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Sammanfattning 

 

Det blir allt vanligare att ha stora fönster och glaspartier i bostäder och även i andra typer av 
lokaler. Tanken att skapa en öppenhet mellan inomhusklimatet och naturen utanför genom 
att använda sig av fasadglas, har haft stor genomslagskraft inom framförallt byggandet av 
kontorshus. Problematiken kring glasfasader är omfattande och det är många faktorer som 
spelar in. En stor utmaning är att lyckas utforma en fasad där man tar tillvara på solvärmen 
vintertid och samtidigt stänger ute den under varmare perioder.  

Rapporten innefattar en fördjupning i utformningen av solavskärmning med utgångspunkt 
från tre aspekter; solvärmelaster, dagsljus och det arkitektoniska uttrycket. Utgångspunkten 
vid utformningen har varit att skapa moduler som är tänkta att upprepas längs hela fasaden, i 
syfte att effektivisera produktionsprocessen. Modulerna är flexibla och applicerbara på olika 
byggnader. 

Beräkningar för solvärmelaster och dagsljus har gjorts i programmen IES VE respektive 
VELUX daylight visulizer och för modellering har SketchUp och Revit Architecture använts. 
Genom analyser och beräkningar på ett antal moduler som har skapats, har modulerna 
utvecklats och förbättrats i ytterligare en generation. Utvecklingen av modulerna syftar till att 
göra dem mer effektiva i avseendet att uppnå ett behagligt inneklimat samt att sänka 
energikostnaderna. Beräkningar utförs på valt referensobjekt Täby kommunhus och 
resultaten jämförs med Svensk miljöbyggnads GULD-krav, eftersom certifieringen 
eftersträvas för det projektet. 

Resultaten visar på intressanta beteenden för de olika modulerna. Det man kan se är att 
moduler bestående av delar med olika vinklar ger allmänt bättre resultat och tycks vara mer 
flexibla som moduler jämfört med moduler med enklare former.  

Kraven som ställs i Svensk miljöbyggnads klassificering är svåra att uppfylla för både 
solvärmelaster och dagsljus, vad gäller en helglasad fasad med fast solavskärmning. Det som 
också kan utläsas av resultaten är att det är kraven för solvärmelaster som är svårast att 
uppfylla med de moduler som skapats. 
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Abstract 

It is increasingly common to use large windows and glazing in offices and other buildings. The 
idea of creating a transparency between indoor climate and natural surroundings through the 
use of glass facades has had a major impact, mainly in construction of office buildings. 
The complex of problems with glass facades is extensive and many factors are involved. 
A major challenge is to create solar shading that impose solar heat during winter and closes 
the solar heat out during the warmer periods.  
 
This report includes a deeper study of solar shading based on three factors: solar heating, 
daylight, and architectural expression. 
The aim of the design was to create modules that are supposed to be repeated along the entire 
facade, the purpose is to make the production more efficient. The modules are flexible and can 
be used in different buildings. 
 
The calculations of solar heating and daylight, has been made in the programs IES VE and 
VELUX daylight visualizer. REVIT Architecture and SketchUp have been used for modeling. 
Through analysis and calculations on a number of modules that has been created, the modules 
have been developed and improved in a new generation. The purpose of the development of 
the modules is to create a comfortable indoor climate and to lower the energy costs.   
Calculations are performed on the reference object Täby mayor´s office and the results are 
compared to requirements by Svensk Miljöbyggnad (Swedish Green Building), since the 
certification is sought for the project. 

The results have shown interesting behavior of the various modules. Modules that contains 
parts with different angles generally gave the best results and where also the modules with 
the best flexibility. 
 
The requirements in Svensk Miljöbyggnad (Swedish Green Building)classification is hard to 
achieve in both solar heating and daylight. The results also shows that the requirements for 
solar heating are the most difficult to fulfill with the created modules. 
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Förord 

Följande rapport är resultatet av 15 högskolepoängs examensarbete, utfört under våren 2012. 
Detta som en avslutning på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik & Design vid KTH, 
Stockholm. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
 

Det blir allt vanligare att använda sig av stora fönster och glaspartier både i bostäder och i 
andra typer av lokaler. Tanken om att skapa en öppenhet mellan inomhusklimatet och 
naturen utanför genom att använda sig av fasadglas, har haft stor genomslagskraft inom 
framförallt byggandet av kontorshus. Glasfasadens förmåga att dra nytta av dagsljuset och 
utsikten som den möjliggör har visat sig gå i linje med det klimat som eftersträvas i 
kontormiljöer. För att möjliggöra detta utan skyhöga energikostnader och ohållbart 
inomhusklimat har det utvecklats en mängd olika fasadsystemlösningar under de senaste 
20 åren. 
 
Problematiken kring glasfaser är omfattande, det är många faktorer som spelar in. En stor 
utmaning är att lyckas utforma en fasad där man tar tillvara på solvärmen vintertid och 
samtidigt stänger ute den under varmare perioder. Genom detta kan man åstadkomma ett 
behagligt inomhusklimat året runt till minsta möjliga energikostnad. Solenergin utnyttjas 
vintertid och kostnader för komfortkyla sommartid reduceras. 
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1.2. Syfte och Mål 
 

För arbetet eftersträvas att bredda kunskaperna om problematiken kring utformningen av 
glasfasadsystem. Tillika eftersträvas att skapa en uppfattning om de aspekter som påverkar 
utformningen, såsom energi, solvärme, dagsljus, solavskärmning och material. Utifrån denna 
grund planeras valda aspekter studeras närmre; dagsljus och solvärmelaster, samt metoder 
för beräkning av dessa. 

Målet är att utifrån beräkningar, jämförelser och analys på valt referensobjekt Täby nya 
kommunhus, presentera olika förslag på fasadsystem. Resultatet ska bygga på tillförlitliga 
beräkningar som jämförs med Miljöklassad byggnads guldkrav på dagsljus och 
solvärmelaster.  
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1.3. Avgränsningar 
 

1.3.1. Skuggor från omgivning 

Omgivningen har en viss påverkan på val av solavskärmning då omkringliggande träd 
och/eller byggnader finns belägna nära intill den fasad som ska utformas. I de beräkningar 
som utförs tas inte hänsyn till omkringliggande föremål som byggnader och träd. Dels för att 
förenkla beräkningarna men också för att målet är att skapa en modul som är gångbar i flera 
miljöer än just den för valt referensobjekt. 

 
1.3.2. Endast kontor 

Kraven för dagsljus och solvärmelaster varierar beroende av vilken typ av lokal som 
behandlas. Eftersom valt referensobjekt är en kontorsbyggnad och eftersom denna typ av 
byggnad utgör en stor andel av alla glasbyggnader, begränsas rapporten till att behandla 
endast denna typ av lokal.  

 
1.3.3. Rörlig solavskärmning 

I dagsläget finns inga bra metoder för att göra beräkningar på motoriserad solavskärmning i 
valt program, IES VE. Därför utförs beräkningar endast på förslag med fast avskärmning. 
Eftersom rörlig solavskärmning används i stor utsträckning tas förslag fram även för sådan, 
även om beräkningar inte utförs för denna. Förslaget beskrivs ytterligare under avsnitt 3.2.5.  

 
1.3.4. Dubbelskalsfasader 

Av samma anledning som för rörlig solavskärmning kommer det inte heller att göras 
beräkningar på dubbelskalsfasader. Dessutom spelar faktorer som till exempel ventilation 
roll för dessa beräkningar, områden som inte beaktas i rapporten. 

 
1.3.5. Brand, Ventilation och ljud 
Utifrån tidsramarna har bedömningen gjorts att bortse från faktorer som brand, ljud och 
ventilation. 

1.3.6. Beräkningar 

Alla beräkningar begränsas till utvalda rum mot söder, som utgör riskområden ur 
beräkningssynpunkt för solvärmelaster. Avgränsningen görs utifrån de tidsramar som är 
satta, samt utifrån vad som bedömts som viktigt för analysen. 

1.3.7. Infästning 

   Ingen hänsyn till infästning av avskärmningsmoduler tas i denna rapport.  

1.4. Nulägesbeskrivning 
 White Arkitekter AB öppnade sitt första kontor 1951 i Göteborg och idag finns 8 kontor i 
Sverige samt 3 i Danmark. Just nu arbetar kontoret i Stockholm med ett uppdrag att utforma 
Täby nya kommunhus, en glasad kontorsbyggnad. En utvändig solavskärmning planeras för 
byggnaden och diskussioner råder kring det befintliga förslaget som består av vertikala 
plåtbeklädda lameller. 
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2. Teoretisk Bakgrund 

2.1.   Glasfasadsystem - Kontor 

2.1.1 Inomhusklimat 

För att kunna beräkna och bestämma en byggnads energianvändning krävs att det först 
bestäms ett inneklimat som är behagligt. Inneklimatet beror i sin tur av en rad olika aspekter 
och människor upplever eller uppfattar dessa aspekter på olika sätt, därför behövs också ett 
bra system för att kunna mäta denna upplevelse. 
I figur 1 nedan följer en bild av de olika aspekter som spelar in. I denna rapport belyses 
framförallt den termiska komforten. Den termiska komforten beror i sin tur på olika faktorer 
såsom lufttemperaturen, luftens relativa fuktighet, lufthastigheten och 
strålningstemperaturen. Hit hör också klädsel och aktivitet. 
 

                 
Figur 1 

Klädsel och Aktivitet 

Klädsel och aktivitet spelar en stor roll när man tittar på inneklimatet. Kläder isolerar 
kroppen och gör därmed att komforttemperaturen kommer att variera människor emellan. 
Aktiviteten är en annan viktig fråga, vilka aktiviteter som lokalerna är avsedda för. 

Temperatur och strålning 

Lufttemperaturen är den största faktorn som spelar in vid upplevelsen av klimatet. Det finns 
olika sätt att mäta temperatur och det är viktigt att känna till att lufttemperaturen inte tar 
hänsyn till stålningstemperaturer och ger på så sätt egentligen ett dåligt resultat när man ska 
beskriva inneklimatet. Strålningstemperaturen är temperaturen från omgivande ytors olika 
temperaturer och medelstrålningstemperaturen ett medelvärde av dessa vilket bör tas med i 
beräkningen av den upplevda komforten. För att kunna ta fram ett bra värde på detta används 
därför operativ temperatur, denna tar hänsyn till både luftens och omgivande ytors 
temperatur.  
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Den operativa temperaturen kommer att vara lägre för en människa som står framför en kall 
glasyta än för en människa som står framför en varm yttervägg, och är bra som verktyg för att 
beskriva kroppens totala värmebalans. Vid undersökning av ett specifikt byggelement eller 
risken för lokalt obehag av vissa kroppsdelar är det bättre att utgå från den riktade operativa 
temperaturen. Det kan t.ex. vara drag i nacken eller kalla fötter och då tar man bara hänsyn till 
ytor på en och samma sida. 
Med kunskap om operativ och riktad operativ temperatur förstår man också att det är en 
viktig aspekt att ta hänsyn till när stora glaspartier eller glasfasader byggs. 

Lufthastighet 

Drag är ett problem som kan uppkomma framförallt i sammanhang av kontorslokaler då 
stillasittande arbete gör att man blir mer känslig. Drag är en lokal nedkylning av kroppen och 
beror av lufthastigheten, omgivande ytors temperatur och lufttemperaturen. Därför bör 
luftens medelhastighet inte understiga 0.15 m/s.1 

Relativ fuktighet  

Relativ fuktighet är ett mått på hur mycket fukt luften innehåller vid en viss temperatur i 
förhållande till vad den maximalt kan innehålla vid samma temperatur. Den mäts i procent 
och det är viktigt att den relativa fuktigheten ligger inom rätt intervall för ett behagligt 
inneklimat. För hög RF medför risk för mögel och svampangrepp på material och för låg RF 
kan ge upphov till att människor kan få problem med torra slemhinnor. En tumregel är att 
hålla RF mellan 50-70 %.2 

Att mäta den termiska komforten 

Termisk komfort kan beskrivas utifrån ovanstående aspekter men det kan ändå vara svårt att 
få en bra överblick över hur den termiska komforten faktiskt upplevs. Detta på grund av att 
människor tycker och känner olika, ett klimat som upplevs som behagligt för den ena behöver 
inte alls upplevas lika för den andre. 
För att göra det möjligt att mäta detta har det tagits fram en skala där personer får betygsätta 
det termiska klimatet, PMV-skalan. PMV står för Predicted Mean Vote och är det förväntade 
medelutlåtandet. Skalan sträcker sig från -3 till +3, där -3 är ett kallt klimat och +3 ett hett 
klimat, om PMV ligger på  0.5 anses det vara ett neutralt termiskt klimat. Personer 
betygsätter utifrån skalan och hur de upplever det termiska klimatet och på så sätt tar man 
fram en skattad temperaturupplevelse. 
När PMV-indexet är beräknat kan man ta fram PPD- indexet som står för Predicted Percentage 
of Dissatisfied, alltså det förväntade procentalet missnöjda. Det finns inget klimat där alla är 
helt nöjda samtidigt. 3 
  

                                                           
1
 Warfvinge, Dahlblom 2010 

2
 SMHI 2012 

3
 Warfvinge, Dahlblom 2010 
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2.1.2. Dagsljus 

Solljuset har stor betydelse för människans välbefinnande och styr hela vår dygnsrytm. Många 
av våra biologiska funktioner är beroende av solljus och tillgången till det gör därför att vi kan 
koncentrera oss på våra arbetsuppgifter bättre. Det ökar dessutom inlärningsförmågan och 
förbättrar vårt immunförsvar.4 Dagtid under sommarhalvåret fungerar solljuset som den 
största ljuskällan i våra kontorsmiljöer. Att nyttja dagsljuset maximalt är av stort intresse, inte 
bara för välbefinnandets skull utan det leder också till energibesparingar då vi kan minska på 
den konventionella belysningen. 
   Genom att planera fönster och solavskärmning kan vi bestämma hur mycket ljus som ska 
släppas in, ljusets karaktär och användbarhet. Vi kan undvika bländning av solen, som i 
Norden är ett stort problem under framförallt våren och hösten då solen står lågt på himlen. 
 
Mängden dagsljus som kommer in beror av fönstrets placering, storlek och form, antal 
glasrutor och vilken typ av glas som används. Lågemissionsglas släpper in mindre solljus än 
ett vanligt fönsterglas. Som Figur 2 visar, har den omgivning som byggnaden står i också stor 
inverkan på ljusinsläppet. Skuggande byggnader eller stora träd kan hindra väsentliga 
mängder ljus från att ta sig in i ett rum. 
 
 

 
     Figur 2 

När solljuset träffar ett fönster, går en stor del rakt genom glaset och in i rummet. Detta kallas 
för direkt transmittans (ST). En del av ljuset stannar i rutan och absorberas (SA), medan en 
liten del reflekteras (SR) och studsar ut från rutan igen. Hur stor del som absorberas och 
reflekteras kan styras genom val av fönster, där urvalet är stort. Reduktionen av dagsljuset 
sker i varje ruta vilket medför att ju fler rutor ett fönster har, desto mindre del dagsljus släpps 
igenom.5 

                                                           
4
 Olsson, Jonsson, 2011-12-30  

5
 Bülow, Hübe, Lundgren 2005 
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Figur 3 

Den del av solljuset som absorberas i rutan, värmer upp glaset, som i sin tur avger värme in i 
rummet och/eller tillbaka ut. Denna överskottsvärme utnyttjas ofta som tillskottsvärme till 
lokalen. Hur mycket av den absorberade värmen som kommer in beror precis som dagsljuset 
på vilken typ av ruta som används samt antalet rutor. Figur 3 visar solinstrålning genom ett 
dubbelglas-fönster. 
 
För att uppnå goda dagsljusförhållanden i en lokal bör belysningsstyrkan vara tillräcklig och 
ljuset vara relativt bländfritt. När man gör beräkningar och mätningar används 
dagsljusfaktorn som ett mått på belysningsstyrkan, men kan också uttryckas i lux (ljusflöde 
per ytenhet). Vid mätningen jämför man förhållandet mellan belysningsstyrkan inomhus och 
utomhus, vilket ger en dagsljusfaktor uttryckt i procent. 
 
För beräkning av dagsljus används ofta standardiserade värden för ljusstyrkan utomhus. Vid 
beräkning av dagsljusfaktor i Velux daylight visualizer används väderförhållande ”overcast 
sky”, som skall motsvara en helt molntäckt himmel. I tabell 1 nedan beskrivs sambandet 
mellan belysningsstyrkan i lux och dagsljusfaktorn, då belysningsstyrkan utomhus är 3000-
8000 lux, vilket motsvarar overcast sky: 
 

 
Tabell 1 

 

I AFS 2009:02 finns bestämmelser för hur hög belysningsstyrkan bör vara i olika utrymmen. 
För kontor, arbetsplatser finns speciella rekommendationer som förenklat är ca 500 lux. 
 
Ett fönsters placering spelar roll för ljusinsläppet. Ett högt beläget ljusinfall (Figur 4) ger ett 
bättre ljusinsläpp än ett lågt eftersom det direkta solljuset då når längre in i rummet. På det 
sättet ger ett långsmalt fönster bättre ljusinsläpp än ett lågt och brett. Vid ett normalstort 
fönster är det ljus som faller in vid fönstrets ovankant fyra gånger så effektivt som det som 
faller in vid underkant.6 

                                                           
6
 Olsson, Jonsson, 2011-12-30 
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Figur 4 

Bländning 

Samtidigt som man vill släppa in mycket dagsljus till en byggnad, finns det också tillfällen då 
dagsljuset kan orsaka problem. När solen står lågt på himlen, vilket den gör stora delar av året 
i Norden, uppstår ofta problem med bländning av solen. 
Detta är ett stort problem framförallt i kontorsmiljöer där god arbetsmiljö önskas och 
problemet har ökat avsevärt i takt med att datorerna har ersatt pappersarbetet de senaste 
åren. Detta beror främst på att pappret reflekterar solen, medan en datorskärm fungerar som 
en armatur och själv utstrålar ljus som gör att det blir svårt att uppfatta kontrasterna på 
skärmen då för mycket ljus faller på den. Samtidigt har vårt synfält förflyttats från att titta ner 
på ett papper till att titta rakt fram mot en skärm. Detta innebär att fönsterytor ofta finns i vårt 
synfält vilket ökar risken för bländning. 
Idag utformas ofta arbetsplatser efter kontorslandskaps-principen till skillnad från de tidigare 
cellkontoren, vilket försvårar möjligheten att kontrollera den individuella visuella miljön. 
Kontorslandskapen saknar ofta reflekterande ytor såsom väggar och skärmar som kan 
reflektera solen och skapa ett mer vilsamt ljus. 
  
Detta är ännu en uppgift solskyddet har, förutom att hålla nere kylbehovet och undvika 
övertemperaturer inomhus; att förhindra bländning. 
Den stora konflikten ligger i att erhålla tillräckligt med dagsljus och samtidigt förhindra 
oönskad solinstrålning. 
 
En utvändig avskärmning är ofta nödvändig för glasade kontorsbyggnader, för att skapa en bra 
innetemperatur. Den typen av avskärmning tar dock inte hand om bländningsproblematiken, 
utan får ofta kompletteras med en invändig avskärmning som kan manövreras manuellt av 
den enskilde brukaren. 
   Ett vanligt sätt att åstadkomma detta är invändiga persienner. Genom att vinkla dessa kan 
det direkta solljuset avskärmas och samtidigt leda om en del av solljuset mot taket, som då 
fungerar som en god ljusspridare.7 
  

                                                           
7
 Bülow, Hübe, Lundgren 2005 
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2.1.3. Solskydd  

 

Glasets växthuseffekt 

För vanligt klarglas är transmittansen hög för alla våglängder i solspektret. Stor del av 
strålningen tar sig igenom glaset och absorberas så småningom i rummets ytor varpå den 
omvandlas till värmestrålning som avges. Denna värmestrålning är betydligt mer långvågig än 
den som solen avger och kan därför inte ta sig tillbaka ut genom klarglaset. Energin kan inte 
transmitteras genom rutan utan absorberas och reflekteras tillbaka in i rummet. Det är denna 
effekt som kallas för växthuseffekten och som bidrar till stora problem särskilt i glasade 
kontorsmiljöer, eftersom arbetstiderna sammanfaller med tiderna då solen lyser som starkast 
om dygnet. Värmetillskottet från strålningen är normalt betydligt större än det som 
människor, apparater och belysning genererar och påverkar därför inomhusklimatet 
väsentligt. Det är därför av stor vikt att skärma av dessa byggnader på ett lämpligt sätt, för att 
åstadkomma ett gott inomhusklimat och minska energianvändningen för kylning. 

 Solskyddssystem 

Det finns många olika glassystem som varierar i förmåga att släppa igenom och stänga ute 
solenergi. Det är viktigt att känna till hela systemets egenskaper, dvs. Hur fönster samverkar i 
kombination med solskyddet, för att få en helhetsbild till grund för utformningen av ett 
glasfasadsystem. 

De viktigaste parametrarna vid val av glas och solskydd är transmittansen och g-värdet. G-
värdet är ett värde för solenergitransmittans, ett uttryck för tillskott av gratis solvärme. Ju 
lägre värden för transmission och g-värde, desto mindre av strålningen tar sig igenom 
fasadsystemet och belastar inneklimatet. Ju högre värde på LT (ljustransmission), desto mer 
dagsljus får lokalen tillgång till. Egenskaper för solsystem kan beräknas med olika program 
som ParaSol, Velux daylight visualizer och IES VE, som är simuleringsprogram för att beräkna 
bl. a. dagsljus och solvärmelaster. För denna rapport används Velux daylight visualizer för att 
beräkna dagsljus och IES VE för att beräkna solvärmelaster.  
Förutom solvärmelaster beror kylbehov och övertemperaturer i en lokal av andra faktorer. De 
väsentligaste är vilken aktivitet som utförs i lokalen samt ventilationssystemets flöde och 
temperatur. Alla dessa parametrar hänger därför samman och bör beaktas för att bestämma 
det slutliga g-värdet för systemet.  

I dessa beräkningsprogram är g-värdet en central parameter. Fönstersystemet kan beskrivas 
med gsyst vilket motsvarar ett sammanvägt g-värde för fasaden och består i detta fall av 
delarna gfönster och gsolskydd. Gfönster är ett värde för fönstret med sin solskyddande funktion och 
gsolskydd beror av var solskyddet är placerat och hur det är vinklat i relation till glaset. När man 
ska jämföra olika system är det viktigt att beakta att g-värden bör väljas utifrån klimatet, hur 
molnigt det är, vilken temperatur det är samt solens intensitet och infallsvinkel. Vid 
beräkningar och jämförelser används för enkelhetens skull dock ofta ljus som faller vinkelrätt 
mot glaset, som standardvärde. 
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Solskyddsglas 

Solskyddsglas har funnits länge men utvecklats på många sätt under de senaste 20 åren. Den 
första typen var ett genomfärgat glas (Figur 5:1) som absorberar stor del av solenergin och 
sedan låter den stråla tillbaka ut igen. En lite senare variant (Figur 5:2) är ett klarglas som 
istället reflekterar stor del av energin med hjälp av en hård metallbeläggning ytterst på 
glasrutan. Båda dessa sorter har visserligen förmåga att stoppa delar av solenergin, men på 
bekostnad av genomsynligheten. Ju effektivare skydd mot solen innebär samtidigt desto 
mindre genomsynlighet. 

 

 

Figur 5:1 

 

Figur 5:2 

 

Idag finns skräddarsydda glas för alla ändamål. Det mest populära glaset för användning i 
lokaler, har beläggningar av olika slag som filtrerar bort större delar av de våglängder som inte 
är synligt ljus. Det vill säga ultraviolett strålning och nära-infraröd strålning. På detta sätt 
skapas glas vars LT-värden (för ljustransmittans) är höga samtidigt som ST-värdena (för 
soltransmittans) är väldigt låga. Dessa glas ger därför stor genomsynlighet samtidigt som de 
har bra g-värden. Figur 6 visar principen för ett modernt glas.8 

 

 

Figur 6 

  

                                                           
8
 Bülow, Hübe, Lundgren 2005 
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Solskydd 

Eftersom andelen glas i fasaderna ökar, är det oundvikligt att skydda sådana byggnader från 
solstrålning och de övertemperaturer som den orsakar, på mer effektiva sätt än bara med 
solskyddsglas. Ju tidigare strålningen stoppas, desto effektivare skydd ger avskärmningen. En 
utvändig avskärmning är därför i regel mer effektiv än en invändig, medan en avskärmning 
som placeras mellan två rutor befinner sig någonstans mitt emellan dem. Det finns många 
typer av solskydd såsom markiser, persienner, fasta och rörliga lameller/skärmar, gardiner av 
olika slag. Spridningen är därför stor inom varje grupp men tabell 2 nedan visar 
genomsnittsvärden för de olika avskärmningsalternativen. 

Solskydd Gsolskydd 

Utvändigt 0,30 

Mellanliggande 0,45 

Invändigt 0,60 

Tabell 2 

Utvändiga solskydd 

Det finns en mängd olika sätt att skärma av en byggnad utvändigt. Några exempel på 
produkter är markiser, horisontella och vertikala fasadpersienner/lameller, screenvävar och 
skärmar. Alla produkter har sina för- och nackdelar för olika ändamål utifrån deras 
egenskaper såsom geometri, färg och täthet. De fungerar också olika i olika klimat då vissa till 
exempel är mer vindkänsliga än andra. 
Själva fasaden kan också fungera som en utvändig avskärmning. Genom att placera fönstren 
djupt in i fasaden åstadkommer man en viss avskärmning på samma sätt som ett skärmtak 
fungerar. 
Som figur 7 nedan visar, är den utvändiga avskärmningen i många fall effektiv då solen står 
högt på himlen, d.v.s. dagtid under sommaren, men brister ofta i förmåga att ta hand om 
solstrålningen då solen står lågt under vintern, på morgnar och under kvällstid. Detta beror 
dock på vilken typ av avskärmning som används och ofta ses detta inte som ett problem 
eftersom man dessa tider vill ta tillvara på solvärmen. Däremot uppstår bländning som ett 
problem till följd av detta, vilket behandlas i avsnitt 2.1.2.  
   För utvändig avskärmning är materialets transmitans det som har störst inverkan på 
avskärmningens g-värde. 

 
Figur 7 
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Invändiga solskydd 

Vid invändig avskärmning spelar solskyddets reflekterande egenskaper stor roll för 
avskärmningens g-värde. Detta beror på att det som i huvudsak effektivt kan undvikas med en 
invändig avskärmning är den absorberande solstrålningen. Genom att använda ett material 
som har hög reflektans och är tätt, d.v.s har låg transmittans kan man alltså undvika den 
värme som annars skulle avgetts till rummet genom absorption. På det sättet kan en reflektion 
på upp till 80 % uppnås genom invändig avskärmning.   

Mellanliggande solskydd 

En mellanliggande solavskärmning används mellan två glasskivor eller som en 
dubbelskalsfasad. 

En dubbelskalsfasad är uppbyggd så att en solavskärmning är placerad i ett utrymme mellan 
två glasrutor. Utrymmet emellan glasrutorna bildar en luftspalt som kan variera i bredd och 
ventileras på olika sätt. Ventilationen kan ske antingen helt mekaniskt, helt naturligt eller en 
blandning av de båda varianterna och kan dessutom vara ute- eller inneventilerad. Spaltens 
bredd kan variera mellan ca 0,3-1meter.9 

Fördelar med en mellanliggande solavskärmning är att ett skydd skapas kring själva 
avskärmningen och får på så sätt inte samma slitage som ett utvändigt skydd skulle få. Andra 
fördelar är att fönster i höga hus kan vara öppningsbara.10  
  

Fast eller rörlig avskärmning 

Solskydd kan vara fast monterade eller rörliga, ibland motoriserade. Som tidigare nämnt 
fungerar utvändig fast monterad avskärmning bra för att avskärma då solen står högt på 
himlen, men brister ibland i förmåga att skydda mot bländning och annan oönskad 
instrålning. Eftersom solhöjden varierar kraftigt under året och dygnet, ger en rörlig 
solavskärmning väsentligt bättre skydd och möjliggör en flexibilitet för att kunna styra 
instrålningen efter behov. Vid fast monterade skydd kommer det alltid att finnas tillfällen då 
skuggningen blir för stor respektive för liten. Rörlig utvändig avskärmning kan innefatta 
markiser, persienner eller utvändiga solskyddsgardiner. Det kan också vara motoriserade 
lameller, vertikala eller horisontella. Vad gäller motoriserade lameller, är det en ekonomisk 
avvägning då motoriserad avskärmning är ett betydligt dyrare alternativ med avseende på 
investeringskostnaden. Ur ett längre perspektiv sett leder dock den motoriserade 
avskärmningen till energibesparingar då man på ett helt unikt sätt kan ta tillvara solenergi 
under kallare perioder och spara in på komfortkylan under varmare perioder. Ur 
beräkningssynpunkt finns det i dagsläget inte särskilt utvecklade metoder för att beräkna 
solvärmelaster för motoriserade solskydd.  
  

                                                           
9
 Svensson, Åqvist 2001 

10
 ACC glasrådgivare AB 2004 
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Solinstrålning 

Olika väderstreck belastas olika mycket av solinstrålning. För en vertikal yta mot söder 
uppgår den till ca 850 W/  . Även för en horisontell yta kan den maximala solinstrålningen 
bli ca 850 W/  , mot sydost eller sydväst något mindre 830 W/  . Vertikala ytor mot Öster 
och Väster ligger på 800 W/  , och för norrsidan är den bara 300 W/  .  
Med anledningen av att solinstrålningen ser olika ut för olika väderstreck krävs därför att 
man tar hänsyn till de olika fasadernas orientering för att skapa ett solskydd med optimal 
funktion. Hur solen står beror alltså på vilket väderstreck fasaden vetter mot. En fasad mot 
öster eller väster har en mycket lågt stående sol i jämförelse med en fasad mot söder. Därför 
kan det t.ex. vara svårt att utforma ett horisontellt utskjutande solskydd på dessa fasader och 
få ett bra resultat. Screenvävar fungerar bra i alla väderstreck då de löper parallellt med 
glasrutan. Mot söder fungerar persienner med fasta lameller mycket bra och om de är 
reglerbara fungerar de även bra mot de andra väderstrecken.11 
   Figur 8 visar den årliga direktinstrålningen för olika väderstreck vid olika solhöjder. 
 

    

Figur 8 

    

  

                                                           
11

 Bülow-Hübe, Lundgren 2005 
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2.1.4. Solvärmelast 

Solenergitransmissionen delas upp i primär och sekundär strålning där den primära är den 
direkt transmitterade strålningen och den sekundära är den del som tillför energi till rummet 
genom att först absorberas i glasrutan. 
Den transmitterade och den absorberade strålningen blir tillsammans solvärmelasten på 
rummet. Solvärmelasterna ökar således med ökande fönsterarea och är både positivt och 
negativt beroende på om vi är i behov av att värma eller kyla byggnaden. Solvärmelasttalet 
mäts i W/m2 golv. 
Under vintermånaderna uppskattas solvärmelaster eftersom det bidrar till uppvärmningen av 
rummen och blir på så sätt ett tillskott av gratisenergi. Av denna anledning kommer man 
under sommarmånaderna istället att få problem med solvärmelasterna då övertemperaturer 
lätt uppstår inomhus. Då blir klimatet obehagligt att vistas i om man inte har tillräcklig 
solavskärmning och/eller något komfortkylningssystem. 
Komfortkylningssystem kostar energi och pengar och bidrar till att öka husets 
energiförbrukning. För att få ner energikostnaderna eftersträvas därför byggnader med låga 
solvärmelaster där kylbehovet är litet eller inget alls i bästa fall. Lösningen blir oftast ett 
utvändigt avskärmningssystem. Dessa system utformas på olika sätt för olika byggnader. 

 

Beräkning av solvärmelast 

För att beräkna solvärmelasten SVL i ett rum utifrån Svensk Miljöbyggnads krav används en 
förenklad metod där den maximala solstrålningen ca 800W/m2 antas. Antagandet bygger på 
mängden solinstrålning mot en vertikal yta. 
När man beräknar måste hänsyn tas till rummets olika sidor, var fönstren finns och mot vilket 
väderstreck de vetter. Man gör endast beräkningar på rum med fönster som vetter mot söder, 
väster och öster och beroende på om det är ett hörnrum eller inte används en annan formel. 
Detta för att hörnrum är solbelysta under en längre tid. 
 
Formel för rum med fönster som vetter åt ett väderstreck: 

              
     

    
                                          

Formel för rum med fönster mot två väderstreck, Söder och Öster eller Söder och Väster: 

              
                 

    
           

                 

    
                     

                    

      = sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd 

      = glasad del av fönster, dörrar och glaspartier utan karmar, bågar och profiler (  ) 

     = det bedömda rummets area (  )12 

  

                                                           
12

 Sweden Green Building Council 2012 
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2.2.  Klassificeringssystem 
 

Idag spelar klassificeringssystem en stor roll i byggprojekt, och är ett bra hjälpmedel för att 
premiera byggnader med låg energiförbrukning. Det är alltid viktigt att ta hänsyn till miljön 
och det finns ett stort behov och intresse av att minska energiförbrukningen och förbättra 
inomhusklimatet. Med hjälp av olika klassificeringssystem kan man få ett ”kvitto” på hur en 
byggnad klarar vissa kvaliteter. Dessa kan exempelvis vara ur energi-eller miljösynpunkt. 
 
För denna rapport jämförs resultat med Svensk Miljöbyggnads GULD-krav för dagsljus och 
solvärmelaster. Nedan beskrivs dessa krav samt hur andra ledande klassificeringssystem som 
LEED och BREEAM fungerar. 

2.2.1. LEED 

LEED är utvecklat av U.S. Green Building Council och är det mest kända och spridda systemet i 
världen. Länder som Kuba, Kanada och Indien har gjort lokala anpassningar och utgår på så 
sätt inte från den amerikanska standarden. Det finns olika versioner av systemet som har 
utvecklats från den första som kom 1999, systemet kan anpassas under projekterings och 
driftstadiet och även för befintliga byggnader. Certifieringen sker utifrån en 4-gradig skala: 
Certifierad, Silver, Guld, Platinum och utifrån poäng som ges inom varje bedömningsområde. 

2.2.2. BREEAM 

BREEAM är ett utav de äldsta miljöklassningssystemen och utav de olika internationella 
systemen i Europa är BREEAM det mest spridda.13 Systemet kommer från Storbritannien och 
har olika verktyg för att bedöma både befintliga byggnader och för bedömning under 
projektering. Bedömningsområdet är brett och kraven är hårda, minimikrav ställs även inom 
en rad olika områden, projektledning, vattenhushållning och inomhusklimat såsom 
ventilation och belysning för att nämna några. De olika bedömningsområdena poängsätts och 
summeras till en totalpoäng som i sin tur översätts i BREEAM:s 5-gradiga betygskala som går 
från PASS till OUTSTANDING. 

2.2.3. Svensk miljöbyggnad 

Klassificeringssystemet som tidigare hette Miljöklassad byggnad heter idag Svensk 
Miljöbyggnad. Systemet är förhållandevis enkelt och de olika nivåer som en byggnad kan 
uppnå är BRONS, SILVER och GULD. Befintliga byggnader såväl som nybyggnationer oavsett 
storlek kan klassas enligt systemet, som är baserat på svenska bygg och myndighetsregler och 
svensk byggpraxis.  
Med hjälp av Miljöbyggnads klassificeringssystem ges en bra uppfattning om kvaliteter hos 
byggnaden vad gäller energi, inomhusmiljö och material.  
Det finns en rad olika indikatorer som bedöms men i och med våra avgränsningar redovisas 
kriterierna för solvärmelast och dagsljus nedan. 
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Bedömningskriterier  

Solvärmelast 

Indikator 3 i Miljöbyggnad handlar om solvärmelast. För att minska behovet av komfortkyla 
och för att undvika övertemperaturer inomhus sommartid måste solvärmelasterna minska. 
Därför bedöms solvärmelasttalet som mäts i W/  golv. För att uppnå GULD i denna 
bedömning måste solvärmelasttalet vara under 18 W/  golv. Tabell 3 visar kriterierna för de 
olika nivåerna. 
 

 
Tabell 3 
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Dagsljus 

Indikator 3 handlar om dagsljus och är en annan del som bedöms i Miljöbyggnad, ett klimat 
med god tillgång till dagsljus eftersträvas. Dagsljusfaktorn mäts i % och kvaliteten i varje rum 
bedöms med en dagsljusfaktor alternativt en förenklad metod och då med hjälp av 
fönsterglasandel AF. Tabell 4 visar kriterierna för de olika nivåerna.14 
 

 
Tabell 4 
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2.3. Referensobjekt – Täby nya kommunhus 
 

White Arkitekter AB projekterar just nu ett 
nytt kontorshus för Täby kommun och detta 
har vi valt som referensobjekt för våra 
beräkningar.  Byggnaden består av en 
rektangulär glasbyggnad med fem plan över 
mark, ett källarplan samt plan 6 som delvis 
består av takterrass. Plan ett skiljer sig från 
de övriga planen då den nordvästra fasaden 
ligger i direkt anslutning till ett sjukhus.     
I övrigt består fasaden av glas.  

 
Figur 9 

 

 

Figur 10 Exteriör bild från vinnande tävlingsförslaget. White Arkitekter 2010. 

 
För byggnaden finns ett befintligt förslag på utvändig solavskärmning i form av fast 
monterade vertikala plåtbeklädda lameller, enligt figur 10 ovan. Lamellerna är placerade så 
att de står glest vid entrén i öster och tätnar mot hörnen i söder och norr. 
Förslaget har vuxit fram utifrån en tanke om fasadens uttryck och har därför inte undersökts 
närmre ur energisynpunkt. Därför kommer beräkningar göras även på det befintliga förslaget 
som vi sedan jämför med de förslag vi har skapat. 
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3.  Faktainsamling 

3.1.  Text 

För att kunna göra simuleringarna i programmen krävs att modellen som ska analyseras 
innehåller rätt information. De olika materialens reflektionsvärden har vi hämtat hos White 
Arkitekter, det är schablonvärden som används i olika projekt. 
I fördjupningen och den teoretiska bakgrunden har vi använt oss utav aktuella tidsskrifter 
samt tillförlitliga hemsidor.  
För beskrivning av Miljöklassad byggnads krav för beräkningar av solvärmelaster och 
dagsljus är viss information hämtad direkt från kravspecifikationen som finns på Sweden 
Green Building Councils hemsida. Detsamma gäller för de tabeller som finns i avsnittet. 

3.2. Bilder 

 Där ej annat anges gäller att alla fotografier är tagna av oss och alla bilder är skapade av oss. 
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4. Genomförande 

4.1. Metoder för beräkning och modellering 

4.1.1.  Revit  

För modellering har programmet Autodesk Revit Architecture valts. Programmet har tagits 
fram för all form av byggprojektering och utgör kärnan i det som kallas BIM (Building 
information modeling). Konceptet bygger på tanken att slippa använda sig av en mängd olika 
program under projekteringsprocessen genom att sammanlänka alla funktioner i ett enda 
program. Tidigare har det varit en normalitet att använda sig av ett program för att skissa upp 
en 3d-modell och skapa sig en helhetsbild av det som skall projekteras, vidare ett CAD-
program för att skapa ritningar och slutligen ytterligare ett program för att åstadkomma en 
naturtrogen och designmässig visualisering av byggnadsverket. I Revit kan en detaljerad 
modell skapas, varpå ritningar kan erhållas genom att placera olika vyer av modellen i 
ritningsmallar genom några knapptryckningar. Även designmässiga visualiseringar är möjliga 
att åstadkomma i Revit Architecture. På så sätt har alla funktioner bakats samman i ett och 
samma program där alla funktioner är kopplade till samma 3d-modell.15 
   Som underlag för modellering har vi 
fått CAD-ritningar på referensobjekt 
Täby kommunhus från White 
Arkitekter. Dessa har länkats in i Revit 
och utifrån dem har vår modell 
skapats enligt figur 11, med verktygen 
i programmet. Denna modell har 
sedan använts som underlag för alla 
modeller med respektive 
solavskärmningsalternativ.  
 

 
Figur 11 

Modeller för beräkning 

För att kunna skapa filer som kan exporteras till beräkningsprogrammen IES VE och Velux 
Daylight Visualizer krävs att vissa inställningar görs i Revit. Båda programmen kräver att rum 
anges i modellfilen.   
  

Eftersom beräkningsprogrammen är rumsbaserade är det också viktigt att modellen av det 
rum som skall simuleras är tät. Detta kontrolleras genom att koppla alla väggar som omsluter 
rummet till taket i modellen. Av samma anledning är det också av värde att göra modellen så 
enkel som möjligt, genom att endast rita in de byggdelar som är av väsentligt värde för 
beräkningarna. De byggdelar som vi har bedömt är av värde för våra beräkningar och 
analyser är: 
 
Grundplatta Ytterväggar Tak 
Bjäklag Vissa Innerväggar Undertak 
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Figur 12 visar den grundmodell  
Som skapats för export till Velux för 
beräkning av dagsljus. Hela byggnaden 
används på så sätt inte för beräkning utan 
endast utvalt rum mot sydväst, vilket 
bedömts som lämpligt för beräkning. För att 
generera snabba resultat har det valts att 
lägga in alla avskärmningsförslag i samma 
modell. Detta är möjligt då höjdskillnaden 
mellan planen inte påverkar resultaten 
nämnvärt, eftersom det bortses från 
omgivande skuggande objekt. 

    
      Figur 12 Rum mot söder 
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Revit familjer  

Grundmodellen skapas som tidigare nämnt direkt i Revit. För att skapa olika 
solavskärmningstyper för modellen används Revit familjer, som utgör grunden för alla 
byggnadskomponenter i Revit.  Varje komponent i Revit är skapad som en familj, eller en 
parametrisk komponent som är  editeringsbar.  
 

För komponenter har det skapats familjer som 
är väggbaserade. När de importerats till 
revitmodellen kan de alltså kopplas till allt 
som är angivet som väggar och kan endast 
placeras på sådana byggdelar. Vilken byggdel 
en parametrisk komponent skall kopplas till, 
väljs då familjen skapas. En komponent kan till 
exempel vara golv-, tak- eller yt-baserad. Figur 
13 visar ett avskärmningsalternativ, skapad 
med hjälp av Revit familjer.  
 

 
 
 

 
Figur 13 

Kategorier för materialhantering 

För att kunna tilldela de olika byggdelarna rätt material i beräkningsprogrammen är det av 
värde att tilldela komponenterna rätt kategorier. Varje familj/komponent är kopplad till en 
kategori, exempelvis fönster eller dörrar. Vid export till Velux är dessa kategorier kopplade till 
en lagerfunktion, som gör det möjligt att koppla olika lager till olika material med olika 
egenskaper för exempelvis reflektion. Om man vill kunna tilldela komponenter olika material 
bör de därför placeras i olika kategorier. 
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4.1.2. SketchUp 

För export till IES VE var grundtanken att använda Revit Architecture för modellering. Tanken 
var att använda samma filer som för dagsljusberäkningarna. Detta visade sig vara mer 
komplicerat än väntat och efter att ha stött på problem och i brist på resultat valdes istället att 
modellera rummen i SketchUp, som är ett betydligt enklare program och som dessutom är 
beprövat för export till IES VE av vår handledare på White Arkitekter.  
 
I programmet kan 3d-modeller enkelt ritas upp, varpå skapade avskärmningsfamiljer från 
Revit därefter kan importeras. Exporten blir något komplicerad då den sker i två steg 
eftersom det inte är möjligt att importera rvt-filer direkt i SketchUp. Istället exporteras Revit-
filen till dwg-format, för att sedan importeras in i SketchUp. 

Modellering för export till IES VE 

För beräkningar i IES VE gäller precis som för Velux daylight visualizer att rum måste 
specificeras. Programmet är dock ännu känsligare i avseendet då den automatiskt identifierar 
rum för ett instängt utrymme. För importerade avskärmningsmoduler innebar det 
omarbetning av dessa, då delar av dem identifierades som rum istället för skuggande objekt. 
 
Med hjälp av en IES plug-in till 
SketchUp kan modellerna exporteras 
till IES VE för simulering. Figur 14 visar 
en enkel Toolbar som används för att 
identifiera rum och vidare exportera 
modellen som direkt importeras och 
öppnas i IES VE för beräkning. 
 

       
       Figur 13  IES Toolbar för export 

På samma sätt som i Revit, skapas en 
stapel med identiska rum, ett för varje 
avskärmningsalternativ. Figur 15 visar 
modellen. För att kunna beräkna ett 
värde för gsyst för alternativen görs även 
beräkningar för ett rum utan 
solavskärmning. 
För IES finns inget bra sätt att räkna på 
glaspartierna i modulerna, därför 
valdes det att plocka bort dem ur 
modulerna, så att endast ramen är kvar 
runt omkring. 
 

       
           Figur 15 Rum mot söder 
             

 

  



24 
 

4.1.3.  Velux daylight visualizer 

Programmet Velux daylight visualizer är ett relativt enkelt program för beräkning av dagsljus, 
där det är möjligt att antingen rita upp modellen i programmet eller importera den från andra 
modelleringsprogram. Ritade modeller från Revit exporteras till dwg-format som stöds av 
programmet, dessa importeras sedan in i velux daylight visualizer. För att kunna bestämma 
material på de olika byggdelarna läggs de i olika lager i revit-modellen som sedan följer med 
in i beräkningsprogrammet. 

Efter att modellen importerats görs inställningar för skala, lokalisering, ytor och material, 
kamera och rendering. Tillvägagångssättet beskrivs mer detaljerat i bilaga 2. 
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4.1.4. IES VE (Integrated Environmental Solutions) 

IES är en programvara som gör det möjligt att designa och utforma hållbara byggnader som 
konsumerar mindre energi, genom olika beräkningar och analyser tas en modell fram som har 
goda förutsättningar för att klara ett behagligt klimat och samtidigt minska 
energikostnaderna. Programmet är uppbyggt av en mängd olika moduler. De moduler som 
kommer att användas heter SunCast och Appache. Genom att göra simuleringar av modellerna 
med hjälp av dessa moduler, erhålls g-värden för glasruta och solavskärmning. Slutligen 
används dessa g-värden i en formel för att beräkna solvärmelasten i det simulerade rummet. 
 
Programmet består av fyra nivåer som har olika avancerade funktioner, den som kommer att 
användas heter VE-Pro. 
 
SunCast 

SunCast kan användas under hela designprocessen för att göra olika solstudier. Man kan kolla 
på självskuggning, skuggning från omkringliggande byggnader och effekten man får av att 
ändra positionen på en byggnad.   
 
Thermal Simulation (ApacheSim) 

ApacheSim är ett termiskt dynamiskt simuleringsprogram som baseras på matematisk 
modellering av värmeöverföringsprocessen som uppstår i och utanför en byggnad. 
I programmet ges möjlighet att analysera och utvärdera utformningen av fasaden för att 
optimera energianvändning och komfortkriterier. 16 
 
  

                                                           
16

 Integrated Environmental Solutions 2012 
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4.2. Typförslag 

Solavskärmningssystem finns i många olika former och med hjälp av dessa kan man 
åstadkomma ett behagligt inneklimat och minska energikostnader, men solavskärmning är 
inte bara en solavskärmning med dess skuggande funktion. En byggnads fasad kan ta sig 
många olika och unika uttryck beroende på valet av avskärmning och utformningen av den. 
En viktig del av fönstret förhöjs alltså med hjälp av solavskärmningen. Uttryck, intryck, ljus, 
mörker, färg och skuggor är olika aspekter för avskärmningen och funktion, design, karaktär 
och personlighet är delar som bör vara i samklang med varandra. När former bestäms och 
material och färger väljs sätts också det uttryck fasaden faktisk kommer att få. Inte minst i 
samband med glasfasader då ytorna blir så stora, kommer avskärmningen ibland helt att bli 
”byggnadens design”. 

 
Figur 16 

Exempel på vertikala lameller som är ställbara. Fasaden får olika 
uttryck beroende på hur lamellerna är vinklade. Gymnasieskola i 
Örestad, Danmark. 

Exempel på ställbara lameller, monterade längs fasaden. 
Kontorsbyggnad i Örestad, Danmark. 

 
Vid undersökning av hur en utvändig solavskärmning på bästa sätt kan utformas är 
utgångsläget ett antal exempel som sedan utvecklas efter hand. Stor vikt läggs vid uttrycket 
som ges åt fasaden med respektive avskärmning och målet är att design och funktion ska gå 
hand i hand. 

Grundtanken vid utformningen av avskärmningsförslag har varit att skapa en modul. Målet är 
att utforma ett antal förslag som alla är baserade på en bestämd modul, bestående av en ram 
med ett bestämt mått som kan upprepas längs hela fasaden. Intresset av att skapa en modul 
handlar om produktivitet och effektivitet som är ett säljande koncept i byggbranschen. Genom 
att använda sig av en och samma modul som upprepas, kan både kostnader för produktion 
och montage reduceras jämfört med andra alternativ. Eftersom montaget blir detsamma över 
hela fasaden, går arbetet både lättare och effektivare, vilket leder till lägre kostander. För att 
ändå skapa en flexibilitet och möjliggöra en variation i uttryck och skuggningsgrad över 
fasaden, kommer modulen i sig att vara anpassningsbar materialmässigt men utan att mått 
och monteringssätt ändras. Material på hela eller delar av modulen är utbytbara, och på så 
sätt skapas en möjlighet att variera design, form, färg och funktionalitet. 

För att skapa ett estetiskt tilltalande uttryck krävs en föreställning om materialval för 
modulen. För modulerna finns förslag på material som valts utifrån vilket uttryck som vill 
uppnås med respektive avskärmningsmodul.  Detta är grundtankar som vi har kring 
utformningen för att hitta en så effektiv, estetiskt tilltalande och bra lösning som möjligt.  

De moduler som skapas skall kunna variera i egenskaper för genomsyn och solskydd. Därför 
består alla förslag av en ram där lameller är fast monterade och möjliga att variera i material. 
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Vissa förslag innebär en täckning av hela fasaden, där dagsljus och genomsyn möjliggörs 
genom användningen av glas som material på valda delar i modulen. Andra moduler består av 
fasta lameller där endast vissa delar av modulen är täckta, vilket innebär att solstrålning tar 
sig in obehindrat utan att brytas i en glasruta på vissa ställen i modulen. För de heltäckande 
modulerna utgår vi från ett antal olika materialkombinationer. Beroende av resultaten 
kommer vissa moduler att ändras i dessa kombinationer där resultaten inte är 
tillfredsställande, varpå ytterligare simuleringar görs för de nya kombinationerna.  
 
För alla modulförslag har tänkts en lätt aluminiumram som följer modulens form. Tanken är 
att ramen inte skall bli alltför framträdande och inte heller försvåra montaget.  
 

För typförslagen gäller att beräkningar utförs på enbart ett rum. Dock finns förslag på 
modulkombination för hela fasaden för varje modultyp, illustrerad i detta avsnitt. Detta för att 
få en uppfattning om hur byggnaden som helhet skulle kunna ta sig i uttryck med respektive 
avskärmningsmodul.  
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4.2.1. TYP 1 – Modul med vinklade vertikala lameller 

Modulen är 2600 mm bred och en våning hög, dvs 3600 mm för plan 2-5 och 5000 mm för 
plan 1. Den består av fyra bredare lameller med vid vinkel samt fyra tunnare med skarpare 
vinkel och skapar tillsammans en heltäckande veckad yta, som visas i figur 23:1 Och 23:2 
nedan. Tanken är att samma grundmodul skall kunna upprepas längs hela fasaden, fast med 
möjligheten att variera materialen på lamellerna. Genom att variera materialen kan man med 
samma modul skapa uttryck åt fasaden på många olika sätt. Detta ger också stora möjligheter 
att skugga på olika sätt efter behov. De material som tänkts för modulen är sedum och en 
slitstark, ljus träpanel.  

 

3 varianter är skapade av samma modul att utgå ifrån, där det har kombinerats 3 olika 

material. Glas på vissa delar för att få genomsynlighet och skuggande material på vissa delar. 

De tre varianterna är olika täta och effektiva ur avskärmningssynpunkt och genom att 

kombinera dessa typer i fasaden kan man få en tätare avskärmning där solen ofta står på och 

en glesare avskärmning där man har stort behov av att dagsljus.De tre varianterna beskrivs 

med figurerna nedan: 

 

 
Figur 14:1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 23:2 
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Figur 15 Fasadförslag mot sydost med vertikala moduler 
 

 

 
Figur 16 Rum mot sydväst med modul typ 1 

 
 

Skuggning med Typ 1 
Figur 25 till vänster visar ett 
exempel på hur modul typ 1 
kan skugga en dag i slutet av 
mars vid tiden 15.00. Figur 
26 visar skuggning för ett 
hörnrum mot söder. 

 
Figur 17 Hörn mot söder 
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4.2.2. TYP 2 – Modul med platta vertikala lameller 

Denna modul består av en rektangulär ram med platta vertikala lameller tänkta att vara fast 
monterade i ramen. Mellan lamellerna finns inget glas utan de täckande delarna består av ett 
tätt material medan det är helt öppet mellan dem. Måtten för modulen är 2600 x 3600 resp. 
2600 x 5000. Tanken med den här modulen är att undersöka vad som händer med en enklare 
variant än de heltäckande modulerna som är mer avancerade i konstruktionen. Det ska också 
undersökas hur mycket glaset påverkar beräkningarna jämfört med en modul utan glas. 

 

              

 

 

 

 

 
Figur 18 

 

För modulen har det skapats 3 olika modeller med olika breda lameller, placerade med 
varierande avstånd som alla ger ett nyanserat uttryck. Med hjälp av de 3 kombinationerna kan 
fasaden varieras utefter avskärmningsbehov. Material för modulen är rödmålat trä. Förslagen 
visas nedan: 
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Figur 19 Fasadförslag mot sydost med vertikala platta moduler 
 

 

 
Figur 20 Rum mot sydväst med modul typ 2 

 

Skuggning med Typ 2 
Figur 29 till vänster visar ett 
exempel på hur modul typ 2 kan 
skugga en dag i slutet av mars vid 
tiden 15.00. Figur 30 visar 
skuggning för ett hörnrum mot 
söder.  

 
Figur 21 Hörn mot söder 
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4.2.3.  TYP 3 – Modul med horisontella lameller 

Modulen är uppbyggd med samma princip som TYP 1 med skillnaden att lamellerna är 
horisontella istället för vertikala. Måtten är 2500 x 3600 för plan 2-5 respektive 2500 x 5000 
för plan 1. 

 
Figur 22 

 

   
Figur 23 

 

 

För denna modul har det skapats 4 materialkombinationer som varieras längs fasaden, alla 
med samma mått. Genom att placera ett tätare material på de uppåtriktade lamellerna kan 
stor del av det besvärande bländande ljuset ledas upp i taket med samma princip som för en 
invändig persienn. Dagsljuset leds upp i taket och skapar ett mer behagligt ljus. 
Materialkombinationen som tänkts, är som för modul typ 1, är sedum och ljus träpanel. Nedan 
visas de fyra modellerna av typ 3: 
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Figur 24 Fasadförslag mot sydost med horisontella moduler 
 

 
Figur 25 Rum mot sydväst med modul typ 3 
 

Skuggning med Typ 3 
Figur 34 till vänster visar ett 
exempel på hur modul typ 3 
kan skugga en dag i slutet av 
mars vid tiden 15.00. 
Ljusinsläppet är stort och 
utsikten bra med en gles 
materialkombination då 
endast de mindre delarna av 
modulen är skuggande. För 
tätare materialkombination 
försämras både utsikt och 
dagsljusinsläpp väsentligt, 
då de större delarna av 
modulen då blir skuggande.  
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4.2.4. TYP 4 – Modul med oregelbundna former 

Denna avskärmning består av två oregelbundet formade moduler som tillsammans bygger 
över två våningar med bredden 2500 mm. De två modulerna är formade så att de passar mot 
varandra likt två pusselbitar och upprepas sedan över fasaden. Modulen är tänkt att vara 
heltäckande med glas på de delar som inte består av täckande material. 

 

Figur 26 

För de två modulerna har det skapats två materialkombinationer vardera, för att kunna 
variera längs fasaden. Som material för modulen har valts grönmålad aluminiumplåt. 
Modellerna visas nedan: 

 

TYP 4:1 

  

 

 

        

TYP 4:2 
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Figur 27 Fasadförslag mot sydost med oregelbundna moduler 
 

 
Figur 28 Rum mot sydväst med modul typ 4:1 
 

Skuggning med Typ 4:1 
Figur 37 till vänster visar ett 
exempel på hur modul typ 4:1 
kan skugga en dag i slutet av 
mars vid tiden 15.00. Som 
bilden visar skuggar modulen 
väsentligt i låg höjd, medan 
den släpper in betydande 
dagsljus i hög höjd.  

 
Figur 29 Rum mot sydväst med modul typ 4:2 
 

Skuggning med Typ 4:2 
Figur 38 till vänster visar ett 
exempel på hur modul typ 4:2 
kan skugga en dag i slutet av 
mars vid tiden 15.00. Till 
skillnad från modul 4:1, 
skuggar modulen större delar 
 i hög höjd och mindre i låg 
höjd. Ljusinsläppet är större 
då modulen har glesare 
materialkombination än 
exemplet i Figur 37 för modul 
4:1.  
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4.2.5. TYP 5 – Horisontella lameller avsedd för rörlig avskärmning 

 
Typ 5 är utformad för beräkning av rörlig 
avskärmning och är därför skapad i tre moduler 
med olika vinkel för att åstadkomma olika 
skuggande effekt. De tre modulerna består alla av 
fem horisontella lameller vinklade i 45, 60 
respektive 90 grader från husfasaden. Genom att 
utföra simuleringar för de tre modulerna kan 
resultaten analyseras för att efterlikna en rörlig 
avskärmning, styrd efter skuggningsbehov. 
Vanligtvis styrs en sådan rörlig avskärmning med 
hjälp av en sensor som känner av mängden 
solinstrålning. 
 

      

 
Figur 30 
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4.3. Beräkningar 

Beräkningarna på dagsljus och solvärmelaster görs utifrån modellen av Täby nya kommunhus 
som valts som referensobjekt. Alla beräkningar utförs på samma modell med olika typer av 
utvändig solavskärmning. I denna rapport har simuleringarna fokuserats till ett rum mot 
södväst som bedömts som lämpligt för beräkning av både dagsljus och solvärmelast. 
Rummets mått stämmer inte helt överens med den befintliga planlösningen, eftersom 
beräknigar på ett större rum mot söder, med bara en fasadvägg var intressant att undersöka 
för denna rapport. Simuleringarna utförs alltså i samma del av byggnaden för de olika 
solavskärmningsalternativen, vad gäller både dagsljus och solvärmelaster. För beräkningarna 
i Velux gäller att vädersträcket inte spelar någon roll, eftersom standardvärden för molnig 
himmel används, för att få reslutat för värsta möjliga fallet. Detsamma gäller inställningar för 
tid och datum. 

4.3.1. Rum för beräkning 

Kontorsdelen för byggnaden är utformad som ett liggande l och sträcker sig från södra hörnet 
till norra hörnet. Det rum som beräkningarna utförs på är markerade i figur 40 nedan.  
Dagsljusberäkningarna görs 800 mm över golv i den punkt som ligger en meter från den 
mörkaste väggen och halvvägs in i rummet. Punkterna är markerade i figur 41 nedan.  
 

 
Figur 31 Rummets placering i plan 

   
  Figur 32 Punkter för beräkning i Velux daylight vizualise 

Arean för rummet är 155 m2 
och rummet är format likt en 
tratt. Formen möjliggör 
dagsljuset att ta sig in även 
från sidorna av rummet. Arean 
för glaspartiet är 53 m2. Dessa 
areor används för att beräkna 
solvärmelasterna för rummet 
per m2. 
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Figur 33 Sektion för rum mot sydväst 

 
 
 

 
         Figur 34 Sektionsplacering 

 

Sektionen i figur 42 visar den stapel 
av rum som skapats för beräkning. 
Planen är identiska med 
rumshöjden 2800 mm och försedda 
med enkel kontorsinredning. Vid 
beräkning förses glasfasaden för 
varje rum med en avskärmningstyp. 
På det sättet kan resultat för flera 
avskärmningstyper genereras 
samtidigt i vid beräkning. Sektionen 
visar alltså inte det befintliga 
referensobjektet utan är 
konstruerad endast för att 
underlätta beräkningsprocessen. 
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4.3.2. Indata  

 

Material och värden för reflektans 

 
Tabell 5 

Inställningar 

 
Tabell 6 

 
Tabell 7 
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4.3.3. Solvärmelaster 

Vid beräkningarna av solvärmelaster måste först gsyst bestämmas. Vid modeleringen i 

SketchUp görs därför ett rum som är helt utan solavskärmning, på så sätt kan vi vidare 

bestämma gsyst för de olika modulerna då en jämförelse mellan dessa görs. Resultatet i IES VE 

talar om hur många procent av inkommande solstrålning som tas bort, genom att sätta det 

värdet till 1 för rummet utan solavskärmning och dels anta ett g-värde för fönsterglaset fås g-

värdet för systemet genom ekvationen nedan. Där x motsvarar den procentsats som 

avskärmas.    

 

För fönsterglaset antar vi ett g-värde=0,25 vilket ger: 

                           % 

 

Solvärmelasten för de olika solavskärmningarna räknas ut med denna formel: 

              
     

    
                                          

För redovisning av resultaten för de olika avskärmningsalternativen, kommer vi att benämna 

materialkombinationerna som generationer. Generation 1 motsvarar den tätaste 

materialkombinationen som testats för modulen och på det sättet ökar siffran med ökande 

gleshet av skuggande material i modulen. 
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5. Resultat 

5.1. Referensobjekt – Befintligt förslag med vertikala lameller 

 
Figur 35 Befintligt förslag 

              
 

   
 

Resultat - simulering i Velux 

 
Figur 36 Endast glas 
 

 
Figur 37 Befintlig avskärmning  

  
 

Resultat - simulering i IES VE enligt tabell 8 

 
 
Endast glas: 

            
       

       
               % 

 

             
  

   
                                 

 
Befintlig solavskärmning: 

            
       

       
                 % 

 

               
  

   
                            

                        
                           Tabell 8 
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5.2. Typ 1– Modul med vinklade vertikala lameller 

 
Figur 38 Typ 1 

      

                                                                                                                         

         

Resultat - simulering i Velux 

 
Figur 39 Typ 1 Generation 1 med glas i modulen 

 
Figur 40 Typ 1 Generation 2 med glas i modulen 

 
Figur 41 Typ 1 Generation 1 utan skuggande glas i modulen 
 

 

 
Figur 42 Typ 1 Generation 2 utan skuggande glas i modulen 
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Resultat - simulering i IES VE enligt tabell 9 

 
 
Typ 1 Generation 1: 
 

            
       

       
               % 

               
  

   
                         

 
Typ 1 Generation 2: 
 

            
       

       
              % 

               
  

   
                          

 
 

Tabell 9 
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5.3. Typ 2– Modul med platta vertikala lameller  

 
Figur 43 Typ 2 

    
    

  

Resultat - simulering i Velux 

 
Figur 44 Typ 2 Generation 2 
 

 
Figur 45 Typ 2 Generation 1 
 

 

Resultat - simulering i IES VE enligt tabell 10 

 
 
Typ 2 Generation 1: 
 

            
       

       
                        % 

  

               
  

   
                     

 

Typ 2 Generation 2: 
 

            
       

       
                        % 

  

               
  

   
                      

 
 

Tabell 10 
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5.4.  Typ 3– Modul med horisontella lameller 

 
Figur 46 Typ 3 

        

            

Resultat - simulering Velux 

 
Figur 47 Typ 3 Generation 2 

 

 
Figur 48 Typ 3 Generation 2 utan skuggande glas i modulen 

 

 

 
Figur 49 Typ 3 Generation 1 utan skuggande glas i modulen 
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Resultat - simulering i IES VE enligt tabell 11 

 
 
Typ 3 Generation 1: 
 

            
       

       
                                   % 

 

               
  

   
                             

    
 
Typ 3 Generation 2: 
 

            
       

       
                                    % 

 

               
  

   
                             

                             
 

 
Tabell 11 
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5.5. Typ 4 – Modul med oregelbundna former 

   
Figur 50 Typ 4 

    

 

Resultat  - simulering i Velux 

 
Figur 51 Typ 4:1 Tät materialkombination 

 
Figur 52 Typ 4:2 Gles materialkombination 

 
Figur 53 Typ 4:1 Gles utan skuggande glas i modulen 

 
Figur 54 Typ 4:2 Gles utan skuggande glas i modulen 

 
Figur 55 Typ 4:1 Tät utan skuggande glas i modulen 

 
Figur 56 Typ 4:2 Tät utan skuggande glas i modulen 



48 
 

Resultat - simulering i IES VE enligt tabell 12 och 13 

 
 
Typ 4:1 Generation 1: 
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Typ 4:1 Generation 2: 
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Typ 4:2 Generation 1: 
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Typ 4:2 generation 2: 
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5.6. Sammanställning av resultat 
 

 

Tabell 14 
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Sammanställning i diagram 

 
Tabell 15 

Följande diagram (tabell 15-
19) beskriver förändringen av 
solvärmelast och dagsljus för 
de olika modulerna. Alla 
värdena är hämtade ur tabell 
14 ovan.  
   X-axeln visar de två 
generationerna med olika 
skuggande effekt som 
beräknats för varje modul. 
Y-axeln till vänster visar 
värden för solvärmelaster 
(W/m2). 
Y-axeln till höger visar värden 
för dagsljus (%). 

 
Tabell 16 

 
Tabell 17 
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Tabell 18 

 
Tabell 19 
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6. Analys 

6.1. Analys av resultat 

De avskärmningsalternativ som skapats för beräkning har utformats utifrån en grundkunskap 
om solavskärmning samt med utgångspunkt att utforma en estetiskt tilltalande utvändig 
avskärmning. Alternativen har skapats som moduler med stor flexibilitet för att möjliggöra 
justering av dess egenskaper utifrån resultat från beräkningar. 

 
Tanken med modulerna var att de skulle innehålla genomsynliga delar av glas. Efter att ha 
gjort dagsljusberäkningar med reflektans 0.78 för glaspartierna i modulen, och resultaten 
visade att det skulle bli svårt att uppfylla kraven, beslutades det att utesluta glaset från 
modulerna. Alternativet är att använda sig av ett glas som inte skuggar i modulen, då enbart 
av estetiska skäl. Resultaten skulle i så fall bli detsamma som för en modul utan glas. De 
fortsatta beräkningarna utfördes med moduler utan skuggande glas.  

  
Resultaten från genomförda beräkningar på dessa har visat på intressanta skillnader mellan 
de olika avskärmningsalternativen, som skapar möjlighet till djupare analys av egenskaper för 
solvärmelaster och dagsljus.  
   Utifrån de beräkningar som gjorts tycks det vara svårt att uppnå Svensk miljöbyggnads 
guldkrav för både solvärmelaster och dagsljus för en glasad byggnad med utvändig 
solavskärmning. Det bästa resultatet uppfyller guld för dagsljus samt silver för 
solvärmelaster. 

 
Typ 4:1 OCH 4:2 - Oregelbundna former 
Diagrammen för de andra modulerna, visar på ett annat beteende. Typ 4 visade sig vara 
intressant i tidigt skede, då resultaten var positiva för både solvärmelaster och dagsljus. Då 
glaset uteslöts från modulerna i samband med dagsljusberäkningarna, blev modul 4:1 och 4:2 
på sätt och vis frånkopplade från varandra. Med glas i modulen var de båda två delmoduler 
som tillsammans sträckte sig över två plan, men utan glas är de estetiskt sett inte beroende av 
varandra längre. Utifrån detta studerades de två modulerna vidare separat. Resultaten för de 
båda är intressanta då de i ett fall visar på samma dagsljusinsläpp på silvernivå, samtidigt som 
typ 4:2 uppfyller silverkrav för solvärmelast medan typ 4:1 endast uppfyller bronskraven. 
Modulerna ser likadana ut med skillnaden att de är spegelvända i höjdled och därmed täcker 
olika mycket i olika höjd. 

 
Typ 1 – Modul med vinklade vertikala lameller 
Modul typ 1 med vertikala lameller utmärkte sig till en början från de andra modulerna med 
vinklar, på så sätt att resultaten blev märkbart sämre än till exempel för typ 3 som ser likadan 
ut fast med horisontella lameller. Det väcktes misstankar om att något blivit fel och efter att 
ha gjort om beräkningarna för dagsljus, erhölls andra, bättre värden och modulen visade sig 
ha stor potential att uppfylla kraven. Det är för denna modul, de bästa resultaten erhållits då 
den i ett fall uppfyller guldkraven för dagsljus och samtidigt uppfyller silverkraven för 
solvärmelaster.  
 
Typ 3 – Modul med horisontella lameller 
Det bästa resultatet för modul typ 3 med horisontellt liggande lameller uppfyller silverkraven 
för både solvärmelaster och dagsljus. Vid närmre analys kan dock tänkas att denna modul 
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skulle kunna uppnå samma resultat som modul typ 1, som uppfyller guldkrav för dagsljus 
samt silverkrav för solvärmelast. Genom att göra modulen något glesare skulle guld kunna 
uppnås för dagsljus och samtidigt ligga kvar på silvernivå för solvärme då marginalerna är 
stora till nästa gräns. Dessa beräkningar har inte gjorts, delvis på grund av att modulen känts 
ointressant ur estetisk aspekt, jämfört med de andra modulerna som har större potential 
estetiskt sett. 
 
Typ 2 - Modul med platta vertikala lameller 
Resultaten för modul typ 2 med vertikala lameller som följer fasaden, visade sig som tidigare 
nämnt inte vara särskilt bra. Redan vid beräkning av det första förslaget uppfyllde modulen 
inte kraven för dagsljus och solvärmelasterna uppfyllde endast bronskraven. För att ändå få 
en kurva utfördes beräkning för ytterligare en generation med tätare materialkombination. 
Då kunde silver uppnås för solvärmelaster men dagsljuset blev betydligt sämre.  
 
En jämförelse av resultaten från dagsljusberäkningar och solvärmelastberäkningar visar att 
de moduler med många vinklar, har större möjlighet att uppnå önskade värden för både 
solvärmelaster och dagsljus. Diagrammen visar tydligt hur till exempel typ 1 och typ 3 har 
större potential att uppnå önskade krav. En enklare modul, exempelvis typ 2, som ligger platt 
längs fasaden visar sig vara svår att justera så att kurvorna i diagrammen för dagsljus och 
solvärmelaster närmar sig varandra. Värdet för solvärmelasten ökar väsentligt då 
dagsljusinsläppet minskar, när skuggande delar i modulen minskar. Detta medför att en 
förändring av modulen för att förbättra till exempel solvärmeinsläppet, orsakar en stor 
försämring av dagsljusinsläppet. Modulen är inte flexibel.  

6.2. Analys av metoder 

Resultaten för de dagsljusberäkningar som utförts i Velux daylight visualizer har under 
arbetets gång väckt tankar angående olika faktorer. För beräkning av dagsljusfaktor används 
av programmet ett standardvärde för väderförhållanden – Overcast sky – vilket innebär att 
den direkta solinstrålningen inte beaktas. Ett rum i söder ger lika värden som för samma rum 
i norr. På samma sätt tas ingen hänsyn till tid och datum. Detta kan tyckas missvisande när det 
idag finns bra klimatdata och statistik över väderförhållanden under ett år som skulle kunna 
beaktas i beräkningarna. 
 
För modellering och export till beräkningsprogrammen har Revit Architecture använts, vilket 
i många fall visat sig problematiskt. Vad gäller exporten till Velux daylight visualizer 
fungerade den någorlunda bra, med undantag för lagerinställningarna. I Revit kategoriseras 
de olika byggdelarna efter olika typer såsom väggar, bjälklag, fönster etc. Det finns alltså ingen 
möjlighet att tilldela olika väggtyper olika material, eftersom de hamnar i samma lager när de 
importerats för dagsljusberäkning. Detta begränsar möjligheterna att prova sig fram vad 
gäller reflektionsvärden för olika byggdelar. Reflektansen kan spela stor roll för resultaten, 
därför känns detta som en begränsning vid användningen av programmen. 
   För export till IES VE valdes slutligen SketchUp för modellering, eftersom problem uppstod 
vid exporten av skapade Revit-modeller. För export från Revit finns en plug-in till IES VE som 
det saknades kunskap om, istället exporterades filerna till gbXML-format som sedan kunde 
importeras till IES VE. Problemet med denna typ av export är att IES VE inte kan importera 
byggdelar skapade som parametriska komponenter, vilket i detta fall innebar att skapade 
avskärmningar inte följde med exporten. Vid export från SketchUp fungerar det betydligt 
enklare, då komponenterna där är möjliga att upplösa, med hjälp av ett explosions-verktyg. 
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7. Slutsatser  

De beräkningar som gjorts visar på att det verkar vara svårt att uppfylla guldkraven för både 
solvärmelaster och dagsljus enligt Svensk miljöbyggnads klassificering, vad gäller en 
helglasad fasad med fast solavskärmning. Det som också kan utläsas av resultaten är att det är 
kraven för solvärmelaster som är svårast att uppfylla med de moduler som skapats.  

Slutsatsen väcker frågor om hur resultaten skulle se ut med en bröstningshöjd för glaspartiet. 
Genom att ha en bröstningshöjd på 1 meter skulle omkring 30 % av solvärmen kunna stängas 
ute, samtidigt som stor del av dagsljuset skulle kunna ta sig in vid hög höjd och hålla 
dagsljusvärdena uppe. En intressant tanke är också att titta vidare på modul typ 4:1 och 4:2, 
som efter justering skulle kunna ge en liknande effekt, då de med sina oregelbundna former 
skapar möjlighet att skugga större partier i låg höjd och samtidigt släppa in ljus i hög höjd. 

Ett annat sätt att undvika bröstningshöjd på glasfasaden kan vara att använda sig av rörlig 
avskärmning istället för fast. Det finns många exempel där den rörliga avskärmningen 
fungerar utmärkt, vilken skulle kunna vara ett alternativ för referensobjektet.  

För både dagljusberäkningar och solvärmelastberäkningar gäller att två generationer har 
undersökts. Detta har bedömts som tillräckligt för att kunna analysera resultaten och dra 
rimliga slutsatser utifrån dem. Dock hade det varit en god tanke att utföra beräkningar för två 
generationer till för varje avskärmningsalternativ, för mer noggrann analys.  

   För beräkning av solvärmelaster har det antagits ett g-värde för fönster; 0,25. Detta kan i 
efterhand bedömmas som lågt med tanke på det antagna LT-värdet i dagsljusberäkningarna. 
Värdet påverkar dock inte jämförelsen mellan avskärmningsalternativen, utan endast 
jämförelsen mot kraven från Svensk miljöbyggnad.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Enkla steg för import och simulering i IES VE 

Import 

Sketchup-filen importeras och 3d-modellern dyker upp. 

 

Lokalisering 

Plats specificeras genom att välja APlocate och vidare Set Lokation Only i dialogboxen som 

visas. 
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Orientering 

Orientering specificeras genom att ange vinkeln för norr. 

    

 
 

Suncast analys 

Suncast analys görs genom att välja 
SunCast i modulmenyn. Därefter 
väljs symbolen för Solar shading 
calculation och en dialogruta visas. 
Inställningar för start- och slutdatum 
för simulering görs och genom att 
klicka på start, startar simuleringen. 
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Apache simulering 

Modulen Apache väljs i modulmenyn, därefter Dynamic Simulation. 

 

I dialogrutan ställs start- och slutdatum för simulering in. Under Model Links markeras 

SunCast link. Därefter kan simuleringen startas genom att välja start. 
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Analys 

Genom att markera rummen som skall analyseras kan därefter Solar Gain väljas i listan för 

Room Variables. 

 

Ikonen för att summera månadsvis markeras och informationen kan kopieras till excel för 

analys. 
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Bilaga 2 

Enkla steg för simulering i VELUX daylight visualizer 

Skala 

Första steget är att ställa in skalan för den importerade filen: 

 

Figur 57 
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Ytor och material 

I nästa steg tilldelas de olika lagerna för golv, tak, avskärmning etc. färdiga material som finns 
i menyn. Här kan även färger och värden för transmittans justeras: 

 

Figur 58 

Lokalisering 

Enkla inställningar för plats och läge ställs sedan in genom att man väljer ort och vilken vinkel 
norr ligger i: 

 

Figur 59 
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Kamera 

När inställningarna gjorts placeras en kamera ut i det plan och den riktning som önskas göra 
en visualisering av: 

 

Figur 60 

Rendering 

Vidare bestäms dag och tid för mätningen samt väderlek och enhet för beräkningen.  I detta 
steg bestäms också kvalitet för renderingen: 

 

Figur 61 


