
   

 
                 Institutionen för teknik och design, TD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fönsterglas - vilka, var och varför? 
 

Window glasses - which, where and why? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Växjö 21 juni 2006 
Examensarbete nr: TD 082/2006 

Malin Bengtsson och Gosia Doweyko 
Avdelningen för Byggteknik

   a



Organisation/ Organization  Författare/ Authors 
VÄXJÖ UNIVERSITET   Malin Bengtsson 
Institutionen för teknik och design Gosia Doweyko    
Växjö University 
School of Technology and Design 
 
 
Dokumenttyp/ Type of document Handledare/ Tutor Examinator/ Examiner  
Examensarbete/ Diplomawork  Stellan Persson  Johan Lind 
     Hans Larsson 
 
Titel och undertitel/ Title and subtitle 
Fönsterglas - vilka, var och varför?/ Window glasses - which, where and why? 
 
 
Sammanfattning (på svenska) 
På dagens fönsterglasmarknad har produkter med samma funktioner och utseende fått olika 
namn. Detta är förvirrande och gör det svårt för en person som ska beställa fönsterglas att 
jämföra olika tillverkares produkter med varandra. Rapporten är tänkt som en översikt på de 
olika fönsterglasen som finns på marknaden idag och även på sådant som kan bli aktuellt i 
framtiden. Den berör också sådant som kan vara av värde att veta vid användning av 
fönsterglas. Målgruppen är alla som kan tänkas ha intresse i ämnet - alltifrån hobbybyggaren 
till fackmän i byggbranschen. Informationen är sammanställd från böcker, broschyrer, internet 
och experter på området fönsterglas. 

 
 
Nyckelord 
Glas varma energi solskydd brandskydd emissionsskikt fönster fönsterglas 
 
 
Abstract (in English) 
On today's market for window glasses, there are different names on the window glasses with 
the same function and the same construction, depending on who is manufacturing them. This 
makes it perplexing and hard for the ordering person to compare window glasses between 
manufactures. This essay is thought to be a summary of the different types of window glasses 
on the market today and what will come in the future. It also touches areas of value when it 
comes to using window glasses. The target people for this essay are all people who have an 
interest in this subject - everyone from the homebuilder to people in the construction 
business. The information is taken from books, brochures, Internet and experts on the subject 
window glass. 

 
 
Key Words 
Glass thermally treated laminated energy solar protection window warm 
 
 
Utgivningsår/ Year of issue Språk/ Language Antal sidor/ Number of pages 
2006    Svenska/ Swedish 59 
 
 
Internet/WWW     

http://www.vxu.se/td 

   I



 Fönsterglas - Malin Bengtsson 
2006-06-21 vilka, var och varför? Gosia Doweyko 

Sammanfattning 
På dagens fönsterglasmarknad har produkter med samma funktioner och utseende fått 

olika namn. Detta är förvirrande och gör det svårt för en person som ska beställa 

fönsterglas att jämföra olika tillverkares produkter med varandra. Rapporten är tänkt 

som en översikt på de olika fönsterglasen som finns på marknaden idag och även på 

sådant som kan bli aktuellt i framtiden. Den berör också sådant som kan vara av värde 

att veta vid användning av fönsterglas. Målgruppen är alla som kan tänkas ha intresse 

i ämnet - alltifrån hobbybyggaren till fackmän i byggbranschen. Informationen är 

sammanställd från böcker, broschyrer, Internet och experter på området fönsterglas.
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Förord 
 
Vi skulle vilja tacka följande personer och företag som inte står i någon särskild 

ordning. Ni har delat med er av era viktiga kunskaper och Ni har slussat oss vidare i 

era breda kontaktnät, för att vi skulle finna det vi letade efter. Ni har lyssnat och 

svarat på våra, ibland, banala frågor och Ni har stärkt våra sinnen med fika och 

alltemellanåt även en lunch. Ni har helt enkelt brytt Er och bemött oss på ett 

entusiastiskt och hjälpsamt sätt - Ni har hjälpt oss enormt mycket och vi har fattat 

tycke och intresse för ämnet, materialet och branschen. 
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Inledning 
 
Bakgrund 

Vårt val av arbete kommer sig från att vi hörde talas om glas med olika elektriska 

funktioner, som till exempel varma glas - detta efter samtal med Sven-Erik Bengtsson 

på Fönsterspecialisten AB i Lönsboda. När vi började se närmare på temat så 

upptäckte vi att utbudet av glas i fönster var både stort och svårt att greppa. Vi insåg 

snart att behovet fanns för att sammanställa och förenkla begreppen kring glas i 

fönster, så vi antog utmaningen och började skriva. 

 

Syfte och mål 

Vi vill göra en sorts sammanställning som beskriver de olika fönsterglassorterna ur 

viktiga perspektiv - en översikt som skulle kunna läsas av såväl hobbybyggaren som 

fackmännen inom byggbranschen. 

 

Problemformulering 

Det finns inte mycket information som berör alla glassorter på marknaden. Dessutom 

är den information som finns utformad på ett förvirrande sätt, eftersom samma 

glastyper betecknas på olika sätt beroende på vilken tillverkare de har. Detta gör att 

många människor som bygger, privatpersoner som byggmästare, oftast inte har en 

uppfattning om vilka enorma valmöjligheter de har och vad som bör beaktas vid val 

av fönster.  

 

Vi ville ta reda på så mycket som möjligt om de olika fönsterglassorterna som finns 

att få på marknaden idag, ny teknik och utveckling av glas samt en kort tillbakablick. 

Hur fungerar de och vad har de för funktion? När ska de användas och vilka för- och 

nackdelar har de? Hur kan det se ut på framtidens fönsterglasmarknad? 

 

Avgränsningar 

Arbetet är begränsat till att, framförallt, handla om själva rutorna i 

fönsterkonstruktionerna, eftersom det endast är ett tiopoängsarbete. Fönsterkarmens 

inflytande på fönsterkonstruktionen är utelämnat, så när som på u-värdet och 

sammansättningen av isolerrutor, som förklaras i egna kapitel. I kapitlet om 
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isolerrutor berörs även enkelglasen eftersom de passar bäst in där. Även airglass har 

fått ett eget kapitel, eftersom det kan bli en intressant komponent i fönster i framtiden. 

De ekonomiska aspekterna berörs endast ytligt och generellt, där de anses relevanta. 

 

Strategi och Metod 

Vi har först och främst strukturerat upp arbetet och diskuterat oss fram till vilka 

begränsningar vi ska ha. Sedan samlade vi in så mycket information om 

fönsterglassorter som möjligt. Vi genomförde fyra studiebesök; det första i 

Staffanstorp på Airglass AB som forskar kring ämnet aerogel. Det andra 

studiebesöket på Uniglas i Pauliström, som härdar och laminerar glas. Den tredje 

resan gick till Pilkington i Halmstad, som tillverkar floatglas. Den sista och fjärde 

resan gick till Emmaboda Glasfabrik, där sammansättningen av isolerrutor sker. Till 

slut delade vi upp det skriftliga arbetet, varefter vi korrigerade varandras delar, 

sammanställde dem och diskuterade oss fram till ett bra upplägg av layout och text. 

Allra sist skickade vi ut arbetet till olika människor med olika mycket kunskap i 

ämnet för att dessa skulle läsa igenom allt och komma med synpunkter på lämpliga 

förändringar och justeringar.   

 

Tidplan 

Inlämning för arbetet är i början av juni 2006. Studiebesöken genomfördes under en 

period som sträckte sig från mitten av april till mitten av maj samma år. 
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1 Glasets historia 
 
Det allra första glaset kommer ursprungligen från Mesopotamien, det vill säga dagens 

Iran och Syrien. Där fanns för 4000 år sedan förfäderna till dagens glasindustri. 

Konsten spreds snabbt till andra högkultiverade länder runt Medelhavet och cirka 

1500 f. Kr. började människorna lära sig att tillverka glaskärl. Ungefär 1500 år senare 

utvecklades glasblåsarkonsten, vilken tillät människorna att blåsa plana fönsterrutor. 

Därefter spreds den runt om i världen med störst hjälp av det romerska rikets 

erövringar. Vid romarrikets fall försämrades glaskvalitén i hyttorna betydligt men 

med medeltiden kom en uppåtgång i glasindustrin. Glas från denna tid brukar ofta 

kallas för "waldglas", som betyder skogsglas. Detta eftersom glasbruken ofta låg i 

anknytning till skogen, då den var fylld av råvara som behövdes för uppvärmning av 

glasugnarna. Gammalt glas är ofta missfärgat, eftersom råvarorna som användes vid 

tillverkningen ofta var förorenade av olika metaller. 

 

 
Källa: Pilkington AB 
Figur 1.1: Glasblåsare 

 

De första hyttorna kom till Sverige först på 1500-talet men då var det bara i liten skala 

och dessutom var det mest utländska glasmästare som då blåste glas. År 1641 fick den 

förste svensken grunda ett glasbruk i Stockholm men kunderna var till större delen, 

adelsfolk för det var endast dessa som hade råd.  

 

När folk började flytta in till städerna från landsbygden ökade behovet av bostäder, 

vilket i sin tur ökade behovet av fönsterglas. Det var först då som marknaden för 

fönsterglas började utvecklas i stor skala och många hyttor började specialisera sig på 

fönsterglastillverkning. Glasskivorna tillverkades främst genom blåsning eller 
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valsning. Valsning innebär att smält glasmassa kavlats ut till tunna glasskivor med 

hjälp av vattenkylda valsar. När samhället, och därmed, industrierna blev 

moderniserade blev manuella metoder föråldrade och ekonomiskt ineffektiva. De 

glasbruk som klarade sig var de som investerade i att modernisera sin tillverkning - de 

andra konkurrerades ut. 

 

Dagens glas är till större delen floatglas. Det tillverkas genom att en smält glasmassa 

hälls ut på en upphettad tennbädd, för att sedan kylas av och bilda ett helt jämntjockt, 

plant glas. Tekniken utvecklades ett par år efter andra världskriget och patenterades av 

Pilkington. Rättigheterna till att använda tekniken såldes dock sedan till andra 

glasfabrikanter. 

 

 
Källa: Pilkington AB 
Figur 1.2: Floatglas vid tillverkningen - dras här med topprullar 
 

Referenser till kapitel 1 
Falk, T m.fl (2005), Boken om Glas, Glafo Växjö  

 

http://www.historiska.se/exhibitions/glas/art_17.html 2006-04-27 

http://www.scanglas.se/historia.htm 2006-04-27 

http://www.stockholms-glasbruk.se/hist.html 2006-04-27 

 

Lennart Gudmundsson Pilkington 2006-05-04 
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2 U-värdet 
Ett u-värde är det värde som visar hur mycket långvågig rumsvärme som släpps 

igenom ett material, i vårt fall fönster. U-värdet mäts i W/m2K och ju lägre det är, 

desto mindre värme släpper fönstret ut från lokalen. Ett lågt u-värde betyder att 

värmen stannar inomhus och både energi och pengar kan sparas. 

 

I de flesta produkt- och reklamblad kan fönsternas u-värde hittas, vilket kan vara av 

betydelse när människor söker information innan de bygger en bostad eller en lokal. 

Vad som många gånger är problematiskt är dock att u-värdet oftast inte gäller hela 

fönstret utan enbart glasrutan. 

 

Ett helt korrekt u-värde kan aldrig fås fram, eftersom glaspartiets u-värde varierar 

beroende på temperatur, ånghalt i luften och vilken del av glaspartiet som studeras. 

För att förstå hur ett u-värde ska beräknas måste det finnas medvetenhet om att 

fönstret måste delas in i tre zoner: Karmen, Glasmitten och Kanten.  

 

 
Figur 2.1: Fönster med utsatt karm, kant och glasmitt 
 

Enligt den gamla Svenska Standarden skulle u-värdet på glaset i ett fönster beräknas 

fram genom att ta medelvärdet på fem punkters u-värde; mitten på glaset samt dess 

fyra hörn. På så sätt kunde ett mer sanningsenligt u-värde fås fram.  

 

I andra europeiska länder gällde andra bestämmelser; där togs u-värdet fram från ett 

enda ställe - nämligen glasets mitt, vilket ofta gjorde att u-värdet på fönster som var 

tillverkade utomlands var bättre än på de svenska. När Sverige gick med i EU infördes 

de europeiska bestämmelserna för hur glasets u-värde ska mätas även här. Det är 

främst därför det missvisande u-värdet från glasets mitt står presenterat i broschyrer 

och dylikt. 
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De internationella standardorganisationerna ISO och CEN har infört en ny standard 

för bestämning av u-värdet. Den nya standarden innebär att u-värdet mäts i samma 

klimatförhållanden oberoende på vilket land mätningarna genomförs i. 

 

2.1 Kondens 
Kondens kan uppkomma på olika ställen på ett fönster. Invändigt, utvändigt och 

mellan glasen. 

 

Invändig kondens kan uppstå då fönstret har ett för högt u-värde och då fönsterrutan 

släpper ut så mycket värme att den blir kall på insidan. Den varma inneluften kyls då 

av i kontakt med rutan och ifall den är tillräckligt fuktig och kall, lägger sig fukten på 

rutan i form av kondens. Den invändiga kondensen känns igen eftersom den lägger sig 

på insidan i nedre delen av rutan. Kondensen uppstår mestadels på gamla fönster med 

högre och därmed sämre u-värden.   

 

Någonstans mellan 1,0 W/m2K och 1,3 W/m2K uppstår problem med kondens och 

även, i undantagsfall, frost på utsidan av fönsterrutorna. Detta sker under tidpunkter 

då temperaturskillnaden är stor mellan natt och dag eller då den relativa fuktigheten i 

luften är hög utomhus. Det beror på den mörka strålning som kommer utifrån 

atmosfären och kyler ner rutorna. Problemet med kondens varierar därmed också på 

fönstrets placering, djupt in eller långt ut i fasaden, takfotens bredd, väderstreck och 

så vidare. Därför kan det inte riktigt sägas på förhand var gränsen för ett specifikt 

fönster ligger för att problem kan uppstå. Det gäller att ha en avvägning mellan 

behovet av ljusinsläpp och minskade energiförluster. Ju lägre u-värde desto mindre 

energiutsläpp, men desto fler morgnar med kondens på fönstren ifall det är ett 

tillräckligt lågt u-värde. Det utvändiga kondensproblemet går att avhjälpa med skydd, 

jalusier eller andra sorters rullgardiner på utsidan, som skyddar fönsterna från att 

stråla ut värmen till atmosfären då detta ger så avkylda rutor så att kondens och frost 

uppstår. 

 

Mellan två kopplade rutor kan det uppstå kondens på grund av många orsaker. Ifall 

den varma inneluften kommer in mellan de kopplade fönstren och kyls av, kan luftens 

daggpunkt nås och kondens bildas då på den kallare av de två rutorna. Detta beror 
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oftast på fel i ventilation och på att tätningen mellan bågarna inte fungerar som den 

ska. Kondens mellan bågarna kan även bero på att det är fukt inuti dem. Fukten 

avdunstar in mellan glasen då den blir uppvärmd, där den kyls av mot de kalla rutorna 

och lägger sig som kondens. Ifall problem med kondens mellan bågarna har uppstått 

kan det vara svårt att bli av med den. 

 

Uppstår kondens i en isolerruta finns det inget att göra, annat än att byta ut hela rutan. 

Om problemet uppstått kort efter monteringen beror det på ett konstruktionsfel och 

rutan kan då reklameras. Uppstår problemet efter många år beror det troligtvis på att 

rutans livslängd är slut. 

 

2.2 Diskussion kring u-värdet 
Sättet av att beräkna dagens u-värde är väldigt missvisande och folk blir oftast lurade, 

speciellt när u-värdet används för att beräkna energiförbrukningen i en lokal. 

Samtidigt finns ingen metod att beräkna det exakta värdet, eftersom många osäkra 

faktorer ska vägas in såsom fönstrets konstruktion, uppsättning, tätning, väder etc. Det 

bästa är att informera folk om detta problem så att de har det i åtanke vid 

beräkningarna av värmeåtgången i en lokal. För att till exempel kunna räkna med ett 

u-värde på 1,1 i ett fönster, måste rutan, enligt Stefan Hallberg på Emmabodaglas ha 

ett u-värde på 0,74. Detta eftersom ramkonstruktionens u-värde inte understiger 1,5. 

 

Priset att betala för vårt ständiga strävande efter lägre u-värde är att kondens och frost 

på rutan ibland uppstår. Hur allvarligt detta är, är en bedömning som alla byggare - 

hobby- som yrkesfolk, utsätts för. Det kanske inte är så farligt med lite kondens och 

frost på rutorna - förutsatt att det inte är ett fenomen som håller i sig och täcker hela 

rutan.  
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Referenser till kapitel 2 
Leif Gullberg Airglass AB 2006-05-21 

Bernt-Åke Hagert Uniglas AB 2006-04-26 

Stefan Hallberg Emmaboda Glas 2006-05-17 

 

http://www.sp.se/energy/ffi/kondens.asp 2006-05-26 

http://www.sp.se/Energy/files/FDN/F%C3%B6nsterD%C3%B6rrNytt%20nr%2011.p

df 2006-05-22 

http://www.sp.se/energy/files/FDN/FDN1.htm 2006-05-26

   
8 



 Fönsterglas - Malin Bengtsson 
2006-06-21 vilka, var och varför? Gosia Doweyko 

3 Isolerrutor 

 

Glas kan användas i en uppsjö av olika kombinationer och modeller. Allt beror på 

vilka krav som ska uppfyllas och vilka förutsättningar som finns. Det vanligaste är att 

rutan innehåller ett, två, tre eller till och med fyra glas.  

 

3.1 Gaser 
Tidigare fylldes spalten mellan glasen med vanlig luft, men detta var inte speciellt 

effektivt ur isoleringssynpunkt. Spalten mellan rutorna fylls numera vanligen med en 

tung gas som ökar isoleringsförmågan mellan glasen. Det innebär alltså att rutorna blir 

bättre ur både energi- och ljudreduceringssynpunkt. 

 

Det finns tre olika tunga gaser som kan fylla spalten mellan rutorna: Argon, krypton 

och xenon. Argon är den vanligaste gasen, eftersom den är förhållandevis billig 

jämfört med de andra två. När argon används krävs större avstånd mellan rutorna, 

medan krypton och xenon fungerar optimalt i tunnare spalt. De två senare gaserna kan 

därför göra det möjligt att använda tunnare fönster. Det forskas också mycket kring att 

använda sig av vakuum i spalten, eftersom det inte leder värme.  

 

3.2 Kanter 
Tidigare användes oftast distansprofiler i stål eller aluminium. Ledningstalet för 

aluminium är 200 W/m2K och det är så pass högt att andra ämnen har börjat 

användas; numera tillverkas distansprofiler bestående av rostfritt stål med 

ledningstalet 13 W/m2K tillsammans med butyl eller bestående av endast butyl. 

Eftersom butyl saknar ledningsförmåga blir u-värdet bäst om den används. 

 

Metalldistanslisternas största energiförlust sker i svetsningarna. Tidigare användes 

fyra bitar sammansatta med hörnstycken i distansprofilen men energiförlusterna var så 

stora att nya metoder uppfanns. Numera bockas distansprofilerna och får därmed 

endast en enda svetsning.  
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3.3 Fönsterglastyper 
Enkelglasrutan är den simplaste av alla konstruktioner och innehåller en enda 

planglasruta. Sådana glas används numera sällan som ett klimatskydd, utan främst i 

interiörer men även i fasadbeklädnader och bullerskydd. De olika fönstrens u-värden 

beror på vilka beläggningar de har, hur ramkonstruktionen ser ut, vilka gaser som 

finns emellan etc. 

 

1+1-glasrutan är en kopplad ruta som består av två glas på varsin ram som satts ihop. 

Denna typ av fönster används numera bara i fritidshus och andra hus av enklare sort, 

av den anledningen att U-värdet inte är speciellt bra. 

 

 
Källa: http://www.pilkington.se 
Figur 3.1: 1+1-glasruta 
 

2-glasrutan är en fast konstruktion med två glas. Utrymmet (spalten) mellan dessa glas 

kan alltså inte öppnas och därför kan den fyllas med gas. Olika komponenter kan 

installeras i spalten, såsom till exempel spröjs. Vind och låga temperaturer kan 

försämra denna rutas u-värde.  

 

 
Källa: http://www.pilkington.se 
Figur 3.2: 2-glasruta 
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1+2-glasrutan är en kopplad ruta, där den yttersta ramen innehåller ett enkelglas och 

den inre innehåller ett 2-glas. 2+1-glasrutan är en sällsynt och mindre effektiv variant 

av föregående konstruktion men där den yttre ramen innehåller ett 2-glas. Detta 

eftersom den långvågiga värmestrålningen kommer längre ut i fönsterkonstruktionen 

och därmed kan inte lika mycket värme tillgodogöras. 

 

              
Källa: http://www.pilkington.se 
Figur 3.3: 1+2-glasruta och 2+1-glasruta 
 

3-glasrutan är en fast konstruktion med tre glas, där utrymmet mellan glasen är fyllt 

med luft eller ädelgas.  

 

 
Källa: http://www.pilkington.se 
Figur 3.4: 3-glasruta 
 

2+2-glasrutan är sammansatt av två 2-glasrutor med en mycket bred spalt emellan. 

Dessa fönster används där det finns höga ljudreduceringskrav och är en dyr och tung 

konstruktion.  

 

En isolerruta som just nu är under utveckling är en 2-glaskonstruktion med en 

uppspänd plastfolie i spalten. Denna folie kan beläggas och på så sätt kan riktigt låga 

u-värden uppnås.  
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3.4 Diskussion kring isolerrutor 
Enligt de tre vi diskuterat isolerrutekonstruktionen med, anser Stefan Hallberg, Sven-

Erik Bengtsson och Bernt-Åke Hagert att tvåglas isolerrutan är mer prisvärd än 

treglasisolerrutan. Med dagens teknik kan u-värdet sänkas så mycket i en 

tvåglaskonstruktion att tre glas inte är nödvändigt. Detta är dock sagt med reservation 

för väder och vinds påverkan av glasrutan. Ändå är det treglasrutan som både används 

och tillverkas mest i Sverige idag. En teori är att svenska företag vill hålla den 

utländska konkurrensen borta genom att så snabbt som möjligt tillgodose kundernas 

behov. Kundernas efterfrågar idag just treglasrutorna, eftersom de matas med 

information om att dessa isolerrutor är bäst, trots att de egentligen kanske bara är en 

bråkdel bättre än tvåglasrutorna.  

 

Idag är argon det som är vanligast i isolerrutekonstruktioner, luft är inte lika effektivt 

och argongasen är tämligen billig, speciellt med tanke på den energibesparing som 

görs. Däremot krypton höjer däremot U-värdet med enbart någon bråkdel men är 

mycket dyrare, liksom xenon.  

 

Idag tillverkas tvåglasisolerrutor med argongas i spalten mellan rutorna, där den ena 

rutan är belagd med lågemissionsskikt (som behandlas i kapitel 4.1). Dessa fönster har 

relativt låga u-värden. Detta är kanske den enklaste konstruktionen att använda, 

eftersom den ger minst sidor att putsa, blir en förhållandevis lätt konstruktion och har 

ett hyfsat lågt u-värde, utan att kondens och frost uppstår på utsidan. 

 

 

Referenser till kapitel 3 
Sven-Erik Bengtsson 2006-05-22 

Bernt-Åke Hagert Uniglas AB 2006-04-26 

Stefan Hallberg Emmaboda Glas 2006-05-17 

 

http://www.pilkington.se 2006-05-22 

 

Byggnadsstyrelsens rapporter - Glas 

Pilkington glasfakta 2004
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4 Energisparglas 

 
Lågemissiva glas minskar energiläckaget genom fönster och sparar därför energi 

genom att minska uppvärmningsbehovet. Solskyddsglas minskar solens 

strålningsenergi som värmer upp ett rum och sparar därför på kylningsbehovet. 

 

4.1 Lågemissiva glas 
Lågemissiva glas är de som kallas för energirutor. En energiruta är en ruta med 

åtminstone en sida täckt med ett emissionsskikt som sänker glasets U-värde.  

Genom att lägga på ett emissionsskikt av metalloxid eller metall kan den långvågiga 

strålningen från värmen i rummet hindras från att ta sig ut, samtidigt som den 

kortvågiga värmestrålningen från solen tillåts att ta sig in. Tidigare var 

lågemissonsglaslager färgade av det emissionsskikt som lades på rutan. De gav sämre 

ljusinsläpp och gav karakteristiska drag åt byggnaden genom reflektionen av ljuset. 

De varierar i färg beroende på vilken metall som använts. Ädelmetallerna koppar, 

guld, silver eller tennoxid är vanliga beläggningar. 

 

Idag är emissionslagerna i stort sett färgneutrala men viss färgskillnad kan förekomma 

mellan olika partier ifall de inte har tillverkats i samma omgång. Det finns olika sätt 

att lägga på dessa emissionsskikt; glasen kan hård- eller mjukbeläggas.  

 

Ett hårt emissionsskikt läggs på under tillverkningen av glaset, vilket innebär att 

beläggningen bränns in i glaset och blir hård och tålig. Det bildas då en något ojämn 

yta, som minskar glasets ljusgenomsläpplighet. Idag finns beläggningar som kan 

poleras så det inte blir särskilt stor skillnad mellan vanligt glas och ett hårdbelagt glas. 

De hårdbelagda glasen behöver inte sitta i en isolerruta och kan vara bra då gamla 

enkelglasfönster ska renoveras och bågarna vill sparas. Då kan energiförbrukningen 

sänkas inne i huset utan att intrycket av huset förändras nämnvärt.  

 

Processen då glas beläggs med ett mjukt emissionsskikt kallas för sputtring. Glaset 

som ska beläggas förs då in i en tryckkammare med vakuum. I kammarens ovansida 

finns metallstänger, katoder, som är tillverkade av den metall som glaset ska beläggas 

med. Kammaren fylls med en gas och trycket får jonerna i gasen att accelerera och på 
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så sätt slå loss metallatomer från katoderna som sedan faller ner och fastnar på glaset. 

Det mjukbelagda glaset måste sitta i en isolerruta med beläggningen inåt, eftersom 

den annars kommer i kontakt med vanlig luft och oxiderar. Inne i en isolerruta är 

luften begränsad, det är ingen fri luftväxling, och därför stannar oxideringsprocessen 

upp. På grund av oxideringen måste glaset med den mjuka beläggningen placeras i en 

isolerruta inom tre månader efter tillverkning, annars försämras skiktets förmåga. 

 
Figur 4.1: Sputtringsprocessen i en tryckkammare med gas 
 

När rummets värmeenergi, med hjälp av emissionsskiktet, hindras från att ta sig ut 

minskar risken för kallras. Kallras uppstår då luften kyls av vid ett kallt fönster. 

Luften sjunker då snabbt nedåt och uppfattas som drag. Eftersom den långvågiga 

rumsvärmen inte släpps ut genom fönstren, utan reflekteras tillbaka in i rummet kan 

ytorna i rummet användas friare. Dessutom sparas energi, eftersom värmeförlusterna i 

rummet minskar. Idag kan energiglas med väldigt låga U-värden göras; värden som 

ligger under 1,0 W/m2K. Detta kan ge upphov till kondens på utsidan på rutan, ett 

fenomen som behandlats under kapitel 2.1.  

 

Lågemissiva glas är energisparande och därför bra för ekonomi och miljö. Stora 

besparingar kan göras då energirutor sätts in istället för vanliga glas.  

 

4.2 Solskyddsglas 
Ifall ett fönster utsätts för mycket sol, kan det var en bra idé att kombinera dess glas 

med någon form av solskydd. I annat fall kan kylningsbehovet bli väldigt stort under 

sommaren. 
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Solskyddsglas är glas som fungerar genom att inte släppa in all värmen från 

solenergin i solens långvågiga strålning. Dagens solskyddsglas är neutrala, med 

endast svaga färgskiftningar som knappt är märkbara. Tillverkningen går till på 

samma sätt som tillverkningen av lågemissonsglas; de beläggs med ett tunt metall- 

eller metalloxidskikt. De finns både som hårda och mjuka beläggningar. De hårda kan 

stå för sig själva med beläggningen utåt, medan de mjuka behöver sitta i en isolerruta 

med beläggningen inåt, fast på det yttersta glaset. Solskyddsglaset bör sitta så långt ut 

som möjligt i fönsterrutan eftersom ju tidigare energin från solinstrålningen stoppas, 

desto effektivare kan de minska värmeinstrålningen från solen. 

 

De äldre solskyddsglasen var genomfärgade eller belagda med ett tjockare metall- 

eller metalloxidskikt som tog bort mycket av ljusinstrålningen. Dessa minskade dock 

både utsikt och insyn. Ibland kan det arkitektoniskt sett vara önskvärt med 

genomfärgade glas, dock kan den minskade utsikten vara ett problem. Det som händer 

är att glas som är genomfärgade med blått inte släpper genom det blå i vanligt 

dagsljus och därför kommer exempelvis himlen se brunaktig ut vid utsikt.   

 

Ett annat sätt att skydda sig från att få direkt solinstrålning är att använda sig av rutor 

som splittrar strålningen när den träffar rutan. Det kan vara profilerade, blästrade eller 

valsade glas. Även screentryckta glas kan användas som solskydd. 

 

Det finns även envägsglas som förhindrar insyn och ljusgenomsläpp från den ljusa 

sidan till den mörka. På dagtid hindrar fönstren alltså från insyn och ljusinstrålning 

medan de under kvällstid hindrar från utsikt men inte mot insyn. Det är den typen av 

glas som används i exempelvis förhörsrum. 

 

Det finns numera även glas där solens infallande strålar kan riktas i valfri riktning i 

rummet. Dessa glas är belagda och med hjälp av formade plastelement som sätts in i 

isolerrutan riktas strålarna. Detta innebär att direkt solinstrålning kan undvikas och 

istället omdirigera strålningen mot taket.  

 

Det går även att använda sig av andra solskydd så som till exempel persienner och 

jalusier, dessa kan placeras på olika ställen. Solskydd kan sättas upp på utsidan av 

byggnaden, persienner kan sitta på insidan av en fönsterruta, mellan kopplade fönster 
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och även inne i isolerrutor. Fönster med LCD teknik (se kapitel 9) kan vara en 

framtida lösning, kanske i kombination med solceller som kan driva desamma.  

   

Solskydd kan användas i stort sett i alla byggnader; i kontor och arbetsmiljöer, 

offentliga byggnader samt hotell är det kanske viktigare än i privata bostäder. Blir det 

för varmt är det obehagligt och kylkostnaderna kan bli väldigt höga, speciellt i 

byggnader med mycket solinstrålning, stora glaspartier och med stora interna 

värmelaster. Där kan det vara en ren nödvändighet att använda solskyddsglas för att 

slippa den energi som solens strålar för med sig. I privata bostäder kan oftast ett 

fönster öppnas ifall det blir för varmt och därför behövs inte solskyddsglas där. Det 

kan dock vara skönt att till exempel alltid ha ett svalt sovrum eller slippa solens extra 

värmeenergi vid stora glaspartier.  

 

Då solskyddsglas inte används bör rutorna vara härdade. Detta eftersom stora 

glaspartier riskerar att spricka då det uppstår stora temperaturskillnader på eller i 

glaset. Detta fenomen kan uppstå då glasen är förhängda av exempelvis gardiner eller 

andra invändiga solskydd. Vanligt glas tål bara 40 graders temperaturskillnad, medan 

härdat tål 300 graders skillnad. 

 

4.3 Diskussion kring energisparglas 
Det går att spara energi på olika sätt, genom att antingen förhindra energi från att 

försvinna ut genom rutorna med hjälp av lågemissionsglas eller genom att använda ett 

solskyddsglas som minskar avkylningsbehovet. 

 

Det kostar mer att kyla ett rum en grad än vad det kostar att värma upp rummet en 

grad ifall det ska göras med värme- eller kylaggregat, detta är ett faktum som många 

källor hänvisar till. Energisparglas och solskydd kan läggas på i samma process i 

samma skikt. Det spelar ingen roll var lågemissionsskiktet ligger i fönsterrutan, så 

därför kan det placeras tillsammans med solskyddet som behöver ligga långt ut i 

rutan. Det går även att ha en ruta av varje sort insatt i samma isolerruta.  

 

En lösning ifall väldigt låga u-värden eftersträvas, är att skydda fönstren från 

värmestrålningen som förloras ut i rymden nattetid och som ger upphov till kondens 
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och frost på utsidan av fönstren. Detta kan göras med utvändiga skydd, dessa skulle 

också kunna skydda mot solens instrålning dagtid. 

 

 

Referenser till kapitel 4 
Schitt, m.fl. (1999) Glass in Construction Manual, Birkhäuser editional detail, Basel 

Switzerland, Birkhäuser - Publishers for Architecture 

 

Wigginton, M (1996), Glass in architecture, China, Phaidon Press Limited 

 

Sven-Erik Bengtsson 2006-05-22 

Lennart Gudmundsson Pilkington 2006-05-04 

Stefan Hallberg Emmaboda Glas 2006-05-17 

 

http://www.algonet.se/~coat/sputtring.html 2006-05-16 

http://www.cityglas.se/ 2006-05-21 

http://www.pilkington.se 2006-05-22 

 

Pilkington glasfakta 2004 

Pilkington Energisparglas så klart! 

Pilkington Briljant solavskärmning 

   
17 



 Fönsterglas - Malin Bengtsson 
2006-06-21 vilka, var och varför? Gosia Doweyko 

5 Säkerhetsglas 
 
Säkerhetsfrågan i dagens mer och mer oroliga samhälle blir alltmera aktuell och 

tydlig. Människor vill känna sig trygga i sina hem och sin omgivning. 

 

Begreppet "säkerhet" brukar förknippas med säkerhet mot inbrott, överfall och 

terroristattacker men begreppet omfattar i stor utsträckning även helt vanliga, 

självförvållade personskador. Säkerhetsglas är sådant glas som ska skydda individerna 

mot att skada sig om de exempelvis faller igenom en glasdörr. Skyddsglas är sådana 

glas som ska skydda mot skottlossning, röntgenstrålar, inbrott och andra oförutsedda 

händelser. Begreppet säkerhetsglas är också ett samlingsnamn för både säkerhets- och 

skyddsglas.  

 

5.1 Säkerhetsglas 
Följande står att läsa i BBR 94, B:313: "Glasytor som är oskyddade och så belägna 

att personer kan komma i kontakt med dem, skall utformas så att risken för 

personskador begränsas. Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med 

dörrar eller öppningar, skall vara tydligt markerade". 

 

Säkerhetsglasen kan främst delas in i tre olika typer; laminerade glas (lamellglas), 

härdade glas samt kombinationsglas - ett glas som är sammansatt av både laminerat 

och härdat glas. 

 

5.1.1 Laminerat glas 

Det laminerade glaset, eller lamellglaset som det också kallas, är vanligt glas som är 

belagt med en PVB-plastfilm. Plastfilmen läggs på glaset, varpå det hettas upp och 

smälts samman med det. Sedan utsätts det för tryck i en autoklav för att pressa ut all 

luft från plasten som skulle kunna bilda luftbubblor. Denna process gör att glaset blir 

förstärkt, vilket i praktiken innebär att om glaset går sönder hålls bitarna kvar på plats 

och skärskador kan på så sätt undvikas.  
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Källa: Emmabodaglas AB 
Figur 5.1: Hur laminerat glas reagerar på sprickbildning 
 

Lamellglaset kan bestå av ett eller flera ihoplaminerade glas, beroende på vilken 

styrka som önskas av kunden. Plasten mellan glasskivorna kan innehålla olika ämnen 

som påverkar glasets egenskaper, mönster och färg.  

 

5.1.2 Härdat glas 

Ett härdat glas, eller mer korrekt ett termiskt härdat glas, är ett vanligt glas som 

genomgått en termisk härdningsprocess. Härdningsprocessen går ut på att glaset 

värms upp till ca 650 °C och sedan snabbt kyls av med luft på båda sidor. Denna 

process resulterar i att glasets yta svalnar snabbare än kärnan, vilket skapar 

tryckspänningar i ytan som gör att glaset blir upp till fem gånger starkare än vanligt 

glas. Glaset blir mer motståndskraftigt mot spänningar som uppstår av 

temperaturvariationer, än vanligt glas. Det betyder emellertid inte att det har större 

hårdhet än vanligt glas - det kan repas lika lätt.  

 

Då vanligt glas går sönder, bildas glasskärvor med mycket vassa kanter som kan vara 

livsfarliga. När det härdade glaset utsätts för ett tillräckligt kraftigt slag, granulerar det 

omedelbart, vilket innebär att hela glaset krossas i små, ofarliga glaspartiklar som 

saknar vassa kanter. Ju hårdare härdat glaset är, desto mindre granulatpartiklar.  

 

 
Källa: Emmabodaglas AB 
Figur 5.2: Hur härdat glas reagerar på sprickbildning 
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Dessa karakteristiska egenskaper har lett till att glaset används som säkerhetsglas, 

eftersom risken för personskada vid kontakt med glaskross nästan elimineras. Då 

glaset används i olika konstruktioner, finns det också många olika krav som ska 

uppfyllas och problem som ska lösas. Härdat glas kan till exempel inte användas som 

balkongräcke på grund av att nedstörtningsrisk föreligger. Detta eftersom en person 

som faller mot glaset kan falla rätt igenom det när det granulerar. Därför kombineras 

ofta härdat glas med laminerat och på så sätt hålls granulerna kvar av plastfilmen då 

glaset går sönder. 

 

Härdat glas används ofta i kombination med värmeförstärkt glas. Det värmeförstärkta 

glaset är behandlat på liknande sätt som det härdade, med skillnaden att det kyls 

långsamt. Denna skillnad medför att det blir svagare än härdat, men starkare än 

vanligt glas. Det värmeförstärkta glaset granulerar inte heller, utan beter sig som 

vanligt glas då det går sönder - det bildar alltså skärvor.  

 

Ett exempel på när sådant glas ska användas är i skärmtakskonstruktioner. Om enbart 

härdat glas används i ett tak innebär detta en personskaderisk då det kan granulera och 

träffa en person som står under det. Används laminerat glas med två rutor av enbart 

härdat glas, så böjs glaset ut från ramkonstruktionen vid granulering och faller ner där 

en person skulle kunna stå och bli skadad. Används däremot ett lamellglas med ett 

härdat glas på ovansidan och ett värmeförstärkt glas på undersidan så sitter glaset kvar 

i ramen, eftersom det hålls upp av glasskärvorna som bildas i det värmeförstärkta 

glaset. 

 

Glas kan också härdas kemiskt. Då doppas glaset ner i en smälta av saltlösningar, 

varpå dess egna joner byts ut mot de större saltjonerna från lösningen. Processen 

skapar spänningar mellan kärna och yta och får därför samma egenskaper som 

termiskt härdat glas, med undantag av att det spricker som vanligt glas istället för att 

granulera. Kemiskt härdade glas är inte speciellt vanliga idag, eftersom dess härdade 

egenskaper tenderar att försvinna med tiden. Det som är bra med kemiskt härdade glas 

är att de går att bearbeta efter härdningen utan att granulera.  
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Härdat glas betecknas med klass 1 (C1) – 1 (C3), där de olika klasserna står för vilken 

höjd ett tvillinghjul kan släppas ifrån, utan att göra någon skada på rutan. Den högsta 

klassen, 1 (C3), är också den bästa.  

 

5.2 Skyddsglas 
Skyddsglas finns i flera varianter. De flesta är gjorda av härdat, laminerat eller 

kombinerat glas i olika sammansättningar.  

 

5.2.1 Brandskyddsglas 

Brandskyddsglas kan vara utformade på olika sätt; de kan vara av armerat glas 

(trådklarglas) eller härdade glas med skikt av natrium- eller kaliumsilikat emellan. 

Andra glas som ofta används i brandskyddsglas är borosilikatglas - alltså glas som 

innehåller bor. Borosilikatglas expanderar inte lika mycket som vanligt glas när det 

hettas upp - det är mer motståndskraftigt mot värme. 

 

Armerat glas är vanligt tjockt glas med ett ingjutet stålnät. När värmen från branden 

blir så stor att glaset spricker, håller nätet kvar glasbitarna och förhindrar därmed eld 

och rök från att spridas till intilliggande rum.  

 

Brandglas med natrium- eller kaliumsilikat får, efter uppvärmning vid tillverkningen 

samma brytningsindex som glaset, vilket gör att rutan är helt klar och genomsynlig. 

När det härdade glaset i rutan börjar hettas upp av branden granulerar det och blottar 

silikatskiktet. Natrium- och kaliumsilikatet är känsliga mot värme och expanderar vid 

ungefär 120ºC till en vit, opak skiva som isolerar från rök, värme och eld. Efter att 

skivan tjänat sitt syfte trillar den bort och blottar det härdade glaset bakom, varpå hela 

proceduren upprepas beroende på hur många lager silikat som finns. Ju fler fyllda 

spalter, desto längre tid tar det för elden att sprida sig. Skillnaden mellan silikaten är 

att natriumsilikatet endast kan användas i spalter som är max 1 mm breda, medan 

kaliumsilikatet kan användas i spalter med upp till 6 mm bredd. 

 

Om utrymmet som rutan ska skydda tål en snabb temperaturökning, så kan det 

armerade glaset användas men om utrymmet är fyllt av möbler eller andra 

lättantändliga föremål är det bättre att söka andra lösningar, som till exempel 
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vattenglassorten. Detta för att brandskyddsglaset med natrium- eller kaliumsilikat står 

emot branden längre tid än det billigare, armerade glaset. 

 

En annan variant som fungerar som brandglasen med natrium- eller kaliumsilikat är 

ett brandskyddsglas som är gjort av flera tunna, ihoplaminerade floatglasskivor, där 

laminatet är ett sorts alkalisilikat.  

 

Brandskyddsglas har beteckningarna E, I, M och R, där E står för krav på täthet, I står 

för krav på isolering mot värmeinstrålning, M står för krav på tålighet mot mekanisk 

inverkan och R står för krav på bärighet. Om ett glas exempelvis har beteckningen EI 

60, betyder detta att fönstret ska vara så tätt att rök och flammor inte sprider sig via 

det. Det ska dessutom inte leda in värme från branden till ett intilliggande rum, så att 

risken för antändning på grund av värme inte ökar där. Fönstret ska stå emot branden i 

60 minuter. 

 

5.2.2 Bullerreducerande glas 

Allteftersom trafiken ökar, ökar också de oönskade ljuden, bullret, i vår vardag. Ljud 

är vågor eller vibrationer som färdas på olika frekvenser, varav en del träffar våra 

öron som omvandlar dessa vågor och vibrationer till ljud. 

 

Enkelt förklarat är att ju tjockare ett glas är och desto bredare spalt det är mellan 

rutorna, desto bättre ljudreduceringsegenskaper får fönstret. Lamellglaset gör rutan 

spänstigare och förhindrar därmed att den kommer i svängning, vilket i sin tur stoppar 

fortplantningen av ljudvågorna. 

 

5.2.3 Strålningsskyddsglas 

Den vanligaste strålningen som jorden utsätts för är UV-strålningen. UV-strålningen 

är farlig för vår hud men glas som skyddar mot denna sorts strålning används mer för 

skydd av egendom än mot personskydd, eftersom material som utsätts för UV-

strålning bleks. Detta fenomen kan åtgärdas med fönster som är uppbyggda på samma 

sätt som personsäkerhetsfönster. De är alltså tillverkade av två eller tre lager 

lamellglas. 
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Samhället blir mer och mer tekniskt och allt fler människor använder sig dagligen av 

datorer. Om datorn befinner sig i ett rum med vanliga fönster är det väldigt lätt för 

obehöriga att ta sig in i den via trådlösa nätverk. Därför kan det vara viktigt att skydda 

information på rätt sätt genom att sätta in rätt sorts fönster som kan förhindra intrång. 

Glasen är av lamellsort, fast med en tunn metallfolie på plasten eller ett tunt metallnät 

som fästs i ramkonstruktionen.  

 

Den strålning som kanske inte är så uppenbar är den strålning som männsikor utsätts 

för på sjukhus och tandläkarmottagningar - röntgenstrålningen. Det gulaktiga 

skyddsglas som används på sådana anstalter innehåller blyatomer. Med hjälp av dessa 

omvandlas den skadliga strålningen från röntgenmaskiner till helt ofarlig 

värmestrålning. Effektiviteten är beroende av tjockleken på glaset - ju tjockare glas 

desto effektivare skydd mot strålningen. Det som är viktigt att tänka på vid 

användandet av sådana glas är att de inte ska putsas med preparat som innehåller 

lösningsmedel, eftersom dessa försämrar glasets egenskaper.  

 

5.2.4 Andra skyddsglas 

Beteckningarna på skyddsglasen ändrades år 2003, men de gamla används fortfarande 

flitigt. Alla dessa skyddsglas är gjorda av lamellglas i olika tjocklekar och antal. 

 

Antivandalismglas ska skydda mot vandalisering av alla de slag och finns i klass P1A- 

P5A. Beteckningen står för den höjd som en stålkula på cirka 4 kg kan släppas ifrån 

utan att göra skada på ett fönster. Det är mest fördelaktigt att ha ett glas med så högt 

tal som möjligt. 

 

Inbrottssäkra glas skyddar mot intrång och betecknas med klass P1A- P8B, som 

räknas ut beroende på hur lång tid det tar att göra ett 0,4·0,4m stort hål i glaset med en 

yxa. Elasticiteten i dessa glasen är väldigt hög, på grund av laminering i olika lager. 

 

Skottsäkra glas ska skydda mot olika sorters vapenanfall och betecknas i klass BR1- 

BR7 och SG1- SG2. De olika klasserna står för olika vapen, från lättare luftpistol till 

tyngre artilleri – ju lägre siffra som står till höger om BR eller SG, desto lättare vapen 

kan rutan stå emot. Det som är viktigt med skottsäkert glas är att kraften från kulan är 

så pass stor på grund av dess lilla yta, att elasticiteten inte spelar någon större roll, 
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utan det är massan som räknas. Dessa rutor byggs därför upp av många 

ihoplaminerade glas, för att ge ett så bra skydd som möjligt - ju fler glas, desto bättre 

skydd. Vad som är viktigt att komma ihåg är att ramen ska ha samma, eller bättre, 

egenskaper än rutan för att kunna få betecknas som klass BR eller SG. 

  

Explosionssäkert glas betecknas i klass SG. Beteckningen gäller det explosionstryck 

en ruta kan motstå på 20 meters avstånd. Elasticiteten i dessa glas är väldigt hög på 

grund av laminatet mellan glasskivorna och tack vare dessa egenskaper kan glaset stå 

emot de kraftiga chockvågor som uppkommer vid en explosion. För att en ruta ska 

kunna få klass SG krävs att ramkonstruktionen, liksom i klass BR/SG, har samma 

eller bättre egenskaper.  

 

5.2.5 Larmglas 

I och med den stigande inbrottsfrekvensen har fönsterglas med inbyggt larm fått en 

större marknad än de tidigare haft.  

Det finns flera fabrikat av larmrutor. Generellt  är de uppbyggda av ett härdat glas 
som förses med antingen  en silversträng eller en ledande keramisk färg som är 
ansluten till  elektrisk spänning. 
När glaset krossas granulerar glaset och kontakten bryts och utlöser larmet. 
 

Det finns flera fabrikat av larmrutor. Generellt är de uppbyggda av härdat glas som 

förses med en silversträng eller en ledande keramisk färg som är ansluten till elektrisk 

spänning. När glaset krossas granulerar glaset, vilket medför att silversträngen går av 

eller färgen krackelerar och kretsen bryts, varpå larmet går. Silversträng och keramisk 

färg fungerar ungefär likadant, men skiljer sig genom att silversträngen inte syns.  

 

Det finns även larmglas med installerade glasskrossdetektorer. Detektorerna är 

inställda på att bara känna av glasets vanliga frekvens och när denna ändras, då glaset 

till exempel krossas, så utlöses larmet. Dessa detektorer är inte helt tillförlitliga, 

eftersom larmet kan utlösas vid andra typer av vibration. 

 

Då en larmglasruta installeras bör den sitta ytterst i isolerrutan, för att förhindra 

inkräktare från att komma alltför långt in innan larmet går. Larmglasen bör vara en 

komplettering till ett heltäckande system, då inkräktare inte bara kan ta sig in genom 
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fönsterglasen. Karmarna bör till exempel också vara larmade så att fönsterna inte kan 

brytas upp. 

 

5.3 Diskussion kring säkerhetsglas 
Att säkerhets- och skyddsglas fått en sådan genomslagskraft är ett tecken på att 

världen börjat bli mer och mer orolig och att människor känner sig mindre och mindre 

trygga. Säkerhetsfrågan har fått en helt annan betydelse än den hade tidigare. 

Människan lever i en otryggare vardag, där alla måste låsa sina ytterdörrar även när de 

är hemma. Tiderna ändras och det gör också kraven och efterfrågan på 

glasmarknaden. 

 

Under vår studieresa till Uniglas kom det fram att många byggen inte följer de regler 

som finns för dessa glas. Många köpcentra använder till exempel härdade glas som 

trappräcken, trots att härdat glas inte bör användas på höga höjer. Om någon skulle 

snubbla och falla in i glaset med tillräckligt stor kraft för att det ska granulera, finns 

inget som håller emot på andra sidan och personen skulle falla rakt igenom räcket. 

 

Armerat glas är en osäker och farlig produkt. Armerade glas som testades visade hur 

farligt det är för en person att falla mot det. När armerat glas går sönder ska bitarna 

hållas på plats av stålnätet som finns ingjutet. Är smällen så kraftigt att glasbitarna 

helt trycks bort så är nätet livsfarligt – en fallande kropp skulle falla rätt igenom det. 

Dessutom är det lätt att skära sig på glasbitarna som faller bort. Av den anledningen är 

det mycket konstigt att dessa glas används så ofta i till exempel skolor och andra 

inrättningar där det finns mycket människor i rörelse som lätt skulle kunna skada sig 

på glaset. 

 

Skyddsklasser och beteckningar är fördelaktiga då krav i en byggnad ska uppfyllas 

men frågan är om de egentligen är till särskilt mycket hjälp. Skottsäkra glas till 

exempel – hur kan någon egentligen veta vilket sorts vapen som kommer att användas 

i en eventuell attack eller ett rån?  

 

För tre år sedan började nya beteckningar att gälla men de har ännu inte blivit 

etablerade i glasbranschen. De gamla beteckningarna används därför fortfarande av 
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folk i fönsterglasbranschen, vilket kan vara förvirrande för någon som inte är insatt i 

ämnet.  

 

Vissa skyddsglas har ingen stor marknad i Sverige, eftersom Sverige trots allt är ett 

någorlunda säkert land i jämförelse med andra länder där det pågår krig. Vissa rutor, 

som till exempel de explosionssäkra, kan säkert hitta en större marknad i länder där 

granatattacker och explosioner är vardag. Tyvärr har dessa länder också mindre 

pengar och skyddsglas är säkert inte det första de lägger pengar på, även om behovet 

finns. 

 

 

Referenser till kapitel 5 
Falk, T m.fl (2005), Boken om Glas, Glafo Växjö 

Schitt, m.fl. (1999) Glass in Construction Manual, Birkhäuser editional detail, Basel 

Switzerland, Birkhäuser - Publishers for Architecture 

 

Bernt-Åke Hagert Uniglas AB 2006-04-26 

Stefan Hallberg Emmaboda Glas 2006-05-17 

Hans Larsson Glasteknik 2006-05-17 

 

http://www.cityglas.se/ 2006-05-21 

http://www.emmabodaglas.se 2006-05-16 

http://www.lumon.fi/default_se.asp?id=423 2006-04-27 

 

Broschyr och film Designglas AB 

Pilkington glasfakta 2004 
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6 Reflexfria glas 
 

Ibland är det en fördel att ha reflexfria glas, antingen för att förbättra utsikt eller för att 

förbättra insyn. Ett reflexfritt glas kan beläggas i en liknade process som sputtring, det 

vill säga metoden för att mjukbelägga glas. Beläggningen blir dock reptålig och 

oxiderar inte i kontakt med luft. För att glaset ska bli reflexfritt behöver beläggningen 

ligga på båda sidor om glaset.  

 

Det går även att belägga glasen genom att doppa dem i en lösning så att tunna 

metallskikt lägger sig på rutan, och sedan bränner in dem.  Det går att få reflexfria 

fönster som är insatta i isolerrutor eller som är laminerade, men då måste alla glas i 

fönstret vara belagda på båda sidor för att inga reflexer ska bildas. Beläggningen gör 

att solstrålarna inte bryts på samma sätt vid glasytan som det gör på vanliga fönster 

som ger reflexer.  

 

Det kan vara bra att slippa reflexerna som blir i fönster kvällstid när det är ljusare inne 

än ute. Restauranger, flygledartorn med flera kan dra nytta av att ha reflexfria fönster. 

Skyltfönster kan också med fördel vara reflexfria då detta innebär att det är lättare att 

se genom rutan från utsidan. 

 

Att kombinera reflexfriaglas med andra beläggningar är inte lämpligt då de till viss 

del tar bort den reflexfria funktionen. 

 

6.1 Diskussion kring reflexfria glas 

Visst kan det vara trevligt att sitta vid ett fönster på en restaurang och även när det är 

mörkt se personer som passerar utanför och som kan se in. I vanliga fönster bildas det 

reflexer och det kan vara svårt att se ut. På samma sätt kan det vara skönt att kunna se 

in genom ett skylfönster utan att behöva sätta näsan ända intill glaset för att kunna se 

på dockorna innanför. Det är alltså inte bara på tavlor som det kan vara lämpligt att 

använda reflexfria glas, vilket är en vanlig missuppfattning.  
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Referenser till kapitel 6 
http://www.luxar.ch/flyer/LUXARSW.PDF 2006-05-20 

 

Stefan Hallberg Emmaboda Glas 2006-05-17 

 

Amiran. Det reflexfria glaset, Schott, Bromma 

Mirogard produktblad från Desag 
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7 Självrengörande glas 
 
Fönster som är belagda med ett skikt som gör att smutsen bryts ner och regnar bort 

kallas för självrengörande fönster. 

 

Självrengörande fönster har ett glas som utvändigt är belagt med ett hårt 

titaniumoxidskikt. Beläggningen läggs på i samband med att glaset tillverkas, det vill 

säga att det bränns in i glaset. Det färdiga glaset går sedan att härda eller laminera. En 

fotokatalytisk beläggning på glaset bryter ner och sönderdelar organisk smuts med 

hjälp av solens UV-strålning. Den organiska smutsen sitter kvar på rutan tills den 

sköljs bort av till exempel regnvatten, medan den oorganiska smutsen inte bryts ner, 

utan lägger sig på rutan och sköljs bort tillsammans med den organiska. När vatten 

kommer på glaset så fungerar beläggningen hydrofilt, vilket innebär att rutan drar till 

sig vatten och sprider det jämt över hela ytan. Den nedbrutna smutsen på glaset följer 

sedan med vattnet när det rinner av. Dessa fönster ska inte behöva putsas men därmed 

är det inte sagt att de inte måste rengöras. De minskar bara behovet av rengöring.  

 
Figur 7.1: Självrengörande glas 
 

De självrengörande fönstren kan, ifall de är väldigt nedsmutsade eller då det har varit 

längre perioder av torka, behöva spolas av med vatten. Det går även att använda en 

tvållösning och en luddfri trasa för att rengöra dem. Används medel med slipverkan, 

eller om beläggningen repas på annat sätt kan fönstrets självrengörande skikt sluta 

fungera. Beläggningen på glaset är känsligt för icke vattenlösliga ämnen som kan 

lägga sig utanpå det aktiva skiktet, hindra UV-strålarna från att nå det och därmed 

stoppa processen. Detta bör beaktas vid uppsättningen av fönstren eftersom 

silikonånga från tätningssilikon eller fett från fingrarna sänker glasets prestanda. 

   
29 



 Fönsterglas - Malin Bengtsson 
2006-06-21 vilka, var och varför? Gosia Doweyko 

Linoljekitt får inte användas vid uppsättning, då det också har en ånga som lägger sig 

som en hinna över glaset. Även ämnen som fågelavföring kan ta tid att försvinna, ifall 

det är så pass tjockt att det aktiva skiktet inte träffas av någon UV-strålning. 

 

På svåråtkomliga ställen är självrengörande fönster en bra lösning. Takfönster är ett 

exempel, där det kan vara svårt att komma åt att rengöra och då kan det vara en bra 

idé med just självrengörande fönster som blir rena när det regnar eller när de spolas 

med vatten. 

 

7.1 Diskussion kring självrengörande glas 
Självrengörande fönster är en missvisande benämning. Smutsavvisande eller lättskötta 

glas är två mer passande benämningar. De rengör sig inte själva helt och det kan ta tid 

innan smutsen försvinner från dem. De löser upp smuts, men det ligger kvar på rutan 

tills nästa gång det regnar eller tills de blir avspolade. Dessutom gäller det att UV-

strålarna når till fönstret. I privata bostäder är det kanske inte rekommenderbart att 

använda dem, men i stora glasfasader kan det vara en fördel, så att inte folk blir 

hängande som fönsterputsarna på Turning Torso 

(http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11677307.asp). 

 

 

Referenser till kapitel 7 
Schitt, m.fl. (1999) Glass in Construction Manual, Birkhäuser editional detail, Basel 

Switzerland, Birkhäuser - Publishers for Architecture 

Wigginton, M (1996), Glass in architecture, China, Phaidon Press Limited 

 

Stefan Hallberg Emmaboda Glas 2006-05-17 

 

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11677307.asp 2006-05-26 

 

Pilkington Insulight Activ - Isolerrutor med världens första självrengörande glas 
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8 Varma glas 
 

Problemet med kallras från glasrutorna kan förhindras eller förebyggas genom att 

radiatorer placeras under fönstren. Problemet kan också förhindras om rutan består av 

varma glas, som används just för att slippa kallras vid fönstren. Fenomenet försvinner 

ifall varma glas används, eftersom rumsvärmen inte försvinner ut genom fönstret på 

grund av att luften ej möts av någon kall yta som den skulle kunna kylas ner av. 

Luften blir istället jämnvarm i hela rummet. Detta gör att ytorna i rummet kan 

användas friare, och möblering intill fönster inte blir ett problem. 

 

Varma glas i en isolerruta ger ett lågt U-värde, vilket möjliggör stora glasade ytor utan 

synliga radiatorer framför dem. Vad som är viktigt att komma ihåg är att varma glas 

inte kan användas som den enda energikällan i ett rum, utan fungerar som ett 

komplement till radiatorerna. Radiatorerna kan göras mycket mindre eftersom 

rumsvärmen stannar i rummet och placeringen av dem blir helt fri. Varma glas 

förhindrar att kondens uppstår på insidan och från att frost uppstår på utsidan av rutan. 

De ger möjligheten att använda stora glasytor, utan att behöva kompromissa med 

energiförbrukningen i ett rum. De drar dock inte ner energiförbrukningen generellt 

sett, eftersom energin som sparas genom minskad energitransmission genom rutorna 

istället används till ström i glasrutan. Den dimensionerade effekten för glasen är ca 

75-200 W/m2. Exakt hur mycket det går bestäms av hur glaset skall användas och hur 

det dimensioneras (ytans resistans, glasets storlek och anslutningsspänning). Ett varmt 

glas med så lågt U-värde som 1.0 behöver bara ca 50 W/m2 för att klara hålla 

rumstemperatur på glasytan vid -20° utomhus. 

 

Varma glas är en isolerruta, där det inre glaset är belagt med ett elektriskt ledande 

skikt. När ström kopplas till skiktet värms glaset upp, förslagsvis till rumstemperatur. 

Skiktet är hårt, och bränns fast i rutan under tillverkningen. Glaset är härdat, så att 

glaset inte spricker av de termiska spänningarna, men också för att dessa glas klarar 

alla el-föreskrifter. Vid härdningen bränns även strömskenor fast i glaset. Skiktet 

består av dopad tennoxid. Dopat innebär att det är tillsatt metall för att förändra 

skiktets egenskaper. Tennoxiden kan vara dopat på olika sätt; exempelvis kan silver 

eller renare tenn tillsättas. Dopas rutan till exempel med silver medför detta ett bättre 
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emissionstal (bra, för att vara en hård beläggning), vilket i sin tur innebär att rutan kan 

användas som energiruta. Ett lågt emissionstal innebär att rummets långvågiga 

värmestrålning inte försvinner ut genom fönstret. Eftersom skiktet ska vara 

värmeledande och även strömledande ger detta ett begränsat urval av saker att göra 

med rutan som är belagd. Skikt som skulle ge rutan bättre egenskaper kan alltså inte 

läggas på, eftersom de skulle försämra värmeledningen. 

 

 
Källa: http://www.varmaglas.se 

Figur 8.1: Hur varma glas värms upp 
 

Sputtrade beläggningar, d.v.s. mjuka beläggningar leder ström lika bra som hårda 

beläggningar som bränts in i glaset men är mindre lämpliga att använda i varma glas 

eftersom de är mekaniskt känsliga och inte helt åldringsbeständiga. Det inre glaset kan 

också vara ett lamellglas Den andra rutan i isolerrutan kan dock vara belagd med 

andra skikt Används en treglasisolerruta kan det varma glaset kombineras med t.ex. 

ett glas med flytande kristaller. 

 

Det är viktigt att resistansen är den samma över hela glasrutan för att rutan ska 

fungera optimalt. Den hårda beläggningen som används idag är inte polerad, eftersom 

polerade glas inte kan garantera en jämn resistans. Något som det forskas kring just nu 

är framställningen av polerbara hårda beläggningar till varma glas. Polerade glas 

släpper nämligen igenom mer ljus än opolerade. 

 

Varma glas går bra att använda som fönster i både väggar och tak. Då de används som 

takglas slipper de boende kallras uppifrån och under vinterhalvåret smälter is och snö 
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bort, utan att förhindra ljusinsläppet. I simhallar och badhus är det också en fördel att 

använda varma glas, eftersom där förekommer varm luft med hög luftfuktighet. Är 

glasen varma, kondenseras inte vatten på rutorna som det annars skulle göra. 

Storleken på glasen bestäms av största härdningsstorleken för glas, som är ca 2x4 m. 

Glasen skall vara värmereglerade på något sätt; manuellt styrda glas styr de boende 

själva beroende på vilken temperatur de vill att glaset ska hålla. Steglöst styrda glas 

ser med hjälp av termostat till att glaset håller en jämn temperatur oavsett 

utomhustemperaturen. Centralstyrda system ger en väldigt fri reglering. En metod 

som håller på att utvecklas är att strömöverföringen ska brytas ifall fönstret, eller 

dörren öppnas.  

 

Varma glas är att föredra som fasta fönster eftersom det då blir enklare att lägga 

kabeln som gör fönstret strömförande. Det går dock att få varma glas i andra 

konstruktioner, med kabeln i vanlig karmöverföring, synlig eller hängande. 

Skjutdörrar kan göras med en kabelkedja som rullar ut när dörren öppnas och rullas 

tillbaka när dörren stängs. En sak som är viktig att tänka på är att i varma glas får inte 

distanslisten vara elektriskt ledande. 

 

En annan metod för att värma upp ett glas är om det är utformat som ett armerat 

lamellglas, det vill säga med ett tunt nät som läggs i lamellen i glaset. Nätet kan leda 

ström och på det sättet värma glaset. Tyvärr har inte hållbarheten varit så bra på dessa 

fönster då trådarna efter en tid har gett upp eller skapat utfällningar i lamellen. 

 

8.1 Diskussion kring varma glas 
I simhallar och dylikt där det är varm luft med hög luftfuktighet, samtidigt som glas är 

en viktig del i byggnaden, är varma glas den bästa lösningen för att förhindra att 

kondens bildas på rutorna. I de flesta andra sammanhang är det annars mest en 

komfortprodukt.  

 

I restauranger och kontor ger varma glas friare möblering. Ytorna kan kanske 

utnyttjas bättre ifall det är varma glas då det inte blir kallras vid fönstren, vilket kan ge 

obehag.  
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I privata bostäder är varma glas inte den bästa lösningen eftersom de inte är så 

energisparande och dagens samhälle blir mer och mer fokuserat kring energifrågor. 

Enligt Bertil Fredlund vid LTH, släpper ett bra fönster med u-värdet 1.0 W/m2K ut ca 

40 W/m2 en kall natt med -20°C, medan ett varmt glas drar ca 50 W/m2. Denna sorts 

glas är inte heller det billigaste alternativet. Tillgång och pris styrs så klart av 

efterfrågan. Ju fler varma glas som tillverkas och ju mer konkurrens det blir desto 

effektivare och billigare kan produktionen bli.  

 

Varma glas är fortfarande en utvecklingsprodukt, trots att patentet kom redan någon 

gång på 60-talet. Det är dock fortfarande en produkt som kan utvecklas vidare. 

Kanske de kan lösa kondens och frostproblem på det yttre glaset under de perioder på 

året som det behövs. Även om en del energi skulle gå till spillo kan detta vägas upp av 

att fönstren får låga u-värden och att det finns en funktion som gör att de kan stängas 

av när de inte behövs.  

 

Det kan vara viktigt att funktionen i öppningsbara fönster stängs av då de öppnas och 

uppvärmningen inte längre behövs. Under sommar och vid varmt väder, finns det 

kanske inte behov att värma rutan till rumstemperatur, speciellt inte om det är ett 

varmt rum med mycket solinstrålning. 

 

 

Referenser till kapitel 8 
Schitt, m.fl. (1999) Glass in Construction Manual, Birkhäuser editional detail, Basel 

Switzerland, Birkhäuser - Publishers for Architecture 

Wigginton, M (1996), Glass in architecture, China, Phaidon Press Limited 

 

Sven-Erik Bengtsson 2006-05-22 

Bertil Fredlund 2006-05-23 

Stefan Hallberg Emmaboda Glas 2006-05-17 

Hans Larsson Glasteknik 2006-05-17 

 

http://www.varmaglas.se 2006-05-14 
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9 Glas med flytande kristaller 
 
Fönster som kan tändas och släckas, gå från transparenta till ogenomsiktliga är fönster 

med kristaller som reagerar på ström som kopplas över glaset. 

 

Idag finns det olika sätt att utnyttja flytande kristaller, eller LCD - Liquid Crystals 

Display som det också kallas. Enkelt förklarat fungerar den här tekniken i fönster 

genom att ett laminat med flytande kristaller läggs mellan två glasrutor. När ingen 

ström går genom glaset är kristallerna i oordning och glaset är ogenomskinligt. När en 

ström kopplas på över glaset ordnar kristallerna upp sig och glaset blir transparent. 

Fenomenet kallas elektrokromism och innebär att ett materials kemiska struktur och 

därmed också dess transmissionsegenskaper ändras då det sätts ström över det. 

 

                      glas                                                                             glas 

                            Transparent ledare                Transparent ledare 

                                   elektronisk film        elektronisk film                                

                                                         Jonledare 

                      
Figur 9.1: Hur jonerna färdas i glas med kristaller 

 

Dessa fönster kan användas var som helst, beroende på vilket syfte de ska uppfylla. 

De kan till exempel användas i konferensrum, där det ibland förekommer öppna och 

ibland privata möten men även i badrum där reglering av dagsljusinsläpp, utsikt och 

insyn är önskvärt. De kan också vara användbara i byggnader med stora glaspartier 

som kan vara transparenta under dagen och släckta på kvällen. Den nedsläckta 

fasaden kan sedan visa reklam, filmer och bilder med hjälp av dioder som monteras 

upp bakom glaset och lyser genom skiktet med kristaller. Samma teknik används i de 

nya tv-apparaterna och datorerna med LCD-skärmar.   
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Idag är glas med den här funktionen väldigt kostsamma, men de kan bli billigare i 

framtiden. Detta eftersom produkten fortfarande är under utveckling och 

tillverkningsmetoder kan effektiviseras ifall LCD-glas skulle produceras mer 

storskaligt.  

 

Ett annat sorts fönster som fungerar enligt samma princip med elektrokromism är 

under utveckling. Det fönstret ska, beroende på behovet av ljusinsläpp kunna ha olika 

stadier av transparent, transluscent och ogenomsiktligt tillstånd. De olika stadierna ska 

kunna regleras med hjälp av spänningens styrka och polaritet över det elektrokroma 

skiktet. Dessa i sin tur, ska sedan kunna kontrolleras av miljön i rummet; ifall någon 

befinner sig i rummet eller om det är tomt, vilken temperatur som råder eller hur ljust 

det är. Än är tekniken inte fullt utvecklad trots att det finns företag som tillverkar dem. 

De är dock väldigt dyra och tekniken sliter på glaset, vilket ger dem en kortare 

livslängd. Det forskas på metoder att förbättra dem och göra tillverkningen billigare. 

 
Källa: http://statusreports.atp.nist.gov 
Figur 9.2: Ett släckt och ett tänt glas 
 

Ytterligare en sorts glas går att reglera med hjälp av termokroma eller fotokroma 

skikt. Termokroma regleras beroende på vilken temperatur skiktet har och fotokroma 

beroende på ljusgenomsläppet. Samma teknik används i glasögon som mörknar när de 

träffas av solen. Glasen finns dock inte utvecklade i större skala som skulle göra det 

möjligt att använda dem i fönster. Detta för att de är svåra att reglera manuellt. 

 

Tekniken gör det möjligt att ha TV- och datorskärmar inbyggda i glaset. 

Forskningsprojekten är dock på olika stadier och inget av dem är redo att bli 
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presenterade för den allmänna marknaden. Även högtalare och så kallade touch 

screens finns som prototyper till glas som kan användas som fönster. 

 

9.1 Diskussion kring glas med flytande kristaller 
Fönsterglas med flytande kristaller, kan komma att bli ett vanligare inslag i framtidens 

stadsmiljöer. Detta eftersom de kan användas för att projicera reklam på, då strömmen 

kopplas från rutorna och de blir ogenomsiktliga. Annars är de mer en komfortprodukt 

som kan göra inomhusmiljön behagligare och privatare vid behov. 

 

Tekniken med TV och datorer i fönstren kan ge enorma möjligheter i framtiden. 

Tyvärr är tekniken fortfarande väldigt dyr och det behövs mer forskning och 

utveckling av de här prototyperna.  

 

 

Referenser till kapitel 9 
Schitt, m.fl. (1999) Glass in Construction Manual, Birkhäuser editional detail, Basel 

Switzerland, Birkhäuser - Publishers for Architecture 

Wigginton, M (1996), Glass in architecture, China, Phaidon Press Limited 

 

Sven-Erik Bengtsson 2006-05-22 

Hans Larsson Glasteknik 2006-05-17 

 

http://www.chromogenics.se/news_swe.htm 2006-05-15 

http://statusreports.atp.nist.gov/reports/92-01-0123.htm 2006-05-15 

http://info.uu.se/press.nsf/pm/litesyre.idDF.html 2006-05-15 

http://www.viivilla.se/articles.asp?mode=ShowArticle&articleid=2145&Cat=&sCat=

593 2006-05-15 

 

CL-specialglas produktblad om privata fönster 
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10 Solceller i fönster 
 
Dagens samhälle har mer och mer börjat tänka på miljön och därmed energin. 

Förnyelsebara energikällor blir en viktigare del av vardagen och solceller som kan 

utnyttja solens gratisenergi är en het marknad just nu. 

 

Idag finns det även teknik med solceller i glasrutorna - det går nämligen att installera 

solceller i luftspalten i en isolerruta. Detta ger sämre ljusinstrålning och fönstret blir 

mer trancluscent, eftersom solcellerna kommer att få en viss färgton beroende på 

vilken typ av solceller som används. Solcellerna fungerar genom att energin från solen 

används för att få elektroner att flytta sig från exempelvis en silikon till en metallyta. 

Silikonet ligger oftast på en glasyta. Dagens teknik går raskt framåt mot glas som med 

hjälp av ett tunnfilmskikt kan producera elektricitet från solens strålar. Med denna 

teknik kan det fortfarande finnas genomsiktlighet i rutan. 

 
Källa: http://www.schueco.de 
Figur 10.1: Solceller  
 

10.1 Diskussion kring solceller i fönster 
Solceller i fönstren som skulle kunna producera tillräckligt mycket energi för att driva 

ett hus är en framtidsvision om inte redan en möjlighet. Solceller med varmvatten som 

kan placeras på tak finns redan i stor utsträckning. Om de kan finnas i byggnaden som 

en byggnadsdel i klimatskalet kan det bli ett ännu mer attraktivt alternativ i framtiden. 

Energin från solen är en av de få saker som är gratis idag. Kan den utnyttjas mer än 

idag, är det ett bra steg på vägen till att minska miljöpåverkan från vårt behov av 

elektricitet.  
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Glas med kristaller kräver inte mycket energi och att driva dem med solceller kan vara 

en bra lösning, eftersom det är under dagen som de ska vara transparenta och det 

behöver vara ström över skiktet. Under kvällen och natten när det mörknar släcks 

fönstren och blir opaka. 

 

Tekniken rör sig framåt och det forskas mycket kring ämnet. Det är dock inte alltför 

lätt att se vart den nya forskningen ligger, eftersom det är en så pass stor marknad för 

dem som lyckas ta fram en produkt som skulle kunna göra solcellsmarknaden 

allmännyttig. 

 

 

Referenser till kapitel 10 
Stefan Hallberg Emmaboda Glas 2006-05-17 

 

http://www.xsunx.com 2006-05-09 
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11 Airglass 
 

Airglass har inte samma egenskaper eller funktioner som vanligt glas, trots att det till 

större delen består av samma material.  

 

Airglass är ett transparent material, som har en transmittans på ca 85 % när det är 14 

mm tjockt. Det blå ljuset i dagsljus sprids dock i materialet så att det får en blåaktig 

ton i fast form. Airglass tillverkas av en kiselgel som blandas med ett lösningsmedel, 

varpå det gjuts i formar för att sedan evakueras från lösningsmedlena med hjälp av 

koldioxid i en autoklav. Det läggs alltså i en tryckkammare med rätt tryck och 

temperatur för att koldioxiden ska nå sitt kritiska tillstånd och binda lösningsmedlet så 

att det slutliga materialet endast består av kisel och luft.  

 

Airglass är ett väldigt sprött, hydrofilt material. Om det kommer i kontakt med vatten 

löses materialet upp och smulas sönder till små fina kislekorn. Sätts airglasset in i en 

isolerruta som fyllning mellan två härdade glas, spelar inte detta någon roll eftersom 

det då är skyddat - förutsatt att isolerrutan är tät. U-värdet ligger på ca 0.5 W/m2°K i 

ett sådant fönster. Fönster med airglass som fyllning blir brandsäkert, eftersom 

materialet inte brinner och inte blir påverkat av värme på nämnvärt sätt. Fönstret blir 

också mycket lättare än de brandsäkra fönster som finns idag, eftersom airglass till 

mer än 90% består av luft som har lägre densitet än de material som används i dagens 

brandsäkra fönster. 

 

 
Källa: http://www.airglass.se 
Figur 11.1: Airglass genomsiktlighet 
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Airglass är dyrt, eftersom det än så länge bara finns på forskarstadiet. Tillverkningen 

av airglass är helt manuellt utförd. Kiselgelen det tillverkas av är också dyr, eftersom 

den behöver vara helt ren. Hade processen kunnat bli industriell och tillverkas på 

löpande band, hade priserna kunnat sjunka. Om en mindre ren kiselgel skulle 

användas skulle airglasset bli mer transluscent men priset skulle kunna sjunka 

ytterligare.  

 

11.1 Diskussion kring airglass 
Airglass är en intressant produkt och skulle i framtiden kunna vara en viktig 

komponent i fönster. Ett transluscent fönster med airglass som isolering skulle ge ett 

brandsäkert glas med lågt U-värde, samtidigt som det inte skulle spela någon större 

roll ifall kondens och frost skulle bildas på utsidan, eftersom det ändå inte skulle vara 

transparent.  

 

 

Referenser till kapitel 11 
Leif Gullberg Airglass AB 2006-05-21 
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12 Slutdiskussion 
 

Fönstrens grundläggande funktion är samma idag som den alltid har varit. Släppa in 

ljus och ändå skydda från väder och vind. Människan behöver ljus och en byggnad 

utan fönster skulle bli en deprimerande miljö att vistas i. Fönstret är dock den svaga, 

kanske mest energikrävande byggnadsdelen i fasaden. Idag kommer det mycket nya 

fönster ut på marknaden för att ge oss ett bättre skydd samtidigt som de tillåter mer 

ljus. Det gäller att hitta rätt fönster som en kostnadseffektiv lösning. 

 

För att etablera sig på fönsterglasmarknaden har varje företag namngett sina 

fönsterglas olika. Detta innebär att samma typer av fönsterglas har olika namn, 

beroende på vilket företag som tillverkar dem även om de har samma funktion. Detta i 

sin tur skapar förvirring och jämförelse av fönsterglas mellan olika tillverkare blir 

mycket svårare. En översikt av fönsterglastyperna saknas på marknaden och det är där 

den här rapporten kommer in.  

 

Det gäller för beställaren att veta vad han eller hon vill ha ut av fönsterglasen. För att 

veta detta måste vissa frågor besvaras, gällande vilka krav och behov som måste tas 

hänsyn till innan beställningen av fönsterglas; 

 

 Energibesparing. Ska energi sparas genom värme- eller kylreglering. Ska energi 

hushållas med hjälp av till exempel solinstrålning, solfångare eller 

lågemissionsruta? Vilket u-värde ska fönstret ha och är det kompromissbart med 

frost- och kondensproblem? 

 

 Säkerhetskrav. Vilka krav ställs på byggnaden när det kommer till säkerhet? 

Faktorer som bör beaktas är bland annat brandskydd, inbrottsskydd, 

personsäkerhet, skydd av information och andra typer av skyddsåtgärder som är 

relevanta för den typen av byggnad som ska uppföras. 

 

 Ljudreduceringskrav. Finns det något behov av att avskärma oönskade ljud 

inifrån och ut eller utifrån och in? 
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 Komfortfaktor. Vad för typ av verksamhet ska finnas i byggnaden och vilka 

behov av fönstrets funktion kan dessa ha? Det finns en uppsjö av fönsterglas 

med olika funktioner som varma, reflexfria, solavskärmande, självrengörande 

glas etc. 

 

 Byggnadens intryck. Hur ska folk uppfatta byggnaden utifrån? Ska glaspartierna 

vara stora behövs det mer eftertanke kring härdning, solavskärmning och så 

vidare. Vilken färg kommer glasen att få? Olika funktioner kan ge olika 

färgskiftningar i glasen. Byggnaden kan även få en annan karaktär ifall 

genomfärgade glas används men då bör faktum att utsikten inifrån blir påverkad 

beaktas. 

 

 Ekonomiska aspekter. Vad är det som ska styra fönsterglasvalet - den 

kortsiktliga eller långsiktliga ekonomin? Billiga glas kan innebära en framtida 

förlust, då de kanske har kortare livslängd än de dyrare. En avvägning mellan 

utgift och framtida vinst måste göras - en restaurang gynnas kanske långsiktligt 

om varma glas installeras och möjliggör en möblering som tillåter fler gäster. 

 

Det finns en hel del att hålla reda på när det ska väljas vilken typ av fönster som ska 

användas. Det gäller att veta att ett lågt U-värde kan ge frost och imma på rutorna 

under morgnar då det varit stora temperaturvariationer mellan natten och dagen och 

då det är hög luftfuktighet ute. Detta kan kanske kompromissas med genom att välja 

ett U-värde som ligger mitt emellan så att dagarna med imma och/eller frost kanske 

inte blir så många. Eller kanske kan det användas ett translucent fönster som trots allt 

ger ljusinsläpp och ljusmiljö utan att frost eller imma skulle störa nämnvärt. Det är 

dock aspekter som måste tas i beaktning så tidigt som möjligt vid projektering av 

byggnationer. Eftersom vi endast har skrivit om glas hänvisar vi till MTK för 

information om konstruktion av fönster. 

 

Komfortglas, så som reflexfria glas, varma glas eller privata glas, är kanske inte idag 

till för den privata allmänmarknaden. Företag kan däremot tjäna pengar på dem. Med 

reflexfria glas kan en trevligare innemiljö skapas utan att störande reflektioner 

uppkommer i fönsterglas med utsikt. Varma glas ger friare ytor att möblera. 
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Isolerrutor med lågemissionskikt kan ta bort mycket av problemen med kallraset vid 

fönster. Varma glas tar bort dem helt och speciellt i lokaler där folk vistas kvällstid, 

kan detta ge komfortzoner även nära fönstren. Privata glas, kan användas som vanliga 

glas i de fall folk vill ha utsikt, men då de lämnar lokalen kan de släckas och därmed 

fungera som inbyggda rullgardiner. I storstäder där reklam är ett vanligt inslag i 

stadsbilden, kan privata glas bli enorma reklampelare då glasen är nedsläckta. Detta är 

en aspekt att jämföra med hur mycket annonserna kostar i kvällstidningarna. 

 

Marknaden rör sig framåt och nya tekniker blir möjliga. Framtidens glas är kanske här 

redan i morgon. De stora företagen forskar mycket kring nya tekniker, glas och 

beläggningar. Mycket av detta hålls konfidentiellt eftersom att vara först på 

marknaden med en ny typ av fönsterglas kan betyda mycket. Kan ett företag komma 

först, kan de etablera sitt produktnamn på marknaden och därmed försvåra för 

konkurrenterna. 

 

Ett stort problem som alla våra kontaktpersoner på de olika företagen kommenterat är 

kontakten med arkitekterna och deras attityd. Oftast får fönsterkonstruktören bara en 

beställning i slutet av projekteringsstadiet, utan att vara speciellt inblandad i själva 

projekteringsarbetet. Detta gör att mycket information förbises och går förlorad, vilket 

sedan kan visa sig i felaktigt utvalda fönster. Ett exempel är VM-husen i Danmark, 

där hela fasaden är uppbyggd av stora glasskivor. Vad arkitekten förmodligen inte 

tänkt på är att dessa gigantiska rutor släpper in enorma mängder värme rätt in i 

lägenheterna och att hyresgästerna inte kan göra något åt värmeböljan, eftersom 

fönstren inte går att öppna. 

 
Källa: http://www.scandinaviandesign.com 
Figur 12.1: VM-husen 
 

Sammanfattningsvis; det vi har lärt oss är att tvåvägskommunikation är A och O för 

att rätt fönsterglas ska hamna på rätt ställe och i rätt sammanhang. 
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Figurreferenser 
 

Figur 1.1: Glasblåsare  

 Källa: Lennart Gudmundsson, Pilkington AB  

Figur 1.2: Floatglas vid tillverkningen  

 Källa:  Lennart Gudmundsson, Pilkington AB 

 

Figur 2.1: Fönster med karm, kant, glasmitt  

 Källa: Privat bild 

 

Figur 3.1: 1+1-glasruta  

 Källa: http://www.pilkington.com/resources/iso1.jpg 

Figur 3.2: 2-glasruta  

 Källa: http://www.pilkington.com/resources/iso2.jpg 

Figur 3.3: 1+2-glasruta och 2+1-glasruta  

 Källa: http://www.pilkington.com/resources/iso3.jpg 

  http://www.pilkington.com/resources/iso4.jpg 

Figur 3.4: 3-glasruta  

 Källa: http://www.pilkington.com/resources/iso5.jpg  

 

Figur 4.1: Sputtringsprocessen i en tryckkammare med gas  

 Källa: Privat bild 

 

Figur 5.1: Hur laminerat glas reagerar på sprickbildning  

 Källa: http://www.emmabodaglas.se/servlet/RichTextHandler?name=35-72.jpg 

Figur 5.2: Hur härdat glas reagerar på sprickbildning  

 Källa: http://www.emmabodaglas.se/servlet/RichTextHandler?name=33-72.jpg 

 

Figur 7.1: Självrengörande glas  

 Källa: Privat bild 

 

Figur 8.1: Hur varma glas värms upp  

 Källa: http://www.clspecialglas.se/page/edpage/get_image1.asp?id=655 
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Figur 9.1: Hur jonerna färdas i glas med kristaller  

 Källa: Privat bild 

Figur 9.2: Släckt respektive tänt glas  

 Källa: http://statusreports.atp.nist.gov/reports/images/sage1.gif 

 

Figur 10.1: Solceller  

 Källa: http://www.schueco.de/images/bilddatenbank/solar/ 

  solar_a00_001_200x200.jpg 

 

Figur 11.1: Airglass  

 Källa: http://www.airglass.se/flare.jpg 

 

Figur 12.1: VM-husen  

 Källa: http://www.scandinaviandesign.com/forum/press/2006/highres/ 

  VMHusen025.jpg
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Bilaga 1: Ordlista 
 
En del begrepp som används i rapporten kan vara främmande för läsaren, varför det 

kan vara bra att ha en ordlista att kika i. Även annat som kan vara bra att veta, men 

som inte nämns i rapporten finns med. 

 

Brytningsindex 

"Brytningsindex är den egenskap hos ett material som anger hur mycket långsammare 

ljuset går i materialet jämfört med i vakuum." (www.susning.nu/brytningsindex). 

Detta påverkar genomsiktlighetsförmågan i glas. Om luftspalten mellan två glasrutor 

fylls med en gas som har ett annat brytningsindex än glasrutorna, så blir 

genomsiktligheten sämre. 

 

CE-märkning 

CE-märkningen talar om att glaset följer den europeiska standarden. 

Märket har ingenting med kvalitet att göra och det betyder inte heller 

att glaset kan användas enbart för att det är märkt med symbolen. 

Alla glas måste först uppfylla de nationella föreskrifterna som finns i varje land. 

 

Granulera 

När ett härdat glas granulerar sönderdelas det i små ofarliga delar, granuler. 

 

Emission 

Emission är relationen mellan den energi som en kropp avger och den som avges från 

en svart kropp med samma temperatur. 

 

MTK 

Förkortningen står för monteringstekniska kommittén, som ägs av 

Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening. MTK tillverkar tekniska 

anvisningar för hur olika glas ska användas och monteras. 

 

Opak 

Ett opakt material släpper inte igenom något ljus, varför det är helt ogenomsynligt. 
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Transluscent 

Transluscenta material är halvgenomsynliga. En del av ljuset kommer inte igenom 

materialet och genomsynligheten påverkas. En blästrad fönsterruta är transluscent. 

 

Transmission 

Transmission kan enkelt benämnas som överföring. I denna rapport handlar det om 

energiöverföring. 

 

Transparent 

Transparens översätts enkelt med genomsynlighet. När ett material är transparent går 

allt ljus igenom ytan. Vanliga glas är transparenta. 

 

Värmetransport 

Det finns tre sätt som värme kan överföras på; ledning, strålning, konvektion. Ledning 

är det som sker när vatten börjar koka på spisen. Plattan överför värme, via 

kastrullbotten till vattnet. Kastrullen leder alltså värmen och detta kallas för ledning. 

Strålning kan liknas vid den värmen vi känner när vi går nära en varm spisplatta - den 

strålar värme mot handen. Konvektion är rörelserna i till exempel luft eller vatten. 

Dessa rörelser sprider värme, vilket vi kan känna när vi till exempel känner en varm 

vindpust.  
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Bilaga 2: Klassöversikt Skyddsglas 
 

Denna tabell är tagen från http://www.pilkington.se och är en vägledning vid val av 

skyddsglas. 

 

Skyddsområde Skyddsklass 
Vandalism P1A - P3A 

Smash ans grab P4A - P5A 

 

Intrång 
Religiösa verksamheter P6B - P8B 

Mediaföretag P6B 

Luftfartsföretag P7B - P8B 

Internationella verksamheter P7B - P8B 

Politiska organisationer P1A - BR7 

Ambassader P1A - BR7 

 

Inbrott 
Dörrar och fönster P1A - P6B 

Avsides liggande hus P2A - P6B 

Exklusiva hus, fritidshus P3A - P6B 

Lagerbyggnader P6B 

Fotoaffärer P6B 

Audio- och videobutiker P6B 

Apotek P7B 

Datacentraler P7B 

Antikvitetsaffärer P6B - P8B 

Museer P6B - P8B 

Konstgallerier P6B - P8B 

Guldsmeder P6B - P8B 

Kraftstationer P6B - P8B 

 

Flykt/ Rymning 
Psykiatriska institutioner P6B - P8B 

Fängelser P6B - P8B 

 

Beskjutning BR1 - BR7 

 SG1 - SG2 
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