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Förord 

Föreliggande studie har utförts av Högskola i Gävle och haft huvudsakligt finansiellt stöd från 

Energimyndigheten inom forskningsprogrammet Spara och bevara (Dnr. 202100-2890). 

Värdefull hjälp vid bedömning av estetiska och antikvariska aspekter har erhållits av 

byggnadsantikvarier Daniel Olsson och Ulrika Olsson vid Länsmuseet Gävleborg, Emma 

Karp och Christina Morén vid Västmanlands läns museum, samt Elisabet Jermsten vid Statens 

Fastighetsverk. Gavlefastigheter, som är fastighetsägare för Rådhuset i Gävle, har varit 

tillmötesgående i att tillhandahålla kontorsrum för de omfattande mätningar som studien 

inneburit. Värdefull hjälp vid uppbyggnaden av hotboxen och montage av mätutrustningen 

har erhållits av examensarbetare Albert Verges Gil vid Högskolan i Gävle. 
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Sammanfattning 

Föreliggande studie har undersökt två typer av fönsterfilmer som avser förbättra fönster 

avseende energi- och komfortaspekter. Filmerna utgörs av tunn självhäftande plast med 

högteknologisk strålningsreflekterande beläggning. Framför allt har en ny typ av 

värmeisolerande film (här kallad ”Energifilm”) testats, vilken främst syftar till att minska 

värmeförlusten genom fönstret mot ett kallare uteklimat. Energifilmen har i detta projekt 

provats i fält med den s.k. hotbox-metoden, varvid ett 2-glasfönsters värmeförlust kunnat 

mätas på plats i en verklig, kulturhistorisk byggnad – Rådhuset i Gävle. Hotbox-metoden 

används normalt i laboratoriemiljö och ett viktigt syfte med projektet har varit att utvärdera 

metoden i fält. Förutom energifilmen provades även solreflekterande film (”Solfilm”), vilken 

främst avser minska transmission av strålningsvärme från direkt solljus. Studien innefattar 

även antikvariska och estetiska aspekter på applicering av fönsterfilmer, där 

byggnadsantikvarier anlitats för subjektiv bedömning.  

Resultaten pekar på att hotbox-metoden är användbar i fält, om än ganska mödosam att få på 

plats rent praktiskt. Mätresultaten indikerar att montage av Energifilm minskar 

värmetransporten (U-värdet) genom fönstrets glasade del med ca 31 % om filmen placeras på 

någon av glasytorna i spalten mellan glasen, medan minskningen blir ca 19 % vid placering 

på insidan av innerglaset. Placering i spalten tycks därmed effektivast när så är möjligt; det 

minskar också risken för kondens och kallras längs fönstrets insida. Rent ekonomiskt tycks 

det emellertid svårt att räkna hem någon vinst genom investering i vare sig Energifilm eller 

Solfilm. Montage av Solfilm tenderar tvärtom att öka energikostnaderna. Termisk buffring i 

den tunga rådhusbyggnaden bidrar till att hålla nere den värmeökning som kan ske vid mycket 

solinstrålning och internvärme; Solfilm torde komma bättre till pass i lättare byggnader. 

Rådhusbyggnaden var även försedd med mekanisk behovsstyrd ventilation, med möjlighet till 

ganska höga ventilationsflöden för kylning; i byggnader utan sådant system kommer Solfilm 

till bättre nytta. Både energi- och Solfilm förbättrar dock den termiska komforten, både 

avseende kyla och värme, särskilt för personer som befinner sig i närheten av fönstren. Så, 

snarare än minskade kostnader torde det vara komfort- och/eller miljöskäl som kan motivera 

investering i fönsterfilmerna. 

Fönsterfilmerna medförde minskad ljustransmittans (-16 % för Energifilm; -22 % för Solfilm) 

och viss (måttlig) färgförändring vid vissa ljusförhållanden och betraktelsevinklar. Överlag 

fick de studerade fönsterfilmerna emellertid tämligen hög acceptans av 

byggnadsantikvarierna, men man noterade att noggrannhet vid montaget är mycket viktigt. 

Montage av filmerna demonstrerades också gå förhållandevis snabbt och medföra liten 

störning på verksamheten i lokalerna under installation. Filmerna kan också klippas till att 

passa t.ex. krökta bågar, och de medför inte någon ökad belastning (tyngd) för fönstret, i 

jämförelse med andra metoder som innebär komplettering med ett extra glas på bågen. Test av 

borttagning av 3 år gammal Energifilm visade att detta kunde göras utan att skada fönster-

glasen, men det synes tveksamt att montera filmerna på riktigt tunna, ömtåliga glas, då sådana 

riskerar gå sönder vid borttagning av filmen, som ändå noterades sitta tämligen hårt fast. 
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Summary 
 

The present study has examined two kinds of window films that aim to improve windows 

regarding energy and comfort aspects. The films consist of thin self-adhesive plastic with 

high-tech radiation-reflective coating. Main focus has been on a new kind of heat insulating 

film ("Energy Film"), which primarily intends to reduce heat loss through the window 

towards a colder outdoor climate. In this project, the energy film has been tested in the field 

with the so-called hotbox method, with which the heat loss through a 2-pane window could be 

measured on site in a real historical building: the Town Hall in Gävle, Sweden. The hotbox 

method is normally used in a laboratory environments, and an important purpose of the 

project was to evaluate the method in the field. In addition to the energy film, solar reflective 

film ("Solar Film") was also tested, which mainly aims to reduce the transmission of radiant 

heat from direct sunlight. The study also includes subjective assessments by building anti-

quarians regarding aesthetic and antiquarian aspects of the application of the window films. 

 

The results indicate that the hotbox method is useful in the field, although rather laborious to 

get in place practically. The measurement results indicate that mounting Energy Film reduces 

the heat transfer (U-value) through the glazed part of the window by about 31% if the film is 

placed on one of the pane surfaces in the gap between the panes, while the reduction becomes 

about 19% when placed on the inside of the inner pane. Placement in the gap thus seems most 

effective, if practicable; it also reduces the risk of condensation and convective down draught 

along the inside of the window. However, from an economical point of view, it seems 

difficult to reckon any profit by investing in either Energy Film or Solar Film. On the 

contrary, mounting Solar Film tends to increase energy costs. Thermal buffering in the heavy 

city hall building helps reduce the heat increase that occur from much solar radiation; Solar 

Film is likely to be more effective in lighter buildings. The town hall building was also 

equipped with mechanical demand controlled ventilation, with the possibility of quite high 

ventilation rates for cooling; in buildings without such a system, Solar Film will benefit more. 

However, both Energy and Solar Films improve thermal comfort, both in terms of chilliness 

and warmth, especially for people being close to the windows. So, rather than reduced costs, it 

seems to be comfort and/or environmental reasons that can motivate investment in the 

window films. 

 

The window films resulted in reduced light transmittance (-16% for Energy Film; -22% for 

Solar Film) and some (moderate) color change at certain lighting conditions and viewing 

angles. Overall, however, the studied window films received fairly high acceptance by the 

building antiquarians, but it was noted that professional care is needed during installation. The 

installation of the films was however demonstrated to be done relatively quickly and cause 

little disruption to the activities in the premises. The films can also be cut to fit e.g. curved 

frames, and they do not add any extra load (weight) to the window, as compared to other 

methods that involve addition of an extra pane on the frame. Tests of removal of a 3-year-old 

Energy Film showed that this could be done without damaging the window glass, but it seems 

doubtful to mount the films on really thin, fragile glass, since those may break if removing the 

film, which nonetheless was noted to stick fairly hard to the glass surface.  
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Inledning 

Fönster svarar för i storleksordningen 35 % av byggnaders värmeförluster i Sverige och har 

även stor betydelse för innemiljön, liksom för byggnadernas gestaltning och värdebärare. 

Montage av energiförbättrande fönsterfilmer – plastfilmer med en strålningsreflekterande yta 

– är en attraktiv fönsterförbättringsmetod i att de är lätta och snabba att montera och inte 

orsakar någon extra vikt eller förvanskning av fönsterramen. Fönsterfilmer av olika slag har 

funnits en tid men varit behäftade med div. problem, såsom färgförvanskning och lossnande 

av film efter en tid. Utvecklingen har emellertid gått framåt och det tycks numera finnas 

filmer för vilka dessa problem minskat väsentligt. Föreliggande studie har undersökt två 

sådana filmer: en för värmeisolering och en för solavskärmning.  

 

Att mäta energiprestanda på fönster i befintliga byggnader, inkl. äldre, kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader, är komplicerat, då t.ex. vanliga värmeflödesmätare har inverkan på 

luftkonvektion och strålningsförhållanden vid fönsterytan, och därmed i sig påverkar 

värmeutbytet vid ytan. En metod som använts i laboratoriemiljö är den s.k. hotbox-metoden, i 

vilken en ”låda” av isolerande material monteras tätt kring det fönster vars värmeisolerande 

förmåga ska bestämmas. Hotboxen tillförs sedan en känd värmeeffekt som huvudsakligen 

transmitteras genom fönstret, och via mätning av denna effekt och temperaturdifferensen över 

fönstret kan fönstrets isolerande förmåga (U-värdet) skattas. Det finns dock div. praktiska 

problem med metoden i fält, och ett viktigt syfte med studien är att testa hotbox-metoden i en 

verklig byggnad som har låg fönsterkvalitet energimässigt. Detta är gjort i det gamla rådhuset 

i Gävle, där man en längre tid haft problem med värme och komfort kring fönstren.  

 

Fältmätningar är kombinerade med datorsimuleringar för byggnadsenergi (IDA-ICE) för 

bedömning av fönsterfilmernas totala energi- och komforteffekter. Dessa simuleringar utgör 

också grunden för ekonomisk utvärdering, inkl. LCC-analys. 
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Byggnaden för fältmätningarna – Rådhuset i Gävle  
 

Studien utfördes huvudsakligen i fält i Rådhuset i Gävle. Gävles första rådhus, som byggdes 

centralt 1628, förstördes i stadsbranden 1776 och ersattes av ett nyare under åren 1782-1790, 

ritat av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz. Vid nästa stora stadsbrand, 1869, förstördes taket 

och de övre våningarna. Byggnaden restaurerades i den nyklassicistiska stil som syns idag 

(Figur 1), efter arkitekt Gustaf A. Dahl. Byggnaden är numera skyddad, vilket minskar 

möjligheterna att minska energianvändningen utan att påverka byggnadens karaktär 

(Bjerking, 2013). Byggnaden har genomgått ett antal renoveringar. Bland annat en omfattande 

fasadrenovering 1958; puts byttes till ädelputs och ”fönstersnickerierna byttes ut” (Bjerking, 

2013). På senare tid har byggnaden genomgått en större varsam renovering 1997-98 för 

anpassning till kontorsverksamhet. Ett modernt ventilationssystem (FTX inklusive kyla) och 

vattenburet radiatorsystem installerades, där många systemkomponenter integrerades med 

inredningen. (Bjerking, 2013). Byggnaden, som är kopplad till Gävle Energi AB’s 

fjärrvärmenät, inrymmer 39 kontorsutrymmen på ca 1480 m² golvarea och därutöver källare 

och vindsutrymme. Rumshöjden är i genomsnitt ca 4 m. 

 

Rådhusets nuvarande fönster sattes in på 1950-talet, varvid de nuvarande kopplade bågarna 

tillkom, vilka är utformade med spröjsindelning lika de gamla. Fasadutformningen har 

utpekats som kulturhistoriskt värdefull (Berking, 2013). Sockelvåningen (Figur 2), där 

föreliggande mätningarna gjorts, är dock lik den ursprungliga och består av ca 105 cm tjocka 

stenväggar med bågformiga fönster som har ca 80 cm djupa fönsternischer på insidan (Figur 

3). De flesta rummen i Rådhuset användes vid tiden för mätningarna som kontor, och i ett av 

dessa kunde ett fönster (markerat i Figur 1 och Figur 2) utnyttjas för montage av energifilm 

och hotbox-utrustning. Dessutom kunde filmmontage göras på två andra fönster (Figur 2 & 

Figur 10) för mätning av ljustransmittans och estetisk bedömning. Ursprungligen var avsikten 

att göra energimätningarna med hotbox-metoden (se kap. Metoder > Hotbox ) i ett fönster på 

nordsidan av byggnaden där solinverkan var liten, men pga. oförutsedd utrymmesbrist i 

byggnaden blev det enda tillgängliga rummet ett hörnrum i sydväst, där mätningarna gjordes i 

ett fönster som vette åt syd-sydost. Det kan i efterhand konstateras att solinstrålningen där 

komplicerade mätningarna påtagligt och att sådan fönsterriktning bör undvikas i hotbox-

mätningar av det slag som provats här.  
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Figur 1.  Rådhuset i Gävle. Fönstret för hotbox-mätningarna markerat med pil. Fasad mot 

söder. 

 

 
Figur 2.  Sockelvåningens planlösning. Blå pil markerar fönster med hotbox, röda pilar 

mätfönster utan hotbox. Väderstreckspilen nere till höger visar norriktning. 
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Figur 3.  Fönstret där hotbox-mätningarna gjordes.   

 

 

Fönstret för hotbox-mätningarna var ett 2-glasfönster med kopplade träbågar och hade en total 

area, A, av 3,14 m2, inkl. ramverk, vilket i sig upptog ca 31 % av ytan. Glasen var 3 mm 

tjocka och åtskildes av 30 mm luftspalt. Lokalt täppte sex spröjs på ytterglaset till 18 av de 

30 mm i luftspalten.  
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Metod 
 

Fönsterfilmer  

De två typer av fönsterfilmer som testades i studien var: 

 ”Energifilm” (värmeisolerande film, även kallad “Klimatfilm”), Thinsulate Climate 

Control 75 (CC75), 3M company, USA.  

 ”Solfilm” (solreflekterande film), Prestige 70 (P70) Window Film, 3M company, 

USA.  

 

Utmärkande för Energifilmen var dess låga emissivitet, ε≈0,15, vilket avsevärt reducerar 

värmetransport genom strålning. Utmärkande för Solfilmen var dess låga 

solstrålningstransmittans, vilken, genom applicering på utsida ytterglas, beräknades sänka 

transmittansfaktorn för ett vanligt tvåglas-fönster från Tsol≈0,69 till Tsol≈0,36, och därmed 

sänka totala transmissionen av solvärme från g≈0,75 till g≈0,42. Filmerna hade tidigare fått 

tämligen goda omdömen i en studie av Statens fastighetsverk och Sustainable Innovation 

(2017), där man inte minst bedömt dem estetiskt acceptabla; dock noterade man enstaka 

synliga, icke acceptabla, ”bubblor” i filmen. Studien innefattade dock inte mätning av 

energiprestanda eller optiska egenskaper. I föreliggande studie testades Energifilmen på 

fönstret i en platsbyggd hotbox, med olika filmplacering enligt Figur 4, samt på ena halvan av 

ett annat fönster (Figur 10) för estetisk utvärdering och mätning av komfort och 

ljustransmittans. Solfilmen testades inte i hotboxen men monterades på ena halvan av ett 

fönster (Figur 10) för estetisk utvärdering och mätning av komfort och ljustransmittans. 

 

                  
Figur 4.  De tre olika testade placeringarna av Energifilm på 2-glasfönstret i hotboxen. 

 

 

Hotboxen 

En s.k. hotbox utgörs av en ”låda” av isolerande material som monteras tätt mot ett 

byggnadselement – i det här fallet ett fönster – vars isolerande förmåga ska bestämmas. 

Hotboxen tillförs därvid en känd (uppmätt) värmemängd, som, eftersom värmeenergi är 

oförstörbar, transmitteras genom mätobjektet (minus förluster i isolering, som ska vara ringa 

och kan skattas genom mätning). Ett problem är dock att uppnå stationära förhållanden i 

fältmätningar i och med att fönster och väggar på ena sidan exponeras mot utemiljön. Av 

denna anledning har även analyser utförts för att studera de tjocka ytterväggarnas 

värmetröghet och påverkan på hotboxen. Ytterligare en utmaning, utöver utemiljöns 

temperaturändringar, är solinstrålning. Dessa faktorer gör det näst intill omöjligt att uppnå 

Utsida 

Insida 

Yta 2 

Yta 3 

Yta 4 
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helt stationära värmeströmningsförhållanden. I föreliggande studie har mätdata hämtats vid 

tidpunkter då temperaturförhållandena varit någorlunda stationära, och kompletterande 

värmeflödesjustering har gjorts utifrån strategiskt placerade temperaturdifferensmätningar 

över hotboxens isolerande skal.  

 

Hotboxen konstruerades genom att beklä sidoväggar och fönsterbräda i fönsternischen med 

isolering, varpå hela nischen täcktes för med en isolerande täckplatta (Figur 5). Isoleringen 

bestod av: 

 Sidoväggar: 50 mm högeffektiva fenolskumskivor (λ=0,022 W/m·K, Kingspan 

Therma TP10), 45˚ avfasade mot fönsterramen (se Figur 6) + 5 mm flexande 

skumplast (för bättre tätning mot vägg och mot täckplattorna beskrivna nedan). 

 Fönsterbräda: Samma 50 mm fenolskumskivor som på sidoväggarna, med en 19 mm 

träfiberskiva (MDF) ovanpå. 

 Valv: 2x25 mm formbar cellgummiisolering (λ=0,038 W/m·K, Armaflex XG, 

Armacell Enterprise GmbH & Co), Tyskland). 

 Täckplatta: 100 mm högeffektiva fenolskumskivor (λ=0,022 W/m·K, Kingspan 

Therma TP10).  

Fenolskumskivorna var ytbeklädda med ånggenomsläpplig aluminiumfolie (emissivitet 0,2 

enligt tillverkaren) för att minimera värmeutbyte med omgivningen. På hotboxens insida var 

dock dessa ytor svartmålade för att erhållen en för innemiljöer mer normal (hög) emissivitet. 

 

   
Figur 5.  Hotboxen: till vänster under uppbyggnad, med sidoisolering på plats, till höger 

färdigmonterad, med bakre isolerande täckplattor på plats. 
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Efter isolering enl ovan blev invändiga mått i hotboxen:  

- bredd vid fönster (=faktisk fönsterbredd inkl. ram) = 1296 mm 

- bredd vid täckplatta = 1485 mm 

- höjd vid fönster = 2515 mm 

- höjd vid täckplatta = 2540 mm 

- djup från täckplatta till inre fönsteryta = 820 mm 

 

Varmvattnet till radiatorn under fönstret stängdes av inför mätningarna. Istället värmdes 

rummet av en elkonvektor placerad på golvet centralt i rummet, och vars värmeeffekt styrdes 

av en separat reglerenhet till att hålla konstant 22 ˚C mitt i rummet. Fönsterramarna försågs 

med ny tätningslist och det konstaterades med IR-kamera vid undertryck att detta medförde 

god tätning. För att ytterligare minimera luftinfiltration tätades även vid innerdörren, och 

ventilationsdonen tejpades igen. Med IR-kamera noterades även god homogenitet i 

yttemperatur på sidoväggarna i fönsternischen, dvs. att temperaturvariationen i djupled 

(kallare mot fönstret) var likartad på olika höjder. Appliceringen av isolerskivor bör sedan ha 

ökat denna homogenitet ytterligare, vilken reducerade behovet av temperaturmätpunkter. 

 

 

Värmereglering i Hotboxen 
 

Hotbox-mätningarna gjordes under vinterhalvåret. Särskilda elvärmeelement placerades i 

hotboxen och eleffekten till dessa reglerades så att temperaturen i boxen skulle hållas konstant 

vid 22 ˚C, dvs. samma som rumstemperaturen. Värmeelementen (se Figur 6) bestod av: 

 Tre st horisontella värmerör: elvärmda aluminiumrör á 445x18 mm, max 370 W 

vardera, placerade 100 mm upp från bottenplattan och 125 mm från täckplattan.  

 Tre st vertikala elvärmda 1-mm aluminiumskivor, applicerade på de tre 

isoleringsskivor som utgjorde hotboxens täckplatta, täckande nästan dennas yta in mot 

hotbox-utrymmet. Aluminiumskivorna värmdes av elvärmefolie (Ebeco foil, 48 V) 

pålimmad på skivornas baksida, varpå skivorna målades svarta.  

 

Yttemperaturen på de tre täckskivorna reglerades individuellt att hela tiden hålla 22 ˚C. 

Eleffekten till värmerören reglerades så att lufttemperaturen mitt i boxen också skulle hålla 

22 ˚C. Avsikten med arrangemanget var att fönstret skulle exponeras åt rumssidan för en 

innemiljö där både luft och ytor hade en konstant temperatur av 22 ˚C, dvs. att få luftrörelser 

och långvågig strålning att efterlikna naturliga rumsförhållanden utan hotboxens inverkan. 

Regleringen gjordes med en PID-regulator (Siemens Simatic S7-1200). För att undvika att 

värmerören värmde fönstret via strålning hade dessa aluminiumyta med låg emissivitet och 

var (som syns i Figur 6) försedda med strålningsskyddande aluminiumskivor åt fönstret till. 

Det klart mesta av rörvärmen bör därför avgivits konvektivt till luften och orsakat påtaglig 

naturlig konvektion och luftomblandning i hotboxen. Eleffekten till alla värmeelement mättes 

via PID-regulatorn och AD-omvandlare (NI USB-6215, National Instruments Corp.) till 

samplingsprogram i Labview (National Instuments, USA). Osäkerheten i effektmätningarna 

var ca ± 1 %.   
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Figur 6.  Hotboxen, med central mätstång och horisontella värmerör synliga, liksom (längst 

till höger) värmefolie på bakre täckplatta. 

 

 

Temperaturmätning 
 

Luft- och yttemperaturer mättes med totalt 75 termoelement (typ T, 0,3 mm diameter) 

anslutna till särskilda kopplingsboxar (byggda vid HIG) som temperaturutjämnade kalla 

lödstället för ökad noggrannhet. Temperaturerna samplades sedan via Keysight/Agilent data-

loggrar anslutna till dator där ett program i Labview (National Instruments, USA) styrde 

datainsamlingen. Med detta arrangemang noterades vid kalibrering av termoelementen att 

variationen mellan dessa hölls inom ±0,01 ˚C. Mätta värmeeffekter (enligt ovan) samplades 

med samma loggningsutrustning. Mätdata lagrades med 1-min-intervall från alla givare för 

temperatur, värmeflöde och elvärmeeffekter, där varje minutvärde för temperatur och 

värmeflöde utgjorde ett medelvärde av tre värden hämtade med 20 s intervall, medan 

minutvärdena för elvärmeeffekt utgjorde medelvärden av 60 000 mätvärden (1000 Hz 

sampling) då värmeeffekterna stundtals fluktuerade snabbt.  

 

I synnerhet placerades ett flertal termoelement på ömse sidor om isoleringsplattorna i 

hotboxen, för att utifrån temperaturskillnaden över plattorna och deras tjocklek och 

värmekonduktivitet skatta värmeförlusterna i hotboxen (värmeflöden genom andra ytor än 

fönstret). Exempel på placering syns i Figur 7, Figur 8 och Figur 11. För att hålla antalet 

termoelement på en rimlig nivå antogs god symmetri gälla mellan fönstrets högra och vänstra 

del och mätningarna fokuserades till den ena – högra – med enstaka kontrollmätpunkter i den 

vänstra delen. Sådan symmetri noterades vid IR-kamera-undersökningarna nämnda ovan. 
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Figur 7.  Några synliga termoelement för mätning av yttemperatur på fönsterytor och av 

lufttemperatur inne och ute. 

 

 

                

Figur 8.  Skiss av placeringen av ett flertal termoelement på hotboxens ytor, synliga när 

hotboxen var öppen (vänster) resp. stängd av täckplattan (höger). De flesta av termoelementen 

hade en ”tvilling” på andra sidan isoleringen/ytan som inte syns i skisserna. (Figur av Albert 

Vergés Gil.) 
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Procedur och mätperioder 
 

Hotbox-uppbyggnaden gjordes vintern 2017-2018. Förseningar bl.a. pga. osäkerhet i 

rumstilldelning och div. tekniska problem (särskilt reglertekniska) gjorde att användbara 

mätdata erhölls först i slutet av mars 2018. Mätning gjordes då med fönstret utan Energifilm, 

sedan, i början av april (då utetemperaturen fortfarande var låg) med Energifilm på utsida 

innerglas (yta 3). Mätningarna återupptogs i dec 2018 till feb 2019 med Energifilm på insida 

innerglas (yta 4), och i mars 2019 med Energifilm på insida ytterglas (yta 4).  

 

Fönstret tätades noga med gummilister innan mätningar. För att ytterligare minimera 

luftläckage tätades även dörren till kontorsrummet med gummilist och till- och frånluftsdon 

för ventilation i kontorsrummet täpptes till under mätperioden. Fönstertäthet konstaterades 

med IR-kamera vid visst undertryck i rummet (tillfälligt öppet frånluftsdon). 

 

 

   
Figur 9.  Montage av Energifilm (på yta 3). Till höger kan noteras att filmen kan appliceras på 

glas med bågform.  
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Figur 10.  Energifilm resp. Solfilm monterade på högra bågen i var sitt fönster (utan hotbox). 

 

 

 

Datorsimuleringar – FEM 
 

Studien inkluderade numeriska datorberäkningar (typ FEM – Finita Element-Metoden) av 

detaljerad värmeöverföring i hotboxen med mjukvaran COMSOL Multiphysics (COMSOL 

Inc, USA) med syfte att uppskatta värmeflöden i de mer komplexa geometrierna i hotboxen, 

särskilt kring fönsterram. Figur 11 visar hur ena fönsterhalvan (högra) valts ut för sådan 

beräkning. Värmeflöden mot vänstra delen och genom täckplattan antas försumbara 

(adiabatisk gräns) av symmetriskäl resp. lika temperatur på ömse sidor täckplatta. 

 

Energifilm Solfilm 
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Figur 11.  Ritning över horisontellt snitt genom hotboxen, på en central höjd där många 

termoelement placerats (numrerade i figuren), samt markering av området för datorsimulering 

och den cellindelning som simuleringsprogrammet genererade. 

 

 

Datorsimuleringar – IDA-ICE 
 

Datorsimuleringar med mjukvaran IDA-ICE (EQUA Simulation AB, Sverige) gjordes för 

beräkning av effekten av filmmontage på hela Rådhusets årliga värmebehov och på 

variationer i termisk komfort. Byggnadens geometri och byggnadsmaterial efterliknades i 

modellen, och mätresultat från hotbox-testen utnyttjades till indata för fönsteregenskaper. 

Modellen inkluderar för orten typiska vädervariationer under ett år och inverkan av 

solinstrålning, inkl. skuggning orsakad av kringliggande byggnader; se Figur 12. Som 

uteklimatdata användes Svebys ”normalår” för Gävle (inkl. typiska dygnsvariationer), vilket 

baseras på klimatdata från SMHI för åren 1981-2010. Mer detaljer framgår under Resultat. 

 

Utsida 

Insida 

Fönster 
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Figur 12.  IDA-ICE simuleringsmodell av Rådhuset, inkl. strukturer som skapar skuggor 

liknande de från verkliga, kringliggande byggnaderna.  

 

 

Jämförande test med Kompletterande LE-glas som fönsterförbättring  

 

Ett tänkbart alternativ till fönsterfilm för minskade värmeförluster är komplettering med ett 

extra glas på det befintliga fönstret. Detta alternativ utvärderades i IDA-ICE-simulering, där 

en fönsterkomplettering som efterliknar Grundels1 lösning provades, innebärande invändigt 

tillägg av isolerglas med lågemissiv (LE) utvändig yta, distansram i förzinkad plåt och 

invändig dekorlist i trä. Skattade prestandavärden för hela fönsterlösningen framgår i Tabell 

1, där data till stor del grundas på tillverkarens uppgifter. 

 

Tabell 1.  Skattade prestanda för befintligt fönster med Kompletterande LE-glas.  

Uglas 

[W/(m²∙K)] 

Uram 

[W/(m²∙K)] 
g Tsol 

 
εse  εsi  

Ufönster 

[W/(m²∙K)] 

1,4 1,56 0,67 0,66  0,837 0,837 1,45 

 

där  

 𝑈𝑔𝑙𝑎𝑠 är glasningens U-värde [W/(m²∙K)] 

 𝑈𝑟𝑎𝑚 är karmarnas och bågarnas U-värde [W/(m²∙K)] 

 g  är g-värdet = totala andelen solvärme som når innemiljön 

 Tsol är transmittansfaktorn 

 εse resp. εsi är fönsterglasets emissivitet på ut- resp. insida. 
 

Ungefärlig kostnad för lösningen framgår i Tabell 11. 

 

 

                                                 
1 Grundels Fönstersystem AB, www.grundels.se  

http://www.grundels.se/
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Jämförande test med Nytt högpresterande fönster som fönsterförbättring  

 

För att få en indikation på hur långt man över huvud taget kan komma med fönsterförbättring 

i rådhusbyggnaden gjordes även IDA-ICE-simulering med fönstren utbytta mot nya 

högpresterande fönster. Därvid valdes fönsterprestanda för följande, kommersiellt tillgängliga 

fönster: Pilkington Insulight 4S(3)-15Ar-4-15Ar-S(3)4, (3-glas med yttre glas Optitherm S3, 

mellanglas Pilkington Optifloat Clear, innerglas Optitherm S3; båda spalterna 15 mm, 

argonfyllda). Skattade prestandavärden för fönstret framgår i Tabell 2, där data till stor del 

grundas på tillverkarens uppgifter. 

 

Tabell 2.  Prestandavärden för nytt högpresterande fönster.  

Uglas 

[W/(m²∙K)] 

Uram 

[W/(m²∙K)] 
g Tsol εse  εsi  

Ufönster 

[W/(m²∙K)] 

0,60 1,56 0,49 0,41 0,837 0,837 0,90 

Ljustransmittans 71%. 

 

Ungefärlig kostnad för lösningen framgår i Tabell 11. 

 

 

 

Standarder  
”En standard är en gemensamt överenskommen lösning på ett återkommande problem.”2 Det 

finns tre standarder för att på basis av två-glasfönsters mått, uppbyggnad, material och 

geometri samt värmeövergångskoefficienter, överslagsmässigt bestämma dessas U-värden. 

Dessa är: 

 

 SS-EN ISO 10077-1:2017 - Termiska egenskaper hos fönster, dörrar och jalusier – 

Beräkning av värmegenomgångskoefficient 

 ISO 15099 – 2003 - Thermal performance of windows, doors and shading devices – 

Detailed calculations 

 SS-EN 673 - Byggnadsglas - Bestämning av värmegenomgångskoefficient (U-värde) - 

Beräkningsmetod 

 

Samtliga tre standarder är gällande. 

 

ISO 10077-1:2017 

Uppskattning av U-värdet för ett två-glasfönster med kopplade träbågar, 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟, enligt 

SS-EN ISO 10077-1:2017 (här omskrivet för gällande förhållanden) fås med hjälp av 

ekvation (1): 

 

 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 =
∑ 𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠∙𝑈𝑔𝑙𝑎𝑠+∑ 𝐴𝑟𝑎𝑚∙𝑈𝑟𝑎𝑚+∑ 𝑙𝑟𝑎𝑚∙Ψ𝑟𝑎𝑚+∑ 𝑙𝑔𝑑∙Ψ𝑔𝑑

𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠+𝐴𝑟𝑎𝑚
     (1) 

 

 

                                                 
2 SIS, https://www.sis.se/standardutveckling/ access 2019-08-29 

https://www.sis.se/standardutveckling/
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Där  

 𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 är glasningsarean [m²] 

 𝑈𝑔𝑙𝑎𝑠 är glasningens U-värde [W/(m²∙K)] 

 𝐴𝑟𝑎𝑚 är karmar och bågarnas area [m²] 

 𝑈𝑟𝑎𝑚 är karmar och bågarnas U-värde [W/(m²∙K)] 

 𝑙𝑟𝑎𝑚 är löpsträcka där glasning möter bågar [m] 

 Ψ𝑟𝑎𝑚 linjära läckflödeskoefficenten där glasning möter bågar [W/(m∙K)] 

 𝑙𝑔𝑑 är löpsträcka där glasning möter fönsterindelningar (”spröjs”) [m] 

 Ψ𝑔𝑑 linjära läckflödeskoefficenten där glasning möter ”spröjs” [W/(m∙K)] 

 

Dessvärre saknas inverkan av spröjsens inverkar på U-värdet hos just två-glasfönster med 

kopplade träbågar (tabellvärden finns för isolerglasfönster, dvs. sammansatta 

isolerglaspartier). 

 

Standarden omfattar en enklare beräkningsmetod som innebär användning av tabeller för 

värmemotståndet hos spalten i glasningen med eller utan lågemissivitetsfilm (inklusive 

schablonvärden för läckflödeskoefficienter enligt standardens, enligt standardens Annex H) 

och en något mer detaljerad beräkning som tar hänsyn till det aktuella fönstrets utformning.   

 

Standard ISO 10077 är en förenklad version av ISO 15099 – 2003 och ger, anmärkningsvärt, i 

viss mån andra resultat i denna studie. Jämförelser görs dock här främst med ISO 10077, 

eftersom den är nyast.  

 

ISO 15099 – 2003 

Standarden för mer detaljerade beräkningar, ISO 15099 – 2003 ”Thermal performance of 

windows, doors and shading devices – Detailed calculations”, omfattar värmeöver- och 

genomgång hos fönster. I föreliggande projekt har inte denna beräkningsmetod använts, annat 

än för att jämföra vissa värmeövergångskoefficienter, och dessas inverkan på U-värdet. De 

detaljerade beräkningarna framgår i Appendix A.  

 

Standard SS-EN 673 

Denna standard föreslår bland annat hur U-värdet hos glasningspartier hos fönster beräknas. I 

denna rapport undersöks framförallt värmeövergångskoefficienterna som föreslås i 

standarden. Dessa avviker i mindre mån från de övriga standarderna (observera att status för 

denna standard är EN och för de andra två ISO).  

 

Standarden föreslår att normerade beloppet för totala värmeövergångskoefficienten som 

verkar utmed utvändiga glasytan, ℎ𝑠𝑒, uppskattas enligt  

 

 ℎ𝑠𝑒 = 19 + 4 ∙
𝜀1

0,837
    [

𝑊

𝑚2∙𝐾
]     (2) 

 

Med emissiviteten för glas satt till 0,837 fås värdet 23 W/(m²∙K) i kontrast mot 25 W/(m²∙K) 

som ges av ISO 15099-2003 och SS-EN ISO 10077-1:2017 (se Appendix A). Avvikelsen är 

inte stor, men pekar mot inkonsekvens hos standarderna. Beloppet 19 W/(m²∙K) är konvektiva 

bidraget och den andra termen i är bidraget från långvågig strålning. Det konvektiva bidraget 
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härrör från att lokala vindhastigheten vid fönstret är 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑 = 4 m/s och ger upphov till 

konvektiva värmeöverföringskoefficienten ℎ𝑐 1enligt 

 

 ℎ𝑐 1 = 4 + 4 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑   [
𝑊

𝑚2∙𝐾
]     (3) 

 

Denna ekvation ger, med hänsyn taget till osäkerhet, ca 20 W/(m²∙K). 

 

Utmed innerglasningen mot innemiljön verkar ℎ𝑠𝑖, vilken normeras med beloppet  

 

 ℎ𝑠𝑖 = 3,6 + 4,4 ∙
𝜀4

0,837
    [

𝑊

𝑚2∙𝐾
]     (4) 

 

En vanlig glasruta med emissiviteten 0,837 ger således ℎ𝑠𝑖 = 8 W/(m²∙K), vilket avspeglar ett 

avrundat belopp ℎ𝑠𝑖=7,69 W/(m²∙K) som fås av ISO 15099-2003 och SS-EN ISO 10077-

1:2017 (se Appendix A). I Ekv. (4) avser 3,6 W/(m²∙K) konvektionens 

värmeöversgångskoefficient, oavsett antalet glas i fönsterkonstruktionen.  

 

Lönsamhetsberäkningar 
Det finns huvudsakligen två vedertagna metoder för att beräkna lönsamhet utifrån 

energiåtgärder. Bägge metoder utgår från att investeringskostnaderna ska motiveras/berättigas 

av framtida energibesparingar. Metoder tar således ingen hänsyn till uppfyllelse av andra 

krav, t.ex. bevarandekrav, estetiska eller sociala krav, att termiska komfort förbättras, 

bländning minskar, osv. Metoderna i fråga3 är Pay-backmetoden och 

Livscykelkostnadsanalysmetoden (LCC).  

 

Pay-backmetoden 

Denna metod är utbredd i sin användning i och med att den är enkel att förstå och tillämpa, 

inte minst utifrån den begränsade mängden indata som behövs. I sin helhet handlar metoden 

om hur lång tid det tar för en investeringskostnad att återbetalas. Inom 

energieffektiviseringssammanhang handlar bedömningen om att analysera när 

energieffektiviseringsåtgärdens kostnad har täckts upp av energibesparingens vinster. 

Återbetalningstiden Å𝑇 [år] räknas i antalet år och kan uttryckas som 

 

 Å𝑇 =  
𝐼𝐾

∆𝐸∙𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
     (5) 

 

där  

 𝐼𝐾 är investeringskostnaden [kr] 

 ∆𝐸 är den årliga ändringen/energibesparingen [kWh/år] 

 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 är energipriset [kr/kWh] 

 

Kriteriet för lönsamhet är att återbetalningstiden ska vara kortare än åtgärdens/komponentens 

livslängd. Om man står inför att välja bland flera alternativ anses det med kortaste 

återbetalningstiden vara det mest lönsamma.  

                                                 
3 S. Godow-Bratt , J. Akander, M. Cehlin, G. Persson, Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter—Elva goda exempel Del 1, Rapport 2012 – 16, Länsstyrelsen Gävleborg 
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Tillämpningen av metoden i byggnadssammanhang ifrågasätts eftersom denna metod 

ursprungligen kommer från tillverkningsindustrin, där komponenters livslängder är betydligt 

kortare än i byggbranschen. Vanligtvis gäller inom tillverkningsbranschen att 

komponenter/åtgärders ekonomiska livslängder är 5 år eller kortare, vilket i 

byggnadssammanhang är en mycket kort tidsbetraktelse. Därför finns tumregeln inom 

byggsektorn, att om återbetalningstiden är halva livslängden, så kan åtgärden anses lönsam. 

Metoden anses vara behjälplig när olika lösningar ska värderas i ett tidigt projekteringsskede, 

dvs. åtgärder med mycket höga återbetalningstider kan snabbt elimineras som alternativ i mer 

detaljerade utvärderingar, dvs. att metoden är indikativ. Metoden kritiseras utifrån att 

kostnader/besparingar inte betraktas efter återbetalningsperioden. Komponenten har efter 

återbetalningsperioden både en ekonomisk och teknisk livslängd. I och med att metoden 

gynnar kortsiktiga investeringar tas i regel inte hänsyn till parametrar som har stor inverkan 

på långsiktiga investeringar, t.ex. räntefaktorer och kalkylräntor.  

 

LCC Analys 

Livscykelkostnadsanalyser tar hänsyn till fler faktorer och är lämpligare att använda för beslut 

om lönsamhet kring långsiktiga investeringar såsom är förutsättningen i byggnadssektorn. 

Livcykelkostnadsanalys tar hänsyn till investeringens belopp, framtida kostnader och intäkter, 

prisökningar och verksamhetens avkastningskrav under en längre tidsperiod. Det alternativ 

som ger lägst kostnad anses vara mest lönsam i ett långsiktigt perspektiv. I ekvationen nedan 

framgår analysens matematiska formulering: 

 

 𝐿𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇 = 𝐼𝐾 + ∑ 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 −  𝑉𝑟𝑒𝑠𝑡   [𝑘𝑟]     (6) 

 

Den totala kostnaden för uppvärmning, kylning och underhåll, 𝐿𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇, bestäms under den 

betraktade perioden, samt ett restvärde, 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑡. Sistnämnda värdet kan handla om att 

komponenten medför en kostnad för att avlägsnas och eventuellt deponeras, men kan ge ett 

positivt värde, t.ex. om komponenten säljs på begagnatmarknaden eller har en kvarvarande 

livslängd som kan allokeras i nästa periodisering. 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 och 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 är 

ackumulerade uppvärmnings- & kylningskostnader resp underhållskostnader under perioden 

som värderas vid investeringstillfällets penningvärde, se nertill. Summatecknet framför 

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 indikerar att det finns olika energislag (i det här fallet fjärrvärme och elektricitet).  

 

I LCC-analysen ingår s.k. nuvärdesmetoden, vilken värderar framtida kostnader och intäkter 

räknat med dagens penningvärde, dvs. i relation till investeringsbeloppet som satsas idag. 

Eftersom de framtida kostnaderna och intäkterna är så gott som konstanta årliga belopp, kan 

de summeras och värderas med s.k. nusummefaktorn 𝑁𝑈𝑆 [år], vilken är en justeringsfaktor 

som tar hänsyn till när kostnader och intäkter uppstår under betraktelseperioden. 

Energianvändningskostnaden blir därmed  

 

 ∑ 𝐿𝐶𝐶 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = ∑(𝑁𝑈𝑆𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙ 𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖)    [𝑘𝑟]     (7) 

 

 

Där 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖är dagens energipris för energislaget [kr/kWh] och den årliga energianvändningen 

av energislaget, 𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [kWh/år].  
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Utöver uppvärmnings-/kylningskostnader tillkommer även underhåll, vilka kan vara årliga 

eller periodiska kostnader (ekvationen nedan visar LCC för årliga kostnader):  

 

 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 𝑁𝑈𝑆𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 ∙ 𝑈𝐾    [𝑘𝑟]     (8) 

 

Där 𝑈𝐾 avser årlig underhållskostnad [kr/år]. 𝑁𝑈𝑆𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 skiljer sig från 𝑁𝑈𝑆𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 

eftersom prisutvecklingen för tjänster möjligen inte följer prisutvecklingen för energipriser, se 

nertill.  

 

Nusummefaktorn 𝑁𝑈𝑆𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 uppskattas med Ekv. (9), vilken är beroende av nettoräntan 𝑓 

och betraktelsetiden 𝑛, vilken kan sättas lika med byggnadens livslängd eller någon av de 

olika ingående komponenters livslängd. Nusummefaktorn beräknas för varje energislag enligt 

 

 
𝑁𝑈𝑆𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖(𝑓; 𝑛) =

(1+
𝑓

100
)

𝑛
−1

𝑓

100
∙(1+

𝑓

100
)

𝑛       [å𝑟]     
(9) 

 

Där nettoräntan 𝑓 [%/år] är beräknad på basis av företagets realkalkylränta 𝑟  [%/år] och 

realprisökningen hos energipriset 𝑝 [%/år] enligt:  

 

 
𝑓 =

𝑟−𝑝

100

1+
𝑝

100

         [
%

å𝑟
]     

(10) 

 

Realkalkylräntan 𝑟 är kalkylräntan minus prognostiserade inflationen och realprisökningen 𝑝 

är prognostiserade prisökningen minus prognostiserade inflationen.  I Ekv. (9) framgår att 

valet av betraktelsetiden/livslängden, kalkylräntan och utvecklingen av framtida energipriset 

har stort inflytande på resultatet. Just osäkerheter med hur framtida energipriserna utvecklas 

är en nackdel för metoden, men genom att utföra s.k. känslighetsanalyser kan olika framtida 

energiprisutvecklingar studeras.  

 

För att studera lönsamheten hos energieffektiviserande åtgärden hos en hel byggnad, har det 

valts att analysera inverkan hos hela Rådhuset. Energibesparingar för hela byggnaden vid 

olika montage av fönsterfilmer beräknades i byggnadsenergisimuleringarna med programmet 

IDA-ICE. Simuleringarna ger den energianvändningen som byggnaden har under ett år, och 

därmed 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 i Ekv. (7), vilken påverkar 𝐿𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇.  

 

I analyserna bortses här från 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 eftersom underhåll av de befintliga fönstren antas 

vara opåverkade av förekomsten av ev. film, dvs. har ingen inverkan på ändringen av 𝐿𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇.   

 

Man ska ha i åtanke att även denna beräkningsmetod är ”blind” för andra fördelar som 

energieffektiviseringsåtgärder med fönsterfilmer medför, t.ex. förbättrad termisk komfort för 

personalen och därmed ökad trivsel och prestation i arbetet, samt minskad inverkan på 

inredning av UV-ljusnedbrytning. Dessa aspekter är svåra att kvantifiera i form av 

penningvärde och ingår ej i studien.  
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Resultat 
 

Temperaturfördelningar 
 

Exempel på typisk temperaturfördelning i hotboxen under mätningarna visas i Figur 13 till 

Figur 17. Mätpunkterna i luft, på täckplatta, valv, bottenplatta och fönsteryta låg mitt för den 

högra fönsterbågen (syns i någon mån i Figur 7 och Figur 11). I djupled låg mätpunkterna i 

luft och på sidoväggar, valv och bottenplatta på halva avståndet mellan fönstret och 

täckplattan, utom de punkter som i Figur 13 har tillägget ”...åt fönster resp täckplatta till”, 

vilka låg på 1/6 av avståndet fönster-täckplatta från fönstret resp täckplattan. 

 

Som framgår i Figur 13 förelåg viss spatial temperaturvariation i hotboxen, inkl. en vertikal 

temperaturgradient i luften, med något varmare luft högre upp i boxen. Det handlar dock om 

måttliga temperaturvariationer: luft & yttemperaturer håller sig inom ca 2 ˚C vid en inne-

utetemperaturdifferens av ca 17,5 ˚C. Förutom strålningsutbyte mellan ytor bidrar konvektiv 

luftomblandning (särskilt driven av värmerör och kalla fönsterytor) till temperaturutjämning. 

En representativ innetemperatur för U-värdesberäkningarna, Tinne (se nästa kapitel) 

beräknades som ett medelvärde av en representativ lufttemperatur, Tluft, och en representativ 

yttempertur, Tytor. Tluft beräknades därvid genom att vikta lufttemperaturmätvärdena med 

delsträckor av totala boxhöjden som varje mätpunkt fick representera, medan Tytor beräknades 

genom att vikta yttemperaturmätvärdena med approximativ vinkelfaktor gentemot fönstret. 

 

 
Figur 13.  Exempel på typisk temperaturfördelning i hotboxen, på invändiga ytor och i luften. 

Medelvärden från 2018-12-09 00:00-05:00 då utetemperaturen var +3,7 ˚C och Energi-film 

var placerad på insida innerglas. 
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Figur 14 till Figur 17 visar typiska exempel på horisontell temperaturfördelning i hotboxen i 

höjd med mitten av andra fönsterglaset nedifrån. Figurerna representerar de tre olika testade 

placeringarna av Energifilmer samt fallet utan film. Tre av mätpunkterna är på ytor: utsida 

ytterglas, insida innerglas resp. insida täckplatta. Övriga fem mätpunkter är i luften i 

hotboxen: Mitt mellan innerglas och täckplatta samt 2 resp. 10 cm från ytan på innerglas resp. 

täckplatta. Mätdata utgör medelvärden från 4-7 timmar på natten då förhållandena var 

någorlunda stabila, och utetemperaturen var ungefär lika i de fyra fallen (inom +2,4 till 

+3,8 ˚C). Det framgår i figurerna att yttemperaturen på täckplattan och lufttemperaturerna var 

tämligen lika i alla testfall och nära börvärdet 22 ˚C; störst avvikelse i luften 2 cm från 

fönsterytan där det är något kallare (ca 0,5-1,0 ˚C). Troligen påverkas den mätpunkten av 

kallras längs fönsterytan. På motsatt sida, nära täckplattan, bör luft som värmts av värmerören 

bilda en uppåtgående konvektionsström. Någon tydligt förhöjd temperatur nära täckplattan 

syns dock inte i figurerna, vilken indikerar att temperaturen i den konvektionsströmmen 

reducerats mycket när den når höjden för mätningarna, ca 0,80 m över värmerören, och i det 

närmaste antagit omgivande lufts temperatur.  

 

Vidare framgår Figur 14 till Figur 17 att placering av Energifilm på någon av de två 

glasytorna i spalten höjer yttemperaturen på innerglasets insida, medan filmplacering på just 

innerglasets insida tydligt sänker dess temperatur. Denna temperaturinverkan av filmen var 

väntad, och den talar emot en placering på innerglasets insida, då en kallare yta där ökar 

risken för kondens och även för konvektivt kallras. 

 

 

                
Figur 14.  Horisontell temperaturfördelning i hotboxen på 0.91 m höjd. Utetemperatur = 

+2,6 ˚C. Ingen fönsterfilm monterad. 
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Figur 15.  Horisontell temperaturfördelning i hotboxen på 0.91 m höjd. Utetemperatur = 

+2,4 ˚C. Energifilm på yta 2, insida ytterglas. 

 

 

 
Figur 16.  Horisontell temperaturfördelning i hotboxen på 0.91 m höjd. Utetemperatur = 

+3,8 ˚C. Energifilm på yta 3, utsida innerglas. 
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Figur 17.  Horisontell temperaturfördelning i hotboxen på 0.91 m höjd. Utetemperatur = 

+3,2 ˚C. Energifilm på yta 4, insida innerglas. 

 

 

Värmetransport och fönstrets U-värde 
 

Mätningarna med hotbox-metoden syftade till att erhålla ett U-värde 

(värmegenomgångskoefficient) för det testade fönstret. U-värdet för hela fönstret 

(glas+ramverk), Ufönster, beräknades därvid enligt Ekv. (11) nedan: 

 

 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 =
𝑃𝐸𝑙−𝑃𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟

(𝑇𝐼𝑛𝑛𝑒−𝑇𝑈𝑡𝑒)∙𝐴𝐹ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟
    [W/m2K] 

 

(11) 

där  

PEl = Totalt tillförd värmeeffekt i hotboxen (värmerör + täckplatta)  [W] 

PFörluster = Total värmeförlust från hotboxen, dvs värme som strömmar ut från andra 

begränsningsytor än fönstret [W] 

TInne = Medeltemperatur i hotboxen (se ovan under ”Temperaturfördelningar”)  [˚C] 

TUte = Utomhustemperatur  [˚C] 

AFönster = Fönstrets totala area, inkl. ramverk, = 3,14 m2 

 

Värmeförlusterna från hotboxen, PFörluster, beräknades utifrån temperaturmätningar på ömse 

sidor om isoleringsplattorna i hotboxen (listade enligt ovan under ”Hotboxen”) och utifrån 

isolerplattornas tjocklek och värmekonduktivitet. Positionerna för de parvisa 

temperaturmätpunkterna var därvid i princip är desamma som i Figur 13. Den på detta vis 

beräknade värmeförlusten justerades sen något utifrån FEM-beräkningarna, som bl.a. kunde ta 

hänsyn till t.ex. extra värmeläckage vid den avsmalnande anslutningen av sidoplattorna mot 

fönstret. Figur 18 visar exempel på resultat av FEM-beräkning i form av temperaturfördelning 

i fönster (högra halvan) och intilliggande vägg vid stationära förhållanden. FEM-programmet 

beräknade även lokala värmeflöden i beräkningsvolymen.  
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Figur 18.  Temperaturfördelning i horisontellt tvärsnitt av halva fönstret (högra delen sett 

uppifrån), beräknad med FEM-simulering vid stationära förhållanden. 

 

Värmeförlusterna, PFörluster, mätta och beräknade enligt ovan, blev ca 7 % av totalt tillförd 

värmeeffekt, PEl, när ingen fönsterfilm var monterad och ca 10 % när den var monterad (på 

någon av ytorna 2, 3 eller 4), med en typisk variation på ca 2 %-enheter. Som väntat alltså en 

större andel förluster när fönsterfilmen isolerade fönstret bättre. 

 

Figur 19 visar ett exempel på hur U-värden beräknade enlig Ekv. (11) varierade under fyra 

dygn i mars månad 2019. Även samtidig utetemperaturen är redovisad. De tämligen stora 

fluktuationerna i U beror delvis på fluktuationer i mätta temperaturer men framför allt på 

fluktuationer i den värmeeffekt som tillfördes hotboxen och som reglerades för konstant 

temperatur i denna. I figuren framgår också solens inverkan mitt på dagen i att U-värdena då 

blir lägre. Med tanke på fluktuationer och sol har genomsnittligt U-värde för varje mättillfälle 

beräknats som ett medelvärde av data från midnatt fram till 5- till 7-tiden på morgonen, 

beroende på årstid och graden av solstrålning. 
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Figur 19.  Exempel på variation i U-värde (Ufönster), blå punkter, och utetemperatur, röda 

punkter, under fyra dygn. Energifilm på yta 2. 

 

U-värden som erhållits med hotbox-metoden enligt ovan gäller för hela fönstret, Ufönster, dvs. 

glas och ramverk (båge+karm) tillsammans. Särskilt intressant är dock förändringen i U-

värdet för bara glasytorna, Uglas, då det bara är dessa som bekläs med Energifilm. För att 

beräkna Uglas uppskattades U-värdet för bara ramverket, Uram, genom beräkning enligt 

standard (ISO 10077-1 2017); därvid erhölls Uram=1,56 W/m2K. För det aktuella fönstret, med 

69 % glas och 31 % ram (bågar, karmar och spröjs), kunde Uglas sedan beräknas enligt:¨ 

 

 
𝑈𝑔𝑙𝑎𝑠 =

𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝑈𝑟𝑎𝑚 ∙ 0.31

0.69
 

 

(12) 

Uglas kan i sin tur delas upp i värmeövergångskoefficienter, h, för de tre värmeövergångarna 

insidainnerglas, innerglasytterglas och ytterglasutsida, enligt Figur 20, där varje 

värmeövergångskoefficient representerar värmeövergång via både konvektion och strålning. 

Följande samband gäller vid stationära förhållanden utan solstrålning: 
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(13) 
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Figur 20.  Värmeövergångskoefficienter, h, och värmemotstånd, R, för de olika 

fönsterskikten. 

 

De olika värmeövergångskoefficienterna, h, kunde efter hotbox-mätningarna beräknas utifrån 

uppmätta yt- & lufttemperaturer enligt Figur 14 till Figur 17 och beräknat Uglas. Därvid erhölls 

som medelvärde för insidan av innerglaset hsi=8,44 W/m2K (när inte fönsterfilm satt på den 

ytan), med små variationer (STD=0.4 W/m2K). Ett vanligt schablonvärde på hsi är 8 W/m2K 

(se standardvärden ovan under Ekv. (4)), vilket alltså ligger nära det uppmätta och tyder på att 

värmeövergångsförhållandena vid fönstrets insida varit rimliga under hotbox-mätningarna. 

 

Värmeövergången vid utsidan av ytterglaset, hse, beror, som framgått ovan i kap. Metod > 

Standarder, av vindförhållandena utanför fönstret; högre vindhastigheter medför ökad 

konvektiv värmeövergång där. Vinden minskar också andelen värmeövergång via långvågig 

strålning mot omgivande ytor och himlavalvet. Figur 21 visar erhållna medelvärden av hse för 

de tidsperioder (nattetid) då hotbox-mätning gjordes och samtidig vindhastighet, mätt (av 

SMHI) på öppen plats 10 m över mark, 5 km norr om Rådhuset i Gävle. Medelvärdet av hse-

värdena är 13,2 W/m2K, men varierar som synes mellan 8,6 och 22,8 W/m2K, med den 

förväntade trenden att öka med ökad vindstyrka. Diagrammet visar också vilka värden som 

ges av standard ISO 15099, vilken skiljer på om vinden anströmmar byggnaden från 

lovartsidan (vindsidan) eller läsidan, och som innehåller en brytpunkt vid 2 m/s (se 

Appendix A). Anpassningslinjer är även inlagda för mätdata, med brytpunkt vid 2 m/s, för 

jämförelse mot standarden. 
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Figur 21.  Värmeövergångskoefficienten för utsidan av ytterglaset, hse, vid olika 

vindhastigheter. Medelvärden för mättillfällena med hotboxen (nattetid). 

 

Det framgår i Figur 21 att hse-värdena beräknade från aktuella mätningar ligger tämligen nära 

de som ges av standarden, med en tendens att ligga något under standardens värden vid 

vindhastigheter lägre är ca 2 m/s, men något över vid vindhastigheter större än så. Det är 

troligt att kringliggande byggnader avsevärt påverkar strömningsförhållandena framför 

fönstret och bidrar till spridningen i mätdata. Noterbart är att vanliga schablonvärden på hse är 

23 W/m2K (EN Standard 673) och 25 W/m2K (Svensk standard SS 02 42 02) – se ovan under 

Ekv. (2) – alltså avsevärt högre än medelvärdet för de aktuella mätningarna. Värdet i EN 

Standard 673 grundar sig på en lokal medelvindhastighet på 4 m/s, medan figuren visar att 

vindhastigheten normalt varit klart lägre under de aktuella mätningarna, vilket i någon mån 

kan förklaras av att det över lag blåser mindre nattetid, då mätningarna gjordes. Den årliga 

medelvindhastigheten på öppen plats i Gävle är dessutom bara ca 2 m/s (10 m över mark, 

Klimatdata för Sverige) och Rådhuset är därtill centralt beläget och till stor del omgärdat av 

byggnader som dämpar vinden. Sammantaget tycks standarden ISO 15099:2003(E) klart 

vettigast att använda för skattning av hse-värden i Gävle, och troligen på andra liknande 

platser med överlag svaga vindar.  

 

För att göra U-värdena från hotbox-mätningarna bättre jämförbara mellan de olika fallen av 

filmplacering justerades U-värdena med avseende på hu och hi. Eftersom vindförhållandena – 

och därmed hse – varierande vid de olika hotbox-testen gjordes efterjustering av erhållna 

U-värden till att gälla vid ett och samma hse =13 W/m2K (≈medelvärdet av alla mätningar). 

Även hi justerades att bli lika med medelvärdet hsi=8,44 W/m2K för alla fall utom det med 

Energifilm på yta 4, där filmen i sig påverkade just hsi. De på detta vis erhållna värdena på 

Uglas och Ufönster vid de olika placeringarna av Energifilm sammanfattas i Figur 22. Där 

framgår att alla montage av Energifilm medförde en tydlig minskning i U-värdena. I Tabell 3 

redovisas denna minskning som procentuell förändring i U-värdet av att applicera Energifilm 

på fönstret, dvs. relativt fallet utan film. Tabellen pekar på störst förbättring vid placering på 
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yta 3, som minskar Uglas med ca 32 %, medan minst förbättring fås med placering på yta 4, 

som minskar Uglas med ca 19 %.  

 

 

             
Figur 22.  U-värden för glasad del, Uglas, resp hela fönstret, Ufönster, vid olika placering av 

Energifilm på fönsterglasen, beräknade utifrån hotbox-mätningarna. N anger antal 

mättillfällen (antal nätter á 4-6 timmar mätning). Huvudstaplarna visar medelvärden medan 

felstaplarna visar Min- resp Max-värde när N=3, annars 95 % konfidensintervall för 

medelvärdet. 

 

Tabell 3.  Procentuell förändring i U-värde av att applicera Energifilm på fönstret. 

 Förändring i 

Uglas 

Förändring i 

Ufönster 
 

  

Energifilm på yta 2 -29,7 % -23,0 % 

Energifilm på yta 3 -32,4 % -24,2 % 

Energifilm på yta 4 -18,9 % -14,2 % 

 

Diagrammet och tabellen ovan visar på något lägre U-värde med film på yta 3 än på yta 2, 

vilket, åtminstone delvis, kan förklaras av att ca 4 % av glasen i yta 2 upptogs av spröjs 

(30 mm breda) där fönsterfilm inte kunde appliceras. Att förbättringen i U blir minst med film 

på yta 4 (insida innerglas) torde bero på att det enbart är värmeöverföring genom strålning 

som filmen reducerar, och att strålningsandelen av värmeöverföringen (visavi 

konvektionsandelen) är lägre för denna yta än för ytorna 2 och 3 som befinner sig i 

glasspalten. Detta kan illustreras genom att betrakta värmemotståndet, R, för glasens olika 

värmeövergångsskikt, där R är inversen av värmeövergångskoefficienten, h, dvs Rsi=1/hsi,  

R2-3=1/h2-3,  Rse=1/hse och Rglas=1/Uglas. Därmed gäller: 

 

 𝑅𝑔𝑙𝑎𝑠 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅2−3 + 𝑅𝑠𝑒 (14) 
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Värmemotståndet i själva glasmaterialet är i praktiken försumbart. Värmeflödet genom den 

glasade delen av fönstret, Qglas [W] ges av  

 

 
𝑄𝑔𝑙𝑎𝑠 =

(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∙ 𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝑅𝑔𝑙𝑎𝑠
 

 

(15) 

där Aglas är arean av fönstrets glasade del. Figur 23 visar de olika värmemotstånden, R, 

beräknade utifrån hotbox-mätningarna. För att göra jämförelserna rättvisare har, enligt 

tidigare resonemang, utsidans värde, Rse, givits medelvärdet av alla mätningar, 

Rse=1/hse=1/13=0,077 m2K/W (som gäller vid medelvindhastighet). Likaså har Rsi för alla 

mätfall utom det med film på yta 4 tilldelats deras gemensamma medelvärde 

Rsi=1/hi=1/8,44=0,118 m2K/W. 

 

             
Figur 23.  Värmemotstånden Rsi,  R2-3 och Rse för de olika glasskikten vid olika placering av 

Energifilm på fönsterglasen. 

 

Av värdena i Figur 23 framgår att filmplacering på yta 4 ökar värmemotståndet där, Rsi, med 

74 %, jämför med fallet utan film; det är denna R-förändring enbart som resulterar i 

minskningen i Uglas med 18,9 % (Tabell 3). Vidare visar figuren att filmplacering på ytorna 2 

resp 3 ökar värmemotståndet mellan glasen, R2-3, med 84 % resp 96 %, vilket, enligt Tabell 3, 

reducerar Uglas med 29,7 % resp 32,4 %. Att den procentuella ökningen i R blir lägre vid 

placering på yta 4 beror, som tidigare antytts, på att filmen enbart påverkar strålningsdelen av 

värmeöverföringen (inte konvektionsdelen) och att strålningsdelen är förhållandevis stor i 

spalten mellan glasen, där luftrörelserna (konvektionsdelen) är små. Till detta kommer att R2-3 

utgör det från början största av de tre värmemotstånden, så att en viss procentuell ökning i 

värmemotståndet har störst effekt om den sker i just R2-3 avseende det totala värmemotståndet, 

Rglas, och därmed även för Uglas. Sammantaget bör Energifilmen alltså ur isoleringssynpunkt 

placeras på någon av ytorna 2 eller 3 i spalten mellan fönsterglasen. 
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Det kan noteras i Figur 23 en liten ökning av värmemotståndet R2-3 i fallet med film på yta 4 i 

jämförelse med fallet utan film; anledningen är att medeltemperaturen hos spalten blir lägre 

med film på yta 4, vilket medför att värmeövergångskoefficienten för långvågig strålning 

sjunker aningen, vilket slutligen ökar R2-3 något. 

 

Jämförelse av U-värden med standard ISO 10077 
Beräkningar enligt standard ISO 10077-1:2017 ger värden för de två beräkningsmetoderna 

(förenklad och något mer detaljerad) sinsemellan någorlunda samstämmiga resultat. 

Resultaten för fönstret med och utan Energifilm, med standardiserade 

värmeövergångsmotstånd på in- och utsidan framgår i Tabell 4. Enligt standarden (och teorin) 

fås samma prestanda oavsett om Energifilmen placeras på yta 2 eller 3. Ytterglasningen 

(yta 2) har dock som sagt spröjs, vilka påverkar Energifilmens täckningsgrad, luftkonvektion 

och strålningsutbyte i spalten, vilket i praktiken medför en skillnad mellan filmplacering på 

yta 2 resp 3.  

 

Tabell 4. U-värden för fönster utan resp med Energifilm i spalten (yta 2 eller 3) beräknade 

enligt standard ISO 10077-1:2017. I U-värdet ingår standardvärden för 

värmeövergångkoefficienter hsi och hse, vilka verkar utmed fönstrets in- och utsidan. 

(Andradecimalen förekommer ej i den förenklade metoden.)  

Beräkningssätt Uglas [W/(m²∙K)] Uram [W/(m²∙K)] Ufönster [W/(m²∙K)] 

Förenklad utan Energifilm 2,8 1,6 2,6 

Detaljerad utan Energifilm 2,79 1,56 2,40 

Förenklad med Energifilm 1,7 1,6 1,9 

Detaljerad med Energifilm 1,74 1,56 1,68 

 

Med normaliserade/standardiserade värden på hsi och hse, (1/hsi = 0,13 och 1/hse =0,04 

m²∙K/W)  fås att värmemotståndet hos spalten är R2-3 = 0,185 m²W/K utan Energifilm. När 

endera glasningsytan i spalten förses med Energifilmen med emissiviteten  = 0,14 förbättras 

glasningsdelens U-värde. Med Energifilmen fås värmemotståndet hos spalten R2-3  = 

0,374 m²W/K, vilket är mer än en fördubbling av värmeisoleringsförmågan.  

 

Anledningen till att den förenklade metoden ger högre U-värden beror på att tabellvärdena 

förutsätter förekomsten av distansprofiler mellan glasrutorna, vilka skapar köldbryggor 

(förmodligen för att den enklare överslagsmässiga metoden ska ge resultat ”på den säkra 

sidan”). Köldbryggeverkan förekommer ej när bågen består enbart av trä. En intressant aspekt 

i sammanhanget är att köldbryggan hänförs till fönsterbågen – med andra ord påverkar 

Energifilmen inte nämnvärt denna förlustpost enligt standarden.  

 

Standarden täcker inte fallet där Energifilmen appliceras på yta 4. Men det är av intresse att 

studera om standardens värden kan tillämpas trots att värdet på hi modifieras men att övriga 

parametrar från fallet ”utan Energifilm” bibehålls. Värdet på hi modifieras enligt teori nertill.  

 

Värmeövergångskoefficienten består av en två värmeöverförande processer: konvektion och 

långvågig strålning. Den långvågiga strålningsdelen har överslagsmässigt linjäriserats, vilka 
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kvantifieras genom koefficienter hci och hri. Sambandet mellan standardvärdet för 

värmeövergångsmotståndet Rsi och värmeövergångskoefficienterna är  

 

 
𝑅𝑠𝑖 =

1

ℎ𝑐𝑖 + ℎ𝑟𝑖
= 0,13    [

𝑚2 ∙ 𝐾

𝑊
] 

(16) 

 

 

Linjärisering av långvågiga strålningen, förutsatt att de två värmeutbytande ytorna har ungefär 

liknande temperaturer och att den betraktade ytan är mindre än omgivande ytor, medför att: 

 

 ℎ𝑟𝑖 = 4 ∙ 𝜀1 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇𝑚
3  (17) 

 

 

där  

 𝜀1 är fönstrets emissivitet [1] 

 𝜎 är Stefan-Boltzmanns konstant, 5,67∙10-8 [𝑊 (𝑚2 ∙ 𝐾4)⁄ ] 

 𝑇𝑚 är medeltemperaturen för de värmeutbytande ytorna [K] 

 

I sammanhanget antas att emissiviteten är 0,9 och att medeltemperaturen är 18 °C. Således får 

ℎ𝑟𝑖 ett belopp på 5,0 W/(m²∙K). Ekvation Ekv. (16) medför att hci = 2,7 W/(m²∙K). Med 

Energifilmen ändras dessa värden och temperaturen hos glasningen. I sammanhanget antas att 

nya medeltemperaturen sjunker till 18 °C, och med emissiviteten 0,14 fås att hri = 

0,8 W/(m²∙K). Förutsatt att hci är oförändrat (men förväntas öka), blir nya värdet på hsi = 

3,5 W/(m²∙K). I Tabell 5 fås resultat med förutsättning att värmemotståndet hos spalten är R2-3 

= 0,183 m²W/K, dvs. enligt tidigare resultat (utan Energifilm). Det erhållna Uglas är troligen 

något i underkant, eftersom konvektionen hos hsi kan förväntas öka i praktiken. Resultatet 

bekräftar dock mätningarna i att Energifilmen placerad på yta 4 inte blir lika effektiv som 

placering i fönsterspalten.  

 

Tabell 5. Uppskattat U-värde för fönster med Energifilm på innerglasningens insida 

(placering 4) utifrån standard ISO 10077-1:2017 men med modifierad 

värmeövergångskoefficient, hi.  

Beräkningssätt Uglas [W/(m²∙K)] Uram [W/(m²∙K)] Ufönster [W/(m²∙K)] 

Detaljerad med Energifilm 1,96 1,56 1,83 

 

I Figur 24 är sammanställt U-värdet för glasad del, Uglas, från mätning (Figur 22) resp 

beräkning enligt standard (Tabell 4 och Tabell 5). U-värde för film på yta 2 och yta 3 blir som 

sagt lika enligt standardmätning, =”Energifilm i spalt” i figuren. Som Mätt värde har använts 

fallet med film på yta 3, som är utan spröjs. Det framgår i figuren att mätvärdena som ges av 

hotbox-metoden stämmer väl med de standardberäknade för fallet med energifilm i spalt, men 

ger något (4 %) högre värde med filmen på insidan och 10 % lägre värde för grundfallet, utan 

film. Ovan har signalerats viss osäkerhet i standardberäkningen för film på insidan, men 

10 %-skillnaden i just grundfallet har vi ingen bra förklaring till. 
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Figur 24.  Sammanställning av U-värdet för glasad del, Uglas, från mätning och beräknad 

enligt standard (detaljerat resp förenklat). 

 

I Figur 25 visas resultat av standardberäkning (ISO 15099) i detalj av värmemotstånden i de 

olika fönsterskikten. I jämförelse med värmemotstånden erhållna från hotbox-mätningarna, 

Figur 23, visar de standardberäknade framför allt på ett klart högre (t.o.m. högst) 

värmeövergångskoefficient Rsi och lägre Rse. Absoluta beloppet hos Rse är ringa och har 

mindre inverkan på fönstrets totala isoleringsförmåga. Emellertid har beloppet hos Rsi större 

inverkan. Mätningar indikerar ett belopp (utan film och film på yta 2 respektive 3) hos Rsi på 

ca 0,12 (m²∙K)/W från uppmätta värden och ca 0,15 (m²∙K)/W med ISO 15099. 

Schablonvärdet är 0,13 (m²∙K)/W. Anledningen till ISO 15099 har ett relativt högt belopp 

beror sannolikt på att värmeövergångskoefficienten för konvektion är lågt, ca 2,0 W/(m²∙K), i 

jämförelse med värdet för konvektion som anges i EN 673, nämligen 3,6 W/(m²∙K).  

 

När yta 4 förses med Energifilmen, ger ISO 15099 ett mycket högre värde (Rsi =0,336 

(m²∙K)/W) än det som uppmätts (Rsi = 0,205 (m²∙K)/W). Filmen reducerar väsentligt 

långvågiga strålningsutbytet med omgivningen (från 4,7 W/(m²∙K) till 0,8 W/(m²∙K)) , vilket 

medför att konvektionen dominerar värmeutbytet med rummet. Eftersom ISO 15099 ger låga 

konvektiva värmeövergångstal kommer värdet på Rsi bli högt – i synnerhet i jämförelse med 

uppmätta värden. Med EN 673 (se ekvation 4) fås att Rsi blir 0,23 (m²∙K)/W, vilken ger 

betydligt bättre överensstämmelse med uppmätta värden.   
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Figur 25.  Beräkning enligt standard ISO 15099 av värmemotstånden Rsi,  R2-3 och Rse för de 

olika glasskikten vid olika placering av Energifilm på fönsterglasen. 

 

En kritik som kan riktas mot ISO 15099 är att konvektionen verkar vara baserad på att luftens 

strömningsmönster utmed fönstrets insida är opåverkad av vanliga turbulensalstrande 

företeelser inomhus, t.ex. radiator under fönstret, ventilationsinstallationer och människors 

rörelser. Konvektionen beräknat enligt ISO 15099 ligger lägre än både vad som indikeras i 

mätningar och i jämförelse med andra standarder. Således verkar ISO 15099-beräkning för 

Energifilm på insida innerglas, yta 4, medföra glädjekalkyl beträffande Energifilmens 

inverkan.   

 

 

Komfort 
 

Det noterades i kapitlet om Temperaturfördelningar ovan att montering av Energifilmen på 

ytorna 2 och 3 medför högre yttemperatur på insidan av innerglaset. Exemplen i Figur 14 till 

Figur 16 indikerar en höjning av yttemperaturen från ca 15,0 ˚C till 17,5-18,0 ˚C vid en 

utetemperatur av 2-3˚C. Detta medför mindre strålningskyla och reducerat konvektivt kallras 

längs fönstret, vilket förbättrar den termiska komforten för en person som befinner sig i 

närheten av fönstret. Vid placering av Energifilmen på yta 4, insida innerglas, noterades i 

motsvarande exempel i Figur 17 att den ytan i stället blev kallare (ca 13,5 ˚C) efter 

filmmontage. Filmytan har då dock en mycket låg emissivitet, varför strålningskylan trots allt 

blir reducerad, i liknande grad som på yta 2 & 3. Det konvektiva kallraset av luft längs 

fönstret blir dock större, vilket kan påverka komforten om man sitter nära fönstret. Jämfört 

med fönster helt utan film torde totaleffekten av film på yta 4 dock bli förbättrad komfort. 

 

Särskilt i kontoren med sydvända fönster i Rådhuset märktes under fältmätningarna att 

personalen hade problem med solinstrålning, som orsakade besvärande hög innetemperatur, 

men också bländning och blänk i datorskärmar. Då utanpåliggande solavskärmning inte var 
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tillåten i den kulturhistoriska byggnaden fick personalen skärma av på annat vis (Figur 26), 

med bl.a. minskad utsikt och dagsljus som följd.  

 

                  
Figur 26.  Södervänt fönster som av kontorspersonalen skärmats av pga. störande värme och 

ljusblänk i datorskärmar.  

 

Datorsimuleringsprogrammet IDA-ICE (se ovan under ”Datorsimuleringar – IDA-ICE) 

utnyttjades till att förutom energiflöden i byggnaden beräkna även termisk komfort i de olika 

rummen. Denna uttrycks i programmet som operativ temperatur, Top, vilken utgör en 

sammanvägning av luftens och ytornas temperatur i rummet, motsvarande människans 

upplevelse. Vid IDA-ICE-simulering med ingångsvärden som ungefärligen motsvarar de 

faktiska för Rådhuset (gällande byggnadsmaterial, installationer för uppvärmning/kylning och 

ventilation, mm) erhölls statistik över hur ofta det beräknas bli för varmt i kontorsrummen, 

här satt vid gränsen Top >25 ˚C; se Figur 27. Som uteklimatdata till IDA-ICE användes därvid 

Svebys ”normalår” för Gävle (inkl. typiska dygnsvariationer), vilket baseras på klimatdata 

från SMHI för åren 1981-2010. Mer om simuleringsförutsättningarna finns nedan i kap. 

”Total energi- & lönsamhetsberäkning”. Figur 27 visar hur olika fönsterfilmsbeläggningar 

påverkar beräkningsresultatet för samtliga 39 kontorsrum i Rådhuset, sorterade så att de 

varmaste är längst till vänster i diagrammet. Det framgår t.ex. att utan fönsterfilm blir det i de 

fem varmaste rummen Top >25 ˚C ca 17-23 % av kontorstiden under året. Juli månad 

(=semester) är då inte medräknad, ej heller användande av ev. gardiner.  
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Figur 27.  Andel av årlig kontorstid (exkl. juli) som operativ temperatur, Top, i rummet blir 

större än 25 ˚C, för samtliga 39 kontorsrum i rådhuset (sorterade från det varmaste till det 

kallaste) vid olika fönsterförändringar (enligt IDA-ICE-simulering). 

 

Figur 27 visar att samtliga fönsterfilmer minskar övertemperaturen markant. Störst effekt ger 

som väntat Solfilmerna, men även Energifilm på yta 2 minskar problemet avsevärt, då 

g-värdet blir tämligen lågt med den placeringen av filmen (se Tabell 7 längre fram).  

 

Fältmätningarna innefattade även mätning av fönsterfilmernas inverkan på termisk komfort 

vid direkt solljus i kontorsrummen. Därvid placerades globtermometrar (Mitec Instrument 

AB, Sverige) bakom båda bågarna i fönstren där parallelltest gjordes av film vs. ingen film; se 

Figur 28.  
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Figur 28.  Vänster: Solfilm monterad i vänstra bågen. Globtermometrar placerade för 

komfortmätning.  Höger: Energifilm monterad i vänstra bågen. 

 

För att erhålla en för kontorsmiljöer realistisk lufthastighet i mätpunkterna för 

globtermometrarna placerades en fristående fläkt på golvet, med strömningsriktningen in mot 

motsatt vägg i det lilla rummet, se Figur 29. Fläktvarvtal och -riktning injusterades så att en 

lufthastighet av ca 15 cm/s erhölls i globernas positioner. Avsikten var uppnå realistisk 

konvektionsinverkan på globtermometrarna, och därmed realistisk totaleffekt av konvektion 

och strålning på dessas värmebalans, liknande den som en människa upplever. 
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Figur 29.  Arrangemang med fristående fläkt och tillfällig lufthastighetsmätning för att 

åstadkomma realistisk lufthastighet i mätpunkten med globtermometrarna. 

 

Figur 30 visar hur globtemperaturerna varierade under 5 dygn då globerna var placerade 

bakom fönstret med Solfilm (på ena bågen) de tre första dagarna resp bakom fönstret med 

Energifilm (på ena bågen) de två sista dagarna. Även rumsluftens temperatur (i skuggan) 

visas, liksom utetemperaturen. Det framgår att den temperaturökning som den direkta 

solinstrålningen har på globtermometrarna (och liknande på en människa) reduceras med 

ca 45 % av Solfilmen resp. 28 % av Energifilmen. Liknande temperaturminskning gäller för 

andra ytor i rummet som träffas av direkt solljus, med följd att rummet värms upp i mindre 

grad när fönsterfilm är monterad. Även Energifilmen har alltså en märkbar 

komfortförbättrande effekt i detta avseende. 
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Figur 30.  Globtemperatur bakom obehandlat fönster (orange kurva) resp. bakom fönster med 

Energifilm (blå kurva). Globerna placerade bakom fönster med Solfilm de tre första dagarna 

och bakom Energifilm de två sista. 

 

 

Ljustransmittans 
Inverkan av fönsterfilm på transmittans av visuellt dagsljus mättes med en fotometer 

(Universal photometer, model S2, B. Hagner AB, Solna) i de två rum i Rådhuset där 

parallellmätning kunde göras på intilliggande bågar med/utan film; se Figur 31 och Figur 10. 

Mätresultatet presenteras i Tabell 6 tillsammans med specificerade värden från 

filmtillverkaren. Det framgår att uppmätta värden stämmer bra med tillverkarens. Av värdena 

kan beräknas att montage av Energifilm orsakar en minskning av ljustransmittansen med 

ca 16 %, medan Solfilmen minskar den med ca 22 %.  
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Figur 31.  Mätning av ljustransmittans. 

 

 

Tabell 6.  Ljustransmittans, uppmätt resp. enligt tillverkarspecifikation. 

 Original Energifilm Solfilm 

Uppmätt 0,81 0,68 0,63 

Enligt tillverkarspec.  0,66 0,63 

 

Den minskade ljustransmittansen var subjektivt synlig, men inte särskilt markant; se Figur 28. 

Värdena i Tabell 6 gäller diffus strålning genom fönstren. Att filmerna även minskade 

transmittansen av direkt solljus framgår i Figur 32, som är tagen på solbelysta delar av golvet 

innanför fönstren. Både sol- och energifilm ger en märkbart mörkare solbelyst yta. 
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Figur 32.  Ljusreduktion orsakad av fönsterfilmerna synliga på solbelyst golv. Vänster: 

fönster med solfilm på högra bågen. Höger: fönster med energifilm på vänstra bågen. 

 

Den minskning i ljustransmittans som fönsterfilmerna medför minskar dagsljuset i lokalerna 

något, vilket kan behöva kompenseras genom något ökad artificiell innebelysning. Samtidigt 

minskar inverkan på ljuskänsliga, värdefulla föremål, i form av t.ex. målningar och textilier. 

Även problem med bländning och spegling i t.ex. datorskärmar minskar med filmerna. 

 

 

Total energi- & lönsamhetsberäkning 
 

Som nämnts ovan under ”Datorsimuleringar – IDA-ICE” beräknades total årlig förändring i 

energibehov av att använda fönsterfilmerna i Rådhuset genom datorsimuleringar med 

mjukvaran IDA-ICE (EQUA Simulation AB, Sverige). Beräkningarna inkluderar minskad 

värmetransmission genom fönstren pga. förbättrade U-värden, men också den minskade 

”nyttiga” solinstrålningsvärmen som filmerna medför. Även värmelagring/-”buffring” i 

byggnadsmaterial ingår. Rådhuset utgör en tung byggnad med totalt 1480 m2 golvyta och i 

genomsnitt ca 60 cm tjocka sten/tegelväggar. Glasad yta i fönstren upptar ca 7,6 % av 

klimatskalet på 1910 m2. Intern värmegenerering från belysning, personal och apparater 

programmerades följa schemat i Figur 33, baserat på approximativt upplevd personalnärvaro 

vid besöken i Rådhuset under studiens gång. 
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Figur 33.  Dagsschema för intern värmegenerering från belysning, personal och apparater i 

Rådhuset, använt i IDA-ICE-simuleringarna (normalbesättning motsvarar 75 % närvaro).   

 

Simulering gjordes för den Energifilm (CC75) och Solfilm (P70) som provats i fält enligt 

ovan, samt för en Solfilm (P40) som även den finns kommersiellt tillgänglig, och som 

reflekterar ännu mer av solljuset. Dessutom gjordes jämförande simulering med två alternativ 

till fönsterfilm: Kompletterande LE-glas (med ett lågemissiv ytskikt) resp. byte till Nytt 

högpresterande fönster; båda är specificerade i Metod-kapitlet ovan. De olika 

simuleringsfallen och resultaten visas i Tabell 7 och Figur 34.  

 

Tabell 7.  Inverkan av fönsteråtgärder på total energiåtgång och ekonomi, inkl. 

Återbetalningstid. (Investeringskostnaden för Nytt högpreseternade fönster är osäker.) 

 
Uglas  
[W/m2K] 

g-
värde 

Uppvärmnings-
energi, fjärrvärme 
[kWh/m2(golvyta)
/år] 

Kylenergi  
(el vid 
COP=3) 
[kWh/m2/år] 

Kostnads-
förändring 
[kr/år] 

Återbetal-
ningstid, 
(utan ränta)  
[år] 

Ingen åtgärd 2,52 0,75 155,6 0,48   

Energifilm på 
yta 2 

1,77 0,48 150,1 0,20 -6 900 31 

Energifilm på 
yta 3 

1,71 0,55 147,7 0,31 -9 400 23 

Energifilm på 
yta 4 

2,05 0,55 153,2 0,31 -3 100 69 

Solfilm P70 
på yta 1 

2,65 0,42 159,7 0,13 +4 100 - 

Solfilm P40 
på yta 1 

2,65 0,29 161,7 0,07 +6 300 - 

Kompl. LE-
glas 

1,40 0,67 141,2 0,46 - 16 600 19 

Nytt hög-
presterande 
fönster 

0,60 0,49 134,2 0,30 -25 000 30–60 
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Figur 34.  Fjärrvärmeanvändning resp. Elanvändning till lokala (rums-)kylare enligt IDA-

ICE-simuleringarna (COP=3 medräknat för kylarna). 

 

I simuleringarna med Energifilm var denna applicerad på alla fönster i byggnaden, medan 

Solfilmen inte var applicerad på fönstren på norra fasaden, då dessa nåddes av mycket lite 

solljus. U-värdena i tabellen är de som erhållits i hotbox-mätningarna enligt ovan. Enlig 

tillverkarens specificering ändras inte fönstrets U-värde av Solfilmerna. g-värdena, som anger 

hur stor andel av instrålande solvärme som kommer innemiljön tillgodo, har likaledes erhållits 

från hotbox-mätningarna, kombinerat med särskilda mätdata från Ångströmlaboratoriet vid 

Uppsala Universitet4. Kostnaden för fjärrvärme är satt till 0,78 kr/kWh (inkl. s.k. 

kapacitetsbehov och moms), medan el-kostnaden är satt till 1,25 kr/kWh (inkl. nätavgift, skatt 

och moms). Kostnaden för både Energifilm och Solfilm är enligt uppgift från försäljaren satt 

till 1300:-/m2 + 150:-/fönster. Som nämnts ovan användes som uteklimatdata Svebys 

”normalår” för Gävle (inkl. typiska dygnsvariationer). Juli månad har räknats bort, då 

kontorspersonal vanligtvis (som i det aktuella Rådhuset) är på semester då och igen 

inneklimatreglering behövs.  

 

I simuleringarna har värmeenergi (fjärrvärme) tillförts så att en komforttemperatur av lägst 

21 ˚C erhållits, dels genom att värma tilluftens temperatur till mellan 16-19 ˚C enligt Tabell 8, 

och dels via lokala radiatorer. Vidare har kyla tillförts via lokala (rums-)kylare så 

temperaturen aldrig gått över 24 ˚C någonstans i byggnaden (kompressorkylaggregat med 

antaget COP=3). Uteluftflödet var satt till kontinuerligt 1,3 L/s/m2.  

 

                                                 
4 Värdefull, benägen hjälp från Arne Roos.  
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Tabell 8.  Förvärmning av tilluften i Rådhuset (via fjärrvärme).  

Utetemperatur  Tilluftstemperatur 

<5 ˚C 19 ˚C 

5 - 17 ˚C 17 ˚C 

>17 ˚C Ingen uppvärmning 

 

I Tabell 9 är värdena i Tabell 7 omräknade till att visa vad fönsteråtgärderna i Rådhuset 

medför i förändrat behov av uppvärmningsenergi räknat procentuellt resp. per m2 glasad 

fönsterarea. Simuleringarna pekar på att applicering av energifilm som mest sparar 5,1 % 

uppvärmningsenergi (film på yta 3), motsvarande 75 kWh/år per m2 fönsterarea. 

Energifilmerna verkar alltså sammantaget ge måttliga energivinster, och återbetalningstiden, 

ÅK, blir som synes i Tabell 7 ganska lång – som lägst 23 år (montage på yta 3) – vilket gör 

det svårt att motivera investeringen rent ekonomiskt. Desto mer energi sparar man genom 

komplettering med Kompletterande LE-glas och – ännu mer – med Nytt högpresterande 

fönster, men dessa är dyrare (se nästa kapitel) och tycks – för den aktuella byggnaden – inte 

nå antikvarisk acceptans. 

 

Tabell 9.  Förändring i uppvärmningsenergi (fjärrvärme) av fönsteråtgärderna, relativt 

normalfallet ”Ingen åtgärd” (befintligt 2-glas utan film) räknat procentuellt resp. per m2 

glasad fönsterarea.  

 
Förändring i uppvärmnings-
energi, fjärrvärme, av 
fönsteråtgärderna [ % ] 

Förändring i uppvärmnings-
energi, fjärrvärme, per m2 
glasyta [kWh/m2/år] 

Energifilm på 
yta 2 

-3,5 -52 

Energifilm på 
yta 3 

-5,1 -75 

Energifilm på 
yta 4 

-1,5 -23 

Solfilm P70 
på yta 1 

+2,6 +39 

Solfilm P40 
på yta 1 

+3,9 +56 

Kompl. LE-
glas 

-13,8 -137 

Nytt hög-
presterande 
fönster 

-9,3 -203 

 

 

Gällande behovet av komfortkyla så gör fönsterfilmerna – särskilt Solfilmerna – att detta 

minskar markant enligt Figur 34; med Solflm P40 från 0,48 till 0,07 kWh/m2/år. Dock är det 

uppenbarligen ganska små belopp det handlar om, särskilt om COP=3 för kompressorkylarna 
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räknas in, vilket är gjort i Figur 34. Någon form av kylaggregat måste dock installeras för 

bibehållen komfort och det är intressant att studera erforderlig effekt till dessa.  

 
Figur 35 visar IDA-ICE-resultat för bl a hur kyleffekten till lokala kylaggregat varierar under 

juni månad när ingen fönsteråtgärd tillämpas. Något mått av kyla tycks behövas nästan varje 

dag i den månaden, och den förväntade samvariationen med väderbetingelserna (Direkt 

solstrålning och Lufttemperatur ute) kan skönjas. Noterbart att även en hel del värme behöver 

tillföras under denna månad, förmodligen främst till de rum i byggnaden som inte är 

kontorsrum (med mycket mindre intern värmealstring). 
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Figur 35.  IDA-ICE-resultat juni månad när ingen fönsteråtgärd tillämpats. Fjärrvärmeeffekt, 

kyleffekt från lokala (rums)kylare, och väderdata. 

 

Kyleffektdata för hela det simulerade året är sammanställda i ett varaktighetsdiagram i Figur 

36. Där framgår att för att hålla innetemperaturen under 24 ˚C alltid i alla rum behövs 

ca 16 kW kyleffekt om inga fönsteråtgärder görs, ca 11 kW vid montage av Solfilm P70, och 

ca 10 kW vid montage av Solfilm P40. Som synes är det dock några få timmar som står för 

enstaka höga effekter. Om man tillåter att innetemperaturen går över 24 ˚C under 1 % av tiden 

på året räcker det, enligt diagrammet, att installera ca 5 kW kylning om inga fönsteråtgärder 

görs, ca 2 kW vid montage av Solfilm P70, och ca 1 kW vid montage av Solfilm P40. Räknar 

man med t.ex. COP=3 för kompressorkylarna blir erforderlig eleffekt en tredjedel av dessa 

värden. Sammantaget är det alltså ganska beskedliga kyleffektbehov det handlar om. 
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Figur 36.  Varaktighetsdiagram över total kyleffekt till de lokala rumskylarna. 

 

Figur 37 visar energiflöden (”balansräkning”) i rådhusbyggnaden för enbart tider på året då 

det råder ett kylbehov enligt IDA-ICE-simuleringar. Det framgår att solinstrålning då utgör 

största tillskottet av värme (utom när bästa Solfilmen, P40, är applicerad). Behovet av Lokal 

extra kyla minskar från 1,43 till 0,20 kWh/m2/år vid användande av P40-filmen. 

Elenergibehovet reduceras till en tredjedel av detta pga COP=3 (vilket ger värdena i Figur 

34). Vid användande av fönsterfilmerna minskar solinstrålningen och därmed även tiden då 

kylning behövs, vilket bidrar till att totala ”budgeten” för energiposterna minskar, såsom 

framgår tydligt i Figur 37. Där syns också att Buffring i byggnadsmaterial utgör största 

”värmesänkan”. Uppenbarligen bidrar Rådhusbyggnadens stora termiska massa till att 

avsevärt dämpa den temperaturökning som sker vid mycket solinstrålning. Detta gör också att 

Solfilmerna kommer mindre till sin rätt; dessa torde komma bättre till pass i lättare byggnader 

än i den tunga Rådhusbyggnad som studerats här. Dock bidrar Solfilmer även till minskad 

bländning i kontorslokalerna och till reducerad ”överhettning” vid vistelse i solljuset bakom 

fönstren (enl. Figur 30). 
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Figur 37.  Energiflöden i rådhusbyggnaden, summerade för perioder med kylbehov, enligt 

IDA-ICE-simuleringar, vid olika fönsteråtgärder. 

 

 

Simulering med befintlig kylinstallation i Rådhuset 

 

I praktiken är Rådhuset inte utrustat med lokalt avpassad kylning på rumsnivå, så som antagits 

i simuleringarna ovan. Istället finns tre centrala kylaggregat som vid behov kyler all tilluft så 

att den vid utetemperaturer över 17 ˚C håller 16 ˚C (som komplement till 

temperaturregleringen enligt Tabell 8). Vidare är Rådhuset i verkligheten försett med 

variabelt, mekaniskt till- och frånluftsystem (VAV-ventilation), med möjlighet att vid 

kylbehov öka grundflödet 1,3 L/s/m2 till max 2,0 L/s/m2 (jämfört med konstant 1,3 L/s/m2 

som antagits ovan). IDA-ICE-simulering med dessa ”verkliga” förhållanden, plus lokala 

kylare för att vid behov hålla innetemperaturen <24 ˚C, gav energiflöden enligt Figur 38 (för 

perioder med kylbehov). I jämförelse med Figur 37 framgår att kylning via Ventilationsluft 

(mekanisk) nu har ökat (som förväntat), medan det nästan inte alls är något behov av lokala 

kylare längre. 
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Figur 38.  Energiflöden i rådhusbyggnaden med befintlig kylinstallation vid tider då det råder 

kylbehov i kontorsrummen i Rådhuset, sammanlagt över året. 

 

Dock tycks det befintliga kylsystemet medföra att det emellanåt distribueras onödigt kall luft 

till vissa rum (t.ex. ej solexponerade), vilket behöver motkompenseras av mer värme från 

radiatorerna; dvs. kylning och värmning motverkar varandra tidvis. Detta visas i diagrammet 

nedan över total energianvändning, Figur 39. Där framgår att den befintliga 

utetemperaturstyrda kylningen gör att total kylenergi blir tämligen lika vid alla 

fönsteråtgärder. Detta medför att det särskilt är vid solfilmsapplicering som det uppstår 

motverkande kylning/värmning. Som nämndes ovan behövs med Solfilm P40 bara 

0,07 kWh/m2/år kylel om enbart lokal kylning tillämpas. Mer än så behövs alltså egentligen 

inte, men det befintliga kylsystemet skulle tillföra 0,42 kWh/m2/år; mellanskillnaden behöver 

kompenseras med extra värme. Beloppen är dock tämligen låga i förhållande till total 

värmeenergianvändning. Jämfört med optimal, lokal kylning medför det befintliga 

kylsystemet en ökning i kyl- resp. uppvärmningsbehov med ca 0,35 resp. 0,6 kWh/m2/år vid 

montage av P40-film, medan ökningen stannar vid ca 0,04 resp. 0,3 kWh/m2/år utan 

fönsteråtgärd. Med fjärrvärme- resp. elpriser enl. ovan motsvara detta kostnadsökningar på 

ca 1300 kr resp. 400 kr per år, dvs. små belopp, som knappast motiverar investering i ett mer 

avancerat kylsystem.  
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Figur 39.  Fjärrvärmeanvändning resp. Elanvändning för extra kyla enligt IDA-ICE-

simuleringarna. 

 

Som framgått blir montage av fönsterfilm något mindre lönsamt med det befintliga 

kylsystemet i bruk i Rådhuset än vad som beräknats ovan. I Tabell 10 syns att 

återbetalningstiderna då blir något längre (jfr. Tabell 7).  

 

Tabell 10.  Inverkan av fönsteråtgärder på Återbetalningstid med befintligt kylsystem i 

Rådhuset. (Investeringskostnaden för Nytt högpresterande fönster är osäker.) 
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(utan ränta)  [år] 

Ingen åtgärd  

Energifilm på 
yta 2 

35 
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77 
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på yta 1 

- 
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på yta 1 

- 

Kompl. LE-
glas 

19 
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fönster 

30–60 
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LCC-beräkningar 

Som nämnts under Metod > Lönsamhetsberäkningar anses Payback-metoden (som använts 

ovan för beräkning av Återbetalningstid) vara ett något trubbigt verktyg i 

byggnadssammanhang utifrån att metodens tillämpningsområde gäller främst för 

komponenter/system med kortare livslängder än hos byggnader. LCC-metoden ger 

tillförlitligare resultat, inte minst då den inbegriper effekter av ränta och framtida förändring i 

energipriset. Dock finns även i denna metod stora osäkerheter, t.ex. avseende framtida 

inflation, prisutveckling för energikostnader och underhåll, samt komponenternas/systemens 

livslängd. Osäkerheterna motiverar känslighetsanalyser för att studera hur de olika 

parametrarna inverkar på slutliga livscykelkostnaden.  

 

I den analys som framförs nertill har förutsättningar som gäller för Rådhuset i Gävle använts, 

vilket gör att resultaten inte i sin helhet kan generaliseras. I Tabell 11 sammanställs 

ingångsvärden och de parametrar som varieras i känslighetsanalysen. 
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Tabell 11.  Indata till LCC-beräkningarna. 

Parameter Värde/värden Kommentar 

Fjärrvärmepris 

Elpris 

0,78 kr/kWh 

1,25 kr/kWh 

Priser inklusive moms. 

Inflation 2 % Sveriges Riksbanks 

inflationsmål. 

Energiprisökningar Fjärrvärme El 

2 % 2 % 

2 % 3 % 

3 % 3 % 

3 % 4 % 

3 % 5 % 

4 % 4 % 

4 % 5 % 
 

Olika prisökningskombinationer 

studeras. 

Prisökning som inkluderar 

inflationen. 

Kalkylränta 5,5 % och 7,5 % Beloppen inkluderar inflationen 

Livslängd 15 resp. 30 år Filmens tekniska livslängd är 

okänd. men en garantitid på 15 

år utlovas. Vanligtvis används 

beloppet 30 år för nya fönster. 

Underhållskostnader 0 kr/år Antas vara lika i samtliga fall 

och påverkar därmed inte 

jämförelser mellan 

åtgärdsalternativen. 

Investeringskostnader 

Energifilm 

 

 

Solfilm 

 

 

Kompletterande LE-

glas 

 

 

Nytt högpresterande 

fönster 1 

 

Nytt högpresterande 

fönster 2 

 

 

1300 kr/m² +  

150 kr/fönster 

 

1200 kr/m² +  

150 kr/fönster 

 

1750 kr/m² + 

700 kr/bågformat 

fönster 

 

5000 kr/m² 

 

 

10000 kr/m² 

 

Detta ger 1369 kr/m² glasarea. 

Uppgifter från leverantör. 

 

Detta ger 1340 kr/m² glasarea. 

Uppgifter från leverantör. 

 

Detta ger 2074 kr/m² glasarea för 

entréplanets fönster. 

Uppgifter från leverantör. 

 

 

Övre schablonvärde för 

standardfönster. 

 

Antaget värde (2 x ”standard”) 

 

Det intressanta i studien är att jämföra 𝐿𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇 för samtliga alternativ och jämföra 

kostnaderna för fallet ”Utan åtgärd”, dvs. fallet där investeringskostnad utgår men orsakar 

högre uppvärmnings- och kylningskostnader. Därför redovisas framöver en procentsats som 

förhåller sig i relation till 𝐿𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇 för fallet ”Utan åtgärd”, eftersom dessas belopp är beroende 

av parametrar som framgår ur Tabell 11.  

 

I Figur 40 visas 𝐿𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇 som beräknats för fallet ”Utan åtgärd”. Som framgår ökar 

ackumulerade kostnaderna med den betraktade livscykelperioden. Beloppet påverkas av 
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energiprisökningars storlek och verksamhetens kalkylränta. Med ökade realenergipriser 

minskar nettokalkylräntan, vilken gör att avkastningen minskar vilket i sin tur leder till större 

framtida kostnader (i nuvärdesform).  

 

 
Figur 40.  𝐿𝐶𝐶𝑇𝑂𝑇 (millioner kronor) för värme & kyla, sammanställt för olika 

livcykelperioder (15 resp. 30 år), kalkylräntor (7,5 resp. 5,5 %) och energiprisökningar 

(fjärrvärme fjv; elektricitet el). Framräknat resultat för varje fall finns i rutnätets kryss. 

Färgbanden indikerar kostnadsintervall. 

 

I efterkommande figurer (Figur 41-Figur 44) visas den procentuella kostnadsändringen för 

applicering av fönsterfilmer, i förhållande till kostnader som erhålls för fallet ”Utan åtgärd”, 

dvs. Figur 40. Negativa belopp hos kostnaden medför således intäkter, dvs. att 

investeringskostnaden medför intäkter under den betraktade perioden.  
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Figur 41.  Procentuell kostnadsändring (vertikal axel) som varje fönsterfilmsåtgärd medför, i 

jämförelse med fallet ”Utan åtgärd”. Kalkylräntan är satt till 7,5 % och livslängden 30 år. 

Energiprisökningarna som presenteras längst ner ger 0 % i merkostnad för bästa lösningen. 

 

 

 
Figur 42.  Procentuell kostnadsändring som varje åtgärdsalternativ medför, i jämförelse med 

fallet ”Utan åtgärd”. Kalkylräntan är satt till 5,5 % och livslängden 30 år. 

Energiprisökningarna som presenteras längst ner ger 0 % i merkostnad för bästa lösningen.  

 

I Figur 41 och Figur 42 framgår att den lönsammaste lösningen bland alternativen är 

energifilm monterat på yta 3. För beräkningar som utgår från att de olika alternativen håller i 

30 år, framgår att med en kalkylränta på 5,5 % och energiprisökningar som ligger högre än 

3,8 % ökning per år, kommer energifilm på yta 3 ge en liten vinst. Det visar sig också att det 

sistnämnda blir lönsammare ju lägre kalkylräntan är. Med låg kalkylränta kommer framtida 

kostnader att relativt sett blir dyrare än med hög kalkylränta – därför blir det mer ekonomisk 
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att ta en investering idag än att betala högre driftkostnader i framtiden. Dagens låga 

energipriser minskar dock incitamenten för energiåtgärder. 

 

Figur 43 studerar vad en kortare livslängdsperiod medför; i det här fallet avgränsat till 

garantitiden, dvs. 15 år. Eftersom investeringskostnadens belopp blir relativt sett högre när 

tiden för att spara energi genom åtgärden kortas ner, så går det inte att kompensera 

investeringskostnaden med energibesparingar fullt ut. En osannolik prisutveckling på 11,1 % 

per år under den 15-åriga studieperioden medför att energibesparingarna täcker 

investeringskostnaden jämt upp för kalkylräntan 5,5 %.  

 

I Figur 44 visas resultat för den händelsen, att film måste bytas ut efter 15 år, men att 

analysperioden är 30 år (med kalkylräntan 5,5 %). Resultaten når inte nollstrecket. En direkt 

slutsats är att filmerna inte ska bytas ut efter garantitiden. De ska utbytas när dessas prestanda 

har försämrats över längre tid. 

  

 
Figur 43.  Procentuell kostnadsändring som varje åtgärdsalternativ medför, i jämförelse med 

fallet ”Utan åtgärd”. Kalkylräntan är satt till 5,5 % och livslängden 15 år. 

Energiprisökningarna som presenteras längst ner ger 0 % i merkostnad för bästa lösningen.  
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Figur 44.  Procentuell kostnadsändring som varje åtgärdsalternativ medför, i jämförelse med 

fallet ”utan åtgärd”. Kalkylräntan är satt till 5,5 % och beräkningen utgår från en 30-årsperiod 

och ett filmbyte efter 15 år. Energiprisökningarna som presenteras längst ner ger 0 % i 

merkostnad för bästa lösningen.  

 

Härmed kan sammanfattas att både payback-metoden och LCC-analysen indikerar att 

fönsterfilmsinvestering inte kommer att resultera i lönsamma energibesparingar för Rådhuset i 

Gävle, om inte energipriserna ökar rejält under nästkommande 30 åren. Däremot kan 

åtgärderna göras av andra skäl än lönsamhet, t.ex. förbättrad termisk komfort och minskning 

av utsläpp i anknytning till uppvärmning/kylning av lokaler. Att det tar lång tid för att 

åtgärderna ska återbetalas genom energibesparing är främst kopplad till Sveriges låga 

energipriser.  

 

Emellertid kan det argumenteras att investeringskostnaden för fönsterfilmerna troligen 

kommer att sjunka i framtiden i takt med ökad försäljning. I Figur 45 är skattat vid vilket 

slutkundspris för energifilmen som applicering ”betalar sig” under garantitiden 15 år resp. 

förväntade livslängden 30 år. I beräkningen antas kalkylräntan vara 5,5 % och 

energiprisökningarna för fjärrvärme och elektricitet undersöks vid tre olika belopp; 2 %, 3 % 

resp. 4 %. Vidare antas att ställkostnaden för samtliga plastfilmer är 150 kr/fönster, vilket 

gäller i dagsläget. 
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Figur 45.  Max slutkundpris (kr/m²) för lönsam investering, baserat på kalkylräntan 5,5 %, 

livslängder 15 resp. 30 år och för energiprisökningar (inklusive inflation) på 2, 3 resp. 4 %.  

 

Av figuren framgår att under bästa förutsättningar, 30 års livslängd på filmen, 4 % 

energiprisökning och applicering på yta 3, är maxpriset för lönsam filminvestering drygt 

1300 kr/m², dvs. ganska precis vad filmkostnaden är idag. Emellertid är 4 % energiprisökning 

tämligen högt; för fjärrvärme i Gävle är det inte troligt att den i närmaste framtiden blir mer 

än 2 % (dvs. i samma härad som inflationen). Och filmtillverkaren godkänner inte applicering 

på yta 3 (filmlimmet skyddar då inte filmen mot solens UV-stålning), däremot yta 2. 

Filmpriset behöver då enligt Figur 45 gå ner till ca 660 kr/m² resp. 265 kr/m², för att 

investeringen ska bli lönsam, dvs. minst en halvering av dagens pris. Är verksamhetens 

kalkylränta högre än 5,5 % kommer dessa belopp att sjunka ytterligare. Härmed kommenteras 

även den låga nivån som Energifilm på yta 4 ger: Till skillnad mot U-värdet som standarderna 

ger, så har simuleringsprogrammet IDA-ICE andra samband för den konvektiva 

värmeöverföringen mellan luften och yta 4. När yta 4’s temperatur sjunker i och med att 

långvågiga strålningen från rumsytor reflekteras tillbaka in i rummet, kommer konvektionen 

att öka eftersom temperaturskillnaden mellan rumsluften och ytan ökar. Den höga 

fönsterhöjden driver på den naturliga konvektionen. 

 

Jämförande test med Kompletterande LE-glas resp. Nytt fönster 
 

LCC-analys har även utförts de två andra fönsterförbättrande åtgärderna: Kompletterande LE-

glas av typ Grundel5 (se Tabell 1 och kostnadsuppgifter från Grundel, se Tabell 11) samt 

isättning av Nytt fönster av högpresterande slag (U-värdet 0,9 W/(m²∙K); se mer data i Tabell 

2). För att få någorlunda jämförbara förhållanden har beräkningsperioden åter satts till 30 år; 

ett vanligt belopp på nya fönster och samma värde antas för energifilmen, vilken placeras på 

yta 3. Härmed påpekas att bågformade fönsterpartier förekommer i byggnadens entréplan, 

vilket medför extra kostnader för Kompletterande LE-glas (samt kommer att fördyra 

alternativet Nytt högpresterande fönster).  

 

 

                                                 
5 www.grundels.se 

http://www.grundels.se/
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Figur 46.  Kostnadsförändring för Energifilm på yta 3, Kompletterande LE-isolerglas resp. 

Nytt fönster (den senare med två investeringskostnadsnivåer) vid olika energiprisscenarier 

under en beräknad livslängd av 30 år.   

 

Diagrammet indikerar att alternativet Kompletterande LE-glas är lönsammare än att inte 

genomföra åtgärder. Energifilmen är aningen mindre lönsam, och montage av Nytt 

högpresterande fönster tenderar att bli dyrare. LE-glasalternativet ger (beräkningsmässigt) 

något lägre U-värde än Energifilmen och denna skillnad gör att energibesparing över tid 

kompenserar för högre material- och installationskostnad. Sammanfattningsvis pekar 

beräkningarna på att investeringarna för både LE-glasalternativet och Energifilment så gott 

som återbetalas genom energibesparingar under en 30-årsperiod. Med detta konstaterat, 

uppmärksammas att Energifilmens prestanda har uppmätts, medan prestanda för 

Kompletterande LE-glas är beräknat på basis av antaganden/tillverkarspecifikationer, dvs. 

dettas prestanda är mer osäkra. Sammanfattningsvis pekar resultaten mot att fönsterbyte är 

olönsamt; detta även utan att hänsyn tagits till merkostnader som uppstår pga. störningar av 

verksamheten i byggnaden (t.ex. att kontor inte kan användas under rivnings- och 

montagetiden). Det ska dock påpekas att underhållskostnader för fönstren inte finns medtagna 

i analysen; dessa skulle rimligtvis bli lägre med nya fönster. Samtidigt är det mycket tveksamt 

om t.ex. ”underhållsfria” aluminiumprofilbeklädda högpresterande fönster skulle tillåtas sättas 

upp på en fasad som anses ha bevarandevärde. Och med träram skulle även nya fönster 

behöva underhållas i framtiden, samtidigt som hållbarheten hos modernt fönstervirke är 

ifrågasatt.  
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Estetiska och antikvariska aspekter 
 

Fyra byggnadsantikvarier anlitades i studien för subjektiv bedömning av estetiska och 

antikvariska aspekter på montage av de studerade fönsterfilmerna. Två byggnadsantikvarier 

vid Länsmuseet Gävleborg bedömde därvid montagen i Rådhuset i Gävle, medan två 

byggnadsantikvarier vid Västmanlands läns museum bedömde montage av Energifilm i en 

gammal industribyggnad i Västerås (Kopparlunden, Verkstaden 21.1) som nu används som 

kontor. Byggnaden i Västerås är en av flera i ett område med flera historiskt värdefulla 

industribyggnader, och avseende byggnadens fönster så anses de hålla hög kvalitet både 

materialmässigt och arkitektoniskt (se mer om byggnaden och området i Appendix D). Även 

fönstren i Västerås var 2-glas, och Energifilmen var monterad på insida innerglas (yta 4). 

Innan bedömningarna gjordes hölls en gemensam förträff i Stockholm, där estetiska och 

antikvariska aspekter på fönsterförändringar diskuterades tillsammans med sakkunnig 

representant6 från Statens Fastighetsverk, SFV, varvid också visades på olika 

fönsterisoleringslösningar installerade i Stockholm och hur man resonerat i bedömningen av 

dem. 

 

                  
Figur 47.  Inspektion av fönster med Energifilm i Kopparlunden/Västerås.  

 

Överlag fick de studerade montagen av fönsterfilmer i Gävle och Västerås tämligen hög 

acceptans av byggnadsantikvarierna. Skattning på acceptansskalor och detaljerade omdömen 

återfinns i Appendix B (Solfilm) och Appendix C (Energifilm). Från utsidan gav Energifilmen 

i viss väderlek en himmelsreflexion i något rosa-lila ton (Figur 48) medan det var svårt att 

                                                 
6 Tack till Elisabet Jermsten (SFV) för välvilligt mottagande och goda råd!  
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upptäcka någon förändring i reflexion av mörkare ytor (Figur 10). Vid genomsikt utifrån 

kunde ibland en färgförändring åt det blå-lila hållet noteras, men ofta var förändringar svåra 

att se (Figur 49).  

 

                  
Figur 48.  Utsida fönster med hotboxen och Energifilm installerad. Himmelsreflexion ger 

något rosa-lila ton. 

 

                  
Figur 49.  Utsida Kopparlunden/Västerås en kväll i november. Energifilmer på fönstren på 

övervåningen.  Foto: Christina Morén. 
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Från insidan noterades knappast någon färgförvanskning när det var genomsikt (ljust ute, 

Figur 28), medan reflexioner på fönstrets insida när det var mörkt ute gav en något lilaaktig 

ton av föremål betraktade från sidan, över en viss vinkel mot glaset (framgår i någon mån i 

Figur 50).     

 

 

                  
Figur 50.  Reflexion i fönster på Kopparlunden en kväll i november.  Foto: Christina Morén. 

 

Särskilt vid sida-vid-sida-granskning (Figur 28) kunde man se att ljusinsläppet blev något 

lägre av de båda filmerna, särskilt av Solfilmen, vilket rimmar med den uppmätta lägre 

ljustransmittansen som redovisas ovan i eget kapitel. Detta framgick även vid borttagning av 

film; se Figur 53.  

 

Det var tydligt att monteringen av filmerna kräver en erfaren fackman för gott resultat. Fyra 

olika montörer var utsända för montage av fönsterfilm vid olika tillfällen i studien. Montering 

gjord av mindre erfaren montör resulterade i bestående ”bubblor” bakom filmen, synliga på 

delar av glaset; se Figur 51 och Figur 52. Dessa var förmodligen orsakade av små 

kvarvarande rester av det såpvatten som filmerna sprejades med i samband med 

filmappliceringen; montaget avslutades med bortskrapning av såpvattnet (med en hård 

”spackel”) när filmen kommit på plats. Troligen är det denna typ av bubblor som även 

noterades av Statens fastighetsverk och Sustainable Innovation (2017), som nämnts tidigare. 
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Figur 51.  Synliga ”Bubblor” bakom Energifilmen vid första montaget i Rådhuset. Foto: 

Albert Vergés Gil. 

                                  

 
Figur 52.  ”Bubblor” bakom Energifilmen synliga på delar av glaset vid första montaget i 

Rådhuset. 

 

Det noterades också att kantpassningen av filmerna i de studerade montagen kunde varit något 

bättre i vissa fall. Energifilmerna i Kopparlunden/Västerås var de första i sitt slag som 

monterades i Sverige (2016); viss oerfarenhet hos montörerna kan möjligen vara orsak 

antikvariernas anmärkningar på, särskilt, kantpassningen där. Ett bra montage tycks kräva 

yrkesskicklighet och att tid finns för omsorgsfullt arbete. 
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Montaget av energifilm på yta 2 i Rådhuset krävde öppet fönster och råkade (av missförstånd) 

ske under nollgradig väderlek och lätt snöblandat regn. Detta medförde synbart dålig 

vidhäftning av filmen på ett par ställen. Någorlunda varm och torr väderlek verkar behövas 

vid montage som kräver öppnande av fönstren.  

 

I jämförelse med alternativet att applicera ett extra glas för att erhålla bättre termiska 

fönsteregenskaper menade antikvarierna att fönsterfilm ofta kan vara väl så lämpligt; dock 

inte för alla fönster. En klar fördel med fönsterfilm är att bågen inte påverkas. Viss osäkerhet 

råder ännu om långtidsegenskaperna i fönsterfilmerna, och det är tveksamt att använda 

filmerna på glas med mycket höga kulturhistoriska värden, som t.ex. kyrkofönster med 

glasmålningar eller färgade glas. Mer detaljkommentarer finns i Appendix B & C. 

 

 

Montering, reversibilitet och andra praktiska aspekter 
 

Det framkom under projektets gång att tillverkaren av fönsterfilmerna (3M company) inte vill 

att Energifilmerna monteras på utsida innerglas, yta 3; företagen ger ingen garanti vid sådant 

montage. Orsaken är att filmens självhäftande lim innehåller ett skydd för filmbeläggningen 

mot solens UV-strålar, och att filmens lim-sida därför ska vara vänd utåt. Detta är lite 

olyckligt då det är det är montage på yta 3 som enligt ovan visat sig bäst ur 

energisparsynpunkt, men i praktiken blir den lösningen alltså knappast aktuell.  

 

Det noterades vid montagen av fönsterfilmerna att appliceringen går förhållandevis snabbt 

(20-30 min per fönster) och därmed medför liten störning på verksamheten i lokalerna. 

Filmerna kan också ganska enkelt klippas till att passa t.ex. krökta bågar, som t.ex. de 

bågformade bågarna i Rådhuset, Figur 9. Fönsterfilmerna är också enligt tillverkaren mycket 

hårda och tåliga, med liten risk för repor. Fönstertvätt ska inte vara något problem. 

Tillverkaren ger 15 års garanti på filmerna. I föreliggande studie bekräftades att de studerade 

filmerna går bra att tvätta och det noterades inga synbara åldringsförändringar, ej heller på de 

i Kopparlunden i Västerås, 3 år efter monteringen.  

   

Demontering 

I studien ombads installatörerna av fönsterfilmerna också visa hur filmerna kunde tas bort 

utan att fönstren skadades. Detta lyckades man med, dels i Rådhuset, knappt 1 år efter 

installation och dels i Kopparlunden, Västerås, knappt 3 år efter installation. Det var dock 

tydligt att man fick dra ganska hårt i filmen; ett mycket känsligt glas skulle möjligen kunna ta 

skada. Installatörerna visade att borttagningen kan göras skonsammare genom att skära upp 

filmen i remsor med rostfri skalpell innan den dras av (Figur 53). Den använda typen av 

skalpell lämnade inga synliga repor i glaset. 
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Figur 53.  Borttagning av Energifilm (från vänstra glashalvan) i Kopparlunden/Västerås. 
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Slutsatser och diskussion 
 

Studien har undersökt två typer av fönsterfilmer som avser förbättra fönster avseende energi- 

och komfortaspekter, ”Energifilm” resp. ”Solfilm”. Dessa har som huvudsaklig effekt att 

minska utåtgående värmeförluster resp. minska instrålande solvärme. Energifilmen provades i 

fält i Rådhuset i Gävle med den s.k. hotbox-metoden, varvid ett befintligt 2-glasfönsters 

värmeförlust mättes på plats i ett av kontorsrummen. Resultaten pekar på att hotbox-metoden 

är användbar i fält, om än ganska mödosam att få på plats rent praktiskt. Värmeförlusterna 

genom andra ytor i hotboxen än fönstret skattades via temperaturmätningar på ömse sidor om 

boxens isolerplattor; dessa förluster blev ca 7 % när ingen Energifilm var monterad och 

ca 10 % när sådan var monterad. Dvs. den absoluta merparten av tillförd värme lämnade 

hotboxen via fönstret, vilket är en förutsättning för att metoden ska vara användbar. 

 

Mätningarna med hotboxen indikerar att montage av Energifilm minskar värmetransporten 

(U-värdet) genom det testade fönstrets glasade del med ca 30 % om filmen placeras på insida 

ytterglas (yta 2), med 32 % om den placeras på utsida innerglas (yta 3), resp. 19 % om den 

placeras på insida innerglas (yta 4). Placering på yta 2 släpper igenom något mindre andel 

solstrålningsvärme (dvs. medför lägre g-värde) än övriga placeringar. Sammantaget pekar 

energisimuleringar (med IDA-ICE) för den studerade rådhusbyggnaden på att montage av 

Energifilm minskar det årliga uppvärmningsbehovet med ca 3,5 % vid placering på yta 2, med 

5,1 % vid placering på yta 3 och med 1,5 % vid placering på yta 4. Bäst ur 

energisparsynpunkt är alltså placering på yta 3, utsida innerglas. Dock menar tillverkaren av 

fönsterfilmerna (3M company) att den placeringen ska undvikas (de ger ingen garanti vid 

sådant montage), eftersom filmens självhäftande lim innehåller ett skydd för 

filmbeläggningen mot solens UV-strålar, och att filmens lim-sida därför ska vara vänd utåt. I 

praktiken är det alltså högst tveksamt om placering på yta 3 blir aktuell. Bäst ter sig då 

placering av Energifilm på yta 2, insida ytterglas. En fördel med den placeringen är att den är 

mest effektiv i att minska problem med alltför höga innetemperaturer orsakade av 

solinstrålning. Montage på yta 4, insida innerglas, är lättast att åstadkomma rent praktiskt och 

ger viss energivinst, men medför en kallare inneryta jämfört montage på yta 2 eller 3 och 

därmed ökad risk för kondens och konvektivt kallras på insidan av fönstret. Jämfört med ett 

fönster helt utan film torde totaleffekten av Energifilm på yta 4 dock bli förbättrad komfort. 

 

Rent ekonomiskt tycks det emellertid svårt att räkna hem någon vinst genom investering i 

vare sig Energifilm eller Solfilm, åtminstone i den studerade rådhusbyggnaden. Montage av 

Solfilm ökar kostnaderna för uppvärmning pga. utestängd solvärme. Fönsterfilmerna, särskilt 

Solfilmerna, minskade behovet av den komfortkyla som behövs i solexponerade rum under 

soliga och varma dagar under året. Beräknad erforderlig kyleffekt och -energi blev dock liten i 

sammanhanget, till stor del pga. rådhusets tunga byggnadsstomme som avsevärt bidrar till 

temperaturutjämning i byggnaden. Solfilmer torde göra större nytta i byggnader med mindre 

termisk massa. Detta vore värt att studera vidare. Att distribuera kylan dit där den behövs kan 

vara praktiskt knepigt och dyrt, särskilt i skyddade kulturbyggnader. Installationskostnaden 

detta medför är svårskattad och är inte inkluderad i gjorda ekonomiberäkningar. En vidgad 

objektspecifik analys kan alltså behövas när man vet de praktiska möjligheterna för 

kylinstallation i aktuell byggnad. Just rådhusbyggnaden var försedd med mekanisk 
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behovsstyrd ventilation, med möjlighet till ganska höga ventilationsflöden för kylning; i 

byggnader utan sådant system kommer Solfilmer bättre till pass. 

 

Solfilm, men även i någon mån Energifilm, förbättrar dock som sagt den termiska komforten, 

både avseende kyla och värme, särskilt för personer som befinner sig i närheten av fönstren. 

Så, snarare än minskade kostnader torde det vara komfort- och/eller miljöskäl som kan 

motivera investering i fönsterfilmerna. Den minskade solinstrålning som de medför minskar 

även problem med bländning och spegling i t.ex. datorskärmar, liksom solinverkan på 

ljuskänsliga, värdefulla föremål, i form av t.ex. målningar och textilier.  

 

Fönsterfilmerna medförde även minskad ljustransmittans (-16 % för Energifilm; -22 % för 

Solfilm) och viss (måttlig) färgförändring vid vissa ljusförhållanden och betraktelsevinklar. 

Överlag fick de studerade fönsterfilmerna emellertid tämligen hög acceptans av de 

byggnadsantikvarier som anlitats för subjektiv bedömning, men man noterade att noggrannhet 

vid montaget är mycket viktigt och ska göras av fackman. Montage av filmerna 

demonstrerades också gå förhållandevis snabbt och medföra liten störning på verksamheten i 

lokalerna under installation. Filmerna kan lätt klippas till att passa t.ex. krökta bågar, och de 

medför inte någon ökad belastning (tyngd) för fönstret, i jämförelse med andra metoder som 

innebär komplettering med ett extra glas på bågen. Test av borttagning av 3 år gammal 

Energifilm visade att detta kunde göras utan att skada fönsterglasen, men det synes tveksamt 

att montera filmerna på riktigt tunna, ömtåliga glas, då sådana riskerar gå sönder vid 

borttagning av filmen, som tycks ha mycket god vidhäftning. Filmerna verkar gå bra att tvätta 

och tycks inte vara känsliga för repor. Tillverkaren ger 15 års garanti för filmerna. 

 

Jämförande energi- och lönsamhetsberäkningar gjordes även för två andra tänkbara alternativ 

till fönsterisoleringsåtgärder som är kommersiellt tillgängliga: Komplettering med extra LE-

glas (lågemissivitetsglas) resp. byte till Nytt högpresterande fönster. Kompletterande LE-glas 

avsåg här lösning av typ Grundels7, innebärande invändigt tillägg av isolerglas med 

lågemissiv (LE) utvändig yta, distansram i förzinkad plåt och invändig dekorlist i trä, vilket 

enligt tillverkaren förbättrar U-värdet till Uglas =1,40 W/m2K. Som Nytt högpresterande 

fönster valdes Pilkington Insulight8 med Uglas =0,60 W/m2K. Gjorda LCC-beräkningar pekar 

på att byte till Nytt högpresterande fönster inte blir lönsamt; detta även utan att hänsyn tagits 

till merkostnader som uppstår pga. långvariga störningar av verksamheten i byggnaden. Dock 

är inte heller minskade underhållskostnader medtagna i analysen – moderna aluminiumramar 

kräver mindre underhåll än träramar. Hur som helst blir det i många kulturhistoriska 

byggnader omöjligt att få moderna fönster på plats av estetiska och antikvariska skäl; i det 

studerade rådhuset skulle det inte bli tillåtet. Alternativet Komplettering med extra LE-glas 

var den lösning som nådde bäst lönsamhet, inkl. något lönsammare än Energifilm på yta 3. 

Extraglaset stänger dock inte ute solstrålning lika väl, utan tenderar att medföra ett något 

större kylbehov. Emellertid kan det även för denna lösning (av Grundel-typ) vara svårt att få 

antikvarisk acceptans, främst pga. distansprofilen i (vitmålad) aluminium och det svarta 

vulkmedel som denna fästs med på glaset och som syns utifrån. De antikvarier som medverkat 

i studien tycktes eniga om att denna lösning inte vore OK på rådhuset i Gävle.  

                                                 
7 www.grundels.se  
8 Pilkington Insulight 4S(3)-15Ar-4-15Ar-S(3)4, (3-glas med yttre glas Optitherm S3, mellanglas Pilkington 

Optifloat Clear, innerglas Optitherm S3; båda spalterna 15 mm, argonfyllda). 

http://www.grundels.se/
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Gjorda hotboxmätningar indikerade att vanligt använda schablonvärden på 

värmeövergångskoefficienten för utsidan av fönster, hse = 23-25 W/m2K, är för höga – nästan 

dubbelt så höga som uppmätts (ca 13 W/m2K) – för byggnader placerade som i det aktuella 

fallet, dvs. mitt i en medelstor stad i en geografisk zon med ganska låga vindhastigheter. 

Eftersom det handlar om ett ofta använt schablonvärde verkar verifierande, och ev. 

korrigerande test av denna värmeövergångskoefficient vettigt i framtida studier. 
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Appendix A –  ISO 15099-2003 
 
Standarden för mer detaljerade beräkningar, ISO 15099 – 2003 ”Thermal performance of 

windows, doors and shading devices – Detailed calculations”, omfattar värmeöver- och 

genomgång hos fönster. I föreliggande projekt har inte denna beräkningsmetod använts, annat 

än för att jämföra vissa värmeövergångskoefficienter, och dessas inverkan på U-värdet. I det 

här sammanhanget är det det s k mörker-U-värdet som står i fokus, dvs att inverkan av 

solstrålning försummas (sätts till 0 [W/m²]).  

 

Spaltens värmemotstånd 

Vanligtvis kan glasningens värmemotstånd försummas. För ett tvåglasfönster utan film är 

värmemotståndet som bildas mellan glasningen (dvs spalten) viktig. Emellertid är denna 

termiskt beroende där långvågiga strålningsutbytet påverkas av glasytornas emissivitet samt 

temperaturer och konvektionen av ytornas temperaturer (förutsatt luft). Spaltens 

värmemotstånd 𝑅2−3, beräknas med hjälp av 𝑁𝑢 −talet för bestämning av konvektiva 

värmeöverföringar samt radiositet för långvågig strålning. Emellertid kan det senare med 

adekvat noggrannhet beräknas överslagsmässigt genom en linjärisering, varvid 

värmeövergångskoefficienten för lång-vågig strålning, ℎ𝑟 2−3 kan bestämmas med Ekv. (18), 

gällande för två parallella ytor med försumbart strålningsläckage åt sidorna, enligt 

 

 
ℎ𝑟 2−3 = 4 ∙ (

1
1

𝜀2
+

1

𝜀3
−1

) ∙ 5,67 ∙ 10−8 ∙ (273,15 +
𝑇2+𝑇3

2
)

3

     [
𝑊

𝑚2∙𝐾
]     

(18) 

 

Där  

 𝜀2 och 𝜀3 är emissiviteterna för ytor 2 och 3 

 𝑇2 och 𝑇3 är temperaturerna för ytor 2 och 3 

 

Värmeövergångskoefficienten för konvektion ℎ𝑐 för en vertikal spalt, beräknas med hjälp av 

dimensionslösa Nusselts- och Rayleigh-talen. Rayleigh-talet kvantifierar huruvida 

strömningen är laminär eller turbulent, enligt Ekv. (19): 

 

 𝑅𝑎 =
𝜌2∙𝐻3∙9,81∙(1 𝑇𝑚⁄ )∙𝑐𝑝∙|𝑇3−𝑇2| 

 𝜆∙𝜇
         (19) 

 

där 

 𝜌 är luftens densitet [kg/m³] 

 𝐻 är spaltens höjd [m] 

 𝑇𝑚 är medeltemperaturen hos spalten, (𝑇2 + 𝑇3) 2⁄  [°C] 

 𝑐𝑝 är luftens specifika värmekapacitet [J/(kg∙K)] 

 𝜆 är luftens värmekonduktivitet [W/m∙K] 

 𝜇 är luftens dynamiska viskositet [Pa∙s] 

 

Ra-talet används för att välja lämpligt samband för bestämning av Nu-talet enligt följande 

ekvationer: 

 

 𝑁𝑢 = max (𝑁𝑢1, 𝑁𝑢2)         (20) 
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 𝑁𝑢1 = 0,0674 ∙ 𝑅𝑎1 3⁄                 𝑜𝑚 𝑅𝑎 > 5 ∙ 104      (21) 

 𝑁𝑢1 = 0,0282 ∙ 𝑅𝑎0,413             𝑜𝑚 104 < 𝑅𝑎 ≤ 5 ∙ 104      (22) 

 𝑁𝑢1 = 1 + 1,75967 ∙ 10−10 ∙ 𝑅𝑎2,2985    𝑜𝑚 𝑅𝑎 ≤ 104      (23) 

 

 
𝑁𝑢2 = 0,242 ∙ (

𝑅𝑎∙𝑑2−3

𝐻
)

0,272

         
(24) 

 

där 𝐻 = spaltens höjd [m] 

 𝑑2−3 = spaltens bredd [m] 

 

Med Nusselt-talets belopp bestäms den konvektiva värmeövergångskoefficienten med Ekv. 

ekvation (Z+7) så att 

 

 ℎ𝑐 2−3 = 𝑁𝑢 ∙
𝜆

𝑑2−3 
      [

𝑊

𝑚2∙𝐾
]    (Z+8) 

 

Där  𝜆 är luftens värmekonduktivitet [W/(m∙K)] 

 𝑑2−3  är spaltbredden [m] 

 

Slutligen kan värmemotståndet hos spalten kvantifieras med inversen av summan av 

värmekoefficienterna, så att: 

 

 𝑅2−3 =
1

ℎ𝑟 2−3+ℎ𝑐 2−3
     [

𝑚2∙𝐾

𝑊
]   (Z+9) 

 

Värmeöverföringskoefficienter vid fönstrets externa ytor 

Fönstret transmitterar värme via långvågig strålning och konvektion. Långvågiga strålningen 

sker delvis mot omgivnings ytor och delvis mot himlavalvet. Himlavalvets temperatur sker 

mot en motstrålande temperatur som framförallt påverkas av molnigheten. För att förenkla 

beräkningen antas att himlavalvets motstrålande temperatur är detsamma som luftens 

temperatur; på samma sätt som omgivande ytor, t.ex. vegetation, mark och byggnaders 

fasader har samma temperatur som uteluften. Eftersom den betraktade fönsterytan antas vara 

liten i jämförelse med omgivande och himlavalvets ytor, fås genom linjärisering, en långvågig 

värmeövergångskoefficient ℎ𝑟 1 där 

 

 ℎ𝑟 1 = 4 ∙ 𝜀1 ∙ 5,67 ∙ 10−8 ∙ (273,15 + 𝑇𝑚 1)3     [
𝑊

𝑚2∙𝐾
] (Z+10) 

Där  𝜀1 är emissiviteten hos yta 1 [1] 

 𝑇𝑚 1 är medeltemperaturen för yttemperaturen 𝑇𝑠𝑒 och utetemperaturen 𝑇𝑒 [°C] 

 

Vanligtvis antas att glasytor har emissiviteten 0,84 och opaka ytor, såsom karmar och bågar, 

ha emissiviteten 0,9. 

 

Enligt standarden påverkas konvektionen framförallt av vindhastighet och vindriktning; i det 

sistnämnda fallet om fönstret befinner sig på byggnadens lovart- eller läsida i förhållande till 

vindriktningen. Eftersom vindhastigheter i det aktuella fallets hämtats från en klimatstation 

där vindhastighet och riktning mätts på 10 meters höjd utanför tätbebyggelse, har följande 

samband ansetts aktuella för bestämning av konvektiva värmeövergångskoefficienten, ℎ𝑐 1: 
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 ℎ𝑐 1 = 4,7 + 7,6 ∙ 𝑣𝑠       [
𝑊

𝑚2∙𝐾
]   (Z+11) 

 

där uppskattade lokala vindhastigheten invid fönstret, 𝑣𝑠, är beroende av betingelser som 

redovisas enligt följande. Om vindriktningen är sådan att fönstret finns på lovartsidan fås, 

givet att vindhastigheten är 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑 [m/s] uppmätt av klimatstationen, att 

 

 𝑣𝑠 = 0,25 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑 om 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑 > 2    [𝑚 𝑠⁄ ]   (Z+12) 

 𝑣𝑠 = 0,5 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑 om 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑 ≤ 2    [𝑚 𝑠⁄ ]   (Z+13) 

 

Om fönstret finns på byggnadens läsida fås  

 

 𝑣𝑠 = 0,3 + 0,05 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑    [𝑚 𝑠⁄ ]   (Z+14) 

 

Sammanfattningsvist approximeras totala värmeövergångskoefficienten, här kallad ℎ𝑢, under 

förutsättningen att motstrålande temperaturer är ungefär lika med uteluftens temperatur, bli 

 

 ℎ𝑢 = ℎ𝑟 1 + ℎ𝑐 1    [
𝑊

𝑚2∙𝐾
]    (Z+15) 

 

Inversen på ℎ𝑢 kallas enligt flera ISO-standarder för värmeövergångsmotståndet 𝑅𝑠𝑒.Härmed 

påpekas att när klimatskärmskomponenters U-värden deklareras, har värdet hos 𝑅𝑠𝑒 

normerats så att 

 

 𝑅𝑠𝑒 = 0,04 [
𝑚2∙𝐾

𝑊
] ;  ℎ𝑢 = 25 [

𝑊

𝑚2∙𝐾
]    (Z+16) 

 

Normeringen medför att variationer hos rådande betingelsers inverkan på 

värmeövergångsmotståndet pga. lokala vindhastigheter och vindriktning, molnighet, fönstrets 

och omgivande ytors temperaturer, geometri och lokalisering, förbises. 

 

Värmeöverföringskoefficienter vid fönstrets interna ytor 

Värme överförs från rummet i vilken fönstret är placerat, till fönstrets exponerade yta, via 

långvågig strålning och naturlig konvektion. Om fönstrets area är liten i jämförelse med 

rummets invändiga motstrålande area, kan en värmeövergångskoefficient ℎ𝑟 4 approximeras 

enligt ekvation Z+17: 

 

 ℎ𝑟 4 = 4 ∙ 𝜀1 ∙ 5,67 ∙ 10−8 ∙ (273,15 + 𝑇𝑚 4)3     [
𝑊

𝑚2∙𝐾
] (Z+17) 

Där  𝜀4 är emissiviteten hos yta 4 [1] 

𝑇𝑚 4 är medeltemperaturen för fönstrets yttemperatur 𝑇4 och invändiga ytors 

medeltemperatur 𝑇𝑖𝑛𝑣 [°C] 

 

Om invändiga ytors medeltemperatur saknas, brukar dessa antas ha rumsluftens temperatur 𝑇𝑖. 

 

Naturliga konvektionen beräknas utifrån Ra-talet,  
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 𝑅𝑎 =
𝜌2∙𝐻3∙9,81∙(1 𝑇𝑚 𝑖⁄ )∙𝑐𝑝∙|𝑇𝑖−𝑇4| 

 𝜆∙𝜇
     [1]   (Z+18) 

 

 𝜌 är luftens densitet [kg/m³] 

 𝐻 är fönstrets höjd [m]  

 𝑇𝑚 𝑖 är strömningsgränsskiktets medeltemperatur, 𝑇𝑖 + 0,25 ∙ (𝑇4 − 𝑇𝑖) [°C] 

 𝑐𝑝 är luftens specifika värmekapacitet [J/(kg∙K)] 

 𝜆 är luftens värmekonduktivitet [W/m∙K] 

 𝜇 är luftens dynamiska viskositet [Pa∙s] 

 

För vertikala fönster gäller följande: om Ra-talet är lägre eller lika med 1,063∙1011, så är 

strömningen laminär, varvid Nu-talet fås enligt formeln 

 

 𝑁𝑢 = 0,56 ∙ 𝑅𝑎1 4⁄     (Z+19) 

 

För högre Ra-värden bestäms Nu-talet enligt 

 

 𝑁𝑢 = 0,13 ∙ (𝑅𝑎1 3⁄ − 4737) + 319   (Z+20) 

 

Därefter fås konvektiva värmeövergångskoefficienten ur ekvation Z+21 

 

 ℎ𝑐 4 = 𝑁𝑢 ∙
𝜆

𝐻 
      [

𝑊

𝑚2∙𝐾
]     (Z+21) 

 

Där  𝜆 är luftens värmekonduktivitet [W/(m∙K)] 

 𝐻  är fönsterhöjden [m] 

 

Totala värmeövergångskoefficienten ℎ𝑖 är summan av de två värmeöverföringssättens 

värmeövergångskoefficienter, därmed 

 

 ℎ𝑖 = ℎ𝑟 4 + ℎ𝑐 4    [
𝑊

𝑚2∙𝐾
]    (Z+22) 

 

Inversen kallas för värmeövergångsmotståndet 𝑅𝑠𝑖. Som framgår ur ekvationerna upptill är 

denna storhet beroende av fönstrets höjd och emissiviteter samt fönstrets, rumsluftens och 

omgivande ytors temperaturer. 𝑅𝑠𝑖 får i U-värdesdeklarationer ett normerat schablonbelopp 

som motsvarar 

 

 𝑅𝑠𝑖 = 0,13 [
𝑚2∙𝐾

𝑊
] ;  ℎ𝑖 = 7,69 [

𝑊

𝑊𝑚2∙𝐾
]   (Z+23) 
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Appendix B – Estetisk & antikvarisk bedömning av Solfilmen 
 

Bedömningsprotokoll avseende antikvariska & estetiska aspekter på 

energibesparingsmontage på fönster med kulturhistoriska värden 
 

Åtgärd som bedömts:_Montage av ”Solfilm”, 3M Sun Control Window Film, Prestige 70 (PR70), på 

utsida ytterglas på ett gammalt 2-glas-fönster           

 

Bedömningar gjorda av montage på ett södervänt fönster i Rådhuset i Gävle, där solfilm var 

monterad på glasen i ena fönsterbågen medan glasen i den andra bågen var opåverkade. 

Bedömningarna gjordes av två byggnadsantikvarier från Länsmuseet i Gävle. Bedömning gjordes 

både dagtid och kvällstid (mörk ute) en mulen vinterdag, samt en solig sommardag.  

                                                                                                                                         

Datum & väderlek:_ 

2018-12-07, gråmulet, disigt   x-markeringar nedan. 

2019-06-20, soligt, klart väder   x-markeringar nedan. 

 

Nedan har kommentarer från de två bedömarna åtskilts med ”//”. I några gränsfall har bedömaren 

satt två markeringar för intilliggande alternativ. 

 

 

 

1. Förändring i färgton vid genomsikt utifrån. 

□  Ingen synlig inverkan    

xx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

xx  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

x  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

□  Märkbar inverkan, oacceptabel 

□  Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

□  Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

□  Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentar:  Glas + film ger en mer blågrön ton. // Blåsvart färgton när belysningen i 

rummet är släckt. Mer blågrön färgton när belysningen inne är tänd.  ///  Något blåare glas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Forts.   



  

78 

 

2. Reflexion utsida. (Förstärkt? Ändrad konturskärpa och färgton? Etc.) 

x  Ingen synlig inverkan    

xx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

x  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

□  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

□  Märkbar inverkan, oacceptabel 

□  Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

□  Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

□  Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentar: Glas + film ger en mer blågrön ton.  
 

 

3. Förändring i upplevelsen av ojämna glasytors ljusbrytningsschattering (gäller särskilt 

munblåsta glas). 

x  Ingen synlig inverkan    

x  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

□  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

□  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

□  Märkbar inverkan, oacceptabel 

□  Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

□  Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

xx  Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentar: Upplever inte att glasen är ojämna. // Inte särskilt ojämna glasytor. 
 

 

4. Inverkan på ramverket, utsida. 

□  Ingen synlig inverkan    

xx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

x  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

□  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

□  Märkbar inverkan, oacceptabel 

□  Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

□  Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

x  Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentar:  Skillnaden syns. Den laminerade sidan har en mer blågrön kulör. // Ingen fysisk 

påverkan, däremot en estetisk och visuell påverkan.  /// Något gulare.  
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5. Förändring i färgton vid genomsikt inifrån. 

□  Ingen synlig inverkan    

xxx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

x  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

□  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

□  Märkbar inverkan, oacceptabel 

□  Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

□  Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

□  Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentar: Gröngul ton.  ///  Något gröngul ton. // Väldigt liten skillnad. 
 

 

6. Reflexion insida, ljust ute. (Förstärkt? Ändrad konturskärpa och färgton? Etc.) 

□  Ingen synlig inverkan    

xxx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

□  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

□  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

□  Märkbar inverkan, oacceptabel 

□  Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

□  Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

□  Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentar: Kulörton ja. Konturskärpa – knappt märkbar.  /// Mycket tydligare spegelbild i 

glasen med film. 
 

 

7. Reflexion insida, mörkt ute. (Förstärkt? Ändrad konturskärpa och färgton?) 

□  Ingen synlig inverkan    

xx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

□  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

□  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

□  Märkbar inverkan, oacceptabel 

□  Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

□  Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

□  Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentar:  Samma skärpa på spegelbild inifrån. Knappt märkbar kulörskillnad. // Spår 

efter montaget av plastfilmen framträder när man står nära rutan (enstaka smala strimmor). 
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8. Inverkan på ramverket, insida. 

□  Ingen synlig inverkan    

xx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

□  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

□  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

□  Märkbar inverkan, oacceptabel 

□  Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

□  Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

x  Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentar: Något mer gulgrön ton av filmen.  /// Något mer gulgrön ton. 

 
9. Ljustransmission – i vilken mån medför montaget ett märkbart minskat ljusinsläpp? (Kan 

ev provas genom att t.ex. öppna fönstret.) 

□  Ingen synlig inverkan    

xx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

xx  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

□  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

□  Märkbar inverkan, oacceptabel 

□  Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

□  Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

□  Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentar:  Jo, tar en hel del ljus. Helt klart. Blir tydligt då man öppnar bågen. // Det syns 

skillnad på hur ljus fönsterbrädan upplevs.   

 
10. Bubblor, kantpassning och andra synliga effekter av lågemissivitetsfilm. 

x  Ingen synlig inverkan    

x  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

xx  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

x  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

□  Märkbar inverkan, oacceptabel 

□  Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

□  Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

□  Irrelevant för det aktuella montaget 
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Kommentar:  I ytterkant synligt bubblig. Dålig vidhäftning? Dålig passform på kantpassning. 

Uppenbarligen pga. fler mått att förhålla sig till när filmen monterats på spröjsad båge. 

Måtten per glas kan skilja sig år, och har då alla filmen skurits till efter första måttet, kan 

kantpassningen bli därefter.  //  Det syns lite bubblor främst på den nedersta fönsterrutan. 

Kantpassningen är ej särskilt god.  ///  Ställer höga krav på montören. 
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Appendix C – Estetisk & antikvarisk bedömning av Energifilmen 
 

Bedömningsprotokoll avseende antikvariska & estetiska aspekter på 

energibesparingsmontage på fönster med kulturhistoriska värden 
 

Åtgärd som bedömts:_Montage av Energifilm 3M Thinsulate 75 Window Film Climate Control (CC75) 

på gamla 2-glas-fönster           

 

Bedömningar gjorda av montage dels i Rådhuset i Gävle, dels i en gammal industribyggnad i 

Kopparlunden (Verkstaden 21.1) i Västerås. Bedömningarna gjorda av två lokalt verksamma 

byggnadsantikvarier på båda ställena: två från Länsmuseet i Gävle resp. två från Västmanlands läns 

museum. Besök gjordes både dagtid och kvällstid (mörk ute) på båda ställena, och Rådhuset besöktes 

såväl en mulen vinterdag som en solig sommardag (Energifilm på insida innerglas, yta 4, i båda 

fallen), och under sommardagen var hotboxen borttagen så bedömning kunde göras utifrån av fallet 

med Energifilm på insida innerglas, yta 2. 

                                                                                                                                         

Plats, datum & väderlek:_ 

Rådhuset i Gävle, film på yta 4:  2018-12-07, gråmulet, disigt   x-markeringar nedan. 

Rådhuset i Gävle, film på yta 4:  2019-06-20, soligt, klart väder   x-markeringar nedan. 

Rådhuset i Gävle, film på yta 2:  2019-06-20, soligt, klart väder   x-markeringar nedan. 

Kopparlunden Verkstaden 21.1, Västerås, film på yta 4:  2018-11-13 resp. 2018-12-05;  halvklart resp 

molnigt. 

x-markeringar nedan.  

 

 

1. Förändring i färgton vid genomsikt utifrån. 

x     Ingen synlig inverkan    

xx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

xxx  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

x  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

     Märkbar inverkan, oacceptabel 

     Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

x     Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

     Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentarer:_  

Rådhuset Gävle: Från vissa håll syns inte filmen alls. Från andra vinkl.ar ger den en svag vitgrå 

kulörton. // Svag lila färgton när det är släckt i rummet. Svag lila-grön färgton när belysningen är 

tänd.  Något ”mörkare” glas jämfört med fönstret intill. 

Kopparlunden, Västerås: Skiftar svagt i lila/blå. // Vissa rutor mot öst har en blå/grönare ton än 

andra. Annars lila ton. 
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2. Reflexion utsida. (Förstärkt? Ändrad konturskärpa och färgton? Etc.) 

xxx  Ingen synlig inverkan    

xxxx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

x  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

     Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

     Märkbar inverkan, oacceptabel 

     Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

     Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

     Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentarer: 

Rådhuset Gävle:  Se ovan. Bredvid den olaminerade bågen syns en viss skillnad, denna är 

sannolikt endast märkbar för någon som redan vet. Förmodligen kommer ingen att tänka på 

ev färgton och skärpa, om alla bågarna blir laminerade. 
Kopparlunden, Västerås:  Skiftar svagt i lila/blå. // Mulet ute. 

 

 

 

 

3. Förändring i upplevelsen av ojämna glasytors ljusbrytningsschattering (gäller särskilt 

munblåsta glas). 

xxxx  Ingen synlig inverkan    

x  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

     Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

     Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

     Märkbar inverkan, oacceptabel 

     Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

     Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

xxx  Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentarer:  

Rådhuset Gävle: Ser över huvud taget inga ojämnheter i glasytorna. // Befintliga glasytor är 

inte särskilt ojämna. 
Kopparlunden, Västerås: Glaset var inte särskilt ojämnt. 
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4. Inverkan på ramverket, utsida. 

xxxx  Ingen synlig inverkan    

x  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

     Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

     Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

     Märkbar inverkan, oacceptabel 

     Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

     Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

xxx  Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentarer:  
Rådhuset Gävle: Möjligen upplevs innerbågens vita kulör som något mörkare. Gråare i jmf med 

intilliggande båge. // Enbart glasyta påverkad av installationen. 
Kopparlunden, Västerås:  

 

 

 

 

 

5. Förändring i färgton vid genomsikt inifrån. 

x     Ingen synlig inverkan    

xxxx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

x  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

     Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

     Märkbar inverkan, oacceptabel 

     Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

     Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

     Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentarer:  
Rådhuset Gävle:  Marginell skillnad. Något mer blågrön kulör på filmsidan. // Väldigt  liten skillnad 

mellan fönster med eller utan Energifilm. Något gulare ton. 
Kopparlunden, Västerås:  Synligt, men inget man tänker på efter montering. 
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6. Reflexion insida, ljust ute. (Förstärkt? Ändrad konturskärpa och färgton? Etc.) 

     Ingen synlig inverkan    

xxxxx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

x  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

     Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

     Märkbar inverkan, oacceptabel 

     Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

     Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

     Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentarer:  
Rådhuset Gävle:  Väldigt grådisigt ute idag, så ”klarheten” i vädret var rätt begränsad. Det påverkade 

även upplevelsen genom filmen. Tydligare spegelbild med film. // Väldigt liten skillnad. 
Kopparlunden, Västerås:  Märkbar, men stör inte. 

 

 

 

7. Reflexion insida, mörkt ute. (Förstärkt? Ändrad konturskärpa och färgton?) 

     Ingen synlig inverkan    

xx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

     Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

xx  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

     Märkbar inverkan, oacceptabel 

     Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

     Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

     Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentarer:  
Rådhuset Gävle: Skarpare och större reflektion. Tydligare skärpa på lamineringen (på ens spegelbild). 

// Två ljusare partier framträder på den nedersta rutan när det är mörkt ute och belysningen i 

rummet är tänd. 
Kopparlunden, Västerås:  Tydligt lila sken, lampor reflekterar när man tittar på glasrutan från sidan; ej 

rakt framifrån dock. Syns tydlig skillnad i jämförelse med glas utan film. // Tydlig färgskillnad (lila), 

tydlig reflexion, syns tydligast från sidan. Putsspår syns tydligt från sidan. Inte alls lika tydligt rakt 

framifrån.  
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8. Inverkan på ramverket, insida. 

xx  Ingen synlig inverkan    

xx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

     Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

     Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

     Märkbar inverkan, oacceptabel 

     Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

     Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

xx  Irrelevant för det aktuella montaget 

 

Kommentarer:  
Rådhuset Gävle:  Något blågrön ton, knappt märkbar. // Ingen inverkan på ramverket med aktuellt 

montage.  Något gulare ton. 
Kopparlunden, Västerås:  Viss fukt kommer in vid montering, vilket kan ge konsekvenser på 

fönsterbågen och spröjs. 

 

 

 

9. Ljustransmission – i vilken mån medför montaget ett märkbart minskat ljusinsläpp? (Kan 

ev provas genom att t.ex. öppna fönstret.) 

xx     Ingen synlig inverkan    

xxx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

x  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

     Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

     Märkbar inverkan, oacceptabel 

     Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

     Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

     Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentarer:  
Rådhuset Gävle:  Något mörkare. Förmodligen mer lättläst skillnad vid klart väder. // Väldigt liten 

skillnad vid prov med öppet eller stängt fönster. 
Kopparlunden, Västerås:  
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10. Bubblor, kantpassning och andra synliga effekter av lågemissivitetsfilm. 

x     Ingen synlig inverkan    

xxx  Knappt märkbar inverkan - acceptabelt  

x  Märkbar inverkan, nätt och jämt acceptabel 

x  Märkbar inverkan, tveksamt om acceptabel 

     Märkbar inverkan, oacceptabel 

     Påtaglig inverkan, tveklöst oacceptabel 

     Gick inte att bedöma vid besökstillfället 

     Irrelevant för det aktuella montaget 
 

Kommentarer:_  

Rådhuset Gävle:  På nära håll (ca 25 cm) blir en något bristande kantpassning synlig. Ej från längre 

avstånd. Det samma med små bubblor i kanten på filmen. Men små, små bubblor kan också finnas i 

äldre glas, så bubblor i denna ringa omfattning är ej av betydelse. Men visst, monteringen ställer 

höga krav på utföraren. Och på underlaget. // Enbart någon enstaka liten bubbla. (Betydligt mindre 

än för solfilmen).   Filmkanten syns på några ställen. 
Kopparlunden, Västerås: Ej helt bra passning. Skar ut filmens storlek innan den sattes på. Små 

bubblor i hörn efter damm mm. // Inte särskilt märkbart i dagsljus, men tydliga spår efter putsraka 

när det var mörkt ute. Släppte i vissa kanter och hörn. 

 

 

 

 

 

Kommentar: Montaget i Kopparlunden var det första som gjordes i Sverige (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Forts.   
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Kompletterande fråga om film vs extraglas 
 

Instruktion till de fyra byggnadsantikvarierna: 

Du har tidigare gett hjälp oss att göra estetisk och antikvarisk bedömning av montage av energifilm 

på fönster. Om man nu är ute efter att energieffektivisera skyddsvärda fönster så är det ju intressant 

att ställa tänkbara alternativ mot varandra, och vi vore tacksamma om du kunde ta ställning till 

alternativet att komplettera med ett extra glas, som t.ex. hålles på plats med en list som även utgör 

dekorlist. Givet att detta görs omsorgsfullt av en fackman och att bågen tål den extra lasten, vilken 

metod skulle du generellt föredra ur estetisk och antikvarisk synvinkel?  

(x = bedömning gjord av antikvarierna i Gävle, x = bedömning gjord av antikvarierna i Västerås) 

 

x Energifilm – utan någon större tvekan. 

x Energifilm – något hellre. 

xx Oavgjort – sammantaget ingen metod bättre än den andre. 

    Extraglas – något hellre. 

    Extraglas – utan någon större tvekan. 

 

Kommentar antikvarie 1: 

Det var en inte alldeles lätt jämförelsefråga ni ställer då det ju även är viktigt att väga in hur pass 

skyddsvärda fönstren är. Förutsatt att fönstren inte blir alltför förändrade till sin kulör och att 

energifilmen verkligen är helt reversibel även efter ett antal års montage, skulle jag dock säga: 

Energifilm - något hellre.  

Ett energiglas som monteras fast på insidan av en fönsterbåge innebär ju alltid någon form av 

ingrepp i originalmaterialet och rör det sig om en orörd originalfönsterbåge samt en välbevarad 

interiör kan även en ny dekorlist förändra upplevelsen av ett fönster och därmed en rumsmiljö. 

Därigenom känns en demonterbar energifilm generellt sett som ett skonsammare/varsammare 

alternativ.  

Men det finns ju även fall där fönsterbågen har så högt kulturhistoriskt värde att även en energifilm 

känns tveksam och då kan ju en fristående extrabåge som placeras innanför fönsterbågen vara ett 

bättre alternativ, exempelvis i en kyrka med blyspröjsade fönster från tidigt 1800-tal.  

 

Kommentar antikvarie 2: 

Inte helt lätt att svara på eftersom det inte finns ett generellt svar som går att applicera på alla typer 

av äldre fönster… Men, förutsatt att energifilmen är helt reversibel utan att skada underliggande 

glas, så skulle jag välja den. Men en avvägning måste ändå ske, tänker jag. Jag skulle troligen inte 

rekommendera metoden på fönsterbågar och glas med mycket höga kulturhistoriska värden, som 

t.ex. kyrkofönster med glasmålningar eller färgade glas. Både utifrån dess värden, men också för att 

energifilmen möjligen kan förvanska kulörerna något. De flesta äldre kulturhistoriska fönster har 

dock inte den typen av höga värden, så i de allra flesta fall skulle jag rekommendera energifilmen. 

Avvägning behöver då ske hur viktigt rumsljuset är. Tänker t.ex. på miljöer som museum o dyl, men 

där jobbar man kanske mest med tillsatt ljus, i i övrigt mörklagda utrymmen. 

 

Kommentar antikvarie 3: 

Det är inte helt enkelt att svara på eftersom det kan göra större eller mindre skillnad beroende på 

vilken typ av fönster som materialet ska monteras på. Det som talar för extraglas kan vara att det är 
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en metod som använts relativt länge och att det är i samma material som fönstret och åldras på 

samma sätt. Med god kvalitet och med rätt underhåll kan det ha lång livslängd. Men om det 

monteras på en äldre fönsterbåge finns risk för att bågens profileringar och djup döljs, att det ser 

klumpigt ut och att estetiska värden påverkas. Det hjälper inte att dekorlisten är profilerad i detta 

fall. (Denna bör alltid hållas så enkel som möjligt för att inte störa eller förvirra.) Ett extraglas medför 

dessutom alltid ett ingrepp i snickerier. 

Fönsterfilmen å sin sida innebär inget ingrepp på själva snickerierna utan här är det mer 

kulörförändringar och speglingar som kan verka störande. Nedmonteringen av filmen kan även skada 

äldre rutor och vi vet ännu inte hur de åldras. Troligen kommer de att behöva bytas med jämna 

mellanrum. Eftersom det är en relativt ny metod vet vi heller inte riktigt hur rutorna påverkas över 

tid. 

Mitt svar blir därför oavgjort mellan extrafönster och fönsterfilm. Jag tycker att båda metoderna 

verkar användbara, men det beror mycket på vilken typ av fönster det gäller. 

 

Kommentar antikvarie 4: 

Det blir alternativet oavgjort, med viss lutning åt energifilm. Båda alternativen har för- och nackdelar, 

se längre ner i mailet.   

Tycker att man bör göra en bedömning från fall till fall, att det inte går att säga generellt hur man ska 

göra. Det beror på vad det är för typ av fönster och byggnad, om det är ursprungliga fönster och hur 

gamla de är. Det beror på vad rummet används till, i vilken bebyggelsemiljö byggnaden ligger i och 

om upplevelsen av fönstren är viktigast.ex.teriört eller interiört.  T.ex. Om bågen på insidan har en 

vacker profilering som är viktig, är ett bättre alternativ energifilm och inte dekorlist som skulle dölja 

denna. Men om det är ett mer nyare modernt fönster (som på bilden du skickade), kanske en diskret 

ej profilerad dekorlist inte stör så mycket. 

Det framgår inte om det här extraglaset är ett helt irreversibelt ingrepp eller om det sätts intill det 

andra glaset. Jag utgår ifrån att ett extraglas innebär ett litet ingrepp på bågen.  

Det framgår inte heller vilken typ av energifilm det avser. Jag antar att det är den typen med minst 

färgskiftning. Mina Plus och Minus med de olika alternativen i jämförelse med varandra: 

  

Energifilm                   +    – 

Ingen påverkan på bågen bubblor i samband med filmen 

Bättre interiör upplevelse av fönstren än 
dekorlist (oftast) 

risk vid avtagning av film 

Reversibelt (vet man det säkert?)  kan se något konstgjort ut   med 
färgskiftningarna (både exteriört och interiört) 

Ny metod, kan förhoppningsvis utvecklas mer 
och bli bättre 

Ny och något obeprövad metod, hur åldras 
den? 

 

Extraglas                   +    – 

Ej färgskiftningar i glaset  Visst ingrepp på bågen 

Bättre exteriör upplevelse av fönstren Kan se klumpigt ut, ej tidstypiskt 

Väl hantverksmässig beprövad metod, vet hur 
det åldras 

kan se något konstgjort ut   med 
färgskiftningarna (både exteriört och interiört) 

Ny metod, kan förhoppningsvis utvecklas mer 
och bli bättre 

Förlorar att helt se fönsterbågen, förlorar ev. 
profilering på bågens insida 
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Övrigt: 

Dekorlisten bör göras så diskret som möjligt och om möjligt anpassas efter stilen på fönstret. 

  

Tänker på ett tredje alternativ (om man inte behöver öppna fönstren), som har använts för fönstren i 

den byggnad vi sitter i och där museet har sina utställningar. Det är en industribyggnad från tidigt 

1900-tal. I utställningslokalerna, där man inte tittar på fönstren interiört (det hänger annat för) har 

man de gamla bågarna kvar, enkelglas, och sedan en stor luftspalt och därefter nyare glas (tror att 

det är säkerhetsglas). Utifrån ser detta väldigt bra ut och bågarna blir intakta. Men det förutsätter ju 

att rummet har den särskilda användningen.  
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Appendix D – Beskrivning av byggnad ”Kopparlunden” 

 

Nordöstra hörnet av Emausverken, Kopparlunden 
 

Historik och beskrivning 

Den aktuella byggnadsdelen ligger i det tidigare industriområdet Kopparlunden i Västerås. I 

området hade både ASEA och Svenska Metallverken fabriker och verkstäder för tillverkning 

av produkter för elektrifiering. Platsen för verkstäderna var en före detta lantegendom, Emaus 

gård, som inköptes av ASEA 1897. Svenska Metallverken fick köpa halva egendomen medan 

ASEA behöll resten av marken. Svenska Metallverken, som då var en fristående 

underleverantör till ASEA med namnet Nordiska Metallaktiebolaget, blev senare en stor 

koncern. Från början fanns även bostäder, främst för arbetare på fabrikerna, förutom 

verkstäder på området. Idag innehåller de forna fabrikerna och verkstäderna bland annat 

kontor, kulturhus och gymnasium. 

ASEA:s Emausverkstad byggdes för tillverkning av stora maskiner. Byggåret för de första 

verkstäderna var 1899, men på- och ombyggnationer skedde ända fram till 1947 då den 

monumentala generatorsverkstaden uppfördes. Här tillverkades bland annat generatorer för de 

flesta större vattenkraftverk i Sverige. 

Det nordöstra hörnet av Emausverken, där företaget Solid Park idag ligger, står troligen på en 

grund från 1890-talet, men är ombyggt. Byggnaden har ett modernare formspråk än närmast 

intilliggande fasader och kan ha byggts samtidigt som den stora tillbyggnaden i söder under 

slutet av 1940-talet. Det kan även ha byggts något tidigare då flera tillbyggnader i området 

gjordes under på 1930-talet. 

Byggnadsdelen är något högre än de bredvidliggande äldre huskropparna och byggd i två 

plan. De, för studien, aktuella fönstren på översta våningsplanet är mycket stora 

tvåluftsfönster med mittpost och spröjsade i nio rutor. Fasadmaterial i ojämnt bränt, rött tegel 

och fönster och dörrar i mörkgrön kulör. Taket är plant. 

 

Kulturhistorisk värdering 

Byggnadsdelen har ett byggnadshistoriskt värde genom sin, för verkstäder och fabriker, 

typiska och bevarade byggnadsstil. Byggnadsmaterialen som ojämnbränt tegel och fönster 

med träbågar har genomgående hög kvalitet och ett hantverksmässigt utförande. Byggnadens 

proportioner med räta vinkl.ar, symmetrisk färgsättning och fasadutformning ger den även ett 

arkitektoniskt värde. Hela området innefattas av en industrihistorisk epok med ägare som 

ASEA och AB Svenska Metallverken och deras tillverkning. Därmed får byggnaden även ett 

samhällshistoriskt och ett teknikhistoriskt värde.  
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Karta 

 

    
T. v. Centrala Västerås med Kopparlunden i öst. Emausverken inringat. T.h. Emausverken med den aktuella 

byggnadsdelen, det nordöstra hörnet, gulmarkerat. 
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