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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur mycket det går att minska 

värmeförlusterna i träfönster genom användandet av en fönsterlucka innehållande ett 

isolerande material. Fönster är idag den del av byggnaden som står för de största 

värmeförlusterna med upp till 40% av en byggnads totala energianvändning. Behovet 

av effektiva och billiga lösningar för minskning av en byggnads energianvändning är 

nödvändig för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. 

En lösning kan vara att använda isolerande fönsterluckor under nattetid då människor 

generellt sett sover och utomhustemperaturen är som lägst, vilket ökar värmebehovet. 

För att kunna uppskatta den totala värmeförlusten genom ett fönster kan U-värdet 

tillsammans med dess area och luftens temperaturskillnad mellan inom- och utomhus 

användas. Ett problem är dock att alla fönster är unika i sin utformning vilket gör det 

svårt att beräkna U-värdet med stor exakthet. 

I det här arbetet utvärderades olika metoder för beräkning av ett fönsters U-värde och 

energibalans med en litteraturstudie. Efteråt skapades ett program i Microsoft Excel 

med hjälp av resultaten från litteraturstudien. Programmet använder sig av geometrin 

från befintliga fönster som indata för beräkning av U-värdet och eventuell 

energibesparing som kan göras med en fönsterlucka stängd nattetid under 

uppvärmningssäsongen i Gävle. 

Tre fönster med kända U-värden och mått, från olika företag, jämfördes med 

programmets uträknade U-värden för samma tre fönster. Resultatet visade att 

programmets noggrannhet varierade mellan 1-8% och att U-värdet för fönstret kunde 

sänkas med upp till 81% med användandet av en isolerande fönsterlucka. 

Slutsatsen som kunde dras av från detta arbete är att isolerande fönsterluckor kan 

minska värmeförlusterna i fönster och att dess effektivitet entydigt beror på 

luftpermeabiliteten hos luckan och tjockleken på fönsterluckans isolerande skikt.  
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Abstract  
 

The purpose of this dissertation was to examine insulated window shutters potential to 

reduce heat losses in wooden frame windows. Windows are today the part of the 

building envelope that amounts for the biggest heat losses with up to 40% of the 

buildings total energy usage. The need for efficient and cheap methods to reduce heat 

losses in buildings is necessary to create the conditions required for a sustainable 

society. One solution is to use window shutters containing an insulated material, which 

during the night hours decreases the heat flow through the window. To estimate the 

total heat loss, the U-value can be used along with an area and the difference in air 

temperature between the indoor and outdoor climate. The problem is that all windows 

are uniquely designed which makes the assessment of its U-value complicated.  

In this report different methods for the calculation of a windows U-value and energy 

balance was assessed with a literature review. After the evaluation a computer program 

was created using the findings from the literature review. The program uses the 

geometry of an existing window as input data to calculate the U-value and potential 

energy savings for the window with a closed insulated window shutter. 

Three windows with known U-values and geometry from different companies was then 

compared with the programs calculated U-values for the same three windows. The 

results showed that the programs accuracy differed from 1-8%. It also showed that a 

windows U-value can be lowered with up to 81% when the insulated window shutter is 

closed during the night. 

The main conclusion that was drawn from this research was that insulated window 

shutters can reduce the heat flow through windows and that its efficiency depends on 

the air permeability of the shutter and the thickness of the insulated layer. 
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Teckenförklaringar och enheter 
 

 

A  Area   [m²] 

β  Temperaturutvidgningskoefficient [1/K] 

b  Luftspalten bredd  [m] 

b  Fönsterluckans glipa  [m] 

d  Luftspaltens tjocklek  [m] 

d  Karm- och bågdjup  [m] 

d  Materialskikts tjocklek  [m] 

ε  Emissivitet   [-] 

g  Gravitationskonstanten  [m/s²] 

𝑔    Medelvärde för solenergitransporten [%] 

G  Gradtimmar per år  [°Ch/år] 

Gr  Grashofs tal   [-] 

h  Värmeövergångskoefficient  [W/m²K] 

H  Luftspaltens höjd  [m] 

L  Omkrets    [m] 

λ  Värmekonduktivitet  [W/mK] 

Nu  Nusselts tal   [-] 

η  Effektiviteten av solavskärmning [%] 

ξ  Dagsljusbehov  [W/m²] 

ν  Kinematisk viskositet för luft [m²/s] 

Ψ  Linjär köldbrygga   [W/mK] 

R  Värmemotstånd   [m²K/W] 

R  Värmeövergångsmotstånd  [m²K/W] 

q  Värmeflödestäthet  [W/m²] 

Q  Värmeflöde   [W] 

S  Ackumulerad solinstrålning [Wh/m²år] 

σ  Stefan-Boltzmanns konstant [W/m²K
4
] 

T  Temperatur   [K] 

U  Värmegenomgångskoefficient  [W/m²K] 
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Index 
 

b  Balans 

c  Konvektion 

Daylighting  Dagsljus 

g, cog  Glasyta 

eff  Effektiv 

eog  Gränsområdet mellan glas och båge 

f  Karm och båge 

luftspalt  Fönstrets luftspalt 

loss  Förluster 

m  Medeltemperatur 

r  Strålning 

u, se  Utomhus 

i, si  Inomhus 

sh, WS  Fönsterlucka 

shading  Skuggning 

sol  Solens strålningsnivå 

solar  Solinstrålning 

trans  Transmissionsförluster i fönstret 

win  Fönster 

window,tot  Fönstrets totala energibalans 
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1. Inledning 
 

2013 stod småhus, flerbostadshus och lokalers uppvärmning och varmvatten för ca. 

20% av Sveriges totala energianvändning, 375 TWh (Energimyndigheten, 2015). Enligt 

statistik från EU-kommissionen (2014) står samma sektor för 40% av den totala 

energianvändningen inom EU (inkl. elanvändning). Med ett gammalt byggnadsbestånd i 

Sverige, där byggnader med byggnadsår 1920-75 står för den största 

energianvändningen i kWh/m²Atemp, behövs det enkla och kostnadseffektiva lösningar 

för att minska energibehovet hos befintliga byggnader. 

Den byggnadsdel som transmitterar mest värme är fönster och står för upptill 40% av 

byggnaden totala värmeförluster (Grynning, Gustavsen, Tide & Jelle, 2013). 

Värmeflödet genom byggnadens olika delar beror på dess isoleringsförmåga, eller U-

värde, och hos fönster är U-värdet mellan 5-10 gånger högre jämfört med klimatskalets 

andra delar. Det finns idag många fönster med låga U-värden men för befintliga 

byggnader med dåliga fönster är alternativen för energieffektiviseringar få och kräver 

oftast ett dyrt fönsterutbyte. 

För att göra det lätt och tillgängligt att minska energianvändningen i byggnader måste 

det också vara ekonomiskt hållbart, vilket innebär att återbetalningstiden inte får vara 

för lång. Det krävs nya metoder som är billigare och mindre omständiga än att byta ut 

alla fönster och en lösning kan vara användandet av externa skydd på byggnadens 

utsida. 

Fönsterluckor har i historien varit ett sätt att skydda byggnader mot väder och vind 

men också mot t.ex. inbrott. Idag används inte fönsterluckor i samma utsträckning som 

tidigare och det kan delvis bero på att de inte behövs eller anses vara omoderna. Trots 

fönsterluckornas minskande användning har studier visat att det finns potential hos 

luckorna att inte bara skydda mot klimatet utan att också att minska fönstrets U-värde. 

Det skulle innebära att båda energi och pengar kan sparas med användandet av 

fönsterluckor och är värt att undersöka vidare. 

 

Syftet med detta examensarbete är att skapa en beräkningsmodell för värmetransport 

genom fönster med en isolerande fönsterlucka i form av ett datorprogram. Programmet 

ska kunna göra en energibalans för fönstret och räkna ut en eventuell energibesparing 

med användandet av en isolerande fönsterlucka. 

 

Syftet konkretiseras genom följande frågor: 

1. Vilka metoder finns det för beräkning av värmeflöde genom fönster? 

2. Hur beräknas energibalansen för ett fönster? 

3. Hur mycket energi kan sparas genom användandet av en isolerande fönsterlucka 

under uppvärmningssäsongen i  Gävle? 
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2. Förstudie 
 

För att utvärdera vilka förenklade beräkningsmetoder det finns för värmetransport i 

fönster och vilka som är lämpliga att använda i detta arbete görs i det här kapitlet en 

litteraturstudie inom ämnet fönsterfysik och värmetransport i fönster. Vetenskapliga 

artiklar, facklitteratur och rapporter från internetsidorna Science Direct, Google och 

Google Scholar kommer att genomsökas med nyckelorden: window shutter, heat 

transfer and windows och fönsterfysik. 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren insikt om terminologi och vanliga begrepp 

som används inom ämnet fönsterfysik. Studien kommer också utgöra ett underlag för de 

parametrar som kommer att användas i beräkningsmodellen. 

 

Sammanfattningsvis har förstudien som mål att: 

1. Utvärdera lämpliga beräkningsmetoder för stationär och endimensionell 

värmetransport i fönster. 

2. Undersöka parametrar som påverkar ett fönsters energibalans. 

3. Hitta ekvationer för handberäkning av fönsterluckors värmemotstånd. 

 

2.1. Introduktion 

Värmeförluster i byggnader sker främst genom klimatskalets olika delar. Förluster sker 

också när vi t.ex. vädrar och öppnar dörrar, men dessa förluster är försumbara i 

sammanhanget då de bara sker under korta perioder och beror på brukarbeteende. De 

förluster som inte beror på brukarna är den värmetransport som ständigt sker genom 

klimatskalets olika delar, och den del som står för den största förlusten i byggnader är 

enligt Energimyndigheten (2007) fönster. 

För att minska värmeförlusterna i fönster finns det idag många alternativ. Van den 

Bosche, Buffel & Janssens (2015) skriver bl.a. att fönsterkarmar kan optimeras genom 

att låta ett isolerande material bryta köldbryggan i karmen. För energieffektivisering av 

glasrutor kan lågemitterande skikt (LE-skikt) appliceras på glaset (Gasparella, Baggio, 

Cappelletti, Pernigotto & Romagnoni, 2010). Dessa skikt kan sänka en glasrutas 

emissivitet från 0,9 ner till 0,013 och öka reflektansen hos glaset. Det medför att värme 

reflekteras tillbaka till rummet och minskar byggnadens energianvändning. 

Det finns också externa skydd på byggnader som minskar värmeförlusterna i fönster. 

Alawadhi (2012) redogör i sin artikel om hur jalusier minskar värmelasten på 

byggnader i Kuwait och Yazicioglu (2013) skriver om hur traditionella fönsterluckor 

kan sänka ett fönsters U-värde ned till 0,7 W/m²K. 

 

Det har sedan 70-talet gjorts mycket forskning kring fönster och dess fysik enligt 

Bülow-Hübe (u.å.), och skriver bl.a. i sin rapport att värmeförlusterna genom fönster har 

halverats sedan dess. Energimyndigheten (2007) skriver på sin hemsida att ungefär 35% 

av byggnadens totala energianvändning idag försvinner genom fönstren medans 

Grynning et al. (2013) skriver i sin artikel om att värmeförluster genom fönstren kan 

uppgå till 45% av byggnaders totala energianvändning beroende på om det är bostäder 

eller lokaler. 

Vidare sker värmeförlusterna genom ett fönster av 3 fysikaliska mekanismer: 

Konvektion, ledning och strålning. Strålningen består av både kortvågig strålning från 

solen (direkt- och diffus solstrålning) och långvågig strålning i form av värme inifrån 

byggnaden. Fördelning av dessa tre mekanismer är i ett tvåglasfönster ungefär 70% 
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strålning och 30% av ledning och konvektion genom spalten mellan glasningen i ett 

tvåglasfönster (Höglund, 1983). 

Värmeflödestätheten, q, kan räknas ut om U-värdet och temperaturskillnaden mellan 

in- och utsidan av en konstruktion (ekv.1a) är kända. För det totala värmeflödet i 

konstruktionen med ytan A kan ekv.1b användas (Sandin, 2010). 

 

 

 𝑞 = 𝑈 ×  𝑇𝑖 − 𝑇𝑢   [W/m²]  (1a) 

 

 𝑄 = 𝑈 × 𝐴 ×  𝑇𝑖 − 𝑇𝑢   [W]  (1b) 

 

2.2.  U-värden 

2.2.1. Allmänt 

Sandin (2010) definierar i sin bok, Praktisk Byggnadsfysik, U-värdet på följande sätt:  

 

"Den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då 

skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor om konstruktion är en grad". 

 

Detta betyder att ju lägre ett U-värde är desto bättre isoleringsförmåga har 

konstruktionen samt att temperaturskillnaden mellan den yttre och inre miljön är 

avgörande för mängden värme som flödar. U-värdet är samtidigt den inverterade 

summan av olika värmemotstånd, R, där ett materials värmemotstånd uttrycks som 

kvoten mellan tjockleken, d, av materialskiktet och dess värmekonduktivitet, λ. Vidare 

lär också de två värmeövergångsmotstånden vid konstruktionens ytor, Rse och Rsi tas 

med vid beräkning av U-värdet. Dessa värmeövergångsmotstånd har enligt 

europastandard schablonvärdena 0,04 m²K/W för Rse respektive 0,13 m²K/W för Rsi och 

gäller vid horisontell värmetransport, men är en förenklad bild av verkligheten (Sandin, 

2010). Se ekv.2. 

Det går också att simulera fram energiflödet i ett fönster med datorprogram som 

använder Finita Element Metoden. Exempel på sådana program är Comsol Multiphysics 

och IDA ICE. 

 

 𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+ 
𝑑

𝜆
𝑛
𝑗=1 +𝑅𝑆𝑒

  [W/m²K]  (2) 

 

2.2.2. Fönster 

När det kommer till fönster och beräkning av dess totala U-värde, Uwin, skiljer den sig 

jämfört med den allmänna ekvationen (ekv.2). Enligt Bülow-Hübe (u.å.) är det främst 

ekv.3a och ekv.3b nedan som är de vanligaste vid beräkning av ett fönsters totala U-

värde i Europa och Nordamerika och de båda kräver att U-värde för karm/båge, 

glasdelen och glasranden, som är den del av fönstrets där glaset går in i karm-

/bågkonstruktionen), först beräknas separat. Därefter lär också olika delareor hos 

fönstret mätas ut. 

 

𝑈𝑤𝑖𝑛 =
Acog Ucog +Aeog Ueog +A f Uf

Acog +Aeog +Af
 [W/m²K]  (3a) 
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𝑈𝑤𝑖𝑛 =
Ag Ug +A f Uf +LgΨ

Ag +A f
  [W/m²K]  (3b) 

 

I standarden ES ISO 10077-1:2012 finns flera olika ekvationer för Uwin och det beror på 

fönstrens olika utformning och material. Fönstertyper som standarden tar upp är för en-, 

två- och treglasfönster samt fönster med kopplade bågar för materialen aluminium, PVC 

och trä. Se Appendix A för komplett lista över samtliga ekvationer i rapporten. 

 

2.2.3. Glasdelen 

Värmetransporten genom ett fönsters glasdel sker, som nämnts tidigare, främst genom 

strålning, men även genom konvektion och ledning i luftspalter. Den långvågiga 

strålningen verkar inom intervallet 10
-5

 - 10
-8

 µm i det elektromagnetiska 

våglängdsområdet och strålningen som träffar en yta fördelas genom absorptans, 

reflektans och transmittans. För en obehandlad glasyta är transmittansen för långvågig 

strålning ≈ 0 vilket leder till att det mesta av värmen reflekteras och absorberas. Vid 

praktiska beräkningar kan dock emissiviteten, som är ett mått på en ytas 

strålningsförmåga jämfört med en svart kropp, sättas lika med absorptansen för 

materialet, vilket för obehandlat glas är ca. 90% (Sandin, 2010). För långvågig strålning 

mellan två parallella ytor beräknas den effektiva emissiviteten med ekv.4 (Sandin, 2010; 

Bülow-Hübe, u.å.; ES ISO 10077–2:2012). 

 

 

𝜀12 =
1

1/𝜀1+1/𝜀2−1
  [-]  (4) 

 

 

I vertikala icke ventilerade luftspalter påverkas, enligt Sandin (2010), 

värmeöverföringen av både strålning, konvektion och ledning. För beräkning av de 

olika värmeöverföringskoefficienterna använder Sandin (2010), Bülow-Hübe (u.å.) och 

ES ISO 10077-2:2012 olika metoder. Sandin hänvisar i sin bok till ekv.5a och ekv.5b, 

där 5b är en approximation av 𝑟 , och en graf för värden på 𝑐 . Bülow-Hübe använder 

också, likt Sandin, sig av en graf som tagits fram experimentellt för den konvektiva 

värmeöverföringskoefficienten 𝑐 (se figur 1). Hon visar också med ekv.5c att 𝑐  kan 

räknas ut med hjälp av Nusselts tal, luftens värmekonduktivitet och spaltens bredd. I sin 

tur är Nusselts tal i oventilerade luftspalter beroende av Grashofs tal och kan räknas ut 

med ekv.6a då det är naturlig konvektion som förekommer i fönstrets luftspalter. 

Oleskowicz-Popiel & Sobczak (2013) använder sig också av ekv.5d i sin artikel om 

jalusiers påverkan på värmeflödet i tvåglasfönster, samt ekv.5a för 

värmeöverföringskoefficienten för strålning. 

ES ISO 10077-2:2012 tillhandahåller en förenklad metod för beräkning av 𝑐 . För 

spaltdjup större än 5 mm hänvisar standarden till ekv.5d. 

 

 

𝑟 =
𝜀12 ×𝜎

𝑇1−𝑇2
× (𝑇1

4 − 𝑇2
4)  [W/m²K]  (5a) 

 

𝑟 = 4 × 𝜀12 × 𝜎 × 𝑇𝑚
3   [W/m²K]  (5b) 

 

𝑐 =
𝜆×𝑁𝑢

𝑑
   [W/m²K]  (5c) 
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𝑐 =
0,0425

𝑑
   [W/m²K]  (5d) 

 

𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡𝑠 𝑡𝑎𝑙 = 𝐴 × (𝐺𝑟𝑎𝑠𝑜𝑓𝑠 𝑡𝑎𝑙)𝐵 ×  
𝐻

𝑑
 

−1

9
 [-] (6a) 

 

𝐺𝑟𝑎𝑠𝑜𝑓𝑠 𝑡𝑎𝑙 =
𝑔×𝛽×𝑑3×∆𝑇

𝜈2   [-] (6b) 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Värmeöverföringskoefficienten, hc, som en funktion av gas och spaltbred vid en temperaturdifferens på 

10 K. Källa: Bülow-Hübe 

 

Luftspaltens totala värmemotstånd utgörs, enligt Sandin (2010), ES ISO 10077-2:2012 

och Bülow-Hübe (u.å.) den inverterade summan av värmeöverföringskoefficienterna 𝑐  

och 𝑟 . Se ekv.7. 

 

 

𝑅𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡 =
1

𝑟+𝑐
   [m²K/W]  (7) 

 

2.2.4. Karm/båge 

ES ISO 10077 innehåller både numeriska och förenklade metoder.  Den förenklade 

metoden för karm/båge i trä, som är aktuell för denna rapport, kräver att tjockleken hos 

karm/båge och fönstrets geometri är kända. Beroende på fönstertypen kan olika 

ekvationer användas vid definiering av karmens tjocklek, df. För fönstertyper med 

geometri enligt figur 2 används ekv.8a och för resterande typer, enligt figur 3, används 

ekv.8b. I sista steget väljs U-värdet för karm/båge ut med hjälp av df och grafen i figur 

4, där kurvorna representerar densiteten hos träslaget. 

 

𝑑𝑓 =
𝑑1+𝑑2

2
   [m]  (8a) 
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𝑑𝑓 =
𝑑1+ 𝑑𝑗𝑗≥2

2
  [m]  (8b) 

 

 
Figur 2: Karmsektion för ekv.8a. 1 = Båge och 2 = Karm. Källa: ES ISO 10077-1:2012 

 
Figur 3: Karmsektioner för ekv.8b. 1 = Båge och 2 = Karm. Källa: ES ISO 10077-1:2012 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Träkarmens U-värde, där X = df (mm), Y = Uf, 1 = Kurvan för hårda träslag och 2 = Kurvans för 

mjuka träslag. Källa: ES ISO 10077-1:2012 
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2.2.5. Glasranden 

Delen av fönstret där glaset går in i karmen/bågen kallas för glasranden. Det är den del 

av ekv.1b som betecknades med LgΨ och är ett linjärt värmemotstånd. Färdiga 

schablonvärden för Ψ finns med i ES ISO 10077-1:2012 men endast för två- och 

treglasfönster, då Ψ för englasfönster = 0.  

För träfönster är värdet på Ψ mellan 0,05 W/m²K och 0,06 W/m²K beroende på om det 

är ett två- eller treglasfönster. 

 

Bülow-Hübe (u.å.) kallar Ψ för den linjära värmegenomgångskoefficienten men har likt 

ES ISO 10077-1:2012 inga metoder för beräkning av den utan använder en tabell med 

färdiga schablonvärden för två olika typer av träfönster. 

 

2.2.6. Fönsterlucka 

En stängd fönsterluckas totala värmemotstånd, ∆𝑅, utgörs enligt ES ISO 10077-1:2012 

av motstånden för lufspalten mellan fönster och lucka samt själva fönsterluckans 

värmemotstånd, 𝑅𝑠 . För klassning av lufttätheten, även kallad luftpermeabiliteten, hos 

luftspalten mellan lucka och fönster använder standarden summan av glipornas bredd, 

𝑏𝑠 , och en tabell med färdiga schablonvärden (ekv.9). Se Appendix B och C . 

 

𝑏𝑠 = 𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3  [m]  (9) 

 

När sedan lufttätheten har klassats bistår ES ISO 10077-1:2012 ,om 𝑅𝑠  är känt, med en 

tabell över formler för beräkning av ∆𝑅 (se Appendix C). Dessa formler bygger på 

principen om att luftspaltens värmeisolerande förmåga minskar ju kraftigare 

ventilationen är i utrymmet mellan fönster och lucka. Det gör att luckans effektivitet 

beror på dess lufttäthet mot byggnaden. 

U-värdet för ett fönster med stängd fönsterlucka blir således enligt ES ISO 10077-

1:2012: 

 

𝑈𝑊𝑆 =
1

1 𝑈𝑤𝑖𝑛 +∆𝑅 
  [W/m²K]  (10) 

 

2.3. Värmebalans 

Grynning et al.(2013) har i sin artikel om framtidens fönster analyserat flera metoder för 

beräkning av värmebalansen för fönster. I grunden baseras samtliga av de undersökta 

metoderna på ekv.11a, men med skillnaden att nya termer läggs till för att göra resultatet 

så noggrant som möjligt. Sådana termer är t.ex. solskydd, strålningsnivåer, g-värde hos 

fönstret, dagsljusbehov, luftläckage etc.  

Bülow-Hübe (u.å.) hänvisar till " Karlssons fönsterformel", (ekv.11b), för definition av 

nettoenergitransporten genom fönster. Formeln använder sig bl.a. av begreppet 

balanstemperatur som också Grynning et al. (2013) tar upp i en av sina analyserade 

metoder. Balanstemperaturen definieras enligt Bülow-Hübe som: "... den utetemperatur 

för vilken byggnaden inte behöver någon aktiv uppvärmning". Hur denna temperatur 

beräknas får man dock inte veta utan hänvisas till grafer för orterna Lund och 

Stockholm, där den ackumulerade solinstrålningen, S, och gradtimmar, G, uttrycks som 

en funktion av balanstemperaturen och fönstrets väderstreck. 

 

𝑞𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 ,𝑡𝑜𝑡 = 𝑞𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝜂𝑠𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 × 𝑞𝑠𝑜𝑙 − ∆𝜉𝐷𝑎𝑦𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑛𝑔  [W/m²] (11a) 
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𝑄 = 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 − 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑔 × 𝑆 𝑡𝑏 − 𝑈 × 𝐺 𝑡𝑏  [W] (11b) 

 

 

Generellt sett kan man säga att värmebalansen för ett fönster är skillnaden mellan den 

värme som flödar in och den som flödar ut. Sedan kan man välja att lägga till olika 

termer för de faktorer som eventuellt kan tänkas påverka balansen, men i det stora hela 

är det svårt att förutspå och få med alla parametrar i en förenklad beräkningsmodell. 

 

2.4.  Sammanfattning och diskussion 

Det framgår i förstudien att värmeflödet i fönster innehåller många komplicerade 

mekanismer och fenomen där alla samverkar med varandra på ett eller annat sätt. I 

luftspalterna verkar både strålning, ledning och konvektion, och i karm/båge är fukthalt, 

träslag och geometri det som avgör dess U-värde. Det har också kommit fram i studien 

att forskning kring värmetransporten i fönster har pågått länge vilket har gjort att det 

finns gott om data som tagits fram experimentellt. Det gör datan tillförlitlig och 

möjliggör skapandet av förenklade beräkningsmodeller, då värden som kräver 

komplicerade simulationer för att få fram redan finns. 

Litteratur angående glasdelen hos ett fönster har varit god. Det framkom att 

luftspalterna värmemotstånd entydigt är beroende på värmeöverföringskoefficienterna. 

Beräkning av dessa två koefficienter har dock visat sig vara svårare. Det krävs framför 

allt att temperaturen hos de båda glasrutorna i spalten är kända för att kunna beräkna 

koefficienten för strålning, vilket i praktiken kan vara svårt. För den konvektiva 

värmeöverföringskoefficienten har endast diagram hittats, vilka också kräver att 

temperaturdifferensen är känd. Det leder till att ett antagande om hur stor 

temperaturdifferensen mellan två glasrutor lär göras i min senare beräkningsmodell. 

För beräkning av värmemotståndet hos karm/båge och för glasranden har det inte 

funnits någon annan litteratur som tillhandahåller handberäkningsmetoder än ES ISO 

10077-1:2012. Bülow-Hübe (u.å.) hänvisar till en tabell över olika värden för den 

linjära värmegenomgångskoefficienten, Ψ, för två olika karmar och några 

distansprofiler men det är inget som kan användas i detta arbete då programmet lär 

kunna beräkna värmemotståndet för flera olika typer av träkarmar. 

När det kommer till fönsterluckor räknas, enligt ES ISO 10077-1:2012 , luckan och 

luftspalten som ett extra värmemotstånd till fönstret när den är stängd. Standarden 

räknar också med värmemotståndet hos själva luckan, vilket gör det möjligt för 

ytterligare minskning av värmeflödet med bättre isolerande material. Något som 

standarden dock inte tar hänsyn till är luckans avstånd till glasrutan och luftvolymen 

som finns i luftspalten mellan luckan och fönstret. Den luft som finns däri kommer, när 

luckan är stängd, att värmas upp vilket kräver en viss mängd energi. Det leder slutligen 

till att luckans effektivitet beror på hur länge den är stängd, hur tät den är mot fasaden 

och vilket material den är gjord av. 

En avgränsning i den här rapporten är att den extra värme som tillförs genom 

solinstrålningen inte tas med i fönstrets värmebalans. Det är dels svårt att räkna ut hur 

stor del av solinstrålningen som träffar fönstret då en sådan enkel sak som ett träd ute på 

tomten kan skymma solen under en viss del av ett dygnet och på så sätt påverka hela 

årsbalansen. En annan sak som t.ex. persienner kan också påverka värmeflödet genom 

att de reflekterar tillbaka en del av den långvågiga strålningen. Sedan är också 

persienner brukarstyrda vilket gör att man inte bör ta med dem i energiberäkningar. 

Kortfattat finns det för många parametrar som påverkar solinstrålningen genom fönster 

och därför är det inte lämpligt att ta med den i värmebalansen för detta arbete. 
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Sammanfattningsvis tar den skapande modellen hänsyn till följande parametrar: 

 Värmeöverföringskoefficienterna. 

 Temperatur inne i byggnaden. 

 Den effektiva emissiviteten mellan två ytor. 

 Temperaturdifferensen mellan två glasrutor. 

 Spalternas djup och bredd för df (och dess graf). 

 Fönstertyp (kopplade, isolerruta etc.). 

 Ψ (W/mK). 

 Geometrin för karm/båge. 

 Fönsterluckans värmemotstånd. 

 Värmemotstånd hos luftspalten mellan fönsterlucka och fönster. 

 Ort och dess gradtimmar. 

 Hur lång tid luckan ska vara stängd. 
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3. Metodik 
 

Själva beräkningsmodellen i sig kommer att utgöras av ett datorprogram gjort i 

Microsoft Excel. Nedan redovisas de metoder och ekvationer som programmet kommer 

att använda sig utav för att räkna ut U-värden och minskning av ett fönsters 

värmeförluster. 

Den förenklade beräkningsmodellen kommer att göra separata beräkningar för 

glasdelen, karm/båge, fönsterluckan och glasranden. Efter det räknar programmet ut ett 

medelvärde för de olika delarna med och utan stängd fönsterlucka. Skillnaden mellan de 

två U-värdena används sedan tillsammans med fönstrets projicerade area och 

medeltemperaturen nattetid under uppvärmningssäsongen för att få fram 

värmeförlusternas minskning. 

3.1.  Avgränsningar 

 Stationära och endimensionella tillstånd förutsetts i alla beräkningar. 

 Den fiktiva fönsterluckan består av två homogena skikt. Ett 10 mm utvändigt lager 

av trä och ett 70 mm tjockt lager av polyuretanskum. 

 Beräkningsmodellen kommer endast att behandla träfönster. 

 Värmemotstånden som utgörs av glasrutorna försummas. 

 Uppvärmningssäsongen antas pågå från 15 september till 15 maj året därpå. 

 Fönsterluckan antas vara stängd mellan kl.22.00-06.00.  

 Inomhus temperaturen sätts till +20°C. 

 

3.2.  Beräkning av U-värden 

3.2.1. Fönster 

U-värdet för ett fönster räknas ut med ekv.3b och U-värdet för en stängd fönsterlucka 

med ekv.10.  

 

 𝑈𝑤𝑖𝑛 =
Ag Ug +Af U f +LgΨ

Ag +A f
  [W/m²K]  (3b) 

𝑈𝑊𝑆 =
1

1 𝑈𝑤𝑖𝑛 +∆𝑅 
  [W/m²K]  (10) 

 

3.2.2. Glasdelen 

Värmemotståndet för luftspalten i ett fönster, 𝑅𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡 , kommer att bestå av den 

inverterande summan av värmeöverföringskoefficienterna hr och 𝑐 .Se ekv.7 nedan. 

 

𝑅𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡 =
1

𝑟+𝑐
  [m²K/W]  (7) 

 

Värmeöverföringskoefficienten för strålning, hr, beräknas enligt ekv.5b, där Tm sätts till 

283 K och den effektiva emissiviteten beräknas med ekv.4. Vidare kommer 𝑐  

bestämmas genom ekv.5c, ekv.6a och ekv.6b. Den dynamiska viskositeten för luften 

sätts till 14 * 10
-6

 m²/s, β till 1/283 1/K och ΔT till 10 1/K. 

För bestämmande om det förekommer laminär eller turbulent strömning i luftspalten 

kommer programmet att ställa villkor som beror av storleken på Grashofs tal. Detta för 
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att programmet ska använda rätt värden för konstanterna A och B i ekv.5d. När 

Grashofs tal blir större än 2*10
5
 ändras luftströmningen i spalten från laminär till 

turbulent och konstanterna korrigeras av programmet. 

 

𝜀12 =
1

1/𝜀1+1/𝜀2−1
   [-]  (4) 

 

𝑟 = 4 × 𝜀12 × 𝜎 × 𝑇𝑚
3    [W/m²K]  (5b) 

 

𝑐 =
𝜆×𝑁𝑢

𝑑
    [W/m²K]  (5c) 

𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡𝑠 𝑡𝑎𝑙 = 𝐴 × (𝐺𝑟𝑎𝑠𝑜𝑓𝑠 𝑡𝑎𝑙)𝐵 ×  
𝐻

𝑑
 

−1

9
 [-]  (6a) 

𝐺𝑟𝑎𝑠𝑜𝑓𝑠 𝑡𝑎𝑙 =
𝑔×𝛽×𝑑3×∆𝑇

𝜈2   [-]  (6b) 

 

Om luftströmningen är laminär antar konstanterna A och B i ekv.5d värdena 0,18 

respektive 1/4. Vid turbulent luftströmning antar A värdet 0,065 och B 1/3. 

Efter att luftspalternas värmemotstånd har blivit beräknade adderas de ihop med 

värmeövergångsmotstånden, Rsi och Rse (0,14 m
2
K/W), och inverteras för att bilda Ug . 

 

3.2.3. Karm/båge 

Det definierade djupet, df, beräknas med ekv.8a för fönstertyper enligt figur 2 eller 

ekv.8b för fönster med sektionssnitt som de i figur 3.  

En databas med 13 st. värden, för df,  mellan 30-150 mm från figur 4 utgör de U-värden 

för karm/båge programmet använder. När ett värde för df  sedan matas in kommer ett 

villkor uppfyllas och programmet matar ut det korresponderande U-värdet. 

Arean för fönsterkarmen, Af, definieras som produkten av karmyttermåtten minus arean 

för glaset. 

 

3.2.4. Glasranden 

Ψ sätts till 0,05 W/mK och Lg  är glasrutans omkrets, som matas in i programmet. 

 

3.2.5. Fönsterlucka 

Den fiktiva fönsterluckans värmemotstånd, 𝑅𝑠 , motsvarar ett 70 mm tjockt lager av 

polyuretanskum med tillhörande träskiva och är satt till 2,66 W/m²K. 

Luftpermeabiliteten hos fönsterluckan mot fasaden antas ha klassen medel, vilket leder 

till att det extra värmemotståndet som fönsterluckan och luftspalten utgör beräknas med 

ekv.13. 

 

𝑅𝑠 =  
𝑑

𝜆
   [m²K/W]  (12) 

 

∆𝑅 = 0,55 × 𝑅𝑠 + 0,11  [m²K/W]  (13) 
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3.3. Värmebalans 

Beräkningsmodellen beräknar ett medelvärde för samtliga fönster utan fönsterlucka med 

ekv.14. Därefter beräknas U-medelvärdet för samtliga fönster med en stängd på samma 

sätt och skillnaden, ∆𝑈, används sedan i ekv.16 för beräkning av fönstrets eventuella 

energibesparing.  

Antalet timmar, h, är de timmar då luckan är stängd mellan kl.22.00-06.00. Det gör att 

antalet timmar under uppvärmningssäsongen (15:e september till 15:e maj) sätts till 

1920 timmar. 

 

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
𝑈1×𝐴1+𝑈2×𝐴2+...+𝑈𝑛×𝐴𝑛

𝐴1+𝐴2+⋯+𝐴𝑛
  [W/m²K]  (14) 

 

∆𝑈 = 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 +𝑙𝑢𝑐𝑘𝑎 − 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟   [W/m²K]  (15) 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑟 = ∆𝑈 × 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 × ∆𝑇 ×   [Wh]  (16) 

 

3.4. Typfallsstudie 

Kontrollen av programmets noggrannhet kommer att utgöras av en typfallstudie där tre 

olika typer av träfönster med kända U-värden från olika fönsterförsäljare utgör de 

referensfall som programmets framberäknade U-värden sedan jämförs med. 

Emissiviteten antas vara 0,9 för vanligt glas och 0,013 för glas belagda med 

lågemitterande skikt. 

 

Det första fönstret som testas mot beräkningsmodellen är från företaget Traryd Fönster. 

Det är ett kopplat och sidohängt tvåglasfönster utan spröjs med ett deklarerat U-värde 

på 2,5 W/m²K.  

 

Fönstrets indata som matas in i programmet är: 

 Emissivitet: 0,9 

 Karmdjup: 103 mm 

 Karmbredd: 72,5 mm 

 Fönsterbredd: 985 mm 

 Fönsterhöjd: 985 mm 

 Bågdjup: 103 mm 

 Spaltdjup: 34 mm 

 

 

Det andra fönstret är ett sidohängt tvåglasfönster från Skånska Byggvaror med U-värdet 

2,7 W/m²K.  

 

Fönstrets indata som matas in i programmet är: 

 Emissivitet: 0,9 

 Karmdjup: 105 mm 

 Karmbredd: 75 mm 

 Fönsterbredd: 990 mm 

 Fönsterhöjd: 990 mm 

 Bågdjup: 105 mm 
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 Spaltdjup: 15 mm 

 

 

Det sista fönstret som testas i programmet är ett fast treglasfönster från Effektfönster 

med U-värdet 1,1 W/m²K. Glasytorna i den innersta luftspalten är belagda med 

lågemitterande skikt vilket gör att dess emissivitet sätts till 0,013. 

Fönstrets indata som matas in i programmet är: 

 Emissivitet: 0,013 för de två inre glasrutorna och 0,9 för rutan mot yttre miljön. 

 Karmdjup: 105 mm 

 Karmbredd: 70 mm 

 Fönsterbredd: 990 mm 

 Fönsterhöjd: 990 mm 

 Bågdjup: 105 mm 

 Spaltdjup: 15 mm 

 

3.5. Temperaturdata 

Temperaturer för Gävle och samtliga timmar under ett år hämtas från SMHIs hemsida. 

Då fönsterluckan antas vara stängd mellan kl.22.00-06.00 beräknas först en 

medeltemperatur för alla timmar mellan de klockslagen. Efteråt används alla 

dygnsmedeltemperaturer för att beräkna en medeltemperatur för hela 

uppvärmningssäsongen. 

 

3.6. Etiska aspekter 

Hänsyn till fönstertillverkarnas produkter kommer att beaktas vid beräkning av 

fönstrens U-värden för att inte skada varumärken eller påverka företagen negativt. 

  



 

20 

 

4. Resultat 
 

4.1. Beräkningsmodellen 

Bilder på programmets gränssnitt återfinns i Appendix D. 

 

4.2. Typfallstudie 

I tabell 1 redovisas resultatet från jämförelsen mellan programmets beräknade värden 

och fönsterförsäljarnas deklarerade U-värden. Besparingen i tabellen är uträknat med en 

utomhustemperatur på +1°C i Gävle för timmarna 22.00-06.00 mellan perioden 2014-

09-15 till 2015-05-15. 

 
Tabell 1: Resultat från jämförelsen mellan programmet och fönsterförsäljarna. 

  Traryd 
Skånska 

Byggvaror Effektfönster 

Uförsäljare 2,5 2,7 1,1 

Umodell 2,72 2,74 1,16 

Avvikelse (%) 8 1 5 

U-värde  + lucka 0,52 0,52 0,41 

Skillnad i U-värde (%) 81 81 65 

Besparing (kWh) 78 80 27 

Ug 2,94 2,99 0,82 

Uf 1,48 1,48 1,48 

L * Ψ 0,17 0,17 0,17 

 

Fullständig data för varje fönstertest återfinns i Appendix E-G. 

 

4.3. Parameteranalys 

Minskningen av fönstrets U-värde med en stängd isolerande fönsterlucka ökar med 

polyuretanskummets tjocklek. I diagram 1 illustreras hur den procentuella minskningen 

av de tre fönstrens U-värde beror på fönsterluckans tjocklek. 



 

21 

 

 
Diagram 1: Fönsterluckans effektivitet beroende på det isolerande skiktets tjocklek. 

 

 

5. Slutsats 
Syftet med detta arbete var att skapa en program som beräknade U-värdet för träfönster 

och hur stor energibesparingen kunde bli med användandet av en isolerande 

fönsterlucka. För att uppnå syftet skulle följande frågor besvaras: 

1. Vilka metoder finns det för beräkning av värmeflöde genom fönster? 

2. Hur beräknas energibalansen för ett fönster? 

3. Hur mycket energi kan sparas genom användandet av en isolerande fönsterlucka 

under uppvärmningssäsongen i Gävle? 

 

Nedan sammanfattas de resultat och slutsatser som berört frågorna ovan. Även de 

felkällor som har funnits finns med vid alla beräkningar tas upp här. 

 

5.1.  Sammanfattning av resultat och slutsatser 

5.1.1. Metoder för beräkning av värmeflödet genom fönster 
I förstudien studerades litteratur inom ämnet fönster och värmetransport. Det framkom i 

studien att värmetransporten genom fönster utgörs av de tre fysikaliska mekanismerna 

strålning, ledning och konvektion, där strålning utgör den största delen genom fönstrets 

glas och att ledning sker främst i karm och båge. Dock är fönster komplicerade vilket 

gör att alla tre mekanismer förekommer samtidigt. 

För att beräkna den energimängd som flödar varje sekund genom en konstruktion kan 

U-värdet multipliceras med fönstrets area och temperaturdifferensen mellan inom- och 

utomhus. U-värdet har visat sig bestå av delarna Ug, Uf och LgΨ som tillsammans med 

korresponderande areor och längder räknas om till ett medelvärde för fönstret. 

Två metoder för handberäkning av ett fönsters U-värde hittades i förstudien och de ter 

sig vara väldigt lika varandra då de båda beräknar ett medelvärde och använder sig av 

U-värden för fönstrets olika delar. 
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Hur de olika koefficienterna beräknas skiljer sig dock åt mellan olika källor, men i 

slutändan får de alla fram snarlika resultat. 

Något som spelar in vid beräkning av U-värdet är storleken på fönstret. Då U-värdet 

för ett fönster är ett medelvärde av fönstrets olika delar, så får förhållandet mellan glas- 

och karmarea stor betydelse. T.ex. skulle ett fönster där skillnaden mellan glas- och 

karmarea är liten ha ett lägre U-värde jämfört ett fönster där skillnaden mellan de två 

areorna är större. Slutsatsen som kan dras är att U-värdet aldrig är statiskt utan alltid 

varierar med storleken på fönstret. 

 

 

5.1.2. Energibesparing genom användandet av en isolerande fönsterlucka 

Litteratur rörande isolerande fönsterluckor har varit få. Endast standarden ES ISO 

10077-1:2012 bistod med handberäkningsmetoder för fönster med en stängd 

fönsterlucka. I standarden klassades först luckans permeabilitet genom att summera 

storleken på gliporna mellan fasad och fönsterlucka. För varje luftpermeabilitetsklass 

fanns en korresponderande ekvation som kunde användas tillsammans med 

fönsterluckans värmemotstånd. Tillsammans med fönstrets inverterade U-värde kunde 

det extra värmemotståndet, som utgjordes av den isolerande fönsterluckan, adderas och 

på så sätt sedan få fram U-värdet för fönstret med en stängd fönsterlucka. 

För att räkna ut hur mycket energi som kan minskas genom att använda en 

fönsterlucka mellan kl.22.00-06.00 räknades medeltemperaturen ut för Gävle under 

uppvärmningssäsongen, som pågår mellan 15:e september till 15:e maj. Genom att 

sedan multiplicera skillnaden mellan den medeltemperaturen och inomhustemperaturen 

med skillnaden i U-värdet för fönstret och U-värdet för fönstret med en stängd 

fönsterlucka, fönstrets area samt antalet timmar för uppvärmningssäsongen får man 

fram hur många wattimmar som kan besparas med fönsterluckan. 

 

Det framgick i typfallsstudien att den största energibesparingen kunde göras med 

fönstret som hade det högsta U-värdet, d.v.s. att energibesparingen entydigt beror på hur 

stor skillnaden är mellan fönstrets U-värde och fönstrets U-värde med stängd 

fönsterlucka, vilket leder till att tvåglasfönster med höga U-värden har större potential 

att minska sina värmeförluster med en isolerande fönsterlucka jämfört med ett 

treglasfönster. 

Programmet räknade också ut att U-värdet för samtliga fönster med en stängd 

isolerande fönsterlucka sänktes till under 0,55 W/m²K och att tjockleken på 

fönsterluckans isolerande skikt har störst procentuell påverkan på fönstrets U-värde 

mellan 10-20 mm. 

Den uträknade energibesparingen varierade mellan 27-80 kWh/fönster, men då 

programmets framberäknade U-värden avvek mellan 1-8% jämfört med referensfallen 

varierar energibesparingen i lika stor omfattning. 

 

 

5.1.3. Energibalansen för ett fönster 
Energibalansen är, som nämnts tidigare, nettoenergiflödet, d.v.s. skillnaden mellan den 

energi som flödar in genom fönstret och den som flödar ut. Sedan kan hänsyn tas för 

olika faktorer som påverkar energiflödet, men i praktiken är förutsättningarna för varje 

fönster unikt, vilket omöjliggör en generalisering med god noggrannhet. 

I detta arbete beräknades energibalansen under nattetid, vilket gjorde att hänsyn till 

solinstrålningens påverkan inte behövdes ta med. Följaktligen bestod energibalansen 
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endast av värmen som flödar ut genom fönstret och därmed endast utgjordes av 

värmeförluster. 

 

5.2.  Förslag till framtida forskning 

En fönsterlucka med ett isolerande skikt har visat sig vara effektivt när det gäller att 

minska U-värdet hos ett fönster. Det som dock inte togs hänsyn till i detta arbete var att 

luftspalten mellan fönsterlucka och fönster måste värmas upp innan det maximala 

värmemotståndet uppnås. Om det dessutom inte är helt lufttätt i luftspalten kommer 

varm luft att läcka ut i otätheterna och effektiviteten bli sämre. Därför borde det forskas 

vidare för att finna den optimala utformningen på fönsterluckan med avseende på 

material, tjocklek och lufttäthet.  

En sista sak som bör undersökas är om eventuella fuktproblem kan uppstå i fönstret 

när luckan är stängd. Kunskap om fukttransportens påverkan är viktig för att en framtida 

användning ska bli möjlig utan risk för skador på fönstret. 

 

5.3.  Felkällor 

De felkällor som har påverkat resultaten är att emissiviteten hos referensfallen var 

okända. Denna osäkerhet gör att programmets noggrannhet minskar då även en liten 

skillnad i emissivitet har stor inverkan på fönstrets U-värde. Exempelvis var två av 

glasrutorna från Effektfönster belagda med LE-skikt, men någon utförligare information 

om den exakta emissiviteten hos fönstret gick inte att tillgå. Det gör beräkningen 

opålitlig och medför ett mindre trovärdigt resultat. 

En annan felkälla är att geometrin för de olika fönstren inte är helt kända. Vissa 

antaganden om fönsterbågens geometri gjordes med hjälp av bilder på fönstren, men 

den bristande informationen angående de exakta fönstermåtten leder till sämre 

noggrannhet i beräkningarna.  

 

5.4.  Diskussion 

Beräkningsmodeller är till för att ge en bra bild över hur verkligheten ter sig. Därför 

behöver en modell ta hänsyn till alla saker som kan tänkas påverka beräkningen för att 

ge ett så noggrant resultat som möjligt. Det har framkommit under arbetets gång att det 

är helt omöjligt att få med alla parametrar vid praktiska beräkningar. Det som är svårast 

att förutsäga är brukarbeteende. Vid beräkningar av fönstrets energibalans kan t.ex. 

användandet av persienner och rullgardiner göra stor inverkan på resultatet och ger på 

så sätt inte en korrekt bild av verkligheten. 

Användandet av en isolerande fönsterlucka har stor potential men också många 

begränsningar. Bl.a. finns det problem angående användandet under vintern. Det som 

händer när luckan är stängd är att glasrutorna blir varmare och utrymmet mellan lucka 

och fönster värms upp. Det leder till att is kan bildas i gliporna mellan lucka och fasad, 

vilket kan göra att luckan fryser fast i fasaden. 

Ett annat problem är att varje byggnad är unik i sin utformning vilket begränsar 

installationen av fönsterluckor. T.ex. om fönstren i byggnaden sitter tätt ihop så 

omöjliggörs i princip en installation. Sedan har många fönster tilluftsspjäll som med en 

fönsterlucka få sin funktion begränsad och på så sätt bidra till försämrad ventilation i 

byggnaden. 

Det finns dock många byggnader där fönsterluckor skulle göra en stor skillnad på 

energianvändningen. Offentliga byggnader som skolor och kontor, som bara är öppna 
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under dagtid, har möjlighet att ha luckorna stängda längre och därmed spara mer energi. 

Vidare skulle många bostäder också kunna ha luckorna stängda mellan kl.09.00-15.00 

då man generellt sett inte vistas i bostaden under de timmarna. 

Det finns många för- och nackdelar gällande isolerande fönsterluckor men en sak som 

är säker är att de sparar energi när de används. Hur de kommer att se ut i framtiden är 

svårt förutspå, men i takt med att energikraven på byggnader blir hårdare kommer nya 

metoder för energieffektivisering av fönster att utvecklas. 

 

5.5.  Reflektion 

I början av detta arbete hade jag en naiv föreställning om att fönsterluckor var den 

optimala lösningen för att minska värmeförlusterna i fönster. Den försvann dock snabbt 

efter att jag läst om LE-skikt och insåg att det finns mer eleganta lösningar än 

fönsterluckor. Insikten om att det har forskats om fönster sedan 70-talet var också en 

väckarklocka om att jag inte var den enda som tänkt på detta tidigare. Men jag lär ändå 

stå på mig och säga att fönsterluckor har stor potential då de kan tillverkas och 

installeras billigt jämfört med att byta ut alla fönster.  

Under detta examensarbete jag hållit en förvånansvärt bra självdisciplin när det gäller 

skrivandet. Det visar på att jag faktiskt har mognat och utvecklats under de tre år jag 

studerat. Tidigare har jag alltid varit den som gör saker precis innan inlämning men den 

nya insikten om att det blir mycket lättare för en själv om man faktiskt gör saker i god 

tid kommer jag ta med mig från detta projekt. 

Avslutningsvis vill jag ge framtida studenter några råd. Det första är du bör göra är 

börja tänka på vilket ämne du vill skriva om redan under ditt andra år. Det tillåter tankar 

att mogna och kommer hjälpa er upptäcka det som intresserar er mest. Motivationen 

under ett examensarbete växlar hela tiden och intresset för ämnet ni studerar är viktigt 

för att behålla motivationen uppe under hela arbetets gång. 

Skriver ni arbetet själv, som jag, se då till att ha en vän att bolla idéer med och som 

kan korrekturläsa det ni skrivit. För man blir lätt ordblind efter ett tag och det 

underlättar att prata med någon som genomgår samma process som dig själv. 

Till sist vill jag bara säga: Försök att inte snöa in dig på sidospår utan håll dig till 

ämnet. Det är jättelätt att tappa fokus när man börjar fördjupa sig och många timmar 

försvinner om man börjar avvika från sin planering. 
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Appendix A: Ekvationer 
 

 

𝑞 = 𝑈 ×  𝑇𝑖 − 𝑇𝑢    [W/m²]  (1a) 

 

 

𝑄 = 𝑈 × 𝐴 ×  𝑇𝑖 − 𝑇𝑢    [W]  (1b) 

 

 
1

𝑈
=  𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝑅𝑗 + ⋯+𝑅𝑛   [W/m²K]  (2) 

 

 

𝑈𝑤𝑖𝑛 =
Acog Ucog +Aeog Ueog +A f Uf

Acog +Aeog +Af
  [W/m²K]  (3a) 

 

𝑈𝑤𝑖𝑛 =
Ag Ug +A f Uf +LgΨ

Ag +A f
   [W/m²K]  (3b) 

 

𝜀12 =
1

1/𝜀1+1/𝜀2−1
   [-]  (4) 

 

𝑟 =
𝜀12 ×𝜎

𝑇1−𝑇2
× (𝑇1

4 − 𝑇2
4)   [W/m²K]  (5a) 

 

𝑟 = 4 × 𝜀12 × 𝜎 × 𝑇𝑚
3    [W/m²K]  (5b) 

 

𝑐 =
𝜆×𝑁𝑢

𝑑
    [W/m²K]  (5c) 

 

𝑐 =
0,0425

𝑑
    [W/m²K]  (5d) 

 

𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡𝑠 𝑡𝑎𝑙 = 𝐴 × (𝐺𝑟𝑎𝑠𝑜𝑓𝑠 𝑡𝑎𝑙)𝐵 ×  
𝐻

𝑑
 

−1

9
 [-]  (6a) 

 

𝐺𝑟𝑎𝑠𝑜𝑓𝑠 𝑡𝑎𝑙 =
𝑔×𝛽×𝑑3×∆𝑇

𝜈2   [-]  (6b) 

 

𝑅𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡 =
1

𝑟+𝑐
    [m²K/W]  (7) 

 

𝑑𝑓 =
𝑑1+𝑑2

2
    [m]  (8a) 

 

𝑑𝑓 =
𝑑1+ 𝑑𝑗𝑗≥2

2
   [m]  (8b) 

 

𝑏𝑠 = 𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3   [m]  (9) 

 

𝑈𝑊𝑆 =
1

1 𝑈𝑤𝑖𝑛 +∆𝑅 
   [W/m²K]  (10) 

 

𝑞𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 ,𝑡𝑜𝑡 = 𝑞𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝜂𝑠𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 × 𝑞𝑠𝑜𝑙 − ∆𝜉𝐷𝑎𝑦𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  [W/m²] (11a) 
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𝑄 = 𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 − 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑔 × 𝑆 𝑡𝑏 − 𝑈 × 𝐺 𝑡𝑏  [W]  (11b) 

 

𝑅𝑠 =  
𝑑

𝜆
    [m²K/W]  (12) 

 

∆𝑅 = 0,55 × 𝑅𝑠 + 0,11   [m²K/W]  (13) 

 

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
𝑈1×𝐴1+𝑈2×𝐴2+...+𝑈𝑛×𝐴𝑛

𝐴1+𝐴2+⋯+𝐴𝑛
  [W/m²K]  (14) 

 

∆𝑈 = 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 +𝑙𝑢𝑐𝑘𝑎 − 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟   [W/m²K]  (15) 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑟 = ∆𝑈 × 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 × ∆𝑇 ×   [Wh]  (16) 
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Appendix B: Glipor mellan fönsterlucka och fasad 
 

 

 

 

 
 Källa: ES ISO 10077-1:2012 
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Appendix C: Permeabilitet hos fönsterluckor 
 

 
Tabell 2: Klasser för permeabiliteten hos fönsterluckor. Källa: ES ISO 10077-1:2012 

Klass Permeabilitet hos fönsterluckan bsh (mm) 

1 Väldigt hög 𝑏𝑠 ≥  35 

2 Hög 15 ≤ 𝑏𝑠 < 35 
3 Medel 8 ≤ 𝑏𝑠 < 15 
4 Låg 𝑏𝑠 < 8 
5 Tät 𝑏𝑠 ≤ 3 𝑜𝑐 𝑏1 + 𝑏3 = 0 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑏1 + 𝑏3  = 0 

 

 

 
Tabell 2: Extra värmemotstånd hos fönster med stängda fönsterluckor. Källa: ES ISO 10077-1:2012 

Permeabilitet hos fönsterluckor 
 

Extra värmemotstånd 

ΔR 

(m²K/W) 

Väldigt hög 0,08 
Hög 0,25*Rsh + 0,09 

Medel 0,55*Rsh + 0,11 

Låg 0,80*Rsh + 0,14 

Tät 0,95*Rsh + 0,17 
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Appendix D: Programmets gränssnitt 
 

 
 

 

 

 

INDATA UTDATA
Inomhustemperatur (°C) 20 εeff 1 0,33

Emissivitet ruta 1 0,5 εeff 2 0,00

Emissivitet ruta 2 0,5 αs1 1,7

Emissivitet ruta 3 0 αs2 0,0

Spaltdjup 1 (mm) 50 αk1 1,65

Spaltdjup 2 (mm) 0 αk2 0,00

Fönsterbredd (mm) 1250 Df 135

Fönsterhöjd (mm) 1050 Rspalt 1 0,30

Karm- + bågbredd (mm) 80 Rspalt 2 0,00

Karmdjup (mm) 150 ΔR 1,6

Σ Bågdjup (mm) 120 L*Ψ 0,20

Omkrets glasruta (m) 3,96 Nu 3,60

Area Glasruta (m²) 0,97 Gr 442598

Area Karm och båge (m²) 0,34 A 0,065

Area Fönster (m²) 1,31 B 1/3

Rsh (m²K/W) 2,66

Rensa

U-värden Uwin Area UWS

Ucog 2,94 Fönster 1 2,71 10 0,52

Uf 1,48 Fönster 2

Uwin 2,71 Fönster 3

UWS 0,52 Fönster 4

Fönster 5

Fönster 6

Fönster 7

Fönster 8

Fönster 9

Fönster 10

U-medel 2,71 0,52

Atot 10

Minskning av U 2,2 81% Espar 800 kWh
Besparing 78 kWh
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Appendix E: Beräkning Skånska Byggvaror 
 

 

 

  

INDATA UTDATA
Inomhustemperatur (°C) 20 εeff 1 0,82

Emissivitet ruta 1 0,9 εeff 2 0,00

Emissivitet ruta 2 0,9 αs1 4,2

Emissivitet ruta 3 0 αs2 0,0

Spaltdjup 1 (mm) 15 αk1 1,85

Spaltdjup 2 (mm) 0 αk2 0,00

Fönsterbredd (mm) 990 Df 105

Fönsterhöjd (mm) 990 Rspalt 1 0,16

Karm- + bågbredd (mm) 75 Rspalt 2 0,00

Karmdjup (mm) 105 ΔR 1,6

Σ Bågdjup (mm) 105 L*Ψ 0,17

Omkrets glasruta (m) 3,36 Nu 1,20

Area Glasruta (m²) 0,71 Gr 11950

Area Karm och båge (m²) 0,27 A 0,18

Area Fönster (m²) 0,98 B 1/4

Rsh (m²K/W) 2,66

Rensa

U-värden
Ug 2,99

Uf 1,48

Uwin 2,74

UWS 0,52

Minskning av U 2,2 81%

Besparing 80 kWh



 

33 

 

Appendix F: Beräkning Traryd Fönster 
 

 
 

 
 

 

 

 

INDATA UTDATA
Inomhustemperatur (°C) 20 εeff 1 0,82

Emissivitet ruta 1 0,9 εeff 2 0,00

Emissivitet ruta 2 0,9 αs1 4,2

Emissivitet ruta 3 0 αs2 0,0

Spaltdjup 1 (mm) 34 αk1 1,65

Spaltdjup 2 (mm) 0 αk2 0,00

Fönsterbredd (mm) 985 Df 103

Fönsterhöjd (mm) 985 Rspalt 1 0,17

Karm- + bågbredd (mm) 72,5 Rspalt 2 0,00

Karmdjup (mm) 103 ΔR 1,6

Σ Bågdjup (mm) 103 L*Ψ 0,17

Omkrets glasruta (m) 3,36 Nu 2,43

Area Glasruta (m²) 0,71 Gr 139167

Area Karm och båge (m²) 0,26 A 0,18

Area Fönster (m²) 0,97 B 1/4

Rsh (m²K/W) 2,66

Rensa
U-värden

Ug 2,94

Uf 1,48

Uwin 2,71

UWS 0,52

Minskning av U 2,2 81%

Besparing 78 kWh
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Appendix G: Beräkning Effektfönster 
 

 
 

 
 

INDATA UTDATA
Inomhustemperatur (°C) 20 εeff 1 0,01

Emissivitet ruta 1 0,013 εeff 2 0,01

Emissivitet ruta 2 0,013 αs1 0,0

Emissivitet ruta 3 0,9 αs2 0,1

Spaltdjup 1 (mm) 15 αk1 1,84

Spaltdjup 2 (mm) 15 αk2 1,84

Fönsterbredd (mm) 990 Df 105

Fönsterhöjd (mm) 990 Rspalt 1 0,53

Karm- + bågbredd (mm) 70 Rspalt 2 0,52

Karmdjup (mm) 105 ΔR 1,6

Σ Bågdjup (mm) 105 L*Ψ 0,17

Omkrets glasruta (m) 3,40 Nu 1,20

Area Glasruta (m²) 0,72 Gr 11950

Area Karm och båge (m²) 0,26 A 0,18

Area Fönster (m²) 0,98 B 1/4

Rsh (m²K/W) 2,66

Rensa
U-värden

Ug 0,82

Uf 1,48

Uwin 1,16

UWS 0,41

Minskning av U 0,8 65%

Besparing 27 kWh


