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Abstract

Rätt fönster i olika väderstreck - En undersökning av
energieffektiva fönsters påverkan på byggnaders energiprestanda
 
Right window in different cardinal directions- a survey
of energy efficient window's impact on the energy
performance of buildings

Simon Karlsson

The Swedish building stock accounts for nearly 40 percent of the total energy
consumption in the country. Properties built today are likely to last for 100 years or
longer. This places high demands on long-term and smart energy solutions that will
keep the future Swedish building stock energy consumption at low levels. This thesis
has focused on examining how the energy performance of buildings is affected by
different choices of window types in different cardinal directions. The objective was
to obtain a basis for recommendations on how window properties can be optimized
for different types of buildings and orientations. The results are based on energy
simulations of two different types of buildings, an office building and an apartment
building.
The conclusion is that the heat gain coefficient shown to have a major impact on the
energy performance of buildings. This questions the Swedish energy labeling system
that only takes into account the window's U-value.
During the process of finding suitable energy efficient windows, a calculation algorithm
has been developed. This algorithm can be used by energy simulation experts to
estimate an unknown ST-value of window glass combination when the g-value is
known. The algorithm applies to coated solar control glass combinations.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

”Rätt glas på rätt plats” är ett utryck som fönstertillverkare gärna använder i sina 

produktkataloger (Pilkington, 2012). Uttrycket saknar inte en djupare innebörd, utan faktum 

är den att det finns mängder av olika glaskombinationer på marknaden att välja mellan. För att 

optimera en byggnads energiprestanda gäller det att välja rätt typ av fönster för rätt plats på 

byggnaden. Detta bör bland annat göras med avseende på hur mycket solstrålning som lyser 

in i rummet och med avseende på vilken verksamhet som utförs i byggnaden.  

Det finns många krav på fönsters funktionalitet idag. Dessa krav är bullerskydd, 

ljusgenomsläpp, säkerhet, brandskydd och energieffektivitet. Detta examensarbete har 

tillägnats att i huvudsak behandla energieffektiva fönster ur ett energiperspektiv där alla 

ingående parametrar som gör ett fönster energieffektivt undersökts. Detta har utförts med 

syftet att undersöka hur byggnaders energiprestanda påverkas av olika val av fönstertyper i 

olika väderstreck. Målsättningen var att införskaffa underlag för rekommendationer om hur 

fönsters egenskaper kan optimeras för olika typer av byggnader och orienteringar. 

Undersökning har genomförts med simuleringsprogrammet IDA ICE där två olika typer av 

byggnader har simulerats, en kontorsbyggnad och ett flerbostadshus.  

I undersökningen har det framkommit att fler faktorer än värmegenomgångskoefficienten, 

även kallat U-värdet, spelar en viktig roll hos energieffektiva fönster för att kunna optimera en 

byggnads energiprestanda. I huvudsak spelar solfaktorn, eller g-värdet, en betydande roll i 

energibesparingspotential. g-värdet är den totala andelen infallande solenergi som tränger in i 

rummet vinkelrätt genom fönsterglaset. g-värdets energibesparingspotential gäller framförallt 

för byggnader anpassade efter kommersiell verksamhet där byggnaden har stor fönsterareal 

och kylsystem. I Sverige energiklassas fönster dock endast efter vilka isolerande egenskaper 

fönster har. Detta examensarbete har visat att mycket av den energibesparande potential 

fönster kan ge byggnader går miste om inte även andra faktorer som exempelvis g-värdet tas 

hänsyn till vid installation av nya energieffektiva fönster. Därför borde även g-värdet finnas 

med i det svenska energimärkningssystemets betygsättning.  

Under arbetet med att finna lämpliga energieffektiva fönster har även en beräkningsalgoritm 

tagits fram. Denna algoritm kan användas av energiexperter för att skatta ett okänt ST-värde 

om fönsterglaskombinationens g-värde är känt. ST-värdet är en delmängd av g-värdet och är 

den direkta transmitterande andelen solenergi som höjer temperaturen på alla ytor som nås av 

solens strålar. Algoritmen som kan användas för att skatta ST-värdet gäller för belagda 

solskyddsglaskombinationer. 
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Ordlista  

Terminologin som använts i detta examensarbete anges nedan. 

Energiprestanda är byggnadens specifika energianvändning, det vill säga den energi 

som går åt till uppvärmning, komfortkyla, fastighetsenergi och 

tappvarmvatten. Energiprestanda mäts i kilowattimmar per 

kvadratmeter och år (boverket.se, 2013a). 

Energibalans är det samlade värdet av tillförd och bortförd energi till 

byggnaden. Det samlade värdet innefattar både byggnadens 

värmebehov och elbehov (Abel & Elmroth, 2008) 

g-värde  heter också solfaktor och står för hur stor total andel av infallande 

solenergi som tränger in i rummet vinkelrätt genom fönsterglaset 

(ACC, 2005) 

Klimatskal byggnadens omslutande yta som innefattar tak, väggar, fönster och 

dörrar (Abel & Elmroth, 2008) 

Köldbrygga extra värmeförluster i anslutningar mellan byggnadskomponenter i 

byggnaden till följd av reducerad isolertjocklek (Abel & Elmroth, 

2008) 

Kallras Uppstår vid gamla dåligt isolerade fönster. Radiatorer är 

traditionellt placerade under fönster för att motverka denna effekt 

(Persson M.L, 2006). 

U-värde är ett mått på värmeledningsförmågan hos ett material där ett lågt 

värde representerar bra isolerande egenskaper. Den internationella 

SI-enheten för U-värde är W/m2K (Jonsson A, 2009). U-värdet är 

ett mått på hur mycket värme som passerar en kvadratmeter 

material från den varma delen till den kalla delen vid en 

temperaturdifferens på en grad Celsius. Ett U-värde för fönster 

innefattar både glas, båge och karm (Abel & Elmroth, 2008) 

ST-värde är en delmängd av g-värdet och är den direkta transmitterande 

andelen solenergi som höjer temperaturen på alla ytor som nås av 

solens strålar (Pilkington, 2012)  

Pilkington glasfakta är en branschspecifikation skriven av företaget Pilkington som 

tillverkar fönsterglas (Pilkington, 2012).  

Sveby står för standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader 

och är branschstandard för energi i byggnader. Arbetsgruppen för 

utvecklingen av Sveby består av representanter från de flesta stora 

byggföretagen och bostadsbolagen i Sverige (Sveby, 2009). 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det svenska byggnadsbeståndet står för nästan 40 procent av den totala energiförbrukningen i 

landet. Fastigheter som byggs idag kommer sannolikt stå kvar även om 100 år eller längre. 

Omfattande renoveringar som till exempel fasadrenoveringar och fönsterbyten sker historiskt 

sett endast i genom vart femtionde år (Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, 2012). 

Samtidigt har energipriserna stigit för hushållen under hela 2000-talet på grund av högre 

bränslepriser och högre skatter (Energimyndigheten, 2012). Allt detta sammantaget leder till 

att investeringar i smarta energitekniska lösningar idag är en strategisk lösning för att stå 

beredd mot framtida utmaningar. Detta ställer krav på såväl myndigheter, byggande företag 

och i slutändan också kunder att våga investera i långsiktiga energitekniska lösningar.   

Den svenska riksdagen har beslutat om förutom att förbättra det svenska byggnadsbeståndets 

energiprestanda med 20 procent till år 2020, också ha en långsiktig plan med 50 procent 

effektivare energianvändning år 2050, detta i förhållande till byggnadsbeståndets 

energiförbrukning år 1995 (Miljödepartementet, 2012). Fönster och dörrar står för cirka en 

tredjedel av en byggnads värmeförluster i Sverige (Energimyndigheten, 2013). Denna andel 

av en byggnads värmeförluster är förhållandevis hög med tanke på den lilla andelen yta av 

klimatskalet som fönster och dörrar ofta står för.  

Forskningen kring energieffektiva fönsterglaskombinationer har lett fram till innovativa 

lösningar som gett glaskombinationer mycket bra egenskaper (Abel & Elmroth, 2008). Men 

för att glaskombinationernas fulla potential ska kunna nyttjas måste förutsättningarna för 

byggnadens villkor klargöras.  

Byggnader innefattar många olika delsystem. Fönster, ventilationssystem, 

uppvärmningssystem, grund, väggar och tak bildar tillsammans ett komplext system som ska 

samverka optimalt för att bästa energiprestanda ska kunna uppnås med hänsyn till bästa 

möjliga termiska komfort, luftkvalitet och energiprestanda. 

1.2 Problemformulering 

I byggbranschen är standardiseringar av byggprocesser och byggmaterial en viktig funktion 

för att minska både ledtider och kostnader. Standardiseringarna härrör från uppsatta regler och 

Boverket är den myndighet som har till uppgift att efter regeringens och riksdagens önskemål 

upprätta nationella byggregler, som företag inom byggbranschen ska utgå ifrån. Boverket har 

också som uppgift att analysera tillämpningarna av byggreglerna (regeringen, 2012; 

boverket.se, 2013b). Boverkets byggregler förkortas BBR och den nuvarande versionen är 

BBR19 och introducerades år 2011.  

Enligt Boverket (2011) ska nya byggnader i Sverige byggas med fönster med en 

värmegenomgångskoefficient även kallat U-värde på högst 1,1–1,3 W/m2K beroende på 

storleken av byggnadens uppvärmda yta och om byggnaden värms av direktverkande el eller 

annat uppvärmningssätt. U-värdet för fönster anses så viktigt att en frivillig organisation, EQ 



2 

 

Fönster, bildats under 2000-talet med syfte att energimärka fönster utefter de U-värden som 

fönster erhåller (EQ Fönster, 2014-02-07). 

U-värdet är dock bara en av många faktorer som är mätbara angående fönsters egenskaper. 

Detta examensarbete har undersökt fler faktorer än U-värdet i syfte att optimera byggnaders 

energiprestanda. Målsättningen har varit att införskaffa underlag för rekommendationer om 

hur fönsters egenskaper kan optimeras för olika typer av byggnader och orienteringar. 

  

1.3 Avgränsningar 

Fönster har många egenskaper som ska tas hänsyn till vid installation i en byggnad. 

Ljusinsläpp, energieffektivitet och bullerskydd är några av dem. Detta examensarbete har i 

huvudsak undersökt fönster ur energisynpunkt, andra faktorer har behandlats med mer 

resonerande karaktär. 

Det har hänt väldigt mycket inom forskningen kring energismarta fönster eller elektroma 

fönster den senaste tiden. Vid simuleringen i detta examensarbete har dock typiska 

energieffektiva fönster som är vanliga på fönstermarknaden idag använts. Undersökningen har 

alltså fokuserat på fönster som inte kan skifta solstrålningsinsläpp anpassat utefter rådande 

uteklimat.    

1.4 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur byggnaders energiprestanda 

påverkas av olika val av fönstertyper i olika väderstreck. Fönstertyper har valts ut efter 

mätbara faktorer som U-värde och g-värde. Även ST-värdet, som är en delmängd av g-värdet, 

har undersökts. Målsättningen var att införskaffa underlag för rekommendationer om hur 

fönsters egenskaper kan optimeras för olika typer av byggnader och orienteringar.  

2 Metod 
Under denna rubrik motiveras val av metod samt en beskrivning av hur undersökningen gått 

till för att kunna uppnå relevanta resultat kring energieffektiva fönsters påverkan på 

byggnaders energiprestanda.  

2.1 Val av metod 

Metodföringen för studier delas normalt upp i två tillvägagångssätt, kvalitativa och 

kvantitativa studier. Kvalitativa studier präglas av långvariga observationer i naturliga 

situationer. Ett fältarbete utförs som kan bestå av varierande slag, detta med ett efterföljande 

textskrivande. Vanligt inom kvalitativa studier är att fokus inriktas mot en specifik miljö med 

djupgående studier där redogörelsen för studien är tät och noggrann (Alvesson & Deetz, 

2000). Vid kvantitativa studier sker insamling av empiriska och kvantifierbara data. Dessa 

sammanfattas vidare i statistiskt format där utfallet analyseras med avseende på testbara 

hypoteser (Nationalencyklopedin, 2013).  
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Detta examensarbete är i huvudsak präglat av en kvalitativ metodföring där en djupgående 

studie utförts kring fönsters påverkan på byggnadens energiprestanda. Detta har utförts genom 

kvalitativ faktaundersökning i form av litteraturstudier, intervjuer samt egna 

simuleringsundersökningar av fönster med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE. 

Kvantitativa studier har använts i liten utsträckning för att undersöka ST-värdets påverkan på 

byggnaders energiprestanda. Studien har genomförts med de matematiska 

beräkningsprogrammen MATLAB och R. Det matematiska beräkningsprogrammet R är ett 

statistiskt beräkningsprogram som bland annat kan användas till att utföra teoretiska linjära 

regressionsanalyser. 

2.2 Disposition 

Arbetet kring detta examensarbete har delats upp i flera delar. Vid förstudier av ämnet har 

intervjuer och litteraturstudier varit grundläggande för att förstå tekniken runt energieffektiva 

fönster. Men också för att skapa en bild över hur dessa fönster används idag, och hur de kan 

användas på bästa sätt. För att ta reda på vilka faktorer som är viktiga vid installation av nya 

fönster där god energibesparing är högsta målet, har ett energisimuleringsprogram använts. 

Modellen som simulerats i programmet är en byggnad som handhållits av ÅF och med hjälp 

av simuleringsprogrammet har även väderstreck och klimatdata tagits i anspråk vid beräkning 

av energiförluster. Slutligen har resultaten i detta examensarbete analyserats för att återge en 

korrekt bild av hur fönster på bästa sätt kan användas för att förbättra byggnaders 

energiprestanda.  

2.2.1 Intervju 

Intervju har genomförts med Alf Rolandsson, initiativtagare till Pilkington glasfakta. Detta 

har gett värdefull information om hur glasbranschen har förändrats genom åren och vilka 

utmaningar som står för framtiden. En intervju med arkitekten Sanna Taune från Reflex 

Arkitektur har också genomförts. Detta har gett värdefull information om vilka aspekter kring 

installation av fönster som är viktiga ur arkitektoniska synpunkter. 

2.2.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har utförts med syftet att erhålla en teoretisk grund och samla erfarenhet om 

energieffektiva fönster och dess egenskaper. Litteraturstudierna har även gett givande teori för 

att analysera resultaten. Använd litteratur för dessa ändamål har i huvudsak varit Karin 

Adelberth och Åsa Wahlströms Energibesiktning av byggnader- flerbostadshus och lokaler 

och Enno Abel och Arne Elmroths Byggnaden som system. Doktorsavhandlingar kring ämnet 

från Uppsala universitet har varit av stort värde där bland annat Anna Werners avhandling 

External water condensation and angular solar absorptance – Theoretical analysis and 

practical experience of modern windows samt Mari-Louise Perssons Windows of 

opportunities-The Glazed Area and its Impact on the Energy Balance of Buildings, bör 

nämnas.  

2.2.3 Energisimulering med IDA ICE 

Undersökningen har simulerat en modell av en kontorsbyggnad med tre våningsplan i 

Stockholm. Kv. Gjutmästaren 6 hus 12 är en kontorsbyggnad som uppfördes 1970. 

Fastigheten uppfördes ursprungligen som Pripps huvudkontor men fram till 2013 har Carlsberg 
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använt byggnaden som huvudkontor i Sverige. S:t Erik Markutveckling äger fastigheten och 

kontorsplan 6-8 skall renoveras i samband med att en ny hyresgäst ska flytta in. ÅF har fått i 

uppdrag att utföra en förstudie av tänkbara energilösningar för den aktuella renoveringen. 

Byggnaden är inte energideklarerad. 

För att ta reda på hur mycket energi det går att spara med placering av fönster med rätt typ av 

egenskaper anpassade efter väderstreck, har simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and 

Energy använts. IDA ICE är ett är ett simuleringsprogram som utför dynamiska simuleringar 

med flera energizoner för att teoretiskt beräkna och analysera en byggnads inneklimat, 

energibehov och energieffekt. Med IDA ICE kan man jämföra olika systemlösningar och dess 

påverkan på byggnadens energianvändning. Olika klimatfaktorer som påverkar simuleringen 

är utomhustemperatur, solstrålning, vind och stomlagring där tidsstegen för beräkningarna är 

variabla. 

Med IDA ICE har en tredimensionell modell byggts upp av byggnaden. Sedan har 

byggnadens alla ingående komponenter delats in i energizoner där alla parametrar som 

påverkar zonens energianvändning tagits hänsyn till. Väggar, tak, fönster och dörrar, 

ventilationssystem, värme-och kylsystem med flera är parametrar som IDA ICE använder 

som insignaler för att beräkna varje energizons energianvändning, och som slutlig utsignal 

även byggnadens totala energibehov. Genom att byta parametrar i modellen som exempelvis 

fönster kan man på ett tidseffektivt och verklighetsanknutet vis, se hur varje energizons eller 

hela byggnadens energibehov förändras. Simuleringen av denna modell är byggt på ett helt 

års klimatdata från Bromma år 1977. I simuleringsprogrammet finns möjligheten att välja 

olika typer av fönsterglaskombinationer som kommer från glastillverkarna Pilkington och 

Saint Gobain. Fönsterglasen som används vid simuleringen är alltså fönsterglas som finns att 

tillgå på marknaden idag.  

3 Teori 
Nedan beskrivs relevant teori för att beskriva fönsters värmeförluster i byggnaden.  

3.1 Byggnadens energibalans 

Fönster och dörrar står för cirka en tredjedel av en typisk svensk byggnads energiförluster 

(Energimyndigheten, 2013).   

Abel & Elmroth (2008) beskriver byggnadens energibalans 𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 som det samlade värdet 

av tillförd och bortförd energi till byggnaden. Det samlade värdet innefattar både byggnadens 

värmebehov och byggnadens elbehov och beskrivs av 

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝑊      (1) 

där  

𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒  energibehov vid avsedd användning av byggnaden 

𝑊 elbehov vid avsedd användning av byggnaden 
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Vidare beskrivs 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒  enligt 

𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄𝑡𝑟 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑡𝑣𝑣 + 𝑄𝑑𝑟 + 𝑊𝑓 + 𝑊ℎ − 𝑄𝑣å − 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 − 𝑄𝑠𝑜𝑙  (2) 

där 

𝑄𝑡𝑟  transmissionsförluster genom byggnadens omslutande yta 

𝑄𝑖   värmeförluster på grund av vädring samt genom luftläckning 

𝑄𝑣  byggnadens värmebehov orsakat av ventilationen 

𝑄𝑡𝑣𝑣  byggnadens värmebehov för att värma varmvatten 

𝑄𝑑𝑟  distribution- och reglerförluster inne i byggnaden 

𝑊𝑓  fastighetselanvändning 

𝑊ℎ  hushållselanvändning 

𝑄𝑣å  återvunnen värme 

𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡  värmetillskott från internlaster, exempelvis människoaktivitet och strålning

 från hushållsapparater 

𝑄𝑠𝑜𝑙  värmetillskott genom solstrålning genom fönster som byggnaden kan 

tillgodogöra 

Internlaster, återvunnen värme och solstrålning ger alltså ett energitillskott till byggnaden. 

Med effekten eller energiflödet �̇� menas den mängd energi som strömmar in och ut ur 

byggnaden per angiven tidsenhet (Abel & Elmroth, 2008). Genom att undersöka byggnadens 

energibalans går det att ta reda på byggnadens energiprestanda. 

Byggnadens energiprestanda anges i kilowattimmar per kvadratmeter och år. Boverket har 

delat upp Sverige i tre klimatzoner där klimatzon III omfattar Stockholms län. I klimatzon III 

gäller för eluppvärmda byggnader avsedda för lokaler att ha en specifik energianvändning 

eller energiprestanda på 55 kWh/m2 och år. För byggnader avsedda för lokaler som värms på 

annat sätt än elvärme gäller 80 kWh/m2 och år för klimatzon III. För bostäder med annat 

uppvärmningssätt än elvärme gäller 90 kWh/m2 (Boverket, 2011). 

3.2 Energiförluster genom fönster 

Intressant för detta examensarbete är i huvudsak �̇�𝑡𝑟  och �̇�𝑖 som rör effektförluster genom 

fönster. Transmissionsförluster genom byggnadens omslutande yta ges av 

�̇�𝑡𝑟 = ∑ 𝑈𝐴(𝑡𝑟 − 𝑡𝑒)     (3) 

där 

U värmegenomgångskoefficienten (W/m2K) 
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A Arean på beräknad yta (m2) 

𝑡𝑟  rumstemperatur (K) 

𝑡𝑒  utetemperatur (K) 

Det som ekvation 3 visar är summan av alla värmeförluster genom hela klimatskalet. Det vill 

säga att både grund, väggar, tak, fönster och dörrar med olika U-värden kan summeras med 

ekvation 3. Denna ekvation kan också användas specifikt för fönster. 

Värmeförlusten per tidsenhet på grund av luftläckage ges av 

𝑄𝑖 ̇ = ∑ 𝑉�̇�𝜌𝑐𝑝(𝑡𝑟 − 𝑡𝑒)      (4) 

där 

𝑉�̇� luftflödet genom öppning på klimatskalet (m3/s) 

𝜌  luftens densitet (kg/m3) 

𝑐𝑝  specifik värmekapacitet (J/(kgK)) 

Det som ekvation 4 visar är den värmeförlust som beror på luftläckage. Luftläckage inträffar 

genom klimatskalets öppningar som ventilation, fönster och dörrar eller andra otätheter i 

klimatskalet. Denna ekvation kan också användas specifikt för fönster. 

Det fysikaliska begreppet emittans följer Stefan Boltzmans lag som visar utstrålad effekt i 

form av värmestrålningen för en absolut svart kropp och anges  

𝑀 = 𝜎𝑇4       (5) 

Det som ekvation 5 visar är Stefan Boltzmans lag (Nordling & Österman, 2006). Ekvationen 

används för beräkning av absolut svarta kroppars värmeutstrålning och beskrivs av 

𝑀  värmeutstrålning (W/m2) 

𝜎  5,67 ∙ 10-8 (Stefan Boltzmans konstant) (W/m2K4) 

𝑇  temperatur (K) 

För en verklig yta modifieras Stefan Boltzmans lag till 

𝑀 = 𝜀𝜎𝑇4       (5b) 

där 𝜀 är ytans emissivitet och ligger i intervallet 0 < 𝜀 < 1.  

Strålning från solen innebär att värmeenergin överförs via vågrörelser av magnetiska och 

elektriska fält, även kallat elektromagnetisk strålning (www.ne.se, 2013-11-24). 

Solstrålningen utgörs av svartkroppsstrålning från solens yta vid ungefär 6000 Kelvin. När 

denna når jorden kan den delas upp i UV-strålning, dagsljus, nära infraröd och infraröd 

http://www.ne.se/


7 

 

strålning där dagsljus står för majoriteten av strålningen. Alla typerna av strålning innehåller 

energi.  

Den elektromagnetiska strålningen som når oss på jorden från solen kan därvid delas upp efter 

våglängd där  

5 – 10 % består av ultraviolett strålning (UV)  280 <  𝜆 <  380 𝑛𝑚  

Cirka 50 % består av dagsljus   380 <  𝜆 <  780 𝑛𝑚  

40 – 45 % består av nära infraröd strålning  780 <  𝜆 <  2500 𝑛𝑚 

0 % består av infraröd strålning   𝜆 >  2500 𝑛𝑚  

Solstrålningen som träffar fönstret är av dessa olika våglängder och fönsters egenskaper inom 

de olika strålningsintervallen har betydelse för den totala energibalansen. Solens infraröda 

strålar som träffar jorden är försumbar men alla ting på jorden fungerar som svarta kroppar 

och självutstrålar infraröd strålning, så även fönster. (Persson M.L, 2006). 

Figur 1 visar solstrålningen som når jordytan till vänster samt värmestrålning för tre olika 

yttemperaturer till höger. 

 

Figur 1: Till vänster i figuren visas solstrålningen som når jorden och till höger 

värmestrålning för tre olika yttemperaturer. Källa: Werner Anna (2007)  

När solstrålningen träffar fönsterglaset kommer en andel av strålningen reflekteras tillbaka, en 

andel transmitteras och en andel absorberas av glaspanelerna. Detta beskrivs enligt  

𝑇(λ) + 𝑅(λ) + 𝐴(λ) = 1      (6) 

där 
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λ våglängd 

𝑇  transmittans 

𝑅   reflektion 

𝐴  absorption 

Den termiska strålningen absorberas helt av glas och återutstrålar från glasets båda ytor. 

Återstrålningen kan undertryckas med lågemissionsskikt på ena glasytan.  

Transmissionen av värme genom glasytor sker på tre olika sätt. Strålning, konvektion och 

ledning.  

Vid konvektion transmitteras värmen genom rörelser i gaser eller vätskor och beror på 

varierande densitet i gasen eller vätskan. Exempelvis rör sig varm gas uppåt på grund av att 

dess molekyler rör på sig mer, tar upp en större yta och därmed erhåller en mindre densitet 

(Roy, 2002). Luft leder bort värme från fönsterglasen och är det blåsigt ute ökar 

värmeförlusterna från fönsterglaset till följd av konvektion (Werner A, 2007). 

Värmeledning sker i både vätskor, gaser såväl som fasta material. I fasta material sker 

värmeledning genom vibrationer och energitransporter med elektroner. I gaser och vätskor 

sker ledningen med kollisioner och spridning av molekyler (Roy, 2002).  

Figur 2 demonstrerar de olika typerna av värmeförluster och vinster som sker genom ett 

fönster.  

 

Figur 2: Värmeförluster och värmevinster genom ett fönster. Källa: EQ Fönster 
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Figur 2 demonstrerar de värmeförluster och värmevinster som sker genom ett fönsterglas där 

strålningen från solen ger en värmevinst. 

3.2.1 g-värde och ST-värde 

Solfaktorn eller g-värdet anger den totala andel solenergi som transmitteras direkt genom 

fönsterglaset plus andelen absorberad solstrålning som avges inåt. g-värdet anges som     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

𝑔 = 𝑆𝑇 + 𝑆𝐴
ℎ𝑖

ℎ𝑒+ℎ𝑖
      (7) 

där  

𝑆𝑇 direkttransmitterande andel solenergi  

𝑆𝐴 absorberande andel solenergi  

ℎ𝑖  intern värmegenomgångskoefficient (W/m2K) 

ℎ𝑒  extern värmegenomgångskoefficient (W/m2K) 

Ekvation 7 visar det enhetslösa g-värdet som gäller för en glaspanel (ISO 9050; Karlsson J, 

2001). Den totala andelen solenergin som kommer in i rummet, g-värdet, höjer temperaturen 

på rumsluften i byggnaden. Vidare består g-värdet av den absorberande andelen solenergin 𝑆𝐴 

och den direkta transmitterande andelen solenergi 𝑆𝑇 som höjer temperaturen på alla ytor som 

nås av solens strålar (Pilkington, 2012). 

3.2.2 U-värde 

Fönsters U-värde eller värmegenomgångskoefficient beskriver fönsters isolerande egenskaper 

i form av hur mycket termiskt läckage som uppstår genom ett fönster per kvadratmeter area 

och en grad Kelvin temperaturskillnad mellan inre och yttre sidan av fönstret. U-värdet för ett 

treglasfönster beskrivs enligt 

1

𝑈
=

1

ℎ𝑒
+

1

ℎ12
+

1

ℎ23
+

1

ℎ𝑖
       (8) 

där ℎ𝑒 och ℎ𝑖 är värden som är marknadsstadardiserade till 

ℎ𝑒  23 W/m2K 

och 

ℎ𝑖  8 W/m2K 

för stilla inomhusluftflöden och med medelvärde för utområdande vind på 4 m/s. 

Värmeledningstermerna ℎ kan vidare delas in i strålning- och gasledning enligt 

ℎ = ℎ𝑟 + ℎ𝑔   (W/m2K)    (9) 

där ledning via strålning beskrivs av 



10 

 

ℎ𝑟 =
4ℴ𝑇𝑚

3

(
1

ɛ𝒊
+

1

ɛ𝒊+𝟏
−1)

      (10) 

där 

ℴ  Stefan Boltzmans konstant 

𝑇𝑚  medeltemperaturen av luftspalterna 

ɛ𝒊, ɛ𝒊+𝟏  korrigerad ytemissivitet av glaspanel 𝑖 och 𝑖 + 1 

För icke belagda glas gäller ɛ=0,837 och för glas med lågemissionsskikt är typiska värden 

mellan 0,04 och 0,15 (EN 673, 1997), se ekvation 5b.  

Termen för gaskonduktivitet ges av 

ℎ𝑔 = 𝑁𝑢
𝛌

𝑠
         (11) 

där 

λ  termisk konduktivitet för gasen 

𝑠  avståndet mellan glaspanelerna 

𝑁𝑢  Nusseltnumret   

Det som ekvation 8-11 beskriver är U-värdet som är en marknadsstandardiserad enhet vad 

beträffar beskrivning av fönsters isolerande egenskaper (EN 673, 1997). 

Figur 3 illustrerar värmeledningen genom ett treglasfönster tillsammans med värme 

motstånden enligt ekvation 8.  

 

Figur 3: Värmeledning genom ett treglasfönster. Källa: EN 673 (1997)  
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För att olika fönsters isolerande egenskaper ska kunna vara jämförbara, behöver fönster delas 

in i tre delar. Karm, fönsterglaskant och fönsterglas.  

𝑈𝑡𝑜𝑡 =
𝑈𝐾𝑎𝑟𝑚𝐴𝐾𝑎𝑟𝑚+𝑈𝐾𝑎𝑛𝑡𝐴𝐾𝑎𝑛𝑡+𝑈𝑔𝑙𝑎𝑠𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑡𝑜𝑡
    (12) 

Dessa tre delar som ekvation 12 tar hänsyn till bör användas för att räkna fram Utot som i 

fortsättningen av detta examensarbete enbart kommer kallas fönstrets U-värde. Det är denna 

formation av U-värde som används på fönstermarknaden idag (Persson M.L, 2006).   

4 Fönster 
Nedan beskrivs vilka funktioner och egenskaper som energieffektiva fönster har som är 

tillgängliga på marknaden idag. Egenskaper som skiljer sig från traditionella äldre fönster 

beskrivs även i detta kapitel.  

4.1Fönsters funktion i byggnaden som system  

Fönster uppfyller många funktioner i byggnaden, de två främsta är ljusinsläpp samt att ge en 

visuell kontakt med omgivningen runt byggnaden. Därutöver fungerar fönster som 

arkitektonisk och estetisk utsmyckning för byggnaden. (ACC, 2005; Jonsson A, 2009).   

Byggnadens fönster är klimatskalets svagaste del ur värmeisoleringssynpunkt. Även ett bra 

fönster med ett U-värde lika med 1,0 W/m2K är betydligt sämre än samma area för en typisk 

modern vägg. Detta med så mycket som en faktor 10 (Abel & Elmroth, 2008). På 1970-talet 

var bästa tänkbara fönster tillgängliga på marknaden, fönster med U-värden på cirka 1,8 – 1,9 

W/m2K (Adelberth & Wahlström, 2009).  

Fönster är en så pass självklar del av byggnaden att det är lätt att glömma att fönsters 

ljusinsläpp bidrar till mindre belastning på den artificiella belysningen. Därmed bidrar fönster 

till energibesparing ur belysningssynpunkt. Nästan alla rum i en byggnad har minst ett fönster 

för att släppa in naturligt dagsljus. Detta för att uppnå god vistelsetrivsel inomhus och om 

fönster inte hade använts i lika hög utsträckning så skulle artificiell belysning behöva 

användas istället, vilket inte är bra ur energibesparingssynpunkt (Persson M.L, 2006).  

4.1.1Fönster i kommersiella byggnader och hushåll 

En byggnads energibehov ser olika ut beroende på vilken verksamhet som utförs i byggnaden.  

Kommersiella byggnader som butiker, kontor och industrier kännetecknas av mänsklig 

aktivitet och elektriska apparater som har en stor påverkan på uppvärmningen av byggnaden. 

Aktiviteterna är också tidstyrda och ofta koncentrerade till arbetstid där byggnaden står 

oanvänd om helgerna. Kommersiella byggnader har ibland ett kylsystem som används även 

under uppvärmningssäsong. Detta beror på den interna värmeutvecklingen i byggnaden samt 

stora fönsterpartier som släpper in solenergi. Kylsystem som används under 

uppvärmningssäsong kan bero på ineffektiva system. Genom att planera placering av fönster 

och ventilationssystem, samt planera för mänsklig aktivitet i byggnaden redan i 

projekteringen, kan stora förändringar ske energimässigt och i optimala fall kan till och med 

kylsystem helt undvikas (Persson M.L, 2006).  
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För byggnader avsedda för hushåll i det svenska klimatet är värmebehovet alltid större än 

kylbehovet. Solenergin som transmitteras genom byggnadens fönster bidrar till att 

tillfredsställa byggnadens värmebehov. Fönster bidrar samtidigt till en stor andel av 

byggnadens energiförluster och det är därför placering av rätt typ av fönster kan optimera 

byggnadens energiprestanda. Moderna byggnader som exempelvis lågenergibyggnader 

innehar ett så pass bra isolerande klimatskal inklusive fönster, att solenergin som transmitteras 

genom fönster kan bidra till övervärmning. Detta sker om inte placeringen av dessa är korrekt 

utförda i projekteringsfasen och alternativa solskydd inte varit i beaktande (Persson M.L, 

2006).  

4.2 Egenskaper hos energieffektiva fönster 

Man brukar normalt dela upp fönster utefter dess egenskaper anpassat för varma och kalla 

klimat, se kapitel 4.5. 

4.2.1Lågemissionsskikt 

Forskning och utveckling har under senare år lett fram till nya innovativa lågemissionsskikt 

som består av ett tunt skikt som är till för att antingen reducera värmeförluster genom 

klimatskalet inifrån, eller hindra solstrålning från att passera klimatskalet utifrån. Olika typer 

av skikt kan placeras på fönsterglaskombinationens glaspaneler för att uppnå båda dessa 

egenskaper för fönster. Detta för att reducera oönskad uppvärmning eller oönskad kylning av 

rummet. Det tunna skiktet består vanligtvis av silver eller tennoxid. Skikten reducerar fönsters 

ljusgenomsläpplighet måttligt men trots det kan nya fönster med dessa skikt ändå ha bättre 

ljusgenomsläpplighet än äldre typer av fönster. Ett lågemissionsskikt placerad på en av 

glasytornas insida motsvarar ungefär en luftspalt extra, vilket ungefärligt uttryckt innebär att 

ett tvåglasfönster med ett lågemissionsskikt har samma U-värde som ett treglasfönster utan 

lågemissionsskikt (Abel & Elmroth, 2008).   

Emissionsskikten av silver brukar vara en mjuk beläggning bestående av flera skikt vilket gör 

den repkänslig och därför placeras den alltid på fönsterglaset insida vid luftspalten i en 

permanent förseglad isolerruta. Emissionsskikt av tennoxid bildar istället en hård beläggning 

med samma reptålighet som glas. Reptåligheten ger den fördelaktiga egenskaper men 

emissiviteten för silverbeläggning är lägre än för tennoxid (ACC, 2005). 

Fönster består således av flera glaspaneler, ytskikt och luftspalter. För att hålla reda på 

detaljerna i fönstret anges generellt det yttre glaset som glas nummer ett. Den yttre ytan på det 

yttre glaset som yta nummer ett, den inre ytan på det yttre glaset som yta nummer två och så 

vidare (Karlsson J, 2001).  

Vid tillverkning av treglasfönster undviks vanligtvis en placering av skikt på 

mittenglaspanelen eftersom detta kan leda till att strålning som absorberas i mittenglaset leder 

till oönskad uppvärmning och skapar termisk stress, vilket i värsta fall kan skapa sprickor i 

glaset (Persson M.L, 2006). 

4.2.2 Antireflektionsskikt 

Fönsterglas består oftast av två till tre glaspaneler och genom dessa bildas reflektioner där en 

del av ljuset reflekteras tillbaka och på så vis hindras från att nå rummet. Detta minskar 
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fönstrets ljusgenomsläpplighet. Antireflektionsskikt förkortas AR-skikt och kan användas för 

att förbättra ljusinsläppet genom fönsterglaset. AR-skikt kan ge en positiv konsekvens till 

byggnadens energiprestanda då artificiell belysning inte behöver användas i lika hög 

utsträckning (Jansson A, 2009).   

4.2.3 Luftspalt och ädelgaser 

Glasskivorna i fönstret kan hindra den elektromagnetiska strålningen från att nå rummet men 

utgör inget skydd mot värmeledning. Detta gör istället luftspalten som finns mellan 

glasskivorna. Om denna luftspalt fylls med en ädelgas som exempelvis argon eller krypton så 

kan fönstrets isolerande egenskaper förbättras ytterligare. Detta beror på att argon och krypton 

har lägre värmeledningsförmåga än luft (Abel & Elmroth, 2008). Dessa gaser utvinns ur luft 

där argongasen finns i betydligt större mängder än krypton. Detta gör argongasen 10-20 

gånger billigare att utvinna är kryptongas. Argongasen används därför i större utsträckning än 

kryptongasen trots att kryptongasen har bättre isolerande egenskaper (ACC, 2005). Figur 4 

demonstrerar hur U-värdet förändras med olika typer av gaser, där ädelgasen krypton har bäst 

isolerande egenskaper. 

 

Figur 4: Skillnaden hos den isolerande förmågan mellan gaserna luft, argon och krypton. 

Källa: Pilkington glasfakta (2012) 

Figur 4 visar hur samma typ av fönster med samma spaltbredd kan få dubbelt så bra 

isolerande egenskaper genom att fylla luftspalten med krypton istället för luft. Kurvorna gäller 

för en treglas isolerruta med två stycken lågemissionsskikt. Klimatlasten på fog och glas ökar 

ju bredare spaltbredd som väljs (Pilkington, 2012). 
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4.2.4 Fönsterkarmen 

Med dagens energieffektiva fönster har karmen något sämre isolerande egenskaper än själva 

fönsterglaset, där fönsterglaskanten är kallare än majoriteten av resten av glaset. Detta beror 

på att andra material används där. Exempelvis finns innanför fönsterglaskanten 

metalldistanser som används för dess fördelaktiga egenskaper. Metall används ofta för att det 

är lätt att forma och är relativt billigt material (Werner A, 2007). Karmen fungerar som 

köldbrygga i sammanhanget och bygger på principen om värmeledning genom fasta material 

(Jonsson A, 2009). Detta leder till den oväntade slutsatsen att stora fönster faktiskt får bättre 

genomsnittliga U-värden än små med samma typ av karm (Abel & Elmroth, 2008). Denna 

slutsats föranleder dock inte till att motivera stora fönsterpartier på en byggnad, då en typisk 

modern väggkonstruktion alltid har bättre U-värde än ett fönster.  

Dock är dagens energieffektiva fönster så pass bra att stora fönsterytor på en byggnad inte per 

automatik behöver leda till högre energikostnader. Storleken av fönster bör installeras med 

sammanvägda motiveringen av arkitektoniska, estetiska och praktiska skäl, där stora 

fönsterpartier kan installeras på byggnaden och ändå erhålla så pass bra energiprestanda att 

nivåerna som uppnås är tillräckliga för att kallas för passivhus (Rolandsson A, 2013).   

Många gånger är det motiverat att byta ut gamla fönster mot nya men det finns exempel på 

när det kan vara både ekonomiskt lönsamt och estetiskt tilltalande att behålla gamla 

fönsterkarmar och bågar. Exempelvis kan detta göras genom att man endast byter ut själva 

fönsterglaset mot nya energieffektiva fönsterglaskombinationer, eller installera en tilläggsruta 

på fönstrets insida. På detta sätt förändras inte byggnadens arkitektoniska värde. Detta gäller 

främst byggnader byggda före 1960-talet. Det beror på att dessa byggnader ofta innehar 

fönster med så pass bra kvalitet på trävirket att dessa inte fått några större ålderslitningar 

genom åren, som exempelvis röta (Rolandsson A, 2013). 

4.3 Positiva energikonsekvenser med energieffektiva fönster 

4.3.1Kallras 

Kallras inträffar vid golvytan närmast fönstren när kall luft tränger in genom fönstret, möter 

rummets varmare luft och rasar ned mot golvet och därmed kyler ned golvet. Den kalla 

glasytan bidrar också till att kyla inneluften. Den kalla fönsterglasytan ger även ifrån sig 

”kallstrålning”, eller rättare ger människan som står nära fönstret ifrån sig kroppsvärme till 

den kalla fönsterglasytan via infraröd strålning (Persson M.L, 2006). Detta ger en känsla av 

obehag och för att motverka kallras placeras traditionellt radiatorer under 

fönsterkonstruktioner. Radiatorerna värmer upp den inkommande luften och den inkommande 

luften stiger då istället för att bilda kallras i rummet. Detta bygger på principen om 

konvektion (Jansson A, 2009). De senaste decenniernas forskning har dock lett till fönster 

med så pass bra egenskaper att kallras inte längre inträffar vid normalstora fönster. Detta 

innebär att man kan stå nära ett fönster och inte känna av någon obehaglig kyla. Radiatorns 

funktion blir därför onödig och kan undvaras från placeringen under fönsterkonstruktionen. 

Detta leder till att ett enklare uppvärmningssystem kan installeras och dessutom ökar 

valfriheten kring uppvärmningssystem. Andra positiva effekter med reducerad eller helt 

borttagen kallras är att rummets vistelsezon blir större då golvytan närmast fönstret blir 
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tillgänglig utan radiatorer och underlättar för friare val av möblering. Detta förutsätter att 

fönstren är normalstora, vid mycket höga fönster kan kallras inträffa trots energieffektiva 

välisolerade fönster (Abel & Elmroth, 2008).  

4.3.2 Kondens på fönsterglasen 

Kondens är ett begrepp för när imma samlas på kalla ytor på grund av rätt förutsättningar för 

kondensation. Detta sker exempelvis på kalla fönsterglas (Nationalencyklopedin, 2013).  

I framförallt äldre dåligt isolerade fönster uppkommer ibland kondens. Detta kan ske på 

fönstrets insida eller mellan fönsterglasen. Kondens minskar möjligheten till utsikt och 

inträffar oftast under uppvärmningssäsongen. Invändig kondens uppstår på grund av dåligt 

isolerade fönster där orsaken är att det inre fönsterglaset är betydligt kallare än rummets 

innetemperatur. Kondens mellan fönsterglasen inträffar när rummets varma och fuktiga luft 

tränger igenom fönstrets otätheter och möter den kallare yttre glasrutan. Kondens bildas då på 

det yttre glasets insida. Utvändig kondens kan ske på nya energieffektiva fönster eftersom att 

fönstrens goda isolerande egenskaper leder till att mindre värme strålar ut från rummet. Vid 

kalla dagar med hög fuktighet i uteluften kan fukt ansamlas om den yttre rutan erhåller en 

temperatur under luftens daggpunkt. Detta inträffar vanligen på vår och höst med stjärnklar 

himmel och hög luftfuktighet men försvinner under dagtid när solen värmer på fönsterglaset. 

Kondens på den yttre rutans utsida kan ses som ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. 

En del människor kan dock störa sig på när kondens inträffar (Werner A, 2007).   

4.3.3 Fönstervädring och luftläckage 

Luftläckage uppkommer på grund av otätheter i klimatskalet och innebär att onödiga mängder 

luft måste värmas till rumstemperatur. Luftläckage kan dessutom leda till drag som måste 

kompenseras med förhöjd rumstemperatur för att uppnå önskad komfort. I värsta fall kan 

otätheter i klimatskalet också leda till fuktskador (Abel & Elmroth, 2008).  

Svenskar vädrar faktiskt sina hushåll ganska frekvent och vissa hushåll till och med dagligen. 

Detta har betydande konsekvenser för energianvändningen och vanliga orsaker är dålig 

luftkvalitet eller att temperaturen i den egna bostaden är för hög. Det kan också bero på 

människors vanebildning (Adelberth & Wahlström, 2009).  

Det är eftersträvansvärt att luftläckage minimeras till det minsta i en byggnad för att 

ventilationen helt ska styra byggnadens luftflöde om bra ventilationssystem finns i 

byggnaden. Detta leder nämligen till att ventilationen kan optimeras och önskad luftkvalité 

kan uppnås utan störningar. Vid ett optimalt ventilationssystem installerat för att anpassas 

efter kraven på luftförhållanden fyller fönstervädring inte längre någon funktion för att 

förbättra luftkvalitén i byggnaden. Därmed minskas också de onödiga värmeförluster som 

vädring bidrar till. Här spelar fönster en stor roll eftersom bra energieffektiva fönster leder till 

ett tätare klimatskal som minskar luftstörningar och ventilationen kan lättare optimeras efter 

byggnadens luftförhållanden.  

4.4 Fönsterplacering enligt väderstreck 

Solen går upp i öster, hamnar i söder mitt på dagen för att sedan gå ned i väster. Vid dessa 

väderstreck kommer solstrålningen som når byggnaden att toppas vid vissa tidpunkter för att 
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sedan minska ned igen. Energiflödet som träffar byggnaden från solen är högst varierande 

men står för en betydande andel av rummets uppvärmning. Fasader riktade helt mot norr får 

mestadels igenom ljusinsläpp men ingen direkt solstrålning träffar fönsterpartierna och 

därmed kommer ingen direkt solenergi värma rum med fönster riktade enbart mot norr. Rum 

med fönster riktade enbart mot norr får då heller ingen andel av rummets värmebehov 

tillfredsställt av direkt solenergi (Chwieduk, 2007).   

I äldre dåligt isolerade byggnader motiverades fönsterpartier i söderfasad för att släppa in 

solstrålning och på så vis bli en del av byggnadens uppvärmning. Detta är inte lika självklart i 

moderna välisolerade byggnader där stor fönsterareal på söderfasad kan leda till höga 

innetemperaturer såväl höst och vår som på sommaren. Med dagens urval av energieffektiva 

fönster ges en stor frihet av placering av fönster på en byggnad vilket inte minst ger den 

arkitektoniska utformningen av byggnaden större friheter (Abel & Elmroth, 2008).  

Byggnadens energiprestanda påverkas olika starkt av solstrålning genom fönster, beroende på 

hur välisolerad byggnaden är. Solstrålningen mot fönster kan minska värmebehovet relativt 

mycket i dåligt isolerade byggnader, men vid välisolerade byggnader är värmebehovet så pass 

litet att solstrålning kan leda till övervärmning vid stor fönsterarea mot söder och avsaknad av 

solskydd. Solstrålningen genom fönster är högst varierande och årstidsberoende vilket är ett 

viktigt dimensioneringsproblem att beakta vid nybyggnation. Genomtänkta dimensioneringar 

av fönster såväl som olika typer av solavskärmningar kan reducera solstrålningens negativa 

påverkan på rumstemperaturen kraftigt. Solavskärmning kan ta olika former, exempelvis kan 

solavskärmning bli en del av arkitekturen i form av taksprång som skuggar södergående 

fönster då solen ligger högt på sommaren. Även balkonger kan utföras för att uppnå detta 

syfte. Att dimensionera ned fönsteraran på utsatta delar av klimatskärmen är också en effektiv 

metod för att minska risken för övervärmning, samt en fortfarande väldigt effektiv 

solavskärmning, installation av markiser (Abel & Elmroth, 2008). 

Den svåraste utmaningen för arkitekten vad beträffar fönsterplacering är just anpassningen 

efter solstrålningen. Kraven på solskydd har ökat på senare år, vilket i vissa fall kan leda till 

att utseendet på byggnader förändras under projekterings gång i form av att yttre solskydd 

införs i efterhand, som exempelvis markiser. Vid större konstruktioner med stora 

fönsterpartier anlitar ofta arkitekten en fönsterglasexpert som rådgivare vid installation av 

fönster. Detta eftersom det många gånger finns olika krav på fönster utöver energikraven. 

Detta är exempelvis bullerskydd, säkerhetsglas, ljusinsläpp m.m. I ett senare skede kan en 

energiexpert anlitas för att se till att fönster som installeras inte släpper igenom för mycket 

eller för lite solstrålning som bidrag till byggnadens energibalans. Det är i detta skede som 

markiser eventuellt behöver installeras i efterhand för att klara trivselmiljön inomhus (Sanna 

Taune, 2014-01-22).  

4.4.1 Dimensionering av fönster 

En installation av alltför stora fönsterpartier kan vara dåligt ur energisynpunkt då en modern 

vägg alltid har bättre isolerande egenskaper. Samtidigt är människans välmående och 

arbetseffektivitet helt beroende av det dagliga behovet av dagsljus. Stora fönsterpartier är 

motiverat ur synpunkten att mindre artificiellt ljus krävs för att belysa rummet. Placeringen av 
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fönster bör vara välavvägda för att uppnå ljusfördelning över hela rummet. Dimensioneringen 

ska dock inte överrepresenteras med onödigt stora partier som är större än vad som anses 

tillräckligt för det dagliga behovet.  Därför är dimensionering av fönster en komplex 

avvägning mellan olika aspekter där ljusinsläpp är den aspekt som bör prioriteras (Persson M. 

L, 2006).  

Olika typer av fönster kan ha olika färgtoningar. Att olika fönster har olika toning på 

fasaderna är något som dock inte behöver vara något större problem för arkitektens del, utan 

snarare en spännande utmaning. Detta förutsätter att dock att olika toning på fönstren finns 

med redan från början i planeringen (Sanna Taune, 2014-01-22). 

4.4.2 Klimat 

Vidare bör val av fönster ske med avseende på lokalt klimat. Det finns medelvärdesbildad 

statistik om väderlek för varje timme året om i många länder i världen. Denna statistik finns 

lagrad i de flesta simuleringsprogram som används för byggnader. Simuleringsprogrammen 

för byggnader som uppkommit under dataåldern har revolutionerat kunskapen om byggnaden 

som system, där timvisa simuleringsdata är praxis. Skillnad mellan simulering av hushåll och 

kommersiella byggnader är stor. Bland annat eftersom kommersiella byggnader skapar 

mycket internvärme i form av mänsklig aktivitet och värme från elektriska apparater i större 

utsträckning än hushåll (Karlsson J, 2001). 

Statistiken för den timvisa väderleken går att sammanfatta till årsmedeltemperaturer för 

aktuella orter. Tabell 1 visar årsmedeltemperaturen för en del orter i Sverige. 

Tabell 1 Årsmedeltemperaturen för en del orter i Sverige. Källa: Abel & Elmroth (2008). 

Göteborg +7,9 ○C 

Jönköping +6,3 ○C 

Karlstad +5,9 ○C 

Luleå +2,0 ○C 

Malmö +8,9 ○C 

Mora +3,5 ○C 

Norrköping +6,9 ○C 

Ronneby +7,1 ○C 

Stockholm +6,7 ○C 

Sundsvall +3,9 ○C 

Umeå +3,4 ○C 

Uppsala +5,7 ○C 

Visby +7,2 ○C 

Örebro +5,9 ○C 

Östersund +2,9 ○C 

4.4.3 Balanstemperatur 

Byggnadens balanstemperatur är en viktig faktor för att kunna upprätta rätt typ av fönster. 

Balanstemperaturen definieras som medel utetemperatur kring byggnaden som gör att ingen 

intern uppvärmning av byggnaden är nödvändig. Byggnadens isolerande egenskaper spelar en 

stor roll för vilken balanstemperatur byggnaden erhåller. Ju bättre isolerande egenskaper 

byggnaden innehar, desto lägre balanstemperatur erfordras (Karlsson J, 2001).   
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4.4.4 Vinkel för solstrålningens träffyta 

Solens direkta strålar träffar fönsterglas från alla typer av vinklar, även reflektionsstrålning 

från omkringliggande föremål och mark förekommer. Därför ligger majoriteten av solenergin 

som träffar fönsterglaset på ett vinkelintervall mellan 40 – 60 grader mätt från normalen 

(Karlsson J, 2001). Hur mycket av solstrålningen som transmitteras genom fönsterglaset beror 

på vilken infallsvinkel som solstrålningen kommer ifrån. Ju större infallsvinkel desto lägre 

transmittans, eller ju högre solen står på himmelen desto mindre solstrålning transmitteras 

genom glaset (Persson M.L, 2006). Solen står som högst på sommaren och under dygnet står 

solen som högst mitt på dagen när solen ligger i söder.   

4.5 Tre typer av moderna fönster 

Moderna fönster kan delas upp i tre kategorier. Lågenergifönster, solenergifönster och smarta 

fönster.  

4.5.1 Lågenergifönster 

Lågenergifönster är anpassade efter kalla klimat där uppvärmningssäsongen för byggnader är 

lång. Fönsterglasen har ett eller flera lågemissionsskikt för att hindra värmen i rummet från att 

transmitteras genom fönsterglasen. Första emissionsskiktet är placerat på inre glasets utsida. 

Istället för att värmestrålningen från rummet transmitteras genom glasytan så hjälper skiktet 

till att reflektera tillbaka värmestrålningen in i rummet. Fönstret bör även ha hög 

soltransmittans som tillåter större andelar av solens strålar att transmitteras in i rummet för 

uppvärmning. Nackdelen med lågenergifönster är att energieffektiva byggnader eller 

byggnader med stora fönsterpartier lättare kan drabbas av övervärmning, vilket till och med 

kan leda till att byggnader kräver kylning under vissa delar av året för att upprätthålla gott 

inomhusklimat. Lågenergifönster med lägre g-värden för att förhindra transmittans av 

solstrålning är en lösning på dessa problem (Jonsson A, 2009). Korrekt placering av rätt typ 

av fönster är viktigt för att byggnaders energiprestanda ska kunna optimeras. Kylning av 

byggnader bör kunna minskas i den mån det är möjligt.   

4.5.2 Solenergifönster (Solkontrollfönster) 

Solenergifönster, anpassat efter varmt klimat med lång kylningssäsong har skikt för att hindra 

solens strålar att passera fönsterglaset. Ett lågemissionsskikt placeras på insidan av fönstrets 

yttre glas och ser till att reducera solstrålningen in i rummet (Jonsson A, 2009). Ungefär 

hälften av andelen solstrålning som når ett fönster är dagsljus som behövs till naturlig 

belysning av rummet, den andra hälften som består mestadels av nära infraröd strålning kan 

dock repelleras tillbaka av skikt på fönsterglaset och på så vis kan alltså lågemissionsskikt 

repellera tillbaka ungefär hälften av den solenergin som når rummet (Karlsson J, 2001).  

En exakt uppdelning av dessa fönstertyper är egentligen komplicerat eftersom egenskaperna 

som är typiska för ett fönster också används i ett annat. Ett lågenergifönster kan exempelvis 

ha ett lågemissionsskikt på den yttre glaspanelen för att reflektera bort solstrålar och innehar 

då egenskaper typiska för solenergifönster. Därför kan dessa fönster istället gemensamt kallas 

för energieffektiva fönster, det vill säga fönsterglas som på något sätt är behandlat i syfte att 

reducera oönskad kylning eller uppvärmning av rummet (Karlsson J, 2001). 
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4.5.3 Smarta fönster 

Smarta fönster passar i varierande klimat och har egenskaper som gör att fönsterglaset kan 

förändra dagsljusinsläppet med en varierande ljus och en mörk yta. Energismarta fönster har 

funktionen att när byggnaden har kylbehov så ändras fönstret karaktär och får en mörk toning 

för att repellera solstrålningen. Vid kallt uteklimat när rummet har värmebehov, ändrar 

fönsterglaset till ljusare karaktär där så mycket solstrålning som möjligt tillåts transmitteras in 

i rummet. Detta tillvägagångsätt kan skötas både med ett automatiserat kontrollsystem och 

manuellt av användarna. Bästa resultat erhålls om möjlighet ges för båda sätten. Smarta 

fönsters förmåga att reglera energimängden som kommer in rummet ger fördelen att mindre 

krav på ventilationssystemet erhålls i sammanhang där kylning erfordras. Ett smart fönster 

med storlek på cirka en kvadratmeter tar tio minuter att förvandlas från ljus genomsläpplig yta 

till mörk repellerande yta. Smarta fönster är inte väletablerade på fönstermarknaden än, men 

dess goda egenskaper gör att intresse finns för dessa fönster (Jonsson A, 2009; Granqvist 

2003).     

4.6 Energimärkta fönster 

4.6.1 Energimärkningssystemet i Sverige 

Det finns en frivillig överenskommelse mellan Energimyndigheten och fönstertillverkare om 

att energimärka fönster. Energimärkningen görs av ett godkänt testinstitut för att sedan 

granskas av Energimyndigheten som en opartisk tredje part. Figur 5 visar hur en typisk 

energimärkning ser ut för fönster i Sverige.  
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Figur 5: En typisk energimärkningsetikett i Sverige. Källa: EQ Fönster 

Figur 5 visar en energimärkningsetikett som kan användas för att identifiera vilket U-värde 

som ett fönster har, där klassningen gäller för uppvärmningssäsongen. Märkningen visar en 

färgskala från A till G där A är bästa betyg med krav om U-värde på 0,9 W/m2K eller bättre. 

Betyget G på färgskalan innebär fönster med ett U-värde på 1,5 W/m2K som är sämst på 

skalan. Ett U-värde på 1,5 W/m2K har dock två gånger bättre isolerande egenskaper än ett 

typiskt 2-glas fönster med vanligt glas ur värmeisoleringssynpunkt. Intresseorganisationen EQ 

Fönster bildades 2009 och har sedan dess ensamma drivit frågan om energimärkta fönster 

utan Energimyndighetens medverkan (EQ Fönster, 2013; Vattenfall AB, 2013).  

Sedan en kort tid tillbaka har energimärkningstabellen uppdaterats för att innehålla fönster 

med ett så lågt värde som 0,7 W/m2K som numera får betyget A och fönster med U-värde 0,9 

W/m2K får därav betyget C. Även luftläckage har fått ett maximalt tillåtet värde för varje 

energiklass. Se figur 6  
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Figur 6: Den nya standardiseringen som EQ fönster inrättat 2013. Källa: EQ fönster 

Som figur 6 visar har fönster med U-värden större än 1,3 W/m2K helt borttagits från listan 

över energimärkta fönster i Sverige.  

4.6.2 Energimärkningssystemet i Europa 

I andra länder i Europa tas fler värden hänsyn till i betygsskalan för energieffektiva fönster. I 

exempelvis Danmark är g-värdet en lika viktig parameter att ha med som U-värdet. 

Betygsskalan tas fram i enlighet med en energiberäkningsalgoritm som använder sig av dansk 

medelvärdesbildad klimatdata under uppvärmningssäsongen. Denna algoritm bygger på att 

beräkna ett fönsters energibalans med avseende på vilka energivinster som fönstren bidrar till 

i form av solstrålning som kommer in i rummet, och vilka energiförluster som fönstret bidrar 

till i form av värmeförlusterna ut från rummet. I uträkningen används en referensbyggnad där 

fönsterplacering utefter alla väderstreck tas hänsyn till. Detta med en fördelning av 

solstrålningen som träffar fönstren i enlighet med hur fönstren i verkligheten är fördelade på 

danska byggnader. Den fördelade solstrålningen från alla väderstreck har medelvärdesbildats 

till 196,4 kWh/m2 och ingår i beräkningsalgoritmen som bidragande till potentiell energivinst. 

Värmeförlusterna beror på skillnaden mellan inomhus- och utomhustemperatur under 

uppvärmningssäsongen där referensbyggnaden erhåller antalet gradtimmar utefter inne-och 

uteklimatet, som i referensfallet är 90,36 gradtimmar. Algoritmen anges som 

𝐸 = 𝑆𝑔 − 𝐺𝑈      (13) 

där 

E energibalansen (kWh/m2) 

S Solenergin mot fönstret under uppvärmningssäsong (kWh/m2) 

G Antalet gradtimmar under uppvärmningssäsong (Kh) 
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U U-värdet  (W/m2K) 

För det danska energimärkningssystemet med referensbyggnaden i fokus gäller då  

𝐸𝑟𝑒𝑓 = 196,4𝑔 − 90,36𝑈      (14) 

Det som ekvation 14 visar är beräkningsalgoritmen som det danska energimärkningssystemet 

använder sig av för att betygssätta fönster. Betygsskalan skiljer sig vidare från den svenska 

med att endast tre betyg ges och anges i skalan A-C där 

A Total energivinst på mer än 20 kWh/m2 

B Total energivinst på mellan 10 och 20 kWh/m2 

C Total energivinst på mellan 0 och 10 kWh/m2 

Dessa värden gäller endast för referenshuset med tillhörande klimatdata men med hjälp av 

betygsskalan får konsumenten en bra översikt för att kunna jämföra produkterna med 

varandra (Duer. K et al, 2002). 

I Storbritannien använder man sig av samma algoritm som i Danmark för att beräkna fönsters 

energivinster men man använder sig av en annan referensbyggnad anpassad efter det brittiska 

klimatet och byggnadsbestånd. Dessa energimärkningssystem har funnits i båda dessa länder i 

många år (www.bfrc.org; Duer. K et al, 2002). 

I Finland har man dessutom tagit med fönsters luftläckage i algoritmen för att räkna ut ett 

energiindex. I Finland kallar man detta energiindex för fönstrets energiprestanda. Figur 7 

demonstrerar den finska energimärkningsetiketten. 

http://www.bfrc.org/


23 

 

 

Figur 7: Den finska energimärkningsetiketten där den finska beräkningsalgoritmen finns med. 

Källa: fenestra.fi 

Det som figur 7 visar är den finska energimärkningsetiketten som visar den finska 

beräkningsalgoritmen, markerat i svart, där det förutom U-värde och g-värde också tas hänsyn 

till fönstrets luftläckage för att beräkna fönstrets energiprestanda (motiva.fi; fenestra.fi).  

Gemensamt för dessa energimärkningssystem är färgskalan som är typisk för energimärkning 

av olika typer av produkter i Europa. Exempelvis vitvaror har haft denna typ av 

energimärkning länge. Det som skiljer sig mellan dessa olika energimärkningssystem är att 

det danska, brittiska och finska energimärkningssystemen tar hänsyn till fler parametrar än det 

svenska. Detta vill säga att det svenska systemet endast tar hänsyn till fönsters isolerande 

egenskaper som betyg på färgskalan medan de andra systemen också tar hänsyn till andra 

faktorer för sin betygsättning. Dessa är exempelvis fönsters förmåga att tillvarata solenergi 

och i Finlands fall även luftläckage genom fönster.  
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5 Genomförande 
Under denna rubrik presenteras hur undersökning gått till väga för att få fram relevant 

information om olika fönsters påverkan på byggnaden. 

5.1 Solens påverkan på energiprestandan 

Genom att ta solens rörelser i anspråk under dygnet vet vi att solen lyser som starkast i söder, 

morgonsol råder i öster och kvällssol i väster. Från norr kommer väsentligen bara dagsljus in i 

byggnaden och solavskärmning från norr är överflödigt i syfte att minska övervärmning. Att 

minska byggnadens energianvändning till kylning är att eftersträva. Detta utan att alltför 

mycket solenergi inte skall tas i anspråk under delar av året då den kan vara gynnsam för 

byggnadens uppvärmning. Solstrålningen genom fönster är dynamisk och högst varierande, 

men fönsters egenskaper är statiska och fungerar likadant året om. Installation av fönster bör 

därför vara väl genomtänkt med avvägning på såväl uppvärmningssäsong som kylsäsong. 

Figur 8 visar modellen över byggnaden som har byggts upp i IDA ICE.  

 

 

Figur 8: IDA ICE modell över Kv. Gjutmästaren 6 hus 12 som simulerats i undersökningen 

Det som figur 8 visar är att byggnaden är upprättad på så vis att stora delar av fasaderna är 

blottade både ur sydlig och nordlig vinkel. Fasaderna består till stor del av fönsterpartier och 

översta våningen har även burspråk på tre fasader med höga fönsterpartier.  

Tabell 2 visar hur fönsterfördelningen på byggnaden är anpassad efter varje väderstreck. 
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Tabell 2: Visar hur stor fönsterarea som är riktad mot vartdera väderstreck. Tabellen visar 

också det totala U-värdet som fönstren uppnår eftersom karmen har lite bättre isolerande 

egenskaper än fönsterglaset. 

 

Tabell 2 visar fönsterfördelningen utefter väderstreck och som figur 6 ovan visar, ligger 

byggnaden vriden efter väderstrecken så att små andelar fönsterareal ligger i direkt anslutning 

till söder-norrläge eller väster-österläge. Nya moderna fönsterglas har nästan alltid bättre U-

värde än fönsterkarmen, men för dessa fönster från 1970-talet har fönsterkarmen istället lite 

bättre isolerande egenskaper än fönsterglaset. Detta ger det totala U-värdet för fönstren på 

1,84 W/m2K, se ekvation 9 ovan. Det är de tre översta våningarna på byggnaden som ska 

renoveras och därför är det också dessa tre våningar som har simulerats i IDA ICE. Drygt 200 

personer kommer att vistas i lokalerna bundet till kontorstid på vardagar där IDA ICE 

simulerar en vistelsegrad mellan tiderna 07.00 – 19.00.  

5.2 Fakta om byggnaden 

Byggnadens fönster står för lite mer än hälften av fasadernas yta och drygt 19 procent av 

klimatskalets yta. Tabell 3 visar hur stora andelar som vägg, fönster respektive tak står för. 

Tabell 3: Klimatskalets storlek och uppdelning mellan fönster, vägg och tak. 

 

Det som tabell 3 visar förutom vägg, fönster och tak är också den lilla golvyta som ingår i 

klimatskalet till följd av burspråken som finns på översta våningen. Tabellen visar också 

byggnadens uppskattade energiförluster till följd av köldbryggor. Den relativt stora 

fönsterarealen ställer höga krav på fönstren eftersom mycket av värmen som tillförs 

byggnaden transmitteras ut genom dessa. Samtidigt leder dessa stora fönsterpartier till att 

solenergin som transmitteras in genom fönsterglasen står för en betydande andel av 
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värmetillförseln till byggnaden under delar av året. De stora fönsterpartierna leder dock till 

övervärmning under andra delar av året. Att övervärmning förekommer i byggnaden uppvisas 

av att det finns ett kylsystem. Detta är normalt för kontorslokaler eftersom det förutom 

mycket fönster i klimatskalet också pågår en hel del mänsklig aktivitet i byggnaden. Precis 

som i alla kontorsbyggnader finns också en betydande andel elektriska apparater samt 

belysning som släpper ut spillvärme. Allt detta sammantaget leder till att ett kylsystem är väl 

motiverat i byggnaden. Det leder till en avvägning mellan installation av fönster som dels 

minskar kylbehovet i byggnaden men som samtidigt heller inte ökar värmebehovet i 

byggnaden nämnvärt. Detta vill säga att installationen av nya fönster bör ske så att väsentliga 

andelar av solenergin som kan hjälpa till att värma byggnaden under uppvärmningssäsong 

inte reflekteras bort, samtidigt som solenergin som kan leda till oönskad uppvärmning under 

kylsäsong reduceras. Byggnaden värms upp av fjärrvärme.  

Tabell 4 kommer från simulering med IDA ICE och visar byggnadens kyl-och värmebehov 

som det ser ut idag innan ett eventuellt fönsterbyte utförs. I tabellen kan man även avläsa 

byggnadens simulerade energiprestanda1 som i dagsläget ligger på 88,3 kWh/m2 och år.  

Tabell 4 Energibehovet för bland annat värme och kyla till byggnaden samt byggnadens 

nuvarande energiprestanda som är 88,3  kWh/m2 under ett typiskt klimatår. Resultaten är 

erhållna för fönster med ett U-värde på 1,9 W/m2K. 

 

Tabell 4 visar bland annat byggnadens behov av tillförd elektrisk kyleffekt som i dagsläget 

ligger på 66188 kWh under ett år. Andra elektriskt energikrävande parametrar är belysning, 

ventilationsanläggning, samt apparater och utrustning. Byggnadens värmebehov och 

varmvattenbehov är parametrar som värms av fjärrvärme. Belysningen och 

ventilationssystemet är en konstant last och är kopplad till kontorsbyggnadens vistelsegrad. 

                                                 
1 En korrekt energiprestanda skall framtas av behörig besiktningsman på plats med hjälp av en energideklaration 

och en sådan framtas också för hela byggnaden 
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Byggnadens simulerade energiprestanda ligger i dagsläget på 88,3 kWh/m2, vilket bör 

jämföras med Boverkets rekommenderade energiprestanda på 80 kWh/m2 för byggnader 

uppvärmda på annat sätt än elvärme i klimatzon III.  

Figur 9 visar byggnadens energibehov uppdelat efter månad. Färgskalan är i enlighet med 

tabell 4 ovan. 

 

Figur 9: Byggnadens energibehov under varje månad. 

Det som figur 9 visar är energibehovet fördelat efter varje månad. Kylbehov behövs under 

perioden mars-oktober men under juni månad är kylbehovet som störst. Under januari månad 

är energibehovet för uppvärmning som allra störst. 

5.3 Byte eller upprustning 

Att undersöka huruvida fönstren ska tilläggsisoleras och renoveras istället för att bytas ut hade 

varit aktuellt om byggnaden varit upprättad före 1960-talet. Detta eftersom fönstren då 

eventuellt haft ett arkitektoniskt och estetiskt värde.  Nu är byggnaden dock uppförd 1970 och 

detta föranleder över 40 år gamla fönster utan arkitektoniskt värde och fönsterkarmar som 

saknar bästa kvalitet. Detta motiverar fönsterbyte i samband med renoveringen eftersom ett 

byte ändå bör vara aktuellt inom överskådlig tid. Energibesparande åtgärder är som mest 

lönsamma i samband med större renoveringar eftersom vissa byggnadstekniska åtgärder ändå 

kommer att utföras i byggnaden. Fönstren är installerade år 1970 och bästa tänkbara fönster 

som fanns på marknaden på den tiden hade ett U-värde på mellan 1,8 – 1,9 W/m2K. Det är 

också dessa U-värden som är installerade i modellen för denna byggnad. 

5.4 Klimatdata 

Klimatdata som används i IDA ICE simuleringen har samlats från SMHI:s väderstation i 

Bromma och de medelvärdesbildade variablerna går att se i tabell 5. 
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Tabell 5: Samlade värden från SMHI:s klimatdata där varje timme från årets 8760 timmar 

under året 1977 i Bromma har registrerats och sammanställts till medelvärdesbildad data.  

 

Tabell 5 visar statistiskt underlag som använts i IDA ICE simuleringen för att kunna få fram 

verklighetsorienterad information om byggnadens energibehov under ett helt år i Stockholm. 

Tabellen visar en helårsmedeltemperatur på 6,2 grader Celsius och en 

månadsmedeltemperatur på -4,7 – 15,5 grader Celsius. Dessa medelvärden kommer från 

klimatdata som används vid simuleringen där IDA ICE räknar på timvisa variationer.   

Ur alla olika typer av material, både gasform och fasta material, som finns i fönstret kommer 

den enskilda fönstertypen få olika energiegenskaper som mäts i g-värde och U-värde. Vidare 

består g-värdet av den absorberande andelen solenergi 𝑆𝐴 och transmitterande andelen 

solenergi 𝑆𝑇 som kommer in i rummet enligt ekvation 7. Alla olika typer av fönster har olika 

värden på dessa parametrar och beroende på parametrarna får fönstren olika 

energiegenskaper. Genom att placera olika typer av fönster i modellen anpassat efter 

väderstreck har detta examensarbete undersökt hur ovan nämnda parametrar påverkar 

byggnadens värme-och kylbehov. Alla fönsterglas som använts i modellen finns att tillgå på 

fönsterglasmarknaden idag. 
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6 Resultat 

6.1 IDA ICE simulering av kontorsbyggnaden 

Det skall återigen påpekas att det finns en skillnad på Uglas och Utot, men om inget annat anges 

är gällande U-värde det Utot som rör hela fönstret.  

Två typer av energieffektiva fönster placerades i modellen med hänsyn till olika väderstreck. 

De fönsterpartier som är blottade från söder ersattes med fönsterglaskombination kallat 

Pilkington Arctic Blue 6ab-16Ar-4-16Ar-S(3)4 som tillsammans med karm har ett lågt g-

värde på 0,29 och ett U-värde på 1,0 W/m2K. Således har fönstret betyg D enligt det svenska 

energimärkningssystemet. Fönsterpartierna blottade från norr ersattes med 

fönsterglaskombinationen Saint-Gobain T4-12 m. PARSOL Green+ar+PLANITHERM 

ULTRA som tillsammans med karm har ett g-värde på 0,41 och ett U-värde på 1,1 W/m2K. 

Således har fönstret betyg E enligt det svenska energimärkningssystemet. Tabell 6 visar hur 

byggnadens energibehov har förändrats vid fönsterbytet.  

Tabell 6: Byggnadens energibehov har förändrats genom placering av två olika fönstertyper 

anpassat efter norr och söderläge med g-värden på 0,41 respektive 0,29. 

 

Tabell 6 som erhållits efter simulering i IDA ICE visar en energibesparingspotential för hela 

byggnaden på drygt 17 procent genom fönsteranpassning där g-värdet och U-värdet minskat 

på strategiska ställen. Byggnadens simulerade energiprestanda har alltså minskat från dagens 

88,3 kWh/m2 och år till 73,1 kWh/m2 och år om denna typ av fönsterbyte skulle genomföras. 

Huvuddelen av denna energibesparingspotential ligger i byggnadens minskade kylbehov till 

följd av fönsterbytet. Energibehovet till följd av kylning minskade med cirka 52 procent. 

Även byggnadens värmebehov har minskat från cirka 37 kWh/m2 till cirka 29,5 kWh/m2 på 

grund av att fönstrens isolerande egenskaper har förbättrats.  

Genom att hålla U-värdet på liknande nivåer som det föregående testet, men att låta g-värdet 

förbli densamma som i originalfönstren, har byggnadens energibehov undersökts. Fönster 
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med U-värde på 1,0 W/m2K och ett g-värde på 0,68 placerades in i modellen. Resultatet 

redogörs i tabell 7. 

Tabell 7: Byggnadens energibehov med förbättrat U-värde men med samma g-värde på 0,68, 

precis som i originalbyggnaden. 

 

Tabell 7 visar byggnadens energibehov efter fönsterbytet med samma g-värde som i 

originalfönstren. Resultatet visar att det totala energibehovet för byggnaden minskar. Detta 

beror på att byggnadens energibehov för uppvärmning minskar, men samtidigt ökar också 

energibehovet till kylning något. Fönstrens g-värde är 0,68 och det är varken ett ovanligt eller 

ett dåligt värde i sig. Problemet ligger i att vissa fönster i modellen riktad mot söder, släpper 

in onödigt mycket solenergi under vissa delar av året. Detta resultat visar att g-värdet spelar 

en viktig roll för vilken energiprestanda byggnaden erhåller. Ett alltför högt g-värde kan leda 

till att kylbehovet ökar. Därför bör inte bara fönsters U-värde tas hänsyn till vid fönsterbyte på 

denna modell, utan även g-värdet. Detta för att vissa energibesparingar inte ska gå förlorade.  

Fönster med högsta betyg A placerades också in i modellen, men denna gång togs ingen 

hänsyn till väderstreck. Samma typ av fönster användes alltså på alla fasader på byggnaden. I 

detta fall valdes Pilkington Optitherm S3 4S(3)-16Ar-4-16Ar-S(3)4 som tillsammans med 

karm erhåller ett U-värde på 0,7 W/m2K och g-värde på 0,51. Resultatet ges i tabell 8. 
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Tabell 8: Byggnadens energibehov vid placering av fönster klassat med betyg A enligt det 

svenska energimärkningssystemet med ett g-värde på 0,51. 

 

Det som tabell 8 visar är att när ett fönster installeras med betyg A har byggnaden ett 

energibehov på 325 147 kWh per år. Jämför man tabell 7 med ett energibehov på 323 520 

kWh per år, med tabell 8 ser man att de två fönster med betyg D och E faktiskt sparade mer 

energi åt byggnaden än detta fönster med betyg A. Detta beror på att placeringen av dessa 

anpassats efter väderstreck där g-värdet visat sig ha betydelse för byggnadens energibehov. 

Ett lågt g-värde för fönster placerat åt söder verkar ha minst lika stor betydelse för 

energibesparingen för denna byggnad som U-värdet har. Detta beror på byggnadens höga 

kylbehov och stora fönsterpartier. Därför bör en fönstertyp installeras med egenskaper som 

har både ett lågt g-värde och ett lågt U-värde.  

En fönstertyp med betyget B enligt det svenska energimärkningssystemet placerades in i 

byggnaden och denna gång har ett lågt g-värde prioriterats vid val av fönster. Samma typ av 

fönster används på alla fasader i modellen. I tabell 9 ges följande resultat.  
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Tabell 9: Byggnadens energibehov vid placering av fönster med fönsterglaskombination 

tillverkat av Saint Gobain som tillsammans med karm har ett U-värde på 0,8 W/m2K och g-

värde på 0,25. 

 

Denna fönstertyp innehåller parametervärden som sänker byggnadens energibehov mer än ett 

A-klassat fönster och detta beror troligtvis på att ett lågt g-värde har prioriterats framför lägsta 

möjliga U-värde.  

Då g-värdet verkar ha minst lika stor betydelse för denna byggnads energiförbrukning som U-

värdet har, så placerades fönster in i modellen så att g-värdets fulla potential kan nyttjas i 

kombination med låga U-värden i nordlig riktning. Pilkington Suncool 50/25 (6C(50)-15Ar-4-

15Ar-S(3)4) placerades i nordlig riktning med ett U-värde på 0,7 W/m2K och ett g-värde på 

0,24. Pilkington Suncool 30/17 (6C(30)-15Ar-4) placerades i sydlig riktning med ett U-värde 

på 1,2 W/m2K och ett g-värde på 0,19. Således har fönstren en klassning med betyg A i 

nordlig riktning och betyg F i sydlig riktning. Resultatet ges i tabell 10. 
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Tabell 10: Byggnadens energibehov vid placering av olika fönster med 

fönsterglaskombination tillverkat av Pilkington med g-värden på 0,24 respektive 0,19. 

 

Kombinationen av A-klassat fönster i nordlig riktning med låga U-värden och låga g-värden 

samt F-klassat fönster i sydlig riktning med låga g-värden gav byggnaden bäst förutsättningar 

för energibesparing. Detta resultat visar att g-värdet har stor energibesparingspotential i 

förhållande till U-värdet där bästa resultat gavs med en kombination av olika fönstertyper där 

ett lågt g-värde i huvudsak har prioriterats framför låga U-värden. 

6.2 Undersökning av ST-värdet 

ST-värdet, det vill säga den direkt instrålande solenergin som påverkar temperaturen på alla 

ytor som solens strålar når, undersöktes för att se hur den påverkar byggnadens 

energiprestanda. För att göra detta måste först förhållandet mellan g-värde och ST-värde 

undersökas för olika fönstertyper. Värden på fönsterglaskombinationer har jämförts i 

MATLAB. Data kommer från Pilkington glasfakta 2012. Figur 10 demonstrerar förhållandet 

mellan ST-värdet och g-värdet för 24 olika energisparglas. 
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Figur 10: Förhållandet mellan ST-värdet och g-värdet för olika typer av energisparglas. 

Det som linjen i figur 10 demonstrerar är att ST-värdet aldrig blir högre än g-värdet vilket 

stämmer överens med ekvation 7. Detta eftersom glaspanelerna i fönsterglaset alltid har en 

absorberande effekt på solstrålningen. Spridningen för g-värde och ST-värde är ganska hög 

för energisparglas där g-värdena varierar från 0,36 till 0,74. Figuren visar också att inget 

tydligt förhållande mellan g-värde och ST-värde verkar finnas förutom att ST-värdet alltid är 

mindre än g-värdet.  
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I figur 11 redogörs förhållandet mellan ST-värdet och g-värdet för 24 olika belagda 

solskyddsglas. 

 

Figur 11: Förhållandet mellan ST-värdet och g-värdet för olika typer av belagda 

solskyddsglas. 

Det som figur 11 visar är förhållandet mellan ST-värdet och g-värdet som är närmast linjärt 

för belagda solskyddsglaskombinationer. Dessutom ligger värdena för ST-värdet nära g-

värdet vilket verkar innebära att detta förhållande bör gälla för placering av fönster med 

egenskaper anpassade för fasader där man vill kunna styra solenergiflödet. Det framgår också 

när man jämför figur 8 och figur 9 att spridningen mellan ST-värde och g-värde är större för 

energisparglas än för belagda solskyddsglas. Både g-värdet och ST-värdet är generellt sett 

lägre för belagda solskyddsglas än för energisparglas. Det linjära sambandet gäller inte för 

genomfärgade solskyddsglas utan enbart för belagda solskyddsglas. Detta beror på de olika 

solskyddsglasens funktion, där genomfärgade solskyddsglas absorberar mer än vad belagda 

solskyddsglas gör. Belagda solskyddsglas funktion är att reflektera bort solenergi och 

gemensamt för dessa glaskombinationer är att den absorberade andelen solstrålning är liten. 

Ur ett statistiskt perspektiv motsvarar varje punkt en parvis observation 

(𝑔1, 𝑆𝑇1), … , (𝑔𝑛, 𝑆𝑇𝑛) där sambandet mellan g-värdet och ST-värdet kan undersökas. Då 

sambandet mellan g-värde och ST-värde verkar linjärt för belagda 

solskyddsglaskombinationer är det värt att undersöka saken närmare. Sambandet har 

undersökts med hjälp av minsta kvadratmetoden för att se om det linjära sambandet går att 
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tillämpa på fönsterglaskombinationer med belagda solskyddsglas. Alm & Britton (2008) 

beskriver den teoretiska regressionslinjen som 

𝑦 = 𝛼 + 𝛽𝑥       (15) 

där 

𝑦  responsvariabeln 

𝑥  den förklarande variabeln, regressorn 

𝛼  intercept 

𝛽  lutningskoefficient  

I fallet med belagda solskyddsglaskombinationer gäller 

𝑆𝑇 = 𝛼 + 𝑔𝛽      (16) 

där 

𝑆𝑇  responsvariabeln 

𝑔  den förklarande variabeln, regressorn 

Ekvation 16 beskriver enkel linjär regression med ST-värde och g-värde. Det statistiska 

beräkningsprogrammet R har använts för att finna det linjära sambandet mellan g-värdet 

(regressorn) och ST-värdet (responsen). Resultatet visar att för 𝛽 = 0,983 och 𝛼 = -0,026 ges 

en skattning av ST-värdet med en hög trovärdighet som förklaras av ett lågt p-värde och en 

signifikansgrad på < 0,001.  

I praktiken kan ekvation 16 hjälpa energispecialister att skatta ett okänt ST-värde på belagda 

solskyddsglaskombinationer om g-värdet för belagda solskyddsglaskombinationen är känt. 

Detta kan vara användbart vid energisimuleringar av fönsterglaskombinationer i byggnader, 

där vissa värden måste uppskattas på grund av bristande information från 

fönsterglasleverantörer.   

För att säkerställa att ekvation 16 är tillämpbar i IDA ICE har utfallen undersökts där ekvation 

16 har använts och jämförts med dess riktiga värde. Fem olika typer av belagda 

solskyddsglaskombinationer tillsammans med karm simulerades i IDA ICE. 
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Tabell 11 visar levererad energi till byggnaden med användning av det korrekta ST-värdet för 

olika fönsterglaskombinationer. Tabellen visar levererad energi till byggnaden med fem olika 

belagda solskyddsglaskombinationer tillsammans med karm. 

Tabell 11: Levererad energi till byggnaden simulerat under ett år med känt ST-värde. 

Fönsterglaskombination ST-värde känd g-värde Levererad energi 

till byggnaden 

(kWh) 

Pilkington Suncool 

50/25 (6C(50)-15Ar-4-

15Ar-S(3)4) 

0,21 0,24 306 606 

Saint-Gobain D4-15 m. 

COOL-LITE SKN 

165+ar 

0,31 0,34 333 448 

Saint-Gobain T4-12 m. 

COOL-LITE SKN 

174+ar 

0,34 0,38 330 924 

Pilkington Suncool 

Silver 50/30 (6Cs(50)-

15Ar-6) 

0,29 0,31 332 340 

Pilkington Suncool 

66/33 (6C(66)-15Ar-4-

15Ar-4S(3)) 

0,28 0,32 310 206 

   

Tabell 12 nedan visar levererad energi till byggnaden om istället ekvation 16 använts.  

Tabell 12: Levererad energi till byggnaden simulerat under ett år med samma fönster där 

ekvation 16 istället har använts.  

Fönsterglaskombination ST-värde okänd, 

ekvation 16 är 

tillämpad  

g-värde Levererad energi 

till byggnaden 

(kWh) 

Pilkington Suncool 

50/25 (6C(50)-15Ar-4-

15Ar-S(3)4) 

0,20992 0,24 306 641 

Saint-Gobain D4-15 m. 

COOL-LITE SKN 

165+ar 

0,30822 0,34 333 467 

Saint-Gobain T4-12 m. 

COOL-LITE SKN 

174+ar 

0,34754 0,38 330 842 

Pilkington Suncool 

Silver 50/30 (6Cs(50)-

15Ar-6) 

0,27873 0,31 332 379 

Pilkington Suncool 

66/33 (6C(66)-15Ar-4-

15Ar-4S(3)) 

0,28856 0,32 310 130 
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Vid jämförelse av levererad energi till byggnaden framgår det att användningen av ekvation 

16 endast påverkar det simulerade utfallet med ett par promille. Ekvation 16 går alltså att 

tillämpa i IDA ICE simulering med ganska stor säkerhet. Det som är gemensamt för belagda 

solskyddsglaskombinationer är att samtliga har ett lågemissionsskikt på det yttre fönsterglaset. 

Detta skikt reflekterar bort stora delar av solstrålningen som når fönstret där den absorberande 

andelen, SA, blir mycket liten. Detta leder till att ST-värdet alltid ligger väldigt nära g-värdet 

för belagda solskyddsglaskombinationer. Det är troligtvis dessa faktorer som förklarar det 

linjära sambandet som finns mellan g-värde och ST-värde för belagda 

solskyddsglaskombinationer.  

Figur 12 visar skillnaden mellan riktigt värde och skattat värde för levererad energi till 

byggnaden simulerad under ett år.  

 

Figur 12: Skillnad i levererad energi till byggnaden simulerat under ett år. 

Figur 12 visar skillnaden i levererad energi till byggnaden för det verkliga ST-värdet och det 

skattade. Skillnaden är försvinnande liten och ligger på mellan 35 – 82 kWh simulerat under 

ett år.  

ST-värdets påverkan på byggnadens energiprestanda har också undersökts. Att sätta in fönster 

med markant högre ST-värde är inte möjligt eftersom ST-värdena många gånger redan ligger 

väldigt nära sin övre gräns, g-värdet. Däremot kan undersökningen testa ett halverat ST-värde 

för att undersöka utfallet. Genom att testa olika ST-värden för olika fönster i IDA ICE kan 

följande tabell åskådliggöras.  
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Tabell 13: 8 stycken olika fönsterglaskombinationer placerade på byggnaden där levererad 

energi till byggnaden erhållits.  De översta fyra är typiska belagda solskyddsglas och de sista 

fyra typiska energisparglas. 

Fönsterglaskombination U-värde 

(W/m2K) 

g-värde Ursprungligt 

ST-värde 

Levererad 

energi till 

byggnaden 

(kWh) 

Levererad 

energi med 

halverat 

ST-värde  

Saint-Gobain D4-15 m. 

COOL-LITE SKN 

154+ar 

1,1 0,27 0,24 328 517 332 514 

Pilkington Optifloat 

Green (6gn-15Ar-S(3)6) 

1,1 0,4 0,34 336 616 339 401 

Pilkington Suncool 

50/25 (6C(50)-15Ar-4-

15Ar-S(3)4)1 

0,6 0,24 0,21 306 606 307 334 

Pilkington Suncool 

Silver 50/30 (6Cs(50)-

15Ar-6) 

1,1 0,31 0,29 332 340 333 825 

Pilkington Optifloat 

Clear (4-15-4-12-4) 

1,8 0,68 0,6 386 490 394 273 

Pilkington Optitherm 

S3 (4S(3)-15Ar-4-15Ar-

S(3)4) 

0,6 0,49 0,41 323 478 326 804 

Saint-Gobain T4-12 m. 

two PLANITHERM 

ULTRA+ar 

0,7 0,5 0,41 328 184 331 713 

Saint-Gobain T4-12 m. 

COOL-LITE SKN 

174+ar 

1,0 0,38 0,34 330 924 333 384 

 

I tabell 13 ovan redogörs levererad energi till byggnaden med två olika typer av fönsterglas. 

Energisparglas och belagda solskyddsglas. De fyra översta fönsterglasen är typiska belagda 

solskyddsglas, de fyra nedersta fönsterglasen i tabellen är typiska energisparglas. I tabellen 

redogörs också levererad energi till byggnaden när ST-värdet har halverats. 

Undersökningen visar att vid samtliga fall har byggnadens energibehov ökat när ST -värdet 

har halverats.  
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Skillnaden i energibehov för varje fönstertyp redogörs i figur 13 nedan simulerat under ett 

helår. De fyra fönsterglaskombinationerna från vänster är belagda solskyddsglas och de fyra 

fönsterglaskombinationerna till höger är energisparglas.   

 

Figur 13:Skillnaden i byggnadens energibehov efter att ST-värdet har halverats. 

Att skillnaden är något större för energisparglasen beror troligtvis på att g-värdet för dessa 

fönsterglaskombinationer är något större vilket leder till en större inverkan när ST-värdet 

halveras. Ökningen av byggnadens energibehov ligger dock på någon enstaka procent och 

variationer av ST-värdet verkar inte ha särskilt stor påverkan på byggnadens energiprestanda i 

förhållande till g-värdet. Den direkta andelen solstrålning som transmitteras genom 

fönsterglaset och som värmer upp rummets ytor, ST, har alltså en marginell påverkan på 

byggnadens energiprestanda.  

6.3 IDA ICE simulering av ett flerbostadshus  

Testerna som utfördes på kontorsbyggnaden bör också undersökas för ett flerbostadshus och 

därför har modellen i detta examensarbete modifierats till ett typiskt flerbostadshus med 

samma yttre förutsättningar som den gamla modellen i form av samma läge, klimat och 

storlek på byggnaden. För att göra om byggnaden till ett flerbostadshus har schablonvärden 

från SVEBY (2009) använts för att inrätta indata och brukarindata till nya modellen. Förutom 

minskad fönsterarea har också kylsystemet nollställts, ventilationssystemet ändrats från FTX-

system till frånluftssystem, antal ockupanter minskat, ändrad vistelsetid, ökad 

varmvattenförbrukning m.m. Klimatskalet har inte förändrats förutom minskad fönsterarea. 
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Samma originalfönster som i tidigare originalmodell har använts men fönsterarean har 

minskats ned till cirka en tredjedel av den tidigare fönsterarean, U-värdet på karm är som 

tidigare 1.5 W/m2K. Figur 12 visar den nya modellen av ett flerbostadshus med samma yttre 

förutsättningar som den tidigare. 

 

Figur 14: Nya modellen med samma yttre förutsättningar som gamla modellen i form av 

samma klimat, läge och storlek på byggnaden. 

Energiförbrukningen för den nya modellen blir annorlunda på grund av ovan nämnda faktorer 

som ser annorlunda ut för ett flerbostadshus än en kontorsbyggnad. Det ska också påpekas att 

klimatskalet förvisso är ändrat till ett typiskt bostadshus, men att planlösningen fortfarande är 

densamma som för kontorsbyggnaden. Detta vill säga att det finns rum utan ytterväggar och 

därmed utan fönster och detta är inte normalt för bostadshus där normalt alla rum har minst ett 

fönster. Eventuell påverkan på simuleringen blir en liten yttervägg och därmed fönsterarea i 

förhållande till uppvärmd golvyta. 
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Tabell 14 demonstrerar den nya modellens energibehov.  

Tabell 14: Den nya modellens energibehov i form av ett typiskt flerbostadshus. 

 

Det som tabell 14 visar är hur förutsättningarna för den nya modellens energibehov har 

ändrats, där de mest tydliga utfallen är nollställt kylbehov då flerbostadshus sällan använder 

kylning2. Värmebehovet är cirka tre gånger högre vilket är rimligt då flerbostadshusmodellen 

har ett konstant och högre värmebehov till följd av ett ventilationssystem med frånluft och 

reducerad intern värmeutveckling i form av färre ockupanter och mindre artificiell belysning. 

Figur 15 visar levererad energi till byggnaden för varje månad. 

 

Figur 15:Levererad energi till bostadshuset för varje månad. 

                                                 
2 Typiskt för ockupanter i bostadshus med frånluftsventilation eller självdragsventilation är att vädra sina 

boenden istället för att använda kylsystem. 
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Jämför man figur 15 med figur 9 som visar månadsbehovet för kontorsbyggnaden ser man 

bland annat hur kylningen helt har försvunnit, tappvarmvattenförbrukningen har ökat och 

värmebehovet har ökat i byggnaden.  

Vid ett första test placeras A-klassade fönster på hela byggnaden med ett U-värde på 0,7 

W/m2K och ett lågt g-värde på 0,25. Tabell 15 demonstrerar modellens nya energibehov. 

Tabell 15: Byggnadens energibehov med ett A-klassat fönster med glaskombinationen 

Pilkington Suncool Blue 50/27 (6Cb(50)-15Ar-4-15Ar-S(3)) med ett g-värde på 0,25. 

 

Tabell 15 visar byggnadens nya energibehov. Det som bör noteras är att fönsters påverkan på 

byggnadens energibehov minskar betydligt för flerbostadshuset. Detta beror på att 

fönsterarean är reducerad, byggnaden saknar ett kylsystem och på grund av modellens 

uppbyggnad. Placering av fönsterglaskombinationer med syfte att reducera byggnadens 

kylbehov är överflödigt för bostadshuset. Det bör också noteras att byte från gamla 

treglasfönster från 1970-talet till detta A-klassade fönster minskade byggnadens energibehov 

relativt lite. Detta beror på att det valda A-klassade fönstret har ett lågt g-värde.  

Ett E-klassat fönster med U-värde på 1,1 W/m2K och ett g-värde på 0,55 placeras in i 

modellen. Fönsterglaskombinationen Pilkington Optitherm S3 (4-15Ar-4-12Ar-S(3)4) 

används. Tabell 16 redogör resultatet. 
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Tabell 16: Byggnadens energibehov med ett E-klassat fönster med glaskombinationen 

Pilkington Optitherm S3 (4-15Ar-4-12Ar-S(3)4) som har ett g-värde på 0,55. 

 

Det som tabell 16 visar är byggnadens energibehov med fönster enligt klass E. Det höga g-

värdet som tillåtit mer solenergi komma in i byggnaden resulterar i ett lägre energibehov för 

byggnaden än vad det A-klassade fönstret gjorde.  

Tabell 17 nedan visar flerbostadshusets energibehov med fönster som har ett U-värde på 0,8 

W/m2K och ett g-värde på 0,56. 

Tabell 17: Byggnadens energibehov med B-klassat fönster med glaskombinationen Pilkington 

Optitherm 4+30+K4-16Ar-S(3)5 som har ett g-värde på 0,56.  
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Det som tabell 17 visar är byggnadens energibehov med fönster med lågt U-värde med klass 

B enligt det svenska energimärkningssystemet där också ett något högre g-värde tagits i 

anspråk. 

En kombination med det föregående B-klassade fönstret med ett högt g-värde tillsammans 

med ett A-klassat fönster i nordlig riktning och ett E-klassat fönster i de mest söderriktade 

fönstren placeras in i byggnaden. I nordlig riktning placerades A-klassade fönster med 

glaskombinationen Pilkington Optitherm S3 (4S(3)-15Ar-4-15Ar-S(3)4) med ett g-värde på 

0,49. I sydlig riktning placerades E-klassade fönster med glaskombinationen Pilkington 

Optitherm S3 (4-10Kr-S(3)4) med ett g-värde på 0,63. I resterande väderstreck placerades 

föregående fönstertyp med glaskombinationen Pilkington Optitherm 4+30+K4-16Ar-S(3)5 

med ett g-värde på 0,56. Tabell 18 visar byggnadens energibehov med de nya 

kombinationerna av fönster.  

Tabell 18: Byggnadens energibehov med tre olika typer av fönstertyper anpassat efter 

väderstreck med g-värden på 0,49, 0,63 respektive 0,56. 

 

Det som tabell 18 visar är byggnadens energibehov med tre olika typer av fönster som 

tillsammans bidrog till att sänka energibehovet mest. Detta eftersom de anpassats efter 

väderstreck.  

Resultaten som rör byggnadernas energibehov är resultat utförda genom energisimulering i 

programmet IDA ICE där olika typer av fönsterglaskombinationer placerats i två olika 

modeller, en typisk kontorsbyggnad och ett typiskt flerbostadshus. Olika parametrar som 

testats är U-värde, g-värde och ST-värde som fyller viktiga funktioner för byggnadernas 

energiprestanda.  
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6.4 Modellvalidering 

Simuleringen har utförts i ett enda simuleringsprogram med dess egna tillhörande algoritmer 

för energiberäkningar i programmet. IDA ICE är ett erkänt program som används av många 

kunniga människor inom området, men eftersom all simulering skett i ett enda program ska 

man se resultaten inte som sanning utan som riktmärke som troligtvis ligger ganska nära 

verkligheten. Hade fler simuleringsprogram använts skulle resultaten säkerligen skilja sig 

något på vissa ställen och verkligheten skulle troligtvis ligga någonstans mittemellan. 

Resultaten som framgick kring ST-värdet beror på hur IDA ICE hanterar g-värdet respektive 

ST-värdet där ST-värdet är en delmängd av g-värdet enligt ekvation 7. Modellen av 

flerbostadshuset visar ett värmebehov under sommarmånaderna vilket inte är normalt för 

bostadshus. Detta beror på den invändiga planlösningen som är en planlösning anpassat efter 

en kontorsbyggnad med stora golvytor och stora energizoner. Underlaget är dock lika för alla 

tester och påverkar inte själva jämförelsen av olika fönstertyper. 

7 Analys och slutsats 
Olika typer av byggnader har olika förutsättningar för vilka fönster som bör installeras. Dessa 

förutsättningar är exempelvis rådande uteklimat, typ av verksamhet i byggnaden och den 

byggnadstekniska konstruktionen. Detta examensarbete har undersökt vilka egenskaper hos 

fönster som är kritiska för att uppnå bästa energiprestanda hos byggnader. Detta för att ge ett 

underlag till rekommendationer om hur fönster kan optimeras för olika typer av byggnader. I 

undersökningen har två olika byggnader med olika typer av verksamhetsfunktioner 

simulerats. Den första modellen består av en kontorsbyggnad och den andra modellen 

representerar ett flerbostadshus under samma utområdande förhållanden. En byggnads fönster 

är klimatskalets svagaste del ur värmeisoleringssynpunkt. Därför är en större fönsterarea än 

det som täcker det dagliga behovet av dagsljus inte alltid motiverat om byggnadens 

energiprestanda skall bli optimal. Kontorslokaler behöver dock stora fönsterpartier för att 

människorna som verkar där under dygnets ljusa timmar ska kunna inta sin beskärda del av 

dagsljus för välmående och arbetseffektivitet. Med god planering av var fönster ska placeras 

och vilka egenskaper de har kan man optimera en byggnads energiprestanda. Val av fönster 

samt placering av dessa ska också väljas så att övervärmning reduceras i möjligaste mån. 

Solstrålningen som hjälper till att värma byggnaden är högst varierande under året, men 

fönsters egenskaper för att ta till vara på eller reflektera solenergin har en statisk funktion. 

Detta leder till att fönster fungerar på samma sätt, oberoende av hur solen lyser och oberoende 

av hur mycket byggnaden för tillfället skulle kunna tillgodogöra sig solenergin. Utmaningen 

för utförandet av att placera energieffektiva fönster ligger i att hitta en kompromiss som 

fungerar bra året om, med avseende på byggnadens verksamhet, väderstreck och utområdande 

klimat.  

7.1 Kontorsbyggnaden 

Med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE kan det konstateras att byggnadens simulerade 

energiprestanda skulle förbättras med ca 20 procent vid byte till energieffektiva fönster med 

rätt typ av egenskaper. Fönstren står för en stor andel av fasadernas totala yta vilket leder till 

att just fönstren på denna byggnad står för majoriteten av byggnadens energiförluster. 
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Fönstrens stora yta är en den enskilt största anledningen till att det finns en sådan stor 

energibesparingspotential med införande av rätt typ av fönster.  

Det som framgår av undersökning är att betydligt fler parametrar än U-värde är väsentligt för 

att kunna optimera fönsterplacering. Ett lågt U-värde är förvisso bra men den stora skillnaden 

i förbättringen av energiprestandan ligger i vilket g-värde som väljs anpassat efter aktuellt 

väderstreck. Ett högre g-värde släpper in mer solenergi till rummet i byggnaden. Simuleringen 

visar att fönster med låga g-värden placerat i sydligt, sydväst och sydostligt väderstreck 

hjälper till att minska kontorsbyggnadens kylbehov. Detta utan någon större belastning på 

byggnadens värmebehov. Solenergi är gratisvärme och ett lågt g-värde ska inte ses som praxis 

då ett högre g-värde kan vara att föredra under vissa typer av förhållanden. Till exempel för 

byggnader som inte har ett lika högt kylbehov, som flerbostadshus. 

7.2 Flerbostadshuset 

I fallet med flerbostadshuset hade fönsterbyten inte samma effekt på optimeringen av 

byggnadens energiprestanda som i kontorsbyggnaden. Detta beror i huvudsak på den 

reducerade andelen fönsteryta, att kylsystem inte finns i modellen och på grund av modellens 

uppbyggnad.  

Energiprestandan för flerbostadshuset tycks optimeras för relativt höga g-värden. Detta skiljer 

sig från kontorsbyggnaden där istället ett lågt g-värde hade stora bidrag till att optimera 

energiprestandan. En annan faktor som skiljer sig från kontorsbyggnaden är att g-värdet som 

förvisso hade stor betydelse för optimering av flerbostadshusets energiprestanda, inte var 

riktigt lika hög i förhållande till U-värdet som för kontorsbyggnaden. Även detta kan förklaras 

av att kylsystem inte finns i flerbostadshuset. Förutsättningarna för att optimera en byggnads 

energiprestanda ser olika ut för vilken typ av verksamhet byggnaden är avsedd för.  

Att sträva efter låga U-värden bör alltid vara aktuellt, men när det kommer till g-värdet så 

råder slutsatsen att det inte finns något direkt dåligt g-värde. Istället ska g-värdet anpassas 

efter vilket omkringliggande klimat som råder och vilken verksamhet som byggnaden är 

ämnad för. Olika typer av väderstreck påverkar byggnadens energiprestanda och genom att 

använda rätt typ av fönsterglaskombination anpassat efter väderstreck görs skillnad på 

byggnadens energiprestanda. 

7.3 ST-värdet 

En halvering av ST-värdet för olika typer av glaskombinationer visade sig inte ge något större 

utfall i IDA ICE. Förändringar av enbart ST-värdet förändrar alltså inte byggnadens 

energiprestanda nämnvärt. I samtliga fall försämrades dock energiprestandan något när ST-

värdet halverades. ST-värdet hade visserligen marginell betydelse för byggnadens 

energiprestanda, men vid energisimuleringar ska man alltid sträva efter resultat så nära 

verkligheten som möjligt. Därför ska ett korrekt ST-värde helst vara känt vid 

energisimuleringar. Dock är det inte alltid självklart att glasleverantörer tillkännager ST-

värdet på fönsterglaskombinationer. Då ett linjärt samband för ST-värdet påträffats för 

belagda solskyddsglaskombinationer har en algoritm framtagits i detta examensarbete med 

hjälp av minsta kvadratmetoden, se ekvation 16. Denna algoritm kan användas av 
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energispecialister vid energisimuleringar för att skatta ST-värdet för belagda 

solskyddsglaskombinationer när g-värdet är känt.  

7.4 Positiva bieffekter 

Även om IDA ICE visat en stor energibesparingspotential så finns det andra troliga positiva 

bieffekter till följd av fönsterbytet som inte demonstrerats i programmet. Dessa är exempelvis 

att ljudisoleringsförmågan kommer att förbättras eftersom flera antal glas och tätare fönster 

skapar ett bättre skydd mot runtomkringliggande ljud från att komma in i byggnaden. Risken 

för att kondens mellan glasrutorna uppstår reduceras avsevärt eftersom luftspalterna är 

välisolerade från varandra och risken för att omkringliggande fuktig luft tar sig mellan 

fönsterglasen är minimal, om inte fönsterglaset skadas via yttre åverkan. Nya fönster, korrekt 

installerade, minskar också risken för luftflöden mellan karm och yttervägg vilket innebär att 

uppvärmningssystemet till byggnaden inte längre behöver kompensera för kall luft som läcker 

in byggnaden i lika hög utsträckning. Den termiska komforten inomhus förbättras eftersom 

kallras och strålning via fönsterglaset reduceras eller till och med försvinner. Detta kan leda 

till att radiatorerna under fönsterpartierna i byggnaden blir överflödiga och rummens 

möblerbara ytor ökar. Eftersom valet står fritt bland utseendet på de nya fönstren som 

installeras, så kan även ett mervärde till byggnaden erfordras i form av att de yttre fasadernas 

utseende förnyas av de nya fönsterpartierna.  

7.5 Negativa bieffekter 

Att installera rätt typ av fönster anpassat efter väderstreck kan resultera i att olika fönster på 

fasaderna har olika färgnyanser. Detta kan eventuellt noteras av den petiga men de flesta 

människor märker ingen skillnad på färgnyanser på fönster om de inte placeras alldeles 

bredvid varandra, vilket gör skillnaden mer uppenbar. Arkitekter ser generellt olika 

färgnyanser på fönster som en positiv utmaning genom att kunna blanda färgnyanser på 

fasader för att förbättra en byggnads estetik.  

7.6 Svenska energimärkningssystemet 

Energimärkningen i Sverige baseras enbart på vilka U-värden som fönster har och detta 

examensarbete har visat att systemet inte alltid ger en korrekt bild av vilka energibesparingar 

fönster kan ge byggnaden. Detta därför att endast fönsters isolerande egenskaper får 

bestämma huruvida ett svenskt fönster får ett bra betyg på energimärkningsskalan. Ett fönster 

med ett bra U-värde men som samtidigt har ett lågt g-värde kan exempelvis ge en viss typ av 

byggnad en sämre energiprestanda. Detta eftersom mycket av solstrålningen reflekteras bort 

från fönsterglaset vilket leder till frånvaro av gratis värme till byggnaden under 

uppvärmningssäsongen. Den totala solstrålningen som kommer in genom fönsterglaset har 

nämligen en betydande uppvärmningseffekt för byggnadens energiprestanda. Ett högt g-värde 

kan dock leda till övervärmning i byggnaden, vilket kan leda till försämrat inomhusklimat och 

större påfrestningar på eventuellt kylsystem.  

I både fallet med kontorsbyggnaden och flerbostadshuset visade det sig att fönster med 

energiklassningen D och E kunde optimera byggnadens energiprestanda bättre än fönster med 
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energiklass A. Detta visade sig bero på att g-värdet i båda fallen spelade en betydande roll för 

att kunna optimera en byggnads energiprestanda. 

Detta examensarbete har visat att om endast U-värde tas i beaktande vid installation av fönster 

kan potentiella energibesparingar missas. En svensk energimärkningsetikett borde därför 

förutom U-värde också innehålla g-värde, och vilken klimatzon fönstret är lämpat för. Detta 

för att konsumenten i slutändan ska kunna få göra en korrekt bedömning av vilka fönster som 

passar bäst för den enskilda byggnaden. 

8 Rekommendationer 
Genom att placera rätt typ av fönster anpassat efter väderstreck förbättras byggnadens 

energiprestanda. Att finna rätt typ av optimalt fönster är tidskrävande och kan vara svårt för 

den som inte är insatt. Vid större nybyggnationer i Sverige är det därför normalt att experter 

inom området utför detta. Men vid mindre konstruktioner med mindre budget läggs denna 

uppgift på byggherren alternativt arkitekten/byggföretaget. Författaren efterlyser därför ett 

användarvänligt dataprogram där användaren matar in givna data som geografisk placering av 

byggnaden, väderstreck, väggtjocklek, krav på energiprestanda för byggnaden osv. Därefter 

matas förslag ut på energieffektiva fönsterglas anpassade till byggnadens olika fasader. På så 

vis minskas utövarens arbetsbelastning, sparar tid och ytterligare en standardisering i 

byggbranschen föds som kan minska kostnader vid renovering såväl som nyproduktion. 

Programmet skulle av allmännyttiga skäl inte ge förslag på fönsterfabrikat utan mata ut 

lämpliga U-värden, g-värden och ST-värden anpassat för varje väderstreck.  

I både Danmark och Storbritannien har man använt sig av ett energimärkningssystem som 

betygsätter fönsters energieffektivitet både utifrån U-värde och g-värde sedan många år 

tillbaka. Algoritmen ser likadan ut i båda länderna förutom att bestämda parametrar är 

framtagna för det egna landets klimat och byggnadstyper. Algoritmen är enkel att förstå och 

den skulle vara enkel att införa även i Sverige. Detta skulle göra det lättare för svenska 

konsumenter att välja rätt typ av fönster. Sverige är uppdelat i tre klimatzoner och det svenska 

klimatet ser olika ut beroende på var i landet man bor. Därför bör tre olika algoritmer 

användas för att betygsätta fönster efter vilken klimatzon de ska användas i. Referenshusen 

som används i algoritmen bör vara byggnader avsedda för hushåll. Detta eftersom g-värdets 

förutsättningar ser annorlunda ut för kommersiella byggnader där komplexiteten är större i 

form av mer avancerade värme/kyl system och större fönsterpartier. Energiexperter kommer 

även i framtiden att behövas för att simulera fram rätt typ av energieffektiva fönster till 

kommersiella byggnader på grund av denna komplexitet.  

I Finland har man även med fönsters luftläckage i beräkningarna och detta kan vara bra i syfte 

att låta energimärkningen vara så informationsgivande som möjligt.  
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9 Förslag på vidare studier 
Det finns ett behov efter ett användarvänligt dataprogram som kan räkna ut vilka egenskaper 

hos fönster som är lämpliga för den enskilda byggnaden. Detta program bör finnas tillgängligt 

för allmänheten och skulle kunna utvecklas av kunniga inom området.  

Detta examensarbete har visat att g-värdet spelar en stor roll för byggnaders energiprestanda. 

Examensarbetet har också visat på brister i det svenska energimärkningssystemet där fönster 

med låga betyg visat sig ge bättre energiprestanda än fönster med höga betyg för olika typer 

av byggnader som simulerats med programmet IDA ICE. Då det visat sig att g-värdet spelar 

en stor roll för vissa byggnaders energiprestanda rekommenderas en inrättning av en 

beräkningsalgoritm för svensk energimärkning där g-värdet är inkluderas enligt formeln 

𝐸 = 𝑆𝑔 − 𝑈𝐺      (13) 

Där S och G är framtagna för tre olika referenshus baserat på klimat enligt svenska 

klimatzonerna I, II och III. En fördel med ekvation 13 som bas för energiklassningen är att 

ingående parametrar lätt kan anpassas till olika byggnadstyper och olika klimat. Ett fönster 

som anses vara bra i Kiruna kanske inte blir lika bra att använda i Malmö. 

Luftflöden genom fönster har inte utretts i detta examensarbete och förslag på fortsatta studier 

är att utreda luftflödets påverkan på byggnaders energiprestanda, där det finska 

energimärkningssystemet eventuellt kan stå som modell.  
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Bilagor 

Input data Report-Kontorsbyggnaden 

Fixed infiltration airflow rate  96.829 l/s  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

External walls  1121.52  0.28  314.20  14.24  

Roof  1460.53  0.24  352.13  15.96  

External floor  5.25  0.17  0.89  0.04  

Windows  640.36  1.84  1178.25  53.39  

External doors  0.00  0.00  0.00  0.00  

Thermal bridges  

  

361.22  16.37  

Sum1/Weighted average2  3227.651  0.682  2206.701  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Sum [W/K]  

External wall - Internal slab  804.53 m  0.100 W/(K m)  80.453  

External wall - Internal wall  86.40 m  0.015 W/(K m)  1.296  

External wall - External wall  82.33 m  0.200 W/(K m)  16.466  

Window perimeter  1030.52 m  0.200 W/(K m)  206.103  

External door perimeter  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Roof - External wall  189.66 m  0.300 W/(K m)  56.900  

External slab - External wall  1.27 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Balcony floor-External walls  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

External slab - Internal wall  1.34 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Roof - Internal wall  284.51 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Exteral walls - Inner corners  36.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Total envelope  3227.62 m2  0.000 W/(K m2)  0.000  

Extra losses  -  -  -0.001  

Sum  -  -  361.217  
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Windows  
Area 

[m2]  

U Glass [W/(K 

m2)]  

U Frame 

[W/(K m2)]  

U Total [W/(K 

m2)]  

U*A 

[W/K]  

Shading 

factor g  

N  4.12  1.90  1.50  1.84  7.57  0.68  

NE  133.09  1.90  1.50  1.84  244.88  0.68  

E  11.00  1.90  1.50  1.84  20.25  0.68  

SE  170.33  1.90  1.50  1.84  313.41  0.68  

S  11.03  1.90  1.50  1.84  20.30  0.68  

SW  133.05  1.90  1.50  1.84  244.81  0.68  

W  4.17  1.90  1.50  1.84  7.67  0.68  

NW  173.56  1.90  1.50  1.84  319.36  0.68  

Sum1/Weighted 

average2  
640.361  1.902  1.502  1.842  1178.251  0.682  

 

Air 

handling 

unit  

Pressure head 

supply/exhaust 

[Pa/Pa]  

Fan efficiency 

supply/exhaust [-/-]  

System SFP 

[kW/(m3/s)]  

Heat exchanger temp. 

ratio/min exhaust 

temp. [-/C]  

AHU  600.00/600.00  0.60/0.60  1.00/1.00  0.80/-20.00  

 

DHW use  kWh/m2 floor area and year  Sum, [l/s]  

 

2.000  0.005  

 

Input data Report-Flerbostadshuset 

Fixed infiltration airflow rate  96.829 l/s  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

External walls  1545.02  0.28  425.05  29.28  

Roof  1460.53  0.24  352.13  24.26  

External floor  5.25  0.17  0.89  0.06  

Windows  216.86  1.86  402.86  27.75  

External doors  0.00  0.00  0.00  0.00  

Thermal bridges  

  

270.65  18.65  



56 

 

Sum1/Weighted average2  3227.651  0.452  1451.581  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Sum [W/K]  

External wall - Internal slab  804.53 m  0.100 W/(K m)  80.453  

External wall - Internal wall  86.40 m  0.015 W/(K m)  1.296  

External wall - External wall  82.33 m  0.200 W/(K m)  16.466  

Window perimeter  577.66 m  0.200 W/(K m)  115.532  

External door perimeter  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Roof - External wall  189.66 m  0.300 W/(K m)  56.900  

External slab - External wall  1.27 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Balcony floor-External walls  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

External slab - Internal wall  1.34 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Roof - Internal wall  284.51 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Exteral walls - Inner corners  36.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Total envelope  3227.62 m2  0.000 W/(K m2)  0.000  

Extra losses  -  -  0.003  

Sum  -  -  270.649  

 

Windows  
Area 

[m2]  

U Glass [W/(K 

m2)]  

U Frame 

[W/(K m2)]  

U Total [W/(K 

m2)]  

U*A 

[W/K]  

Shading 

factor g  

N  3.35  1.90  1.50  1.84  6.17  0.68  

NE  45.00  1.90  1.50  1.86  83.70  0.68  

E  8.97  1.90  1.50  1.84  16.50  0.68  

SE  47.25  1.90  1.50  1.86  87.89  0.68  

S  8.99  1.90  1.50  1.84  16.54  0.68  

SW  45.90  1.90  1.50  1.86  85.37  0.68  

W  3.40  1.90  1.50  1.84  6.25  0.68  

NW  54.00  1.90  1.50  1.86  100.44  0.68  

Sum1/Weighted 

average2  
216.861  1.902  1.502  1.862  402.861  0.682  
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Air 

handling 

unit  

Pressure head 

supply/exhaust 

[Pa/Pa]  

Fan efficiency 

supply/exhaust [-/-]  

System SFP 

[kW/(m3/s)]  

Heat exchanger temp. 

ratio/min exhaust 

temp. [-/C]  

AHU  600.00/600.00  0.60/0.60  1.00/1.00  0.00/-20.00  

 

DHW use  kWh/m2 floor area and year  Sum, [l/s]  

 

25.000  0.060  

 

MATLAB-kod 

%Pilkington energisparglas 

st1=[71 62 56 62 62 62 54 47 56 56 56 53 47 50 45 47 44 44 44 39 36 30 44 44]; 

g1= [74 74 72 74 74 74 74 74 67 58 63 63 63 59 57 54 51 51 51 46 46 36 52 56]; 

%Belagda solskyddsglas 

st2=[40 36 33 35 32 30 33 30 28 25 22 21 20 18 17 16 14 13 29 27 24 26 23 22]; 

g2= [43 39 38 37 35 34 36 33 32 27 25 24 23 21 20 19 17 16 32 30 28 28 26 25]; 

  

p = polyfit(g2,st2,1); 

q = polyfit(g1,g1,1); 

  

% Energisparglas plot 

figure 

plot(g1,st1,'or') 

title('Energisparglas','FontWeight','bold') 

hold on 

plot(g1,polyval(q,g1),'-r') 

hold off 

xlabel('g-värde(%)','FontWeight','bold') 

ylabel('S_{T}(%)','rot',0,'FontWeight','bold') 

legend('Fönsterglas','g-värde', 'Location','NorthWest') 

  

% Solskyddsglas plot 

figure 

plot(g2,st2,'ob',g2,polyval(p,g2), '-') 

title('Solskyddsglas','FontWeight','bold') 

xlabel('g-värde(%)','FontWeight','bold') 

ylabel('S_{T}(%)','rot',0,'FontWeight','bold') 

legend('Fönsterglas','Linjär fit','Location','SouthEast') 
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R-kod 

ST<-c(0.40, 0.36, 0.33, 0.35, 0.32, 0.30, 0.33, 0.30, 0.28, 0.25, 0.22, 0.21, 0.20, 0.18, 0.17, 

0.16, 0.14, 0.13, 0.29, 0.27, 0.24, 0.26, 0.23, 0.22) 

g<-c(0.43, 0.39, 0.38, 0.37, 0.35, 0.34, 0.36, 0.33, 0.32, 0.27, 0.25, 0.24, 0.23, 0.21, 0.20, 

0.19, 0.17, 0.16, 0.32, 0.30, 0.28, 0.28, 0.26, 0.25) 

fit<-lm(ST ~ g) 

residuals(fit) 

fit$residuals 

plot(g,fit$residuals) 

abline(fit) 

summary(fit) 

Call: 

lm(formula = ST ~ g) 

 

Residuals: 

       Min         1Q     Median         3Q        Max  

-0.0176227 -0.0008485  0.0002268  0.0019224  0.0122118  

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -0.026091   0.005493   -4.75 9.68e-05 *** 

g            0.983458   0.018583   52.92  < 2e-16 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 0.006568 on 22 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.9922,     Adjusted R-squared: 0.9919  

F-statistic:  2801 on 1 and 22 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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