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Abstract  

Today's society is increasingly demanding that every building should become even 

more energy efficiency. One of Sweden’s domestic aims is at 2050 decrease the 

energy use of the building stock with 50 % compared with the energy use of 1995. 

This thesis is written to the EKG-projects where the thesis is a guideline for 

property-owners that is involved in the whole project, EKG-projects. The main 

reason of the thesis is if the property owner decides to replace its windows to more 

energy efficient windows. The thesis also highlights other important areas and 

concepts in modern window constructions and also research and a marketing 

evaluation for windows and its expenditure. The thesis also includes thoughts and 

remembrance when a person has decided for window replacement and also about 

the architectural point of view and energy simulation of a room when a window is 

being replaced. By the method used in the thesis the results for the energy 

simulation was much lower energy losses when a window replacement with low 

energy window took place. As well the thermal comfort improved. This has in turn 

let that the “stay-area” has increased and the thermal climate indices, Predicted 

Mean Vote (PMV) has improved slightly.        
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Sammanfattning 

I dagens samhälle ställs allt högre krav på att energieffektivisera byggnader, därmed 

ställs även krav på att energieffektivisera befintliga byggnaderna. Ett av Sveriges 

nationella mål är att energianvändningen inom bebyggelse halveras till år 2050 

jämfört med 1995. Examensarbete har skrivit för EKG-projekt, en vägledning för 

fastighetsägarna som deltar i projektet vid eventuella fönsterbyten. Denna uppsatts 

belyser viktiga områden och idéer inom modern fönsterkonstruktion, med 

tillhörande undersökningar samt en marknadsundersökning för fönster och dess 

kostnader. Detta examensarbete innefattar även vilka tankar man bör ha i åtanke vid 

bestämt fönsterbyte ur den arkitektoniska synvinkel samt en energisimulering för 

ett rum, där fönstret byts ut mot en lågenergi fönster. Via metoden som användes 

blev resultatet för energisimuleringen naturligtvis lägre energiförluster genom ett 

lågenergi fönsterbyte samt att den termiska komforten förbättrades. Detta har lett i 

sin tur att vistelsezonen har ökats samt det termiska klimatindexen, Predicted Mean 

Vote (PMV), har för förbättras aningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Fönster, energieffektivisering, termisk komfort, arkitektoniska aspekten, marknads 

undersökning, teknisk aspekt och fönster i framtiden.   
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Förord 

Detta examensarbete är en avslutning på min byggnadsingenjörsutbildning på 

Högskolan i Gävle. Detta arbete har inte varit ett direkt uppdrag från EKG-projekt, 

men ska vägleda byggherrar som deltar i projektet vid byte av fönster. Jag vill rikta 

ett stort tack till min handledare, Jan Akander, på Högskolan i Gävle för hans 

vägledande som har varit till stor hjälp vid funderingar och tveksamheter.  

 

Azad Remazan 

Gävle 2012-08-31 
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Beteckningar och förklarningar 

Terminologi 

Argon – Den vanligaste ädelgasen, med kemisk beteckning 18 och innehar bättre 

isoleringsförmåga än luft mellan isoleringsrutorna (Andersson S. S., 2011) 

 

Kallras – En form av oönskad luftström orsakad av temperaturskillnader, då den 

kalla strömmen av luft som kan uppfattas längs ett fönster som har otätheter kan 

kännas som ett drag och uppfattas obehaglig  (Rockwool, 2011) 

 

Kondens – Ett naturligt fenomen som uppstår då fukt frigörs ur luft. Ett exempel är 

när den fuktiga luften avkyls mot ett kallt fönster, då vatten går från gasform till 

vätskeform, via kondensation  (Rockwool, 2011) 

 

Konvektion – Enligt definition ett värmeutbyte mellan olika luftvolymer och samt ett 

värmeutbyte mellan strömmande medior och fast ytor. Egenkonvektion (naturlig 

luftrörelse) termisk drivkraft. Den varma luften stiger och på så sätt sätts luften i 

rörelse. Det finns även påtvingad konvektion som uppkommer genom vind och 

tryckskillnader. När en luftström passerar en konstruktion som inte är lufttät, sugs 

luft med luftfuktighet ut ur konstruktionen. Denna konvektion medför ökad 

värmeförlust och risk för kondensproblem (Rockwool, 2011) 

 

Krypton – En annan men mer sällsynt ädelgas med kemisk beteckning 36, som är 

rätt dyr och har bättre isoleringsförmåga än luft. Används i samma syfte som argon. 

(Andersson S. S., 2011) 

 

Köldbrygga - En köldbrygga är ett område i klimatskärmen som är sämre isolerad 

än den omkringliggande konstruktionen. En typisk köldbrygga är ett område i 

konstruktionen där isolerings lagret genombryts av ett material med sämre 

isoleringsförmåga till exempel en sockel av betong. (Rockwool, 2011) 

 

U-värde – värmegenomgångskoefficienten i konstruktionen.  Den anger hur stor 

värmemängd, som under loppet av 1 sekund strömmar genom 1 m² av 

konstruktionen, när temperaturskillnaden mellan den invändiga och den utvändiga 

sidan är 1°C. Ju lägre U-värde, desto bättre isolerar konstruktionen [W/m] (Isover, 

2011)  

G-värde är koefficient av total genomtränglighet av solenergi och värdet anges ofta i 

procent. Det handlar om hur mycket ett fönster släpper in solljus in till rummet. Ju 

högre G-värde är desto högra solljus får man in till byggnaden genom fönstret.  
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1.0 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Ett av Sveriges nationella mål är att energianvändningen inom bebyggelse skall 

halveras till år 2050 jämfört med 1995, med delmål att minskningen blir 20 procent 

till år 2020. Bostäder och lokaler står för 30-35 procent av Sveriges 

energianvändning, därmed vill man även minska Sveriges utsläpp av växthusgaser 

med 40 procent till år 2020. (Energimyndigheten, 2011) 

EKG står för EnergiKompetent Gävleborg som har till uppgift att vara en plattform 

för bygg- och fastighetssektorn i Gävleborg län med syfte att stärka sektorn genom 

att vara välrustade och konkurrenskraftiga i framtida energiomställningen. 

(Lansstyrelsen Gävleborg, 2011) EKG-f är ett projekt som bedrivs av EKG, där f står 

för flerbostadshus. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Gävleborg, Högskolan i 

Gävle samt Energimyndigheten. Målet med detta projekt att ta fram 

kostnadseffektiva åtgärder som minskar energianvändningen hos flerbostadshus 

med 50 procent i jämförelse med dagens läge. Projektet ska även föreslå åtgärder 

som minskar koldioxidutsläppet med minst 75 procent jämfört med dagens läge, 

och redovisa vilka åtgärder som kan vidtas med lönsamhet. Slutligen vill man skapa 

fram goda exempel på energieffektivering i flerbostadshus i Gävleborglänet. I 

projektet har 11 flerbostadshus valts att studeras. Tillsammans med 

fastighetsägarna undersöks och besiktigas byggnaderna (energikartläggning). Med 

informationen från energikartläggningen, samt med uppgifter om energianvändning 

(räkningar, statistik), simuleras byggnaderna energianvändning för att studera hur 

olika energieffektiviseringsåtgärder inverkar. Kostnader och besparingar utvärderas 

tillsammans med fastighetsägarna för att bl. a. diskutera aspekter som inte bara är 

energitekniska. Ett exempel är fönsterbyten. Ett byte till lågenergifönster påverkar 

inte bara byggnaden genom minskad energianvändning, utan också genom en ökad 

termisk komfort. Fönster står för en stor del av en byggnads energianvändning. Hos 

flerbostadshus står dessa för cirka 18 procent av förlusterna (Eriksson, 1993).  

Fönster har en stor betydelse för en byggnad, både när det gäller det tekniska och 

ur upplevelsesynpunkt. Huvudskakliga uppgiften för fönster är att den ska släppa in 

dagsljus och ge möjligheten att man kan se ut. De möjliggör vädring och i samband 

med olika helger har man en möjlighet att dekorera. (Sjöström-Larsson, L och 
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Wergeni, K). När man tittar närmare ur den tekniska synvinkeln ska ett fönster 

samtidigt minimera värmeförluster och vara ljudisolerande. Fönster ska inte 

medföra några fuktproblem i form av röta i trädetaljer eller imma på glasade delar. 

Det som kan vara en fördel för en fastighetsägare är att samtliga fönster som finns 

på en byggnad ska vara öppningsbara, för att fönstret blir lättrengörig. Att kunna 

uppfylla samtliga krav, kan vara näst intill det omöjliga. När det är dags att välja 

fönster blir det alltid en kompromiss mellan olika krav. Kravet på en god 

värmeisolering kan ställas emot kravet på öppningsbarhet. Kravet på gammaldags 

fönster kan ställas emot att fönster ska vara lättrengörbara. Med detta menar man 

att det kan bli omöjligt där alla krav ska uppfyllas.  I flervåningsbyggnader är fönster 

den dominerande energiförlustposten, (Sjöström-Larsson, L och Wergeni, K). Om 

man väljer att ha energi effektiva fönster ger dessa även en bättre värmekomfort, 

det vill säga att vistelsezonen flyttas närmare mot väggen, även där fönster finns.  

 

1.2 Syfte 

Fönsterbyten i äldre byggnader särskild i flerbostadshus associeras oftast med 

energieffektiviseringsåtgärder. Dock anses inte ett fönsterbyte alltid ekonomisk 

utifrån framtida energibesparingar. Å andra hand så finns en rad med andra faktor 

att ta hänsyn till inför valet av fönsterbyte, nämligen den estetiska aspekten där 

fasaden kan förstöras vid fel val samt termiska komforten kan ändras. 

Föreliggande rapport belyser problemetiken som fastighetsägare står inför att 

energieffektivisera sina byggnader. Detta utifrån funktion, energianvändning, 

bevarandekrav, kostnader samt utvecklingen på lågenergifönster har åstadkommit 

och vart den är på väg.  

1.3 Mål 

I anknytning till miljonprogrammets bostadsbyggnader i Sverige som uppfördes 

under perioden 1965-1975, där målet var att lösa den akuta bostadskrisen genom 

att under kort tid bygga en miljon bostäder. Majoriteten av dessa bostäder är 

lägenheter i flerbostadshus. I dagsläge står dess byggnaders ägare inför renovering 

– dels skicket som fönster har och även att sträva mot att minska byggnadens 
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energianvändning, bland annat genom fönsterbyten. Dock är inte detta ett lätt val, 

ty byggregler kräver att kulturvärden bevaras. Då fönsterbyten kan ske på ett 

okänsligt sätt, då man inte tar hänsyn till husets ursprungskaraktär. Några andra 

krav som skall beaktas vid ändring av en byggnad är dess byggnadstekniska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.  

Målen med föreliggande examensarbete är att:  

 Informera fastighetsägare vilka val de står inför (bevarandekrav kontra 

energikrav) 

 Visa vilka fördelar fönsterbyten har utifrån energi- och termiska komfortkrav. 

 Undersöka vilket status fönster har idag och i framtiden utifrån fönstrets 

energieffektivitet. Priset för fönster undersöks.  

Målgruppen för detta arbete kommer att vara riktad till EKG-projekt. Rapporten ska 

vara till hjälp för fastighetsägare som har deltagit i EKG-projekt, samt vara 

vägledande för fastighetsägare som tänkt byta ut sina gamla fönster på sina 

fastigheter mot energisnåla fönster.  

1.4 Avgränsningar  

Detta arbete behandlar inte val av fönster vid nybyggnation, inte heller vilka 

byggstenar man använder för att tillverka glas, fönster eller hur fönstermästare 

utför sitt arbete. Den handlar istället om framförallt lågenergi fönster i äldre 

flerbostadshus.   

1.5 Metod  

Examensarbetet omfattar en litteraturstudie samt beräkningar från en 

energisimulering program som kallas för IDA4. Termisk komfort har även utförts 

experimentellt.  

Faktainhämtningen grundar sig på litteratur som rör sig om byggnadsteknik där 

flertalet rapporter, undersökningar, forskningar, tidigare lösningar, diskussioner 

med branscherfarna och tidigare/nya regelverk har studerats. Information har 

hämtats från World Wide Web och litteratur.  
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IDA4 är en energi simulerings program som beräkna det termiska komforten 

inomhus, energianvändning samt energiförlusterna genom klimatskalet. 

 

2.0 Fönsterhistoria 

Det äldsta fönstret var bara ett hål i taket, där syftet med hålet var att släppa ut 

röken från eldstaden och samtidigt släppa in dagsljus. Skorstenar började användas, 

därefter blev hålet i taket till ett rent ljusinsläpp. Hålet i taket börjades att täcktas 

med ett genomsiktligt material som t ex tunnskrapade av djurhudar (pergament), 

oljat papper eller flätverk av lövtunna träspån. Så småningom flyttades fönstret ner 

från taket till väggen där det var bättre klimatskyddet. En äldre benämning på 

fönster är vindöga. Ordet lever kvar i danskan och norskans vindue och engelskans 

window. Ordet fönster kommer från lågryskans finster som i sin tur härstammar 

från latinets fenstre. (Sjöström-Larsson, L och Wergeni, K) 

  

Glas är ett gammalt material och det betraktades länge som en lyxvara. Glasets 

historia räcker sig tillbaka ända till Mesopotamien tiden, då man omkring 8000 f.Kr. 

lyckades skapa färgglasade ytor på lerkärl som därigenom fungerade som en sorts 

glasyr. Det äldsta glasföremålet härstammar från omkring 6000 f.Kr. där föremålet 

är en persisk amulett gjuten i lerform. Det var inte förrän omkring 1500 f.Kr. då den 

betydande glasproduktionen växte fram i Egypten och även i Fenicien och 

Mesopotamien. I dessa områden fanns sand, sjöar med hög halt av soda och tillgång 

till kalksten samt krita. Under 100-talet e.Kr. kunde man framställa 

halvgenomskinliga och ganska ofärgat glas. Det äldsta bevarande glasfönster satt i 

ett bad i Pompeji (100- talet f.Kr.). I Sverige startade glastillverkningen på 1600-

talet, under detta århundrade började man använda fönsterglas till mer allmänt 

finare hus. Till glasrutor användes blåsglas. I början kunde man inte göra större 

glasrutor än 10x15 cm. Men mot slutet av 1700-talet ändrade man metod för 

blåsningen av glaset och det gick att göra rutor som var upp till 50x50 cm. Under 

1700-talet blev det vanligt att tvärposten försköts uppåt så att den nedre luften blev 

högre än den övre. Mindre fönster är småspröjsade utan tvärpost.  Metoden 

förfinades med tiden så att större rutor kunde tillverkas. Metoden användes fram till 

1920-talet då maskinglas började tillverkas. Glasformaten kunde då ytterligare 

ökas. (Sjöström-Larsson, L och Wergeni, K) 

  

Under medeltiden började glas allmänt att användas i fönster i kyrkor och kloster. 

Glas sågs som en lyxvara och mellan åren 1743 och 1809 fick man till och med 

betala skatt för det. Det kanske är en utav orsaker till att det dröjde ända till 1800-

talet innan det blev vanligt med glas i fönster även i enklare bostadshus. Skatten 
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togs bort när man ville få in mer ljus och luft i hemmen av hälsoskäl. (Sjöström-

Larsson, L och Wergeni, K) 

Under första delen av 1800-talet är tvåluftsfönster med tre rutor samt kvadratiska 

fönster med två rutor i varje båge vanliga. Fönster är utformade olika på olika 

våningar och visar hur viktiga rummen innanför är. Innanfönster, lösa bågar med 

samma utseende som de yttre fönstren, sätts in under vinterhalvåret. Det sena 

1800-talets fönster är högresta.  

 

Fönsters utseende har förändrats mycket under årens lopp och varje tidsperiod har 

haft sina egna karakteristika fönster. Utseendet har till största delen bestämts av 

hur stora glasrutor, som kunnat tillverkas och hur stora hål som kunnat göras i 

väggkonstruktionen. Utseendet har naturligtvis också påverkats av husens övriga 

fasadutformning. (Hermelin, 1986) 

  

I och med att glasrutor till en början bara kunde tillverkas i små storlekar så blev 

man tvungen att använda sig av spröjsar i fönstren för att hålla fast de små rutorna. 

Således var spröjsar från början en nödvändig konstruktionsdel i fönstren. Efter det 

att glasrutor kunde tillverkas i större storlekar har spröjsar i stället fått en rent 

arkitektonisk betydelse i ett fönsters utseende. 

Den utvändiga färgen på fönster har varierat under åren. Fram till ca 1910 var 

fönstersnickerierna mörka, vanliga färger var rödbrunt, brunt eller grönt. Därefter 

förekom både mörka och ljusa färger, bland annat vitt. På 1940- och 1950-talen var 

det vanligt med tvåfärgade fönstersnickerier, bågarna var vita medan karmarna var 

mörka i t ex blått eller grönt. På 1970-talet blev det vanligt med mörklaserade 

fönster, medan fönster idag i allmänhet är vita. Färgen på fönstersnickerierna 

invändigt var förr alltid vit oavsett vilken färg de hade utvändigt. Det är först under 

de senaste 30 åren som fönstren oftast målas i samma färg både utvändigt och 

invändigt. (Sjöström-Larsson, L och Wergeni, K) 

 

På senare tid har man lagt mycket fokus på att minimera energiförlusterna genom 

fönster. Detta betyder att man försökt att hitta åtgärder både när det gäller 

avseende på själva glasrutorna och bågar samt kramar. Några enkla åtgärder som 

brukar nämna är att man ökar antal glasrutor i ett fönster, olika beläggningar på 

glasytorna, att ha olika tunga gaser mellan glasrutor, såsom krypton och argon samt 

modifiering av karmarna. Funktionen med tunga gaser är att de har en trögare 

cirkulation än luft, som sker vanligtvis mellan glasrutor. Detta medför givetvis ett 

lägre U-värde. Sedan 1970-talet har man strävat till att minska energiförlusterna 

genom fönster, från denna tidpunkt fram till dag har energiförlusterna genom 

fönster i stort sätt halverats. De har mer än halverats eftersom ett tvåglasfönster 
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med kopplade träbågar har U-värdet på ca 3 W/m2*K men att standard idag ligger 

på 1,0 – 1,2 W/m2*K. 

3.0 Det termiska klimatet faktorer och dess betydelse 

3.1 Inomhusklimatet 

Inomhusklimatet ingår i det överordnade begreppet inomhusmiljö som innefattar 

många olika fysiska och psykosociala faktorer. En rad faktorer som kan påverkar oss 

direkt kan exempelvis vara rumstemperatur, drag, buller, lukt, belysning, indirekt 

färgsättning, arkitektur eller utan att man ens märker det såsom radon och 

elektromagnetiska fält.  Faktorerna som berör psykosocialt är den egna 

livssituationen, och den berörs av omgivningsfaktorer som hemförhållanden och 

arbetsledning. Begreppet inomhusmiljö och inomhusklimat innehåller således alltid 

en växelverkan mellan människan och rum. Det är människan som bedriver 

verksamhet där de bestämmer vilka krav på inomhusklimatet som en byggnad 

behöver tillfredsställa. (Socialstyrelsen, 2005) 

Figur 1 fönster detaljer. källa (Sjöström-Larsson, L och Wergeni, K) 
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3.2 Termisk komfort 

Det som man kan konstatera om termiska komforten är att den bestäms av 

temperaturen och fuktighet, omgivande ytors temperatur, lufthastighet i 

vistelsezonen (drag), samt individens klädsel, fysiska aktivitet och sist men inte 

minst personliga förutsättningar. Rumstemperaturen bör ligga mellan 20-24 °C 

(Chalmers Publiction Library, 2007), samtidigt som andningsluften helst ska vara 

svalare och torr. Detta innebär att rumsluften ska vara svalare än den upplevda 

temperaturen. Människan har vant sig vid att ställa kravet att det termiska klimatet 

alltid ska vara bättre än ute klimatet, i alla fall inte sämre. Om individen tycker att 

ute temperaturen är för låg tillför man värme till huset. Tycker man att 

inomhustemperatur är för varmt, kostar man på sig genom att transportera bort 

värme med hjälp av komfortkyla.  Det termiska klimatets betydelse är ganska väl 

utforskad. Man vet att om en population som är mer än 50 personer kommer alltid 

minst 5 procent att vara missnöjda med innetemperatur (Chalmers Publiction 

Library, 2007). 

Kroppstemperaturen regleras genom olika viljemässiga beteenden, det kan vara till 

exempel ökad eller minskad fysisk aktivitet och anpassad klädsel. Kroppen har 

automatiska funktioner, som kallas för autonoma fysiologiska mekanismer. Ett 

exempel på dessa är huttring när personen fryser. Huttringar uppkommer från 

ofrivilliga rytmiska sammandragningar av musklerna. 

Om det termiska klimatet avviks kan det leda till (Chalmers Publiction Library, 

2007):  

• att inlärningen försämras  

• besvär då någon kroppsdel kyls av  

• destruktiv påverkan på de kognitiva funktionerna till exempel, uppmärksamhet, 

minne, motivation och koncentration  

• att fingerfärdigheten minskar vid sjunkande temperatur 

Den riktade operativa temperaturen, ROT, definieras som ett förhållande mellan 

lufttemperatur samt medelstrålningstemperatur och påverkas av lufthastigheten. 

Ökad lufthastighet ger ökad inverkan av lufttemperaturen. Under kalla månader kan 
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stark sol även skapa ett varmt termisk klimat. Rum som har många fönster kan bli 

därför komplicerade. Det som man missar när mätningar sker på plats är då några 

viktiga faktorer, som bland annat människans värmeproduktion. Detta ska man 

givetvis ta hänsyn till vid klimat mätningar.  Sambandet som kan användas för 

beräkningen finns i den svenska standarden SS-EN ISO 7730:1 995 (NOTE 3), och 

ser ut så här: 

Operativ temperatur: 

Vid lufthastighet upp till 0,2 m/s: 

50% lufttemp.+ 50 % svart glob temp.  

Vid lufthastighet 0,2...0,6 m/s: 

60% lufttemp.+ 40 % svart glob temp. 

Vid lufthastighet 0,6...1,0 m/s: 

70% lufttemp.+ 30 % svart glob temp. 

Strålningstemperatur är ett mått på strålningsutbytet med omgivande ytor 

i alla riktningar mäts med en svart glob. Utbytet är ungefär lika med medelvärdet av 

ytornas temperaturer. 

3.3 Luftkvalitet begreppet 

Luftkvalitet är ett relativt svår begrepp. Den beskriver hur människor uppfattar 

luften (positivt eller negativt). Det är viktigt att skilja på begreppet luftkvalitet och 

luftrenhet. Luftrenhet är en del av luftkvalitetsbegreppet, men inte kopplat till 

människors upplevelse. Den kan därför kvantifieras, ett exempel kan vara när det 

gäller luftens innehåll av partiklar och gaser. Partiklar som kan kvantifieras är 

exempelvis virus, kvalster, bakterier, pollen och rök.  När det gäller gaser som är 

vanliga kan det vara bland annat koldioxid, kväveoxider och flyktiga kolväten. Det är 

redan känt att föroreningarna kommer in med uteluften eller alstras av material inne 

i huset. Tack vare att man ventilerar byggnaden ser man till att föroreningarna 

transporteras ut ur byggnaden, och med hjälp av olika åtgärder på 

ventilationssystem, såsom filtrering försöker man att minska nya föroreningar att 

komma in med uteluften. (AFS, 2009) 

Luftens andningskvalitet har man inte kommit lika långt i forskningen. Det kan 

framför allt bero på svårigheter att definiera vad som är bra luftkvalitet. När det 
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gäller människors reaktioner på förändring i luftens sammansättning finns det 

fortfarande stora kunskapsluckor. I brist på bättre används koldioxidhalt som 

indikator på luftens kvalitet i lokaler med hög personbelastning. Man vet att det är 

människorna som alstrar koldioxiden, därmed kan dess koncentration blir en 

indikator på alla föroreningar från personer. Gränsen för koldioxid koncentration 

inomhus brukar vara 1000 ppm (ppm= miljondelar), detta ses som ett bevis att 

ventilationen fungerar och andra luftföroreningar hålls under låg nivå. (AFS, 2009) 

Komfortkrav i Boverkets byggregler (BBR) finns i kapitel 6 ett funktionskrav som 

säger att ”byggnader som innehåller bostäder, arbetslokaler, eller likvärdiga 

utrymme där personer vistas mer än tillfälligt, skall utformas så att ett 

tillfredsställande termiska inomhusklimat kan erhållas ”. Det finns krav i BBR som 

anses ska uppfyllas enligt det allmänna rådet om byggnadens utformning vid 

dimensionerande ute temperatur vintertid (BBR19, 2011) 

1. Den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18 

grader Celsius i bostads- och arbetsrum. 

2. Yttertemperaturen på golv i vistelsezonen beräknas bli lägst 16 grader 

Celsius. 

3. Den riktade operativa temperaturen differenser vid olika punkter i rummens 

vistelsezon beräknas bli högst 5 Kelvin. 

4. Lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beräknas överstiga 0,15 m/s 

Alla kravvärden som är nämnda ovan anses som minimikrav, och man kan inte räkna 

med att majoriteten av befolkningen är bredd att godta de här temperaturnivårena.  

3.4 Definitionen på vistelsezonen  

När man talar om vistelsezonen, så menar man den delen av rummet inom vilken 

den önskade termiska komforten ska kunna åstadkommas. De vanliga måtten där 

man anser att vistelsezonen börjar är 0,6 meter från ytterväggen och 1,0 meter från 

fönster samt ytterdörren, 1,8 meter anses vistelsezonens höjd över golvet, se bilaga 

1. Det anges även i bygghandlingar vilka gränser gäller för vistelsezonen.  När man 

flyttar på vistelsezonens gränser närmare ytterväggen ställs naturligtvis större krav 

på ytterväggskontraktionens värmemotstånd, vilket i sin tur ger en ökad 

byggkostnad. Sedan vistelsezonens utbredning bestämts kan den termiska 

komforten beskrivas.  
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3.5 Predicted Mean Vote (PMV) 

Standarden för bedömning av termiskt klimat betecknas SS-EN ISO 7730. 

Standarden bygger på helkroppsbedömning och använder sig klimatindex som 

kallas Predicted Mean Vote (PMV) och betyder förväntat medelutlåtande. PMV är 

medelvärdet, enligt skalan i tabell 1 nedan, där man frågar ett antal personer som 

vistas i ett rum med jämnt klimat, hur dem upplever inne temperaturen över hela 

kroppen. Det som man räknar fram med PDD är hur stor andel som förväntas vara 

missnöjda med det jämna klimatet. Alltså PPD är alltid beroende av PMV.  

Detta index används för att göra en kvantitativ bedömning om hur personer 

upplever det termiska inneklimatet. När man gör PMV-mätningar, vill man ligga nära 

0 värdet som möjligt, det innebär då att samtliga personer som vistas i just det 

rummet kommer att vara nöjda med inomhustemperaturen . Dock anses ±0,5 vara 

ganska acceptabelt. PMV-index är en sjugradig skala med bedömning från kallt till 

hett, se Tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Tabell 1: PMV-tabell 

 

 

3 Hett  

2 Varmt 

1 Lite varmt 

0 Neutralt  

– 1 Lite Kyligt  

– 2 Kyligt  

– 3 Kallt  
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3.6 Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) 

Predicted Percentage of Dissatisfied (Fanger, 1972), det vill säga procentuella 

andelen otillfredsställande och brukar förkortas med följande bokstäver PPD. Det 

som man räknar fram med PDD är hur stor andel av människor som vistas i en lokal 

förväntas vara missnöjda med det jämna klimatet, termiska inomhusklimatet. I Figur 

2 beskrivs förhållandet mellan PMV och PPD (American Society of Heating, 1993), 

enligt rekommendationer bör antalet missnöjda inte överstiga 10 %, vilket i sin tur 

innebär en PMV variation på -0,5 till +0,5 (Warfvinge, 2007), se nästa stycke för 

definition av PMV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Solstrålning 

Det som kan bidra till att temperaturen blir högre i bostäder och lokaler är stora 

fönster som är placerade mot soliga väderstreck.  Solens strålar består av både 

kortvågig och långvågig temperaturstrålning. Den kortvågiga solstrålningen 

omvandlas till värmeenergi när den går igenom fönsterglas och sedan absorberas av 

väggar och andra föremål som förekommer i byggnaden. Återstrålningen blir 

långvågig lågtemperaturstrålning som inte direkt kan passera genom fönsterglas. 

Grunden är ett fenomen som kallas växthuseffekten och den förklarar att det kan bli 

varmare inomhus än utomhus. (Socialstyrelsen, 2005) 

 

Figur 2. PDD diagram. Källa (PPD, 2011)  
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3.8 Solskydd 

Utvändig solavskärmning hindrar solstrålarna från att komma in och är det 

effektivaste solskyddet. Det kan framförallt användas vid soliga varma 

sommardagar. Solskyddet kan bidra till att det termiska klimatet blir mer 

komfortabelt för de inneboende. Med tanke på att solavskärmningen hindrar 

kortvågiga strålar att passeras in genom fönster.  Det finns även olika typer av 

fönsterglas som hindrar den kortvågiga solstrålningen att tränga igenom glaset. 

Svenska solskyddsförbundet är en branschorganisation som har påbörjat forskning 

för att få vetenskapliga och objektiva mätningar utförda av olika solskydd under 

jämförbara förhållanden. Det sker tillsammans med Institutionen för 

byggnadskonstruktionslära vid Lunds Tekniska Högskola. 

3.9 Möblering 

När man ska möblera ett rum så är det viktigt att tänka på att inte placera ett bord 

intill fönstret, för att då risken är stor att kallraset leds ut i rummet och radiatorn 

värmer endast upp luften under bordet. Genom en felaktig placering av fåtöljer, 

soffor, blombord m.m. kan den uppåtgående varma luftströmmen från radiatorn 

brytas, varigenom det kan bli kallras till rummet. Nya fönster (gasfyllda, med tre 

glas) har så hög temperatur på insidan att kallraset inte är lika besvärande och 

radiatorn kan ofta placeras fritt. (Socialstyrelsen, 2005) 

3.9.1 Vakuumisolering  

Vakuumisolering som finns idag används i kylskåp och frys som isolering samt en 

del byggföretag har börjat testat inom byggsektorn i mindre omfattning, främst som 

tillisolering av väggar. Värmeledningsförmågan hos vakuumisolering ligger runt 

0,005 W/(m*K) enligt tillverkarna. Låt oss säga att man har en panel som är tre 

centimeter bred, det motsvara ett U-värde på cirka 0,16 W/m2K.  Isoleringen består 

av tunna, formbara paneler med poröst material som inneslutits i ett lufttätt 

metallhölje se bilaga 7 
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4.0 Marknadsundersökning 

Hogstad aluminium AB erbjuder fönsterrenovering till sina kunder, istället för att 

byta ut hela fönstret, kan man hos Hogstad byta ut de 

delar som är dåliga, det vill säga befintlig karm och 

innerbåge sparas. Därmed monteras ihop en ny 

aluminiumbåge med enkelglas, energiglas eller 

isolerglas med den befintliga innerbågen och karmen 

bekläds och skyddas med aluminiumprofiler. Det kan 

anses som en smartare lösning, enkelt och snabbt. 

Deras montering arbete sker på en dag per lägenhet, 

tack vare noggranna förberedelser.  En annan fördel 

med aluminiumfönster är att den har 

underhållsarbete, vart tretionde år, vanliga träfönster 

kräver målningsunderhålls inom tio år (Hogstad 

aluminium AB ). Tyvärr står det ingen information 

angående priser på Hogstads produkter.  Hogstad 

aluminium AB har offert erbjudande, det menas ju 

större beställningen är, desto billigare blir det för 

kunden. En nackdel är att fönstrets U-värde förblir 

nästan samma. Ett fönster för med enkelglas i innerbåge och en ytterbåge har ett U 

-värde på omkring 1,8W/m2K men en förbättring mot 2,9 W/m2K.   

Drutex är ett polskt företag, där de erbjuder inte bara fönster utan, en rad andra 

produkter, såsom dörrar och fasadfönster. Deras 

mest energisnåla fönster har ett U-värde på 0,89 

W/m2K, fönstret kallas för IGLO 5 och har en 

konstruktion med fem kammare och ett 

standardglaspaket försett med en varm 

kantförslutning stål och som har ett U-värde på 1,0 

W/m2K. när det gäller estetiska frågor har IGLO-

fönster en bra kombination av det moderna och det 

Figur 3. Fönster innan renovering. Källa 
(Hogstadaluminium AB, 2012) 

Figur 4. Fönster efter renovering. Källa 
(Hogstadaluminium AB, 2012) 

Figur 5. IGLO-fönster. Källa (Drutex, 2012) 
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funktionella. Vid beställning kan fönstret anpassas efter kundens önskemål.  Tyvärr 

står det inga standardpriser på Drutexs hemsidan, när det gäller deras produkter. 

Drutex har också offert erbjudande. (Drutex) 

 

NorDan Kvillsfors är också ett företag som sysslar 

med fönstertillverkning.  NTech passiv är ett 

lågenergi fönster som har ett U-värde på 0,7 

W/m2K för öppningsbara fönster medan för fasta 

fönster har det 0,6 W/m2K.  Fönstret består även 

av ett treglasfönster med isolerad karm och båge. 

Enligt NorDan Kvillsfors får man 42 procent lägre 

energi förluster om man väljer NTech passiv 

framför ett annat fönster med U-värdet 1,2 

W/m2K (NorDan Kvillsfors). Det låga U-värde beror 

på att det finns argongas mellan fönsterglasen. 

Det sker vanligtvis en luftcirkulation mellan glas 

partierna, när man ersätter den vanliga luften med 

argongas, leder det till att cirkulationen blir 

segare. Detta är en av anledningar till varför 

NTech passiv fönster har ett låg U-värde. För mer 

detaljer på NTech passiv fönster se bilagan 12 

 

Företaget Elitfönster är Sveriges största 

fönstertillverkare, det mest energieffektiva 

fönster kallas för Elitpassiv som har ett U-värde 

på 0,8 W/m2K. ett fönster med tre-glas 

isolerruta, och det fungera även för passivhus. 

Fönsterkarmen och bågen består av lamellimmad 

och fingerskarvad svensk furu. Fönstret har även 

en rötskyddande vakuumimpregnering.  

Elitfönster har lagt ut en prislista över sina 

produkter (Elitfönster AB). När det gäller 

prislistan för fönstren, så varierar priset 

Figur 6. NTech passiv fönster. källa 
(Nordankvillsfors, 2011) 

Figur 7. Elitpassiv fönster. Källa (Elitfönster) 



22 
 

beroende på mått och storlek. Prislistan gäller för 2012, se bilagan 5 eller klicka på 

nedan länken  

http://www.elitfonster.se/Documents/Prislistor/Prisbok_2012.pdf  

 

 

SP Fönster är också ett svenskt företag. Företaget har ett 

väldigt stort sortiment när det gäller att välja fönster. 

Det mest energieffektiva fönster SP Fönster tillverkar 

kallas för Stabil plus, och har ett U-värde på 0,8 W/m2K. 

SP Fönster har lagt ut en prislista över sina produkter. 

När det gäller prislistan för fönstren, så varierar priset 

beroende på mått och storlek (SP Fönster). Prislistan 

gäller för 2012, se bilagan 2,3,4 eller klicka på nedan 

länken 

http://www.spfonster.se/images/stories/mihi/SP_Prislista_inkl_moms_2012.pdf  

Prisskillnaden undersöks för framförallt SP fönster och Elitfönster. Priset på fönster 

variera naturligtvis mellan olika mått och storlek, men när det gäller prisskillnaden 

mellan vanliga fönster som har U-värdet 1,1–1,3 W/m2K och energifönster med U-

värdet 0,8-0,7 W/m2K. Där man upptäcker en tydlig prisskillnad som skiftar från 

cirka 1000 – 1500 sek.   

5.0 ROT-avdrag  

ROT-avdraget gäller för renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan 

utnyttjas av småhusägare och bostads fastighetsägare . Om man har bestämt sig för 

att gör renovering eller underhåll för sin bostad, kan man utnyttja möjligheten till 

ROT-avdraget. På arbetskostnader upp till 100 000 kronor per år får man tillbaka 

hälften i form av skattereduktion. Det som inte omfattar ROT-avdrag system är 

Figur 8. SP Fönster. Källa (SP fönster, 
2012) 

http://www.elitfonster.se/Documents/Prislistor/Prisbok_2012.pdf
http://www.spfonster.se/images/stories/mihi/SP_Prislista_inkl_moms_2012.pdf
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hyresrätter. Rotavdraget gäller inte heller om man som privatpersonen äger huset 

via sitt egenägda företag. ROT-avdraget är kopplat till individens Skattereduktionen 

och inte kopplad till fastigheten. Det innebär att om det finns två ägare till villan 

eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 200 000 kronor och alltså ge en total 

skattelättnad på 100 000 kronor för hushållet. Det man ska tänka på att det totala 

belopp som man betalar i skatt måste vara högre än den summa man kan få i 

avdrag. ROT-avdraget är därför preliminärt fram tills att deklarationen är gjord och 

den slutliga skatten för inkomståret är fastställd. (Skatteverket , 2009) 

Det man ska göra för att få genom ROT-draget är att anlita ett företag med F-skatt, 

detta eftersom det enbart är arbetskostanden som är avdragsgill, inte 

materialkostanden, därför ska man alltid ha arbetstid på en separat faktura för att 

kunna deklarera det senare. (Skatteverket , 2009) 

I praktiken är ROT-avdraget en utvidgning av Hushållsnära tjänster och den 

maximala avdragsrätten på 50 000 kronor per individ, detta med tänkbara inköpta 

tjänster till hemmet som städning. Har man köpt både Hushållsnära tjänster och 

tjänster som berättigar till ROT-avdrag är den sammanlagda avdragsgilla 

maxgränsen 100 000 kronor per person och år. (Skatteverket , 2009) 
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6.0 Tekniker nu och i framtiden  

Det vanligaste lågenergifönster är uppbyggt med tripplar isolerrutor där glasningen 

har ganska lågemitterande skikt jämfört med det vanliga fönster som har 2.0 i U-

värde, se figur 11.  Lågenergifönster har vanligtvis en ädelgas fyllning mellan 

isolerrutor. Det är två ädelgaser man brukar använda nämligen kryton och argon. 

Man kan minska fönstrets U-värde från 3,0 W/m2K till 1,1 W/m2K om man använder 

15 millimeter argon fyllning. (Evacuated aerogel glazings, 2007). Problemet som 

man får vid användning av fönster med argon eller krypton fyllning är att solvärme 

och dagsljustransmittan minskar dramatiskt, se figur 11.   

6.1 Evakuerad aerogel fönster 

Det finns ett fönster under utveckling där 

man använder materialet aerogel mellan 

isolerrutor. Det beräknade U-värdet på detta 

fönster ligger på 0,5 W/m2K om man en 

fyllning på 20 mm aerogel mellan isolerrutor 

samt ett G-värde på 0,75. (Evacuated aerogel 

glazings, 2007). Problemet som man får när 

man använder aerogel är att det uppstår en 

del dimma på fönster glaset. Denna dimma 

uppstår som mest när aerogel glaset utsätts 

för direkt solljus, vilket ledet till att blir 

nästan omöjligt att titta igenom. Se figur 9. 

Detta problem har mindre betydelse, där visuella utsikten är mindre vikigt som 

tillexempel tak-, badrum-, sovrums fönster. 

6.2 Vakuum fönster  

Vakuum glasrutor har visat sig ha utmärkta egenskaper där värmeledningsförmåga 

är nästan försumbar, vid dimensioner upp till 1 x 1 meter. När det gäller skapande 

av vakuum fönster, där utvecklingen är på god väg. Problemet är dock att det 

uppstår en mekanisk dragspänning i vakuumglas. Det leder i sin tur glasrutorna 

böjs mot varandra. Enligt (Vacuum Glazing--A New Component for Insulating 

Windows, 1995) löser man detta problem med att ha mekaniska stödpelarna med 

Figur 9. Exempel på en evakuerad aerogel glas. Utsikten 
genom glaset visar ingen förvrängning, men 
grumligheten kan observeras. Källa (Evacuated aerogel 
glazings, 2007) 
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jämnt avstånd från varandra. Det är mycket viktigt att de mekaniska stödpelarna 

göras av ett material med mycket hög tryckhållfasthet. Om detta inte görs, pelarna 

deformeras oelastiskt vid etablering av vakuum, och stora påkänningar uppstår på 

grund av böjning av glasskivorna nära kanttätningen. Det närmaste åren bör avgöra 

om den nya tillvägagångssätt kan lyckas i den mycket konkurrensutsatta isolerande 

glas marknaden. (Vacuum Glazing--A New Component for Insulating Windows, 

1995) 

6.3 Elektriskt uppvärmda fönster 

Det finns en annan typ av fönster där elektrisk energi används i elektriskt 

uppvärmda. Fönstret huvudsyfte är att förbättra termiska komforten nära glaset 

under kalla vinterdagar. Den termiska komforten förbättrade med cirka 78 procent 

när utomhustemperaturen låg på -10 grader Celsius, vid användning av ett fönster 

med U-värde på 1,1 W/m2K. Under de senaste åren eluppvärmda fönster med en 

värmeeffekt styrbar inom intervallet 50-600 W/m2 har blivit tillgängliga som 

standardprodukter. De används som komfort enheter, det vill säga att de inte brukar 

ersätta andra värmekällor. I ett kallt klimat, varmt fönster yta ger unika möjligheter 

för termisk konditionering. Kalla fönster med en dålig U-värde alltid orsakade 

kallras och drag. Den beräknade verkningsgrad värden ligger på cirka 80 procent för 

gemensamma fönstertyper visar att uppvärmt glas är en effektiv komfort anordning 

för termisk konditionering vid korrekt användning. (Efficiency of electrically heated 

windows, 2004) 

6.4 RM:s fönster Teknik  

Allmogefönster från Småland har utvecklat ett supersnålt fönster. U-värdet hos 

fönstret ligger på 0,64 W/m2K och slår därmed rekord i energieffektivitet. Fönstret 

kallar RM:s superenergifönster. Grunden är ett traditionellt kopplat fönster som 

öppnas utåt, en konstruktion som har funnits sedan slutet av 1800-talet där 

tekniken återanvänds idag i RM:s fönster.  När det gäller inre glaset hos två 

innerbågar har bytts ut mot en kassett fylld med tunga gasen argon.  (KÖHLER, 

2012). Fönstret har traditionella spröjsar med kittade träbågar. Fönstret är utvecklat 

för att möta kraven på framtidens lågenergihus utan att kompromissa med 

historiska kulturvärden. Enligt företaget RM fönster i Vimmerby har man testat det 

supersnåla fönstret under en vintersäsong för att se det inte uppstår kondens. Idén 
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bakom fönstrets utveckling var i samarbete med arkitekten Pål Ross. Hans mål var 

att bygga ett mycket energisnålt hus med stort ljusinsläpp och fönster med nordisk 

estetik, med spröjsar och tunna bågar. Men tyvärr säljs många energisnåla fönster 

av modern formgivning och det tycker Pål Ross att de har klumpiga konstruktioner. 

(KÖHLER, 2012) 

Hemligheten bakom superenergifönstrets U-värde är att det finns ett ytterligare 

fjärde glas, ett så kallat innerfönster eller vinterfönster, innerst i konstruktionen. 

Under sommarhalvåret, när den extra rutan ger minimal energibesparing, kan den 

öppnas inåt i rummet eller hakas av helt och ställas undan.  

Denna lösning är en gammal idé som fått en nutida tillämpning. Lösa vinterfönster 

var vanliga fram till perioden kring förra sekelskiftet. När det blev kallt togs fönstren 

fram ur ett förråd och sattes in i fönsterkarmen. Sådant fönster fanns exempelvis på 

herrgårdar. Dess bågar kunde vara upp till 250 centimeter höga och var svåra att 

lägga undan på sommartiden. 

RM:s fönster har en jämförelsevis tunn och 185 millimeter djup karm, vilket minskar 

karmens ofrivilliga funktion som köldbrygga. (KÖHLER, 2012) 

 

 

Figur 10. RM:s fönster detalj. Källa (Frumerie) 
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6.4 Smarta fönster  

Professorn Claes-Göran Granqvist och hans kollegor vid Ångströmslaboratoriet i 

Uppsala har utvecklat ett nytt material som kan ta tekniken med smarta fönster till 

nya nivåer. Det som är unik med detta fönster är att det släpper in värmen från 

solljuset om det är kallt inomhus, men reflekterar bort den när temperaturen blir för 

hög. Alla vi som lever i den tempererade 

zonen i världen känner till problemet. Under 

vintern är det kallt både inne och ute, och 

under sommaren går luftkonditioneringen 

varm. 

Hemligenheten är genom en vanadindioxid 

med magnesium har de fått fram ett material 

som släpper igenom den synliga delen av 

solljuset, men som stänger ute solens 

värmestrålning (den infraröda delen) om 

temperaturen i rummet blir för hög. 

(Granqvist, 2011) 

Vanadindioxid är vanligtvis metallisk och 

reflekterar bort infrarött ljus när temperaturen 

stiger över 68 grader. Det är naturligtvis 

alldeles för högt. När man tillsätter några mer 

procent magnesium leder det till att släppa 

igenom mer av det synliga ljuset. Resultatet har 

blivit ett glasklart material där insläppet av solens värmestrålning varierar med 

temperaturen. Eller med ett finare ord- det är termokromt eller elektrokroma. 

(Karlsson-Ottosson, 2010) 

Tanken är att vanadindioxiden ska kunna läggas som en 50 till 100 nanometer tunn 

film ovanpå vanligt fönsterglas. Detta material är fortfarande patentsökt och 

forskargruppen har tagit kontakt med några fönstertillverkare som kan vara 

intresserade. (Granqvist, 2011) 

Claes-Göran Granqvist och hans kollegor ligger också bakom utvecklingen av 

fönster där ljusinsläppet regleras med hjälp av en elektrisk spänning, så kallade 

1. Polyester 
2. ITO 
3. Wolfram-oxid 
4. Laminat 
5. Nickel-oxid 

Figur 11. Smarta fönster med variabel 
genomskinlighet med hjälp av en folie med 
elektrokroma egenskaper. Källa (Uppsala 
universitet, 2010) 
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elektrokroma plastglas. Tekniken har framgångsrikt kommersialiseras i företaget 

Chromogenics som idag är rankas som ett av Europas hetaste teknikföretag. 

Det elektokromt fönster består av olika skiktad beläggning på ett transparant 

underlag. När elektrisk spänning kopplas in med hjälp av ett batteri drivs jonerna 

från ett skikt av nickel-oxid, via en polymer elektrolyt, in i ett skikt av wolfram-

oxid. Båda oxidskikten blir då mörkare. När man ändra på polariteten drivs jonerna 

är motsatt håll och leder till skikten ljusnar. En elektronisk styrenhet gör det möjligt 

att justera mörkhetsgrad hos elektrokroma folien. Denna reglering kan kopplas till 

ett system av sensorer, där regleringen kan vara manuell eller automatisk. När man 

har ställt in önskad mörkhetsgrad kan de optiska egenskaperna bevaras till nästan 

ändring. Elektrokroma folien använder ingen elektricitet förutom vid justering av 

mörkhetsgrad. (Granqvist, 2011)  

Ett vanligt problem som uppstår med energieffektiva fönster är dagsljus insläppet är 

mycket mer mindre än två glas fönster. Skillnaden mellan två olika fönster med U-

värde på 1,9 och 0,8 är 18 procent i dagsljus-transmittans, enligt 

energimyndigheten. se figur 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. tabell över olika fönsters u-värde samt dess dagsljustransmittans och solenergitransmittans. Källa (Lena 
Sjöström Larsson) 
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7.0 Arkitektoniska aspekter 

7.1 Estetiska krav vid val av fönster 

När man har bestämt sig för att göra ett fönsterbyte, ska man inte bara ha priset 

samt energibesparingen i åtanke, utan man måste även tänka på de estetiska krav 

som kan ställas på fasaden därmed välja fönster som passar in i byggnadens stil - 

valet av fönster plägar utseendet på byggnaden.  

Fönster berättar om var huset hör hemma i bebyggelsehistorien och det bidrar även 

till fasadens gaturums karaktär. Fönster huvudsyfte är givetvis att släppa in ljus, 

men det har självklart andra syfte, såsom förmedla utblick så man kan orientera sig, 

släppa in ”frisk luft” och fågelkvitter. Sedan 1970-talets energikris har fönstret 

alltmer reducerats till en teknisk lösning, ett isolerat byggelement utan att räkna 

med att den har en relation till sin omgivning. De estetiska värdena som finns och 

människans behov av ljusinsläpp har ansetts sekundära tankar. Dessa inställningar 

har lett till att gamla originalfönster i trä, som ansetts vara energislösare, därmed 

har bytts till modernare fönster. Många av bytena sker på ett okänsligt sätt, då man 

inte tar hänsyn till husets ursprungskaraktär. Konsekvenserna lever man med tills 

det är dags för nästa fönsterbyte.  

En ökad bebyggelsehistorisk medvetenhet och ökat intresse för den byggda miljön 

ur en estetisk synvinkel har dock ändrat de ovannämnda inställningarna på senare 

tid.  

7.2 Renovering 

Stadsbyggnadskontoret rekommenderar alltid att gamla fönster ska bevaras och 

renoveras (Thulin, A , Liljemark, C och Backman,M, 2010). Det som är typiskt med 

gamla fönster är att de oftast har mycket god virkeskvalitet till skillnad från nya, 

även om man kan tillverka nya fönsterkramar i trä. Om virkeskvaliteten är bra i de 

gamla fönstren så går att rädda det mesta även om fönstret ser väldigt sliten ut.  

När man talar om begreppet underhåll ingår det även då delar av virket byts ut, att 

rostiga hörnjärn, beslag eller gångjärn byts ut samt behandlas.   
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Fönstren i en byggnad har ofta olika skick beroende på vilket väderstrecka fasaden 

ligger. Generellt kräver söderfönster ett mer frekvent underhåll än ett fönster mot 

norr. Om ett fönsterbyte måste ske, så räcker det kanske med att byta ut enstaka 

fönster av husets alla fönster. Det nya tillägget ska vara originalfönstren så trogna i 

utförande som möjligt. Om man istället kan ”rädda” sina gamla fönster av en fönster 

hanverkare så bibehålla byggnadens kulturhistoriska värde och en mer långsiktig 

ekonomi åstadkoms. (Thulin, A , Liljemark, C och Backman,M, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Placeringen av fönstrets i fasaden 

När man tittar på fönster placering i fasaden, brukar man talar om två aspekter. Dels 

hur fönster är placerat i förhållande till väggen i djupled, dels hur fönster är 

placerade sinsemellan i fasaden. Meningen med placeringen i djupled är både för 

skuggbildningen i fasaden och hur nyanserad fasaden upplevs. När man placerar 

fönster långt ut i fasadlivet, så upplevs fasaden som ett tunt skikt och kan tyckas att 

fasad är väldigt skör, bortsett från att fasaden är i sten, då kan det tyckas att 

fasaden är tung. När fönstren är djupt indragna i fasaden fås motsatt effekt - här 

kan fasaden upplevas som ”ledsen” på grund av skuggan som uppstår i djupa 

nischer. En annan faktor som påverkar fönstrets placering i djup led är också 

ljusreflexer och ljusinsläpp i rummet innanför. Många byggnader under 70-talet 

energikris blev tilläggsisolerade på utsidan av den befintliga fasaden. Resultat blev 

Figur 13. Fönster renovering. Källa (Viivilla, 2011) 
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att fönster som legat långt ut i fasadlivet, låg plötsligt djupt indragna i djupa nischer 

(Thulin, A , Liljemark, C och Backman,M, 2010). 

Det ömsesidiga med fönsters placering är att den ger fasaden en horisontell eller 

vertikal verkan och vittnar om de estetiska ideal som rådde när huset genomfördes. 

Ifall en ändring sker av fönsterplaceringen så rubbas den inbyggda balansen i 

fasaden.  

7.4 Montering  

Anledningen till att man inte behöver dölja mötet mellan karm och fasaden med 

stora lister, är för att traditionellt sett har fönstrets karm murats in i samband med 

huset uppförande. I dagens läge vid montering av nya fönster, så levereras kram och 

båge tillsammans, efter väggens uppförande.  

När man byter ut gamla fönster med nya, kan fönstret monteras med en insticks 

karm utanpå den ursprungliga karmen, varefter ett glapp som uppstår mellan 

karmen. Lösningen blir att man tätar glappet med klumpig list. Detta inträffar 

särskilt vid byte från träfönster till aluminiumfönster eller plastfönster. Om ett 

fönsterbyte trots allt är oundvikligt finns det mycket att vinna på genom att lägga 

stor omsorg på infästningen, eftersom den har väldigt stor bestyrelse för 

helhetsintrycket. (Thulin, A , Liljemark, C och Backman,M, 2010) 

7.5 Detaljering  

Fönster med enkla detaljer har sin givna plats precis som ett väldigt detaljerat. 

Frågan gäller om sammanhanget. Detaljeringen på fönster måste tillhöra fasadens 

övriga uttryck, vilket kan känneteckens av den tidsperiod som byggnaden restes.  

Profileringen av båge och karm är en angelägen detalj av flera skäl. En medvetet 

genomförd profil ger fönstret ett avvägt intryck där dimensionerna kan upplevas 

som mindre.  

Vid sidan om den estetiska har profileringen också en praktisk betydelse, vilket gör 

övergången mellan det hårda dagsljuset och rummets insida mjukare. Vid det stora 

utrymme mellan kopplade bågar får profileringen stor betydelse för ljuset som 

släpps in, något annat som profileringen bidrar med är att den ge fasaden livfull 
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skuggning och skvallrar om husets stilmässiga ursprung. (Thulin, A , Liljemark, C 

och Backman,M, 2010) 

Några andra viktiga detaljer är fönsterbeslag 

och gångjärn. Numera har ofta fönster med 

traditionella gångjärn ersatts medbultgångjärn 

i form av små knoppar, där de endast fyller sin 

funktion, men hör inte hemma hos fönster 

eller fasaden när det gäller estetiska frågan. I 

största möjliga mån är det alltid 

eftersträvansvärt att behålla originalbeslag på 

äldre fönster. (Thulin, A , Liljemark, C och 

Backman,M, 2010) 

Traditionellt sett hängs fönster i sidogångjärn, 

men i dagens läge finns det en mängd olika 

upphängningsanordningar. Vid ett fönsterbyte 

är det viktigt att den nya hängningen 

överensstämmer med den ursprungliga, 

eftersom om man har en ny fönsterhängning påverkas upplevelsen av fasaden och 

rytmen. (Thulin, A , Liljemark, C och Backman,M, 2010) 

 

7.6 Dimensioner av Fönster  

Originalfönstren brukar alltid vara utformade med stor omsorg och i samspel med 

resten av fasaden. Fönstren är väl proportionerade med exakta dimensioner som 

konstruktionen kräver. Små förändringar i proportionerna i en fönsterkonstruktion 

kan påverka fasaden att se helt annorlunda ut.  

Om man trots allt måste göra ett fönsterbyte och huset är byggt under 60-talet eller 

äldre, ska man ha i åtanke att efter 70-talet har fönster gått mot allt grövre 

dimensioner på bågar och karm. Glasytan har blivit aningen mindre, vilket har lett 

till en utslätning och förenkling av fönstret samt minskat ljusinsläpp, detta kan 

påverka fönstrets proportioner på ett negativt sätt. (Thulin, A , Liljemark, C och 

Backman,M, 2010) 

Figur 14. Fönster med detaljer. Källa (Olsson-
Jonsson, 1988) 
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7.7 Fönster krav och normer enl. BBR 

Varje enskilt material har sin karakteristik, sina möjligheter samt sina 

begränsningar. När materialet är bestämt, då har man också delvis bestämt vilket 

uttryck fönster ska få i slutänden.  

Fönster som benämns vara underhållsfria, kan i praktiken innebära att det helt 

enkelt inte går att underhålla och därmed har fönster en begränsad livslängd. Olika 

material åldras olika, till exempel plast och aluminium åldras på ett mycket mer 

definitivt olika sätt, en buckla i ett aluminiumfönster låter sig inte rättas till som en 

mista i färgen på ett träfönster. (Thulin, A , Liljemark, C och Backman,M, 2010) 

Plan- och Bygglagen 

Det är lätt att tycka att man kan göra vad man vill med sitt privata hus, men huset är 

en del av staden och förändringar som sker på fasaden kan påverkar omgivningen. 

Bostaden som man lever i är inte bara ditt, utan den är också grannens utsikt samt 

en utsikt för en del av människor som går förbi. (Thulin, A , Liljemark, C och 

Backman,M, 2010) 

Plan och bygglagen(PBL) har ett syfte att bevaka allmänhetens intresse i frågor som 

gäller vår gemensamma miljö. Det är vad första paragrafen säger i PBL  

 

PBL 1 kapitlet 1§  

 ”Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, 

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 

en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för 

kommande generationer.” 

 

Ett speciellt fönsterkapitel finns inte i PBL, men de paragrafer som berör byggnaders 

exteriör generellt går att applicera på fönster eftersom de ingår i exteriören. Några 

viktiga paragrafer i PBL som berör byggnadens exteriör:   

PBL 8 kapitlet 3§ 

”I områden med detaljplan krävs utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 §§, bygglov för 

att färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt 

för att göra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende.” 
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PBL 3 kapitlet 10§ 

”Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av en byggnad ska utföras 

varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.” 

PBL 3 kapitlet 12§ 

”Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig, 

eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna 

karaktär, får inte förvanskas.”  

PBL 3 kapitlet 13§ 

”Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet ska anpassas till 

byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 

synpunkt samt till omgivningens karaktär.” 
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8.0 IDA4- energisimulering 

Simuleringsprogrammet IDA4 Klimat och Energi är skapat och utvecklat vid KTH 

installationsteknik i Stockholm. Byggsimuleringsverktygen har funnits på 

Skandinavisk marknad sedan 1998. IDA4 modelleras byggnader och dessas 

utrymmen tredimensionellt. Enligt (Equa Solutions , 2012) kan programmet räkna ut 

flöden av värme, sol och luft genom byggnaden. 

När man ska börja modellera en byggnad kan konstruktioner och material antingen 

hämtas ur IDAs databas, eller importeras från en färdig 3D-modell från CAD-

programmet. Därefter brukar modellen kompletteras med olika indata som 

exempelvis värmelaster, klimatdata, väggkonstruktion och VVS-system. Slutligen, 

när all indata lagts in kan simuleringen startas.  

Rummet som dimensionerats i IDA4 efterliknar ett rum i ett bostadshus i Ockelbo, 

en av de 11 byggnaderna som är involverade i EKG-projektet. I Ockelbo bostaden 

utfördes en termisk komfortmätning. Mätresultaten visade normal termisk komfort, 

detta på grund av att utomhustemperaturen var plusgrader vid mätnings tillfälle. 

Syftet med den experimentella mättningen var att försöka indikera om komforten 

var dåligt för inneboende, med hjälp av mättningen skulle man få en uppfattning om 

Figur 15. dimensionerande rummet på IDA4. Källa ( (Equa Solutions , 2012) 
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inneboende brukar uppleva drag nära fönstret. Att byta ut till lågenergifönster 

skulle sintur vara en punkt i vilka åtgärder man kan vidta vid halvering av 

energianvändningen till byggnaderna som ingår i EKG-f projektet.   

Det dimensionerande rummet i IDA4 är 25 kvadratmeter stort med två fönster och 

en direktverkande elradiator, där fönstren är placerade mot söder, se figur 16. Taket 

på rummet var i direkt kontakt med andra våningen, vilket innebar att ingen 

värmeförlust förekom genom taket. Vid simuleringen har man även placerat tre 

boende med olika avstånd från fönsterrutan. Detta för att kunna få någon 

resultatskillnad, när man mäter på PMV, PDD och den termiska komforten vid byte 

av fönster med lägre U-värde.  

Figur 16: Planlösningen över dimensionerande rummet i IDA4  (Equa Solutions , 2012) 
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9.0 Resultat 

Energi simulering för fönster med u-värdet 0,7  W/m2K 

IDA Indoor Climate and Energy vers. 4.2 

License: IDA40:ED163 
Simulated by Azad Remazan 
Date 2012-08-09 22:36:45 [192] 

 
 

Project Data 

Project name  building2 0,7 U-värde fönster 

Customer   

Description   

Location  Stockholm/Bromma  

Climate  Climate file Stockholm, Bromma-1977  

Simulation type  Run model  

Simulation period  2012-01-01 - 2013-01-01  

 
 

 

Diagrammet visas ovan, representerar den totala energianvändningen för 

uppvärmning och nedkylning över ett år. För det dimensionerande rummet där man 

har bytt till mer energieffektiv fönster.  
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Entire simulation: from 2012-01-01 to 2013-01-01



38 
 

 

Diagrammet ovan visar den hur den operativa temperaturen ändras över året vid 

fönsterbyte.  

 

 

 

Diagrammet ovan visar den hur den Fanger komfort index över året vid fönsterbyte. 
 
  

Mean air temperature, Deg-C

Operative temperature, Deg-C

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

°C 

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

25.5

26.0

Entire simulation: from 2012-01-01 to 2013-01-01

PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied, at occupant 1, %

PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied, at occupant 2, %
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© Thermal comfort (EN-15251, without cooling) 

 

Diagrammet ovan visa den termiska komforten i rummet över ett år vid fönsterbyte. 
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Energi simulering för fönster med u-värdet 2,9  W/m2K 

IDA Indoor Climate and Energy vers. 4.2 

License: IDA40:ED163 
Simulated by Azad Remazan 
Date 2012-08-09 23:29:27 [198] 

 

 
Project Data 

Project name  Building  2,9 U-värde  

Customer   

Description   

Location  Stockholm/Bromma  

Climate  Climate file Stockholm, Bromma-1977  

Simulation type  Run model  

Simulation period  2012-01-01 - 2013-01-01  

 
Simulation results 
Total heating and cooling 

 

Diagrammet visas ovan, representerar den totala energianvändningen för 

uppvärmning och nedkylning över ett år. För det dimensionerande rummet innan 

fönsterbyte. 
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PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied, at occupant 1, %

PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied, at occupant 2, %

PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied, at occupant 3, %

PMV, Predicted Mean Vote, at occupant 1

PMV, Predicted Mean Vote, at occupant 2

PMV, Predicted Mean Vote, at occupant 3
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Diagrammet ovan visar den hur den operativa temperaturen ändras över året. För 

det dimensionerande rummet innan fönsterbyte. 

 

 
 

 
 
 

 

Diagrammet ovan visar den hur den Fanger komfort index över året. För det 

dimensionerande rummet innan fönsterbyte. 
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Diagrammet ovan visa den termiska komforten i rummet över ett år. För det 

dimensionerande rummet innan fönsterbyte. 
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10.0 Diskussion och slutsats  

Det finns en rad viktiga saker att ha i åtanke vid eventuellt fönsterbyte: 

 Ta reda på när huset är byggt? 

 Vilken stil byggnaden har? för att fönstren har sett olika ut i olika tidsepoker, 

se bild bilagor  

 För att inte förstöra arkitektens skapelse så ska de fönsterbyte som sker ha 

samma utseenden samt likadant kulör på ramen/bågen som de gamla 

fönstren.  

 Det termiska komforten ökar vid eventuell lågenergi fönsterbyten, då är det 

viktig att inte glömma att minska den tillförda värmen till byggnaden. I annat 

fall kommer de boende uppleva inomhusklimatet för varmt. 

Byggnader är försedda med fönster för att dels släppa in ljus och dels få en visuell 

kontakt med omgivningen. Fönster är problematiska ur energisynpunkt, under 

sommartiden så släpper det in för mycket energi och leder därmed till att 

luftkonditionering kan vara nödvändig. Detta kan uppmärksammas när man titta 

närmare på den totala energianvändningen diagrammet, i och med det ser man 

tydlig att det kostar nästan dubbel så mycket att kyla ner än uppvärmning. På 

vintersäsongen släpper det ut mycket energi så att uppvärmning behövs. Om man 

nu har bestämt sig för att göra ett fönster byte så är lönsamhet relativ låg för 

småhus, men för byggnader med fler våningar är lönsamheten relativ bra, 

(Harrysson, 2012). När man väl ha bytt ut det gamla fönster mot mer energieffektiv 

fönster, resulterar dessa ändringar i både positiva och negativa effekter. Det positiva 

är att man får en minskad energianvändning samtidigt som komforten inomhus 

ökar eftersom drag och kallras minskar. Detta innebär även att vistelsezonen 

naturligtvis ökar. Å andra sidan blir negativa effekten att dagsljus-transmittans 

minskar enligt figur 12 

Om man nu inte har råd med ett helt fönsterbyte, kan man då istället göra en 

fönsterrenovering, då man byter ut de delar som är dåliga. Det minskar i sin tur U-

värdet på fönster, samt att termiska komforten ökar en aning. Pay-offtiden minskar 

också det kanske att anses om en fördel för många fastighetsägare. (Hogstad 

aluminium AB )Fönsterrenovering är möjligt genom Hogstad aluminium företaget. 
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Beräkningar gjordes för två fönster med olika U-värden under ett år med hjälp av 

IDA4. Det första fönstret hade U-värdet 2,9 W/m2K medan andra fick ha ett lägre U-

värde på 0,7 W/m2K. Syftet med energisimuleringar var att ta reda på hur stor den 

termiska komforten och PMV kurvan förändrades samt att ta reda på 

energiförlusterna genom fönstret. Simuleringen genomfördes för befintliga fönster 

som Ockelbo byggnad har, därefter utfördes en ytterligare simulering för fönster 

med U-värdet 0,7 W/m2K då man ersatte de gamla fönster med lågenergifönstren. 

Det blev naturligtvis en skillnad vid fönsterbyte. Resultatet blev att i början var 

antalet timmar som var missnöjda termiska komforten 95 timmar, vid fönsterbyte 

minskade dessa timmar till 53. Detta resulterade till en förbättring med 42 timmar. 

Fangers index har ändras aningen. Värmeförlusten har minskat genom fönstret från 

1 580,7  till 513,7 KWh, vilket en minskning på cirka 67 procent. Se bilaga 8 och 9. 

När det gäller vistelsezonen har den också förbättrats. I Fangers resultat tabell som 

redovisas i bilaga 10, där PDD och PMV mätningar har genomfört för tre boende 

(occupant) som är placerade med olika avstånd från fönster. Boende1 (occupant1) 

har avståndet 0,3 m och höjden 0,8 m. Boende2 (occupant2) har avståndet 1,0 m 

och höjden 0,8 m. Boende3 (occupant3) har avståndet 1,0 m har höjden 1,1 m. 

Anledning till att man har valt att placera boende1 på ett avstånd på 0,3 m från 

fönster är för att kunna se på resultatet om vistelsezonen flyttar närmare fönster. I 

bilaga 10 redovisas även Fangers resultat för fönstren med olika U-värden i tre olika 

månader. Nämligen från januari till mars månad. Resultaten visade att PDD 

(Predicted Percentage of Dissatisfied) värden under januari tiden för fönstret med U-

värdet 0,7 W/m2K fick nästintill samma värden för fönstret med U-värdet 2,9 W/m2K 

under mars månaden, i bilaga 10 har man grön-markerat resultat värden som är 

nästintill lika. Detta innebär att vistelsezonen har flyttat närmare till fönstret, vilket 

medför att man som boende kan vistas på närmare avstånd till fönster under 

vintertid utan att känna av drag.   

Simuleringen som utförde är kopplade till fönster som finns på marknaden i 

dagsläget. Några fönster som kommer att användas i framtiden är förmodligen 

Smarta fönster som håller på att utvecklas.  Smarta fönster är väldigt effektiva ur 

termisk komfortsynpunkt, på grund av dessa släpper in ljus/värme när det är kallt 

inomhus, medan när inomhustemperaturen är för hög reflekteras en andel av 

solstrålarna.  (Granqvist, 2011) 
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Om ekonomin räcker till så bör man göra en fönster renovering, med dagens 

energieffektiva fönster som finns på marknaden. Dessa fönster har riktig god U-

värden. Personligen tycker jag att man ska vänta på fönsterutvecklingen, fram till 

Smarta fönster är tillgängligt på marknaden. Jag antar att det dröjer 3-6 år tills den 

är tillgänglig på marknaden. Anledningen till att jag tycker så är för när man väl har 

bytt ut fönstret har man ingen återköp på fönstret samt att det bli inte lönsamt ifall 

man vill byta ändå . Den vanliga livslängden på moderna fönster ligger på 30-40 år, 

vilket innebär att man blir tvungen avvakta så pass lång tid innan nästa fönsterbyte.   

Det som jag hade tänkt mig att det skulle vara en lösning är att istället för man 

byter ut hela fönstret eller göra en fönsterrenovering, så kan man placera en 

transparant vakuumisoleringsplatta mellan fönster glasen eller på insidan av 

fönstret. Jag antar fönstrets U-värde skulle reduceras till hälften med hjälp av 

transparanta vakuumisoleringsplatta . Många skulle kunna då själva renovera 

fönstren på sina bostäder och man slipper då anlita fönsterföretag för utförande av 

fönsterrenoveringen och montering, det leder i sin tur att man undviker onödiga 

kostnader och är även väldigt bra ur miljösynpunkten. Ett problem som jag tror 

skulle kunna uppstå är kondens mellan fönsterglaset eller på utsidan av fönstret. 

Kondens skulle framkomma genom otätheter som det gamla fönstret har 

förmodligen. Detta problem skulle kunna lösas genom att täta till vid infästning på 

fönsterglaset. Det största problemet som jag anser är att sådan transparant 

vakuumisolering platta existera inte än på marknaden. Det skulle vara en 

revolutionerande produkt om man började forska på.  

Några felkällor i mitt examensarbete kan vara dels beräkningar på simulering 

programmet IDA4. Det på grund av att när man väl hade mattat in de olika U-värden 

på väggar, taket, golvet. Innerväggar, dörrar, köldbryggor, fönstren och övriga 

energiförluster. Efter påbörjad simulering där något som var omöjligt att greja var 

att försöka ändra på något av de inmatande värdena eller lägg till andra värden. 

Lösningen blev att man var tvungen att göra på nytt hela proceduren igen. När jag 

byte fönstrets U-värde, gjorde jag om hela rummet från första början och det blev 

nästan identisk med det föregående rummet, det jag misstänker är att någon 

felkälla kan ha uppstått. Det andra felkälla kan vara att när man väl har gjort ett 

lågenergifönsterbyte är det inte säkert att alla kommer tycka den termiska 

komforten har ökat snarare kan det tyckas vara oförändrat, eftersom enligt PDD är 

det alltid 5 procent av 50 personer som kommer att vara missnöjda med inomhus 
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temperaturen. Något som är märkbart vid simuleringen är den operativa 

temperaturen har varit oförändrat över året vid fönsterbyte, vilket kan vara en 

felkälla.  

Referenser  

 

AFS. (2009). AFS 2009:02 - Arbetsplatsens utformning. Anna Middelman. 

American Society of Heating, R. a.-C. (1993). ASHRAE Handbook .  

Andersson, S. S. (2011). Gymnasiekemi A. Liber AB. 

Andersson, S. S. (2007). Kemi A. Libris AB. 

BBR19. (2011). Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd. BFS 2011:26 – BBR 19. 

Chalmers Publiction Library. (den 27 11 2007). Chalmers Publiction Library- Inomhusklimat och 

energianvändning med avseende på fönsterkonstruktion. Konsekvensstudie för glas- och 

solavskärmningsalternativ. Hämtat från http://publications.lib.chalmers.se/: 

http://publications.lib.chalmers.se/publication/62213-inomhusklimat-och-energianvandning-med-

avseende-pa-fonsterkonstruktion-konsekvensstudie-for-glas-och den 10 08 2012 

Drutex. (2012). Hämtat från http://www.drutex.pl/assets/galleries/369/z_okna_pvc_1.jpg den 01 08 

2012 

Drutex. (u.d.). Drutex-IGLO5. Hämtat från http://www.drutex.pl/en/index.html: 

http://www.drutex.pl/en/products/windows/pvc-windows/iglo-5.html den 22 07 2012 

Efficiency of electrically heated windows. (den 01 10 2004). Sciencedirect. Hämtat från 

http://www.sciencedirect.com: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778804001859 den 31 08 2012 

Elitfönster. (u.d.). Hämtat från http://www.elitfonster.se/sv/Fonster--altandorrar/Elit-Passiv/Om-Elit-

Passiv/ den 12 08 2012 

Elitfönster AB. (u.d.). Elitfönster AB-Elit Passiv. Hämtat från http://www.elitfonster.se/: 

http://www.elitfonster.se/sv/Fonster--altandorrar/Elit-Passiv/Om-Elit-Passiv/ den 23 07 2012 

Energimyndigheten. (den 16 05 2011). Energimyndigheten-Mål rörande energianvändning i Sverige 

och EU. Hämtat från http://energimyndigheten.se/sv/: http://energimyndigheten.se/sv/Offentlig-

sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-i-Sverige-och-EU/ den 10 08 2012 

Equa Solutions . (2012). Hämtat från http://www.equa-solutions.co.uk/: http://www.equa-

solutions.co.uk/ den 02 08 2012 



47 
 

Eriksson, B. (den 01 12 1993). Energisparpotentialer i bostadsbeståndet. Hämtat från 

www.boverket.se: 

http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Sa_mar_husen/Om_ELIB/Elib_rapport

_8_energisparpot_bost%C3%A4der_v%C3%A4rmebalans.pdf den 11 08 2012 

Evacuated aerogel glazings. (den 15 10 2007). vindues viden system. Hämtat från 

http://www.vinduesvidensystem.dk/: http://www.vinduesvidensystem.dk/Artikler-Rapporter-Noter-

mm/Artikler/Evacuated%20aerogel%20glazings.pdf den 22 08 2012 

Fanger. (1972). Thermal Comfort- McGraw-Hill Book.  

Frumerie, G. M. (u.d.). Hämtat från http://www.byggindustrin.com/teknik/supersnala-fonster-tar-

teknik-fran-1800-__9486 den 12 08 2012 

Fönster Fukt & Innemiljö. (den 30 12 2011). Fönster Fukt & Innemiljö-Kondens på fönster. Hämtat 

från http://www-v2.sp.se/energy/ffi/default.asp: http://www-v2.sp.se/energy/ffi/kondens.asp den 

10 08 2012 

Fönsterrenovering. (u.d.). Fönsterrenovering-Fönsterrenovering. Hämtat från 

http://www.hogstadaluminium.se/: 

http://www.hogstadaluminium.se/default.asp?ID=UTBYTESBAAGE&sLang=sv-se den 10 08 2012 

Granqvist, C.-G. (den 04 02 2011). Svensk forskning världsledande på termo- och elektrokroma glas. 

Glas perfekta fönstret , 23-26. 

Harrysson, C. (2012). Fönster inverkan på byggnaders energibalans och innemiljö . Byggteknik, 

energieffektiva fasader , 44-49. 

Hermelin, C. F.-B. (1986). Glasboken : historia, teknik och form . Stockholm. 

Hogstad aluminium AB . (u.d.). Hogstad aluminium AB- Fönsterrenovering. Hämtat från 

http://www.hogstadaluminium.se/default.asp: 

http://www.hogstadaluminium.se/default.asp?ID=FOENSTERRENOVERING&sLang=sv-se den 23 07 

2012 

Hogstadaluminium AB. (2012). Hämtat från 

http://www.hogstadaluminium.se/default.asp?ID=UTBYTESBAAGE&sLang=sv-se den 01 08 2012 

Isover. (den 15 05 2011). Isover-U-värden. Hämtat från http://www.isover.se/: 

http://www.isover.se/konstruktioner/bbr/ber%C3%A4kna+u-v%C3%A4rden den 10 08 2012 

Karlsson-Ottosson, U. (den 08 01 2010). Nyteknik-Smarta fönster kan minska energibehov. Hämtat 

från http://www.nyteknik.se/: 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article704193.ece den 01 08 2012 

KÖHLER, G. (den 15 03 2012). Byggindustrin-Supersnåla fönster tar teknik från 1800-talet. Hämtat 

från http://www.byggindustrin.com/forstasidan__1: 

http://www.byggindustrin.com/teknik/supersnala-fonster-tar-teknik-fran-1800-__9486 den 02 08 

2012 



48 
 

Lansstyrelsen Gävleborg. (den 15 9 2011). Lansstyrelsen Gävleborg- EnergiKompetent Gävleborg . 

Hämtat från http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/Pages/default.aspx: 

http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimat--och-

energistrategi/ekg/Pages/default.aspx den 10 08 2012 

Lena Sjöström Larsson, K. W.-W. Husets ansikte . 

NorDan Kvillsfors. (u.d.). NorDan Kvillsfors-NTech passiv. Hämtat från 

http://www.nordankvillsfors.se/: http://viewer.zmags.com/publication/cda3cafd#/cda3cafd/1 den 

22 07 2012 

Nordankvillsfors. (2011). Hämtat från http://www.nordankvillsfors.se/: 

http://viewer.zmags.com/publication/cda3cafd#/cda3cafd/22 den 12 08 2012 

PBL. (u.d.). Plan och Bygglagen. Hämtat från http://www.notisum.se: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm den 3 08 2012 

PPD. (2011). PPD-Confort thermique. Hämtat från http://www-

energie2.arch.ucl.ac.be/confort/2.1.htm: 

http://www.google.se/imgres?um=1&hl=sv&sa=N&biw=1680&bih=947&tbm=isch&tbnid=vFIUUpow

UqBhkM:&imgrefurl=http://www-

energie2.arch.ucl.ac.be/confort/2.1.htm&docid=IytWZsFKCXS8cM&imgurl=http://www-

energie2.arch.ucl.ac.be/confort/2-2.jpg&w=496&h=354&ei=pwYmULuu den 24 05 2012 

Rockwool. (den 26 05 2011). Rockwool-Kallras. Hämtat från 

http://www.rockwool.se/f%C3%B6rsta+sidan: 

http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/minilexikon/k#f5954 den 10 08 2012 

Sjöström-Larsson, L och Wergeni, K. Huset ansikte en bok om fönster portar, ytterdörrar.  

Skatteverket . (2009). Hämtat från http://www.skatteverket.se/2.18e1b10334ebe8bc80000.html: 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/husarbete.4.2ef18e6a125660db8b08000

2674.html den 22 08 2012 

Socialstyrelsen. (den 06 01 2005). Socialstyrelsen-Temperatur inomhus. Hämtat från 

http://www.socialstyrelsen.se/: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9865/2005-101-6_20051016.pdf 

den 10 08 2012 

SP fönster. (2012). Hämtat från 

http://www.spfonster.se/index.php?option=com_content&view=article&id=69&catid=44&Itemid=75 

den 12 08 2012 

SP Fönster. (u.d.). SP Fönster-Stabil plus. Hämtat från http://www.spfonster.se/: 

http://www.spfonster.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Item

id=74 den 23 07 2012 



49 
 

Thulin, A , Liljemark, C och Backman,M. (den 14 06 2010). Malmö stad-Riktlinjer för FÖNSTER. Hämtat 

från http://www.malmo.se/: 

http://www.malmo.se/download/18.4d147ba1286e5bcbb4800037518/f%C3%B6nster.pdf den 25 07 

2012 

Uppsala universitet. (2010). Hämtat från 

http://www2.teknat.uu.se/forskning/uu/beskrivning.php?vetenskapsid=0&hforskomr=7&id=115&la

ng=sv den 12 08 2012 

Vacuum Glazing--A New Component for Insulating Windows. (den 01 10 1995). Sciencedirect. Hämtat 

från http://www.sciencedirect.com/: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0360132395000252 den 31 08 2012 

Warfvinge, C. (2007). Installationsteknik AK för V.  

Viivilla. (2011). Hämtat från http://www.viivilla.se/Gor-det-sjalv/Fonster--dorrar-1/Fonsterbyte-

45510 den 12 08 2012 

 

 

  



50 
 

Bilaga 1 

 

 

  



51 
 

Bilaga 2 



52 
 

Bilaga 3 

 



53 
 

Bilaga 4 

 



54 
 

Bilaga 5 

 



55 
 

Bilaga 6 

 



56 
 

Bilaga 7 
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Bilaga 8 

Energi simulering över rummet med fönster U-värde 0,7 W/m2K 
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l Walls 
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tion & 
Opening
s  

Occu-
pants  

Equip-
ment  

Lightin
g  

Local 
heatin
g units  

Local 
coolin
g units  

Net 
losses  

              
1  -215.9  0.4  -28.4  -199.0  0.0  184.7  111.6  37.2  120.1  0.0  -8.5  
2  -219.9  -0.4  15.8  -188.7  0.0  170.6  104.4  34.8  93.5  0.0  -8.0  
3  -201.8  -1.1  102.9  -230.0  0.0  173.0  111.6  37.2  19.9  0.0  -9.8  
4  -178.2  -3.8  85.8  -219.4  0.0  168.9  108.0  36.0  14.0  0.0  -9.3  
5  -134.7  0.5  126.8  -284.4  0.0  158.8  111.6  37.2  -0.0  -1.9  -12.0  
6  -99.3  -1.8  143.5  -303.4  0.0  146.7  108.0  36.0  0.0  -15.0  -12.8  
7  -103.2  -3.4  112.2  -294.7  0.0  159.0  111.6  37.2  -0.0  -4.4  -12.4  
8  -97.5  -0.5  136.4  -313.5  0.0  152.7  111.6  37.2  -0.0  -11.2  -13.2  
9  -122.9  1.5  125.0  -280.5  0.0  152.2  108.0  36.0  0.0  -5.4  -11.9  
10  -135.0  1.1  29.1  -219.8  0.0  179.0  111.6  37.2  8.1  0.0  -9.3  
11  -161.3  1.3  0.1  -200.6  0.0  176.3  108.0  36.0  50.8  0.0  -8.5  
12  -200.2  1.1  -31.6  -199.8  0.0  184.7  111.6  37.2  107.7  0.0  -8.5  
13  -6.8  -0.0  -1.5  -6.4  0.0  6.0  3.6  1.2  4.2  0.0  -0.3  

Total  -1876.6  -5.3  816.0  
-
2940.2  

0.0  
2012.
6  

1321.
2  

440.4  418.2  -37.9  
-
124.6  

During 
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g  
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-
1012.2  
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Entire simulation: from 2012-01-01 to 2013-01-01
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During 
cooling  

-352.2  -70.3  563.9  -846.7  0.0  392.5  294.2  98.1  0.0  -37.9  -35.7  

Rest of 
time  

-587.5  19.5  378.8  
-
1081.3  

0.0  699.8  467.8  155.9  0.1  -0.0  -45.9  

 

Värme transmission genom väggar, golvet, fönster och köldbryggor  

kWh  

Month  Walls  Roof  Floor  Windows  Doors  Thermal bridges  

         
1  -72.2  0.0  -81.3  -59.6  0.0  -62.4  
2  -70.4  0.0  -84.4  -62.0  0.0  -65.0  
3  -53.9  0.0  -91.2  -55.0  0.0  -56.7  
4  -47.6  0.0  -81.8  -47.6  0.0  -48.8  
5  -28.9  0.0  -70.4  -36.0  0.0  -35.5  
6  -14.0  0.0  -63.0  -24.0  0.0  -22.2  
7  -19.0  0.0  -60.5  -25.3  0.0  -23.7  
8  -17.2  0.0  -55.8  -26.1  0.0  -24.4  
9  -30.9  0.0  -55.4  -37.0  0.0  -36.6  
10  -40.7  0.0  -56.4  -37.8  0.0  -38.0  
11  -53.1  0.0  -60.8  -46.2  0.0  -47.5  
12  -67.3  0.0  -75.4  -55.2  0.0  -57.5  
13  -2.4  0.0  -2.5  -1.8  0.0  -1.9  

Total  -517.5  0.0  -838.8  -513.7  0.0  -520.2  

During heating  -317.2  0.0  -334.7  -273.9  0.0  -285.0  

During cooling  -45.8  0.0  -243.8  -67.5  0.0  -62.7  

Rest of time  -154.5  0.0  -260.3  -172.3  0.0  -172.5  
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Bilaga 9 

Energi simulering över rummet med fönster U-värde 2,9 W/m2K 
Energy for "Zone" 
kWh (sensible only)  

Month  

Envelope 
& 
Thermal 
bridges  

Internal 
Walls 
and 
Masses  

External 
Window 
& Solar  

Mech. 
supply 
air  

Infiltra-
tion & 
Openings  

Occu-
pants  

Equip-
ment  

Lighting  
Local 
heating 
units  

Local 
cooling 
units  

Net 
losses  

   
           

1  -253.1  0.7  -136.1  -191.9  0.0  189.1  111.6  37.2  252.9  0.0  -8.2  

2  -257.8  0.2  -71.4  -182.0  0.0  174.3  104.4  34.8  207.1  0.0  -7.7  

3  -230.4  -0.5  75.0  -222.7  0.0  175.5  111.6  37.2  65.7  -0.3  -9.5  

4  -206.1  -5.7  60.4  -212.6  0.0  171.5  108.0  36.0  59.3  -0.1  -9.0  

5  -147.8  1.2  140.9  -279.4  0.0  159.6  111.6  37.2  0.0  -9.9  -11.8  

6  -110.4  -2.4  185.1  -305.0  0.0  144.6  108.0  36.0  0.0  -41.3  -12.9  

7  -116.1  -4.3  135.5  -292.7  0.0  158.9  111.6  37.2  -0.0  -16.1  -12.4  

8  -108.6  -0.5  171.3  -314.4  0.0  151.1  111.6  37.2  -0.0  -32.6  -13.3  
9  -136.4  2.6  138.4  -273.4  0.0  153.4  108.0  36.0  0.7  -16.1  -11.6  

10  -154.0  1.1  -10.6  -209.9  0.0  182.8  111.6  37.2  52.4  0.0  -8.9  

11  -187.4  2.6  -68.5  -194.1  0.0  179.8  108.0  36.0  133.8  0.0  -8.3  

12  -234.3  1.6  -134.4  -192.8  0.0  189.0  111.6  37.2  232.4  0.0  -8.2  

13  -8.0  -0.1  -5.0  -6.1  0.0  6.1  3.6  1.2  8.7  0.0  -0.3  

Total  -2150.4  -3.7  480.7  -2877.0  0.0  2035.7  1321.2  440.4  1013.0  -116.5  -121.9  

During 
heating  

-1212.8  82.9  -637.5  -1154.2  0.0  1096.4  655.0  218.3  1013.1  0.0  -49.1  

During 
cooling  

-442.8  -106.4  789.7  -864.7  0.0  386.7  296.4  98.8  0.0  -116.5  -36.4  

Rest of 
time  

-494.8  19.8  328.5  -858.1  0.0  552.6  369.8  123.3  -0.1  -0.0  -36.4  

 

 
 

 
 
Envelope transmission 
kWh  
Month  Walls  Roof  Floor  Windows  Doors  Thermal bridges  

   
      

1  -111.6  0.0  -79.7  -184.3  0.0  -61.8  

2  -109.2  0.0  -84.2  -191.7  0.0  -64.4  

3  -83.2  0.0  -91.2  -169.5  0.0  -56.0  

4  -73.8  0.0  -84.0  -146.2  0.0  -48.2  

5  -44.4  0.0  -68.4  -110.5  0.0  -35.0  
6  -22.5  0.0  -65.7  -74.4  0.0  -22.2  

7  -29.6  0.0  -63.1  -77.4  0.0  -23.4  

8  -27.1  0.0  -57.1  -80.8  0.0  -24.4  

9  -46.7  0.0  -53.7  -113.4  0.0  -36.0  

10  -62.2  0.0  -54.5  -114.1  0.0  -37.2  

11  -81.5  0.0  -59.0  -142.0  0.0  -46.9  

12  -104.0  0.0  -73.4  -170.9  0.0  -56.9  

13  -3.7  0.0  -2.5  -5.5  0.0  -1.8  

Total  -799.4  0.0  -836.6  -1580.7  0.0  -514.1  

During heating  -550.6  0.0  -339.2  -970.0  0.0  -322.8  

During cooling  -76.4  0.0  -303.3  -212.5  0.0  -63.2  

Rest of time  -172.4  0.0  -194.1  -398.2  0.0  -128.1  
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Bilaga 10 

Fanger's comfort indices 

IDA Indoor Climate and Energy  4.2 License: ICE40X:ED163  

Object:  Zone.Fanger's comfort indices  

System:  \\hig-ad\student\homes\Ex-jobb\building2 för fönster med 0,7 U-värde  

Description:   

Period: 2012-01-01 - 2012-01-31  

Simulated:  2012-09-19 14:45:09 [189]  

Saved:  2012-08-09 23:36:44 

 

Date  

Variables  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 1, %  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 2, %  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 3, %  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 1  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 2  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 3  

2012-01-01  7.7  7.9  7.9  -0.3  -0.3  -0.3  

2012-01-02  10.4  10.7  10.7  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-01-03  11.7  11.9  12.1  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-01-04  12.4  12.6  12.9  -0.5  -0.5  -0.6  

2012-01-05  12.8  13.0  13.2  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-06  12.8  13.0  13.3  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-07  12.8  12.9  13.1  -0.5  -0.6  -0.6  

2012-01-08  13.1  13.2  13.5  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-09  14.0  14.2  14.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-10  13.8  13.9  14.4  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-11  13.0  13.1  13.4  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-12  13.2  13.3  13.7  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-13  13.0  13.1  13.4  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-14  13.4  13.5  13.8  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-15  13.2  13.3  13.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-16  14.0  14.1  14.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-17  13.9  13.9  14.4  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-18  13.9  14.0  14.4  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-19  14.1  14.2  14.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-20  14.4  14.5  15.0  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-21  14.9  15.0  15.5  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-22  14.9  15.0  15.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-23  14.1  14.2  14.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-24  15.0  15.1  15.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-25  14.9  14.9  15.5  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-26  13.7  13.7  14.2  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-27  12.8  12.9  13.2  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-28  12.9  13.0  13.3  -0.5  -0.5  -0.6  

2012-01-29  13.8  14.0  14.3  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-30  13.2  13.3  13.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-31  14.5  14.5  15.0  -0.6  -0.6  -0.6  

mean  13.3  13.4  13.8  -0.6  -0.6  -0.6  

mean*744.0 

h  
9 895,3  9 981,4  10 252,4  -420.4  -423.4  -432.4  

min  7.7  7.9  7.9  -0.6  -0.6  -0.6  

max  15.0  15.1  15.6  -0.3  -0.3  -0.3  
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Fanger's comfort indices 

IDA Indoor Climate and Energy  4.2 License: ICE40X:ED163  

Object:  Zone.Fanger's comfort indices  

System:  \\hig-ad\student\homes\Ex-jobb\building2för för fönster med 0,7 U-värde 

Description:   

Period: 2012-02-01 - 2012-02-29  

Simulated:  2012-09-19 14:45:09 [189]  

Saved:  2012-08-09 23:36:44 

 

Date  

Variables  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 1, %  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 2, %  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 3, %  

PMV, 

Predicted 

Mean Vote, at 

occupant 1  

PMV, 

Predicted 

Mean Vote, at 

occupant 2  

PMV, 

Predicted 

Mean Vote, at 

occupant 3  

2012-02-01  15.1  15.2  15.7  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-02  15.0  15.1  15.7  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-03  14.0  14.1  14.5  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-04  13.6  13.7  14.1  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-05  12.7  12.8  13.1  -0.5  -0.6  -0.6  

2012-02-06  13.2  13.2  13.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-07  13.2  13.3  13.7  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-08  13.6  13.6  14.0  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-09  13.7  13.7  14.1  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-10  13.3  13.4  13.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-11  14.5  14.6  15.0  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-12  14.2  14.3  14.8  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-13  14.8  14.9  15.4  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-14  14.4  14.5  14.9  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-15  14.4  14.5  14.9  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-16  14.5  14.6  15.0  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-17  15.0  15.1  15.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-18  14.5  14.6  15.1  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-19  13.7  13.8  14.2  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-20  13.5  13.6  13.9  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-21  13.0  13.0  13.3  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-22  13.7  13.7  14.1  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-23  14.5  14.6  15.0  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-24  14.9  15.0  15.4  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-25  14.6  14.7  15.2  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-26  14.1  14.2  14.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-27  12.5  12.6  12.9  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-02-28  12.5  12.6  12.8  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-02-29  11.7  11.8  12.0  -0.5  -0.5  -0.5  

mean  13.9  14.0  14.3  -0.6  -0.6  -0.6  

mean*696.0 

h  
9654.5  9711.3  9986.8  -407.5  -409.0  -418.1  

min  11.7  11.8  12.0  -0.6  -0.6  -0.6  

max  15.1  15.2  15.7  -0.5  -0.5  -0.5  
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Fanger's comfort indices 

IDA Indoor Climate and Energy  4.2 License: ICE40X:ED163  

Object:  Zone.Fanger's comfort indices  

System:  \\hig-ad\student\homes\Ex-jobb\building2för för fönster med 0,7 U-värde 

Description:   

Period: 2012-03-01 - 2012-03-31  

Simulated:  2012-09-19 14:45:09 [189]  

Saved:  2012-08-09 23:36:44 

 

Date  

Variables  

PPD, 

Predicted 

Percentage 

of 

Dissatisfied, 

at occupant 

1, %  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 2, %  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 3, %  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 1  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 2  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 3  

2012-03-01  10.5  10.5  10.6  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-02  12.4  12.6  12.7  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-03  12.4  12.6  12.8  -0.5  -0.5  -0.6  

2012-03-04  10.4  10.4  10.5  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-05  9.7  9.8  9.8  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-06  8.9  9.0  9.0  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-07  8.2  8.3  8.3  -0.3  -0.4  -0.4  

2012-03-08  9.1  9.2  9.3  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-09  10.1  10.2  10.3  -0.4  -0.4  -0.5  

2012-03-10  8.8  8.9  8.9  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-11  8.0  8.1  8.1  -0.3  -0.3  -0.3  

2012-03-12  9.8  9.9  9.9  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-13  11.7  11.9  12.1  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-14  11.8  11.9  12.1  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-15  11.5  11.6  11.7  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-16  11.7  11.8  11.9  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-17  9.9  9.9  10.1  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-18  11.3  11.5  11.5  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-19  12.2  12.3  12.6  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-20  12.4  12.4  12.7  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-21  9.9  9.9  10.1  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-22  7.9  7.9  7.9  -0.3  -0.3  -0.3  

2012-03-23  6.4  6.5  6.5  -0.2  -0.2  -0.2  

2012-03-24  6.6  6.6  6.7  -0.2  -0.2  -0.2  

2012-03-25  6.8  6.9  6.9  -0.2  -0.2  -0.2  

2012-03-26  8.8  9.0  9.1  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-27  8.8  8.9  8.9  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-28  8.7  8.9  8.9  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-29  8.9  9.0  9.1  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-30  7.3  7.4  7.4  -0.3  -0.3  -0.3  

2012-03-31  8.6  8.8  8.8  -0.4  -0.4  -0.4  

mean  9.7  9.8  9.9  -0.4  -0.4  -0.4  

mean*743.0 h  7177.8  7253.9  7319.1  -301.3  -302.6  -306.4  

min  6.4  6.5  6.5  -0.5  -0.5  -0.6  

max  12.4  12.6  12.8  -0.2  -0.2  -0.2  
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Fanger's comfort indices 

IDA Indoor Climate and Energy  4.2 License: ICE40X:ED163  

Object:  Zone.Fanger's comfort indices  

System:  \\hig-ad\student\homes\Ex-jobb\building5 för  fönster med 2,9 u-värde.idm  

Description:   

Period: 2012-01-01 - 2012-01-31  

Simulated:  2012-09-19 16:32:10 [30]  

Saved:  2012-08-09 23:36:17 

 

Date  

Variables  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 1, %  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 2, %  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 3, %  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 1  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 2  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 3  

2012-01-01  10.3  11.3  11.0  -0.4  -0.5  -0.5  

2012-01-02  13.7  14.7  14.9  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-03  14.1  15.0  15.4  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-01-04  14.8  15.6  16.0  -0.6  -0.6  -0.7  

2012-01-05  15.1  16.0  16.4  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-01-06  15.1  15.9  16.3  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-01-07  15.0  15.8  16.1  -0.6  -0.6  -0.7  

2012-01-08  15.6  16.7  17.0  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-01-09  16.7  18.2  18.5  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-01-10  16.3  17.4  18.0  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-01-11  15.2  16.0  16.5  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-01-12  15.5  16.3  16.8  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-01-13  15.2  15.9  16.4  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-01-14  15.7  16.7  17.1  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-01-15  15.4  16.2  16.7  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-01-16  16.5  17.5  18.1  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-01-17  16.3  17.2  17.8  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-01-18  16.4  17.3  17.9  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-01-19  16.6  17.6  18.2  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-01-20  17.1  18.2  18.8  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-01-21  17.8  18.9  19.6  -0.7  -0.7  -0.8  

2012-01-22  17.8  18.9  19.7  -0.7  -0.7  -0.8  

2012-01-23  16.7  17.6  18.3  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-01-24  17.9  19.0  19.7  -0.7  -0.7  -0.8  

2012-01-25  17.7  18.8  19.6  -0.7  -0.7  -0.8  

2012-01-26  16.1  16.9  17.6  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-01-27  14.9  15.6  16.1  -0.6  -0.6  -0.7  

2012-01-28  15.0  16.1  16.3  -0.6  -0.6  -0.7  

2012-01-29  16.2  17.4  17.8  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-01-30  15.4  16.3  16.8  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-01-31  17.1  18.2  18.8  -0.7  -0.7  -0.7  

mean  15.8  16.7  17.2  -0.6  -0.7  -0.7  

mean*744.0 

h  
11745.5  12459.1  12825.8  -480.8  -502.2  -512.5  

min  10.3  11.3  11.0  -0.7  -0.7  -0.8  

max  17.9  19.0  19.7  -0.4  -0.5  -0.5  
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Fanger's comfort indices 

IDA Indoor Climate and Energy  4.2 License: ICE40X:ED163  

Object:  Zone.Fanger's comfort indices  

System:  \\hig-ad\student\homes\Ex-jobb\building5för fönster med 2,9 u-värde.idm  

Description:   

Period: 2012-02-01 - 2012-02-29  

Simulated:  2012-09-19 16:32:10 [30]  

Saved:  2012-08-09 23:36:17 

 

Date  

Variables  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 1, %  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 2, %  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 3, %  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 1  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 2  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 3  

2012-02-01  18.0  19.2  19.9  -0.7  -0.7  -0.8  

2012-02-02  18.0  19.1  19.9  -0.7  -0.7  -0.8  

2012-02-03  16.5  17.5  18.1  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-04  15.9  16.7  17.2  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-05  14.8  15.5  15.9  -0.6  -0.6  -0.7  

2012-02-06  15.3  16.1  16.6  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-02-07  15.4  16.2  16.7  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-02-08  15.9  16.8  17.3  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-09  16.2  17.3  17.7  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-10  15.3  16.6  16.8  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-02-11  17.2  18.7  19.1  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-12  17.0  18.5  18.9  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-13  17.6  18.9  19.5  -0.7  -0.7  -0.8  

2012-02-14  17.0  18.0  18.6  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-15  17.0  18.2  18.7  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-16  17.1  18.3  18.8  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-17  17.9  19.2  19.8  -0.7  -0.7  -0.8  

2012-02-18  17.3  18.6  19.2  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-19  16.0  17.0  17.5  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-20  15.7  16.6  17.1  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-02-21  15.0  15.8  16.3  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-02-22  16.0  16.9  17.3  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-23  17.0  18.2  18.6  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-24  17.6  18.8  19.4  -0.7  -0.7  -0.8  

2012-02-25  17.5  18.8  19.3  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-26  16.7  18.0  18.4  -0.7  -0.7  -0.7  

2012-02-27  14.7  16.0  16.1  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-28  14.7  15.9  16.0  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-02-29  13.5  14.4  14.5  -0.6  -0.6  -0.6  

mean  16.3  17.4  17.9  -0.7  -0.7  -0.7  

mean*696.0 

h  
11376.9  12135.0  12462.2  -461.3  -483.1  -492.1  

min  13.5  14.4  14.5  -0.7  -0.7  -0.8  

max  18.0  19.2  19.9  -0.6  -0.6  -0.6  
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Fanger's comfort indices 

IDA Indoor Climate and Energy  4.2 License: ICE40X:ED163  

Object:  Zone.Fanger's comfort indices  

System:  \\hig-ad\student\homes\Ex-jobb\building5 för fönster med 2,9 u-värde.idm  

Description:   

Period: 2012-03-01 - 2012-03-31  

Simulated:  2012-09-19 16:32:10 [30]  

Saved:  2012-08-09 23:36:17 

 

Date  

Variables  

PPD, 

Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 1, %  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 2, %  

PPD, Predicted 

Percentage of 

Dissatisfied, at 

occupant 3, %  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 1  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 2  

PMV, 

Predicted Mean 

Vote, at 

occupant 3  

2012-03-01  11.8  12.7  12.6  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-02  14.7  16.1  16.0  -0.6  -0.7  -0.7  

2012-03-03  14.4  15.3  15.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-03-04  11.6  12.3  12.3  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-05  11.1  12.0  11.8  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-06  10.3  11.1  11.0  -0.4  -0.5  -0.4  

2012-03-07  9.6  10.3  10.1  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-08  11.0  11.8  11.7  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-09  12.0  12.8  12.8  -0.5  -0.6  -0.5  

2012-03-10  9.8  10.3  10.3  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-11  9.2  9.8  9.7  -0.4  -0.4  -0.4  

2012-03-12  11.8  12.6  12.6  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-13  13.7  14.5  14.8  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-03-14  13.6  14.3  14.6  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-03-15  13.2  13.9  14.1  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-03-16  13.4  14.0  14.2  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-03-17  11.1  11.6  11.7  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-18  13.1  13.9  13.9  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-03-19  14.1  15.0  15.2  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-03-20  14.3  15.1  15.3  -0.6  -0.6  -0.6  

2012-03-21  11.0  11.7  11.7  -0.4  -0.5  -0.5  

2012-03-22  8.6  9.2  9.1  -0.3  -0.3  -0.3  

2012-03-23  6.9  7.3  7.1  -0.2  -0.2  -0.2  

2012-03-24  7.0  7.5  7.3  -0.3  -0.3  -0.3  

2012-03-25  7.6  8.2  8.0  -0.3  -0.3  -0.3  

2012-03-26  11.3  12.4  12.1  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-27  10.7  11.5  11.5  -0.4  -0.5  -0.5  

2012-03-28  11.4  12.6  12.3  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-29  11.3  12.3  12.2  -0.5  -0.5  -0.5  

2012-03-30  8.8  9.5  9.3  -0.3  -0.4  -0.3  

2012-03-31  11.1  12.2  12.0  -0.5  -0.5  -0.5  

mean  11.3  12.1  12.0  -0.5  -0.5  -0.5  

mean*743.0 h  8375.6  8957.7  8939.8  -347.3  -368.9  -368.2  

min  6.9  7.3  7.1  -0.6  -0.7  -0.7  

max  14.7  16.1  16.0  -0.2  -0.2  -0.2  
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Bild Bilagor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den äldsta typen av fönster var ett hål i taket eller ibland i gavelspetsen. Hålet 

fungerade som skorsten och ljusinsläpp. 

Foto: B Jonsson, SP, 1988 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fönster från olika tidsperioder varierar med avseende på storlek, utformning och utvändig 

färg. 

Foto: A Olsson-Jonsson, 1988 
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1880-1890-tal 1900-1910-tal 

  

1920-tal                       1930-tal 

  



68 
 

  

1940-1950-tal 1970-tal 

  

Fönster från olika tidsperioder varierar med avseende på storlek, utformning och utvändig 

färg. 

Foto: A Olsson-Jonsson.1988  

Referenser 

 

 Fönster med små glasrutor monterade i spröjsar. Av den ojämna speglingen i fönsterglasen 

kan man se att glaset är gammalt, blåst glas.  

Foto: A Olsson-Jonsson.1988 
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Den enklare bebyggelsen på landsbygden innehöll i äldre tider få och små fönster. 

(Placeholder1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


