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Abstract 
 

Glass-wood combinations – innovative building products 

with added value 

 

Glass is an important component in our buildings. We don’t feel comfortable when there 

is no possibility of contact with the exterior surroundings. Glass formerly was a large 

source of heat loss and thus the first passive houses used small windows. An interesting 

question is if it would be possible to use a constructed load bearing glass wall in a passive 

house. 

 

In this project three different prototypes for the building market were constructed and 

tested in various ways but mainly concerned bearing strength. The prototypes where 

joined by adhesives and the acrylate adhesive was found to have the best performance. 

The shear wall prototype has been used for the energy calculations. To improve the 

energy performance of the prototype an insulating unit and low-e coatings were applied. 

 

Energy calculations were performed for a free standing one floor building constructed to 

fulfill passive house standards both with Isover Energi3 and DEROB-LTH modeling 

tools. Results for three glass IGUs in the house were compared for two different energy 

performance shear wall prototypes of equal glass area. The heat transfer coefficients, the 

U-values, were calculated with the program U-norm. 

 

When the amount of glass area related to the area of the floor was increased from 12-14% 

no case showed an increase of the energy consumption. After that the energy 

consumption started to increase for the IGU and the less well insulated prototype. The 

best insulated prototype had no increase until an area of 21% of the floor area.  

 

To fulfill the passive house recommendations for specific energy consumption the best 

insulated wall prototype had to be used, half of the hot water had to be solar heated and 

the indoor temperature could not be higher than 20 C. It should be possible to reach 

passive house levels with high requirements on the wall design and construction, and also 

the user.  

 

It got too hot inside during the summer for all three constructions although the better wall 

prototype has a sun protection coating. An eave of 1,5 meter decreases the amount of time 

with indoor temperatures above 26  C but still only enough to reach the 

recommendations for less than 10% of the summer. A sun protection coating is not 

enough some other kind of sun protection is needed as well.  The calculations show that 

an exterior positioned sunscreen or an electrochromic coated glass from Sage solves the 

problem.  

 

A suggestion of a station constructed as a railroad crossing in Växjö was also calculated 

with DEROBE-LTH. This modeling shows the station would get hot during summer also. 

If air conditioning were used to decrease the indoor temperature to 30 C in the crossing 

section the energy consumption increased  0,3-3%. With an extra sun protection such as 

the electrochromic application or a sunscreen no air conditioning was needed and 

temperatures above 26 C were reached during only 1% of the summer. 

 

Two complete wall prototypes were manufactured where one had a low-e coating in the 

IGU unit but not the other. No other coatings where used and it was air in the IGU. Those 
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two prototypes were tested in a hot box. The prototype with best performance had an U-

value similar to the calculated wall element with inferior energy performance and proves 

that it is a feasible construction. 

 

With the stress measurement equipment, SCALP, the stresses in the load bearing glass 

pane were followed during a test of the loading capacity using a linear vertical line load 

increasing up to 80 kN. The results of the center point follow the increasing load well and 

it is a convenient way to control the stress within the construction.  When the ICU of a 

prototype mounted in the hot box and one standing outside were tested similar stress 

results were observed. 

 

The results from the energy calculations were used in a LCA study of the free standing 

one floor house.  The largest impact on the environment has  an usage phase that is 94-

95% of used primary energy. The lower percentage is for the prototype and the higher for 

the triple IGU with wood and aluminum framing. Also the CO2 emission is somewhat 

lower, ca 3%, for the wall prototype compared to the triple IGU window. The differences 

in environmental effect are thus quite small. The load bearing properties of the prototype 

have not been accounted for and if used properly the differences should increase.  

 

A LCA of the production of the prototype showed that the choice of Teflon as a distance, 

moisture and edge protection made a large difference on the greenhouse gases produced. 

If one element with and one without Teflon are compared the CO2 emission decreased 

from 734 to 221 kg when Teflon was removed. An alternative to Teflon has to be found 

when further development of the wall prototype is done. 

 

Key words: glass, wood, building products, energy calculations, LCA, stress 

measurement 
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Sammanfattning  
 

Glas är en viktig del av våra byggnader. Utan kontakt med omgivningen trivs vi inte 

inomhus! Tidigare har glaset varit en stor källa till värmeförluster och i de första 

passivhusen användes små fönster. En intressant frågeställning var därmed om man 

kunde ha projektets bärande glaskonstruktion i ett passivhus.  

 

I projektet har tre olika prototyper för byggprodukter i glas och trä konstruerats och 

testats på olika sätt, främst ur hållfasthetssynpunkt. Protoyperna har limmats ihop och av 

de testade limmerna visade det sig att ett akrylatlim hade den bäst prestandan i 

sammanhanget. Den väggprototyp som togs fram har använts som underlag för 

energiberäkningarna. För att få så bra energiprestanda som möjligt infogades en isolerruta 

och energibeläggningar i det konstruerade väggelementet. 

 

Energiberäkningar både med Isover Energi3 och DEROB-LTH gjordes på ett friliggande 

enplanshus konstruerat för att kunna uppnå passivhusprestanda. Resultat från beräkningar 

med bara bra treglas isolerrutor i huset jämfördes med att använda två olika väggele-

mentet med motsvarande glasyta. Värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, för 

väggelementet beräknades med hjälp av programmet U-norm.  

 

När andelen glas som procent av golvarean ökades från 12 till 16% ökade inte energiför-

brukningen för något fall. Därefter började energiförbrukningen att öka för treglasfönstret 

och för det sämre väggelementet. För det bättre väggelementet kom inte ökningen förrän 

glasarean motsvarade 21 % av golvytan.  

 

För att uppfylla passivhusrekommendationen för den specifika energiförbrukningen 

krävdes det att det bättre väggelementet användes och att hälften av varmvattnet värmdes 

via solen samt att rumstemperaturen inte fick överstiga 20 C. Det bör därmed kunna gå 

att nå passivhusnivån men det ställs stora krav på konstruktion, design och inte minst 

brukaren. 

 

Det blir för varmt inne under sommarhalvåret med alla tre konstruktionerna trotts att det 

bättre väggelementet har en solskyddsbeläggning. Ett takutsprång på 1,5 meter minskar 

tiden då temperaturen överstiger 26 C men inte tillräckligt mycket för att nå ner till 

rekommendationen på maximalt 10 % av sommarhalvåret. En solskyddsbeläggning 

räcker därmed inte utan det krävs ytterligare solskydd. Beräkningar visar att t. ex. 

användning av en exteriör solskyddsväv eller ett elektrokromt belagt glas från Sage löser 

problemet. 

 

Med DEROB-LTH gjordes även beräkningar på ett förslag till en stationsbyggnad över 

järnvägsspåret i Växjö. Även här blir det varmt på sommaren. Används kylning för att 

inte temperaturen ska överskrida 30 C ökar energiförbrukningen med mellan 0,3-3‰. 

Med ett extra solskydd som en elektrokrom applikation eller extern väv behövs ingen 

kylning alls och temperaturer över 26 C uppträder mindre än 1 % av tiden. 

 

Två hela väggelement byggdes där det ena elementet innehöll en energisparbeläggning i 

isolerrutan men inte den andra. Inga fler beläggningar användes och det var luft i isoler-

rutorna. Dessa två provades i en hotbox. Den bästa av de två provade väggelementen har 

ett något sämre U-värde än den sämre av de två beräknade väggelementen och visar att 

detta är en fullt realiserbar konstruktion.   

 

Med hjälp av spänningsmätaren, SCALP, följdes spänningarna i glaset i den bärande 

delen av ett väggelement under en belastningsprovning med stigande vertikal linjelast upp 

till 80 kN. Resultaten i glasskivans mittpunkt följer ökningen av pålagd last väl och är ett 



 

9 

 

smidigt sätt att kontrollera spänningar i en konstruktion på. Vid mätning av isolerrutan på 

ett väggelementen monterat i hotboxen och på ett element som stod fritt erhölls likartade 

spänningar.   

 

Resultaten från energiberäkningarna användes vid en LCA för det beräknade friliggande 

enplanshuset. Största påverkan på miljön har brukarfasen som utgör 94-95% av förbrukad 

primärenergi. Den lägre procentsatsen erhölls för väggelementet och den högre för 

treglasfönster med trä och aluminiumram. Även CO2-utsläppen blir något lägre, ca 3 %, 

för väggelementet jämfört med treglasfönster. Skillnaden i miljöpåverkan är därmed 

ganska liten mellan de två olika alternativen. Ingen hänsyn har då tagits till att väggele-

mentet är bärande och i en flervåningskonstruktion där de bärande egenskaperna kommer 

mer till sin rätt bör skillnaden öka. 

 

En LCA för produktionen av glasprototypen visade att valet av teflon som fuktspärr-, 

distans- och kantskydd hade ett stort inflytande i synnerlighet på växthusgaser. Jämförs 

ett väggelement med och utan teflon ökar koldioxidutsläppen från 221 till 734 kg för den 

tefloninnehållande konstruktionen. Det gäller således att hitta ett mer miljövänlig material 

vid en vidareutveckling av väggelementet. 
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1 Introduktion/bakgrund  
 

Rapporten ger en översikt av projektet ”Glas och trä i samverkan – innovativa byggpro-

dukter med mervärde” som drevs av Glafo 2008-2011.  

 

Det långsiktiga målet för projektet handlar om att bredda och fördjupa kunskapen om hur 

man på bästa sätt använder materialen glas och trä tillsammans. Båda materialen har en 

lång tradition i Smålandsregionen både inom industrin och akademin. 

 

Glas i byggelementment kan användas för att stabilisera strukturen och bära last men det 

är idag mycket ovanligt att man räknar med glasets bärförmåga i praktiken. I projektet har 

vi konstruerat och provat tre olika glas- och träprototyper där bär både glaset och träet bär 

last, en balk, en pelare och ett väggelement.  

 

En frågeställning när det gäller att använda glas i konstruktioner är alltid hur glaset ska 

sammanfogas. Det finns i princip fyra huvudtekniker, håltagning, limning, lödning och 

sammansmältning. [1] I det här fallet valdes lim för sammanfogning av de mycket olika 

materialen. Tre olika lim utvärderades och det resulterade i valet av ett akrylatlim. Det 

första fullskaletestet i projektet var en balk och det andra en pelare. Båda tog last mycket 

bra. Den sista prototypen som designades och byggdes var ett väggelement på 1,2 x 2,4 

meter. 

 

Glas är viktig i designen av en byggnad och användningen av glas ökar. Dagsljuset är en 

viktig faktor för människors välbefinnande i byggnader. Det innebär att nya byggproduk-

ter med glas passar det moderna samhället. Vid designen av väggelementet har energi-

aspekterna spelat en stor roll. Köldbryggor kan öka energikonsumtionen i byggnader och 

måste beaktas då man utvärderar byggprodukter. Ett sätt at minska köldbryggorna är att 

använda sig av limmade konstruktioner. I korthet innehåller projektet teknisk forskning 

om det mekaniska uppträdandet i glas- och träkompositelement och materialen de görs av 

och också undersökningar av deras termiska prestanda. Dessutom behandlas en livscykel-

analys av väggelementet och de arkitektoniska möjligheter som ges genom att använda 

materialen lastbärande. 

 

Projektet har drivits i fem delprojekt (delprojektledare och organisation): 

- Ledning och administration (Elisabeth Flygt, Glafo) 

- Lim, stabilitet bärförmåga (Erik Serrano, Linnéuniversitetet) 

- Energi och miljö (Christina Stålhandske (Florian Witt vikarie under Christinas 

mammaledighet) Glafo) 

- Arkitektur och gestaltning (Miguel Salinas och därefter Dana Brinkeback, 

Linnéuniversitetet) 

- Resultatspridning (Elisabeth Flygt, Glafo) 

 

Rapporten fokuserar på det delprojekt som behandlar energi- och miljöfrågor som har 

letts av Glafo med kortfattade referenser till delprojekten ”lim, stabilitet och bärförmåga” 

samt ”arkitektur och gestaltning” för att ge en fylligare bild. 
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2 Prototyperna 
 

I detta kapitel ges en kort sammanställning av resultaten från delprojektet ”lim, stabilitet 

och bärförmåga” som har genomförts av Linnéuniversitetet. För detaljerade resultat 

hänvisas till [1, 2, 3] 

 

Trä med sitt naturliga utseende och glaset med sin transparens är tilltalande material för 

användare av moderna byggnader. Glas är ett sprött material som är ca sex gånger styvare 

än trä. Om materialen kombineras på rätt sätt så kan de bilda olika slags sammansatta 

produkter som bjälkar eller skjuvväggar som kan användas i den lastbärande strukturen i 

en byggnad. Genom att kombinera glas och trä kan man reducera nackdelarna och 

utnyttja fördelarna. Med hjälp av limförband kan man få en enhetlig spänningsfördelning 

i gränssnittet mellan materialen.  

 

2.1 Lim 
Tre olika lim har studerats, silikon, akrylat och polyuretan. De valdes för att de uppvisar 

mycket olika egenskaper. Förbanden har testats med små provkroppar både i skjuv och 

drag i ett standardklimat. Speciella fixturer designades både för limning och test av 

styrkan på limförbandet. Ett av limmen testades i olika fuktiga klimat innan 

belastningsprovningarna utfördes. Resultaten [2] kommer från traditionella 

hållfasthetstest, mätning av relativ förskjutning med LVDT (Linear Variable Differential 

Transformer), ett beröringsfritt optiskt 3D-mätsystem och finit elementmodellering. 

 

Det lim som hade bäst egenskaper var akrylatlimmet både i skjuv och drag. Snittstyrkan 

för detta lim var 3,0 MPa (megapascal) i drag och 4,5 vid skjuvning. Även om 

spänningsfördelning är en mycket viktig egenskap då man studerar limning av glas var 

silikonlimmet inte tillräckligt styvt och starkt för att lämpa sig då delarna inte bara ska 

bära sin egen vikt utan även andra delar i byggnaden.  

 

2.2 Balken 
Den första sortens prototyp som togs fram var fyra meters balkar med liv av 10 mm glas 

och flänsar av limträ (Kerto). Glaset limmades i ett spår i träflänsen. Akrylatlimmet 

användes i tolv, av de testade fjorton, I-balkarna. De resultat som analyserats är 

bärförmåga, styvhet och sprickinitiering [3]. 

 

Egenskaperna hos balken är lovande. Resultatet visar att en stor redundans uppnås. Vid 

böjprovning konstaterades att när den första sprickan i glaset kom kunde balken ta ca 140 

% mer last innan den slutligen gick sönder. Träet armerar glaset. Noteras bör att glaset 

inte hade polerade kanter vilket skulle kunna öka styrkan i glaset ytterligare. 
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Figur 1 En glas- och träbalk som hållfasthetsprovas i fyrpunkts böjtest på 

Linnéuniversitetet. Det blir ett karaktäristiskt sprickmönster i glaset innan balken 

slutligen helt går sönder. Foto: Elisabeth Flygt, Glafo.  

Jämfört med en så kallad lättbalk (I-balk med flänsar av trä och liv av skivmaterial, t ex 

Masonitebalken™) har de provade balkarna ungefär samma karakteristiska bärförmåga 

(5-10 % högre) men högre styvhet (ca 40 %).  

 

Vad gäller bärförmågan avses uppmätt maxlast för balken. Om lastnivån vid första 

sprickförekomst sätts som bärförmåga blir förhållandet annat. Det bör observeras att just 

styvheten är den egenskap som är dimensionerande i de allra flesta fall när balken 

används i ett golvbjälklag. 

 

2.3 Pelaren 
Nästa steg var att använda samma princip i pelare. Två pelare i glas- 

och trä som var ca 300 x 300 mm i tvärsnitt och ca 3,5 m långa 

tillverkades. Tvärsnittet består av fyra planglasskivor (10 mm) som är 

inlimmade i fyra hörnlister av trä.  

 

Figur 2 Belastningstest av glas- och träpelare. Foto: Elisabeth Flygt, 

Glafo. 

Ett tryckförsök genomfördes av den glas- och träpelare som tillverkats. 

Den teoretiska hållfastheten för pelaren är långt större än den kapacitet 

som den tillgängliga provningsmaskinen i Växjö har. Dock fanns 

farhågor för att det skulle vara svårt att föra in krafterna i pelaren på ett 

sådant sätt att den teoretiska bärförmågan skulle kunna utnyttjas. Vid 

provningen belastades pelare upp till ca 390 kN (39 ton) utan att något brott uppstod. Vid 

ena upplaget uppkom en liten spricka som dock inte påverkade pelarens bärförmåga. 

Pelaren bärförmåga i knäckning bedöms vara 5-10 ggr detta lastvärde. 

 

2.4 Väggelementet 
Efter de lyckade resultaten med balken och pelaren började arbetet med att konstruera och 

tillverka ett helt väggelement för mer omfattande studier. Väggelementet som är 1,2 x 2,4 

meter är en vidareutveckling av principen i balken. Väggelementen limmades med 

akrylatlimmet och för några fall ett tvåkomponents, silkonbaserat, lim. I mitten är det 

fortfarande en tio mm bärande glasskiva. 
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Figur 4 Den bärande mittdelen av väggelementet utan isolerruta och skyddsglas 

vid hållfasthetsprov. Resultatet visade att den har ett betydligt sprödare brott än 

balken utan någon märkbar redundans. Foto: Maria Lang, Glafo. 

             Princip för väggelement med en isolerruta på insidan, en 

bärande mittdel och ett skyddsglas ytterst. Illustration: Maria 

Runesson. 

Typiska krav på väggens bärförmåga är i storleksordningen 20 kN i 

vertikal last (per våningsplan som väggen ska bära). Vad gäller 

horisontell kraft, behöver man en kapacitet på kanske 5-10 kN för att 

effektivt kunna använda väggen för stabilisering. 

  

Vid ren vertikal belastning klarade väggelement limmat med 

akrylatlim en last på ca 180 kN, och en ren horisontell last på ca 70 

kN. Dessa värden kan dock inte direkt jämföras med de ovanstående, 

då de provade värdena måste reduceras med säkerhetsfaktorer för att 

kunna användas vid belastningar under lång tid.  

 

Väggprototypen testades med antingen en vertikal last, en horisontell last eller en 

kombination av dessa belastningar. Resultaten har bland annat visat att användningen av 

strukturell limning i glas- och träkompositer kan ge tillförlitliga förband som ger de 

lastbärande komponenterna ansenlig styrka.  

 

       
 

 

Figur 3 
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3 Exemplet gångbro  

 
Delprojektet ”arkitektur och gestaltning” har genomförts av Linnéuniversitetet. 

 

I projektet har vi tagit fram ett sammanhang (case) där vi kunnat sätta in vår väggele-

mentprototyp, göra beräkningar samt illustrera hur väggelementen skulle kunna utnyttjas. 

Bland annat har en järnvägsstation/gångbro baserad på de verkliga planerna för den nya 

stationen i Växjö har använts. 

 

 
 

 
Figur 5 Måttsatta idéskisser gångbron. Illustration: Dana Brinkeback, Linnéuniversitetet. 
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4 Energiberäkningar 
 

Glas leder värme och i värsta fall kan 25 % av värmeförlusterna ske genom fönstret i ett 

hus. [4] Därför kombinerar man flera glas. De kan vara belagda eller inte och i spalterna 

med olika gaser för att förbättra den isolerande förmågan. För att beskriva olika ämnen 

eller byggkomponenter används ofta U-värdet, d.v.s. värmegenomgångskoefficienten. I 

Sverige är det vanligt med treglasfönster och det möjliggör U-värden på ca 0,9 W/m
2
 K 

eller något lägre men i övriga Europa är det vanligt med två eller t.o.m. bara ett glas. 

Några exempel ges i Tabell 1. Solljustransmissionen, g-värdet, anger hur mycket av den 

totala solenergin som passerar genom ett fönster men dagsljustransmissionen, LT, bara är 

den synliga delen av ljuset. Ett högt g-värde innebär att både mycket synligt ljus och 

värmestrålning kommer in genom fönstret och kan bidra till uppvärmningen. Solen kan 

ha mycket stor inverkan på innetemperaturen speciellt när det är stora glasade ytor och ju 

mer välisolerat huset är desto högre blir temperaturen inne. Det innebär att det inte bara är 

U-värdet utan även g-värdet som har stor betydelse för hur inomhusmiljön verkligen 

påverkas. Idag finns det många olika beläggningar och fönsteralternativ och det gör att 

det i vissa fall kan var bra att ha olika fönster i olika vädersträck.[5] 
 

Tabell 1 U-värde, solljustransmission, g, och dagsljustransmission, LT, i några olika 

fönster. [6] 

Fönster Position Gas  Ufönster (W/m
2
 K) g (-)  LT 

(%) 

Två klara glas - Luft 2,61 0,75 80 

Tre klara glas - Luft 1,94 0,66 72 

3-glas 1 lågemissionsbeläggning 5 Luft 1,56 0,57 69 

3-glas 1 lågemissionsbeläggning 
+ Ar 

5 Ar 1,42 0,57 69 

3-glas 2 lågemissionsbeläggning 
+ Kr 

2,5 Kr 0,94 0,50 66 

 

Bostäder och lokaler står för en stor del av den Svenska energianvändningen och idag 

satsas det mycket på att minska den andelen. I ett passivhus är värmebidraget från 

hushållsel, de boende och solinstrålningen den huvudsakliga värmekällan i huset.[7] Ett 

av de första passivhusen byggdes redan 1932 i Berlin.[8] Men till Sverige kom konceptet 

först på 70-talet. [9] Det är dock först på senare tid som det verkligen har kommit igång 

med byggandet av passivhus, låg- eller minienergihus i Sverige. Kraven för passivhus och 

minienergihus återges i Tabell 2. De allmänna rekommendationerna för passivhus är att 

fönsterarean ska utgöra ca 15 % av bostadsytan och att man använder fönster med ett 

maximalt U-värde på 0,9 W/m
2 
K.[10, 11] 

 

Tabell 2 Jämförelse mellan krav för passivhus och minienergihus.[12, 13] 

Krav Passivhus Minienergihus [14] 

 >200 m
2
  <200 m

2
 >200 m

2 
 <200 m

2
 

Effektkrav Pmax Zon III söder 10W/m
2 
 12W/m

2
 16 W/m

2 
 20 W/m

2
 

Effektkrav Pmax Zon II  11W/m
2 
 13W/m

2
 18 W/m

2 
 22 W/m

2
 

Effektkrav Pmax zon I norr 12 W/m
2
 14W/m

2
 20 W/m

2 
 24 W/m

2
 

 Ej elvärmd elvärmd Ej elvärmd elvärmd 

Rekommendation köpt oviktad 
energi zon III söder  

≤ 50 kWh/m
2
   ≤ 30 kWh/m

2
 ≤ 70 kWh/m

2
    ≤ 40 kWh/m

2
   

Rekommendation köpt oviktad 
energi zon II 

≤ 54 kWh/m
2
   ≤ 32 kWh/m

2
   ≤ 74 kWh/m

2
   ≤ 42 kWh/m

2
   

Rekommendation köpt oviktad 
energi zon I norr 

≤ 58 kWh/m
2
   ≤ 34 kWh/m

2
   ≤ 78 kWh/m

2
   ≤ 44 kWh/m

2
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Weber gjorde en statistisk analys av 400 lågenergihus byggda mellan 1978 och mitten på 

90-talet och anser att det går att bygga energieffektivt genom att öka isoleringen, förbättra 

de glasade partierna, bygga tätare hus, isolera rör och värmeanläggningar, använda stora 

glasade partier mot söder och fönsterluckor. [15] Men även de boende påverkar kraftigt 

den totala energiförbrukningen, t.ex. livsstil, innetemperatur, val av elektronik och vit-

varor samt varmvattenförbrukning. Det är inte lätt att beräkna energianvändningen och 

det finns studier som visar att den uppmätta energiförbrukningen blev både lägre och 

högre än den beräknade. [11, 16] [17] [18] [19] [20] [21] 

 

Flera olika beräkningsprogram har använts. För att beräkna U-värden och köldbryggor 

användes U-norm och Heat2 medan hela byggnaden studerades med Isover Energi3 och 

DEROB-LTH. För solskydd användes även Somfy DISC.  

 

4.1 Exempelhus 
Det valda exempelhuset är en enplansvilla, 10x14 m, med 4 rum och kök där en stor 

glasandel finns i vardagsrummet. Utgångsläget är att den stora glasdelen ligger i norr och 

rumsfördelning illustreras i Figur 6. Huset har placerats i Jönköping eftersom det både i 

Isover Energi och DEROB fanns klimatdata därifrån.  

 

 
Figur 6 Rumsfördelning och numrering i huset samt placering av dörrar och glasade 

partier, utgångsorienteringen. 

Istället för fönster finns tio stycken prototyper och det gör att den totala glasade arean blir 

28,8 m
2
 vilket motsvarar 21 % av golvarean. Huset har tre dörrar, en huvudentré, en 

ingång till köket och en utgång från vardagsrummet.  

 

 

 

 

 

Figur 7 Husets uppbyggnad 

i DEROB-LTH. Taket har 

gjorts genomskinligt för att 

interiören ska synas och 

huset är i detta fall roterat 

180 grader jämfört med 

förra figuren. 
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Huset byggdes upp enligt kraven för Villa Malmborg [22], se Tabell 3. Men kravet på 

ytterdörren höjdes och ett U-värde på 0,9 W/m
2 
användes istället i enlighet med vad som 

anges av Paroc.[23]. 

 

Tabell 3 Sammanfattning av U-värdet W/m
2
 K för de olika byggdelarna som använts i 

huset. 

 Vägg Tak Dörr Golv Fönster, fall 3 

Isover Energi3 hus 0,09 0,07 0,9 0,1 0,9 

DEROB-LTH hus 0,089 0,115 0,942 0,115 1,0 

DEROB-LTH stationsbyggnad 0,218 0,093  2,68 2,9 

LCA hus 0,098 0,149 1,0 0,11 1,0 

 

Det har gjorts flera mätningar på småhus och den genomsnittliga inomhustemperaturen är 

21 C under uppvärmningssäsongen.[24, 25] Den genomsnittliga boytan för småhus är 62 

m
2
 per person [24], vilket gör att det är lämpligt att räkna med två till tre personer i vår 

exempelvilla. Vi har valt att använda tre personer. Enligt boverket kan man använda en 

närvaro på 14 h per person och dygn,[24]. Det skulle ge ett genomsnittligt värde på 1,75 

personer. Men då troligen en person i ett hushåll på tre är ett barn användes värdet 1,5 

istället. 

 

Brukarindata d.v.s. hushållsel, varmvatten och fastighetsel påverkar resultaten kraftigt. I 

Isover Energi3 finns boverkets rekommendation från 2003 att tillgå men Boverket har 

kommit med nya rekommendationer[24] och SVEBY, Standardisera och verifiera 

energiprestanda för byggnader, har också rekommendationer. Vi valde att använda 

SVEBY´s rekommendationer d.v.s. 20 kWh/m
2
 för varmvattnet, 30 kWh/m

2
 år för 

hushållselen och 560 kWh/år som ett ventilationspåslag.[25] 

 

Genomsnittlig rumshöjd är 2,4 m, infiltration inklusive fönstervädring 0,15 oms/h, 

(omsättning per time) ventilationsflöde 0,35 l/s m
2
, verkningsgraden sätts till 98 % då 

huset antas vara fjärrvärmeuppvärmt. Värmeväxlingen antas vara 85 % när inget annat 

anges. Några exempel på passivhus är Villa Westholm som stod klart i Falun 2007, Villa 

Vakteln i Åhus som ska uppfylla passivhusnivån.[11] 

 

4.1.1 Beräkning av U-värde och köldbryggor för väggelementet 

Två program har använts för att beräkna U-värden och köldbryggor, U-norm [26] och 

Heat2. I Heat2 går det att ta hänsyn till t ex skruvar, se Figur 8. Värmeflödet illustreras 

genom färgerna och det röda är insidan med en temperatur på 20 C medan utsidan håller 

en temperatur på 0 C. Det syns tydligt hur skruven påverkar värmeflödet genom 

elementet. Men skruvarnas inverkan är mycket liten i jämförelse med hela väggele-

mentets resultat. Beräkningar i U-norm och Heat2 för samma fall gav mycket likartade 

resultat, se Tabell 4. Beräkningarna genomfördes därmed i U-norm som är lättare att 

hantera.   

 
Figur 8 Värmeflöde genom prototypen med skruvar och aluminiumfästen från Heat2 till 

vänster och motsvarande flöde utan skruv från U-norm till höger. 
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Tabell 4 Beräknade flöden för olika fall av prototypen, angivet i W/m. anges i W/m K. 

Det första U-värdet är enlig Gunnar Anderlins beräkningar för U-normprogrammet och 

den andra beräkningen, inkluderat skruv och aluminiumprofil, är från Heat2. U-värdet 

anges i W/m
2 
K. 

 Flöde R Flöde 
B 

U-värdet U-värdet med skruv och 
aluminiumprofil 

U-norm 5,269 5,521 0,013 0,688  

Heat 5,275 5,531 0,013 0,689 0,6845 – 0,6928 

 

För att beakta inverkan hos beläggningar, avstånd mellan glasen och isolerrutans inverkan 

användes en försöksplanering i försöksoptimeringsprogrammet Modde där spalterna och 

beläggningarna varierades. Ett exempel på hur en beräkning är upplagd i programmet ses 

i bilaga 1. Materialdata har redovisats tidigare.[27] -värde för luftspalt med belagd ruta 

beräknas först i U-norms fönsterdel och förs därefter in i prototypmodellen. -värde för 

luftspalt mellan obelagda glas hämtas från U-norms materialdatabas. 

 

Isolerrutan lades in som ett paket med ett bestämt U-värdet. Först beräknas Ureffall enligt 

AT

FlödeR
U reffall

*
   ekvation 1 

 

Och sedan Uprototyp enligt 

A

LAU
U

reffall

prototypen

*
  ekvation 2 

 

För mer detaljer och diskussioner kring köldbryggor hänvisad till delrapporten 

köldbryggor.[28] 

 

Beläggningarna har störst inverkan på U-värdet. Med en isolerruta som har ett U-värde på 

1,0 och två luftspalter om 20 mm gör en mjuk energisparande beläggning på insidan av 

den bärande glasskivan att U-värdet mer än halveras. Utan beläggning blir U-värdet 1,41 

W/m
2
 K men med beläggning 0,57 W/m

2
 K, seTabell 5. Naturligtvis påverkar spalterna 

också men i lite mindre grad. Ökas spalterna från 20 mm till 100 mm utan beläggning 

halveras U-värdet till 0,73 W/m
2
 K. Att spaltens inverkan inte är lika stor beror bland 

annat på konvektion. Vid beräkningarna användes i huvudsak 60 mm spalter och utan 

beläggningar blir då U-värde 0,76 W/m
2
 K, vilket benämns fall 1. Används även en 

solskyddsbeläggning på insidan av det yttersta glaset och en optimerad isolerruta med ett 

U-värde 0,8 W/m
2
 K blir U-värdet 0,52 W/m

2
 K, d.v.s. fall 2. I de fortsatta beräkningarna 

används fall 1 och 2. De två prototyper som byggdes hade något förändrade spalter och 

betydligt sämre isolerrutor och därmed blev även U-värdena betydligt högre. Det är 

endast för dessa fall som köldbryggan blir negativ dvs kanten har bättre U-värde än 

övriga konstruktionen. 
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Tabell 5 Sammanställning av beräkningar för två glas och en isolerruta på insidan. Där 

det bärande glaset är 10 mm och skyddsglaset 4 mm. Isolerrutan är inlagd som ett paket, 

med undantag för verklig 1 och 2. Beläggningarna är K- n=0,14, Optitherm S1 

=0,01 och Suncool 70/35-30/17, =0,01 

U IGU 
W/m

2
 K 

Inre 
spalten 
mm 

Bärande 
glaset 

Yttre 
spalten 
mm 

Skydds-
glaset 

Uprototypen 
W/m

2
 K W/(mK) 

 

1,0 20 Obelagt 20 Obelagt 0,76 0,0263  

1,0 100 Obelagt 100 Obelagt 0,74 0,0082  

1,0 20 S1 20 Obelagt 0,55 0,0352  

1,0 100 S1 20 S1 0,48 0,0278  

1,0 100 k-glas 20 S1 0,51 0,0231  

1,0 60 Obelagt 60 Obelagt 0,76 0,0107 Fall 1 

1,0 60 S1 60 S1 0,51 0,0245  

1,0 60 S1 60 Suncool 0,51 0,0245  

1,2 60 S1 60 Suncool 0,55 0,02399  

0,8 60 S1 60 Suncool 0,47 0,02509 Fall 2 

1,6 70 Obelagt 67 Obelagt 0,95 -0,0118 Verklig 1 

2,9 70 Obelagt 67 Obelagt 1,22 -0,0324 Verklig 2 

 

4.1.2 Energiberäkningar med Isover Energi 

Isover Energi3 är ett beräkningsprogram som tillhandahålls från Isover. Programmet 

beräknar värmeförluster i byggnader och är anpassat enligt Boverkets Byggregler. 

Programmet beräknar i vilken omfattning en byggnad släpper ut värme via väggar, tak 

och golv. [29, 30] I programmet definieras de köldbryggor som finns i byggnaden och för 

vårt exempelhus har köldbryggor enligt Tabell 6 använts. 

 

Tabell 6 Köldbryggor och deras läng som använts vid beräkningarna 

Beskrivning av köldbrygga Längd [m]  [W/(mK)] 

Platta på mark – Dubbla L-element 48 0,04 

Ytterhörn 9,6 0,03 

Yttervägg trä/Vindbjälklag trä 48 0,03 

Dörrar 3 st 18 0,03 

Fönster 10 st 72 0,03 

Prototyper 10 st fall 1/fall 2 72 0,01/0,02 

 

För att se prototypens inverkan minskades antal prototyper och därmed andelen glasyta 

från 21 % ner till 10 %. De allmänna rekommendationerna för passivhus är att 

fönsterandelen ska utgöra ca 15 % av golvytan vilket motsvarar 7,5 prototyper.[10] I 

Tabell 7 redovisas hur antalet prototyper successivt har minskats i de olika väderstrecken. 

 

Tabell 7 Hur antalet prototyper har varierat i de olika väder sträcken när totala antalet 

har minskat. 

Antal 
prototyper 

I norr I 
söder 

I 
öster 

I 
väster 

Köldbryggans 
längd 

% glas av 
golvarean 

10 4 1 2 3 72 21 

9 3 1 2 3 64,8 19 

8 2 1 2 3 57,6 16 

7 2 1 2 2 50,4 14 

6 2 0 2 2 43,2 12 

5 2 0 1 2 36 10 

 

Solinstrålningen bidrar till uppvärmningen av huset och det gör att vi inte har en konstant 

ökande specifik energiförbrukning med en ökad andel glasad yta, se Figur 9 och bilaga 3. 
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För prototypen med det lägsta U-värdet ses t.o.m en minskning från 64 kWh/m
2
 till 63 

KWh/m
2
 när antalet prototyper går från fem till sex. Ingen ytterligare ökning fås förrän 

antalet blir tio då vi är tillbaka på samma värde som för fem prototyper. För den obelagda 

prototypen är den specifika energiförbrukningen konstant upp till åtta prototyper för att 

sedan stadigt öka, tendens är likartad för beräkningar med fönstret. Det innebär att man 

kan öka den glasade arean utan att få alltför kraftiga förändringar i den specifika 

energiförbrukningen. Hus med lite ljusinsläpp är inte attraktiva och tio prototyper har 

använts vid de fortsatta beräkningarna. 

 

 
Figur 9 Variationen i specifik energiförbrukning som funktion av antalet väggelement. 

Indata är enligt SVEBY med 85 % värmeväxling, infiltration 0,15 oms/h, ventilationsflöde 

0,35 l/sm
2
 och inget varmvatten från solfångare. 

Värmeväxlingen har naturligtvis stor inverkan på energiförbrukningen. För den bättre 

prototypen blir specifik energianvändning 65 kWh/m
2
år om verkningsgraden är 80 % och 

höjs den till 90 % minskar energianvändningen till 60 kWh/m
2
år, se Tabell 8. Den 

verkliga verkningsgraden var 80 % i ett uppmätt fall i Yxhultshuset.[16] Vi har dock 

räknat med 85 % verkningsgrad i de fortsatta beräkningarna.  

 

Tabell 8 Beräknad variation i specifik energianvändning, kWh/m
2
 år, med förändrad 

värmeväxling
 
för hus av passivtyp med tio prototyper där brukar energiindata är enligt 

SVEBY. 

Åtgärd U = 0,76 W/m
2
K U = 0,52 W/m

2
K 

T C 21 20 21 20 

Värmeväxling 80 % 69 66 65 60 

Värmeväxling 90 % 65 62 60 57 

 

För att minska energiåtgången görs beräkningar med solfångare för varmvatten. Två olika 

nivåer används. Dels en där besparingen antas vara 1/3 av förbrukningen d.v.s. 933 

kWh/år och dels en där besparingen antas vara 50 % d.v.s. 1400 kWh/år, se Tabell 9. Ett 

exempel ges också i bilaga 2 samt några fler beräkningsfall i bilaga 4. Genom att sänka 

temperaturen inne med en grad från 21 till 20 C sparar man ca sju procent av den 

specifika energiförbrukningen.  

 

Det är bara den bättre prototypen som når ner till passivhusnivån 50 kWh/m
2 
, se Tabell 9. 

Men då måste hälften av varmvattnet kommer från solfångare och inomhustemperaturen 

bara vara 20 C. Skulle det gå att sänka infiltrationen kommer nästan även den andra 
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prototypen ner på passivhus nivån men inte riktigt. Valet av indata har mycket stor betyd-

else för beräkningarna vilket också Bruce et al påpekar. [11] 

 

Tabell 9 Specifik energiförbrukning för olika temperaturer och varierande andel 

varmvatten från solfångare. Infiltrationen är 0,15 omsättningar/timme där inte annat 

anges.  

Fall 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3* 

Inomhustemperatur 21 21 20 20 21 21 21 21 20 20 20 20 

Andel varmvatten 
från solfångare 
kWh/år 

0 0 0 0 933 933 1400 1400 1400 1400 1400 1400 

Specifik 
energiförbrukning 
kWh/m

2
   

69 64 65 61 62 58 59 54 55 50 58 60 

Infiltration 0,1 65 60 62 57 58 53 55 50 51 47 54 56 

* Ett fönster med U-värde 1,0 har använts istället för 0,9 W/m
2
 K.  

 

Tas köldbryggorna för dörrar och fönster/prototyper bort och beräkningarna görs enligt 

tabell 9 med 20 C 50 % varmvatten från solfångare och en infiltration på 0,1 omsätt-

ningar/timme blir den specifika energiförbrukningen 1 kWh/m
2
 lägre för fall 1 men 2 

kWh/m
2
 för fall 2 och 3 d.v.s. fönsterlösningen har fortfarande högst energiförbrukning. 

 

4.1.3 Energiberäkningar med DEROB-LTH 

DEROB-LTH, Dynamic Energy Response of Buildings, möjliggör beräkning av tempe-

raturer, termiskt klimat, energier och effektbehov i godtyckligt utformade byggnader ned 

till timnivå.[31-33] Den detaljerade behandlingen av solinstrålning är en av styrkorna hos 

DEROB-LTH.[34] Luftrörelser, himmelstrålning och markens strålning ingår i modellen. 

Det går även att ta hänsyn till att föremål skuggar huset. [35] Fönster läggs inte in som 

paket utan som individuella rutor och egenskaperna för fönstret beräknas utifrån dessa. 

[36] En modell används med en temperaturnod för varje glas men utan hänsyn tagen till 

värme-resistansen. Det kan påverka fönster med bara enkelglas men vid flera glas är felet 

försumbart.[37] 

 

I DEROB-LTH byggdes prototyperna upp för att i bästa möjliga utsträckning ha samma 

U-värde som erhållits från U-norm. De värden som använts anges i Tabell 10. De 

grundläggande data för de ingående glasen ges i bilaga 5.  

 

Beräkningarna görs på huset som ses i Figur 7 Husets uppbyggnad i DEROB-LTH. Taket 

har gjorts genomskinligt för att interiören ska synas och huset är i detta fall roterat 180 

grader jämfört med förra figuren. men också på ett fall där ett takutsprång på 1,5 m har 

använts runt hela huset för att minska uppvärmningen inomhus. För att se inverkan från 

husets orientering är den stora glasade arean i vardagsrummet mot norr i normalläget men 

beräkningar gjordes även med vardagsrummet i söderläge. Ett bra treglasfönster, det så 

kallade referensfallet, är precis som vid Isover Energiberäkningarna en relevant 

jämförelse. Det kommer mer och mer avancerade fönster och ett exempel är tillämpa 

Sage’s elektrokroma, EC, teknik i konstruktionen. Den finns i fönster på marknaden men 

dock inte i den storlek som vi har använt. Färg och egenskaper varieras elektriskt och 

påverkar hur mycket solstrålning som kommer in, se Figur 10. Både g- och LT-värdet 

varierar mellan det mörka och det ljusa tillståndet, se Tabell 10. 
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Figur 10 Exempel på Sages elektrokroma glas med variabelt ljusinsläpp på Chabot 

College i Hayward, Kalifornien, USA. Foto: Eric Sahlin Photography 

 

Tabell 10 U-värdet i  W/m
2
K, g-värdet och LT för prototyper och fönster som använts för 

beräkningar i DEROB-LTH. Sage EC ljus och  mörk är för en tillämpning i en prototyp. 

 

Fall 1 Fall 2 

Sage 
EC 
’ljus’ 

Sage 
EC 
’mörk’ 

2 glas-
fönster 

3 glas-
fönster 

U 0,790 0,520 0,770 0,770 2,880 1,00 

g 0,413 0,319 0,400 0,082 0,801 0,737 

LT 0,238 0,218 0,193 0,011 0,762 0,667 

 

Inomhustemperaturen och energiåtgången för uppvärmning har använts som jämförelse-

parametrar och resultat från beräkningar av några olika fall visas i Tabell 11 och Tabell 

12. I Tabell 11 har ett luftläckage genom klimatskalet även kallad infiltration på 0,3 l/s m
2
 

använts. Det är det maximala tillåtna enligt SS-EN 13829. I passivhus eftersträvar man en 

tätare konstruktion och därför har vi i Tabell 12 räknat 0,1 l/sm
2
 infiltration istället. Det 

motsvarar 0,15 omsättningar/h vilket har använts vid beräkningarna i Isover Energi3. Det 

visade sig att energiförbrukningen för uppvärmning faktiskt blev något större för den 

sämre prototypen och prototypen med elektrokrom applikation än om treglasfönster hade 

använts. Bäst resultat ur energisynpunkt får den bättre prototypen vars energiförbrukning 

t.o.m är 22 % lägre än för ett vanligt treglasfönster om ett takutsprång på 1,5 m har 

använts.  

 

Stora glasade partier ökar risken för att det blir för varmt inne under sommarhalvåret. 

Enligt rekommendationerna från FEBY bör inte temperaturen överstiga 26 C mer än 10 

% av tiden under den varmare delen av året.[12] Övertemperaturerna minskar kraftigt i 

alla fall jämfört med treglasfönstret, men överskrider trotts allt rekommendationen för fall 

1 och 2 utom för prototypen med den elektrokroma funktionen. Treglasfönstret, fall 1 och 

2, kräver ett separat solskydd, kraftig vädring eller att kylning installeras. 
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Tabell 11 Energiåtgång för uppvärmning vid infiltrationen 0,3 l/s m
2
 samt andel tid av 

perioden 1/4 – 30/9 där inomhustemperaturen överstiger 26°C för ett treglasfönster och 

tre olika prototyper. 

Rotation 
(°) Takutsprång (m) Fall 

Energiåtgång 
(kWh/år) T > 26°C (%) 

Ändring 
energiåtgång 
(%) 

0 

0 

3-glas 2 914 85,8 Ref 

Fall 1 3 475 51,4 + 19 

Fall 2 2 656 41,9 – 9 

Sage 
EC 3 164 0,0 

+ 9 

1,5 

3-glas 3 248 65,3 Ref 

Fall 1 3 770 29,0 + 16 

Fall 2 2 869 22,2 – 22 

Sage 
EC 3 426 0,0 

+ 5 

180 

0 

3-glas 2 318 90,9 Ref 

Fall 1 3 044 64,0 + 31 

Fall 2 2 352 51,2 + 1 

Sage 
EC 2 775 0,0 

+ 19 

1,5 

3-glas 2 677 74,9 Ref 

Fall 1 3 377 29,2 + 26 

Fall 2 2 582 22,5 – 4 

Sage 
EC 3 078 0,0 

+ 15 
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Tabell 12 Energiåtgång för uppvärmning vid infiltrationen 0,1 l/s m
2
 (0,15 oms/h) samt 

andel tid av perioden 1/4 – 30/9 där inomhustemperaturen överstiger 26°C för ett 

treglasfönster och tre olika prototyper. 

Rotation 
(°) Takutsprång (m) Fall 

Energiåtgång 
(kWh/år) T > 26°C (%) 

Ändring 
energiåtgång 
(%) 

0 

0 

3-glas 2 843 86,2 Ref 

Fall 1 3 017 52,1 + 6 

Fall 2 2 579 42,8 – 9 

Sage 
EC 3 079 0,0 

+ 8 

1,5 

3-glas 3 173 66,2 Ref 

Fall 1 3 285 29,6 + 4 

Fall 2 2 787 22,9 – 22 

Sage 
EC 3 343 0,0 

+ 5 

180 

0 

3-glas 2 253 91,2 Ref 

Fall 1 2 613 65,3 + 16 

0Fall 2 2 280 52,3 + 1 

Sage 
EC 2 700 0,0 

+ 20 

1,5 

3-glas 2 607 76,1 Ref 

Fall 1 2 905 29,8 + 11 

Fall 2 2 502 23,1 – 4 

Sage 
EC 2 997 0,0 

+ 15 

 

Ett takutsprång på 1,5 m hjälper inte för att minska temperaturen inne tillräckligt mycket 

för att komma ner till rekommendationen. Det innebär att man måste ha någon form av 

solskydd utöver takutsprånget. Nackdelen med att skugga genom takutsprång är att det 

även finns där under vinterhalvåret när vi vill ha in solen och därmed ökar den totala 

energiförbrukningen. 

 

Genom att rotera huset 180 grader så att den stora glasade ytan ligger i söder istället för 

norr ökar den tid som temperaturen är över 26 C för alla fall utom för Sage-fönstret men 

energiförbrukningen minskar med mellan 12 och 20 % lite beroende på de olika fallen. 

Det innebär att om övertemperaturerna undviks m.h.a solskydd kan man få en kraftig 

minskning i energiförbrukning genom att ha de stora glasade ytor mot söder.  

 

För att nå passivhuskraven i huset begränsades uppvärmningseffekten till 12 W/m
2
 för 

alla volymer i huset enligt [12]. Tabell 13 nedan visar att en låsning av uppvärmnings-

effekten endast ger en marginell förändring av den totala energiåtgången. Temperaturen 

under sommarperioden antas vara samma som för det vanliga huset då huset inte värms 

under denna period och effektbegränsningen därför inte påverkar inomhustemperaturen.  
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Tabell 13 Energiåtgång då uppvärmningseffekten begränsas till 12 W/m2 för ett 

treglasfönster och tre olika prototyper. 

Rotation (°) Fall Energiåtgång (kWh/år) 

0 3-glasfönster 2 839 

Fall 1 3 016 

Fall 2 2 579 

Sage EC 3 077 

180 3-glasfönster 2 250 

Fall 1 2 612 

Fall 2 2 280 

Sage EC 2 700 

 

4.1.3.1 Inverkan av solskydd och orientering 
Det finns utvändiga solskyddssystem som styrs via solinstrålningen. Används till exemp-

el en väv bibehålls en del av glasets fördel med transparens. En produkt som kommer mer 

och mer är smarta fönster som kan ändra färg från t. ex. nästan ofärgat till mörkt blått och 

därmed minska solinstrålningen markant, som Sages elektrokroma glas. Det är dock 

fortfarande bara möjligt för mer vanliga fönsterstorlekar. Även andra tekniker med 

möjlighet att variera solskyddet är under utveckling. De skulle framöver kunna bli mycket 

intressanta komplement till de solskydd som idag finns på marknaden. Målet är att 

synintrycket ska förändras så lite som möjligt trots att solskydd används. 

 

De beräkningsprogram som har använts är DEROB-LTH och Somfy DISC. Somfy DISC 

är en vidareutveckling av Parasol[32, 38] och är begränsat till ett rektangulärt rum. Även 

valet av olika fönster är begränsat vilket gör att det är svårt att efterlikna väggprototypen. 

Den stora styrkan är ett stort antal inbyggda solskydd. 

 

För att begränsa övertemperaturerna inomhus under sommarhalvåret måste solskydd i 

någon form användas. De alternativ som undersökts är takutsprång, invändig och 

utvändig väv samt elektrokroma fönster, det vill säga fönster med glas där instrålningen 

kan ändras genom att applicera en spänning. Övertemperatur innebär högre temperatur än 

26°C, och andelen bör inte överstiga 10 % av tiden under perioden 1/5 – 30/9 [12, 13]. 

Den elektrokroma lösningen eliminerar problemet helt medan väven ger en mycket 

kraftig reduktion av antalet timmar med för höga temperaturer. Fördelen för den 

elektrokroma lösningen är att transparensen bibehålls. 

 

Takutsprång kan minska övertemperaturerna med mellan 15 och 30 %, men är inte 

tillräckligt för att nå acceptabla nivåer. För detta krävs ytterligare solskydd, till exempel 

solskyddsväv. 

 

För att få en uppfattning om effekten av olika solskydd har beräkningar gjorts på en 

interiör rullgardin och en exteriör vertikal skärm av samma väv och på två olika 

fönstertyper. Beräkningarna visar att interiöra solskydd endast har marginell inverkan på 

inomhustemperaturen, men att exteriört solskydd kan minska övertemperaturen drastiskt, 

se Tabell 14. Dessa resultat från Somfy DISC har använts som grund för utformningen av 

solskydd i DEROB-LTH. 

 

Tabell 14 Jämförande beräkning av interiört och exteriört solskydd med Somfy DISC. 
Position Fall Uppvärmningsbehov 

kWh 
Antal timmar utanför 
komfortområdet (20–26°C) 

  Utan  Med Utan Med Minskning % 

Interiör 
U=0,69 g=0,42 168 167 1427 1402 2 

U=0,8 g=0,49 180 179 1715 1685 2 

Exteriör 
U=0,69 g=0,42 168 179 1427 86 94 

U=0,8 g=0,49 180 192 1715 159 93 
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Vid beräkning av hur solskydd påverkar inomhustemperaturen i DEROB-LTH visar det 

sig att om en exteriör väv Dickson X391 med ljustransmission 6 % används försvinner 

problemet med övertemperatur inomhus helt för alla fall. 

 

I Figur 11 ses ett exempel på hur man kan förbättra fönstrets U-värde i utrymmen där 

insyn inte är aktuellt men där ändå viss solinstrålning skulle vara intressant. Mellan 

glasskivorna finns lösull och ger ett diffust spritt ljus. Problemet med tekniken är att få en 

homogen fyllnadsgrad och undvika att produkten med tiden sakta packar ihop sig.  

 

Figur 11 Ett förslag till förbättra isolerförmågan hos 

ett fönster men samtidigt få ett visst ljusinsläpp är att 

fylla mellanrummet mellan glasrutorna med lösull. 

Ljusgenomsläppet eller ljustransmissionen mättes med 

en luxmätare, Lux light meter Standard ST-1300, där 

densiteten antas vara konstant 15 kg/m
3
, se Figur 12. 

Vid ca 17 mm lösull har ljustransmittansen halverats. 

U-värdet förbättras kraftigt under de 10 första mm för 

att stabilisera sig strax under 1 W/m
2
 K vid 30 mm 

        isolering. 

 

 
Figur 12 Ljustransmissionen och U-värdets variation med avståndet mellan de två 

glasskivorna i enheten i Figur 11. 

4.2 Stationen 
Stationen byggs, precis som huset, upp av moduler i DEROB-LTH. Konstruktionen är 

inte lika tät som exempelhuset, infiltrationen är 1 l/s m
2
, men den mekaniska 

ventilationen antas vara samma som för huset (= 0,35 l/s m
2
). Enligt ritningsförslag sätts 

måltemperaturerna för uppvärmningen till mellan 5 och 22 °C, beroende på användnings-

området. Kallast får det vara i gången över spåret. Konstruktionen är symmetrisk, och för 

att begränsa beräkningsstorleken byggdes endast halva stationen upp i DEROB-LTH.  
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Figur 13 Stationens uppbyggnad i DEROB-LTH. Taket har gjorts genomskinligt för att 

interiören ska synas, och konstruktionen har halverats för att begränsa beräkningarna. 

 

Energiåtgången minskar kraftigt för stationen när luftfyllda tvåglasfönster, vilket är 

vanligt i fasadkonstruktioner, byts ut mot bärande prototyper. I fallet med prototyp U = 

0,52 minskar även andelen tid med övertemperatur, se.Tabell 15 Energiåtgången vid 

användandet av solskyddsväv antas vara samma som fallet då inget solskydd används 

eftersom solskyddet inte används under uppvärmningssäsongen.  

 

Skillnaden i energiåtgång när kylning används istället för solskyddsgardiner är i samman-

hanget relativt liten, mellan 50 och 300 kWh/år. Andelen av tiden då temperaturen över-

stiger 26°C är beräknad i korridorsdelen, vilken är den mest utsatta. Det bör noteras att 

kylning av korridoren inte slår till förrän temperaturen överstiger 30°C, enligt framtagna 

ritningar. Vid kylning ökar energiåtgången mellan 0,4 och 3 ‰ där den högsta procen-

tuella ökningen faktiskt är för det sämre väggelementet. Om kylschemat ändras så att 

kylningen slår till vid 26 °C även i korridordelen överstiger inte temperaturen 26 °C i 

något fall. Energiförbrukningen ökar med cirka 100 kWh/år, med den ökade kylningen. 

Används en elektrokrom applikation eller en exteriör väv behövs ingen kylning och tiden 

med temperaturer över 26 C ligger under 1 %.  
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Tabell 15 Energiåtgång och andel tid av perioden 1/4 -30/9 där temperaturen överstiger 

26 °C i gångbron/stationen för ett tvåglasfönster och tre olika prototyper. I det aktuella 

rummet (korridoren) är gränsen för kylning satt till 30 °C. Värden för energiåtgången 

gäller för den kompletta stationsbyggnaden. Ökning är ökningen i energiåtgång med 

kylning jämfört med utan kylning. 

Solskydd Glastyp Energiåtgång 
(MWh/år)          
Ökning 

% (T > 
26°C) 

- 2-glas 190,40 44,0 

0,79 108,55 63,6 

0,52 114,46 35,6 

Sage 
EC 

112,81 0,3 

Väv, 
T=0,06 

2-glas - 0,9 

0,79 - 0,3 

0,52 - 0,2 

Kylning 2-glas 190,73                 0,33 31,7 

0,79 108,86                 0,31 46,0 

0,52 114,51                 0,05 23,1 

 

4.3 Diskussion 
En av frågeställningarna är om väggelementet skulle kunna användas i ett passivhus. De 

två programmen som använts vid energiberäkningarna Isover Energi3 och DEROB-LTH 

ger lite olika resultat.  

 

Vid beräkningarna i Isover Energi3 ger den belagda prototypen bäst resultat följt av den 

obelagda och ett vanligt fönster ger störst specifik energiförbrukning, se Figur 9. Det var 

endast den belagda prototypen som lyckades uppfylla passivhuskraven men endast om 

hälften av varmvattnet kom från solfångare. Resultaten är helt beroende av brukarindata. 

 

Vid beräkningar i DEROB-LTH har fortfarande den belagda prototypen lägst energiför-

brukning men alternativet med traditionella fönster har lägre energiförbrukning än den 

obelagda prototypen, se Tabell 11, Tabell 12 och Tabell 13. Låses effekten till 12 W/m
2
 

sjunker inte temperaturen under 20 C någon gång och energiåtgången blir nästan 

densamma vilket innebär att prototypen går att använda även i passivhus. 

 

Köldbryggor är betydligt lättare att hantera i Isover Energi3 än i DEROB-LTH. I 

DEROB-LTH läggs köldbryggan in som en öppning i ytan men varje delyta får bara ha 

en öppning och det gör att om man även har ett fönster/dörr måste väggen byggas upp 

med flera delytor. Vi har valt att inte lägga in köldbryggorna i DEROB-LTH beräkning-

arna. Köldbryggorna som använts i Isover Energi3 redovisas i tabell 6 och skillnaderna 

mellan fönstret och prototyperna är inte så stor. Vid en beräkning utan fönster-/prototyp-

köldbryggorna i Isover Energi3 påverkade de resultaten med 2-4% vilket är mindre än 

skillnaderna mellan de resultaten för de olika fallen i DEROB-LTH och bör inte förändra 

ordningen mellan de olika beräkningsfallen. 

 

När prototypen byggts upp i DEROB-LTH är det U-värdet som erhållits från U-norm som 

eftersträvats och solfaktorn, g-värdet, har fått bli vad det blir men både g-värdet och 

transmissionen inom det synliga området, LT, påverkar temperaturen inne och därmed 

även den energiförbrukning som är aktuell. I Isover Energi3 är det bara U-värdet som 

beaktas och denna skillnad kan vara en bidragande orsak till att vi får lite olika resultat. 
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De två väggelementen som provades i hotboxen skiljde sig endast genom att den bättre 

isolerrutan hade en energisparbeläggning. Väggelementen med energisparbeläggning har 

ett något sämre U-värde än den sämre av de två beräknade väggelementen och visar att 

det idag är fullt möjligt att tillverka åtminstone den kvaliteten. För att producera det bättre 

beräknade väggelementet saknas idag bl. a. 10 mm glas med energisparbeläggning. Det är 

dock något som snabbt skulle kunna tillverkas. 
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5 Spänningsmätningar 
Inom projektet vill vi visa att man med oförstörande mätning på ett helt nytt sätt kan följa 

spänningar som uppstår i glaset under belastning. Tanken är att tekniken ska kunna 

användas för att få en förvarning exempelvis om snedbelastning i en konstruktion eller för 

att kontrollera om man ligger inom säkerhetsmarginalen för glasets hållfasthet. 

 

5.1 Mätutrustning 
Spänningar i glas gör att materialet blir dubbelbrytande så att infallande ljus delas upp i 

två vinkelräta linjärt polariserade komponenter. Glaset får olika brytningsindex i olika 

riktningar. Det gör att spänningar i glas – restspänningar från tillverkningen eller 

spänningar vid belastning – kan mätas optiskt med hjälp av polariserat ljus.  

 

Utrustningen som har använts är en SCALP-04, Scattered Light Polariscope från 

GlassStress Ltd, se figur Figur 14 och Figur 15. Mätaren hålls mot glasytan. En stråle av 

polariserat laserljus passerar i vinkel genom planglaset och variationer i det spridda 

ljusets intensitet längs strålgången detekteras. Från dessa data bestäms den optiska 

retardationen i varje punkt. Spänningar genom glasets tvärsnitt beräknas sedan från den 

optiska retardationens gradient. Varje mätning tar några sekunder. 

 

   
Figur 14 Principskisser Scalp-04. Illustration: GlassStress Ltd. 

 

Figur 15 Mätning med Scalp. Foto: Dick 

Gillberg  

Resultatet blir en kurva som visar hur spänning-

arna varierar genom glasets tjocklek, se Figur 16. 

I centrum av glaset finns det dragspänningar 

(positiva värden), som successivt övergår i tryck-

spänningar (negativa värden) ut mot båda glas-

ytorna. 

 

 

 

Figur 16 Spänningskurva uppmätt på ett 

härdat fem-millimeters glas  

En del funktionella beläggningar på glas gör 

det svårt eller omöjligt att mäta på grund av 

störande reflektion från beläggningen. Ofta 

går det dock att mäta från den obelagda sidan. 

Det går även bra att mäta från valfri sida av ett 

floatglas oavsett tennskiktet. 

 



 

31 

 

5.2 Utförande 
Mätningar har gjorts på det bärande tiomillimetersglaset i ett av väggelementen i 

samband med att det skulle provbelastas. Prototypen testades stående på högkant och med 

vertikal last ovanifrån. Tidigare test av ett annat exemplar visade att det gick sönder vid 

200 kN vertikal last. Av säkerhetsskäl gjorde vi spänningsmätningar upp till maximalt 

80 kN last (2011-04-12 kl. 08.00). Vi mätte spänningar med handhållen SCALP i tre 

punkter nära nederkanten (B1, B2, B3). Varje punkt mättes i två vinkelräta riktningar för 

att i efterhand kunna kompensera för spänningar som är anisotropa, dvs olika i horisontell 

och vertikal riktning. För varje resultat gjordes minst tre individuella mätningar. Lasten 

lades på stegvis och mätningar gjordes vid nivåerna 0-10-30-60-80 kN. Lasten hölls 

ungefär konstant under mätningarna genom 

manuell reglering av pumpen. Vid maximal last 

gjordes även mätning i 45  vinkel i 

hörnpunkterna B1 och B3. 

 

En andra SCALP var monterad horisontellt i 

glasets mittpunkt och registrerade förloppet när 

lasten ökades och hölls konstant. Mätning 

gjordes var tionde sekund. Hela förloppet tog ca 

en timme. 

 

 

 

 

 

Figur 17 Punkter för spänningsmätning på 

väggelement, foton från mättillfället. Illustration: Maria Lang Foto: Karin Lundstedt 

I samband med test i hotbox vid Lunds Universitet gjordes även jämförande mätningar på 

isolerrutan (dvs från inomhussidan) i de två väggelementen, där ett var monterat i 

hotboxen och ett stod på ena kortsidan. Mätpunkter som studerades var centrum nedtill 

(B2), mittpunkten (C2) samt vid kanterna i höjd med mittpunkten (C1, C3). 

 

5.3 Resultat 
Mätningarna i glasskivans mittpunkt är relativa då vi endast har mätt i en riktning och 

därmed inte korrigerat för att spänningarna är anisotropa, i vårt fall högre tryck i vertikal 

riktning. Detta gäller redan före belastning på grund av tyngdkraftens verkan på glaset. 

Resultaten redovisas i Figur 18 och Figur 19. 
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Figur 18 Relativa spänningsresultat (mätt i en riktning) i mittpunkten, vertikalt belastat 

väggelement, främre glasyta (blå kurva), centrum av glas (röd kurva) och bortre glasyta 

(grön kurva). 

   

  
Figur 19 Medelvärden av tio mätningar vardera i mittpunkten, vertikalt belastat 

väggelement, (mätt i en riktning). 

Mätningarna i de tre bottenpunkterna gjordes i två vinkelräta riktningar. Genom att 

kombinera horisontell och vertikal mätning kan de verkliga spänningarna i dessa 

riktningar beräknas, förutsatt att man har hittat huvudspänningsriktningen. Resultatet 

redovisas därför som separerade spänningar i horisontell och vertikal riktning, Figur 20- 

Figur 23 sam en jämförelse görs i Figur 24. Minst tre mätningar har gjorts för varje punkt, 

riktning och last. 

 

Tanken med att mäta i 45 graders vinkel i nedre hörnen var att ge möjlighet att kompen-

sera ifall huvudspänningsriktningen inte är parallell med glaskanten. Resultaten från 

mätning i 45 graders vinkel skiljer sig dock inte mycket från de separerade horisontella 

och vertikala spänningarna. 

 

0 kN 10 kN 30 kN 

60 kN 80 kN 
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Figur 20 Nedre vänstra hörnet (B1), horisontell och vertikal spänning vid tre olika 

vertikala laster. 

   
Figur 21 mitten nedtill (B2), horisontell och vertikal spänning vid tre olika vertikala 

laster. 

 

   
Figur 22 Nedre högra hörnet (B3), horisontell och vertikal spänning vid tre olika 

vertikala laster. 

 

    
Figur 23 Nedre vänstra  (B1) och nedre högra (B3) hörnen, 80 kN vertikal belastning, 

separerade horisontella och vertikala spänningar samt mätningar i 45  vinkel. 

0 kN 30 kN 80 kN 

B1 B3 B1, 45° B3, 45° 

0 kN 30 kN 80 kN 

0 kN 30 kN 80 kN 
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Figur 24 Jämförelse av uppmätta spänningar i mittpunkten och punkt B1-B3 nedtill som 

funktion av last. Spänningar i mittpunkten är ej separerade, men liknar mest den 

vertikala komponenten. 

Resultaten från mätningar på prototyperna som hotboxtestades i Lund är likartade för 

båda prototyperna, men svårtolkade. I botten nedtill (B2) är det större skillnad mellan 

horisontellt och vertikalt med mer tryck i ytan vertikalt. I båda fallen var resultatet för 

punkt C3 vid ena kanten avvikande och det svårt att mäta där. Man hade väntat sig att de 

båda kanterna C1 och C3 skulle vara lika. 

 

    
Figur 25 Separerade horisontella och vertikala spänningar i isolerglaset på väggprototyp 

monterad i hotbox. 

    
Figur 26 Separerade horisontella och vertikala spänningar i isolerglaset på väggprototyp 

stående omonterad. 

Testmätningar med SCALP har även gjorts på vissa belagda glas från Pilkington. Det 

visade sig att det inte gick att mäta på Kappa Energy Float eller Activ-glasen. Om man 

mäter från obelagd baksida funkar det att mäta på Optitherm S3, Suncool 5025 och 

Suncool 7035. Detta är gynnsamt eftersom dessa mjuka beläggningar ändå är vända inåt i 

isolerrutor och det därmed är den obelagda sidan man brukar komma åt. 

 

C1 C2 C3 B2 

C1 C2 C3 B2 
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5.4 Slutsatser och diskussion 
Spänningsresultaten i glasskivans mittpunkt följer ökningen av pålagd last väl. Mätning-

arna tyder på att spänningarnas fördelning mellan främre och bortre glasyta varierar under 

försöket. Initialt är det mer tryck vid bortre ytan. Vid 30 respektive 60 kN last ser främre 

ytan ut att vara mer belastad. Slutligen vid 80 kN är trycket åter högst vid bortre ytan. När 

prototypen senare samma dag trycktes till brott vid 170 kN buktade den och sprack 

framåt mot den främre ytan. Det borde vara möjligt att använda instrumentet till att följa 

den typen av små förskjutningar. 

 

I centrum nedtill syns en tydlig påverkan på den vertikala spänningskomponenten. I de 

nedre hörnen syns knappt någon påverkan på spänningarna vid belastning. 

 

I fortsättningen kommer vi att bygga upp erfarenhet av att mäta spänningar på glas i 

byggnader, härdade och värmeförstärkta glas, vid termiska spänningar i glas. Man skulle 

kunna mäta upp två likadana fönster i en byggnad och söka efter signifikanta skillnader 

exempelvis vid olika väderförhållanden. Målet är att få ett hjälpmedel för att avgöra vad 

som är kritiskt och godkänt i olika byggtillämpningar med glas. 
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6 U-värdesbestämning för väggelement 
Två prototyper inklusive isolerrutor tillverkades på Inwido. De båda isolerrutorna, D4-

12
1
, skiljer sig åt i specificeringen. Den ena skulle vara  belagd med en Optitherm S3 

beläggning i position 6 och med argon, U-värde 1,3 W/m
2
 K, medan den andra skulle 

vara obelagd och med luft, U-värde 2,9 W/m
2
 K. Enligt beställningen skulle båda ha ett 

laminerat skyddsglas med Saint-Gobain SKN165B44.1 beläggning. Tyvärr försvann detta 

skyddsglas vid lagring och båda prototyperna fick ett obelagt 6 mm skyddsglas istället. 

Beräkningar enligt EN410 gjordes på de två prototyperna med laminerat skyddsglas och 

resultatet kan ses i Tabell 16 samt i bilaga 6. Vid efterkontroll visade det sig att det inte 

var argon utan luft i båda isolerrutorna. Det innebär att U-värde för den isolerrutan är 

högre än 1,3 W/m
2
 K och U-värdet blir snarare 1,6 W/m

2
 K. 

 

Tabell 16 Jämförelse mellan olika beräknade U-värden och de uppmätta värdena. 

 Uppmätt DEROB-
LTH 

 
 

 
EN 410 

 U U g LT Energi g LT 

Laminerat 
skyddsglas 1 

- 1,34 0,256 0,195 5766 0,23 0,43 

Laminerat 
skyddsglas 2 

- 0,85 0,205 0,142 4409 0,18 0,41 

Enkelt 
skyddsglas 1 

1,0 1,25 0,352 0,243 5292 - - 

Enkelt 
skyddsglas 2 

0,81 0,94 0,265 0,168 4123 - - 

 

6.1 Utförande 
U-värdesbestämningar gjordes i en ”guarded hotbox” i Lund[39], se Figur 27, men med 

det obelagda 6 mm skyddsglaset. Provningen utgick från standarden ISO 12567–1:2010 

(Termiska egenskaper hos fönster och dörrar – Bestämning av värmegenomgångskoeffi-

cient med varmlåda – Del 1: Fönster och dörrar). Avsteg från standarden fick göras 

rörande kalibreringsmetodik och felanalys som ingår i standarden, då detta inte rymdes 

under projekttiden. Under provningen mäts den effekt som krävs för att upprätthålla en 

bestämd temperaturdifferens över en ram med känd värmeledningsförmåga och 

mätobjektet. I detta fall gjordes mätningen med 20 °C skillnad mellan den varma och den 

kalla sidan (25 °C respektive 5 °C). 

 

                                                      
1
 Dubbelisolerruta med 4 mm glas och en 12 mm spalt 
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Figur 27 Mätning av prototypen i hotboxen i Lund samt själva hotboxen.Foto: Matilda 

Schander, Glafo. 

6.2 Resultat och diskussion 
Ett tvåglasfönster släpper igenom ca 80 % av dagsljuset medan ett treglasfönster släpper 

igenom 75 %, se Tabell 17. Om fönstret innehåller glas med lågemissionsskikt minskar 

dagsljusinsläppet ytterligare. För ett treglasfönster med två lågemissionsskikt blir 

dagsljustransmittansen, LT, ca 65 %. Det rekommenderas att transmittansen av dagsljus 

genom fönster i bostadshus är lägst 63 %. Motsvarande rekommendation för 

transmittansen av solenergi är lägst 52 %. I prototypen har vi en tvåglas isolerruta, det 

bärande 10 mm glaset och ett skyddsglas vilket gör att dagsljustransmittansen blir låg, 41 

% eller 43 % och vi hamnar därmed under rekommendationen både för dagsljus och 

totala solenergin. 

  

Tabell 17 Dagsljustransmittans, LT, och solenergitransmittan, g, för lite olika 

glaskombinationer samt de beräknade värdena för prototypen. 

Enhet Dagsljustranmsittans, 
LT 

Solenergitransmittans, g 

2-glas isolerruta med ett lågemissionsskikt 0,75 0,65 

3-glas isolerruta med två lågemissionsskikt 0,65 0,50 

Beräknad prototyp 1 0,41 0,18 

Beräknad prototyp 2 0,43 0,23 

 

I Tabell 16 jämförs både g-värdet och transmissionen av ljus inom det synliga området, 

LT, för beräknade värden för den tänkta tillverkade prototypen med de beräknade enligt 

Normen EN410. Vi ser att g-värdena trots allt är ganska lika men att LT värdena skiljer 

sig kraftigt. Enligt beräkningarna med DEROB-LTH är LT värdet mycket lågt och 

eftersom g-värden är mer likartade kommer mer värmestrålning in enligt DEROB-LTH 

och påverkar därmed energiberäkningarna.   
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Figur 28 Beläggningspositioner i prototypen. Positionerna räknas utifrån och in och de 

olika ytorna på isolerrutan är därför position 5-8, där 8 är mot innemiljö. 

Placeringen av en lågemissionsbeläggning på isolerrutan påverkar energiprestandan för 

enheten. I  

Tabell 18 presenteras hur framförallt U-värdet påverkas av beläggningen.  Även g-värdet 

påverkas, men ytterst lite, medan LT inte ändras då beläggningens position skiftas. 

 

Tabell 18 Effekt av att placera lågemissionsbeläggningen på olika positioner i 

prototypens isolerruta. 

Position U (W/m
2
 K) g (-) LT (%) 

5 0,91 0,268 0,168 

6 0,85 0,252 0,168 

7 0,85 0,265 0,168 

8 1,09 0,268 0,168 

 

Tabell 16 visar att de uppmätta resultaten inte överensstämmer med de beräknade. Det 

uppmätta U-värdet för den obelagda prototypen är betydligt bättre än det beräknade, en 

avvikelse på 0,25 W/m
2
  K. För prototypen med den belagda isolerrutan är det uppmätta 

värdet 0,13 W/m
2
 K bättre än det beräknade. Felkällor för bestämningen i hotboxen är tex 

att 

 ytövergångsmotståndet är beräknat och baserat på lufthastighetsmätningar istället 

för kalibreringsmodul.  

 systematisk korrigering borde vara baserad på kalibreringsmodul 

 operativtemperaturkorrigering borde vara baserat på kalibreringsmodul 

 osäkerhets korrektion  
När det gäller beräkningar görs beräkningarna i U-norm enligt EN 673 och där tar man 

inte hänsyn till konvektionsvariationer när förhållandet mellan höjd och bredd, h/d, i 

fönstret varieras. Väggelementet är stort och de beräknade värdena blir något för höga.

Pos 5 

Pos 8 

Pos 7 

Bärande 

Pos 6 

Isolerruta Skyddsglas 
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7 LCA  
Miljö och klimat har förändrats på jorden genom tiderna och människornas aktiviteter 

med ökade koldioxidutsläpp (CO2) har påverkat det globala klimatsystemet negativt. 

Sverige med flera länder har satt upp långsiktiga mål för att motverka klimatförändringar 

genom att minska CO2-utsläppen. Inom byggnadssektorn används en betydande mängd 

av jordens resurser och energi dels vid tillverkning av byggnadsmaterial, byggnation, 

aktiviteter inom byggnaden samt vid sluthanteringen då byggnaden tas ur bruk. Det finns 

troligtvis stor potential till minskad energianvändning och CO2-utsläpp.  

 

Ett sätt att minska byggsektorns miljöpåverkan är att uppmärksamma branschen och 

användare på hur man kan förbättra en produkt eller en byggnad ur ett livscykelperspektiv 

och därmed välja ett så miljövänligt alternativ som möjligt. Att göra en livscykelanalys, 

LCA, är mycket resurskrävande, men när den väl är genomförd synliggörs de indirekta 

bidragen av miljöbelastning som finns under livstiden och ökar därmed medvetandet till 

bättre miljöval. 

 

Syftet med LCA-studien är att uppskatta primärenergin och utsläppen av koldioxid över 

hela livscykeln för en passivvilla med väggelement av glas och trä och öka kunskapen om 

miljöpåverkan från de olika faserna i livscykeln. Tyngdpunkten av studien ligger på 

väggelementet och studien inleddes med en livscykelinventering. 

 

7.1 Utförande 
Väggelementet är tillverkat av glas och trä med måtten 1,2 x 2,4 m. Elementet är upp-

byggt av en tio millimeters bärande glasskiva med limmade träreglar av Kerto på båda 

sidor av glaset. På insidan av konstruktion sitter en isolerruta bestående av två glas varav 

den ena är energiklassad. På utsidan av konstruktionen sitter en sex millimeters skydd-

ande glasskiva. Akrylatlim har använts vid sammanfogning av glas och trä. 

 

För att förbättra konstruktionens energiegenskaper är isolerrutans spalt fylld med argon 

medan mellanrummen mellan de tre enheterna, isolerrutan, det bärande elementet och det 

yttre skyddsglaset innehåller luft. Teflonplattor har monterats på kortsidorna för att bl. a. 

förhindra fuktvandring. 

 

Studien har utförts enligt de riktlinjer som anges i ISO-standarderna14040 och 14044 för 

LCA. Datorverktyg för livscykelanalysen har varit beräkningsprogrammet SimaPro 7.3.2 

developer (Pre, 2011). För beräkning av potentiella utsläpp av växthusgaser, försurande 

ämnen och övergödning har metoden Environmental Product Declaration, EDP, använts. 

För beräkning av primär energianvändning användes metoden Cumulative Energy 

Demend, CED, (Frischknecht. R., Jungbluth. N., et al, 2003).  

 

En av svårigheterna med att utforma en livscykelanalys är att välja ”rätt” material och 

process. Ibland får man även utesluta material eftersom information inte finns tillgänglig 

vare sig i databaser eller hos leverantören. I väggelementet har lim uteslutits på grund av 

detta. Generella data för materialen har använts framförallt från databasen Ecoinvent 

(2010). Väggprototypen är tillverkad vid Inwido Elitfönsters Fria-formverkstad i 

Vetlanda och energiåtgång vid monteringen uppskattades av personalen som likvärdig 

med fönstertillverkning. 

 

Dimensionerade glas, tio och sex millimeter tjocka, anpassade till väggmodulen levere-

rades från orten Tychy i Polen. Isolerrutan består av klarglas samt energiklassat glas som 

pressats samman mot en aluminiumdistanslist med butyl, vars kanter förseglats med poly-

sulfid och levererats från Radomsko i Polen.  
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Kerto tillverkas i Finland och levererades dimensionerade för montering. Träreglarna 

kommer att utsättas för både inom- och utomhusklimat och bör skyddas med fuktav-

visande ytbehandling och har antagits vara densamma som vid tillverkning av fönster 

med träram. 

 

I en livscykelanalys väljer man en enhet som ska utgör studiens räknebas. Den ska av-

spegla produktens nytta samt vara praktiskt mätbar. Enheten som miljöberäkningsre-

sultaten ska relateras till kallas för funktionell enhet. Den funktionella enheten i studien 

för väggprototypen har valts till ”väggelement med ljusinsläpp genom 2,88 m
2
 glas” och 

för enplansvillan, 1 m
2
 golvarea av villan. 

 

Passivhuset är en enplansvilla på 140 m
2
 med en fönsterarea på 28,8 m

2
 samt tre ytter-

dörrar, Figur 6 och  

 

 

Figur 7. Två olika fall av glaskonstruktioner studeras. Alla faser av byggnadens livscykler 

inklusive framställning av byggnadsmaterial, produktion, brukande och rivning av 

byggnaden samt hantering av rivningsmaterial ingår i studien, Figur 29. 

 

 
 

 

Brukarfas 
 Livslängd: 100 år 

Villa 
konstruktion 

Rivning 
  

Underhåll 

Råvaror 

Transport 

Byggnadsmaterial 

Transport 

Transport 

Återvinning 
  

Deponi 
  

Förbränning 
  

Drift 

Bränsle, 
maskiner 

Elektricitet 
Svensk + import 

El Elektricitet 

Figur 29 Villans systemgränser. 



 

41 

 

Studien är i huvudsak inriktad på klimatskalets livscykel. Total mängd byggnadsmaterial 

beräknades fördelad på typ av material och byggnadskomponent (grund, yttervägg, 

innervägg, fönster och tak) som baseras på villans uppbyggnad i DEROB-LTH, med 

undantag av takkonstruktion, bilaga 7. Studien omfattar inte markbearbetning, 

inventarier, rör- och elinstallationer eller materialspill från produktionen av byggnaden.  

 

Brukarfasen omfattar energi för uppvärmning, hushållsel, varmvatten och ventilation, 

underhåll och utbyte av material i klimatskalet, bilaga 8. Energianvändning för underhåll 

ingår inte. Uppvärmningen i villan baseras på direktverkande el. Livslängden för villan är 

100 år. 

 

I huvudsak har låg och medium svensk mix + import (uppdaterad 2011) använts i energi-

beräkningarna. Energianvändning vid produktion och rivning av byggnaden baseras på 

antagande från en flervåningsbostad [40]. Byggavfallet sorteras i huvudsak i två olika 

fraktioner, deponi och förbränning. Transporter har utförts i huvudsak med lastbil och 

beräknats på enkel väg. 

 

7.2 Resultat 
Det första delresultatet som var begränsad till produktionen av glasprototypen visade att 

valet av teflon som fuktspärr-, distans- och kantskydd hade ett stort inflytande, i 

synnerlighet på växthusgaser som höjs från 221 till 734 kg CO2 ekv, Tabell 19. Vid en 

vidareutveckling av prototypen bör ett mer miljövänligt alternativ väljas. 

 

Tabell 19. Primär energianvändning, växthusgas, försurning och övergödning för 

prototyp med eller utan teflon. 

 
 

Enhet Prototyp med 
teflon 

Prototyp 
 

Primär energianvändning kWh 858 781 

Klimatpåverkan kg CO2-ekv 733 220 

Försurning kg SO2-ekv 1,72 1,53 

Övergödning  kg PO4-ekv 0,28 0,25 

 

Två olika fall av glasalternativ jämfördes i villan, treglasfönster och bärande väggelement 

av glas, tabell 10 fall 2.  

 

Den största påverkan på miljön för ett hus är brukarfasen som står för 94-95% av 

primärenergin, den lägre procentsatsen för villan med bärande glas och den högre med 

vanliga fönster. CO2-utsläppen är ca 3 % lägre för prototypen jämfört med treglasfönster 

med trä- och aluminiumram i villan och därmed är skillnaderna på miljöpåverkan inte så 

stora mellan de två olika alternativen, Tabell 20. 
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Tabell 20. Primär energianvändning och växthusgas utsläpp för enplansvillan med 

fönster samt med väggelement utan teflon. 

 Primär 
energianvändning 

CO2 –utsläpp 

Livscykelfas kWh/m
2
   kg CO2 eq/m

2
  

 
med fönster 

Material- och 
byggproduktion 1 123 247 

Brukarfas 20006 694 

Deponering 25 4 

Total 21154 945 

 
med prototyp 

Material- och 
byggproduktion 1 134 255 

Brukarfas 19375 659 

Deponering 27 5 

Total 20 535 919 

 

I studien har den bärande egenskapen i väggelementet av glas inte kompenserats för, 

eftersom de antas vara förhållandevis små i en enplansvilla. Men i ett flervåningshus 

skulle däremot minskningen av material som ersatts av det bärande glaset ha större effekt 

och därmed ge en större positiv inverkan på miljön. I byggnaden har mängden material 

uppskattas utifrån villa Malmborgs konstruktion och vid uppbyggnad av klimatskal och 

innerväggar i DEROB-LTH har material som t.ex. fuktspärr och isolering i innerväggar 

uteslutits och ger därmed lägre CO2-utsläpp och primär energianvändning. 

 

I brukarfasen har medium svensk elmix + import använts vid beräkning för uppvärmning, 

hushållsel mm. Vid användning av en mer miljövänlig elproduktion som t.ex. svensk mix 

utan import minskar CO2-utsläppen från 659 till 329 kg ekvivalenter för villan med 

prototypen.  

 

Flera av materialen i byggnadens slutar på deponi istället för att återvinnas. Renhets-

kraven som planglasindustrin ställer på återvunnet glas innebär att glas från byggnader i 

dagsläget i huvudsak deponeras. Det är helt enkelt inte lönsamt att ta tillvara på glaset 

med dagens insamlingsprocess. Men på sikt kommer det förmodligen att utvecklas en 

rationell metod som kan separera glas från övriga konstruktionsmaterial samt sortera, 

krossa och bestämma glasets kvalitet för olika ändamål. Detta skulle påverka miljön 

positivt på flera sätt som minskad råvarubrytning och sänkt energianvändning vid till-

verkning av glaset. Ökar man andelen processat glaskross (likt flaskåtervinningspro-

cessen) i sammansättningen med tio procent sänks energiförbrukningen vid smältning 

med ca 3,5 %, vilket medför en minskning av CO2-utsläppen med ca 2,5 %. 
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8 Slutsatser 
Isover Energi3 är lättare att använda än DEROB-LTH men ger ingen information om 

temperaturen inne. 

 

I de beräkningar som gjorts här räckte det med att använda U-norm som är lättare att 

använda än Heat2. 

 

Specifik energiförbrukning som funktion av antal fönster/väggelement är inte en 

kontinuerligt stigande funktion utan uppvisar en platå där ökad area kompenseras med 

ökad mängd solinstrålning. 

 

Det är svårt att nå gränsen för maximalt tillåten energiförbrukning för ett passivhus men 

med mycket varmvatten från solenergi och det bättre väggelementet bör det gå. Det 

ställer stora krav på design, konstruktion och brukare. 

 

Uppvärmning under sommarhalvåret är ett stort problem och det krävs någon form av 

utökat solskydd, tex väv eller elektrokroma fönster. 

 

Förutom U-värdet måste man även ta hänsyn till LT och g-värdena. 

 

Uppmätt spänning i glasytan mätt med spänningsmätaren, Scalp, följer belastningen väl 

och kan användas för att mäta spänningar i glas i byggnader, vid härdning och 

värmeförstärkning.  

 

LCA är ett bra instrument för att avgöra olika komponenter miljöpåverkan och kan 

användas för att välja lämpliga material vid produktion. Men det kan vara svårt att hitta 

den information om olika produkter och tekniker som behövs.   
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9 Nomenklatur 
 
Symbol Namn Enhet Beskrivning 

U Värmegenomgångs- 
koefficienten 

W/m
2
K Endimensionella värmeförlusterna genom 

elementen 

Ureffall 

Uprototyp 
Genomsnittliga 
värmegenomgångs-
koefficient 

W/m
2
K Referensfallets/prototypens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient 

Ufönster Genomsnittliga 
värmegenomgångs-
koefficient 

W/m
2
K Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 

för hela fönsterkonstruktionen 

Emissionsfaktorn  Emissionsfaktorn anger hur stor del av värmen i 
glasytan som strålar ut vid en viss temperatur 

n Emissionsfaktorn  Emissionsfaktor i normalens riktning 

psi) Värmegenomgångs- 
koefficienten 

W/mK tvådimensionella värmeförlusterna från linjära 
köldbryggor. Används vid beräkningar av Um 

(chi) Värmegenomgångs- 
Koefficienten 

W/K tredimensionella värmeförlusterna från punktformiga 
köldbryggor. Används vid beräkningar av Um 

 LT, vis ljustransmission % Den delen synligt ljus som passerar ett fönster 

g= 
TSET= 
SHGC 

Solfaktorn  Den delen av solens totala energi som passerar ett 
fönster i området 300-2500 nm. TSET = total solar 
energy transmittance 
SHGC=solar heat gain coefficient 

Flöde R Värmeflöde W Värmeflöde för referensfallet 

Flöde B Värmeflöde W Värmeflöde för beräkningsfallet 

A Arean  m
2
   Area vinkelrätt värmeflödesriktningen 

L längd m Köldbryggans längd 

T temperatur  C Temperatur 

värmekonduktivitet W/mK Hur bra ett material leder värme 

Pmax Effekt W/m
2
   Den maximalt tillåtna effekten 
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11 Bilagor 
11.1 Bilaga 1 Exempel på beräkning i U-norm 
Beräkning av spaltens -värdet beräknas med hänsyn till emissionstalet i normalens 

riktning. Beräkningen av U-värde för fönster som utförs i U-Norm bygger på 

standarden EN 673 och egentligen ska man inte använda denna standard om 

spalttjockleken är mer än 50mm. Luftspaltens värmemotstånd bör i stället beräknas 

enligt ISO 15099 och enligt Gunnar Anderlind blir U-värdet något större, ca 2-4%, om 

man använder ISO 15099 i stället för EN 673. 

 

Tabell 21. Emissionstal i normalens riktning 

 Emissionstal 

 

Optifloat Clear 0,89 

K Glass  0,14 

Suncool 70/35 0,01 

Optitherm S1 0,01 

Optitherm S3 0,03 

 

Beräkningen av de tre spalternas -värden (spalten i isolerrutan, spalten på insidan av det 

bärande 10 mm glaset samt spalten utanför den 10 mm glaset)  utförs i U-Norms 

beräkningsdel för U-värden enligt Figur 30. 

 

 
Figur 30.Beräkning av spaltens -värdet i prototypen  

Förklaring till förkortningar i ovanstående beräkningsdel: 

Ug  U-värde för glasdelen (W/ m
2
K) 

a  första spaltens värmekonduktivitet (W/K), dvs isolerrutan 

d1  första spaltens bredd (m) 

ev1  första glasets emissionstal i normalens riktning på varma sidan 

ek1  första glasets emissionstal i normalens riktning på kalla sidan 

g1  gas i första spalten (1=luft) 
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Figur 31 Beräkning av köldbryggor och för prototyp och en isolerruta (u-värdet 1,6). 

 
Figur 32 Randvillkor för beräkning av köldbryggor för prototyp och en isolerruta (u-

värdet 1,6). 

De ovan beräknade spalternas -värden används vid U-värdesberäkningen. Först 

beräknas U-värdet för referensfallet, Ureffall. Arean - vinkelrätt värmeflödesriktningen i 

beräkningen ovan blir Yack * m = 0,265·x 1 = 0,265 m
2 
, se Yack ovan figur. Flödet för 

referensfallet FlödeR = 5,1177 och temperaturskillnaden T = 20 C, vilket ger  

 

Cm

W

Cm

W

AT

FlödeR
U oo

reffall

22
96560

1265020
,

*,*

 5,1177

*
 

 

Referensfallet är för 1 m av strukturen. Prototypen har arean 1,2 x 2,4 = 2,88 m
2
. Längden 

som -värdet -0,01179, ser figur ovan, skall multipliceras med den fria bärande glasytans 

omkrets 1,114 + 1,114 + 2,314 + 2,314 = 6,856 m. Värmeflödet genom prototypen vid 1° 
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temperaturdifferens är täljaren i nedanstående kvot och U-värdet för prototypen fås efter 

division med arean. 

Cm

W

Cm

W

A

LAU
U

oo

reffall

prototyp 22
949,0

88,2

 (-0,01179)*6,8560,9656*2,88
 

 

Ett negativt psi -värde betyder att man har en bättre isolering i karmen än i glasrutan. 

 

 

Bilaga 2 Indata till beräkningar i Isover Energi3 
 

Exempel på indata till beräkningar i Isover Energi3. 
 Fall 2 Westholm[11] Glumslöv[11] Glumslöv[11] 

Typ av hus Villa villa radhus Radhus 

Uppvärmning Fjärrvärme El+ved el el 

Area 140 145 70 115 

Antal personer 3 2 2 3 

Genomsnittlig 
rumshöjd 

2,4 2,3 2,9 2,7 

Genomsnittlig 
inomhustemp. 

20 19 20 20 

Infiltration omsättning/h 0,1 0,15 0,12 0,12 

Ventilation, 
omsättning/h 

0,35 0,5 0,5 0,5 

Värmeväxling % 0,85 0,85 0,85 0,80 

Hushållsel kWh/år 4200 3000 3000 3500 

Fastighetsel kWh/år 560 1500 1000 1200 

Antal per genomsnitt 1,5 1,4 1,4  

Årsvärmefaktor 1 1 1  

Solfångare för 
varmvatten kWh/år 

1400 938 0  

Varmvattenberedning, 
kWh/år 

2800 1500 1830 2750 

Verkningsgrad för 
värme % 

98 75 100  

Verkningsgrad för 
varmvatten % 

98 100 100  

Specifik 
energianvändning 
kWh/m

2
 År  

47 78 59 56 
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11.2 Bilaga 3 Specifik energianvändning för olika antal 

prototyper  
 

Beräknad specifik energianvändning för olika antal prototyper där brukar energiindata 

är enligt SVEBY i passivhuset. Värmeväxlingen är 85 % och avskärmningsfaktorn 0,77 
Antal prototyper 10 9 8 7 6 5 

% av golvarean 21 19 16 14 12 10 

Prototypen U=0,76 =0,012 W(mK)       

Specifik Energianvändning kWh/m
2
år 69 69 69 69 70 71 

Um W/m
2
K 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 

Prototypen U=0,52 =0,024 W/(mK)       

Specifik Energianvändning kWh/m
2
 år

 
 64 65 65 66 67 68 

Um W/m
2
K 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Fönster U=0,9 =0,03W(mK)        

Specifik Energianvändning kWh/m
2
 år 74 73 71 69 69 69 

Um W/m
2
K  0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 

 

11.3 Bilaga 4 Specifik energiförbrukning för 10 prototyper 
 

Beräkningar av specifik energiförbrukning för 10 prototyper enligt SVEBYs energiför-

brukning och med en infiltration på 0,15 omsättningar/h. Antal personer genomsnittligt 

är 1,5, genomsnittlig rumshöjd 2,4 m, årsvärmefaktorn 1 och verkningsgraden för upp-

värmning och varmvatten 98 %. 
U-värde 0,52 0,76 

Genomsnittlig 
inomhustemp. 

21 20 20 

Ventilation, 
omsättning/h 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,5 0,35 0,35 0,35 0,35 

Värmeväxling % 0,90 0,90 0,90 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Fastighetsel kWh/år 560 560 560 560 560 560 1000 560 1000 560 

Solfångare för 
varmvatten kWh/år 

0 933 1400 1400 1400 933 933 933 933 1400 

Varmvattenberedning, 
kWh/år 

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 

Specifik 
energianvändning 
kWh/m

2
 år  

60 53 50 52 49 56 57 57 62 54 

 

11.4 Bilaga 5 Glasen som använts vid beräkningar i DEROB-

LTH 
 

Beskrivning av de glas som använts vid beräkningar i DEROB-LTH. 
Glas Emittans    

 Fram % Bak % Transmittans % Reflektans % 

Clear 4 83,7 83,7 87  7,7  

Clear 6 83,7 83,7 82  7,2  

Clear 10 83,7 83,7 78  6,8  

K-glas 6 mm OBS!  83,7 16,8 72 (6 mm, 10 finns ej) 10 

Optitherm S3 10 mm 83,7 3,7  61 18 

Suncool 70/35 4 
mm 

83,7 1,3  42 26 

Clear EC light 4 mm 84 14,8 70 17 

Clear EC dark 4 
mm 

84 14,8 4 6 
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11.5 Bilaga 6 Beräkning av g-värdet enligt EN 410 
 

Beräkningsresultat från beräkning av g-värdet enligt EN 410. 

  

Pilkington 
Optifloat Clear 

Pilkington 
Optifloat Clear 

Pilkington 
Optitherm S3 

Saint-Gobain 
SKN165B44.1 

Tjocklek, mm 10 4 4 8,2 

LT, % 87 90 88 57 (55*) 

LR utåt, % 8 8 8 18 

LR inåt, % 8 8 6 20 

ST, % 73 83 62 29 (26*) 

SR, % 7 7 25/28 26 

SA, % 20 10 13 48 

*Uppgifter från tillverkaren gäller för SKN165B88.2. Värden för SKN165B44.1 har 

därför korrigerats. 

 

11.6 Bilaga 7 LCA- Material i takkonstruktionen 
 

Material i takkonstruktion 
  Tjocklek  

(m) 

Densitiet 

 (kg/m3) 

Total Summa  

(kg) 

Tak: 140 m2       

Träreglar /balk   800 3739 

Isolering  0,35 16 784 

Takpannor       5040 

Gips  0,012 900 1512 

Plywood  0,012 500 840 
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11.7 Bilaga 8 LCA- Underhållsintervall klimatskal  
 

Underhållsintervall av material i klimatskalet 

Underhåll utsida 

Livslängd 

 (år) 

Service 

intervall 

 (år) 

Träpanel 60   

Takpannor 50   

Plywood 50   

Väggelement glas  

 

  

fasadglas 30    

isolerglas 30    

3-glasfönster 30   

Ytterdörr 30   

Målning   10 

Vägg   10 

Fönster    10 

Prototyp   30 
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