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Three suppliers have been interviewed and their systems have been described based on 
the parameters we presuppose. A head glass consultant has also been interviewed to get 
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their advantage and disadvantage has been described. Our conclusion is that a hybrid 
façade is the best choice when choosing glass façade system for commercial buildings due 
to its advantage when it comes to installation and cost. 
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IV 

Sammanfattning 

 
Växjö är på väg att drastiskt ändra sin stadssiluett och detta i form av byggnaden World Trade 
Center som är planerad att byggas i centrum intill stationen. Från att tidigare ha varit en lågmäld 
stadskärna med 4-vånings bebyggelse finns nu långtgående planer på att uppföra en mellan nio 
och fjorton våningar hög kontorsbyggnad.  I det förslag som vann arkitekttävlingen om 
utformningen av WTC består fasaden av glas. En undersökning av olika fasadglassystem har 
genomförts och en slutsats om vilken typ som passar bäst har dragits. 

Tre huvudtyper av system för fasadglas har undersökts utifrån parametrarna; estetik, energi och 
miljö, inneklimat, tekniska lösningar samt kostnad.  

Enkelskalsfasad- Fasaden består av ett skal 

Dubbelskalsfasad- Fasaden består av två skal skiljda från varandra med en beträdbar luftspalt 

Hybridfasad- Fasaden består av två skal som skiljs åt av en tunn ej beträdbar luftspalt. 

Målet med studien är att utifrån utvärdering och jämförelse inhämta kunskap och förståelse om 
system för fasadglas på kommersiella byggnader. Resultatet av studien skall kunna användas som 
urvalsfaktor vid val av fasadglassystem på kommersiella byggnader.  

Krav som ställs enligt Boverkets byggregler (BBR), svenskstandard och branschkrav som kan 
underlätta vid val av fasadtyp beskrivs. Även krav från Kärnhems sida listas under rubrikerna 
estetik och underhåll & montering.  Hur dessa krav kan lösas tekniskt beskrivs i kapitlet tekniska 
lösningar. Information har hämtats från litteratur samt intervju med en ledande glaskonsult. 

Tre olika leverantörer har intervjuats och deras olika fasadsystem beskrivs utifrån de parametrar 
som vi utgår ifrån. 

Slutligen har en jämförelse gjorts mellan de olika typerna och för- och nackdelar med de olika 
typerna har beskrivits.  

Vår slutsats är att en hybridfasad är det bästa valet vid val av glasfasad för kommersiella 
byggnader tack vare dess fördel när det kommer till montering och kostnad. 
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Summary 

 

Växjö is on its way to drastically change its skyline and this by the mean of the building World 
Trade Center which is planned to be built centrally next to the train station. From previously 
being a low-key city centre with 4-storey buildings there is now far-reaching plans to raise an 
office-building with nine to fourteen storeys. The building that won the architectural contest for 
the building includes a glass façade.  A study of different systems for façade glass has been made 
and a conclusion of which type that fits best has been reached.  

Three main types of systems for façade glass have been studied based on the parameters 
aesthetics, energy and environment, indoor climate, technical solutions and costs. 

Single skin façades – the façade consists of one skin of glass. 

Double skin façades – the façade consists of two skins separated with an accessible air gap.  

Hybrid façades – the façade consists of two skins separated with a non accessible air gap. 

The goal of the study is that based on an evaluation and comparisons gain knowledge and 
understanding of systems for façade glass on commercial buildings. The result of the study will 
be able to be used as factor of selection when choosing a system of glass façades on commercial 
buildings.  

Demands according to Boverkets byggregler (BBR), Swedish standards and business demands 
that will ease the choice of system are described. Demands from Kärnhem is listed under the 
heads aesthetics and maintenance and mounting. The technical solution of these demands is 
described in the chapter technical solutions. Information has been gathered from literature and 
an interview with a head glass consultant.  

Three different suppliers have been interviewed and their different façade systems are described 
based on the parameters we presuppose.  

Finally we made a comparison between the different systems and a description of their 
advantage and disadvantage  

Our conclusion is that a hybrid façade is the best choice when choosing glass façade system for 
commercial buildings due to its advantage when it comes to installation and cost. 
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Ordlista 

Atemp = arean av alla våningsplan innanför klimatskalet som är avsedda att värmas till mer än 10 
ºC. Garage inom bostadshuset inräknas inte. 

BTA= brutto area, total area för alla våningar i byggnaden 

Byggnadens specifika energianvändning = den energi en byggnad behöver under ett 
normalår för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer och 
övrig fastighetsel. 

Curtain wall (Utfackningsvägg)= icke bärande yttervägg som är placerad utanför den bärande 
stommen. 

 Dagsljustransmittans = mått på mängden dagsljus som kommer in genom en glasyta, anges i 
procent. För att få ett transparent glas bör strävas efter så hög dagsljustransmittans som möjligt, 
helst över 60 procent. 

Densitet = mått på ett ämnes täthet, mängd massa per volymenhet (kg/m3) 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient U m = genomsnittlig- 
värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och köldbryggor W/m2K. 

Konduktivitet = ett materials elektriska ledningsförmåga (S/m) 

Psi= värmegenomgångskoefficient för köldbryggor anges i W/m2 K 

P-märkning= Innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav. Ofta uppfylls andra 
och högre krav som marknaden efterfrågar. Produkten är typprovad och tillverkarens 
egenkontroll övervakas av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). För vissa produkter 
innebär det också att installation/montage kontrolleras. 

Rw  = hur många decibel ett fönster kan reducera ljud 

Solfaktorn g =anger den andel av solenergin som leds in i rummet. Uttrycks i procent 

Svärdkonsol= byggnadsdel som bär upp det yttre skalet samt fäster det i bjälklaget 

Structural glazing (limmad glasfasad)= glasfasad där glaset limmats till en bakomliggande 
konstruktion. Ger en slät yta utan synliga infästningsanordningar 

U-värde = värmegenomgångskoefficient. Anger den värmemängd som passerar per 1 m2 av en 
konstruktionsdel vid en temperaturskillnad på 1K. Anges i W/m2 K (Watt per m2 och 
temperaturskillnad grad K) 

Ucw =total värmegenomgångskoefficient för alla curtain walls komponenter 

Uf =värmegenomgångskoefficient hos ramen W/mK. 

Uw = värmegenomgångskoefficient för hela konstruktionen W/m2K. 

Ug = värmegenomgångskoefficient för glasets mittpunkt W/m2K. 

Viskositet = anger en gas eller vätskas seghet och interna motstånd mot flöden (Pa*s) 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Växjö är på väg att drastiskt ändra sin stadssiluett och detta i form av World Trade 
Center(WTC) som är planerat att byggas i centrum intill stationen, se Figur 1. Från att 
tidigare ha varit en lågmäld stadskärna med 4-vånings bebyggelse finns nu långtgående 
planer på att uppföra en mellan nio och fjorton våningar hög kontorsbyggnad. 

En arkitekttävling gällande WTC, beställd av Kärnhem Svenska AB, avslutades nyligen 

och denna vanns utav Tengbom arkitekter i Helsingborg. Projekteringen är än så länge 
inne i ett tidigt skede och tekniska detaljer är ännu ej lösta, den grundläggande idén har 
dock beskrivits. Nedan följer en beskrivning det förslag som Tengbom arkitekter har 
tagit fram. 

Det vinnande förslaget innebär en mellan nio och fjortonvåningar hög 
kontorsbyggnad. Fasaden är uppbyggd på olika sätt mot olika väderstreck på grund av 
olika solinstrålningsförutsättningar. Mot Norr består fasaden av sten och mot övriga 
sidor av en dubbelskalsfasad som är uppbyggd med en ”traditionell” vägg med 
träpanel och utanpå det ett glasskikt som fästs i den inre träfasaden. Denna 
fasaduppbyggnad kallas för en dubbelskalsfasad och är ofta uppbyggd av två glasskikt. 
I detta förslag består det innersta skiktet istället av en traditionell yttervägg. 
Förutsättningarna för Tengboms förslag grundar sig i det byggnadsprogram på ca ½ 
A4 sida som de försågs med från Kärnhem.  

 

Figur 1 Illustration över Växjös kommande stationsområde(Tengbom) 



 

 

2 

Aida Dzafic, Rebecca Holmberg, Anna-Karin Romanus Gillström 

 

 

Figur 2 Vinnande förslag för WTC-Växjö, Tengbom arkitekter (Tengbom) 

Fasaden består som framgår av Figur 2 av två skikt. Ett inre skikt som består av en 
traditionell yttervägg beklädd med någon typ av träpanel. Utanpå denna hänger ett 
glasskikt som spänns in med kraftiga stålrör i takbjälklaget och sen stabiliseras med 
infästningspunkter fördelade över fasaden.  

Tanken med detta är att det enbart blir en kraftigt synlig infästning högst upp i 
fasaden. Mellan de båda fasaderna bildas en luftspalt på minst 500 mm, huruvida 
gångbryggor skall finnas på varje våning i luftspalten för skötsel har ännu ej klarlagts. 
Luftspalten skall gå hela vägen från marken upp till taket det vill säga en så kallad 
flervåningsfasad. Denna fasaduppbyggnad skall finnas på den södra, västra och 
sydvästra delen av fasaden medan den norra delen förses med en stenfasad. 

När solen ligger på glasfasaden blir luften i luftspalten mycket varm och tanken är att 
denna varma luft skall stiga och kunna återanvändas i en värmeväxlare i fläktrummet 
på taket om värme behövs. De dagar byggnaden ej behöver värmetillskott kan värmen 
vädras ut via ett spjäll högst upp i fasaden.  

Vad gäller fönstren i den inre fasaden är frågan om de skall vara fasta eller 
öppningsbara ännu ej utredd. Första tanken var fasta fönster då ventilationen är tänkt 
att enbart skötas via ett mekaniskt ventilationssystem. Arkitekterna är dock inte 
främmande för tanken att kunna ha öppningsbara fönster och på så sätt kunna öppna 
dessa på natten för att kunna kyla byggnaden ”naturligt”.  

Typ av glas är en fråga som ej heller är helt fastställd men någon slags självrengörande 
glas har funnits i åtanke för att underlätta skötseln av det yttre skalet. 

När det gällde frågan om avvattning samt hur terrassen skulle skötas vintertid finns 
funderingar på att avvattningen ska skötas traditionellt, genom avrinning via stuprör 
som placeras i luftspalten. På de terrasser som syns på Figur 2 kommer värme att 
tillföras så att snön smälter bort och kan rinna ut via stuprören (Ekenhill och Mattson 
2011). 
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Kärnhems primära affärsverksamhet har tidigare varit inriktad på privatbostäder, därav 
har de liten erfarenhet och kunskap om hur fasader på större kommersiella byggnader 
konstrueras. När Kärnhem nu tar steget in på denna marknad finns behov av mer 
kunskap om olika typer av fasadglassystem. Med det nuvarande arkitektförslaget för 
WTC som bakgrund önskar Kärnhem en utredning och utvärderingar av olika typer av 
på marknaden existerande fasadglassystem. 

1.2 Syfte 

Efter behov av Kärnhem ska en jämförelse göras mellan olika fasadglassystem för 
kommersiella byggnader. Utgångspunkten för studien är det vinnande arkitektförslaget 
för WTC Växjö. Syftet med studien är att undersöka fasadglassystem ur ett bredare 
perspektiv för att komma fram till för och nackdelar med de olika systemen. För att ha 
ett konkret förslag att utgå ifrån används WTC Växjö som referensobjekt.  

Vid val av fasadglassystem på kommersiella byggnader finns många aspekter att ta 
hänsyn till och flera olika system att utvärdera. 

Utifrån specificerade krav, framtagna i samarbete med Kärnhem, ska de olika systemen 
utvärderas. Utifrån följande parametrar ska systemen undersökas för att komma fram 
till ett underlag som kan användas vid val av fasadglassystem. 

Estetik: Den färdiga fasaden skall vara estetiskt tilltalande, undersökning skall göras 
för vilka möjligheter som finns för utformningen samt hur fritt de olika systemen kan 
utformas utifrån önskemål från arkitekt och byggherre. 

Energi & miljö: Byggnaden ska vara energisnål men behöver ej vara passivhus. 
Alternativ till egengenererad energi kommer också att undersökas. 

Inneklimat: Lösningar för solavskärmning och ventilation. 

Tekniska lösningar: Uppbyggnad, infästning och montering samt lösning av 
praktiska problem som rengöring, avvattning m.m. 

Kostnad: Översiktlig utredning av kostnader kommer att genomföras. 
Kostnadsberäkningar kommer ej att genomföras men prisuppgifter från leverantörer 
kommer att redogöras för i studien.  

De typer av fasadsystem som kommer att behandlas är främst så kallade 
dubbelskalsfasader som består av två från varandra skilda skal som fästs i konsoler och 
har en beträdbar luftspalt mellan skalen. Även så kallade hybridfasader som också är 
två skal men som har en smalare ej beträdbar luftspalt skall undersökas. Glasfasader 
som enbart består av ett skikt kommer att behandlas ytligt då önskemål från 
Kärnhemssida var en studie av dubbelskalsfasader. 

1.3 Mål 

En jämförelse mellan olika fasadglassystem skall genomföras. Utifrån framtagna krav 
utvärderas de olika fasadglassystemens för och nackdelar. Genom denna utvärdering 
kan de olika systemen jämföras med varandra och slutsatser om de olika systemens 
lämplighet kan dras. 
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Målet med studien är att utifrån utvärdering och jämförelse inhämta kunskap och 
förståelse om system för fasadglas på kommersiella byggnader. Resultatet av studien 
skall kunna användas som hjälp vid val av fasadglassystem på kommersiella byggnader.  

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att inriktas på dubbelskalsfasader och hybridfasader. Glasfasader som 
enbart består av ett glasskikt kommer att behandlas ytligt. På grund av studiens 
begränsade tid kommer ett begränsat antal system att utvärderas och utrymme för att 
detaljerat behandla olika tekniska svårigheter kommer ej att ges. Studien kommer att 
vara en bra grund för fortsatta undersökningar och en första utvärdering av 
fasadsystemen.  

Urvalet av leverantörer har gjorts baserat på kompetens och erfarenheter av liknande 
projekt. Samt möjlighet att leverera en acceptabel lösning som kan användas utav 
byggherren Kärnhem Svenska AB. 
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2. Genomförande 

Efter ett möte med handledare från både universitetet och företag var första steget att 
sätta oss in i det vinnande arkitektförslaget för WTC. Detta för att kunna använda det 
vinnande förslaget som utgångspunkt vid utvärderingen av de olika systemen.  

En intervju med Tengbom arkitekter som ligger bakom förslaget genomfördes. 
Genom denna intervju uppnåddes en större inblick i tankarna bakom förslaget och 
även varför de valt denna typ av fasadsystem. Referensobjekt som Tengboms har 
använt sig av vid framtagandet av förslaget är även utav intresse att utreda ytterligare. 

Genom studier av litteratur och artiklar i ämnet upprättades en lista med vad som ses 
som problem och fördelar med olika fasadglassystem. Denna har sedan legat till grund 
och använts vid utvärderingen av de olika systemen. Önskemål och funderingar från 
Kärnhems sida har även tagits med som underlag för utvärderingen. 

En intervju med glaskonsulten ACC-glasrådgivare som är ledande inom branschen har 
genomförts. Detta för att få ytterligare inblick i hur de olika fasadglassystemen 
fungerar, vilka problem som kan uppstå och hur dessa kan avhjälpas. Vi anser att det 
är viktigt att genomföra en intervju med en glaskonsult som ej är kopplad till någon 
tillverkare för att få en oberoende bild av olika systems för och nackdelar. 

Intervjuer har genomförts med följande tre fasadglastillverkare.  
Schüco International KG - Stockholm 
Skandinaviska Glassystem AB - Göteborg 
Flexfasader AB - Örebro 

Ovan nämnda har valts då vi efter efterforskningar har ansett att de har kunskap och 
erfarenheter från liknande projekt och är de ledande leverantörerna på den svenska 
marknaden. Viss information från leverantörer exempelvis vissa ritningar kan på grund 
av företagshemligheter inte publiceras i denna rapport.  

Inför intervjuer har litteratur och artiklar i ämnet studerats och frågor som 
framkommit både från vår sida och från Kärnhem har ställts. Alla intervjuerna har 
spelats in och transkriberats i efterhand. 

Studiebesök och dokumentering av byggnader med de olika fasadglassystemen har 
gjorts för att få en djupare förståelse utöver den som inhämtats från leverantörerna. 
En intervju med Midroc som äger och förvaltar WTC Malmö har gjorts för att 
inhämta kunskap om hur fasadsystemet fungerar i verkligheten.  

Efter sammanställning av informationen som inhämtats från intervjuerna har denna 
utvärderats utifrån de fakta som inhämtats från litteraturstudier och intervju med 
glaskonsult.  De olika systemens för och nackdelar har redovisats i en analys. En 
utvärdering av det befintliga förslaget för WTC har också gjorts.  
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3. Fasadsystem i glas 

Tekniken att bygga med 
glasfasader är inget nytt utan 
användes redan under 1800-
talet. Inte heller 
dubbelskalsfasader är någon 
nyhet. I New York byggdes år 
1952 den första 
dubbelskalsfasaden på Lever 
House och redan på 1970-
talets användes denna teknik 
på delar utav Kulturhuset i 
Stockholm. De senaste 
decennierna har utvecklingen 
av glas som 
konstruktionsmaterial tagit 
fart och idag finns ett antal 
olika system och lösningar att 
bygga med. Den främsta 
anledningen till att glasfasader 
har blivit så modernt är att det 
idag är populärt att bygga 
transparent och öppet. Andra 
aspekter som ökat 
användningen utav detta är 
klimat, ljud och 
ljusförhållanden samt 
energianvändning.  

3.1 Olika typer av glasfasader 

Vid användning av ordet glasfasad finns det i stort tre olika huvudtyper. 
Enkelskalsfasad, dubbelskalsfasad och hybridfasad (Lindström 2011). 

En enkelskalsfasad är som hörs av namnet uppbyggt i ett skikt. Förenklad är den 
ungefär som ett modernt fönster med isolerglas, uppbyggt av flera glasrutor som hålls 
samman av en ram. Enkelskalsfasader har nackdelar gentemot dubbelskalsfasader när 
det kommer till u-värde, buller och solskyddsmöjligheter. På grund av att det bara är 
ett skikt av glas måste solskyddspersiennen fästas på utsidan eller insidan och ej som 
för en dubbelskalsfasad emellan skikten. På höga byggnader är yttre 
solskyddspersienner inte att föredra på grund av att de blåser sönder. Monteras istället 
solskyddet på insidan har mycket av den värme som gärna stängs ute redan kommit in. 
Ljudisoleringen blir vanligtvis också sämre än i en dubbelskalsfasad eftersom 
luftspalten går förlorad mellan skalen. När det kommer till u-värde finns olika teorier 
för om en enkelskalsfasad verkligen är sämre än en dubbelskalsfasad, vissa hävdar att 
den är det och andra att den inte är det (Carlson 2003). Det som talar för att 
enkelskalsfasaden inte får ett sämre u-värde är att den luftspalt som finns i 
dubbelskalsfasaderna inte bidrar till särskilt stor förbättring av u-värdet. På grund av 
luftspaltens storlek och att den innehåller luft och inte någon tyngre gas som 

Figur 3 Lever House, New York (Schüco) 
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exempelvis argon, bidrar den bara till ca 10 % bättre u-värde än för en enkelskalsfasad 
(de Rooij 2011). 

Dubbelskalsfasaden är istället uppbyggt i två skal från varandra skilda med en 
beträdbar luftspalt. De båda skiktet fästs i varandra med konsoler. Vanligtvis består det 
yttersta skiktet av ett enkelglas och det innersta av ett 2 eller 3 glas isolerruta, olika 
kombinationer förekommer dock här. Luftspalten mellan skikten är minst 500 mm 
bred och på varje våning finns en gallerdurk så att luftspalten går att beträda för 
underhåll och rengöring av glas och solskydd. En viktig orsak till att en 
dubbelskalsfasad väljs framför en enkelskalsfasad är nämligen just att solskyddet kan 
placeras i luftspalten och på så sätt skyddas mot väder och vind. Fönstren i det inre 
skiktet kan vara fasta förutom ett på varje våning som måste kunna öppnas för att 
komma åt att beträda luftspalten. Även den breda luftspaltens ljudisoleringsförmåga är 
en bidragande orsak till att dubbelskalsfasader byggs. 

Det sista typen är en dubbelskalsfasad med en ej beträdbar luftspalt, en så kallad 
hybridfasad En hybridfasad består precis som dubbelskalsfasaden av två från varandra 
med luftspalt skilda skikt. Skillnaden består i att luftspalten i hybridfasaden är smalare 
än i dubbelskalsfasaden. Här är spalten kanske bara 100 mm och ryms inte att beträda. 
Skötseln av solskydd och rengöring sker därför inifrån byggnaden varför minst vart 
annat eller vart tredje fönster i det inre skiktet måste vara öppningsbart. En 
hybridfasad levereras ofta till bygget i färdiga element som har tillverkats i fabrik och i 
stort sett enbar är att lyfta på plats på byggnaden. I vissa fall där kranar och liknande 
för ditlyftning av elementen av olika skäl inte får plats levereras hybridfasaden i delar 
och monteras samman på plats. En stor skillnad mellan en dubbelskalsfasad utan 
beträdbar gångbrygga och en med är att byggdjupet på fasaden minskas från ca 800 till 
200 mm (Lindström 2011). 
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4. Krav på dubbelskalsfasad 

Vid uppförandet av en dubbelskalsfasad finns allmänna råd och föreskrifter som bör 
efterföljas. I avsnitt 4.1 till och med 4.5 listas krav som bör följas enligt Boverkets 
byggregler (BBR 18), svenskstandard samt även branschkrav enligt Glasbranschens 
Monteringstekniska Kommitté (MTK). I de följande avsnitten återfinns krav som 
byggherrar kan tänkas ställa vid val av fasadtyp och är framtagna i samarbete med 
Kärnhem. 

4.1 Täthet 

Precis som för en traditionell fasad är det viktigt att dubbelskalfasaden uppfyller vissa 
täthetskrav vad gäller luft- och vattentäthet. Att fasaden är lufttät är viktigt för att 
minska energiförbrukningen genom att hindra varm luft från att läcka ut och kall luft 
från att läcka in vintertid. Kraven för vattentäthet är viktiga att uppfylla för att hindra 
vatten från att läcka in i konstruktionen och på så sätt förhindra fuktskador. För 
lufttäthet skall kraven uppfyllas enligt standarden SS-EN 12153 och SS-EN 12152. 
Dessa krav gäller för provning av fasaden i ett laboratorium. 
 

Tabell 1: Lufttäthetskrav enligt SS-EN 12152 Glasfasader – lufttäthet - Prestandakrav och 
klassificering. Per fasadarea respektive per foglängd. 

Lufttryck   Lufttäthet Lufttäthet Klass 

P (Pa) m³/m²·h   m³/m·h     

150  1,5  0,5  A1 

300  1,5  0,5  A2 

450  1,5  0,5  A3 

600  1,5  0,5  A4 

      >600   1,5   0,5   AE 

 

För det inre skalet är det viktigt med lufttäthet inte bara ur energiförbruknings 
synpunkt utan även av den anledningen att om den inre fasaden inte är tillräckligt tät 
kan luftläckaget leda till kondens på insidan av det yttre skalet. Detta beror på att 
fuktig luft inifrån kyls ner när den kommer ut i den svalare luftspalten och bildar 
kondens. Ett tätt innerskal är därför mycket viktigt. 

När fasaden provas på plats efter montering på byggnaden bör följande krav uppfyllas 
vid provtryckning med 50 Pa tryckskillnad; Yttre skal ≤ 1,2l/s, m² och för det inre 
skalet ≤ 0,3 l/s, m². Så länge dessa krav uppfylls skall problem med kondens inte vara 
något problem för fasader med fasta inre fönster. Används ett fasadsystem med 
naturlig ventilation där det inre skalets fönster är öppningsbara kan denna täthet 
naturligtvis inte uppnås. Problemet med kondens kan även avhjälpas genom att ha en 
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god ventilation i luftspalten. Är luftspalten utformad på rätt sätt skall kondens inte 
uppstå på insidan av det yttre skalet. 

För vattentäthet skall fasaden vara provad enligt standarden SS-EN 12155 och SS-EN 
12154. För byggnader med höga krav bör klass A4 uppnås för lufttäthet och klass R7 
för vattentäthet (Carlson 2002). 

Tabell 2: Vattentäthetskrav enligt SS-EN 12154 

Max provtryck P i Pmax   Klass 

       

  150   R4 

  300   R5 

  450   R6 

  600   R7 

  >600    RE xxx  

4.2 Energiförbrukning 

I BBR 18 9:1 föreskrivs att ”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen 
begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och 
kylanvändning och effektiv elanvändning”. För lokaler gäller att byggnadens specifika 
energianvändning högst uppgår till ett bestämt kWh per m2 Atemp och år som varierar 
beroende på var i landet byggnaden skall uppföras. Södra Sverige klassas som zon III 
och här ligger gränsen på max 100 kWh per m2 Atemp.  Även genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient regleras, denna skall uppgå till max 0,7 W/ m2 K (BBR 
18 2011). 

 
En byggnad med en helglasad fasad har lite annorlunda förutsättningar än en byggnad 
med en traditionell fasad då en stor del av energiförbrukningen ofta går till att kyla 
bort den värme som kommit in via de stora glasytorna. Vid projektering av 
dubbelskalfasader bör därför en energiberäkning göras som tar hänsyn till glasfasadens 
speciella egenskaper och behov. 

Dubbelskalsfasaden har potential att spara energi i jämförelse med en enkelskalsfasad 
eftersom ett bättre u-värde kan uppnås tack vare de dubbla skalen och den isolerande 
luftspalten. Det är dock inte säkert att en dubbelskalsfasad minskar energibehovet 
även om rutorna i fönstret har ett bra u-värde då även andra faktorer spelar in såsom 
luftflöden, acceptans för högre inomhustemperaturer m.m.   

Vid beräkning av u-värdet på ett fönster räknas hela fönstret in inklusive karm. Detta 
gör att ett dåligt sammanlagt u-värde kan fås trots att rutorna har ett bra värde. För att 
sänka det totala u-värdet bör det ses till att distanslisten i fönstret tillverkas av ett 
material med lågt u-värde. Exempelvis i plast istället för i stål. Det är även en bra idé 
att välja stora glasytor framför små eftersom karmen på fönstret har ett sämre u-värde 
än det som uppmäts i mitten på glaset. 
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För den inre fasaden är vanliga krav för glasdelen och profilen Ug =1,1 respektive Uf= 
2,0 W/(m2·K). Det totala kravet för hela fasadens Uw bör vara 1,0 -1,3 W/(m2·K).  

I en kontorsbyggnad alstras mycket värme från människor, belysning och 
kontorsapparater. En stor del av en kontorsbyggnads energiförbrukning går till att kyla 
ventilationsluften för att skapa ett drägligt inomhusklimat. I en kontorsbyggnad med 
en glasfasad blir möjligheterna att minska kylbehovet ännu viktigare. Beroende på hur 
mycket solvärme som kommer in i byggnaden krävs olika behov av kylning. Viktigt är 
att hålla så mycket solvärme ute som möjligt men samtidigt få en ljus inomhusmiljö. 
Solskydd i form av någon typ av persienn behövs, men krav ställs även på att glaset 
inte släpper igenom för mycket solljus. För att få ett drägligt inneklimat med en 
helglasad fasad bör solfaktorn g på fönsterrutorna vara max 10 % (Carlson 2002). 

4.3 Ljudisolering 

I BBR 18 7:2 nämns följande gällande ljudförhållanden ” Byggnader och deras 
installationer ska utformas så att ljud från byggnadens installationer, från angränsande 
utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den 
avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av 
ljudet” 

BBR hänvisar till Svenskstandard SS 02 52 68 enligt vilken riktvärden för buller anges 
för kommersiella byggnadstyper enligt tabell 3. Klass A/B ger den bästa 
ljudstandarden och klass D den sämsta, som enbart får användas när klass C inte kan 
uppnås, exempelvis vid restaurering av äldre byggnader (Carlson 2003). 

Tabell 3: Högsta maximala ljudnivå från trafikbuller LPa  (dB ). 

Typ av utrymme   Ljudklass A/B Ljudklass C Ljudklass D 

                  

Kontorsrum, mindre 
konf.-rum, samtalsrum 
vilrum, reception   

         
35/50    40/55  40/60   

          

 Butiker     45    45    45   

           

Korridorer, entré, omkl.-rum       45           45           50   

Fasaden skall även klara ljudspridning från ett rum till ett annat genom 
flanktransmission. Detta är extra viktigt när olika företags kontorsutrymmen angränsar 
till varandra. Det vanligaste är att ljudisoleringskrav för en byggnad ställs på det 
sammanlagda reduktionstalet R av ljudet som stör både från rum till rum genom 
mellanväggarna och utifrån via fasaden. I BBR hänvisas till Svenskstandard SS 02 52 
68 vilken rekommenderas värden enligt Tabell 4.  
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Tabell 4: Lägsta totala luftljudsisolering mellan utrymmen Rw (dB)     

Typ av 
utrymme   

 

Ljudklass A/B/C Ljudklass D     

                  

Kontorsrum  35  35     

  mot korridor  30  25     

Samtalsrum, chefsrum,        

Konferensrum  44 1) 44     

   mot korridor  35 2) 30     

WC/dusch, omkl.         

   mot kontorsrum  44  40     

   mot WC/dusch  35  30     

   mot korridor  30       

Vilrum, personalrum 44  40     

   mot korridor  30       

        Mellan olika hyresgäster 
     

52 3)  44       

1)Vid speciella krav:48dB 

 2) För rum med glasade väggar accepteras 30dB 

  3) För ljudklass C: 48dB 

4.4 Ljus 

Det krav som ställs på ljus enligt BBR är att ”byggnader ska utformas så att 
tillfredställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå, utan att skaderisker och 
olägenheter för människors hälsa uppstår. Ljusförhållandena är tillfredställande när 
tillräcklig ljusstyrka och rätt ljushet (luminans) uppnås när ingen störande bländning 
eller inga störande reflexer förekommer och därmed rätt belysningsstyrka och 
luminansfördelning föreligger” (BBR 6:31) 

För glasfasader är knappast avsaknad av ljus något problem utan krav bör istället 
ställas på solavskärmning. En stor fördel med dubbelskalsfasader är att 
solavskärmningen kan placeras i luftspalten mellan glasen och på så sätt skyddas från 
väder och vind. Solskydd som reflekterar ljuset via taket in i de djupare och mörkare 
delarna av byggnaden kan med fördel användas(Carlson 2002).  
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4.5 Säkerhet 

Glasytor skall utformas så att risken för personskador begränsas. Detta gäller både för 
personer som vistas i byggnaden samt för dem som sköter fasaden. Stora glasytor 
måste markeras så att personer med synsvårigheter inte skadas. För skötsel av glas 
ställs krav enligt Svenskstandard SS 767 80 01 (Carlson 2002).  

Det finns även branschregler för vilken typ av glas som bör användas för glasfasaden 
enligt MTK. För den inre glasfasaden gäller att om det finns en nivåskillnad som 
överstiger 0,5 m mellan golv och mark skall ett av glasen vara lamellglas, annars kan 
det vara härdat, se vidare under Lamellglas och Härdat glas. Lamellglaset respektive 
det härdade glaset skall finnas minst 800mm över golvet.  Om ovannämnda glas inte 
väljs kan den inre fasaden förses med ett minst 800 mm högt räcke eller en 
fönsterbänk på minst 600mm över golvet och som skjuter ut minst 250mm från 
glasrutan. 

För skötsel av glas ställs krav enligt Svenskstandard SS 767 80 01. För skötsel av 
fasaden kan en gångbrygga med fördel fästas i luftspalten denna bör vara minst 500 
mm för att vara framkomlig (Carlson 2002).  

Den yttre glasfasaden består oftast av en skiva härdat glas eller lamellglas, beroende på 
infästningstyp. Om glaset skall punktinfästas bör lamellglas användas för att undvika 
risken att glaset lossnar (Carlson 2002). 

4.6. Miljöcertifiering 

Det blir mer och mer populärt att klassificera sina byggnader enligt olika typer av 
miljöcertifieringssystem. För byggherrar ser det naturligtvis bra ut att bygga en 
miljöcertifierad byggnad, det ger status och gör byggnaderna mer värdefulla. För 
leverantörer blir det lättare att sälja in sin produkt (Almstedt 2011). 

Idag finns det fyra olika certifieringssystem som bedömer miljöaspekterna och ger en 
certifiering för befintliga byggnader. Även nya byggnader klassificeras enligt dessa 
system.  

De fyra mest använda systemen är, 
- Miljöbyggnad (tidigare miljöklassad byggnad) 
- BREEAM (miljöklassningssystem från Storbritannien) 
- LEED (amerikanskt miljöklassningssystem) 
- Green Building   

Miljökravet på byggnader är höga. Skapandet av dessa miljösystem kommer att bidra 
till att miljön bevaras. Byggherrar stimuleras att renovera befintliga byggnader för att 
minska energiförbrukningen, samt att nya byggnader byggs enligt kraven för 
miljöcertifieringssystemen.  
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4.6.1 BREEAM 

BREEAM är ett relativt nytt system för den svenska marknaden och utvecklas och 
anpassas till svenska förhållanden av Sweden Green Building Council (SGBC). Detta 
system ska finnas ute på den svenska marknaden med möjlighet att utföra 
certifieringar under 2011.  

BREEAM är ursprungligen utvecklad i Storbritannien det utvecklades samt 
administrerades av det tidigare statliga institutet Building Research Establishment 
(BRE). Nu ägs det av branschaktörer i en sammanslutning. Systemet har funnits sedan 
1990 och är därmed ett av de äldsta miljösystemen i Europa. Detta miljösystem har 
använts under många år och 115000 kontorsbyggnader har blivit certifierade, de flesta 
finns i Storbritannien.  

För att kunna bedöma, utvärdera och godkänna olika typer av byggnader har många 
utvärderingsverktyg och manualer som skall följas utvecklats. Dessa underlag och 
verktyg kan användas i olika skeden både under projektering av nya byggnader eller vid 
befintliga byggnader.  

Bedömningen av miljökapacitet sker inom följande specifika områden: 

 Projektledning  

 Byggnadens energianvändning  

 Inomhusklimat  
- Belysning  
- Ventilation  
- Vattenhushållning  
- Avfallshantering  
- Markanvändning  
- Påverkan på närmiljö  

Bedömningen sköts med ett poängsystem med följande utgångspunkter: 

 Förhållande till allmänna kommunikationsmedel 

 Byggnadsmaterial  

 Föroreningar som avges från byggnaden  

Extrapoängen kan ges utifrån: 

 Innovativt byggande  

 Tekniska lösningar  

De olika nivåer på kraven som uppfylls bedöms enligt: 

 Pass 

 Good  

 Very good  

 Excellente  

 Outstanding  

Högsta betyget är Outstanding där byggnaden skall uppfylla 85 % av de maximala 
poängen. Ett krav för detta är även innovativa lösningar samt att en godkänd 
uppföljning ska göras efter tre år.  
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För Svenska förhållanden kan det användas manualer som BREEAM International 
Europa eller BREEAM International Bespoke (för icke bestämd typ av byggnad). 
Enligt lagen och bestämmelserna för BREEAM finns det en avgift som betalas vid 
föranmälan, ansökan och beslututgivning av certifikat (www.sgbc.se 2011). 

4.6.2 LEED 

LEED utvecklades under 1999 av U.S. Green Building Council. Företaget Sweden 
GBC har tidigare hanterat och utvecklad samt anpassat systemet till svenska 
förhållanden men idag gör de inte det längre. Systemet finns i olika versioner för att 
kunna användas för bedömning av alla typer av byggnader. Det används i 
projekterings- och driftstadiet för nya byggnader samt för befintliga byggnader. Det är 
idag det mest spridda bedömningssystemet i hela värden. 

LEED som generellt används för att kunna certifiera kommersiella byggnader där krav 
ställs på dagsljuset. Vid bedömning av byggnadens miljösynpunkt används några 
definierade områden som utgångspunkt för att enklare kunna bedöma:  

 Närmiljö 

 Vattenanvändning  

 Energianvändning  

 Material samt inomhusklimat 

För att kunna bedöma rätt har ett bonussystem utvecklats som bedöms olika beroende 
på regionen där bedömningen görs. Beroende på vilket område finns det en del 
kriterier som måste uppfyllas och dessa ger olika poäng. De maximala poängen som 
kan fås, oavsett vilket område som bedöms, är 100 inkl. bonuspoäng för innovationer 
och regional hänsyn.  

Genom dessa poäng syns hur stor miljöpåverkan byggnaden har i det bedömda 
området. Med olika kriterier sammanställs dessa resultat i olika versioner av LEED för 
att kunna klara alla krav. För att få ett område LEED-certifierat krävs det 40 poäng, 
det är den lägsta nivån. Sedan följer nivåerna Silver, Guld och Platinum. Platinum är 
den högsta nivån som kan uppnås. Resultaten på byggnaden för denna nivå ska vara 
80 poäng och uppåt (www.sgbc.se 2011). 

4.6.3 Miljöklassad byggnad 

Med miljöklasscertifikatet kan nybyggnationer samt befintliga byggnader certifieras. De 
nya byggnaderna certifieras i projekteringsstadiet där ett preliminärt certifieringsbevis 
med en giltighetstid på två år delas ut. Inom dessa två åren skall en verifiering av 
uppnådda resultat för byggnaden göras för att få en förlängning av certifikatet på 
ytligare åtta år. Det slutliga Miljöcertifikatet är giltigt i 10 år eller tills att något ändras 
på byggnaden som bidrar till en försämring av certifieringsresultatet.  

Systemet används främst av: 

 Fastighetsägare 

 Fastighetsförvaltare 

 Villaägare  

http://www.sgbc.se/
http://www.sgbc.se/
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 Byggherrar  

 Byggföretag 
 

        Klassningen genomförs inom tre områden: 

 Energi. 
Energibehov, energislag 
 

 Innemiljö 
Ljudmiljö, luftkvalité, termisktklimat, fuktsäkerhet, dagsljus 
 

 Material och kemikalier 
Dokumentation av byggvaror 
  

Det finns ett fjärde område med särskilda miljökrav som gäller enbart för byggnader 
med eget vatten- och avloppssystem. Detta behandlas ej i detta arbete.  

 
Metoden som används vid certifieringen kallas för aggregering, det vill säga att resultaten 
från de olika delområdena läggs ihop och skapar ett totalt resultat för byggnaden. Detta 
ger en total insikt i byggnadens svaga punkter ur energi- och miljösynpunkt. Genom 
ombyggnation har fastighetsägaren möjlighet att få en högre klassning på byggnaden 
(www.sgbc.se 2011). 

4.6.4 Green Building  

Green Building lanserades under 2004 i samband med den nya energideklarationen. 
Systemet framtogs för att snabbt få igång processen med energieffektivisering av 
byggnader.  

Krav för Green Building  

 Energianvändningen minskas med 25 % i jämförelse med BBR 

 Redovisning av energiräkningar ska kunna visa om energikraven har uppfyllts 

 Energiledningssystem ska kunna kopplas till byggnaden  

 Plan för årliga rapporter om energianvändningen ska finnas 

 Skriftligt åtagande från sökande företags ledning  

 Kontaktpersoner för Green Building hos sökande företag 

Utgångspunkten för dessa krav kommer från BBR och har sedan utvecklats ihop med 
Green Buildings krav för att komplettera varandra.  

Två olika energiberäkningssystem används: 

 Resultatet ska jämföras med Green Building kravet. Referensanvändningen 
beräknas utan hänsyn till eventuell energiåtervinning av verksamhetsenergi.  

 Faktiska driftförhållanden. Dessa resultat kan senare användas för att verifiera 
energianvändningen genom mätning vid återrapporteringen (www.sgbc.se 2011). 

http://www.sgbc.se/
http://www.sgbc.se/
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4.7 Estetik 

Från byggherren, Kärnhems sida finns i dagsläget inga direkta krav på utformning men 
krav på möjlighet att fritt påverka utformningen av fasadsystemet ställs. 

Som utgångspunkt för utformningen ligger det vinnande arkitektförslaget för WTC 
Växjö som beskrivits tidigare. I detta förslag består den inre delen av fasaden till stor 
del av en traditionell ogenomsiktlig fasad och därför skall möjligheterna till en sådan 
utformning undersökas. 

4.8 Montering och underhåll  

Frågan om hur fasadsystemet skall fraktas till byggplatsen och senare monteras måste 
lösas då byggnaden vid nybyggnation ska ha ett tätt skal så snabbt som möjligt. WTC 
kommer att vara belägen på en relativt svåråtkomlig plats mellan en väg och en järnväg 
vilket måste tas hänsyn till vid eventuella monteringsanordningar. 

En byggnad med glasfasad kräver precis som ett traditionellt fönster regelbunden 
rengörning. Lösningar för skötsel av såväl insida som utsida av både det inre och det 
yttre skalet skall finnas. Då WTC är en relativt hög byggnad kräver putsningen av 
fasaden särskilda lösningar.  



 

 

17 

Aida Dzafic, Rebecca Holmberg, Anna-Karin Romanus Gillström 

 

5 Tekniska lösningar  

För att kunna klassa en fasad som dubbelskalsfasad ska den bestå utav två glasskikt 
som skiljs åt av en luftspalt på minst 500 mm djup. Den vanligaste uppbyggnaden av 
glasskikten består av dubbelglas i det inre och enkelglas i det yttre men även det 
motsatta kan användas. Vid val av dubbelskalsfasad kan ett kriterium även vara att 
glasskikten skall upplevas som transparenta både från in- och utsidan för att få en ljus 
och öppen byggnad. Luftspalten mellan glasskikten är viktig och kan utformas på två 
sätt, aktiv eller passiv luftspalt.  

 

Vid användning av aktiv luftspalt verkar den som en del av klimatsystemet i 
innanförliggande rum. Detta gör att de som sitter i rummen själva kan öppna fönster 
och påverka klimatet. I och med luftspalten blir det inte för mycket drag. Det finns 
olika system vid användning av luftspalt, se vidare under ”Ventilation av luftspalt”.  

När passiv luftspalt används går det inte att öppna fönstren i det innersta skiktet. Detta 
system används för att få bort överskottsvärme i spalten. Andra primära skäl är för att 
skydda solavskärmningen från klimatpåverkan och öka ljudreduktionen på fasaden. 
Med detta kan också u-värdet förbättras vintertid jämfört med en enkelskalsfasad 
(Svensson, Åqvist 2001). Det finns olika sätt att utforma dubbelskalsfasader och även 
om de är anpassade till varje byggnad kan de delas upp i fyra huvudtyper utifrån hur 
luftspalten ventileras: 

 Korridorfasad - indelad horisontalt och ventileras våningsvis. Fördelen är att 
den är enkel att bygga och brandspridning hindras. Nackdelen är att den 
bidrar till ökad horisontell ljudöverföring. 

 Boxfasad – indelad horisontellt våningsvis och i vertikala enheter som följer 
rumsindelningen. Fördel genom förhindrad brandspridning och låg 
ljudöverföring. Nackdel att den är dyrare än en korridorfasad.  

 Schaktboxfasad – variant på boxfasaden försedd med ett ventilationsschakt 
som förbinder flera våningar och förstärker den naturliga ventilationen. 

 Flervåningsfasad – har inga indelningar alls, här är luftspalten byggnadshög 
vilket innebär att denna typ inte lämpar sig för naturlig ventilation. Den är 
enkel att bygga, ger ett transparent och smäckert utseende samt en hög 
ljudreduktion utifrån. Nackdelarna är att den bidrar till ökad flanktransmission 

Figur 4 Aktiv luftspalt Figur 5 Passiv luftspalt 
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samt att det blir en hög temperatur, upp till 70°C, i luftspalten i den övre 
delen av byggnaden (Carlson 2005). 

 

 

 

 

5.1 Inneklimat 

I kontorshus spelar dagsljuset en väldigt stor roll för människans biologiska funktioner 
och välbefinnande eftersom de som jobbar där spenderar i princip hela dagarna i 
byggnaden. Med mycket glas och högt i tak når ljuset djupare in i byggnaden (Poirazis 
2004). Dagsljus innehåller alla de frekvenser som människor mår bra av till skillnad 
från ljuset från en lampa som innehåller ett mycket lägre antal frekvenser. Att få in 
dagsljus i en byggnad är alltså mycket viktigt (Sjöqvist 2011). Det kan vara bra att ta 
tillvara på så mycket av dagsljuset så möjligt så att behovet av artificiell belysning 
minskas. Artificiell belysning ger både ett mindre behagligt ljus, förbrukar el, samt 
avger värme som ökar byggnadens kylbehov och därmed dess energiförbrukning. En 
vanlig glödlampa har en verkningsgrad på ungefär 50 procent, vilket gör att hälften av 
energin omvandlas till värme som sen måste kylas bort och kostar ännu mer energi 
(Almstedt 2011). Om en fasad, som i fallet vid en glasfasad, består av mer än 35 % glas 
upplevs dagsljuset soliga dagar som besvärligt och måste skärmas av (Sjöqvist 2011).  

Det vanligaste är att det vid projektering av glasfasader ställs krav på termisk komfort i 
byggnaden, det vill säga det får inte bli för varmt av solinstrålning, kallt av kallras eller 
uppstå kall strålning från fönsterrutor (Almstedt 2011). Det är mycket viktigt att redan 
i ett tidigt skede av projektering undersöka om den byggnad som arkitekten ritat 
verkligen är realiserbar. På WTC Malmö bestod fasaden i den första arkitekt skissen av 
ca 85 % glas. En traditionell kontorsfasad består av ca 35 %. Den första som bör göras 
för att skydda sig mot solen är att minska glasytan i förhållandet till fasadarean. På 
WTC Malmö där byggherren ställde höga energikrav slutade glasarean på 60 % av den 
totala fasadarean. Ytan minskades genom att huset fick hörn som ej bestod av glas 
samt att vissa av glasfälten täcktes med färgat glas. De rum som är svårast att få ett 
behagligt klimat i är hörnummen i ett hus på grund av dess utsatthet mot två 
väderstreck. Därav valdes glas bort i hörnen. Arkitekten ville från början även ha glas i 

Figur 6 Korridorfasad 
(Flexfasader) 

Figur 7 Boxfasad 
(Flexfasader) 

Figur 8 Flervåningsfasad 
(Flexfasader) 
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fasaden som täcker mellanbjälklaget och låta innertaket slutta uppåt vid fasaden. Även 
detta valdes bort för att minska den totala glasytan (Sjöqvist 2011). 

Det andra steget i projekteringen efter att antalet glaskvadrat minskas bör vara att välja 
rätt typ av solskydd. Allt solskydd bör placeras på utsidan av glaset eftersom 90 % av 
solenergin lämnas av där den landar. Skulle persiennen sitta på insidan skulle stor del 
av värmen redan vara inne i byggnaden och persiennen skulle släppa av den som ett 
element. Vid val av solskyddsglas är det mycket viktigt att titta dels på g-värdet men att 
inte heller glömma värdet för dagsljustransmittens som bör vara 60 för att släppa 
igenom tillräckligt med ljus. Solskydd behövs även på en Öst fasad vilket ofta glöms 
bort. På sommaren när solen går upp tidigt har ett kontor i Öst blivit utsatt för soljus i 
flera timmar innan arbetsdagen börjar och är obrukbart om solskydd inte finns. På en 
Norr fasad behövs inget solskydd mot värmeinstrålning men ett inre bländskydd bör 
finnas så att arbetsplatsen går att använda när det är ljust ute. 

Vid valet av solskyddspersienn är det viktigt att ordentliga solskyddsstudier genomförs 
eftersom solen står olika på himlen beroende på årstid och placering. På vinter och 
höst står solen i Sverige väldigt lågt och lyser rakt in i byggnader, solskyddet måste 
kunna hantera detta. Persiennen bör vara så bred som möjligt minst 150 mm, därav 
bör en luftspalt i en hybridfasad även vara minst detta mått. En bred persienn har 
fördel gentemot en smal eftersom den behöver vinklas mindre än en smal för att 
skydda mot solen. En bred persienn upplevs även som mer genomsiktlig när den är i 
lodrätt läge vilket är positivt.  

Styrningen av persiennen är viktigt. Den skall kunna regleras i 10 olika lägen för att 
kunna skydda så bra som möjligt och det är även bra om den inte behöver nollställa sig 
mellan stegen då rörelse och ljud av persiennen uppfattas negativt. En fördröjning av 
när solskyddet går upp då solen går i moln bör även finnas av samma anledning. När 
solen kommer fram skall persiennen däremot snabbt rullas ned utan fördröjning. 
Persiennen skall styras av ett system som har en matematiskt exakt beräknad algoritm 
utifrån byggnadens förutsättningar. System för solskydd håller idag på att utvecklas 
som gör det möjligt att ha ett yttre solskydd som vintertid när byggnaden behöver 
värmetillskott åker upp och släpper in värme. Denna värme absorberas då av det inre 
bländskyddet och avges i rummet. Detta skall styras automatiskt beroende på 
temperatur och om det är någon närvarande i rummet. På detta sätt kan man utnyttja 
solvärmen och minska sitt energibehov. 

Materialet på persiennen är även viktigt då det inte skall vara för ljust eller blankt för 
att förhindra bländning men inte heller för mörkt så att det absorberar för mycket 
värme. En ”lagom” grå färg bör väljas (Sjöqvist 2011). 

Även temperaturen är viktig för komforten. Konstruktionen måste fungera både under 
sommar- och vinterhalvåret . Om luftspalten inte är ventilerad under vissa tider under 
vinterhalvåret kan stor nytta tas utav denna på så sätt att solen värmer upp den. Denna 
i sin tur värmer upp det innersta glasskiktet vilket gör att värmeförlusterna inifrån 
minskar.  

Under sommaren är det viktigt att hålla normala temperaturer för att luftspalten inte 
ska bli överhettad och värma upp kontoren till en temperatur som upplevs som 
obehaglig. Detta kan förhindras genom att ventilera luftspalten, antingen mekaniskt 
eller naturligt, och kombinera med solskydd. Luftspalten skall också ventileras för att 
undvika kondens på glaset i spalten (Poirazis 2004). 
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5.1.1 Ventilation av luftspalt 

Det är viktigt att ventilera luftspalten för att undvika att temperaturen blir för hög 
vilket påverkar innanförliggande rum, främst på de översta våningarna. Med 
ventilation undviks även kondens på glaset (Poirazis 2004). 

Det finns tre huvudprinciper som detta kan delas upp inom beroende på hur 
luftspalten mellan glasskikten ventileras.  

 System utan naturlig ventilation – kan vara byggnadshög eller våningshög. Luften 
tas in antingen nedtill i öppningar i bottnen eller vid undre bjälklagskant. Sedan 
släpps den ut vid taket eller övre bjälklagskant. 
 

 System med naturlig ventilation – vid ventilation av innanliggande rum tas luften in 
genom öppningsbara fönster. Denna typ av byggnad är inte särskilt vanlig i Norden 
men använts ofta i Tyska byggnader. 
 

 Frånluftsfasad – frånluftsfläkt suger ut inomhusluften som ventilerar luftspalten. I 
detta fall ligger luftspalten mellan en yttre isolerskiva och ett enkelglas på insidan 
(Carlson 2005). 

 

 

Figur 9 Ventilationstyper 

 

Att använda sig av en byggnadshög ventilation fungerar ungefär som en stor skorsten. 
Luftspalten ventileras från grund och hela vägen upp till tak, detta är ett effektivt sätt 
att ventilera ut den varma luften. Detta sätt rekommenderas dock inte vid för stora 
våningshöjder eftersom den varma luften stiger uppåt i luftspalten och bli då väldigt 
varm vid de översta våningarna. Istället bör då väljas en korridorfasad där varje våning 
ventileras för sig. Vid det nedre bjälklaget finns en öppning som tar in luft och vid det 
övre släpps den ut. Vanligast är öppningar på 50 mm, vid för stora öppningar kommer 
stor mängd kall luft in som kyler ner. Korridorfasad är oftast inte populärt bland 
arkitekter eftersom det syns tydligt på fasaden (Almstedt 2011). 

Det finns sätt att återvinna värmen som finns i luftspalten, detta är dock väldigt 
komplicerat att få att fungera. Det krävs mycket luft för att detta skall kunna utföras 
och det har visat sig inte vara särskilt lönsamt då det krävs komplicerade 
återvinningsdon samt att behovet av värme i byggnaden inte är högt de dagar då mest 
värme kan utvinnas. Det finns även stora risker med att hålla kvar den varma luften i 
luftspalten för att kunna återvinna den. Om återvinningsfläkten skulle stanna och den 
heta luften blir kvar högst upp i spalten kan detta innebära stora risker då glaset inte tål 
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alltför höga temperaturer och risk för sprickor finns. Även materialet i 
solkskyddspersiennerna tar skada vid alltför höga temperaturer (Almstedt 2011).  

5.2 Energiförbrukning 

Det finns inget bevis på att endast dubbelskalsfasaden i sig kan ge bättre 
energiförhållanden utan här finns olika teorier. Det är även andra förutsättningar som 
spelar in såsom låga luftflöden, acceptans för högre inomhustemperatur och stor 
volym per person. Något som dubbelskalsfasader kan vara bättre på är u-värdet 
jämfört med en tvåglasruta. I en glasfasad med 2+1 glas kan u-värdet bli uppemot 20 
% bättre och vid 2-2 glas 50 %. Detta gäller inte i varje fall utan beror på vald bärande 
konstruktions egenskaper och dess andel profiler. Även hänsyn till konvektion och 
strålning måste tas eftersom detta också påverkar u-värdet (Svensson, Åqvist 2001). 
Även om det energimässigt ej går att räkna hem den uppvärmningseffekt som 
dubbelskalsfasaden ger så bidrar den uppvärmda luften i luftspalten kalla soliga 
vinterdagar till att temperaturen på det inre glaset höjs någon grad. Den operativa 
temperaturen i rummet blir högre då den kalla strålningen från glaset minskar (Sjöqvist 
2011).  

Glas har 25 gånger större värmekonduktivitet än isolermaterial. Eftersom glas är tunt 
krävs en speciell uppbyggnad av glasrutorna för en bra isolering. Detta löses genom att 
flera glasskikt byggs upp med avstånd mellan varje. Luftrummen mellan skivorna ger 
god isolering och reducerar värmeförluster genom strålning, konvektion och ledning 
från rum. Detta har också att göra med mediets temperatur, densitet, dynamisk 
viskositet, konduktivitet samt specifik värmekapacitet. För att öka skiktens 
värmeisolering ytterligare kan dessa fyllas med gas. Vanligast är argon- och kryptongas 
(Carlson 2005). 

Även här måste hänsyn tas till både sommar- och vinterhalvåret. Under sommaren är 
solskydd något som är väldigt viktig, utan dessa blir utrymmena väldigt varma och i 
behov av nedkylning. Under vintern måste värmen kunna ta sig in för att undvika 
artificiell uppvärmning av byggnaden. Kostnaderna är stora både för kyla och för 
uppvärmning vilket påverkar energiförbrukningen negativt. 

Andra sätt att spara på energianvändningen kan vara att styra den artificiella 
belysningen efter dagsljusflödet, vilket även ger bättre arbetsmiljö. Värmelagring kan 
också göras, om möjligt, i tyngre stommar och även återvinning av värmen från 
luftspalten (Svensson, Åqvist 2001). 

5.3 Underhåll 

När en glasfasad står färdig återstår fortfarande mycket återkommande arbete, 
nämligen rengöring. Detta är något som måste göras regelbundet för att behålla ytan 
attraktiv, beständig och i funktion. Smutsas ytan ner och inte rengörs på lång tid blir 
den inte bara tråkig och uttryckslös utan också svårare att rengöra. Ett alternativ är att 
bygga fasadens yttersta skikt med självrengörande glas som endast kräver regn eller 
spolning för att rengöra sig själv. Se mer under ”Självrengörande glas”.  
Självrengörande glas, eller smutsavvisande glas, som kanske är en mer korrekt 
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benämning fungerar väl enligt erfarenheter från ACC-glasrådgivare. Behovet av 
mekanisk fönsterputsning kan minskas med ungefär hälften av gångerna, dock skall 
tänkas på att vissa sorter kan ge glaset en blåtonad färg, vilket kanske inte alltid är 
önskvärt (Almstedt 2011).  

Vid rengöring av glasfasader utan självrengörande glas är det viktigt att tänka på vad 
för tvättmedel som används. Medel med alkali ska undvikas eftersom både glas och 
aluminiumprofiler är känsliga mot detta. Istället ska ett neutralt tvättmedel användas 
blandat med vatten. För att undvika mekanisk påverkan såsom repor ska även 
tvättmedel med sliptillsatser och skrubbning med scotchbritesvampar undvikas. 
Annars kan repor uppstå på glas, aluminium och lackade ytor (Carlson 2005). 

Rengöring av fasaden i luftspalten kan lösas genom att en brygga eller gång görs 
tillgänglig så att det enkelt går att putsa insidan. Vid hybridfasad rengörs insidan av det 
yttre skalet inifrån genom att det inre skalet har öppningsbara fönster (Lindström 
2011). Rengöring av fasadens utsida måste göras med hjälp utav någon slags åkvagn 
eller skylift. Vid val att ha hängkorgar måste skenor fästas längst upp på fasaden. Dessa 
blir dock svåra att använda vid lutande fasader och då används enklast en skylift. För 
att underlätta för fönsterputsarna vid sol kan speciella nätgaller monteras upp. 
Gallerna kan även fungera som vindskydd (Fastighetsfolket 2006). Det blir även 
vanligare att fasadklättrare användes vid putsning av den yttersta fasaden. Detta kan 
vara att rekommendera då det kan vara obehagligt att använda sig av gungande korgar 
(Almstedt 2011). 

Det är inte bara själva glasfasaden som måste underhållas utan även beslag och skruvar 
ska kontrolleras och hållas lätt insmorda för att hålla god funktion och en längre 
livslängd. Kontroller på dräneringshål i fasad, fönster, dörrar och glastak måste även 
göras för att se till att de inte är igentäppta (Carlson 2005). Solskyddspersienner måste 
också underhållas ca 1-3 gånger per år ytterligare ett skäl till att luftspalten måste vara 
åtkomlig (Carlson 2003). 

5.4 Konstruktion & montering 

Vid val av konstruktionstyp bör alltid en modell uppföras av fasadtypen, en så kallad 
mock-up, där den blivande fasadens egenskaper testas (Almstedt 2011). 

De tre vanligaste konstruktionstyperna för dubbelskalsfasader är följande; 

 Våningsvis inhängd i bjälklaget med konsoler 

 Hängande från taket 

 Ramverk som bär sin egen last ned till grunden 

Det är viktigt att tidigt i ett projekt bestämma hur lasterna i fasaden skall föras in i 
byggnaden. Dubbelskalsfasaden måste monteras väldigt exakt och det kan endast skilja 
(±) 20 mm mellan de olika delarna för att få en tät glasfasad. Toleransen hos de 
material det ansluts mot är däremot mycket större, därför måste ramverken som glasen 
sitter justeras på plats. 

Vad gäller materialval för det inre och yttre skalet så bör det yttre vara i metall 
vanligtvis aluminium. Det inre skalet utförs även det ofta i aluminium men det går 
även att använda trä. Innerskalet är inte lika utsatt som ytterskalet och här kan det 
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därför användas andra material än metall, aluminium kräver mindre underhåll än trä 
(Carlson 2003). 

Vid sammanfogning av aluminiumprofiler och glasskivor används någon form utav 
gummitätning. Det vanligaste är EPDM som är väldigt beständigt och upplöses inte 
utav UV-strålar. Även Silicon kan användas och det finns exempel på byggnader som 
använder detta som fortfarande är intakta efter 25 år.  

Vid uppförande av en ny byggnad 
är det alltid viktigt att så snabbt som 
möjligt få ett tätt klimatskal och 
därför är det viktigt att prioritera en 
snabb montering. Tekniken att 
använda sig av färdiga element gör 
detta möjligt då glas och infästning 
kommer i ett och samma paket och 
lätt kopplas ihop med varandra. Ett 
exempel på detta är 
Kronobergshäktet i Stockholm där 
det gjorts en tillbyggnad. Detta 
skulle göras på en inhägnad och 
svåråtkomlig innergård. Viktig var 
av förklarliga skäl att få upp fasaden 
snabbt. När fasadelementen 
anlände till platsen var det bara att 
med hjälp av en lyftkran lyfta dem 

på plats något som sparar mycket 
tid mot att istället behöva lyfta varje 
del av skalen på plats och skruva 
och fästa på plats.  

 

Figur 10 Elementbyggd hybridfasad, 
Kronobershäktet i Stockholm (Schüco) 

Figur 11 Jämförelse mellan elementfasad och platsbyggd fasad (Flexfasader) 
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Viktigt att tänka på vid elementbyggnad är att när elementen skall lyftas på plats går 
det väldigt snabbt och alla element måste finnas på plats så att onödiga väntetider 
undviks. Detta gör att alla element måste vara färdiga och lagras någonstans när de 
första skall lyftas på plats vilket kräver en noggrant planerad logistik. Det krävs 
noggrann planering och projektering innan och under tiden elementen tillverkas, 
denna tid sparas in vid den snabba monteringen. En funktionsentreprenad är att 
rekommendera vid projektering.  

Skulle en platsbyggdfasad väljas enligt vinnande förslag på WTC måste stommen vara 
väldigt starkt för att klara av att hålla uppe det yttre glasskiktet eftersom glas är väldigt 
tungt. Glasen får inte heller slå i varandra, risken är att de då lätt går sönder. 

Avrinning av dagvatten från exempelvis terrasser på byggnaden bör inte lösas genom 
att låta hängrännor löpa inne i luftspalten. Detta ger problem vintertid när det i stort 
sett är lika kallt i luftspalten som utanför. Det kan då lätt bildas en ispropp i röret 
vilket leder till en bassäng av vatten på terrassen. För att undvika detta måste 
stuprören i sådant fall värmas med hjälp av elslingor, vilket av energiskäl inte är att 
rekommendera. Istället kan stuprör gå inne i byggnaden och på så sätt bli isolerade 
(Almstedt 2011). 

5.5 Kostnader  

Kostnaden skiljer alltid från projekt till projekt och från land till land både gällande 
investerings- och driftkostnader. En byggnad med dubbelskalsfasad är inte någon billig 
lösning vad gäller investeringskostnaderna. Ställs detta mot en byggnad med 
enkelskalsfasad bestående av treglas och som har utvändig solavskärmning blir 
kostnaden för dubbelskalsfasaden ungefär dubbelt så stor. Baserat på en 
dubbelskalsfasad med mellanliggande solavskärmning och utan öppningar i det inre 
skiktet.  

När byggnaden sedan kommer i drift kan en dubbelskalsfasad komma att ha lägre 
driftskostnad än en enkelskalsfasad med tanke på att solavskärmningen är skyddad på 
insidan. Dock har denna fasad dubbelt så många sidor som ska putsas jämfört med 
enkelskalsfasad (Svensson, Åkvist 2001). Eftersom ekonomin för en dubbelskalsfasad 
är komplex finns det några fler delar som måste undersökas. Merkostnad för 
extrafasaden jämfört med en traditionell glasfasad är en del. På grund av att fasaden tar 
större plats blir det ökat utrymmesbehov och detta kan kompenseras av minskat 
utrymmesbehov för installationer. En stor del är de minskade kostnaderna för 
installationer som kyla, värme, ventilation och belysning. Detta till följd av minskat 
effektbehov. En del som påverkar ekonomin är utseendet, värdet av den 
imageskapande effekten (Carlson 2003). 

Ungefärlig kostnad för enkelskalsfasader ligger mellan 4000-8000 kronor per 
kvadratmeter och för en dubbelskalsfasad ligger denna kostnad på mellan 8000–12000 
kronor per kvadratmeter, för byggnader i Sverige. Enligt erfarenheter från 
glaskonsulterna ACC så lönar det sig dock att investera i en dubbelskalsfasad eftersom 
de investerade pengarna tjänas in på minskad energiförbrukning och underlättande av 
montering av solskydd (Almstedt 2011). 
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5.6 Val av glas 

Vid val av fasadglas finns många aspekter att ta hänsyn till. Beroende på hur glaset är 
uppbyggt, sammansatt och efterbehandlat kan olika effekter uppnås. Nedan följer en 
beskrivning av några vanliga typer av specialglas som används i fasadsystem.  

5.6.1 Lamellglas 

Lamellglas består av två- eller treglasskikt som fogas samman med hjälp av plastfolie. 
Den vanligaste plasten som används för sammanfogningen är polyvinylbutular, även 
kallad (PVB). Plastfolien fungerar som ett slags lim mellan glasskivorna och håller 
samman dem vid inbrott eller om glaset brister. Vid tillverkningen av lamellglas utsätts 
glasskivorna för tryck och hög värme för att glaset ska kunna smältas ihop med 
skivorna. Plastfolien håller samman glaset i konstruktionen om ett av glasen spricker 
eller går sönder. Det laminerade glaset används i den yttersta konstruktionen som ett 
skyddsglas, även kallat säkerhetsglas (Carlsson.1992). 

5.6.2 Härdat glas  

Härdat glas är ett säkerhetsglas som tillverkas genom värmebehandling. Genom att 
värma glaset till ca 600 C och sedan kyla ner det uppstår tryckspänningar i de yttre 
delarna av glasskivan. I den varma kärnan som långsamt svalnar skapas en 
dragspänning. Genom att förspänna glaset på detta sätt ökas dess böjdragshållfasthet 
4-5 gånger. Glaset blir skyddande och inbrottssäkert. Härdat glas är väldigt tåligt mot 
väder och hög värme. Nackdelen med härdat glas är att det inte kan bearbetas vidare 
efter härdningen, alla mått och all bearbetning och tillskärning måste ske innan 
härdningsprocessen (Carlson 2005). 

5.6.3 Isolerrutor 

En isolerruta består av två eller flera glasrutor som skiljs åt av en distansprofil och 
skapar ett gastätt mellanrum. Mellanrummet kan vara fyllt av luft eller andra gaser. 
Distansprofilen för isolerglaset tillverkas av aluminium eller förzinkad stål. På grund av 
att aluminiumet försämrar u-värdet på hela fönsterkonstruktionen har det idag ersatts 
med nya profiler utav butyl som inte ger en köldbrygga. Detta bidrar till en bättre 
energihushållning och ett bättre inomhusklimat. 

För att få ett fönster med lågt u-värde kan mellanrummet fyllas med en ädelgas som 
leder värme sämre och är tyngre än luft, exempelvis argon. Detta minskar både 
ledningsförluster och konvektionsförlusterna (Carlson 1992). 
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5.6.5 Lågemissionsglas 

Två tredjedelar av värmeförlusterna från en vanlig glasruta sker genom strålning. För 
att minska dessa förluster kan glasrutan beläggas med ett material som minskar glaset 
förmåga att stråla ut värme. Genom detta kan strålningsfaktorn minskas från ca 0,85 
till 0,10. Lågemissionsglasen hindrar bara den långvågiga rumsvärmestrålningen från 
att stråla ut genom glaset medan det fortfarande släpper igenom ljus och solenergi som 
är en kortvågig strålning (Carlson 1992). 

5.6.4 Heat-mirror 

Heat-mirror är en glaskonstruktion som är uppbyggd i tre skikt bestående av två 
isolerglas och ett tredje skikt som består av en lågemissiv film istället för en tredje 
glasskiva. Genom att det tredje skiktet består av en film istället för en glasskiva 
minskas vikten på fönstret samt bildas två luftspalter precis som med en tredje 
glasskiva. Lågemissionsskiktet kan behandlas på olika sätt så att det fyller olika 
funktioner som t.ex. solskydd eller lågreflekterande (Carlson 2005). 

5.6.6 Varma glas 

Varma glas består av eluppvärmt glas i två eller tre skikt. Det finns ett elektronisk 
ledande skikt som avger värme och samtidigt värmer upp glasrutan. Den innersta 
glasskivan är ett lågemissionsglas eller ett lamellglas. För att få ett bra u-värde på 
skivan fylls utrymmet mellan glasskikten med argon. Genom att använda sig av varma 
glas underviks kondens, kallras och även kalldrag, det är en fördel för främst 
inomhusklimatet eftersom det blir mer komfortabelt. Glaset bidrar inte till någon 
uppvärmning av byggnaden men bidrar till ökade energikostnader (Carlson 1992).  

5.6.7 Smarta glas 

Med smarta glas kan olika funktioner byggas in i glasrutan beroende på vilket beteende 
det ska ha. Med olika behandlingar kan olika egenskaper skapas. Smarta glas består av 
två eller fler glasskivor och mellan dessa sitter en inspänd polymerfolie. Folien kan 
även lamineras på ena glasskivan. Glaset behandlas med olika skikt av polyester. Det 
fungerar senare som ett solskydd som mörknar när solen skiner och därmed avskärmar 
solen från insidan av byggnaden. När solen inte skiner på glaset upplevs det som helt 
transparent (www.gbf.se 2011). 

5.6.8 Solskyddsglas 

Ett stort problem för byggnader med stora glaspartier är solinstrålning som både 
bländar samt släpper igenom mycket värme som inte är önskvärd sommartid. 

http://www.gbf.se/


 

 

27 

Aida Dzafic, Rebecca Holmberg, Anna-Karin Romanus Gillström 

 

Solskyddsglas kan delas in i två olika typer beroende på hur de påverkar ljuset, 
absorberande och reflekterande.  

De absorberande glasen har som hörs på namnet en förmåga att absorbera ljuset och 
gör att en väldigt liten del reflekteras. Denna typ av glas är färgade antingen i 
glasmassan eller med en färgad hinna utanpå glaset. De reflekterande solskyddsglasen 
beläggs med en hinna av metall exempelvis oxid, dessa glas fungerar som en spegel 
och reflekterar bort strålningen istället för att absorbera den. Dock förekommer även 
en hel del absorption av ljuset vid denna typ av glas. 

Tekniken på detta område går ständigt framåt och det finns idag glas som från insidan 
av byggnaden ger en lika god utsikt som ”vanliga” fönster medan de ändå håller soljus 
ute (Carlson 2005). 

5.6.9 Självrengörandeglas (smutsavvisande glas)  

För att förenkla rengörningen av glaset kan glasytan göras hydrofob (vattenavvisande) 
med hjälp av en beläggning och på så sätt fås ett ”självrengörandeglas”. Glasytan kan 
även göras hydrofil genom att beläggas den med ett skikt av titandioxid. Denna 
beläggning gör att glaset drar till sig vatten och sprider ut det över ytan. I kombination 
med att skiktet bryter ned organiskt material gör detta att smutsen sköljs bort. Detta 
kräver dock att det regnar eller att glaset kan spolas av med vatten (Carlson 2005). 

 

5.6.10 Screentryckt glas  

Genom att trycka färg med hjälp av matriser på glas fås ett digitalt tryck som fungerar 
som solskydd och även insynsskydd. Det har en dekorativeffekt och kan även 
användas för reklamtryck (Carlsson 1992). 
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6. Beskrivning av befintliga system 

I detta kapitel kommer de olika leverantörerna och deras system att beskrivas utifrån 
de parametrar som nämnts tidigare. Allt som står under respektive företag är det som 
personerna vi har träffat berättat under respektive intervju.   

6.1 Schüco 

Schüco är ett tyskt företag och en systemleverantör. De olika systemen som de kan 
leverera är aluminiumsystem, stålsystem, solar och Schüco design vilket är profiler för 
kantlister, dörrar och köksbeslag. Aluminiumsystemen är deras grund och utgör halva 
omsättningen. De arbetar främst med kontorsbyggnader men även med exklusiva 
bostäder där det finns mycket aluminium. Deras kärnverksamhet inom dessa områden 
är fönster, dörrar och fasader och de har även system för säkerhet och automatisering, 

 AWS – Aluminium Window System 

 ADS – Aluminium Door System 

 ASS – Aluminium Sliding System 

De fasadglassystem som levereras är rena dubbelskalsfasader och hybridfasader. Båda 
systemen kan levereras i färdiga element eller som enskilda komponenter. 

6.1.1 Estetik  

Schüco har ingen erfarenhet vad gäller den typ träfasad som utgör det inre skiktet på 
Tengboms förslag på World Trade Center. Däremot har de olika lösningar som ger 
effekten av en inre träfasad eller andra färger och mönster. Ett sätt att lösa det på är att 
integrera olika ytskikt i den inre fasaden. Ett annat är att sätta screentryckt glas i 
elementfasaden.  

Det finns stora möjligheter att få systemet utformat så att det passar önskemål från 
olika parter eftersom det är väldigt anpassningsbart.  

6.1.2 Energi och miljö 

Schüco är väldigt måna om att värna om miljön, de har nyligen bytt ut sin slogan till 
”Schüco goes green” och tänker bidra till det mål som finns att sänka den globala 
uppvärmningen med mer än 2 grader. De har lösningar med låga u-värden och vissa 
finns även att använda till passivhus. För att kunna få en glasfasad passivhuscertifierat 
måste varje ingående komponent ha ett u-värde under 0,8 W/(m2·K). De olika u-
värdena är glas Ug, profilen Uf och en distanslist som har ett psivärde. Sedan läggs alla 
dessa ihop vilket ger ett totalt Ucw-värde. Fås hela Ucw till under 0,8 utan att alla 
komponenter kommer under nås något som heter passivhus nivå. 

Även de system som inte är passivhusanpassade kommer ner till låga u-värden. De 
helglasade structural glazingfasaderna har u-värden ner mot 1,2 W/(m2·K). För 
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elementfasaderna 1,48 W/(m2·K) med vertikalprofil samt 1,67 W/(m2·K) för 
horisontal profil. I båda systemen uppfylls lufttäthetskraven på ett tryck över 600Pa.  

Solceller är ett område de valt att satsa mer på och kan vara ett komplement till 
glasfasaden för de som vill generera egen energi till byggnaden. De kan både generera 
kyla och värme. Det största inom områden är tunnfilmstekniken, den billig att 
producera och kan sättas på större glas. Nu behöver de inte stå mot söder och luta ett 
visst antal grader som tidigare system var tvungna att göra. Idag kan de luta 10 grader 
mot Öst och Väst. 

6.1.3 Inneklimat 

Att lösa solavskärmningen kan ske på ungefär samma sätt både på dubbelskalsfasader 
och på hybridfasader. Luftspalten mellan skikten kan utnyttjas på så sätt att 
fasadpersienner monteras i den. På detta sätt skyddas den från väder och föroreningar 
och håller längre. Vid dubbelskalsfasader blir de även lätta att serva eftersom det går 
att ta sig ut mellan skikten och komma åt persiennerna. Vid hybridfasad måste det 
finnas öppningsbara fönster på flera ställen för att det ska gå att komma åt och serva.  

Schüco har även integrerade solskydd som sätts på utsidan av det yttersta skiktet. 
Detta klarar av vindstyrka på 30 m/s.  

I båda systemen finns möjlighet till naturlig ventilation på höga byggnader. 
Hybridfasaden kan delas upp i separata fält, funktionsuppdelning, vilket optimerar de 
olika funktionerna som till exempel ventilation.  

6.1.4 Tekniska lösningar 

De fasadlösningar som erbjuds för glasade fasader är 
följande, vilka alla ger olika uttryck: 

Helglasade Structural glazing fasader  
Två olika system finns för denna lösning med Uf 
värden ner till 1,2 W/m2K. Slagregnstäthet upp till 
och med 1200 Pa och lufttäthet över 600 Pa. 
Konstant vindlast klaras till 2,0kN/m2 samt en 
tillfällig last på upp till 3,0kN/m2. 

 

Traditionell post/spröjs fasad 
Det finns flera olika system för denna lösning med 
Uf värden ner till 0,7 W/m2K.  Det finns även 
system som klarar passivhuscertifikat.  
Slagsregnstäthet uppfylls till och med 1200 Pa och 
lufttäthet över 600 Pa. Konstant vindlast klaras till 
2,0kN/m2 samt en tillfällig last på upp till 
3,9kN/m2. Posterna är dränerande. Om vatten 
läcker in skall det kunna dräneras ut.  

 

Figur 12 Helglasad Strucutural glazing fasad 
(Schüco) 

 

Figur 13 Traditionell post/spröjs fasad (Schüco) 
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Elementfasad 
Tre olika system finns tillgängliga för denna 
fasadtyp. Uf värden ner till 1,48 W/m2K med 
vertikalprofil samt 1,67 W/m2K för horisontal 
profil. Slagsregnstäthet uppfylls till och med 1200 
Pa och lufttäthet över 600 Pa. Konstant vindlast 
klaras till 2.25kN/m2 samt en tillfällig last på upp till 
3,9kN/m2. Denna är mycket bra ur ljudreduktions 
och flanktransmissions synpunkt.  

Dubbelskalsfasaderna är uppbyggda utav en inre 
curtain wall, ett isolerat 2- eller 3-glasskinn som 
sitter upphängt på bjälklaget. Det yttre skinnet 
består av enkelglas och aldrig isolerglas. Mellan det 
inre och yttre glasskinnet finns en distans som måste 
vara minst 500 mm, gärna 600 mm eller 700 mm. 
Detta eftersom det ska gå att komma emellan och serva solskyddet och putsa rutorna. 
Uppbyggnaden gör även att en del av solinstrålningen försvinner, ljuset dämpas och 
solskydd kan monteras och jobba oberoende av väder och vind. De inre glasen kan 
också vara fasta förutom på vissa ställen där det finns fönsterdörrar så att det går att 
komma ut på gallerdurkar som är fästa mellan skalen.  

Dubbelskalsfasadsystem tar stor byggyta eftersom det måste byggas två fasader. Det 
yttre skalet måste bäras upp utav en stor svärdkonsol och detta gör att det blir dyrt att 
producera. Eftersom byggnaden tar upp mycket utav BTA blir ytan för själva 
verksamheten mindre och därmed hyran per kvadratmeter dyrare. Denna fasadtyp tar 
upp 10 % utav BTA jämfört med hybridfasaden som tar upp 2,5 % BTA. 

Dubbelskalsfasaden ger dock bra bullerskydd, naturlig ventilation och effektiv 
solavskärmning eftersom det monteras bakom glas och inte behöver åka upp vid vissa 
vindhastigheter 

Det finns olika sätt att fästa fasaden på, ett sätt är att ha punkthållet glas. I detta fall 
borras runda hål i glaset och fasaden sätts sedan dit med rostfria punktfästen, detta är 
det dyraste sättet. Det billigaste är att klämma fast glaset. Ett tredje sätt är att limma 
fast det i underliggande konstruktion utan synliga profiler på utsidan. Vilket 
monteringssystem som ska användas är viktigt att planera redan i ett tidigt stadie.  

Vad gäller hybridfasaden tar denna marknad mer och mer. Den är uppbyggd utav ett 
enkelglas på utsidan som hålls upp utav aluminiumprofiler och gummi. Det inre skiktet 
består utav en 2-glas isolerruta. Mellan glasen sitter gummistycken som åker in i 
varandra och kopplas ihop. Syftet med detta är att kunna ha en och samma profil hela 
vägen ut, det går också snabbare och har mindre kostnader för profiler. 

Det som skiljer denna från dubbelskalsfasaden är distansen mellan skikten. Här 
behöver det bara vara 100-150mm. Där ska det få plats med vertikala markiser eller 
lamellpersienner vilket innebär att det inte går att komma ut emellan. Istället måste det 
finnas öppningsbara fönster ut till distansen. Det behövs inte i varje fack utan kanske i 
vartannat eller vart tredje. Vissa kan se det som ett problem att det i så fall inte går att 
möblera ända ut till fönstren men det är endast en gång per år som utrymmet behövs 
kommas åt.  

Det vanligaste sättet att bygga upp denna fasad på är i element. Dessa har en bredd på 
2,4 – 2,7m och är våningshöga. Även dessa kan fästas som punkthållet, klämhållet eller 
limmat glas. Fogen mellan kan bestå utav EPD-material och ska vara tätt mot slagregn, 

Figur 14 Elementfasad (Schüco) 
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vind och rörelser. Det finns en uppsjö med andra gummimaterial som också kan 
användas. Själva gestaltningen och det som ses 
utifrån är väldigt fritt att bestämmas av arkitekt 
och byggherre. Samma gestaltning som på en 
dubbelskalsfasad kan fås.  Elementet hängs på 
plats i bjälklaget, se Figur 15.  

För att underhålla fasaderna finns det lite olika 
alternativ. I båda fallen går det att använda sig 
utav hisskorgar vid putsning utav den yttre 
fasaden. För att detta ska fungera så bra som 
möjligt ska räls till korgarna byggas under 
projekteringsskedet. I en hisskorg får 2 personer 
plats. Lutar fasaden får de som putsar använda 
sig antingen utav teleskoperbara putsställ eller 
något där de kan dra sig till fasaden. Skylift 
används aldrig eftersom de inte når tillräckligt 
högt upp. Ett alternativ till detta är att använda 
sig utav ett smutsavvisande skikt på glaset, ett så 
kallat självrengörande glas. Mot Norr är dock detta inte så reagerbart men det är det 
mot övriga väderstreck på grund av den dominerande vindriktningen från syd-väst.  
Eftersom endast lite stoft faller i Växjö räcker det med smutsavvisande glas.  

När det gäller att komma åt mellan skalen i fasaden så sker det på lite olika sätt vid de 
två fasadtyperna. Vid dubbelskalsfasad står de som ska putsa på gallerdurkarna mellan 
skikten för att komma åt. Vid hybridfasad så används de öppningsbara delarna i den 
inre fasaden för att kunna nå ut emellan skalen och putsa. 

Vad gäller dagvatten är det inget som behövs tänkas på vid fasaden. Där glasfasaden 
träffar taket är den delen tät och vattnet kan rinna från taket. Terrasser samlar i regel 
inte stora vattenmängder och i de fall där de används samlas vattnet i bräddavlopp och 
släpps genom fasaden, det rinner aldrig in i konstruktionen.  

6.1.5 Kostnad 

Prismässigt ligger en dubbelskalsfasad mellan 9000:- - 14000:- per kvadratmeter och 
hybridfasaden 5000:- - 9000:- per kvadratmeter. 

 

6.2 Flexfasader 

Företaget startades år 1991 i Örebro utav Jan Karlsson och Conny Lundin. År 2001 
såldes det till koncernen Myrina Invest som även äger Fasadia och Flex CC Glass. 
Flexfasader är det dotterbolag som ska ta de större projekten i Sverige och Norge där 
all tillverkning sker i Örebro. Flexfasader använder sig av Schücos karmprofiler. De 
skapar unika system till specifika projekt där de alltmer är med i de tidigaste stadierna i 
byggprocessen.  

 

Figur 15 Upphängnings detalj för ett 
element (Schüco) 



 

 

32 

Aida Dzafic, Rebecca Holmberg, Anna-Karin Romanus Gillström 

 

6.2.1 Estetik  

Om utseendet är viktigt och det ska se ut på ett visst sätt finns det flera möjligheter att 
lösa det och gå utefter arkitektens och byggherrens önskemål.  

Utomlands jobbar de mycket med så kallade Structural Glassfasader, SG fasader, vilket 
ger en helt slät yta utanpå men den är mycket dyrare än vanliga fasader. Vanligast är att 
istället använda sig utav väldigt släta täcklock för att fästa glasen i profilerna.  

 

Figur 16 Kv. Hekla i Kista, elementfasad med egenutvecklade profiler samt structural glazing 
utförande (Flexfasader) 

Flexfasader är mycket positiva till att kunna utforma WTC enligt det befintliga 
förslaget. Att få en trä- och stenyta på det innersta skiktet har de lösningar på. Vid 
användning utav hybridfasad kan så kallade fasta fyllningar skapas där en profil skulle 
kunna utformas så att fyllningsmaterialet kan dölja karmen. En profil behövs för att 
fästa trät eller stenen och sedan behövs ett fyllningspaket med gummi och alternativt 
plåt på insidan beroende på hur det önskas se ut. Screentryckt glas kan användas men 
får inte något äkta utseende. På utsidan används genomsiktliga glas. Vid entrén kan en 
vanlig curtain wall användas. För att få samma släta yta kan en integrerad hybrid 
användas och det är att föredra att jobba med tunna profiler istället för med bultar.  
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Storleksmässigt med tanke på linjerna i förslaget så fungerar elementen som blir ca 3 x 
3,4m. För att göra byggnaden tät börjas entrédelen byggas först efter att våningsplanen 
är täta och detta även för att kunna bygga elementen först. På förslaget ser det yttre 
glasskiktet ut som ett skinn och det utseendet går aldrig att få, det negativa med 
hybridfasader är att det alltid blir en 3cm bred ram runt elementen.  

6.2.2 Energi och miljö 

Flexfasader har ingen miljöcertifiering, de är dock i dagens läge P-märkta och det är 
även hela deras kedja. Detta system kan jämföras med ISO. De har ett krav på sig att 
ha ett miljösystem som motsvarar ISO 14000 eller likvärdigt och de använder sig utav 
likvärdigt. De ser P-märkningen som ett bättre system än ISO. Vill en byggherre 
certifiera sin byggnad enligt något av de existerande certifieringssystemen så ses det till 
att de produkter som levereras är så pass bra att byggnaden går att miljöcertifiera. 

De jobbar med att få ner u-värdena så lågt som möjligt. Det vanligaste är att Uw -
värdet ligger på 0,8 W/(m2·K). Uf – värdet ligger på 1,0 W/(m2·K) och tas 
gummilisten bort ligger det på 1,4 W/(m2·K). En enklare ram med färre komponenter 
ger ett sämre u-värde och också ett lägre pris. Beställaren kan själv bestämma hur 
mycket denne tycker att ett lägre u-värde är värt att betala för.  

Vid enkelskalsfasader är hela tjockleken med profilen 350 mm och isoleringen kan 
ligga hela vägen ut i de fyllda delarna eftersom det inte finns något yttre skal. I 
hybridfasader som består av två skal och en luftspalt finns mindre utrymme för 
isolering eftersom denna bara kan läggas i det inre skalet som är tunnare än de 350 mm 
som enkelskalet består av. U-värdet för hybridfasaden blir därför något sämre än för 
enkelskalsfasaden. 

Fasadsystemen har mycket god lufttäthet. Vid jämförelse med traditionella träfönster 
som ofta anses vara bättre ur energisynpunkt än fönster som sitter i aluminiumprofiler 
så har fasadsystemen mycket god lufttäthet. Detta bidrar till god energihushållning då 
ingen värme läcker ut. Vid luftläckage på 0,4 ligger lufttätheten på över 600 Pa. Deras 
produkter trycktestas på 1200 Pa vilket är normen i Europa och då fås även en slags 
märkning.  

Något som det tros komma mycket av i framtiden är integrerade solceller i curtain 
wall. För att satsa på detta så måste det finnas en intresserad fastighetsägare med vilja 
att uppnå en viss miljöklass och pengar att lägga på det. I elementfasader integreras 
tekniken med ventilationen och då kan en 0-fasad fås som genererar lika mycket energi 
som den släpper igenom. Det finns dock ingen ekonomi i detta eftersom det är väldigt 
lång avskrivningstid. Det finns också en solfilm att använda sig av, en folie på glaset.  

6.2.3 Inneklimat 

Beroende på vilken fasad som väljs är det olika stor luftspalt eller ingen alls. Vid 
dubbelskalsfasader är luftning i spalten väldigt viktig eftersom värmen måste bort. 
Detta kan lösas genom att använda spjäll längst upp och att ha det öppet längst ner i 
fasaden, då bildas en skorstensverkan som ger drag i hela konstruktionen. Finns det 
öppningsbara fönster i det inre skiktet är det viktigt att inte öppna dem, det kan 
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förstöra hela systemet. Används boxfasad och sektionerad fasad är det viktigt att 
diagonallufta, annars vill den varma luften in igen.  

Solskydd är viktigt för att skapa ett behagligt inneklimat. Används solskydd på insidan 
av en enkelskalsvägg har värmen redan kommit in och måste då kylas bort . Det 
behövs även bländskydd för att de som arbetar där ska kunna använda sig utav 
datorer. Vid dubbelskals- och hybridfasad går det att lita på att solskyddet fungerar 
varje dag eftersom de monteras mellan de båda skikten och då är skyddade från väder 
och vind.  Monteras solskydden utanpå fasaden kan de inte användas de dagar det 
blåser på grund av risk för att blåsa sönder. 

Elementfasader är uppbyggda på ett sätt som är bättre ur flanktransmission synpunkt. 
Vanligaste kravet på ljudreduktion är 48 dB mellan hyresgäster och mötesrum och om 
bullerskyddet integreras från början avklaras det till en femtedel utav vad det hade 
kostat om det skulle åtgärdats i efterhand. De särskilda ljudreducerande egenskaperna 
behöver inte byggas in i hela byggnaden utan bara där det behövs. Det gäller också att 
anpassa bullerskyddet utifrån vilken typ av buller det är som stör och vilken frekvens 
bullret ligger på. Med en dubbelskalsfasad kan 6 dB räknas bort från det som det inre 
skalet tar.  

6.2.4 Tekniska lösningar 

Fasaden kan monteras på plats där färdiga ramar monteras på stommen och glasen 
lyftes in i ramen. Eller med elementmontage där färdiga element som tillverkats 
inomhus i fabrik levereras till byggarbetsplatsen och lyfts på plats med hjälp av en 
kran. Detta är två olika sätt att montera fasaden på varav den första kräver lite arbete i 
fabriken och mycket på byggarbetsplatsen och den andra kräver mycket arbete i 
fabriken och mindre på byggarbetsplatsen. Den totala tiden blir dock lägre för 
elementmonteringen, se Figur 11. 

Fasaden kan levereras i färdiga element oavsett om valet blir en enkelskals-, 
dubbelskals- eller hybridfasad. Vid elementmontering hängs elementen med konsoler 
på ovansidan av bjälklagskanten. Konsolerna svetsas eller bultas fast och kan även 
efterjusteras. Profilskarven skall kunna ta upp rörelser i bjälklaget. Infästningstypen i 
en element fasad gör att större rörelser av nyttig last och övriga rörelser i stommen kan 
tas upp. Viktigt är att ha tidig kommunikation med stomleverantören så att de vet hur 
de ska förbereda stommen för fasadmontaget.  

Monteringen går fyra gånger så fort med element än om delarna skulle monteras ihop 
på plats. Elementen levereras till byggplatsen ståendes på en lastbil. Om våningshöjden 
och därav elementhöjden överstiger 3,6 m kan elementen av transportskäl inte stå upp 
på lastbilen utan måste läggas ned. I dessa fall måste hänsyn tas till bredden på 
elementen så att de får plats på lastbilen. Om elementen är under 3,6 m kan de stå upp 
på lastbilen och kan vara bredare istället. 

Elementens bör tillverkas i en storlek på mellan 10 och 15 m2 . Detta för att få en så 
snabb montering som möjligt. Det tar lika långt tid att montera ett litet element som 
ett större, därför bör en stor elementstorlek väljas för att få en snabb montering och 
en lägre monteringskostnad per kvadratmeter. Elementen får dock inte vara för stora 
för att kunna transporteras med lastbil. Vid en elementstorlek mellan 10-15 m2 kan 
minst 60 element monteras per vecka. 
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Det går även att bygga en traditionell curtain wallfasad på plats. Denna är frigående 
över flera plan. Vid detta byggsätt byggs både innerskalet och ytterskalet på plats och 
får en dubbelskalsfasad. När delarna monteras på plats underlättar det att ha en lägre 
byggnad eftersom ställningar måste användas. 

Det finns många fördelar med att välja en elementfasad. Monteringen går ca fyra 
gånger snabbare än vid montering av delarna på plats. Detta gör att det inte behövs 
lika lång etablering på byggarbetsplatsen och inte heller lika många montörer. 
Ställningar behövs då inte runt byggnaden eftersom montaget sker med kran. Det blir 
inte heller lika skräpigt som vid hopmontering på plats och städkostnader sparas in. 
Beställaren får snabbt ett tätt hus och kan börja med invändiga arbeten. Räknas de 
extrakostnader som tillkommer med nås en brytpunkt där det blir billigare med en 
elementfasad än att montera ihop fasaden på plats.  

 

Figur 17 Elementfasad på Vismas huvudkontor i Oslo (Flexfasader) 
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Att utveckla ett unikt profilsystem för en elementfasad tar ca nio månader från start till 
leverans av det första elementet. Det är viktigt att fasadtillverkaren kommer in i ett 
tidigt skede så att denne tillsammans med arkitekt och beställare kan komma fram till 
en ultimat lösning. Det kostar ca 300 000-400 000 kr att utveckla nya profiler, vilket 
gör att fasadytan måste vara en viss storlek för att kunna tjäna in dessa pengar. Finns 
tiden och pengarna för detta är det att rekommendera för att få en unik, slimmad fasad 
som passar projektet. Är projektet inte så pass stort att pengarna som satsas tjänas in i 
ett unikt profilsystem genom effektivitet, kilopris på material eller i värdet av ett unikt 
system, kan profilsystem som utvecklats sen tidigare till andra projekt användas. Detta 
blir mycket billigare och går även snabbare än de tidigare nämnda nio månaderna men 
då fås ej ett unikt profilsystem till byggnaden. 

Vilket system som ska användas för att underhålla fasaden är viktigt att ta upp i ett 
tidigt skede. Det finns olika typer av system för rengöringen; tvåspårskenor på taket, 
konsoler som sticker ut från bjälklaget, synlig enspårsskena utanpå fasaden och en 
kranlösning. Kranlösningen är väldigt sällsynt och dyr. Enspårsskenan är inte alls 
estetiskt tilltalande för byggherrar och arkitekter eftersom den kan förstöra mycket 
utav fasadens utseende. Tvåspårsskenan är den vanligaste och blir inte synlig från 
gatan. Vid användning läggs en åkvagn över fasaden och det är bara då den blir synlig. 
Den kostar bara 1/5 utav kranpriset.  

Profilerna i fasadsystemet tätas med EPD-gummi i flera nivåer. De är uppbyggda på så 
sätt att om det skulle komma in vatten i systemet så går det ut i profilerna och kan 
dräneras ut i olika dränagenivåer. Systemet är alltså helt säkert och skulle det mot 
förmodan komma in vatten i systemet rinner detta ut genom dränaget. 

Terrassen på WTC Växjö är inga problem att bygga, de har ett liknande projekt i 
produktion i skrivande stund. Det gäller att få allt enhetligt med resten utav fasaden. 
Det är viktigt att ta hänsyn till de köldbryggor som kan uppkomma från terrassen till 
våningen under samt de vattenproblem som kan uppstå.  För att kunna rengöra det trä 
som kläder innerskalet behövs tillräckligt med avstånd mellan de båda skikten så att 
det går att komma åt och göra rent. För att fästa materialen och ha en hybridfasad kan 
lim användas utan risk för att det ramlar ner eftersom det är inomhus. 

Avvattningen kan ske med invändigt system och breddavlopp på taket. Det blir en 
enorm last på taket och är det något som sätter igen så finns något som skickar ut det. 
Ventilationen går att lösas så att den blir byggnadshög som i förslaget men då måste 
alla utvändiga glas härdas, detta är inget de rekommenderar. De skulle istället lufta på 
två olika positioner.   

Beroende på hur byggnaden och fasaden ska utformas finns det olika sätt att dölja 
solskyddet. Det kan till exempel appliceras bakom trät om det finns en liten del trä 
över fönstren.  

6.2.5 Kostnad 

Dubbelskalsfasader med 500-600 mm luftspalt mellan skalen ligger runt 8000: - per 
kvadratmeter. Dessa har lite smäckrare profiler på insidan och endast en öppning 
behövs. Totalt byggdjup för en dubbelskalsfasad blir ca 800 mm. Hybridfasaden ligger 
på ca 6000: - per kvadratmeter och har ungefär samma funktioner men ingen 
beträdbar luftspalt mellan skalen. Totalt byggdjup för hybridfasaden blir ca 300 mm.  
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Här behövs öppningsbara enheter. Kostnaderna beror lite på ställningar, montagetider 
m.m.  

Om träbeklädnaden läggs på blir priset för hybridelementet ca 6500: - per m2. 
Flexfasader rekommenderar inte att lyxa till det både på in- och utsida om fasaden ska 
innehålla både trä och sten eftersom det blir alldeles för dyrt. Det gäller att värdera vad 
som är viktigast att lägga pengar på. 

 

6.3 Skandinaviska glassystem  

Skandinaviska glassystem är ett svenskt företag som funnits sen 1994. De jobbar med 
”exterialskins” det vill säga inte bara glasfasader utan alla typer av fasader; sten, plåt 
m.m.  

Företaget har 3 huvudgrenar: 

Modulfasader – prefabricerade i fabrik som skickas till byggarbetsplats och hängs på 
stomme som en annan entreprenör sätter. 

Structural glazing - entréfasader, mindre glasfasader 

Special- specialprojekt, kabelfasader exempelvis entrén till citytunneln i Malmö. 

I dagsläget satsas det stort på modulfasader som är ett område som företaget ser stor 
potential i. Företaget har stor erfarenhet av enkelskalsfasader i modul. 
Dubbelskalsfasad har bara gjorts på en byggnad, Industrins hus i Köpenhamn. 

6.3.1 Estetik  

Vid starten 1994 började Skandinaviska glassystem jobba med ett koncept för hur glas 
skulle kunna fästas i profil utan täcklock av aluminium som fäster ihop delarna. Detta 
för att slippa täcklocken som håller ihop glasdelarna utanpå fasaden och för att få en 
slät helglasad fasad. Systemet håller ihop isolerglasen i varandra med hjälp av en 
silikonlist. Detta ger ett snyggt, tätt skal och förenklar också skötseln av fasaden 
eftersom aluminium täcklocken måste rengöras samt tappar sin färg efter några år. 
Detta system består enbart av glas och silikon som är en silikatbaserad produkt, precis 
som glas. 

Utformningen av systemen är väldigt fri, de jobbar inte med några färdiga system utan 
tar fram nya lösningar efter behov för vare projekt. Kombinationer kan fås med 
många olika material. Exempelvis Bella hotell i Köpenhamn där de jobbat med ett 
enkelskalsmodulsystem med täta fält som täcks med aluminium och glasade fält.  
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Figur 18 Bella hotell Köpenhamn, enkelskals elementfasad (Skandinaviska Glassystem) 

På post hotell i Göteborg har sten och kopparplåt limmats på i de täta fälten. Effekter kan 
även skapas genom att exempelvis bygga ut de täta skikten för att få en mer levande fasad. 
Ett annat sätt är att låta de täta skikten täckas av ogenomsiktligt glas precis som i Victoria 
Tower i Stockholm. Detta kan vara att föredra framför aluminium som tappar sin färg efter 
ett antal år.  

 

Figur 19 Victoria Tower, Stockholm, enkelskals elementfasad. (Skandinaviska 
Glassystem) 
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6.3.2 Energi och miljö 

SGS har ej något miljöcertifierat fasadsystem i dagsläget men påpekar att de har system 
som ger låg energiförbrukning. Systemen tillverkas inomhus i en fabrik i Lysekil och 
det uppstår ej mycket spill eller farliga kemiska utsläpp vid tillverkningen. Systemen 
har också lång hållbarhet. Glas är dock inte det bästa materialet ur energisynpunkt, 
bland annat på grund av att det går åt mycket energi att tillverka. 

På grund av att fasaden hålls ihop av en silikonlist och ej av täcklock blir den mycket 
tät. Täthetskraven uppfylls med ett tryck på över 600 Pa. Detta bidrar till ett bra u-
värde. Silikon används vid tätningen av glasen då det är ett 100 % UV-säkert material 
och väljs därför istället för gummi. Referensobjekt som tätats med silikon på 60-talet 
håller fortfarande tätt. Gummi däremot åldras över tid och det bildas glapp där luft 
läcker ut. Detta är självklart väldigt dåligt ur energisynpunkt då mycket värme kan 
läcka ut på vintern och även fukt kan tränga in i byggnaden. 

De glas som används är isolerglas med två eller tre rutor, mellan dem finns en 
distanslist och en fyllning av argon. Systemet sluts med en tätning av silikon som ser 
till att argonet inte läcker ut. I sin bästa ruta har de ett Ug -värde på 0,6. För att minska 
värme förlusterna på grund av det sämre Uf  -värdet  bör stora glaspartier väljas istället 
för många små. 

Värmeåtervinning av luften i luftspalten finns det inte någon erfarenhet av men SGS 
tror detta kan vara möjligt genom att på vintern använda sig av värmeväxlare.  

Ur energisynpunkt anses dubbelskalsfasaden inte bidra mycket till u-värdet på fasaden 
gentemot en enkelskalsfasad. Orsaken till detta är att de tre saker som påverkar u-
värdet, ledning, strålning, och konvektion inte minskas nämnvärt av 
dubbelskalskonstruktionen. Två tredjedelar av värmen försvinner genom strålning, 
denna minskas genom att lägga en bra ”coating” på glaset. Detta kan alltså göras både 
för enkelskals- och dubbelskalssystem. 

Ledningen av värmen tas bort genom att ha argon i spalten mellan isolerrutorna. Det 
finns inget argon i luftspalten i dubbelskalsfasaden och därför påverkas inte u-värdet. 
Konvektionen som är luftrörelser minskas inte heller av luftspalten i dubbelskalet 
eftersom luftvandringen i spalten blir för stor. Totalt sänks u-värdet med ca 10 % för 
en dubbelskalsfasad gentemot en enkelskalsfasad med treglas.  

6.3.3 Inneklimat 

Skandinaviska glassystem jobbar mycket med enkelskalsfasader, då uppkommer 
problemet med hur solavskärmningen löses när den inte kan placeras i en vindskyddad 
luftspalt.  

Genom att använda sig av element som består av en isolerad tät del och en glasdel 
minskas problemet mot att ha en helglasad fasad. För att detta ska fungera bör enbart 
ca 35 % av fasaden bestå av glasfält. I de fält som är av glas används solskyddsglas. De 
bästa solskyddsglasen heter supernatural. De släpper igenom 60 % av dagsljuset men 
enbart 28 % av solvärmen. Energikonsulter vill dock ha en värmeinstrålning på max 
10 %. En övre öppningsbar del på fönsterpartiet går också att få om vädringen önskas 
ske manuellt. Utöver detta bör ett inre solskydd finnas samt en kylanläggning som 
kyler bort den värme som väl kommer in. 
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På platser där extra höga ljudkrav ställs kan gipsskivor monteras i de täta fälten av 
fasaden. Uppbyggnaden utifrån och in blir, yttre tätskikt (ex. aluminium), 2 x gips, 
isolering, 2 x gips. Denna uppbyggnad är testad hos SP och ger mycket god 
ljudisolering. Ljudmässigt är enkelskalsfasaden lika bra som dubbelskalsfasaden. 
Beroende på glastyp kan en reducering ske till mellan Rw 36-51 dB. Glas är ett bra 
material ur ljudisoleringssynpunkt eftersom det är så pass tungt. 

6.3.4 Tekniska lösningar 

De två typer av system som levereras är enkelskalssystem och dubbelskalssystem. 
Enkelskalssystemet levereras i färdiga moduler som tillverkas i fabriken i Lysekil. 
Infästningen av elementen sker genom att de hängs på en dubb som gjutits fast i 
betonghåldäcket enligt Bilaga 1. En platta med en uppstickande dubb fästs i ett hålrum 
som lämnats i betongbjälklaget. Sedan hängs modulen över dubben i plattan och 
justeras vid behov med en ställskruv.  Efter montering fylls hålrummet på med betong 
och golv kan läggas. Tekniken med att hänga på elementen gör att vikten inte behöver 
tas i aluminiumsystemet. Inbyggt i elementet finns även en del som tar upp rörelser på 
5-6 mm i bjälklaget så att spänningar inte uppstår.  

På tidigare system behövdes det efter infästning av elementen fogas med en silikonfog. 
Idag finns ett så kallat dryseal system som gör att fogen redan finns på plats runt 
elementen och ingen efterfogning behövs, detta underlättar monteringen. Saxobank i 
Köpenhamn var det första stora modulsystemet. Här var modulerna 4,5 m breda och 
3,9 m höga. På elva veckor hade hela fasaden monterats.  

 

 

Figur 21 Montage av fasadelementen på Bella hotell (Skandinaviska 
Glassystem) 

SGS har levererat en dubbelskalsfasad. Detta var till Industrins hus i Köpenhamn. 
Dubbelskalsfasaden levererades med den inre delen i modul. Den yttre ramen kommer 
i modul och sen monteras det yttre glaset på plats. Detta gör att det blir en hel del jobb 
på plats. På grund av att den inre delen kommer i en färdig tät modul som snabbt kan 
monteras går det snabbt att få ett tätt skal runt byggnaden, vilket är det kritiska 
momentet. Sen kan det yttre skiktet i lugn och ro monteras samtidigt som arbeten inne 
i byggnaden kan påbörjas. Det yttre skalet består av ett enkelglas och det inre vid 



 

 

41 

Aida Dzafic, Rebecca Holmberg, Anna-Karin Romanus Gillström 

 

helglasade system av två isolerglas eller av kombinationen av täta fält och glasfält med 
isolerglas. Framför bjälklaget väljs ofta täta fält för att dölja detta.   

Modulerna fästs med svärdkonsol i bjälklaget på liknande sätt som för 
enkelskalsmodulerna. På konsolerna läggs en gallerdurk så luftspalten blir beträdbar 
för tvätt av glas och underhåll av persienner. Ventilationen är byggnadshög och sker 
från botten till topp. På vintern kan en lucka i toppen på byggnaden stängas för att 
hålla kvar värmen i luftspalten. Fördelen med dubbelskalsfasaden är möjligheten att 
hålla solvärmen utanför byggnaden genom att montera solskydd i luftspalten. Det allra 
mest genomsiktliga glaset, så kallat ”low irone” kan användas och ändå få ett bra g-
värde vid hög solinstrålning på grund av att persiennen då fälls ned. 

Glasen i både enkelskals och dubbelskalsfasaderna är laminerade för säkerhetens skull. 

SGS jobbar inte med hybridfasader, detta på grund av att de ser ett stort problem i att 
nästan alla av de inre rutorna måste vara öppningsbara vilket blir dyrt. Vid 
kontorslokaler ställer det även till problem om reparatörer och fönsterputsare måste 
komma åt fönstren inifrån och störa kontorsverksamheten. 

Avvattningen från tak och terrasser kan lösas genom invändiga stuprör. Om vatten 
tillåts rinna längs en spalt och genom utkast längs med fasaden kan smutsränder bildas. 

Självrengörande glas har enbart använts då kunden verkligen har efterfrågat detta, då 
det inte är en lösning företaget tror särskilt mycket på. För att ett självrengörandeglas 
skall fungera på en fasad kräver det att fasaden är regnutsatt, vilket inte alla delar av 
fasaden är exempelvis vid takfotsöverhäng. Behovet av manuell rengörning försvinner 
inte utan minskar kanske med bara någon gång per år, därav tjänas de pengar som 
investeras i glasen ej in. Det självrengörande skiktet försvinner gradvis och efter 10 år 
är det så gott som borta. 

 

Rengöringen av fasaden löses istället 
genom att en räls monteras på taket och 
på denna placeras en korg. Rälsen och 
hissen syns ej från gatan. Vid rengöring 
puttas korgen ut över fasaden och åker 
runt byggnaden via rälsen. Korgen har hjul 
för att lätt kunna glida över fasaden utan 
att skada den. På de lutande fasadytorna 
fästs öglor och med dessa kan korgen 
halas in mot fasaden. En kran kan också 
monteras på rälsen på taket denna firar sen 
ner korgen över fasaden. Vid terrasser 
fästs skenan vid den näst översta 
våningen. Problemet blir då att översta 
våningen ej nås. Eventuellt kan ett galler 
fästas här, men ingen definitiv lösning 
finns.   

Entréfasaden löses med en stålstomme 
och glas, putsningen löses med en liten 
hiss som går upp mellan pelare och tvättar. 
SGS tror att det kan bli problem med trä i 
ett höghus pga. att fuktändringar och att 

Figur 22 Fasad korg som hissas ned av kran 
(Skandinaviska Glassystem) 
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trä rör sig. Dessutom håller det inte helt tätt och kräver skötsel. De jobbar hellre med 
aluminium som är formstabilt och kan skäras med mer precision. Däremot kan täta 
delar av trä fås på insidan så att intrycket av trä fås.  

6.3.5 Kostnad 

I en dubbelskalsfasad kostar den invändiga fasaden 4500- 5000: -/ m2 och den 
utvändiga mellan 5000-6000: - men det kan göras billigare. Detta exempel var en 
mycket exklusiv fasad. Enkelmodulfasad ligger mellan 4000-5000: -/ m2. En 
dubbelskalsfasad har ett byggdjup på ca 1 m mot enkelskalsfasadens 250 mm (de Rooij 
2011). 

 

 

 



 

 

43 

Aida Dzafic, Rebecca Holmberg, Anna-Karin Romanus Gillström 

 

7. Analys 

För och nackdelar med de olika fasadsystemen enkelskalsfasad, dubbelskalsfasad och 
hybridfasad har gjorts utifrån de olika parametrarna som använts tidigare. Analys har 
även gjorts av det framtagna förslaget för WTC. 

7.1 Enkelskalsfasad 

7.1.1 Estetik 

En enkelskalsfasad kan utformas på olika sätt, gemensamt blir dock att intrycket av 
fasaden blir i ett lager. Om fasaden skall ha intrycket av flera skikt bör denna typ ej 
väljas. Glasen kan fästas genom structural glazing för att få en slät glasad yta utan 
täcklock. Eller så kan glasen monteras i aluminiumramar och fästas med täcklock. 
Skandinaviska glassystems förslag för WTC Växjö är en enkelskals elementfasad med 
en kombination av täta och glasade fält, liknande den på Bella hotell i Köpenhamn. 
Viktigt att tänka på är även att på grund av avsaknaden av yttre solskydd så kommer 
glasen i de glasade delarna av fasaden vara tvungna att vara solskyddsglas. Detta glas 
kan fås med upp till 60 % genomsläppning av soljus vilket är bra men glaset är ej lika 
genomsynligt som ett glas som ej är av typen solskyddsglas. Vill beställaren ha ett 
väldigt transparent uttryck på sin byggnad bör detta tas i åtanke. 

7.1.2 Energi och miljö 

Ur u-värdes synpunkt är en enkelskalsfasad likvärdig eller i de täta fälten till och med 
bättre än en dubbelskals- eller hybridfasad. Detta på grund av att de täta fälten med 
dess isolering kan uppta det utrymme som annars även måste innehålla en luftspalt. 
Luftspalten i dubbelskals- eller hybridfasad bidrar i sig inte heller till någon större 
förbättring av u-värdet. I de glasade fälten kan ett Ug - värde ned till 0,6 uppnås om ett 
treglasfönster väljs. Nackdelen med enkelskalsfasaden är att solskyddet inte kan 
integreras i luftspalten eftersom ingen luftspalt finns. Utanpåliggande solskydd är inte 
heller att rekommendera på grund av höjden på byggnaden. Detta gör att glasen måste 
vara solskyddsglas för att kunna hålla så mycket av solvärmen som möjligt ute. Glasen 
klarar dock bara en solfaktor g på 28 % medan rekommendationer ligger på max 10 %. 
En stor del värme kommer alltså in i byggnaden och måste kylas bort vilket leder till 
onödig energiförbrukning. Schüco kan leverera en solskyddsgardin som är testad i 
30m/s vilket kan vara ett alternativ. Utvändiga solskydd inverkar även på byggnadens 
utseende mer än vad ett invändigt solskydd gör.  

7.1.3 Inneklimat 

Eftersom en enkelskalsfasad inte har något integrerat solskydd så släpps en del av 
solvärmen trots solskyddsglas in i byggnaden. Detta leder till ett varmt klimat och 



 

 

44 

Aida Dzafic, Rebecca Holmberg, Anna-Karin Romanus Gillström 

 

byggnaden måste kylas. Ett solskydd på insidan är att rekommendera för att slippa 
problem med bländningen av solen. Solskydd på insidan hjälper dock lite mot 
solvärmeinstrålning eftersom värmen redan tillåtits in i byggnaden, energi kommer 
därför att krävas för att kyla bort den. Ljuddämpningen i en enkelskalsfasad blir på 
grund av avsaknad av luftspalten även den sämre, SGS som levererar mycket 
enkelskalsfasader pekar dock på att en reduktion upp till Rw 56 kan uppnås beroende 
på vilket glas som väljs. Väljs en treglas isolerruta kan en bra ljudisolering fås även ut 
mot en hårt trafikerad väg. 

7.1.4 Tekniska lösningar 

En enkelskalsfasad kan precis som en dubbelskals- och hybridfasad levereras antingen 
i delar eller i element. Ett system som levereras i element borde vara att föredra då det 
byggs tätt inne i en fabrik och sen levereras färdigt till byggplatsen. Monteringen av 
elementen går mycket snabbt vilket gör att en tät byggnad snabbt kan fås och 
invändiga arbeten kan påbörjas. En enkelskalsmodul har ett totalt djup på ca 250 mm 
vilket gör att den tar upp mycket mindre yta än en dubbelskalsfasad. Yta som istället 
kan användas till lokaler som går att hyra ut. 

7.1.5 Kostnader 

Skandinaviska glassystem levererar enkelskalsmodulfasader som kostar mellan 4000-
5000: -/m2. Att jämföra med deras dubbelskalsfasad som kostar mellan 9000 -12000: -
/m2. Flexfasader å andra sidan levererar hybridfasader som kostar runt 6000: -/m2, då 
blir inte glappet från enkelskalsfasaden lika stort. Schüco uppger att deras pris för en 
hybridfasad ligger mellan 5000-9000: -/m2. Det är svårt att ge någon bra bild av 
kostnaderna i detta tidiga skede eftersom det beror mycket på hur utformningen av 
fasaden tillslut kommer att bli. Men tydligt är att en enkelskalsfasad är billigare än både 
hybrid och dubbelskalsfasaden. 

7.2 Dubbelskalsfasad 

7.2.1 Estetik 

Utformningsmässigt finns många fördelar med att välja en dubbelskalsfasad. Det inre 
skalet kan kläs med ett material som blir skyddat från väderpåverkan och samtidigt 
synligt genom det yttre transparenta skalet. Genom att välja en dubbelskalslösning 
med byggnadshög ventilation eller med en större ventilationsindelning blir det yttre 
skalet relativt genomsynligt och ett transparent uttryck fås på byggnaden. Det yttre 
skalet måste dock fästas i bjälklaget så infästningar kommer att synas även om 
hybridens boxindelningar undviks. 
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7.2.2 Energi och miljö 

Jämfört med en enkelskalsfasad har en dubbelskalsfasad enbart mellan 10-20 % bättre 
u-värde, vilket med tanke på hur mycket dyrare en dubbelskalsfasad både kostnads- 
och ytmässigt inte är särskilt bra. 

En stor fördel med dubbelskalsfasaden är att solskyddet kan integreras i luftspalten där 
det blir lättåtkomligt för service. Soliga dagar hindras solvärmen att komma in i 
byggnaden vilket är positivt ur energiförbrukningssynpunkt. 

7.2.3 Inneklimat 

Genom att solavskärmningen kan placeras i luftspalten hindras solvärmen att komma 
in i byggnaden och bidra till övertempererad arbetsmiljö. Dessutom skyddar 
solavskärmningen mot bländning som annars kan vara ett stort problem på 
arbetsplatsen.  

Luftspalten kan om den inte luftas, på rätt sätt, bidra till en för hög temperatur på de 
översta våningarna vilket måste tas hänsyn till vid projektering. Den breda luftspalten i 
dubbelskalsfasaden bidrar till effektiv bulleravskärmning vilket är positivs gentemot en 
enkelskalsfasad. 

 

7.2.4 Tekniska lösningar 
 

På grund av att dubbelskalsfasaden har en beträdbar luftspalt som är minst 500mm 
bred blir den totala arean för fasaden mycket större än för någon av de andra 
fasadtyperna. Monteringen av dubbelskalet sker ofta genom att det inre skalet 
monteras i ett färdigt element men att det yttre sedan monteras på plats. Detta leder till 
att ställningar behöver monteras och ett tidskrävande montage av det yttre skalet 
måste ske på plats. Detta behövs inte vid en fasad som levereras helt i element. 

7.2.5 Kostnader 

Kostnader för en dubbelskalsfasad ligger på 8000 – 12000: -/m2, allt efter uppbyggnad 
och önskad utseende på fasaden. Detta gör den till den dyraste fasadtypen. Dessutom 
leder den breda luftspalten till att stor del av BTA går åt till fasad istället för till yta 
som kan hyras ut och generera hyresintäkter. Dubbelskalsfasaden är inte en särskilt 
vanlig fasadtyp idag, detta beror till stor del på att den är så pass dyr. Att motivera 
valet av en dubbelskalsfasad som är ca dubbelt så dyr som en hybridfasad kan vara 
svårt. 
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7.3 Hybridfasad 

7.3.1 Estetik 

Vid val av hybridfasad finns det stora möjligheter att utforma fasaden efter arkitekten 
och fastighetsägarens önskemål. Flexfasader har en lösning som kan anpassas efter 
förslaget med fyllningar av de olika materialen i det innersta skiktet och transparenta 
glas i det yttre skiktet. De arbetar också med väldigt släta täcklock för att få en så tät 
yta som möjligt. En annan lösning är att sätta screentryckt glas i det inre skiktet som 
liknar trä och sten, dock blir det inte samma känsla. Schüco har även en lösning där 
olika ytskikt kan integreras i den inre fasaden.  

7.3.2 Energi och miljö 

U-värdet skiljer sig inte nämnbart från enkelskals- och dubbelskalsfasader. De saker 
som sänker u-värdet påverkas inte mycket av luftspalten och det yttre glaset. Jämfört 
med en enkelskalsfasad kan u-värdet till och med vara sämre på en hybrid eftersom det 
på grund av luftspalten och de två skikten finns mindre utrymme för isolering.  

7.3.3 Inneklimat 

Jämfört med en enkelskalsfasad kan solskyddet monteras i luftspalten mellan skikten. 
Detta gör att det inte påverkas av väder, vind och föroreningar och har längre 
hållbarhet. Det går även att komma ut mellan skikten för att rengöra och serva dem, 
dock inte lika lätt som vid en dubbelskalsfasad eftersom utrymmet är mycket mindre.  

Luftspalten gör även att det finns risk för att varm luft stiger upp i konstruktionen och 
värmer upp de översta våningarna. Det är därför viktigt att lufta spalten ordentligt. 
Jämfört med en dubbelskalsfasad är luftspalten inte lika bred vilket gör att den inte 
behöver ventilera bort lika mycket luft.  

7.3.4 Tekniska lösningar 

Hybridfasaden är uppbyggd på samma sätt som dubbelskalsfasaden, med två skikt och 
luftspalt mellan. Skillnaden är att luftspalten är ca 500 mm mindre än för 
dubbelskalsfasaden vilket ökar ytan innanför fasaden. Precis som de andra 
fasadtyperna kan hybriden monteras som färdigt element på plats.  

Rengöringen blir svårare än vid dubbelskalsfasad eftersom luftspalten inte är 
beträdbar. I detta fall fönstren putsas genom öppningsbara fönstren vilket försvårar 
arbetet lite. Rengöring av utsidan fungerar likadant som på en enkel- och 
dubbelskalsfasad med skenor på fasad eller tak. 
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7.3.5 Kostnader 

Solskyddet utgör en stor del av kostnaden så även om enkelskalsfasadfasaden är 
billigare vid produktion tar hybriden igen det med tiden. Jämfört med en 
dubbelskalsfasad tar hybriden upp mindre utav BTA vilket gör att större utrymme kan 
utnyttjas innanför fasaden. Detta innebär att hyran per kvadratmeter blir lägre.  

Med Schücos system kan hybridfasader fås på en kostnad mellan 5000-9000: -/m2 
vilket kan vara tusentals kronor billigare än deras dubbelskalsfasader. Flexfasader har 
system för ca 6000: -/m2.  

7.4  Analys av Tengboms förslag för WTC 

Projekteringen av WTC Växjö är än så länge inne i ett tidigt skede och tekniska detaljer 
är ännu ej lösta. Utifrån den grundläggande idén görs här en analys av förslaget. 

Tengboms föreslår en byggnadshög ventilation. Detta för att kunna återvinna den 
värme som bildas högst upp i luftspalten på grund av solinstrålning och att värme 
stiger uppåt. Enligt ACC-glaskonsult passar sig byggnadshög ventilation bäst för lägre 
byggnader då temperaturen högst upp i luftspalten blir väldigt hög, ca 70°C. Den höga 
temperaturen i luftspalten bidrar till ökad temperatur på de översta våningarna. Den 
höga temperaturen som uppstår kan också orsaka sprickor i glaset. Om trä skall 
användas på det inre skalet bör även hänsyn tas till hur detta klarar de höga 
temperaturer som uppstår i en spalt med byggnadshög ventilation. ACC-glaskonsult 
rekommenderar inte denna typ av ventilation på WTC Växjö. Flexfasader föreslog 
istället en luftspalt med två öppningar, en längst ner som ventileras ut på mitten och 
en på mitten som ventileras ut längst upp.  

Värmeåtervinning av luften i spalten är enligt ACC-glaskonsult något som har prövats 
tidigare men aldrig visat sig vara effektivt, mycket på grund av att de dagar då det blir 
varmt i spalten är oftast de dagar då byggnaden har lägst värmebehov, exempelvis 
under sommaren. Skandinaviska Glassystem tror att värmeåtervinnig kan vara möjlig 
men har ingen erfarenhet av detta. 

Att låta stuprören löpa i luftspalten är inget som någon av de tillfrågade 
rekommenderar på grund av risk för isbildning i rören. Istället föreslås en lösning med 
invändiga stuprör som på så sätt blir isolerade. Vattnet rinner av taket och terrasserna 
via breddavlopp och sen ner i rören. 

Tengoms har tänkt sig en dubbelskalsfasad med en beträdbar gångbrygga. Detta gör 
det möjligt med ett invändigt solskydd vilket enligt Almstedt är bra för en hög byggnad 
då utvändiga solskydd ej kan användas på grund av hög vindstyrka som riskerar att 
blåsa sönder dem. Med en beträdbar gångbrygga finns också möjlighet att rengöra 
glasen samt serva solskydden från spalten. Detta gör att öppningsbara fönster kan 
undvikas i alla de invändiga fönstren samt att invändig rengöring och service undviks. 

Självrengörandeglas minskar det mekaniska rengöringsbehovet med en till 2 gånger per 
år. Det är skiljda åsikter om huruvida självrengörandeglas är att rekommendera eller 
inte. Flexfasader anser att det är onödigt med tanke på att mekanisk rengöring 
fortfarande krävs och att glasen behöver vara utsatta för regn för att fungera, vilket 
inte alla fasaddelar är. Det smutsavvisande skiktet försvinner även efter ett antal år. Att 
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självrengörande glas fungerar om de är placerade på rätt sätt råder dock inget tvivel om 
frågan är om det är värt investeringskostnaden då mekanisk rengöring fortfarande 
krävs.  

Den utvändiga rengöringen kan lösas genom att en räls monteras på taket och via 
denna firas en korg ned via vilken fasaden kan tvättas. Vid terrasserna kan en skena 
monteras högst upp på fasaden och korgen fästas i denna. Denna skena blir dock 
synlig och förstör kanske något av fasadens utseende. 

Enligt förslaget skall det inre skalets täta delar kläs med trä. Att lösa detta kan bli lite 
knepigt. Schüco föreslog en lösning med att antingen integrera trä i vissa fält i det inre 
skalet eller att jobba med screentryckt glas. Samma lösning föreslås av Skandinaviska 
glassystem. Även Flexfasader föreslår en lösning med täta fält i det inre skalet 
bestående av trä. Flexfasader förelår en hybridfasad med ett yttre genomsynligt glas, ett 
inre skal där de täta fälten kläs med någon typ av trä eller träliknande material. Viktigt 
är att de täta träbeklädda fälten går att nås invändigt för skötsel. De träbeklädda fälten 
kan därför inte sträcka sig längre än att det med en armslängd går att nå dem inifrån 
från de öppningsbara fönstren i hybridfasaden. 

På ritningarna som presenterats från Tengboms ser byggnaden väldigt transparent ut 
och inga infästningar är synliga. Denna transparenta känsla kommer ej att kunna fås i 
verkligheten. En dubbelskalsfasad som ej är indelad våningsvis utan sträcker sig över 
flera våningar kan ge ett något mer transparent intryck än en hybridfasad som har fler 
indelningar. Faktum kvarstår dock att det yttre glaset måste spännas in i det inre skalet 
via infästningspunkter som kommer att bli synliga. 
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8. Slutsatser 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att valet av fasadtyp inte är helt enkelt. Beroende på 
vilka krav beställaren värderar högst är de olika fasadtyperna olika bra.  

Oavsett om valet faller på en enkel-, dubbelskals- eller hybridfasad är nog en 
elementfasad att föredra. Dels för att tillverkningen av elementen sker i en skyddad 
miljö så att fukt ej tränger in i profiler och väggar. Huvudorsaken till att välja en 
elementfasad är att monteringen av fasaden går ca 4 ggr snabbare än om fasaden skulle 
levereras i delar. En snabb montering är att föredra av olika orsaker, att snabbt få ett 
tätt skal är viktigt under ett bygge så att invändiga arbeten snabbt kan komma igång. 
Även om en elementfasad är dyrare än en fasad som inte levereras i element verkar det 
som att de pengarna tjänas in med kortare byggtid och minskade kostnader för 
etablering, ställningar m.m. Det krävs även mindre personal vid monteringen av en 
elementfasad samt att monteringspersonalen krävs under en kortare period. Om det i 
kalkylen läggs till att invändiga arbeten kan startas tidigare har nog de dyrare 
inköpskostnaderna tjänats in. Att tänka på är dock att vara ute i god tid så att 
elementen hinner utvecklas och tillverkas på fabriken. Eftersom det går så snabbt att 
montera måste i stort sett alla element vara färdigbyggda när monteringen startar. 

Är priset för fasaden överordnat kanske en enkelskalsfasad med enklare fyllningar är 
att rekommendera men då fås dock ej det uttryck av två skal som förslaget för WTC 
idag innebär. Enkelskalsfasaden har en väldigt stor nackdel i att utvändig 
solavskärmning blir svår att lösa, att få in så pass stor del av solvärmen i byggnaden är 
mycket negativt ur energisynpunkt. Detta gör att vi inte skulle rekommendera en 
enkelskalslösning även om priset är fördelaktigt.  

Är det transparenta uttrycket som syns på förslagsritningarna verkligen önskat bör en 
dubbelskalsfasad som ventileras på två ställen väljas. Byggnadshög ventilation som 
Tengboms föreslagit är inte att rekommendera. Temperaturen i luftspaltens topp blir 
alltför hög vilket kan leda till sprickor i glaset och till övertemperaturer på de översta 
våningarna. Att tänka på vid val dubbelskalsfasad är också att den upptar mycket av 
BTA. En dubbelskalsfasad är totalt ca 1 meter bred att jämföra med en hybrid eller 
enkelskals som är mer än hälften så bred.  

Vår slutsats är att det bästa valet skulle vara en hybridfasad. Hybridfasaden vinner 
över dubbelskalsfasaden kostnadsmässigt och även ytmässigt. Även om hybriden inte 
ger ett lika smäckert och transparent uttryck som dubbelskalet kan byggherren genom 
att välja stora element med smäckra profiler få ett relativt transparent utseende på 
byggnaden. Hybriden är på många sätt ett mellanting mellan enkelskals- och 
dubbelskalsfasaden. Det negativa med hybriden kan vara att ca vartannat fönster 
inifrån måste vara öppningsbart för att komma åt att rengöra glaset och serva 
solskyddsgardinen i spalten. I kontorslokaler kan det eventuellt uppfattas som störande 
att service måste ske inifrån. Rengöring av invändiga fönster måste å andra sidan alltid 
ske inifrån oavsett fasadtyp. Hybridfasaden ger även ett bra bullerskydd tack vare 
luftspalten.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Infästningsdetalj fasadelement Bella hotell. Skandinaviska Glassystem  
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BILAGA 1 (antal sidor: 1)
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