 lux är ett intervall som 

ofta återkommer i litteraturen och definieras därför i detta arbete som användbart. Den 

visuella komforten handlar mycket om kontraster. Därför skulle det vara motiverat att 

undersöka hur enhetligt ljuset sprids över rummet när illuminansen befinner sig i 

intervallet. 

Att värdet på UDI för referenssystemet sänktes från 71 % till 44 % när värdet på 

reflektanserna för väggar, tak och golv sänktes visar hur stor påverkan dessa värden har 
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på tillgången på dagsljus i ett rum. Det går således att påverka tillgången på dagsljus 

genom att välja andra färger på de synliga ytorna i ett rum eller att inreda med mörk 

eller ljus inredning om det önskas mindre respektive mer ljus i det aktuella rummet. Det 

betyder också att det är viktigt att återskapa de i simuleringar använda reflektionstalen 

om det simulerade resultatet önskas uppnås i verkligheten. 

Från resultaten i detta arbete är det lätt att dra slutsatsen att det elektrokroma fönstret 

presterar bättre både när det gäller energianvändningen samt dagsljusinsläppet. Dock 

tilläts den externa gardinen enbart vara helt neddragen eller helt uppe. Om gardinen 

tillåtits vara neddragen i olika grad skulle resultatet blivit annat. För att göra en rättvis 

jämförelse mellan dessa två solskyddstekniker måste styrningen av solskydden 

optimeras för att låta solskydden prestera på sin fulla potential. Optimering av 

styrningen har inte skett i någon större utsträckning i detta arbete. Ett tiotal olika 

placeringar av sensorn som styrde solskydden provades för respektive solskyddsteknik. 

Den sensorpunkt som gav det mest fördelaktiga resultaten användes, men detta kan inte 

anses vara en komplett optimering av styrningen.  
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6. Slutsatser och återkoppling till målen 

I detta arbete har målen presenterade i avsnitt 1.3 uppfyllts.  

Ett nyckeltal som redogör för ett solskyddssystems prestanda med avseende på 

tillgången på användbart dagsljus i det rum där solskydden är installerade har tagits 

fram. Nyckeltalet har fått namnet SSP och baseras på ett dynamiskt nyckeltal för 

dagsljusinsläppet i en byggnad. Metoden för hur värdet på detta nyckeltal ska beräknas 

har också presenterats.  

Om ett solskyddssystems prestanda med avseende på årlig tillgång dagsljus ska 

utvärderas är det fördelaktigt att använda ett dynamiskt nyckeltal för dagsljusinsläppet 

som grund. Detta eftersom dessa nyckeltal tar hänsyn till solskydden och styrningen av 

dessa. De statiska nyckeltalen tar inte hänsyn till solskydden och hur dessa styrs. 

Metoden i detta arbete grundas på nyckeltalet UDI. Används UDI som grund definieras 

ett intervall av illuminanser som användbart. Detta medför en övre gräns på ljusstyrkan 

som även verkar som en begränsning av solvärmelasten. Den presenterade metoden för 

att utvärdera solskyddssystemens prestanda kan anses bra? Formulering 

Två solskyddstekniker, ett elektrokromt fönster samt en extern rörlig gardin har 

utvärderats. För att kunna bestämma vilken av de två utvärderade solskyddsteknikerna 

som presterar bäst måste styrningen av solskydden optimeras. Ska några slutsatser från 

resultatet i detta arbete dras presterade det elektrokroma fönstret marginellt bättre än 

den externa rörliga gardinen i avseende på tillgång på användbart dagsljus och påtagligt 

bättre med avseende på energianvändningen. U-värdet på Chromogenics fönster är 42 % 

lägre än det U-värdet som användes i simuleringarna. Detta betyder att värmeförlusterna 

genom Chromogenics fönster skulle vara 42 % lägre i verkligheten om samma 

temperaturförhållanden skulle råda som i simuleringen. Detta betyder att Chromogenics 

fönster skulle i verkligheten prestera ännu bättre i energisynpunkt än vad de gjorde i 

simuleringen. 

Hur värdet på det framtagna nyckeltalet relaterar till energianvändningen i rummet där 

solskydden är installerade har undersökts. En god tillgång på användbart dagsljus måste 

inte betyda en högre total energianvändning för uppvärmning och kylning av en 

byggnad. Däremot kommer kylbehovet att öka om mer solstrålning tillåts komma in i 

byggnaden. Den kostnaden kan dock övervägas av det minskade behovet av att tillföra 

värme då mer solvärme kan tillgodoses.  

Dagsljusfaktorn säger egentligen inte någon om den faktiska tillgången på dagsljus i en 

byggnad. Med hjälp av dagsljusfaktorn kan potentialen till att få in dagsljus i ett rum 

uppskattas men när ett solskydd blandas in kommer inte detta nyckeltal att bidra med 

någon information om hur insläppet av dagsljus kommer vara. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatbilder från dagsljussimuleringar 

 

Figur B1: Bilden illustrerar det undersökta rummet sett ovanifrån. De vita talen 

representerar andelen av verksamhetstiden, i procent, då illuminansen är i det 

specificerade intervallet med det elektrokroma fönstren 
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Figur B2: Bilden illustrerar det undersökta rummet sett ovanifrån. De vita talen 

representerar andelen av verksamhetstiden, i procent, då illuminansen är under det 

specificerade intervallet med det elektrokroma fönstret. 
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Figur B3: Bilden illustrerar det undersökta rummet sett ovanifrån. De vita talen 

representerar andelen av verksamhetstiden, i procent, då illuminansen är över det 

specificerade intervallet med det elektrokroma fönstret. 
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Figur B4: Bilden illustrerar det undersökta rummet sett ovanifrån. De vita talen 

representerar andelen av tiden, i procent, som rummet används och illuminansen är i 

intervallet med externa rörliga solskydd. 
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Figur B5: Bilden illustrerar det undersökta rummet sett ovanifrån. De vita talen 

representerar andelen av tiden, i procent, som rummet används och illuminansen är 

under intervallet med externa rörliga solskydd. 
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Figur B6: Bilden illustrerar det undersökta rummet sett ovanifrån. De vita talen 

representerar andelen av tiden, i procent, som rummet används och illuminansen är 

över intervallet med externa rörliga solskydd. 
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Figur B7: Bilden illustrerar det undersökta rummet sett ovanifrån. De vita talen 

representerar andelen av tiden, i procent, som rummet används och illuminansen är 

över intervallet med standardglas D utan kompletterande solskydd. 
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Bilaga 2: Parametrar i Radiance  

Tabell B1: Tabell 19: Använda parametervärden i Radiance 

Parameter Värde 

pt 0,05 

ds 0,05 

aa 0,1 

pj 0,9 

dt 0,15 

ad 4096 

dj 0,7 

dp 512 

lw 0,005 

xScale 6 

yScale 6 

ar 128 

as 4096 

dc 0,75 

av 0 

lr 8 

ps 2 

st 0,15 

sj 1 

dr 3 

ab 6 
 


