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ABSTRACT  

Energy optimization is starting to be a pursued worldwide main goal. This is based on the 

global energy consumption that occurs in buildings, which is about 40 percent. There is no 

doubt that this value needs to be lowered. But to achieve an energy efficient building is not 

easy. Although, this can be done in many and different ways. One of them is to optimize the 

windows, which is a buildings weakest point due to its high U-value.  

The choice of windows can be a harsh decision, there’s plenty of windows to choose among. 

In heating dominated climates, as the one in Sweden, it is necessary to choose windows with 

low U-values and high g-values, also a high solar heat gain coefficient/shading coefficient is 

required. A window with a low U-value is also important in cooling dominated climates but 

the main focus is instead on a low shading coefficient, which is not the case in this thesis. The 

purpose is to find the most energy efficient window that lowers the need for active heating in 

buildings, and also reveal and discuss the cost issues for the chosen windows. 

By searching in scientific databases and contacting companies active in the window industry 

the desired information was obtained. Calculations including the energy balance and present 

value were made, which gave an indication of the profitability for the different windows. 

Vacuum, aerogel and chromogenic window are examples of future windows which can have a 

positive impact on the energy balance in buildings. Yet these windows are currently not fully 

developed, but have potential to be highly valuable types of windows. Vacuum and 

chromogenic windows are better suited for cooling dominated climates. However if the 

development succeed where a big progress will be made it will not be impossible to suit them 

for heating dominated climates too. Aerogel windows have the best impact on the energy 

savings when replacing windows, but due to some optical attributes and a complicated 

manufacturing of the product aerogel windows are currently not an optimal choice for 

window replacement.  The future windows isn’t either economically viable. For now, there 

are other commercially energy efficient windows that are cheaper to purchase. They also 

show an acceptable good result on the energy balance for a building. 

 

 

 

Key words: Energy efficiency, energy optimization, energy savings, energy efficient buildings, 

windows, aerogel, vacuum, chromogenic, smart windows, electrochromic 
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FÖRORD 

I sökandet efter innovativa lösningar för energieffektivisering av byggnader fastnade mitt 

intresse för framtida fönster som innehar säregna egenskaper med udda material. Valet föll 

främst på aerogel, men jag började även få upp ögonen för vacuum- och smarta-fönster. 

Resultatet blev detta examensarbete, som är skrivet som en avslutande del av det femåriga 

civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad vid Mälardalens Högskola. 
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SAMMANFATTNING  

 

Energieffektivisering börjar bli ett eftersträvande mål runtom i världen. Detta grundar sig i 

att energiförbrukningen för byggnader uppgår till ca 40 % globalt, en siffra som man vill få 

ner. Men att uppnå en energieffektiv byggnad är inte lätt. Detta kan göras på många och olika 

sätt. Ett av dem är att energieffektivisera fönstren, som är en byggnads svagaste punkt pga 

dess höga U-värde. 

Val av fönster är inte lätt, och det finns ett flertal alternativ att välja bland. I kalla klimat som 

Sverige söker man fönster med lågt U-värde och högt g-värde, samt en hög 

avskärmningsfaktor. I varmare länder vill man också ha ett lågt U-värde hos fönster men 

fokusen ligger främst på en låg avskärmningsfaktor.  

Syftet med uppsatsen var att hitta de mest energieffektiva fönstren, oavsett kostnad, för 

byggnader som befinner sig i länder med kallare klimat. Det var också av vikt att få veta 

lönsamheten för fönstren i fråga, därför har även kostnadsfrågor belysts. 

Metodvalen var informationssökning i olika databaser och litteratur samt att olika företag 

inom fönsterbranschen kontaktades, vilket ledde till att relevant och önskvärd information 

erhölls. Därefter fortskred arbetet genom kalkyleringar för energibalansen och lönsamheten. 

Vacuumfönster, aerogelfönster samt kromogena fönster hör till framtida fönster som kan 

tillföra positiva inverkan på energibalansen för byggnader. Men dessa fönster är i nuläget 

inte helt färdigutvecklade, fast har potential att bli världsledande. Vacuumfönster och 

kromogena fönster är i nuläget bättre lämpade för varmare klimat. Lyckas man komma 

längre med deras nutida utveckling är det inte omöjligt att anpassa de för kallare klimat. 

Aerogelfönster ger mest energibesparing vid byte av fönster, men pga vissa optiska 

egenskaper och komplicerad tillverkning av produkten är den i nuläget inte optimal vid ett 

fönsterbyte. De framtida fönstren är ej heller ekonomiskt försvarbara, det finns i dagsläget 

kommersiella energieffektiva fönster som är billigare att införskaffa och ger ett ansenligt bra 

resultat för en byggnads energibalans. 

 

 

 

Nyckelord: Energieffektivisering, energibesparing, energieffektiva byggnader, fönster, 

aerogel, vacuum, kromogena, smarta-fönster, elektrokroma
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1 INLEDNING  

För varje år som går beräknas 40 % av världens totala energianvändning gå åt i byggnader 

(International Energy Agency, 2015). I Sverige är den siffran ungefär likadan, i nuläget 

beräknas den vara ca 35-40%. Men fram till 2020 har man, här i Sverige, satt upp ett 

nationellt mål där man vill minska energianvändningen i byggnader till ungefär 30 % 

(Swedisol, 2015). För att komma ned till den siffran krävs förändringar samt 

energieffektivisering av och i byggnader. Mer energieffektiva byggnader börjar allt mer och 

mer bli eftersträvande mål i byggbranschen, men att uppnå det är inte lätt. Optimeringen av 

energin hos en byggnad kan göras på många och olika sätt. Skulle vi föreställa oss en ”ideal, 

energieffektiv byggnad” skulle detta inneha ett byggnadshölje; där bl a ytterväggar, tak, 

golvgrund, ytterdörrar och fönster ingår, som knappt har något luftläckage och obefintligt 

små eller t o m inga transmissionsförluster. Fönster har vanligtvis ett högre U-värde än 

resterande skal och därför är ett noggrant val av dessa viktigt, inte bara för sig utan för hela 

byggnaden.  Just fönster, med dess storlek och kvantitet, kan vara en kritisk källa till den 

stora energiförbrukningen. Rätt val av fönster är därför inte det lättaste att göra, då det är 

flera olika alternativ att välja mellan.  

Fönstren räknas som en av byggnadens svagaste punkter, vad gäller energibalansen. Ur ett 

arkitektoniskt perspektiv vill man ha stora fönster som skapar en tilltalande atmosfär, och 

har ett behagligt ljusinsläpp till byggnaden. Paradoxen är att ju större och fler fönster desto 

sämre energibalans, större värmeförluster. Det kan leda till att energikostnaderna för 

byggnader med stora fönsterareor blir relativt höga, och det är inte heller ovanligt att 

fönsterpriset kan vara en påverkande faktor vid val av fönster. Därför är det viktigt att se över 

och jämföra den totala utgiften för olika fönster; fönsterpriset samt 

energiförbrukningskostnader under ett visst antal år. Med årens gång har det uppkommit 

relativt nya typer av fönster, med speciell teknik och speciella egenskaper, som har ett U-

värde som är lägre än eller i nivå med ett passivhus minimikrav för fönster (0,8 W/m2°C). 

Dessa fönstertyper innehar stor potential men befinner sig fortfarande i forskningsstadiet, 

trots att de inte uppnått sin fulla potential går det att införskaffa vissa av dem då de finns på 

den kommersiella marknaden.  

1.1 Bakgrund 

 

Utvecklingen av fönster har skett sedan flera hundra år tillbaka, från att ha varit en glugg i 

väggen till att börja få glasytor, detta under den sena medeltiden, och fortsatte att utvecklas 

bl a genom att få en större glasarea. Även formen på fönstret och karmarna har utvecklats, 

detta i takt med de olika tidsepokerna samt byggstilarna (Allmogesnickerier AB, 2015). 

Fönstret har gått från att enbart släppa in dagsljus och ge en sikt utåt till att bli en 

arkitektonisk viktig detalj. Men dagens samhälle ställer mer krav än på bara utseende och 

utsikt, ett av de viktigaste är energikravet. Man vill ha en så liten värmeförlust som möjligt 
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men samtidigt ha ett stort ljusinsläpp med helst stora glasareor, där man också skapar en 

närhet till utemiljön.  Med de flesta fönster som finns på marknaden är en kombination av 

nämnda krav/önskemål inte det bästa, det skulle bara leda till en ganska hög energikostnad 

pga den aktiva uppvärmningen. 

 Med exempelvis vacuum- eller aeorogelfönster skulle värmeförlusten via fönster inte vara ett 

så stort bekymmer, med en liten värmeförlust pga deras låga U-värden skulle man kunna ha 

så stora glasareor som det önskas. På så sätt kan man uppfylla energikraven med stora 

marginaler samtidigt som det arkitektoniska perspektivet inte blir lidandes. Detsamma gäller 

för smarta-fönster. 

Det var under 80-talet som materialet aerogel såg ut att vara lovande och förutspåddes ha en 

ljus framtid, speciellt vid fönsteraspekten. Materialet uppfanns redan under 1930-talet av 

Samuel Stephens Kistler, men trots det befinner sig aerogel fortfarande under 

forskningsstadiet och detta beror, enligt Öman (2015), bl a på praktiska problem och de höga 

kostnaderna för masstillverkningen i förhållande till utbytet/besparingen (där 

energikostnaderna är relativt låga, vilket medför att man är tillfreds med de energieffektiva 

fönstren som finns ute på den kommersiella marknaden).  

Konceptet för vacuum-fönster beskrevs redan under år 1913, dock var det inte förrän vid 

1989 som det första lyckade experimentet skedde (Collins, 2002). Vacuum-fönster är, såsom 

aerogel-fönster, fortfarande under utvecklingsstadiet. Dock har fönstrets goda egenskaper 

lett till att de redan finns ute på den kommersiella marknaden, där NSG-group var de första 

att sälja fönster med denna teknik. Med ett U-värde på 0,7-1,5 W/m2°C och ett relevant, 

konkurrenskraftigt pris kan det leda till att vacuum-fönster blir framtida standarder.  

Kromogena fönster, så kallade smarta-fönster, är ett begrepp på fönster som kan ha olika 

egenskaper. Dessa fönster är avancerade och har kromogena material i sig, dvs att de optiska 

egenskaperna i form av transmissions-, reflektions- och absorptionsförmågan är flexibla och 

kan ändras. Ett av dessa är elektrokroma fönster där fönstret skiftar till en mörkare nyans för 

att isolera bättre mot värmeinstrålningen, ljustransmissionen. Fönstertyper med 

termokroma egenskaper påverkas av temperaturen genom att få en mer svarttonad färg vid 

för höga temperaturer. Vid fotokroma fönster är genomskinligheten beroende av intensiteten 

på solinstrålningen, där den på bara några minuter kan ändra sin transmissionsförmåga från 

90 % till 50 % (Spinos, 2005). Dessa tre fönstertyper är dock mest lämpade för klimat som 

har en hög solstrålning och där den årsvisa molnighetsgraden är liten. Men det är inte helt 

ovanligt att fönstren används även i kallare länder, bl a pga deras låga U-värde på ca 0,7 

W/m2°C. Dessa fönster är under utveckling, speciellt elektrokroma, där man även försöker 

anpassa de för länder med kallare klimat. 

 

För tillfället är dagens kommersiella låg-U-värdes-fönster kallade för energifönster, vilka 

används mestadels i passivhus. Det är fönster med U-värden som kan nå ner ända till 0,6 

W/m2°C. Värdet beror på att fönstret är av 3-glas, men även att det innehar 

lågemissionsbeläggningar som bidrar till det låga U-värdet. Dess påverkan gör dock att g-

värdet blir lågt, man får alltså inte in en hög solinstrålning som starkt hjälper till att bidra till 
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uppvärmningen av byggnaden. Men då passivhus är konstruerade på ett visst energieffektivt 

sätt är denna låga faktor anpassad för inneklimatet i fråga och har därför ingen negativ effekt 

för byggnaden. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att försöka identifiera, genom studier samt beräkningar, de 

besparingar som går att göra genom val av fönstertyp, vad gäller främst för energi- men också 

kostnadsfrågor. Proceduren för syftet kommer även att leda till bemötandet av olika hinder 

samt problem vid utvecklingen av fönstren i fråga, därför ska också dessa belysas och 

diskuteras.  

Vikten av fönster i byggnader är egentligen större än vad vi tror. Målet är att hitta det mest 

lämpliga fönstret, vad gäller energieffektivisering samt kostnad. Genom detta skulle man ta 

ett steg närmare till den ”ideala, energieffektiva byggnaden”, där fönster kan utgöra en viktig 

punkt. 

1.3 Frågeställningar 

Optimering av fönster kan ske på olika sätt, och det finns flera aspekter som man måste ta 

hänsyn till. Därför har nedanstående frågeställningar bearbetats fram för att belysa vikten av 

fönsteroptimering. 

 Vilka är de viktigaste aspekterna vad gäller fönster? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar har de fönster som ingår i examensarbetet? 

 Vad är deras egenskaper? 

 Hur anpassade är fönstren för typ av byggnad; småhus eller stora byggnader 

respektive gamla eller nya?  

 Spelar klimatet en viss roll för de olika fönstertyperna? 

 Hur ser utvecklingen ut för framtida fönster, kommer de att vara lönsamma? 

1.4 Avgränsning 

Energieffektiviseringen av byggnader i detta examensarbete är avgränsat inom fönster-

området. Då det finns flera olika typer av fönster kommer fokusen att hamna på ett par 

moderna/framtida typer av fönster, där dessa kommer att behandlas och jämföras med 

varandra. En jämförelse kommer också att göras även med ”vanliga” befintliga fönster, men 

den kommer att vara mer tillämpad i beräkningsformen. Arbetet kommer även att vara 

fokuserat på fönster som primärt är av intresse för ett kallt uteklimat såsom i Sverige. Även 

smarta-fönster kommer att belysas, då typen kromogena fönster börjar bli populära. 
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Kommersiella energifönster kommer också att tas upp, detta för att sådana fönster kan vara 

ett alternativ vid fönsterbyte idag. 

Karmar för fönster kommer inte att beröras, trots att de tillhör fönsterkonstruktionen i sin 

helhet. Detta har sin grund i att det finns olika typer av karmar, både bra och dåliga vad 

gäller värmegenomgångskoefficienten. Man har även utvecklat en form av superkarmar som 

innehar ett lågt U-värde (ca 0,6 W/m2°C). Avgränsningen beror främst pga att olika karmars 

U-värde har en stor skillnad men också pga att karmarna inte utgör en stor skillnad om inte 

byggnaden har en stor fönsterarea med många små fönster, där karmarean utgör en större 

procentuell sats än vad som är vanligt. Vid beräkningsform skulle hänsyn till karmarna inte 

heller ha en stor påverkan, då avskärmningsfaktorn inte är beroende av U-värdet vid 

solvärmeinläckningen. 

2 METOD 

Examensarbetet är uppdelat i två huvuddelar. Det ena är en litteraturstudie, som även ligger 

till grund för hela examensarbetet. Den andra består av handberäkningar, där 

energianvändningen fås fram för en byggnad samt en nuvärdeskalkyl för de olika fönstren i 

fråga. För att komplettera slutsatserna för frågeställningarna kontaktades företag som har 

kunskap och erfarenhet inom fönster, där någon form av intervju gjordes med sakkunniga 

personer inom fönsterområdet.  

2.1 Litteratursökning 

För att få en kvalitativ datainsamling har litteratur och artiklar sökts i stor skala samtidigt 

som en del sållats bort. Insamlingen skedde i olika databaser; Google, Google Scholar och 

ScienceDirect. Nyckelord som användes var bl a följande: Aerogel, vacuumfönster, 

energieffektivisering, energioptimering, kiseldioxid, energifönster, elektrokroma fönster mm. 

Informationen har sedan bakats ihop och bearbetats, vilket skapade en god teoretisk grund 

och bättre uppfattning om fönstren i fråga.  

2.2 Beräkning 

Beräkningsdelen innebär att man ska kunna räkna på godtyckliga byggnader. Därför har en 

sådan fastställts genom att två byggnader (ett småhus och ett flerbostadshus) och dess 

konstruktioner, former, isolering och fönsterareor bestämts via ritningar och annan 

tillgänglig information. Genom det har man sedan kunnat fortsätta med handberäkningarna, 
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som har gett en bra bild av verkligheten. Dessa har beräknats i dags- och månadsform, och 

därefter gjordes en sammanställning för hela året. 

För att komplettera beräkningarna har en enkel nuvärdeskalkyl, med nuvärdesfaktorn som 

grundpelare, gjorts. Denna ska påvisa ifall det är lönsamt, i dagsläget, att investera i ett 

fönsterbyte eller inte.  

 

2.3 Intervju 

För att få ett bättre grepp om kostnader och andra intressanta framtidsaspekter har företag 

inom fönsterbranschen kontaktats. Vad gäller kostnader kontaktades glastillverkarna 

Pilkington Floatglas AB, Saint-Gobain Emmaboda Glas AB och fönstertillverkaren Elitfönster 

AB via telefon. Kontakten med dessa företag gav en överskådlig bild på fönsterprisskillnaden 

för vissa av de olika fönstren i fråga. Glas- och fasadkonsulten ACC Glasrådgivare AB 

kontaktades också och i det fallet frågades det mer om marknaden, rent kommersiellt, samt 

framtidssynen på fönstertyperna. Frågor och svar med ACC Glasrådgivare AB finns i Bilaga 

8. Med hjälp av svaren från de olika företagen har resultaten från litteraturstudien och 

beräkningarna fått ökat argumentstöd vid diskussionen och slutsatsen. Intervjuerna har 

samtidigt gett en gedigen grund och möjliggjort att andra fönsteraspekter, bl a framtida, 

kunde belysas. 

3  LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien för detta examensarbete innebär en fördjupning inom de tre valda typerna 

av fönster; Aerogel-, vacuum- och smarta-fönster, där de studeras och jämförs med varandra 

för att få fram för- och nackdelar samt andra intressanta aspekter. Valet föll på dessa fönster 

bl a för deras goda möjligheter att förändra och revolutionera fönsterindustrin. Även andra 

typer av fönster kommer att belysas, likaså övriga fönstertillbehör/utrustning som kan vara 

av intresse vad gäller påverkande aspekter för energibalansen och solinstrålningen. 

3.1 Energikalkylering för fönster 

För att få en bra inblick på energikalkyleringen för fönster måste man först veta vilka 

parametrar som existerar samt hur dessa samverkar. Parametrarna för fönster, speciellt vid 

solinstrålning, karakteriseras i figuren nedan. 
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Figur 1. Parametrar vid solinstrålning för ett fönster. Källa: Karlsson, B. 

 

I – Total inkommande solstrålning. 

R – Den del av solstrålningen som reflekteras ut direkt av glasen. 

A – Absorptionsfaktorn, anger hur stor andel av inkommande strålning som absorberas i 

glasen. 

T – Transmissionsfaktorn, anger hur stor andel av inkommande strålning som transmitteras 

direkt in i rummet. 

Tvis – Eller LT, ljustransmission/dagsljustransmission. Anger transmissionsfaktorn av synligt 

ljus. Värdet varierar mellan 0 – 1. 

g-värde – Anger summan av direkt soltransmission + absorberad strålning som avges mot 

rummet, koefficient av den totala solenergin som trängt igenom fönstret. Värdet anges 

procentuellt. 

U-värde – Mått på fönstrets värmeisolerande förmåga. 

Lufttäthet – Egenskaperna vad gäller lufttäthet/luftläckning är viktiga för fönster och i 

anslutning kring fönster då transmissionsförlusterna påverkas (denna egenskap har lämnats 

utanför avgränsningen). 

 

3.1.1 Viktiga parametrar 

Vissa av fönstrens parametrar bör man vara extra uppmärksam på. Dessa är kritiska och 

signifikanta vid energikalkyleringar.  

 

 U-Värde är den i särklass viktigaste parametern vad gäller fönster. Generellt gäller att ju lägre 

U-värde desto bättre fönster. Ett bra fönster har ett U-värde på ca 1,0 W/m2°C eller lägre. Ju 

lägre U-värde desto mindre bidrar fönstret till byggnadens totala transmissionsförluster. 
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 Solvärmeinläckning (passiv solvärme) 

 

- G-värdet utgör en avgörande roll för fönsterfunktionen. Vid klimat som har en längre 

uppvärmningsperiod erfordras ett högt g-värde, detta för att få in så mycket passiv 

solvärme (via solinstrålningen) i byggnaden som möjligt. SHGC, solar heat gain 

coefficient, är en vanligare faktor än g-värdet i vissa andra länder, t ex USA. Det är 

egentligen samma faktor som g-värdet men har fått en annan benämning i vissa 

geografiska områden. SHGC har fått mer användning pga smarta-fönster, då dessa har en 

förmåga att påverka solinstrålningen på ett dynamiskt sätt (solinstrålningsvärdena kan 

alltså bestämmas och vara olika för olika tidpunkter/dagar). Likt avskärmningsfaktorn (se 

nedan) har g-värdet och SHGC ett värde mellan 0 och 1, och en förbindelse med just 

avskärmningsfaktorn genom att g-värdet= 0,87 x F1 (eller SHGC=0,87 x F1). 

 

- Avskärmningsfaktorn, F1, är ett värde som används vid beräkning av energi i form av den 

passiva instrålningsvärmen. Teoretiskt innehar faktorn ett värde på mellan 0 och 1. Men 

rent praktiskt är det högsta värdet enligt Höglund, Girdo, & Troedsson (1985) 0,9, vilket 

baserar sig på förhållandet mellan solvärmeinstrålning genom varje fönsterkonstruktion 

och motsvarande instrålning för en englas-fönsterruta med tjockleken 3mm. Men vid vissa 

experimentella försök har man fått ett högre värde än 0,9, dock tillhör dessa fall de mest 

extrema och kan bortses för att de inte finns i vanliga byggnader. Ju lägre 

avskärmningsfaktorn är desto högre är avskärmningen av solinstrålningen. Om 

fönsterkonstruktioner inte anger något värde för avskärmningsfaktorn kan den 

överslagsmässigt antas vara, enligt Öman (2015), ca 90 % av g-värdet men oftast används 

en lägre procentuell sats, 87 % (vilket överensstämmer med de nämnda förbindelserna i 

stycket ovan). 

 

 Lufttätande egenskaper är mycket viktiga vad gäller bra fönster. Inverkan av olika lufttäthet 

kan ha stora konsekvenser för en byggnad, bl a ökad energiförbrukning pga uppvärmning, 

försämrad termisk komfort, ökad risk för fuktskador mm. Lufttäthet/luftläckning tas inte upp 

i detta examensarbete, men dess grundläggande inverkan finns med i beräkningarna. 

 

 Dagsljustransmission (Tvis) påverkas av glasningens egenskaper, som bidrar till dagsljus inne 

och kan exempelvis minska behovet av elbelysning. Solvärmeinläckningen innefattar alla 

våglängder, dagsljustransmission består ca 43 % av solstrålningen och kan uppfattas av det 

mänskliga ögat.      

 

 

3.2 Aerogel 

Aerogel är ett ämne som kan bestå av olika molekyler men den mest studerade är kiseldioxid, 

den så kallade ”Silica Aerogel”. Andra typer av aerogel kan också förekomma, innehållandes 

molekylbindningar mellan syre och metaller (såsom tenn eller zink) istället för kisel och syre 

(Aegerter, Leventis, & Koebel, 2011), vilka bl a ger en annan färg på materialet (se bilaga 1). 
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Oavsett typ av atombindningar är molekyluppbyggnaden amorf, därför innehåller Silica 

Aerogel bara 2-9% kiseldioxid. Dess höga porositet, med porer på ca 100 nm i porstorlek, 

bidrar till det lätta materialet och den goda isoleringsförmågan.  Det sistnämnda leder även 

till att materialet kan motstå höga temperaturer, uppemot 600 °C innan en förminskning av 

volymmassan noteras (Gullberg, 2009). Trots en densitet på 1900 g/m3 kan detta lätta 

material bära föremål på upp till ~1250 gånger sin egen vikt. Produceringen av aerogel går ut 

på sol-gel-metoden. Det innebär att man låter ämnet torka under speciella förhållanden där 

den ursprungliga storleken är densamma även efter att den har torkat. Dessa speciella 

förhållanden förhindrar att molekylbindningen förstörs. Den kemiska reaktionen som sker 

är: 

𝑆𝑖(𝑂𝐶𝐻3)4 + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝑆𝑖𝑂2 + 4𝐶𝐻3𝑂𝐻 

 

Vad som påverkar U-värdet, de termiska 

egenskaperna, samt egenskaperna för ljusinsläppen 

beror på vilka tillsatsämnen man använder som 

katalysator för framställningen av Silica Aerogel 

(Berardi, 2015). Det är också dessa ämnen som kan 

reglera grumlighetsgraden i aerogelen (se figur 2). 

Just därför produceras för tillfället två typer av Silica 

Aerogel vid fönsteranvändning; den ena kallas för 

monolitisk aerogel – som kan ha ett g-värde på 0,9 – 

och den andra för granulär aerogel – denna typ är 

mycket grumligare och har därför ca 0,5 i g-värde. 

Problemet med monolitisk aerogel är att det kan 

uppstå sprickor i den när den har stora areor, just 

därför är det maximala, aktuella måttet 0,6m x 0,6m.  

Ett vanligt fönster tar vara på solinstrålningen på ett effektivt sätt under 

uppvärmningsperioden – detta beror bl a på fönstrets höga g-värde. Det stora bekymret 

ligger vid värmeförlusterna, som beror på fönstrets U-värde. Med ett aerogelfönster, som har 

ett lågt U-värde och ändå ett högt g-värde (monolitisk), minskas dessa värmeförluster 

drastiskt (Karlsson, 2015). En 14mm Aerogel-skiva, med sina 0,66 W/m2°C i U-värde (värdet 

beror bl a på hur aerogelen tillverkas) och ett g-värde som kan nå upp till 0,9, har, när den 

kombineras med fönsterglas, blivit en revolution inom fönsterutvecklingen. Dessutom finns 

det potential att få ner U-värdet ännu mer, då U-värdet är beroende av avståndet inuti 

fönstret samt att aerogelen kan nå ett λ-värde på 0,008 W/m°C i evakuerad form. 

3.2.1 Granulär aerogel 

Rent kommersiellt finns det inte så många aerogel-aktörer på marknaden. I USA hittas 

företaget Cabot Corp, som är den största tillverkaren av granulär aerogel (Berardi, 2015). De 

har valt att kalla sin produkt för Lumira eller Lumira Aerogel och säljer den för både privat 

Figur 2. En grumlig aerogelbit. 
Källa: EU-project HILIT+. 
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användning samt projekterande ändamål. Dock är det inga ”fönster för utsikt” det handlar 

om utan användningsområdet infaller till största del på fasaden eller taket. Cabot Corp 

samarbetar med ett par fönsterutvecklare, bl a Pilkington som har fönstersorten Profilit U-

glas som kan fyllas med Lumira. Själva U-glaset är kan väljas som antingen dimmigt eller 

klart och har ett U-värde på 1,8-2,8 W/m2°C och ett g-värde på 0,49-0,79 beroende på typ av 

glas (Pilkington Floatglas AB, 2015). Om glaset isoleras med 40mm Lumira kan U-värdet gå 

ner ända till 0,3-0,54 W/m2°C och g-värdet hamnar då på 0,31, detta värde är emellertid 

beroende av tjockleken för aerogelskivan (Technical Glass Products, 2013). Fasadfönstren 

kan placeras och också kombineras med vanliga fönster hursomhelst i fasaden, se bilder i 

figur 3. 

Figur 3. Bilder över hur Lumira aerogel kombineras med 

fönster i fasaden. Källa: Technical Glass Products. 

 

Ett annat europeiskt företag som också har ett 

samarbete med Cabot Corp är den tyska 

fönstertillverkaren Okalux. Likaså här är fallet att 

isolera aerogelskivan med glas, främst till isolerings-

ändamål i både tak och/eller fasad. Med produkten 

Okagel, ett 2-glasfönster som omsluter en aerogelskiva, kan man få ner U-värdet till 0,3 

W/m2°C (Aerogel-skivan är då 60mm i tjocklek) och g-värdet blir då 0,63 (Okalux, 2008). 

Användningsområdena till detta material kan hittas både i vanliga byggnader men också i 

komplexa byggnader som befinner sig under extrema temperaturförhållanden, såsom den 

brittiska forskningsstationen Halley VI i Antarktis (se figur 4) där det inte är ovanligt att 

temperaturen hamnar på -55◦C.  

Lumira Aerogel, den granulära aerogelen, kan vara svår att användas till vanliga fönster då 

materialet är för grumligt. Fördelarna är att man ändå släpper in en mängd ljus samtidigt 

som en stor del av värmeinstrålningen (och även ljud/buller) reflekteras. Med det 

ovannämnda U-värdet och g-värdet kan dessa typer av fasad leda till färre fönster i en 

byggnad, då ljusinsläppet ändå blir behagligt.  
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Figur 4. Bilder på del av forskningsstationen Halley VI i Antarktis. Källa: Inhabitat respektive Sam 
Burell. 

 

3.2.2 Monolitisk aerogel 

Svenska Airglass AB kan framställa monolitisk aerogel, men den är fortfarande under 

utveckling. Det lilla företaget är världsledande i denna typ av aerogel, som kan användas till 

fönster tack vare dess goda transparenta egenskaper. De har lyckats producera jämna skivor 

med måtten 0,6m x 0,6m och med en tjocklek på 0,03m, vilket är den bidragande orsaken till 

att man konkurrerar med större företag som också forskar kring monolitisk aerogel. Dock är 

materialet fortfarande under utveckling, ljuset sprider sig i aerogelen vilket skapar en 

blåaktig och en aning diffus bild av omgivningen (Karlsson, 2009). Man kan förhindra denna 

spridning genom att lägga en viss beläggning på glaset som vetter ut mot insidan av huset, 

nackdelen är att fönstret då reflekterar en grönaktig bild, man blir alltså inte helt kvitt 

problemet (Karlsson, 2015). Det är dock detta man vill förbättra, att minska ljusspridningen. 

Minskningen kommer leda till kortare våglängder, och med det befintliga U-värdet på 0,66 

W/m2°C och ett g-värde på 0,9 borde de framtida aspekterna för produkten se positiva ut 

(Berardi, 2015). I praktiken är dock g-värdet lägre, och bör hamna på ca 0,8 (Jensen, Schultz, 

& Kristiansen, 2004). 

Figur 5. Bilder över utsikt via fönster, skillnad mellan aerogel och vanligt glas. Källa: Airglass AB 
respektive Berardi, E.  
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3.2.3 Dokumenterade experiment 

Man har gjort vissa experimentella försök med aerogel. I ett av dem har man försökt att 

förbättra en äldre – från 1960-talet – byggnads aktiva uppvärmning genom att montera 

aerogel i utvalda fönster. Genom simuleringar ska det kunna gå att uppnå 80 % mindre 

transmissionsförluster via fönster. Varför valet hamnade på aerogel beror dels på att 

byggnaden befinner sig i ett kallare klimat, dels på att aerogel har ett högt ljusinsläpp till 

skillnad från andra alternativ av energifönster. Dessutom vill man hitta lösningar till ett av de 

största målen i världen vad gäller energieffektivisering av äldre byggnader. I nuläget är inte 

testet helt färdigställt, utan man väntar på ett årligt resultat där man ser hur inneklimatet 

samt energiförbrukningen påverkas (Berardi, 2015). 

Ett annat experiment som utfördes i Högskolan i Gävle var att förbättra fönsterkarmarna 

med aerogel. Detta skedde genom att man urgröp träkarmar för att sedan fylla dem med 

aerogel. På så sätt skulle man kunna sänka U-värdegränsen för karmar i allmänhet och få ner 

ett fönsters totala U-värde i synnerhet. Aerogelen som användes kommer från Gävleföretaget 

Svenska Aerogel, som enligt Alpman på nyteknik.se (2010) tillverkar ett vitt aerogel – icke 

transparent – gjort av pulver och tillverkas genom kemiska metoder som sänker 

tillverkningskostnaderna (jämfört med vanligt, tidigare nämnt aerogel) med upp till 90 %. 

Denna typ av aerogel används alltså i eller till material som inte släpper in dagsljus. 

Testet gjordes dock på fönster som redan hade ett lågt U-värde, 0,6 W/m2°C. Man hade gjort 

vissa minimala förbättringar genom att få ca 1˚C förhöjt innertemperatur, men man kom 

fram till att det i nuläget inte är aktuellt att isolera fönsterkarmar med aerogel på detta vis då 

det har en för lång pay off-tid, med tanke på priset för denna aerogeltyp (Wahlén, 2012). 

Resultatet kan, genom ett förbättrat inneklimat som gör att man kan förminska 

inomhustemperaturen med 1˚C, leda till ca 5-7 % besparing av det totala värmebehovet 

(Qvarnström, 2012). Arbetet har, fastän isoleringen i fråga inte är aktuell, i alla fall belyst 

vikten av fönstrets andra beståndsdelar och kan bana väg för nya utvecklingsmetoder kring 

dessa. 

3.3 Vacuumfönster 

Värme överförs genom fönstret på tre sätt; ledning, konvektion eller värmestrålning. Med 

vacuumfönster innebär att man tar bort luft eller andra gaser mellan glasskivorna i ett 

fönster, vilket gör att man reducerar värmeledningen och konvektionen. Dock är det helt 

omöjligt att få 100 % vacuum i praktiken, det går inte att få bort gaser/atomer helt. Det som 

sker är att en stor del av luftspalten töms ut, och då kvarstår det väldigt få molekyler samt ett 

kraftigt undertryck mellan glasen.  

Det finns olika grader av tryck mellan glasen, ju mer ”tomhet” som eftersträvas i 

vacuumskiktet desto kraftigare tryck blir det. Detta ställer stora krav på glasen som ligger 

mellan detta skikt, ett för kraftigt undertryck kan leda till att fönstret går sönder. I bilaga 2 

presenteras de olika graderna för tryck, Pa, i fönster. Vacuumfönstrets isolering är nästan 
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helt påverkat av trycket då dess lambda-värde är kortare än distansen (d), uttryckt i 

millimeter, för vacuumspalten (O'Hanlon, 2003). För att reducera konvektionen och 

ledningen inuti fönstret till försumbara värden måste trycket vara lägre än ca 0,1 Pa, alltså 

ska graden av vacuumtrycket var ”högst” (”High” i bilaga 2) som lägst. I övriga fall, då 

lambda-värdet för luft- eller vacuumspalten (λ=0,026) är större än distansen, gäller gas- och 

konduktivitetlagar samt vissa andra fysikaliska lagar och uträkningar. 

För att få ett ännu lägre U-värde kan man även tillsätta gaser i fönster (se avsnitt 3.6.2). 

Argongas, som är den mest använda isolerande gasen i fönster, har i vissa fall kombinerats 

med vacuum-teknik i fönster, vilket lett till just låga U-värden. Då man har ett för kraftigt 

tryck i ett fönster är man tvungen att placera mikroskopiskt små glas- eller keramikkulor 

mellan glasen som bevarar vacuumet – och dess tryck (Eames, 2007). Kulorna fungerar som 

stöd och är enbart synliga på nära håll. För att undvika sprickor pga stödkulornas tryck finns 

det ett lågemissionsbelägg i fönstret, belägget bidrar också till ett lägre U-värde.  

Nippon Sheet Glass, NSG, var de första som började med en kommersiell försäljning av 

vacuum-fönster. De har för tillfället tre fönster på marknaden: Spacia, Spacia-21 och 

Laminerad Spacia. Spacia är det ursprungliga vacuum-fönstret, där två glas sitter mot 

varandra och innehar en vacuum-spalt på 0,2mm. Trycket tas upp av de tidigare nämnda 

glaskulorna, som sitter 20mm ifrån varandra och har måtten 0,2mm x 0,5mm. Glasen är 

energiglas och ska minimera värmeöverföringen via solinstrålningen.  Detta fönster ger ett U-

Värde på 1,5 W/m2°C och F1 är ca 0,85. Spacia-21 är en kombination av Spacia + ett 

lågemissionsfönster + argongas. Beroende på dimensionen har detta fönster ett U-värde på 

0,7-0,9 W/m2°C och F1 0,36-0,59. Laminerad Spacia innehar liknande isolering som vanlig 

Spacia, men är mer motståndskraftig då den är laminerad (Nippon Sheet Glass Spacia Co., 

Ltd, 2003). 

En av nackdelarna med vacuumtekniken är att glaskulorna representerar en form av ”brygga” 

för den konduktiva värmeöverföringen. Men storleken på denna överförings inverkan är till 

största grad beroende av fönstrets tjocklek och termiska egenskaper. Även kantförslutningen 

har en viss värmekonduktivitet, fast den blir endast noterbar vid små fönsterdimensioner 

(Eames, 2007). 

  



 17  

 

Figur 6. Bild till höger är standard vacuum-fönster, Spacia. Till vänster Spacia-21. Källa: NSG-
Spacia. 

 

3.3.1 Tre-glas/dubbel-vacuumfönster 

Man har gjort vissa experimentella och analytiska studier för tre-glas-vacuumfönster. I teorin 

har det skett via simuleringar och beräkningar, där man har tagit hänsyn till olika aspekter. 

Aspekterna är både externa och interna för fönstret i fråga.  

 

De interna aspekterna handlar om 

radiedimensionen, storleken, för 

stödkulorna. Här har man testat olika 

dimensioner med olika avstånd ifrån 

varandra i fönstret. En annan intern 

aspekt är antal lågemissionsbeläggningar 

som användes, vilket varierade mellan 2 

och 4 st. De externa påverkningarna 

handlar om det atmosfäriska trycket och 

temperaturen. Med glas som har 

tjockleken 6mm och olika antal lågemitteringsbelägg i fönstret vacuumspalt fick man fönster 

som i teorin har U-värden lägre än 0,37 W/m2°C. Projektet baseras på andra dokumenterade 

teorier för dubbel-vacuumfönster. (Manz, Brunner, & Wullschleger, 2006).  

En annan projektgrupp i Loughborough Universitetet har försökt att utveckla en lufttät 

kantförslutning som är anpassad för dubbel-vacuumfönster. Man lyckades göra en prototyp 

av dubbelvacuum-fönstret, med lågemitteringsbelägg och den ovannämnda 

kantförslutningen. Resultatet blev ett U-värde på 0,33 W/m2°C (Memon, Farukh, Eames, & 

Silberschmidt, 2015). Massproducering av dubbel-vacuumfönster lär dock inte ske inom en 

snar framtid. Detta pga komplexiteten i form av bl a påfrestningar av tryck på fönster samt 

stödkulornas värmeöverföring och placering. Dock har man velat, genom dessa två projekt, 

bereda en väg för dubbel-vacuumfönster då tekniken för att utveckla det finns.  

Figur 7. Bild över ett dubbel-vacuumfönster. 
Källa: Manz, H. 
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3.4 Kromogena fönster 

Kromogena fönster är en benämning på en handfull avancerade fönster med kromogena 

material i sig. Ordet kromogen kommer från grekiskans ”chroma”, som betyder färg, och 

”gennisi”, som motsvarar ordet skapande/födelse (Spinos, 2005). Namnet beskriver 

egentligen funktionen, där just de optiska egenskaperna ändras för att minimera 

solinstrålningen och på så sätt minska en byggnads kylbehov. Egenskapernas inverkan gör 

att transmissions-, reflektions- och absorptionsförmågan blir dynamisk.  

Från början kallades enbart de elektrokroma fönstren för smarta-fönster, men på senare tid 

börjar den termen även täcka övriga kromogena fönster. Istället börjar man kategorisera de 

smarta-fönstren efter aktiva/passiva smarta-fönster. 

3.4.1 Elektrokroma fönster 

Elektrokroma fönster, electrochromic 

(EC) windows, består av 5 tunna lager 

som utgör kärnan i fönstret genom att 

den stängs in mellan två glasrutor. 

Funktionen av den elektrokroma tekniken 

introducerades redan under 1950-talet, 

vilket gjort att den studerats med åren 

(Sbar, Podbelski, Yang, & Pease, 2012). 

Det är dock under de senaste tre 

decennierna som man aktivt och intensivt 

forskat kring tekniken, samt 

implementerat den i fönster (Efficient 

Windows Collaborative, 2015).  

Skikten i elektrokroma fönster består av 

två tunna lager polymerfolier som bäddats in med varsitt lager av elektriskt ledande 

beläggningar av nanopartiklar (Niklasson, 2013). Nanopartiklarna innehåller metalloxider; 

exempelvis magnesium-, volfram-, vanadin- eller nickeloxider, där ena lagret fungerar som 

plussida – anod – och andra lagret som 

minussida – katod. Dessa lager omger 

ett kärnskikt av elektrolyter, se figur 8 

för den principiella uppbyggnaden av 

den elektrokroma beläggningen 

(Spinos, 2005). 

 

Funktionen för det elektrokroma 

fönstret kan aktiveras genom ett enkelt 

knapptryck och anpassas genom att 

bestämma hur stor laddningen ska vara 

Figur 9. Bilder över demonstration av elektrokroma 
fönster med olika nyanser på toningen; Hel-tonat, 
halv-tonat respektive otonat. Källa: Efficient Windows 
Collaborative. 

GLAS/PLAST

GLAS/PLAST

TRANSPARENT 
LEDARE

JONSKIKT

ELEKTROLYT

JONSKIKT

TRANSPARENT 
LEDARE

Figur 8. Uppbyggnad av elektrokroma fönster. 
Källa: Spinos, A. 
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(se figur 9), vilket gör att detta fönster tillhör aktiva smarta-fönster. Beroende på laddningens 

styrka påverkas styrkan för de optiska egenskaperna, ju starkare desto mörkare fönster. 

Aktiveringen och bibehållandet av fönstertoningen använder trots allt väldigt lite energi, i 

genomsnitt ca 4 W per kvadratmeter. Pga den kromogena funktionen behövs det inte några 

lågemissionsbeläggningar då det elektrokroma lagret, i både passiv och aktiv form, är som ett 

lågemissionsbelägg (Green Building Advisor, 2012).  

 

Det finns ett flertal företag som utvecklar och forskar kring elektrokroma fönster. I Uppsala 

hittas det svenska företaget Chromogenics, som har ett tätt samarbete med 

Ångströmlaboratoriet. Tillsammans har de utvecklat en unik och patenterad teknik, men den 

befinner sig fortfarande under forskningsstadiet (TeknikDygnet, 2015). Ett annat företag som 

ligger i framkant är det amerikanska dotterbolaget – moderbolaget är franska 

fönsterföretaget Saint-Gobain – SAGE Electrochromics, inc., beläget i Minnesota. Än så 

länge används deras fönster, i stor skala, för projekterande syften men det är inte ovanligt att 

nya byggnader byggs med elektrokroma fönster – också, för tillfället, i projekterande syften 

inom fönsteraspekten där man vill demonstrera tekniken samt samla in data gällande bl a 

energiförbrukningen och energibesparingen. 

SageGlass’ elektrokroma fönster kan komma 

både som ett 2- eller 3-glasfönster, och har 

fördelen att anta olika dimensioner och 

figurer. Beroende på hur man väljer att 

utrusta det elektrokroma fönstret, t ex antal 

glas eller gas kan man få olika värden på U-

värdet. För ett 2-glasfönster med argon ligger 

U-värdet på 1,4 W/m2°C. Det 

anmärkningsvärda är att g-värdet (eller 

SHGC, där denna benämning kan vara mer 

förekommande vad gäller kromogena 

fönstertyper) är dynamisk och påverkas av 

ljustransmissionen, se figur 10. För detta 

fönster ligger Tvis på 2-63 %, beroende på 

toningen. Detta leder till att g-värdet blir 

0,06-0,47.  Ett SageGlass 3-glasfönster 

utrustad med krypton har U-värdet 0,6 

W/m2°C, Tvis 1-54 % och g-värdet 0,04-0,4. 

Med argon fås U-värdet 0,8 W/m2°C, men en 

aningen högre Tvis-värde (Saint-Gobain, 2011). 

Elektrokroma fönster antas ha en livslängd på 

ca 30 år, vilket är ungefär samma livslängd 

som för ett vanligt fönster (Efficient Windows Collaborative, 2015). 

 

Figur 10. Solinstrålningen för elektrokroma 
fönster. Källa: Sbar, N; Podbelski, L; Yang, H & 
Pease, B. 
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3.4.2 Termokroma fönster 

Termokroma fönster är fönster där de optiska egenskaperna, glasets toning, automatiskt 

anpassar sig efter temperaturen – vilket kategoriserar detta fönsterslag till passiva smarta-

fönster. Det är ett avancerat system men som ändå har en väldigt enkel, dynamisk funktion 

och fönstret börjar användas mer och mer i länder som har varmare klimat (Efficient 

Windows Collaborative, 2015). Det termokroma materialet i fönstret är baserad på 

vanadindioxid (VO2) och anpassar sig efter temperaturen, den värme som alstras på 

fönsterrutan av solen, vilket gör att fönstret får en gradvis mörkare ton ju högre 

temperaturen stiger. U-värdet för termokroma fönster ligger på ca 1,8 W/m2°C, men det 

värdet kan bli högre eller lägre beroende på val av utrustning/tillbehör. Det speciella är, 

såsom det är för alla kromogena fönster, att g-värdet är dynamisk och befinner sig på 

intervallet 0,12-0,47 (Hoffman, Lee, & Clavero, 2013). 

Ett företag som utvecklat kommersiella termokroma fönster är det amerikanska Pleotint 

LCC, som utvecklat Suntuitive. Fönstrets toning aktiveras vid 25˚C och når sin maximala 

toning vid 65˚C. Detta fönster har ett ganska lågt U-värde, ≥0,6 W/m2°C, då den har två 

lager av lågemissionsbelägg i sig. Det gör att fönstret, utan att aktivera toningen, 

ursprungligen är mörkt, och då ligger g-värdet på 0,31 (Pleotint LCC, 2014). Sådan 

uppbyggnad av termokroma fönster bidrar till en väldigt låg avskärmningsfaktor, ca 0,35 

enligt Prelco, 2012. Detta leder till, trots det låga U-värdet, att termokroma fönster inte är 

särskilt aktuella för Sverige, utan är bättre lämpade för varmare breddgrader. 

 

 

Figur 11. Termokroma fönster, Suntuitive, installerade på en byggnad i Texas, USA. Bilderna visar 
toningen under morgonen, eftermiddagen och kvällen. Källa: Efficient Windows Collaborative. 

3.4.3 Fotokroma fönster 

Fotokroma fönster har liknande egenskaper som termokroma, men påverkas av 

solstrålningens intensitet. Den fotokroma funktionen har tillämpats mest i glasögon, och där 

har det påvisats att glaset återgår till sitt normala läge efter ca 10 minuter från att 

solstrålningen avskärmats. Vid fönsteranvändning är den stora nackdelen att glaset 

avskärmar en stor del av det önskvärda solljusinsläppet, i synnerhet på vintern och vid låga 

temperaturer (Spinos, 2005). 

En produktion av fotokroma fönster har skett i en liten skala. Men pga höga 

tillverkningskostnader och ingen lönsamhet alls samt svårkontrollerad toning av rutan är 

inte fotokroma fönster kommersiella i dagsläget, och lär inte heller vara det på ett bra tag 

(Efficient Windows Collaborative, 2015). 
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3.4.4 Gasokroma fönster 

Gasokroma fönster tillhör kategorin aktiva smarta-fönster och har, utvändigt, en liknande 

funktion som elektrokroma fönster. Men inuti fönstren är skillnaden större; här består 

materialet (som är instängd mellan två glasrutor) av ett tunt lager tungstenoxid (WO3), som 

är beblandad med vattenmolekyler, täckt av ett tunt lager platina. Genom ett knapptryck ska 

en kemisk reaktion ske där en liten mängd utspädd vätgas släpps ut och kommer i kontakt 

med de olika lagren, vilket gör att tungstenoxidmolekylerna blir färre. Detta leder till att 

fönstret får en allt mörkare tonad färg. Vid ett återgående till en klarare glasruta låter man 

lagren istället reagera med utspädd syrgas. Vät- och syrgasen produceras genom en 

elektrolys, och bara en ytterst liten mängd gas räcker för att påbörja den kemiska 

toningsprocessen. Fördelen med denna funktion är att den tillför fönstret en kontrollerad 

transmissionsegenskap med ett väldigt brett intervall för det dynamiska ljusinsläppet. Vid ett 

experiment för fönstret hade Tvis som bäst en intervall på mellan 6-77 % (Georg, o.a., 2004). 

Genom att addera ett lager lågemissionsbelägg och omvandla fönstret till ett 3-glasfönster får 

man, på bekostnad av ett lägre maximalt värde på g-värdet, ett lägre U-värde på ca 1 

W/m2°C. Vanligtvis ligger Tvis för gasokroma fönster mellan 10-59 %, vilket gör att g-värdet 

blir 0,12-0,46. 

En stor potential ses i gasokroma fönster, dels pga ovannämnd fakta, dels pga den korta tiden 

för aktivering/inaktivering av fönstertoningen på under en minut. Just därför görs det i 

nuläget en storskalig forskning kring dessa fönster, och man förväntar sig att de kommer att 

komma ut på den kommersiella marknaden inom en snar framtid (Efficient Windows 

Collaborative, 2015).  

3.5 Kommersiella energieffektiva fönster 

Det finns idag ett flertal energifönster, främst 3-glasfönster, på marknaden. Dessa fönster är 

kombinerade med olika beläggningar och gaser, och kan nå ett U-värde på 0,6 W/m2°C. 

Sådana låga U-värden på energifönster gör att även g-värdet och avskärmningsfaktorn blir 

låga, ca 0,35 respektive 0,4 (Pilkington Floatglas AB, 2015). Det börjar även bli vanligt med 

4-glasfönster, främst i passivhus, och där kan U-värdet nå ner ända till 0,5 W/m2°C – vilket 

leder till en avskärmningsfaktor på 0,38 (Spectrum Pilkington, 2015). 

Energifönster med låga U-värden, låga g-värden och avskärmningsfaktorer är inte särskilt 

optimala för vanliga byggnader i länder där de flesta månaderna under året är 

uppvärmningsmånader. Det beror på att man vill ha fönster som har en bättre 

genomsläpplighet av solinstrålningen, högt g-värde, där den passiva energin bättre tas till 

vara för uppvärmning av byggnader. I kallare klimat är de gjorda för att passa in i både 

passiv- och nollenergihus, där fönstret är en fraktion av husets energieffektiva system som 

utgörs genom en interaktion med övriga byggnadsdelar och delsystem; tak, väggar, 

ventilation, tappvarmvatten etc. 
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3.6 Övrigt – Fönstertillbehör/utrustning 

För att optimera ett fönsters olika egenskaper kan man utrusta det med diverse beläggningar, 

gaser mellan glasskikten eller andra sorters solskydd. Dessa har en viss påverkan vad gäller 

U-värdet och g-värdet samt avskärmningsfaktorn. 

3.6.1 Beläggning 

Beläggningar på fönster är tunna lågemissionsbeläggningar, även kallade lågemissionsskikt, 

lågemitterande beläggningar eller le-skikt, som sätts fast på fönsterrutan. Alternativet är att 

ytbehandla glasrutan vid tillverkning och ge den låg emissivitet (Troedsson, 1988). En vanlig, 

obehandlad glasruta har ett högt emittansvärde, ca ε=0,92 enligt Spinos (2005), vilket gör att 

den både släpper in värme i form av bl a strålning och samtidigt absorberar värme från 

rummet för att sedan utstråla den utåt. Det är oftast den sistnämnda orsaken som man vill 

undvika, och genom att belägga en glasyta resulterar detta i att lågemissionsbeläggningen 

istället reflekterar strålningen tillbaka mot rummet samt att fönstrets U-värde minskas 

(Bülow-Hübe, 2001).  

Beläggningar delas in i två huvudgrupper: Mjuka och hårda. De mjuka beläggningarna är 

baserade på ett tunt skikt av silver, Ag-baserade, och är väldigt ömtåliga därav fallet att de 

måste skyddas i en förseglad isolerruta (Spinos, 2005). Beroende på antal skikt kan de mjuka 

beläggningar göra att ett glas får en emittans på ≤0,1. 

Hårda beläggningar består av dopad tennoxid, SnO2, och minskar en glasrutas emittansvärde 

till ca 0,16 (Bülow-Hübe, 2001). 

Tabell 1. Beläggning, i dessa fall hård beläggning, kan göra en markant påverkan för fönsters U-

värde (i tabell k, tidigare beteckning för U-värde). Källa: Troedsson, 2008. 
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I tabell 1, som Troedsson kalkylerat fram, visas det hur fönstrets U-värde minskar med 

beläggning. I dessa fall använde han sig av en hård beläggning, där ε=0,15. Nackdelen med 

beläggningar är att Tvis är begränsad till, som bäst, 70 %. Ju fler beläggningar man lägger i 

fönstret minskas detta värde ännu mer (Troedsson, 1988), och det är inte helt ovanligt att ett 

fönster – optimerat med beläggningar – får ett U-värde på mindre än 1,0 W/m2°C men också 

ett g-värde på ≤0,5 (Bülow-Hübe, 2001). Avskärmningsfaktorn för ett absorberande skikt i 

ett tvåglasfönster hamnar i vanliga fall på mellan 0,6-0,75 (beroende på mjuk eller hård 

beläggning och dess egenskaper), och för ett reflekterande skikt blir värdet istället 0,2-0,5 

(beroende på mjuk eller hård beläggning och dess egenskaper). För treglasfönster blir värdet 

0,5-0,65 respektive 0,15-0,4 (Höglund, Girdo, & Troedsson, 1985). 

3.6.2 Gasfyllnad 

Vid bemötandet av värmeförlusterna via konvektion har man tacklat problemet genom att 

fylla (isolera) fönster med tunga gaser, främst ädelgaser. Gaserna måste först vara godkända 

för användning i fönster utav energimyndigheten, mest pga undvikandet av hälsorisker ifall 

gasen läcker ut (Troedsson, 1988).  Argon är en av få gaser som används flitigt i 

fönsterbranschen då den isolerar bättre än luft. Krypton är ett annat exempel på en annan 

godkänd gas i fönster, men är dyrare och inte lika tillgänglig som argon. En gas som har en 

ännu bättre isoleringsförmåga är Xenon, men den är så pass dyr att den inte används i stor 

utsträckning. Den har dock även en ljudreducerande effekt, och är man helst ute efter den 

egenskapen lämpar sig svavelhexafluorid, SF6, bättre (Spinos, 2005).  

 

Tabell 2. Värmekonduktivitet, densitet och viskositet för de mest lämpliga gaserna i fönster. Källa: 
Bulow-Hübe, 2001. 

 
 

Vid bestämmandet av vilken gas man ska använda måste man även se till spaltbredden 

mellan glasen, som egentligen är den viktigaste faktorn för ett lågt U-värde. Vid låga 

spaltbredd på ≤6mm lämpar sig svavelhexafluorid bättre än övriga gaser (Troedsson, 1988). 

3.6.3 Externa och interna solskydd 

Solskydd har både för- och nackdelar. Förutom att avskärma oönskat solljus under 

sommaren blir fönstren indirekt också energieffektiva. Markiser, integrerade samt utvändiga 

och invändiga gardiner har en effekt på inneklimatet. Nackdelen är att dessa även verkar på 

vintertid, vilket resulterar i att en avskärmning av gratisenergi i form av solljus utgår. Därför 

λ 



 24  

är det mest optimala att välja mekaniskt reglerbara solskydd, som kan ”inaktiveras” vid 

uppvärmningssäsongen (Spinos, 2005). Solskydden har en absorberande effekt där 

avskärmningsfaktorn för det påverkade fönstret kan nå ner ända till 0,1 (Höglund, Girdo, & 

Troedsson, 1985).   

För att överslagsmässigt uppskatta betydelsen av yttre solavskärmning, t ex i form av 

markiser, kan man göra mycket enkla stationära beräkningar. Genom att jämföra 

solvärmeinläckningen med och utan markiser kan markiser minska solvärmeinläckningen 

med storleksordningen 80 % (Öman 2013). Om man tänker sig ett fall där 

solvärmeinläckningen bidrar med 60 % av all passiv värme som medelvärde under en 

sommarmånad, skulle användandet av markiser i princip minska den passiva värmen. 

Därmed skulle övertemperaturen inne i förhållande till utetemperaturen minskas till hälften 

(0,8 x 0,6 ≈ 0,5). I ett exempel där en genomsnittlig utetemperatur på 17˚C för juli månad 

skulle en byggnad utan markiser ha i genomsnitt 27˚C inne och med markiser hamnar 

temperaturen då istället på 22˚C, se överslagsberäkningar i Öman (2013).  

4 BERÄKNINGAR 

Energibalansen för olika byggnader med hänsyn till fönsteraspekten har gjorts i form av 

beräkningar i Excel. Dessa gjordes för ett småhus om 4 personer och ett flerbostadshus för 

studenter om 28 lägenheter med totalt ca 30 inneboende. I beräkningarna ersätts värdena för 

byggnadernas ”nuvarande” 2-glasfönstren mot Aerogel-, vacuum-, Smarta-, 3-glas- och 

energifönsters värden. På så sätt kan man jämföra fönstrens påverkan för både ett vanligt hus 

och ett flerbostadshus. Ett annat test som gjordes var att se hur stor skillnaden skulle 

förändras om fönsterareorna ökade med 50 %. Beräkningarna är baserade på en månatlig 

energibalans (se bilaga 6 och 7), men under rubriken ”Resultat” presenteras den totala, 

årsvisa, summan för de olika byggnaderna med olika typer av fönster. Indata som inte varit 

tillgänglig har hämtats från ”www.sveby.org”, ”Minimikrav på Luftväxling, 2012”, och 

diskussioner med högskolans lärare som innehar kompetens inom VVS samt Energi. 

Beräkningarna för solinstrålningen via fönster baserar sig på ekvationer och värden (bilaga 5) 

från rapporten ”Solinstrålningstabeller för helklara, halvklara och mulna typdagar, 1984”. 

Indata för medeltemperaturer har hämtats från SMHI:s hemsida ”www.smhi.se”, där dessa 

temperaturer är statiska värden och beräknas vid normalperioder. Den valda perioden är den 

gällande 30-årsperioden som man utgår ifrån, vilket innebär perioden 1961-1990. Val av typ 

av fönster är de som förefallit vara mest lämpade för Sverige, där dess olika tekniker för 

fönsterglasning varit optimala för att uppnå bästa möjliga energieffektivisering oavsett 

kostnader. För att få en bättre uppfattning om hur energifönster som är anpassade för 

passivhus fungerar i vanliga byggnader är dessa också med i de olika kalkyleringarna. 

Med motivering av det som står i avgränsningen vad gäller karmar har dessa ej tagits i 

beaktande, utan de U-värden som användes är de som erhållits från respektive källa och 
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behandlar då glasdelen. Fönsterareorna för byggnaderna har lämnats oförändrad igenom alla 

kalkyleringar (förutom vid beräkningarna för delen som behandlar ökning av fönsterarea), 

vilket är ett konsekvent tillvägagångssätt. Då det finns ett flertal olika fönsterbågar och 

fönsterkarmar med olika egenskaper och U-värden (från superkarmar med U-värde 0,6 

W/m2°C till vanliga karmar med ett högre U-värde på ca 1,5 W/m2°C) har fokusen lagts på 

glasdelen. För beräkningarna vid transmissionsförlusterna via fönster har fönster delats in i 

två komponenter; fönsterglas och fönsterbågar/fönsterkarmar. Då priset för superkarmarna 

är okänt har fönsterbågarna/fönsterkarmarna lämnats i dess ”ursprungliga skick” igenom 

alla fönsterberäkningar. Dess U-värde bestämdes till 1,50 W/m2°C vilket, enligt Öman 

(2015), är ett vanligt förekommande U-värde för karmar och bågar i trä. Karm-/bågarean 

motsvarar ca 20 % av fönstrets totala area. 

Hänsyn har inte tagits till kylbehovet under sommaren, där man helst vill ha ett lägre 

solinsläpp. Det menas at diverse solskydd, exempelvis markiser, gardiner mm skulle vid 

denna årstid användas flitigt och på så sätt minska solinsläppet för denna period. Vad gäller 

för de kromogena fönstren skulle deras egenskaper justeras på det viset att den lägsta möjliga 

avskärmningsfaktorn skulle uppnås och leda till en större inverkan för solinsläppet. Således 

har kylbehovet bortsetts från den årsvisa kalkyleringen. 

Ett högt värde på avskärmningsfaktorn för fönster är beroende av att fönsterrutan ska vara 

ren och klar, inga externa och interna solskydd ska finnas samt att fönstret inte ska skymmas 

av något, exempelvis träd. Beroende av de nämnda anledningarna är avskärmningsfaktorn 

därför ofta lägre i verkligheten än det max-värde som anges av källorna. Men faktorn har 

ändå bestämts till dess högsta värde för respektive fönster, just för att få ett så högt 

solinsläpp som möjligt. Det ska dock noteras att då avskärmningsfaktorerna, för de olika 

fönstren i fråga, satts till max-värdet kommer det att resultera i ett högre solljusinsläpp som 

inte helt avspeglar verkligheten. Följaktligen kommer solljusinsläppet att vara överskattat. 

Det max-värde som anges av källorna och som stämmer i teorin, är i praktiken ca 10-50% 

lägre beroende på omständigheterna (solskydd, glasets renlighet, fönsterläge, skugga, 

träd/växter som påverkar solljusinsläppet mm). 

För att komplettera slutsatsen om lönsamheten för fönstren i fråga har en enkel 

kostnadskalkyl i form av en nuvärdeskalkyl gjorts. Med hjälp av denna kalkyl ska en viss 

indikation fås för att se om investeringarna för byte av fönster verkar anta rimliga värden 

eller inte. Följande parametrar, med hänvisning till (Bergknut, Elmgren-Warberg, & Hentzel, 

1981), användes i kalkylen: 

 Grundinvestering, vilket motsvarar priset för fönstren. Detta är en utbetalning av 

engångskaraktär som investeringen ger upphov till vid starten. 

 Årlig besparad energi omvandlat till kronor. Detta är en löpande inbetalning som alltså sker en 

gång om året. 

 Antal år, för denna period har 30 år bedömts som en rimlig livslängd för fönstren i fråga. Det 

är den tekniska livslängden som kalkylräntan i fråga utgår ifrån. Det ska noteras att den 

tekniska livslängden alltid är längre än den ekonomiska livslängden. 

 Kalkylränta, som satts till 5 % grundar sig i att stora investeringskostnader är känsliga för 

stora förändringar i kalkylräntan, speciellt då inbetalningsöverskottet ligger längre fram i 
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tiden. Fönstren i fråga räknas alltså in som stora investeringskostnader. Emellertid bygger 

kalkylräntor på osäkra bedömningar och det finns egentligen ingen exakt ränta, både praktiskt 

och teoretiskt. I detta fall kan räntan ses som en låg ränta. 

 

Lönsamheten grundar sig på att återbetalningstiden, beräkning av den tidpunkt då man fått 

tillbaka pengarna som motsvarar investeringen, bör understiga livslängden för att 

investeringen ska accepteras. 

4.1 Teknisk beskrivning av valda byggnader 

De två valda byggnaderna har ett flertal byggnadstekniska skillnader jämfört med varandra. 

Deras relevanta, tekniska fakta presenteras under rubrikerna nedan. 

4.1.1 Småhuset 

Småhuset är beläget i Södertälje, som tillhör Stockholms län. Huset är byggt år 1975, där 

material och olika energivärden är anpassade efter den tidens standarder. Material och 

indata för huset går att se i bilaga 3. Dock renoverades huset år 2005, vilket bl a medfört att 

de befintliga fönstren är av 3-glasfönster och innehar ett U-värde på 0,9 samt en, enligt 

solinstrålningstabellerna, avskärmningsfaktor på 0,81. Men för att vara konsekvent kommer 

ett 2-glasfönster användas som utgångspunkt, likadana fönster som för flerbostadshuset. 

Fönsterarean är 23 m2. Då huset har två våningar är den totala golvarean 194 m2 (98 m2 + 96 

m2), men golvet strax ovanför jord är på 98 m2. Uppvärmningen sker via radiatorer som är 

direkt anknutna till elektricitet samt en värmepump. Ventilation i byggnaden är ett 

frånluftssystem.  

4.1.2 Flerbostadshuset 

Flerbostadshuset ligger i Västerås och är byggt år 1999. Material och indata för beräkning av 

flerbostadshusets energibalans går att hitta i bilaga 4. Fönstren i byggnaderna är 2-

glasfönster med U-värde 2,9 och en, enligt solinstrålningstabellerna, avskärmningsfaktor på 

0,9. Fönsterarean är 312,2 m2. Byggnaden innehar totalt tre våningar och ett vindsutrymme 

med förvaring. Det skulle motsvara en total golvarea på ca 514 m2 (180 m2 + 111,3 m2 + 111,3 

m2 + 111,3 m2), men golvet som ligger i kontakt med jordmarken har en area på 180 m2. 

Uppvärmningen i byggnaden sker via radiatorer, via fjärrvärme. Likaså i denna byggnad är 

ventilationen ett frånluftssystem.  
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4.2 Valda fönster i beräkningarna 

I tabellen nedan presenteras de fönster som ingår i beräkningarna med en kort 

sammanfattning av deras viktiga egenskaper. 

Tabell 3. De olika fönstren som ingår i beräkningsdelen. 

Fönstertyp U-värde F1 Beskrivning Pris1 

2-
glasfönster 

2,9 0,9 Ursprungliga fönstren som beräknades i basfallen för båda 
byggnaderna.  - 

3-
glasfönster 

0,9 0,81 3-glasfönster som finns i den kommersiella marknaden. I 
praktiken är det detta fönster som i dagsläget finns i småhuset. 
Innehåller argongas som bidrar till det låga U-värdet. 

3100 
kr/m2 

Airglass 0,66 0,7 Aerogelfönstret Airglass. Avskärmningsfaktorn grundar sig på 
g-värdet 0,8. 

30000 
kr/m2 

Spacia-21 0,7 0,36 Vacuumfönster av typen Spacia-21, som är gjord utav ett 
vacuumfönster (dvs standard Spacia) monterat med ett 
lågemissionsglas  som innehar ett lågemissionsbelägg samt 
argongas i. Fönstret är alltså ett 3-glasfönster. 

8000 
kr/m2 

Smarta 
fönster 

0,8 0,46 Smarta fönster av typen elektrokroma fönster, där g-värdet är 
dynamisk. I beräkningarna sattes g-värdet till ett konstant 
högsta värde, 0,4. 

20000 
kr/m2 

Energi-
fönster 

0,6 0,4 Kommersiella energifönster som är anpassade till passiv/-
nollenergihus. Innehar flertal lager av lågemissionsbeläggningar 
samt argongas. 

3700 
kr/m2 

4.3 Ekvationer 

 

U-värde:  

𝑅 =  𝜆 / 𝑑 

 

𝑈 =  1/𝛴𝑅 

 

Transmissionsförluster: 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = ∑(𝑈𝐴)∆𝜃 

 

Effektbehov för uppvärmning: 

𝑃𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 

                                                        

1 Angivna fönsterpriser är hämtade från samtal med Björn Karlsson, Pilkington, Elitfönster AB och 
Saint-Gobain Emmaboda Glas AB. Priserna är ungefärliga priser. 
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Solinstrålningsenergi, månadsvis: 

𝐸𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟 = 𝐸𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟,𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 × 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟,𝑔𝑙𝑎𝑠 × 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑡𝑦𝑝,𝑚𝑜𝑙𝑛𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝐹1 

 

Total passiv värme: 

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣 = 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟 + 𝐸𝑝𝑒𝑟𝑠 + 𝐸𝑤 + 𝐸𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟 

 

Total aktiv värme: 

𝐸𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  𝑃𝑢𝑝𝑝𝑣 × 24ℎ − 𝐸𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣  

 

De beräknade ekvationerna är dagsbaserade, som sedan omvandlats till månadsvisa/årsvisa 

resultat. 

 

För nuvärdeskalkylen användes följande formel för nuvärdesfaktorn: 

1

(1 + 𝑟ä𝑛𝑡𝑎)𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟
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4.3.1 Beräkning, genomgång av småhuset 

Nedan följer en genomgång av tillvägagångssättet för beräkningarna, i detta fall är det för 

småhuset under månaden januari. 

 

Transmissionsförluster 

Dimensionerad total frånluftsventilering: 60 l/s 

Total volym i byggnaden, exklusive innerväggar: 447 m3 

 

Tabell 4. Tabell över transmissionsförlusterna för småhuset, framkalkylerat ur ritningar. 

 

Tabell 4 ger Σ (U*A) = 141,1 W/˚C 

 

Luftflöde, q: 

60 𝑙/𝑠 × 3600ℎ ÷ 1000 = 216 𝑚3/ℎ 

Massflöde, ṁ: 

216 × 1,29 × (
273

273 + 20)

3600
= 0,072 𝑘𝑔/𝑠 

Luftomsättning, n: 

216

447
= 0,48 𝑎𝑐ℎ/ℎ 

Byggnadsdel 
U-värde 

 [W/m2 °C] 
Area  
[m2] 

U * A  
[W / °C] 

Andel av total specifik 
transmissions- och 
ventilationsförlust  

[%] 

Fönster  23,0   

Fönster, glas 2,90 18,4 53,4 24,1 

Fönster, 
karmar/bågar 1,50 4,6 6,9 

3,1 

Tak 0,09 98 8,8 4,0 

Väggar 0,13 200,0 26,0 11,7 

Golv mot mark 
(källare) 0,13 86,0 12,7 

5,8 

Dörrar 0,80 6,3 5,0 2,3 

Köldbryggor   28,2 12,7 

       

Totalt 5,05 413,3 141,1 63,7 
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Värmeförlust, mekanisk vent. (design.):  

0,072 × 1010 = 72,8 𝑊/˚𝐶 

 

Luftläckage antas vara 0,05 ach/h, ger följande värmeförlust: 

0,05 × 447 × 1,29 × (
273

273 + 20)

3600
× 1010 = 7,5 𝑊/˚𝐶 

 

Totala specifika värmeförluster pga transmission och ventilation: 

141,1 + 72,8 + 7,5 = 221,4 𝑊/˚𝐶 

 

Månatlig kalkylering för uppvärmning 

Januari: 

Medeltemp, ute: -4 ˚C 

Medeltemp, inne: 21 ˚C 

Total värmeförlust: 

221,4 × (21 − 14) ∗ 24ℎ

1000
= 132,9 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑎𝑔 

 

Årlig elektrisk användning, antaget rimligt värde: 6000 kWh 

Daglig elektrisk användning: 16,4 kWh 

Personer/dag, antagen: 3,6 kWh 

Värme från tappvarmvatten: 900kWh/år och per person 

25 % av tappvarmvatten blir passiv värme:  

900 × 4𝑝𝑒𝑟𝑠 × 0,25

365
= 2,5 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑎𝑔 
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Passiv energi från solinstrålning 

(se bilaga 5 och 6) 

Januari, 31 dagar: 

Mulna dagar: 19 

Halvklara dagar: 9,1 

Klara dagar: 2,9 

Avskärmningsfaktor, F1, för 2-glas fönster: 0,9 

 

Fönsterriktning: Syd 

Fönster, glasarea: 0,8 x 10 m2 = 8 m2 

Mulet väder: 273 × 8 × 19 × 0,9 ÷ 1000 = 37,3 𝑘𝑊ℎ 

Halvklart väder: 1171 × 8 × 9,1 × 0,9 ÷ 1000 = 76,7 𝑘𝑊ℎ 

Klart väder:1925 × 8 × 2,9 × 0,9 ÷ 1000 = 40,2 𝑘𝑊ℎ 

 

Fönsterriktning: Öst 

Fönster, glasarea: 0,8 x 0 m2 = 0 m2 

 

Fönsterriktning, Norr 

Fönster, glasarea: 0,8 x 12 m2 = 9,6 m2 

Mulet väder: 70 × 9,6 × 19 × 0,9 ÷ 1000 = 11,5 𝑘𝑊ℎ 

Halvklart väder: 99 × 9,6 × 9,1 × 0,9 ÷ 1000 = 7,8 𝑘𝑊ℎ 

Klart väder: 90 × 9,6 × 2,9 × 0,9 ÷ 1000 = 2,3 𝑘𝑊ℎ 

 

Fönsterriktning, Väst 

Fönster, glasarea: 0,8 x 1 m2 = 0,8 m2 

Mulet väder: 92 × 0,8 × 19 × 0,9 ÷ 1000 = 1,3 𝑘𝑊ℎ  

Halvklart väder: 217 × 0,8 × 9,1 × 0,9 ÷ 1000 = 1,4 𝑘𝑊ℎ 

Klart väder: 291 × 0,8 × 2,9 × 0,9 ÷ 1000 = 0,6 𝑘𝑊ℎ 
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Total solinstrålningsvärme för respektive väderlek i januari: 

Mulna dagar: 50,1 kWh 

Halvklara dagar: 85,9 kWh 

Klara dagar:43,1 kWh 

 

Total passiv uppvärmning/dag, mulna dagar: 

16,4 + 3,6 + 2,5 + (50,1 ÷ 19) = 25,2 𝑘𝑊ℎ 

Total aktiv uppvärmning/dag, mulna dagar: 

132,9 − 25,2 = 107,7 𝑘𝑊ℎ 

 

Total passiv uppvärmning/dag, halvklara dagar: 

16,4 + 3,6 + 2,5 + (85,9 ÷ 9,1) = 32,0 𝑘𝑊ℎ 

Total aktiv uppvärmning/dag, halvklara dagar: 

132,9 − 32,0 = 100,9 𝑘𝑊ℎ 

 

Total passiv uppvärmning/dag, klara dagar: 

16,4 + 3,6 + 2,5 + (43,1 ÷ 2,9) = 37,4 𝑘𝑊ℎ 

Total aktiv uppvärmning/dag, klara dagar: 

132,9 − 37,4 = 95,5 𝑘𝑊ℎ 

 

Total aktiv uppvärmning för januarimånad 

(107,7 × 19) + (100,9 × 9,1) + (95,5 × 2,9) = 3241 𝑘𝑊ℎ 

 

4.3.2 Beräkning, värden för flerbostadshuset 

Samma beräkningsprocedur som för småhuset gället för flerbostadshuset, fast här skiljer sig 

indatavärdena åt (se bilaga 7). Resultaten har kalkylerats fram i Excelblad och presenteras 

nedan. Likaså här gäller värdena för månaden januari. 
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Transmissionsförluster 

Dimensionerad total frånluftsventilering: 903 l/s 

Total volym i byggnaden, exklusive innerväggar: 1060 m3 

 

Tabell 5. Tabell över transmissionsförlusterna för flerbostadshuset, framkalkylerat ur ritningar. 

 

Tabell 5 ger Σ (U*A) = 1211,3 W/˚C 

 

Totala specifika värmeförluster pga transmission och ventilation (se bilaga 7 för övriga 

resultat): 

1211,3 + 1096,2 + 17,9 = 2325 𝑊/˚𝐶 

 

Total aktiv uppvärmning för januarimånad 

38015 𝑘𝑊ℎ/𝑚å𝑛𝑎𝑑 

 

  

Byggnadsdel 
U-värde 

[W/m2 °C] 
Area 
[m2] 

U * A 
[W / °C] 

Andel av total specifik 
transmissions- och 
ventilationsförlust 

[%] 

Fönster   312,2    

Fönster, glas 2,90 249,8 724,3 31,1 

Fönster, 
karmar/bågar 1,50 62,4 93,7 

4,0 

Tak 0,09 111,3 10,0 0,4 

Väggar 0,13 912,0 118,6 5,1 

Golv mot mark 0,13 107,6 14,0 0,6 

Dörrar 0,80 10,6 8,5 0,4 

Köldbryggor   242,3 10,4 

       

Totalt 5,05 1767,5 1211,3 52,1 
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4.4 Nuvärdeskalkyl 

Nedan presenteras en nuvärdeskalkyl för Spacia-21 i småhuset, med oförändrad fönsterarea 

(23 m2) under en 30-årsperiod.  

 

Grundinvestering: 

8000 𝑘𝑟/𝑚2 × 23𝑚2 = 184 000 𝑘𝑟 

 

Antaget elpris under årsperioden:  

1,5 𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ 

Besparing/år: 

16 190 𝑘𝑊ℎ − 12 831 𝑘𝑊ℎ = 3 359 𝑘𝑊ℎ 

Inbetalning/år: 

1,5 × 3 359 = 5040 𝑘𝑟  

Räntesats: 

5 % 

 

Följande nuvärdeskalkyl fås: 
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Tabell 6. Nuvärdeskalkyl för Spacia-21 i småhuset med oförändrad fönsterarea. 

År Utb./Inb. NVF NVK C 

0 -184 000 1 -184 000 -184 000 

1 5 039 0,9524 4 799 -179 201 

2 5 039 0,9070 4 570 -174 631 

3 5 039 0,8638 4 352 -170 279 

4 5 039 0,8227 4 145 -166 134 

5 5 039 0,7835 3 948 -162 186 

6 5 039 0,7462 3 760 -158 426 

7 5 039 0,7107 3 581 -154 845 

8 5 039 0,6768 3 410 -151 435 

9 5 039 0,6446 3 248 -148 187 

10 5 039 0,6139 3 093 -145 094 

11 5 039 0,5847 2 946 -142 148 

12 5 039 0,5568 2 806 -139 343 

13 5 039 0,5303 2 672 -136 670 

14 5 039 0,5051 2 545 -134 126 

15 5 039 0,4810 2 424 -131 702 

16 5 039 0,4581 2 308 -129 394 

17 5 039 0,4363 2 198 -127 196 

18 5 039 0,4155 2 094 -125 102 

19 5 039 0,3957 1 994 -123 108 

20 5 039 0,3769 1 899 -121 209 

21 5 039 0,3589 1 809 -119 401 

22 5 039 0,3418 1 722 -117 678 

23 5 039 0,3256 1 640 -116 038 

24 5 039 0,3101 1 562 -114 476 

25 5 039 0,2953 1 488 -112 988 

26 5 039 0,2812 1 417 -111 571 

27 5 039 0,2678 1 350 -110 221 

28 5 039 0,2551 1 285 -108 936 

29 5 039 0,2429 1 224 -107 712 

30 5 039 0,2314 1 166 -106 546 
 

Efter 30-årsperioden erhålls ett negativt värde, detta innebär att det ej är lönsamt att 

investera i Spacia-21 för småhuset i fråga. 
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5 RESULTAT 

Resultat enligt beräkningar från Excelblad. 

5.1 Uppvärmningsbehovet 

Nedan presenteras de olika resultaten i sifferform för det årliga energibehovet för aktiv 

uppvärmning. 

 

5.1.1 Småhus 

 

Tabell 7. Energibehovet för småhuset med de olika fönstren. 

Fönstertyp 
Totala specifika värmeförluster pga 

transmission och ventilation 
[W/˚C] 

Årligt uppvärmningsbehov 
[kWh] 

2-glasfönster 221 16 190 

3-glasfönster 175 11 305 

Airglass 170 11 129 

Spacia-21 171 12 831 

Elektrokroma fönster 173 12 543 

Energifönster idag 169 12 309 
 

 

5.1.2 Småhus, 50 % ökning av fönsterarean (totalt: 34,5m2) 

 

Tabell 8. Energibehovet för småhuset med de olika fönstren, med 50 % ökning av fönsterarean. 

Fönstertyp 
Totala specifika värmeförluster pga 

transmission och ventilation 
[W/˚C] 

Årligt uppvärmningsbehov 
[kWh] 

2-glasfönster 257 18 420 

3-glasfönster 188 11 174 

Airglass 180 10 856 

Spacia-21 181 13 094 

Elektrokroma fönster 185 12 869 

Energifönster idag 178 12 452 
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5.1.3 Flerbostadshus 

 

Tabell 9. Energibehovet för flerbostadshuset med de olika fönstren. 

Fönstertyp 
Totala specifika värmeförluster pga 

transmission och ventilation 
[W/˚C] 

Årligt uppvärmningsbehov 
[kWh] 

2-glasfönster 2 325 187 510 

3-glasfönster 1 700 121 600 

Airglass 1 626 118 740 

Spacia-21 1 639 139 700 

Elektrokroma fönster 1 670 136 990 

Energifönster idag 1 607 133 300 
 

 

 

5.1.4 Flerbostadshus, 50 % ökning av fönsterarean (totalt 468 m2) 

 

Tabell 10. Energibehovet för flerbostadshuset med de olika fönstren, med 50 % ökning av 
fönsterarean. 

Fönstertyp 
Totala specifika värmeförluster pga 

transmission och ventilation 
[W/˚C] 

Årligt uppvärmningsbehov 
[kWh] 

2-glasfönster 2 811 218 330 

3-glasfönster 1 875 123 060 

Airglass 1 762 117 860 

Spacia-21 1 781 145 180 

Elektrokroma fönster 1 828 142 140 

Energifönster idag 1 734 136 310 
 

  



 38  

5.2 Procentuell förändring av uppvärmningsbehoven 

Nedan följer en procentuell presentation för de olika byggnaderna med de olika fönstren 

(förändringen jämfört med 2-glasfönster). 

 

5.2.1 Befintligt skick 

 

Tabell 10. Procentuell energibehovsförändring för små- och flerbostadshuset. 

Typ av fönster 

Småhus 
Ursprungligt energibehov: 

16 190 kWh/år 

Flerbostadshus 
Ursprungligt energibehov: 

187 510 kWh/år 

Förändrat energibehov [+/-] Förändrat energibehov [+/-] 

3-glasfönster -30 % -35 % 

Airglass -31 % -37 % 

Spacia-21 -21 % -25 % 

Elektrokroma fönster -23 % -27 % 

Energifönster -24 % -29 % 
 

 

 

5.2.2 50 % ökning av fönsterarean 

 

Tabell 11. Procentuell energibehovsförändring för små- och flerbostadshuset, med ökad 
fönsterarea. 

Typ av fönster 

Småhus 
Ursprungligt energibehov: 

18 420 kWh/år 

Flerbostadshus 
Ursprungligt energibehov: 

218 330 kWh/år 

Förändrat energibehov [+/-] Förändrat energibehov [+/-] 

3-glasfönster -39 % -44 % 

Airglass -41 % -46 % 

Spacia-21 -29 % -34 % 

Elektrokroma fönster -30 % -35 % 

Energifönster -32 % -38 % 
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5.3 Lönsamhet ur nuvärdeskalkylering 

I tabellen nedan erhålls lönsamheten för de olika fönstren i fråga under en 30-årsperiod. 

 

Tabell 11. Sammanfattning av nuvärdeskalkyleringarna för de olika byggnaderna med de olika 
fönstren under 30-årsperioden. 

Typ av fönster 
Småhuset 

[kr] 

Småhuset m. 
ökad fönsterarea 

[kr] 

Flerbostadshuset 
[kr] 

Flerbostadshuset 
m. ökad 

fönsterarea 
[kr] 

3-glasfönster +41 342 +60 133 +552 597 +746 000 

Airglass -573 300 -860 584 -7 774 255 -11 723 295 

Spacia-21 -106 546 -153 189 -1 393 565 -2 057 258 

Elektrokroma 
fönster 

-375 905 -562 001 -5 075 076 -7 603 159 

Energifönster +4 391 +9 964 +95 611 +159 673 
 

De kommersiella fönstren 3-glasfönster och energifönster är i dagsläget lönsamma, till 

skillnad från Spacia-21 och de framtida fönstren. 

6 DISKUSSION  

Vid beräkningarna framgick det att de praktiska fönstren, 3-glasfönstren, som i nuläget finns 

i småhuset redan är bra fönster. Byte av fönster är inte optimalt, då man antingen gör en 

knapp förbättring eller en större försämring jämfört med de andra fönstren. Detta grundar 

sig i att huset har en liten fönsterarea i förhållande till omslutningsarean, och med anledning 

till det är man i stort behov av solinläckningen. Så länge fönstren har ett U-värde på ca 1,0 

W/m2°C men också höga g-värden och avskärmningsfaktorer, som i detta fall är viktiga 

faktorer, leder det till att huset är energieffektivt vid fönsterfronten. Tydligast märks det vid 

ökningen av fönsterarean.  

Vad gäller flerbostadshuset är de nuvarande fönstren kritiska och bör bytas för att uppnå en 

energieffektivare byggnad. Fönsterareorna är stora i förhållande till byggnaden, vilka utgör 

stora transmissionsförluster till skillnad från fallet i småhuset. Här leder ett högt U-värde för 

fönstren till stora energiförluster, fastän den passiva värmestrålningen tas till vara är det inte 

särskilt effektivt pga den stora transmissionsförlusten. Man kan notera att den största 

besparingen fås av aerogelfönstren, men skillnaden är liten jämfört med 3-glasfönster; som 

dessutom är kommersiella och billigare att införskaffa. En noterbar skillnad blir det vid 

ökningen av fönsterarean, där blir energibehovet mindre för alla nya fönstersorter och det 

blir även mindre om man jämför dessa värden med fallen där de olika byggnaderna har 2-
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glasfönstren i den ursprungliga fönsterarean. Detta beror på att de fönstren isolerar bättre 

och ändå släpper in en acceptabel mängd solljus som tas till vara vad gäller uppvärmningen.  

Det ska dock nämnas att på grund av att g-värdet för de olika fönstren satts till teoretiskt max 

är instrålningsvärdet – den passiva energin i form av solinstrålningen – överskattat, i 

praktiken borde ett lägre värde erhållas. Detta innebär att uppvärmningsbehoven för 

byggnaderna vid de olika fönstren egentligen borde vara högre. De procentuella 

förändringarna bör åtminstone ha en bättre precision vad gäller speglandet av verkligheten, 

där skillnaden påvisas. Men dessa procentuella besparingar med bättre fönster är något 

överskattade, då det nu i efterhand visade sig att den totala passiva värmen även den är 

överskattad för byggnaderna igenom beräkningsperioden.  

Resultaten från kalkyleringarna fastställde trots överskattningarna att skillnaden mellan 3-

glasfönster och ”framtida” fönster i nuläget inte är särskild stor för stora byggnader med 

stora fönsterareor i kallare klimat. Resultaten visade också att de ”framtida” fönstren inte 

heller är särskilt optimala vid små byggnader med små fönsterareor jämfört med 3-

glasfönstren. Den största skillnaden fås dock om man jämför fönster med höga U-värden, 

alltså 2-glasfönster. Dessa ”framtida” fönster, förutom aerogelfönstret Airglass, verkar också 

vara mer lämpade till länder med varmare klimat.  

Proceduren med monolitisk aerogel blir svår att utveckla i fönster, och framtidsutsikterna för 

just det fönstret ser ut att vara avlägsna. Det beror bl a på följande faktorer: 

 Produceringen av produkten är en lång process och väldigt påkostad 

 Monolitisk aerogel som fönster finns ej kommersiellt, men ett sådant fönster skulle i nuläget 

motsvara ett pris på ca 30 000 kr/m2 enligt Karlsson (2015) 

 Aerogelskivan kan maximalt dimensioneras till 0,6m x 0,6m 

 Ljuset sprider sig i fönstret och blir blåaktig 

 

Den sista punkten går att lösa genom att installera Airglass på taket, där den släpper in ljus 

från den blåa himmelen och kan på det sättet lura ögat. Men fram tills att produktionen av 

monolitisk aerogel blir effektivare samt billigare och att ämnets egenskaper förbättras finns 

det gynnsammare alternativ. Är man ute efter aerogel skulle det vara lämpligare att 

kombinera granulär aerogel i fasaden med energieffektiva fönster, exempelvis ett 3-

glasfönster. Då får man ett billigare alternativ som ändå behagar dagsljusbehovet samtidigt 

som man får ett lågt U-värde. Byggnader med sådana fasader finns redan, exempelvis Ten23 i 

New York. Enligt Mathias Almstedt på ACC Glasrådgivare AB är denna aerogeltyp – trots 

potentialen och de olika egenskaperna – inte särskilt populär i Sverige, vid flera olika 

alternativ i ett byggprojekt väljs den granulära aerogelen bort i ett tidigt skede. Den stora 

anledningen är den arkitektoniska biten, man vill ha en klarare sikt ut likväl som in. Den 

granulära aerogelen kan dock komma att få bättre fotfäste när boverket utfärdar strängare 

energikrav.   

Men aerogel-företag, både för granulär och monolitisk, verkar ändå ha ett gott samarbete 

med fönsterutvecklare runtom i världen. Det finns alltså en intressebevakning. Med andra 

ord är potentialen för aerogel i fönster inte helt bortglömd, och exempelvis experimentet som 

Berardi Umberto utför med den monolitiska aerogelen i en äldre, större byggnad kan bli 
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intressant att följa. Där kan resultatet komma att spela en viss roll i aerogelens fortsatta 

fönsterutveckling. Här kan man dra en parallell med beräkningarna som gjordes, man fick 

störst besparing i båda byggnaderna om man bytte ut 2-glasfönstren mot de andra 

fönstertyperna – och i alla fyra fallen gjordes störst besparing med just aerogelfönster. 

Vacuumfönster kan också ge stora energibesparingar, och ett sådant 2-glasfönster med ett U-

värde på 1,5 W/m2°C påvisar stor potential. Det utrustade Spacia-21-fönstret ger ett lågt U-

värde, men fönstret är bättre lämpat till varmare klimat samt passivhus. Dessutom är 

vacuumfönstret relativt dyrt. Det vanliga standard Spacia-glaset kostar ca 2000 kr/m2, skulle 

det monteras och göras ett fönster av det skulle priset hamna på ca 6000-8000 kr/m2 

(beroende på val av gas, belägg mm). Jämför man det med ett vanligt 3-glasfönster som 

kostar ca 3100 kr/m2 är det inte värt att använda sig av vacuumfönster. Dessutom är Spacia-

21:s egenskaper i ungefär samma klass som energifönsters, men det senare fönstret skulle 

förefalla ett bättre val med tanke på att de är billigare med sina ca 3700 kr/m2. Det påvisades 

även i nuvärdeskalkylen att det ej är ekonomiskt lönsamt att investera i de framtida fönstren, 

däribland Spacia-21. Men skulle man lyckas massproducera dubbel-vacuumfönster skulle det 

innebära en revolution för energieffektiva fönster. Man får fönster med väldigt låga U-värden 

och som dessutom ger ett behagligt ljusinsläpp. Sådana fönster skulle vara anpassade såväl 

som till Sveriges kalla klimat och till andra länders varmare klimat genom att då belägga 

fönstren med lågemissionsbeläggningar – vilket skulle sänka U-värdet ännu mer. 

Smarta-fönster har med sina dynamiska egenskaper börjat komma in i bilden och många 

aktörer propagerar för dessa fönstertyper och försöker att vinna mark, menar Almstedt. Men 

han tydliggör också att det kommer att dröja ett flertal år innan de får ett stadigt grepp i den 

kommersiella marknaden, delvis pga de nuvarande höga kostnaderna och delvis pga långa 

leveranstider. Dessutom är dessa fönstertyper inte helt anpassade för byggnader som är 

ganska beroende av solinläckningen, intervallet för det dynamiska solinsläppet är för 

närvarande för lågt för ett kallt klimat. Men tekniken har goda framtidsutsikter. 

Elektrokroma fönster börjar användas allt mer, främst i varmare klimat och där finns även en 

konkurrens med de passiva termokroma fönster som börjar bli allt mer populära. Dock 

börjar man få upp ögonen för gasokroma fönster, där potentialen för dessa fönster är större 

än vad det var i början för övriga smarta-fönster. Det beror främst på den dynamiska 

egenskapen som är snabb, flexibel och innehar ett större intervall än övriga smarta-fönster. 

Lyckas man anpassa det maximala g-värdet (eller SHGCmax) till ett behagligt högt värde 

samtidigt som man får ned kostnaderna för fönstret kommer dessa fönster definitivt att 

vinna stor mark i länder med såväl varma som kalla klimat. De är i nuläget dyra att 

införskaffa men nya metoder för att utveckla denna fönstertyp dyker ständigt upp, vilket 

leder till allt billigare produktioner.  

Dagens fönster är så pass utvecklade att de har ett relativt lågt U-värde. Fokusen börjar 

istället ligga på g-värdet, där man vill släppa in en så hög mängd passiv värme som möjligt. 

Problemet blir då att man får ett större kylbehov under sommaren än vad man får för äldre 

fönster, där transmissionsförlusterna är högre och leder till ett relativt mindre kylbehov. 

Detta problem kan enkelt lösas, eller minimeras, genom bl a mekaniska solskydd som 

beskrevs under rubrik 3.6.3. Denna aktuella fokus, som ligger just på solljusinsläppet och den 
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passiva värmeinstrålningen och inte på transmissionsförlusterna, har också varit en 

bidragande faktor till det ökade intresset för smarta-fönster med sina dynamiska optiska 

egenskaper.   

7 SLUTSATSER 

Den i särskilt viktigaste aspekten för energieffektivisering för fönster är ett lågt U-värde. Men 

dessa börjar komma ner till ganska låga nivåer vilket gör att man nu fokuserar mer på ett 

behagligt solljusinsläpp, där man i vanliga byggnader i Sverige vill ha en hög 

avskärmningsfaktor för att effektivare kunna ta del av den passiva värmeinstrålningen. 

Fönsterutvecklingen börjar bli så stor att man har kommit till sikt med att just 

solinstrålningen börjar bli en kritisk parameter och aspekt, en hög avskärmningsfaktor i 

kallare klimat är lika viktig som en låg avskärmningsfaktor (eller g-värde) i varmare klimat. 

För att komma närmare visionen med ”den ideala, energieffektiva byggnaden” är därför valet 

av fönstertyp också till största del beroende av byggnadens placering i världskartan. Men 

andra aspekter som väger tungt är också storleken på byggnadens fönsterarea i förhållande 

till byggnadens storlek. Detta märks genom att om fönsterarean är för liten och ett byte mot 

bättre isolerande fönster görs, fast som har en lägre avskärmningsfaktor, kan det leda till ett 

sämre resultat då en viktig del av den passiva solinstrålningen skärms av. 

De framtida fönstren hade både olika samt gemensamma för- och nackdelar. Aerogelfönster, 

Airglass, är inte helt utvecklat och innehar flera nackdelar som beskrivits i diskussionen. Men 

om man bortser från dem ger aerogelfönster bäst resultat vid energieffektivisering, detta 

beror på dess låga U-värde i kombination med en hög avskärmningsfaktor. Vacuumfönstren 

har potential att utvecklas och ge ett ännu lägre U-värde och ändå inneha ett högt g-värde vid 

en lyckad och lönsam utveckling av dubbel-vacuumfönster. Vacuumfönster, Spacia-21, är 

annars för dyr och ej lönsam i klimat som Sveriges, det finns i nuläget bättre alternativ. 

Kromogena fönster har fångat ett stort intresse och aktörerna blir fler. De passiva fönstren 

blir dock svårare att utveckla och dessutom att anpassa till Sveriges klimat, särskilt 

fotokroma fönster som man globalt sett knappt ser en framtid för. Termokroma fönster kan 

få in en fot i fönsterbranschen i Sverige om man lyckas utveckla ett fönster som är 

kombinerat med den elektrokroma tekniken. Men de framtidsutsikterna verkar avlägsna. Det 

är mer de aktiva smarta-fönstren som har en ljusare framtid här. Elektrokroma fönster finns 

ute i den kommersiella marknaden men är inte helt anpassade för Sverige än, fördelen är att 

de har ett lågt U-värde. Men problemet är att den dynamiska egenskapen för fönstren inte är 

helt anpassat för kalla klimat, dess maximala g-värde (SHGCmax) är inte behaglig för att 

effektivt ta tillvara på den behövliga passiva solvärmen. Men den dynamiska tekniken som 

smarta-fönster innehar är revolutionerande, den har fördelen att kunna anpassa fönstren till 

solstrålningen och kan således bli allt vanligare och finnas i både varma och kalla klimat om 

man lyckas utföra små optiska egenskapsändringar och få ner tillverkningskostnaderna. 

Den gemensamma nackdelen är att fönstren är för dyra, detta styrktes av nuvärdeskalkylen, 
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och i nuläget är ett 3-glasfönster med ett högt solljusinsläpp mer optimal vid byte av fönster. 

Men den stora energibesparingen fås vid byte i gamla byggnader med gamla fönster, särskilt 

2-glasfönster. Anledningen är att sådana byggnader har större transmissionsförluster. Men 

om fönsterarean är liten och transmissionsförluster via fönster är små, alltså att fönstret 

redan är bra och har ett relativt lågt U-värde (~1,0 W/m2°C), kan ett byte till de framtida 

fönstren påverka energibalansen negativt. Vid stora fönsterareor däremot noteras deras 

egenskaper istället bättre och bidrar till en energieffektivare byggnad, speciellt om de utbytta 

fönstren har ett högt U-värde. Dock spelar storleken på fönsterarean ingen roll vid byte mot 

aerogelfönster, energibalansen blir ändå positiv och ger en större energibesparing gentemot 

övriga fönster. 

Framtiden för aerogelfönster ser i dagsläget inte särskilt ljus ut. Utvecklingen verkar ha 

avstannat och man har inte kommit mycket längre än de resultaten man åstadkommit sedan 

år 2009. Vacuumfönster har en ljusare framtid, där är det fler aktörer och sådana fönster 

finns redan kommersiellt. Men de är fortfarande för dyra och inte särskilt lönsamma i kallare 

klimat. Kromogena fönster, i form av aktiva smarta-fönster, har bättre framtidsaspekter. 

Intresset är stort och utvecklingen går snabbt framåt. Elektrokroma fönster börjar ta allt 

större mark i länder med varmare klimat, och det är bara en tidsfråga tills de blir stora i 

Sverige och i kallare klimat också. Den andra typen av aktiva smarta-fönster, Gasokroma 

fönster, är också på frammarsch och det skulle inte vara helt osannolikt om dessa blir 

populärare än de elektrokroma fönstren vid en framtida kommersiell lansering.  

De framtida fönstren är i nuläget inte ekonomiskt försvarbara. Det finns bättre alternativ ute 

på den kommersiella marknaden och där kan man också optimera dessa alternativ med olika 

gasfyllnader och beläggningar. Men framtiden för åtminstone vacuum- och aktivt smarta-

fönster ser väldigt ljus ut, likaså visionen om den ”ideala, energieffektiva byggnaden”. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE   

Då detta examensarbete handlar om framtida fönster skulle det vara av stort intresse att 

beröra vissa av dessa fönster om ett par år, då utvecklingen för fönstren i fråga bör ha 

kommit ännu längre. Bevakning av dubbel-vacuumfönster och gasokroma fönster är av 

intresse, och om någon utveckling för dessa fönster skett skulle ett arbete om dem kunna 

göras – tillsammans eller var för sig. Förslagsvis kan man inom en snar framtid också 

jämföra de aktiva smarta-fönstren, elektrokroma och gasokroma, med varandra.  

Ett annat förslag är att om energireglerna blivit hårdare med åren skulle det kunna var av 

stor nytta att upplysa den faktorn i förhållande till hur de framtida (färdigutvecklade?) 

fönstren påverkar en byggnads energibalans. Då fönstrets karmar/bågar inte tagits hänsyn 

till i detta examensarbete skulle man även kunna analysera denna fönsterdel närmare. 

Den granulära aerogelen, som används i fasad, skulle man kunna titta närmare på och 

projektera kring dess påverkan för dagsljusinsläppet och om den t ex kan ge positiva 

förändringar för storleken av fönsterareor eller andra aspekter som är i förbindelse med en 

byggnads beståndsdelar.   
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Nedan finns ett utdrag på engelska om metalloxider som färgar aerogel. Hämtat från: 

www.aerogel.org 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal Oxides Make Colorful Aerogels 

One of the most notable differences between metal oxide aerogels and 

silica aerogels is that many metal oxide aerogels are often brilliantly 

colored. It is important to remember that the bluish cast characteristic 

of a silica aerogel is a result of Rayleigh scattering by nanoparticles 

which make up the aerogel backbone, and that silica itself is not blue. 

Similarly, aerogels of metal oxides which are white as powders and 

clear in their crystalline form (such as alumina, titania , and zirconia 

among others) look like silica aerogels–transparent with bluish 

Rayleigh scattering, and perhaps occasionally somewhat cloudy white. 

However, many metal oxides (such as chromium oxide and iron oxide) 

exhibit bright coloring as both powders and crystals, and are in fact 

used in dyes, paints, and glazes because of this. As a result, aerogels of 

these oxides are also brightly colored–iron oxide aerogels are Martian 

red, for example. Below are some of the colors associated with 

different metal oxide aerogels. 

Silica, Alumina, Titania, Zirconia: Clear with Rayleigh scattering 

blue or white 

Iron Oxide: Rust red or yellow, opaque 

Chromia: Deep green or deep blue, opaque 

Vandia: Olive green, opaque 

Neodymium Oxide: Purple, transparent 

Samarium Oxide: Yellow, transparent 

Holmium Oxide, Erbium Oxide: Pink, transparent 
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Tabell över trycket för vacuum. Källa. O’Hanlon, John F. 
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Ritningar över småhuset. Hämtat från: Fastighetsägaren. 
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Ritningar över flerbostadshuset. Hämtat från: Västerås Kommun.
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Solinstrålningstabeller. Källa: Höglund, Girdo, & Troedsson.
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Framräknat resultat för småhuset, med 2-glasfönster (U-värde 2,9 – F1 0,9). 

 

 

Total   

Heat loss Specific heat loss [W / °C] 

Transmission 141,1 

Mechanical vent. (designed) 72,8 

Air leakage (0,05 ach/h) 7,5 

    

Total 221,4 
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Framräknat resultat för flerbostadshuset, med 2-glasfönster (U-värde 2,9 – F1 0,9). 

 

Total   

Heat loss Specific heat loss [W / °C] 

Transmission 1211,3 

Mechanical vent. (designed) 1096,2 

Air leakage (0,05 ach/h) 17,9 

  

    

Total 2325,3 
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Intervjufrågor. Svar från: Mathias Almstedt, VD för ACC Glasrådgivare AB i Sverige. 

 

1. Hur ser de framtida aspekterna ut för vacuum-fönster? Framsteg, utveckling? 
Kommersiellt attraktiva? Hur ser det ut idag respektive imorgon? 

Några fabrikat finns på marknaden, men fortfarande för tidigt skede och för små storlekar 
tillgängliga för att dessa ska vara kommersiellt attraktiva. Vacuumpaneler typ Vacutherm i 
isolerade ogenomsiktliga delar antingen i del av isolerrutan typ koncept enligt Okalux och 
Seele eller egna fält kommer. Utveckling av vacuum de transparenta fälten i fasaderna 
medför så stora tekniska utmaningar att det dröjer. 

  

2a. Finns det någon marknad för aerogel-fönster? Framtida aspekter? 

2b. Hur ser det ut för aerogel i fasaden (Lumira)? Påverkar denna fasad dimensioneringen (t 
ex förändrad area, läge) av fönstren? 

Inte någon större marknad i Sverige, arkitekterna har så stort fokus på utblick och rent 
praktiskt så åker denna lösning ut ur projekten i tidigt skede som det är i nuläget. Teoretiskt 
finns det en marknad, men det är i enstaka väldigt speciella projekt i nuläget, när strängare 
energikrav kommer finns det möjlighet för dessa lösningar att få starkare fotfäste. 
  
3a. Hur ser det ut för de befintliga energi-glasfönstren?  
3-glas med dubbla LE-beläggningar är numera standard, spaltbredderna i isolerrutorna 
maximeras för att vinna decimaler på U-värden. U-värdeskrav pressas konstant i projekten, 
många hus ser helglasade ut från utsidan men har större andel täta fält med glasbeklädnad 
integrerade i fasaderna. Enstaka 4-glas projekt har kommit, stora problem med att glasen 
blir för tunga och tjocka för infästningssystemen och fönstersystemen. 
  
3b. Hur ser det ut för de framtida smarta-fönstren, t ex elektrokroma? 

Kommer absolut, många utvecklar och försöker vinna mark i dessa. Problem fortfarande 
med att kostnaderna är för höga och leveranstiderna för långa förutom hos någon enstaka 
tillverkare. 
  
4. Övrigt? Finns det andra saker/aspekter som man kan ha i åtanke? Andra intressanta 
fönsteraspekter, information? 

Ökat fokus på dagsljus och passiv solenergistrålning. U-värdena börjar komma till nivåer när 
fönstren ger ett nettotillskott. Se t.ex. Steinar Grynnings forskning. 
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