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 Abstract 
 

The window is now one of the most complex and advanced elements of the building. There is 

a steady development in the area where among other things, new materials are tested for 

reducing the U-value of the window. It is not only from an energy perspective that 

development takes place. Windows shall comply with many features. They will let in natural 

light, protect against the elements, reduce noise, protect against burglary, personal safety, etc. 

and they should also be beautiful and aesthetically appealing. Windows are one of the few 

parts of the building that offers great opportunity to change a property / fasads appearance. 

In this thesis, the focus has not been the aesthtics if the window; the goal has been to reduce 

energy consumption by improving the U-value of a standard window. The study is based on 

one of the Svenska Fönsters standard products, and therefore in a new separate window. To 

improve the window's insulating properties, a material, Aerogel has been used to obtain a 

better U-value. 

 

Today's windows are now better insulated than they ever were, but the biggest improvement 

has occurred on the glass that currently insulates better than the frame and sash. This thesis 

has been focused on the frame isolated with the new insulation material and the arch has been 

rebuilt from aluminum to wood to get a better U-value of the entire window. 

The computer programs Therm5, 0, AutoCAD and SolidWorks was used to obtain all the 

information for how well the window insulates (U-value calculations), the profile should look 

like to the frame, and a display of how the product will eventually look like. 

A prototype with Aerogel in the frames has been developed.. This was sent, along with a 

standard window with standard frame, for Gävle University to be tested at the lab in a hot 

box. The results show that the new window insulates better than the standard window. 

However, in a defeasibility study, the new window becomes expensive since the cost of 

Aerogel is currently high. 
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 Sammanfattning 
 

Fönster är idag är en av de mest komplicerade och utvecklade byggnadsdelarna. Det pågår en 

ständig utveckling inom området där bl.a nya material testas för att minska fönstrets U-värde. 

Det är inte bara ur energisynpunkt som utveckling sker. Fönster skall uppfylla många 

funktioner. De skall släppa in dagsljus, skydda mot väder och vind, dämpa buller, skydda mot 

inbrott, personsäkerhet o.s.v och de ska även vara vackra och estetiskt tilltalande. Fönster är 

en av få byggnadsdelar som ger stor möjlighet att förändra en fastighets/fasads utseende. 

I detta examensarbete har inte det estetiska varit i fokus för fönstret, utan målet har varit att 

minska dess energiförlust genom att minska dess U-värde W*m-2*K-1. Från dess nuvarande 

värde. Studien bygger på en av Svenska Fönsters standardprodukter och alltså inte på ett nytt 

eget fönster. För att förbättra fönstrets isolerande egenskaper har ett material, Aerogel, 

använts för att få fram ett bättre U-värde. 

Dagens fönster är idag bättre isolerade än de någonsin varit, men den största förbättringen har 

skett på glaset som idag isolerar bättre än karm och båge. Detta examensarbete har därför 

fokuserats på karmen som isolerats med det nya isoleringsmaterialet och bågen har byggts om 

från aluminium till trä för att få ett bättre U-värde på hela fönster. 

Datorprogrammen Therm5,0, Auto-CAD och SolidWorks har använts för att få fram all 

information för hur bra fönstret isolerar (U-värdes beräkningar), hur profilen skall se ut för 

karmen samt en visning hur produkten till slut kommer att se ut. 

En prototyp av den nya modellen skickades, tillsammans med ett fönster med standardkarm, 

till Högskolan i Gävle för att testas på labbet i en hot-box. Genom resultatet kan slutsatsen 

dras att fönstret med specialkarm isolerar bättre i jämförelse med standardfönstret, dock är det 

nya fönstret inte ekonomiskt försvarbart just idag eftersom kostnaden för Aerogel är för höga. 
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Förord  
 

Detta examensarbete har utförts för att belysa möjligheterna till energieffektivisering inom 

fönsterområdet. Examensarbete har bidragit till en djupare förståelse för byggnadsteknik. 

Jag vill ge ett särskilt tack till min handledare Peter Norberg som hjälpt och bidragit med 

materialet Aerogel, Peter har bidragit med sitt kunnande inom branschen som således gjort att 

jag kunnat genomföra detta examensjobb. Jag vill även tacka grabbarna på labbet på Gävle 

Högskola för hjälpen med allt. 

Mitt examensjobb har jag fått förmånen att jobba med ett av de ledande företagen i svensk 

byggnads bransch inom fönster vid namn Svenska Fönster AB. Examensjobbet är att försöka 

anpassa materialet aerogel i fönster. Till hjälp har jag min handledare på högskolan i Gävle 

Peter Norberg som är anställd på Svenska Aerogel och som hjälp på Svenska Fönster AB har 

jag utvecklingsavdelningen där Jon Kvarmans är handledare på plats. 

Och slutligen vill jag även tacka Jon Kvarmans, Kent Wahlén och Esko Niskanen och de 

inblandade på Svenska Fönster AB för all hjälp. 

 

 

Gävle. Maj 2012 

Johannes Wahlén 
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1 Inledning  
 

Idag utsätts världen för många olika miljöpåverkningar. Det mest vanligaste är just den 

globala uppvärmningen som påverkas genom energi från vår omgivning, husen där vi bor och 

genom andra sätt. Det väcks debatter och frågor på hur människan ska kunna ta ett bättre 

ansvar för att kunna minska klimatändringar. Förbättringar sker inom områden som bidrar till 

miljöpåverkan idag. 

Ett område som är en bidragande orsak till miljöpåverkan är byggbranschen där det ställs 

ställer högre och svårare krav på byggandet för att få det så energisnålt som möjligt. Det är 

hårdare krav på valet av vilket material som skall användas, vilka ämnen som ingår i varorna 

som ska in bara för att nämna några krav. Energianvändning skall skärpas enligt EU, det finns 

en plan om att 2020 skall alla använda sig av mer förnyelsebar energi och att alla byggnader 

skall vara energisnåla. Detta är deras åtgärd att minska samhällets energianvändning i största 

möjliga mån (1).
 

Ett fönster syfte är många: man skall kunna titta ut genom det men fönster har även andra 

ändamål. Fönster spelar en stor roll i aspekten på klimatskärmen. Faktum är att ett 2-glas 

fönster bidrar med ca 25 % utsläpp av byggnadens transmissionsförluster (2). Detta 

examensjobb tittar närmare på hur man skulle kunna förbättra fönstrets U-värde och genom 

det minska energiförbrukningen hos byggnader med hjälp av materialet aerogel. 
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1.1 Bakgrund  
 

Fönsterutvecklingen är en bransch som ständigt går framåt med nya tekniska lösningar, det 

ska vara enkelt att öppna dem samtidigt som att dess andra egenskaper skall förbättras. Det är 

en väldigt avancerad bransch där det gäller att ligga i täten med nya produkter men ändå 

bevara traditionen.  

Idag finns exempel på hur aerogel har anpassats i fönstret men inte just i karmen på fönstret 

utan på glasningsdelen (3). 

Idén är att utveckla fönstret med hjälp av aerogel. Idag har fönster utvecklingen kommit så 

långt att fönsterrutan/glaset är bättre isolerade än karmen och bågen (4). Användning av 

ädelgasen argon mellan fönsterpartierna gör att det blir en större tröghet (R) som i sin tur gör 

att det släpper ut mindre värme eller att det kommer in kyla och vice versa (5). 

Passivhus, som byggs allt mer och mer på sista tiden, har mål att vara så energisnåla som 

möjligt. Både miljö och energi sparas otroligt mycket med denna lösning. Sverige visar att de 

tänker på detta sätt genom att ställa högre och högre krav hela tiden. Boverket höjde 

energikraven i januari år 2012 (6). 

Aerogel är ett isoleringsmaterial som är på framfart. Det är ett poröst och lätt material som 

påstås ska revolutionera byggandet av energisnåla hus (7), bestående upptill 99,5 % porer (9). 

Aerogel är ett material med en väldigt hög porositet, i små mängder känner man knappt att 

man håller i något. Den låga densiteten gör den väldigt motståndskraftig mot kyla som 

isolering bör vara. Materialet består av 10 % fast material och resten består av och är omgiven 

av vakuum eller gas (7). Anders Lundström citerade i en artikel att aerogel kunde enkelt 

beskrivas med att man får ett konstgjort vakuumliknande tillstånd (8). 

 

 
Bild 1: Svenska Aerogel produkt visas till höger i bilden och NASAs till vänster. 
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Nu kanske man tror att aerogel är ett helt nytt material men det uppfanns redan år 1931 av 

Steven Kistler. Han bakade ihop en pasta med basämnena Kiseldioxid, kol, plast och 

lösningsmedel. Det blev en svampstruktur av materialet som var grunden till aerogel. Det är 

bara väldigt stora företag som använder aerogel idag som NASA (8). 

Svenska Aerogel´s material används inte i detta examensarbete utan Nasas version av aerogel 

som har ett λ-värde på cirka 0,014 W/m•K vid 20 
o
C (9) vilket är imponerande bra. Glasulls 

isolering har λ-värde 0,036 W/m•K (10) vilket säger att aerogel är nästan 2,5 gånger bättre.  

Svenska Aerogels produkt är vitt och har inte egenskaperna som att det är genomskinligt och 

kan finnas i fast form som NASAs. Materialet behåller sina egenskaper på ca 600 grader 

Celsius, det kan inte brinna eller självantändas. Materialet är sprött och inte meningen till att 

bära utan att isolera. Det svenska Aerogelet finns i pulverform eller som pellets idag (8). 

 

1965 beslutade riksdagen att börja bygga det som idag kallas miljonprogrammet. Det byggdes 

drygt 1 miljon lägenheter runt om i landet. Idag är standarden på de drygt 40 år gamla 

fastigheterna väldigt dålig och är i akut behov av renovering. För att följa BBR reglerna måste 

man byta ut stammar och göra fastigheterna så energieffektiva som möjligt. Fönsterindustrin 

kommer på detta sätt in väldigt lämpligt då det är cirka sex miljoner fönster att byta ut för att 

göra fastigheterna mer energisnåla (11).  

 

Detta är en beräkning som modifierats lite och använt för att beräkna hur man skulle kunna 

spara in energi genom miljonprogrammet. Excelbladet är Svenska Fönsters från början och 

som jag fått låna av dem. 

Miljonprogrammet är under upprustning och bör som skrivet ses över vad som kan förbättras 

(7).  Fönstren har i genomsnitt 3,0 i U-värde vilket är ett dåligt men vanligt värde från den 

tiden. Om samtliga fönster skulle bytas ut mot just ”aerogelfönster” skulle det bli enorma 

skillnader. Det är pengarna som spelar stor roll om det går att byta men det är ändå ett 

miljövänligt val att fatta detta beslut. Fönster sparar endast in energi och bidrar inte med 

någon växthuseffekt. 

Att köpa fönster som samtidigt minimerar fastighetens energiförluster ses som en långsiktig 

investering eftersom energibesparingarna på sikt gör att man kan ”räkna hem” 

investeringskostnaderna. Beräkningen syftar på vad 70-tals villa släpper ut med framförallt 

fönstren som har U-värde 3,0. 

Nertill visas en beräkning som utgår ifrån att en villa totalrenoveras och måste därmed 

uppfylla de U-värdeskrav som BBR 2012 ställer på klimatskärmen. 
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Grovt överslag på energifördelningen på ett hus. Köldbryggor 
uppskattades  

 
 
 

 
 
 
         

Vägg yta = (10+15+10+15)x2,5= 125 m2 U-värde 
förlustkoefficient 
per grad diff 

% av 
transmissions-
förlusten.  

Fönster&dörr andel 15% 18,75 m2 1,2 33,8 42%  

Kvarvarande "slät vägg" 106,25 m2 0,18 19,1 14%  

Tak = 10x15   150 m2 0,13 19,5 14%  

Golv = 10x15   150 m2 0,15 22,5 17%  

Påslag köldbryggor i % 15%     17,6 13%  

    Summa 112,5    
Beräkning 1. Exempel på ett miljonprogramshus 
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1.2 Problem  
 

De svaga punkterna hos dagens fönsterkonstruktioner, från U-värdessynpunkt, är karm och 

båge. Dessa delar har sämre isoleringsförmåga än själva glasade delen. Det finns därför ett 

behov av att förbättra karmens och bågens U-värden för att bättre matcha 

fönsterkonstruktionens isoleringsförmåga som helhet. 

 

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med examensarbetet är att se på möjligheterna att utnyttja aerogel som 

isoleringsmaterial i kombination med träfönster för att förbättra U-värdena för karm och båge 

så att dessa bättre överensstämmer med U-värdet för själva glasnings partiet. För att 

åstadkomma förbättringarna görs teoretiska beräkningar med dator samt verifieringar 

experimentellt med såväl värmekamera som direkta mätningar med termoelement. Baserat på 

uppnådda resultat görs en uppskattning av besparingspotentialen om miljonprogrammets alla 

fönster skulle bytas ut.  

 

 

1.4 Mål  
 

Målet med arbetet är att åstadkomma en karm- och bågkonstruktion som resulterar i ett U-

värde för fönstret som helhet på 0,7 W•m
−2

•K
−1 

.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Detta examensjobb kommer inte baseras på att konstruera ett helt nytt fönster utan 

avgränsningen är att kolla på ett befintligt fönster och försöka i den mån som det går att 

förbättra den utan att ändra dess andra tekniska egenskaper. 

Fokuseringen är på karmen för fönstret och inget annat. Beräkningsverktyg som kommer 

användas är samma som Svenska fönster använder vilket är Therm 5,0. 

AUTOCAD kommer användas för att räkna ut profilernas längs och hur mycket som kan 

hyvlas bort från karm lamellerna.  

Fönstret kommer testas under en kortare laboration, hur det reagerar på klimatet utan bara 

genom datorprogrammet. 
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1.6 Målgrupp 
 

Rapporten ger förslag på hur man kan sänka energi och spar den hos byggnader. 

Examensjobbet anses mest vara relevant och vänder sig till företag inom bygg- och 

fönsterbranschen. Arbetet kan även vara intressant för privatpersoner som är intresserad av 

just energi. 

Den är även intressant för just miljonprogrammet som är inne i en ombyggnadsfas, där alla 

fönster behövas bytas ut. Detta skulle vara en intressant idé att byta alla gamla fönster mot 

dessa nya och se vad förbättringen blir. Idag skulle alla hus i miljonprogrammet genomgå en 

undersökning över hur bra de är ur energisynpunkt. Helst skulle de behöva bytas ut helt med 

fönster. Detta fönster som görs skulle bidra med en enorm förbättring.  
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2 Metod  
 

Till grund för examensarbetet ligger litteraturstudier och ritningar i Therm, Auto-CAD, Solid 

Works samt beräkningar genom programmen Excel och egna beräkningar. Therm har använts 

under tiden examensarbetet pågått, med Therm beräknas U-värdet för konstruktionen. 

En hot-box ska också användas för att avläsa förbättringar från karmen och skillnaden från 

aerogelfönster och ett standardfönster, dessa kommer ha samma båge på sig. 

Litteraturstudien har stått till grund för genomförandet men även författarens tidigare 

kunskaper inom byggnadsteknik. 

 

2.1 Litteraturstudie 
 

Hela undersökningen grundar sig på de tidigare litteraturstudierna. Litteraturen som ingått i 

studien berör området fysik, byggnadsteknik, materialegenskaper och energi. Inför 

undersökningen har rapporter och artiklar inom ämnet aerogel och fönsterkonstruktioner och 

fönster i allmänt studerats. Förutom tryckta rapporter har internet använts för att hämta 

information och fakta. 

 

2.2 Therm 5.0 
 

För att kunna optimera fönstret utförande har ett datorprogram vid namn Therm har valts för 

att ta fram beräkningar på det gamla U-värdet på fönstret och det nya med aerogelen placerad 

i karmen och bågen. Therm baseras på finita elementmetoden, programmet bygger upp 

byggnadsdelar och visar λ-värdet för material som sedan räknar ut U-värdet för modellen som 

är 2-dimentionell (12). Therm använts för att det är ett gratisprogram och det används inom 

fönster branschen. 

Modellen bygger på byggnadstekniska och matematiska beräkningar samt fysikaliska grunder 

(13). 

 

2.3 Praktiskt beprövning, hot-box 
 

Fönstret skall även testas i verkligheten för att se resultat på hur det skiljer sig mot för datorns 

värde. För att mäta hur mycket energi fönstret släpper ut så kommer en hot-box tillämpas. 

Dess syfte är att bestämma byggnadsdelars U-värde och materials värmekonduktivitet λ. 

Experimentet går till så att materialet isoleras på kanter och prövas genom att ena rummet är 

kallt och det andra varmt. Sedan får värmen transmitteras från varmt till kallt. 

Värmegenomgångskoefficient kollas och läses av från den varma sidan av hot-boxen (14). 
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3 Genomförande, ett fönster i datorn respektive verkligheten 

 
Genom en datormodell i Therm 5.0 studeras hur träkonstruktionerna i karmen och bågen får 

den optimalaste lösningen med isoleringen aerogel. I modellen byts en del av homogena träet 

ut från ett vanligt standardfönster mot aerogel. Förhoppningarna är att träet för fönstret skall 

hålla trots att det inte är lika homogent med träet.  

Undersökningen sker praktiskt och genom datorprogram. Flera analyser görs i 

datorprogrammet men bara den lämpligaste och den bästa lösningen kommer att genomföras 

praktiskt med riktigt aerogel i karmen och bågen. Det intressanta med detta är att kolla om 

fönstret håller och vad detta innebär om det skulle fungerar. 

 

3.1 CAD ritningar 
 

CAD ritningar för fönstret har gjorts i Auto-CAD 2005 där karmen har ritats upp tillsammans 

med bågen. Placeringen av aerogelet har först studerats på fönstret var det får plats och sedan 

utnyttjas i Therm 5,0 där man ser var det också blir mest energibesparande.  

I  Bild 2 visas ett bottenstycke på karmen. Fönstret är normalt förutom att den skrafferade 

delen är aerogels placering. Innan ritningen gjordes diskuterades det att den biten bör vara så 

stor som möjligt utan att förstöra fönstrets hållfasthet.   

 
Bild 2 Tvärsnitt för bottenstycket. 
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Processen för att tillverka fönstret går till som på se Bild 3. I bilden syns två lameller som är 

hoplimmad med varandra. 

 
Bild 3 Lamellerna och profilen för bottenstycket 

 

Detta är det stycket som ska vara på sidorna av fönstret. Fönstret som tillverkas i arbetet är ett 

så kallad 8 x 12 fönster. Det är 775 mm brett och 1175 mm högt. Sidostycket som Bild 4 visar 

är karmens långa sida. 

 
Bild 4 Tvärsnitt för sidostycket 
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I Bild 5 visas lamellerna, hur de är hoplimmade och vilket mått de har och hur profilen ska 

bli. 

 
Bild 5 Lamellerna och profilen för sidostycket 
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3.1.1 Therm 

 

Beräkningar för U-värdet har gjorts i Therm 5,0 vilket är ett grattisprogram som fönster 

branschen använder sig av. Kunnandet av Therm är inte så brett, det har spenderats mycket tid 

för att få ritningen så korrekt som möjligt. En del som inte stämmer överens med det riktiga 

försöket är att aerogelen är placerad längre in i karmen och inte utanpå den. Fönstrets glasdel 

har U-värde 0,6 (Bilaga 3) men i Therm gick den inte få lägre än 0,7 vilket var bara att 

acceptera. 

 
Bild 6: Therm ritning. 

Beräkningen för hela fönstrets U-värde blev 0,75 W•m
−2

•K
−1

. Det är ett riktigt bra värde men 

den är lite missledande. Egentligen är U-värdet lägre än så. Det har tagit i beaktande att 

majoriteten av fönstret består av glas. Glasningspartiet som användes har egentligen värdet 

0,6. Om man i Therm hade kunnat beräkna med värdet 0,6 för glasningsdelen, borde U-värdet 

för hela fönstret bli i teorin under 0,7.  

I rapporten har U-värdet för fönstret räknats på exakt 0,7 W•m
−2

•K
−1

 för att vara på den säkra 

sidan. 
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Bild 7: Therm ritning. 

”U-Factors” visar vad U-värdet blir för hela fönstret med ritning (Bild 6). 

 

3.1.2 SolidWorks 

 

Som visning eller demonstrering användes SolidWorks som är ett 3D program som också det 

används i branschen. 

 

Bild 8, Fönsterkarm. Egen bild i SolidWorks 

 

 

 

Bild 9, Fönsterkarm. Egen bild i SolidWorks 
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Dessa SolidWorks bilder gjordes i ett tidigt stadium i examensarbetet, idén kläcktes efter 

många diskussioner om materialet aerogel skulle monteras in i karmen. I bilaga 4 kan detta 

ses i verkligheten hur det gjordes och blev. 

 

3.2 Byggandet av fönstret 
 

Ritningarna är gjorda för fönstret, var och hur påfyllningställena skall placeras har analyserats 

igenom med tanke på materialets egenskaper som fungerade i princip som flytande små kulor. 

Fokuseringen är hur man ska kunna bryta köldbryggan för fönstret samt hålla ihop den så den 

inte blir för spröd och går av. 
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3.2.1 Flödet genom fabriken 

 

Flödet i fabriken fick givetvis detta fönster gå igenom som alla andra fönster och behandlas på 

samma sätt förutom att det var spår i den ena lamellen som tillsammans med den andra skapar 

ett hålrum i den profilen. 

 
Bild 10, hoplimmade lameller. 

Limning sker vanligtvis med hjälp av en maskin som trycker ihop de två lamellerna på ett sätt 

så att det inte blir några deformationer. Fönstret limmades för hand med hjälp lim och tving. 

Karmen som limmades fick stå över en helg för att stelna och binda. Tre av fyra bitar blev 

bra, den dåliga hade sprickor och därför fick den biten spacklas så att inte luft kom mellan 

konstruktionen. 

Efter limningen var klar var det dags att köra bitarna i hyveln där de blev profiler. 

 
Bild 11, Profilen från sidan efter hyvling. 

Bilden visar en av karmsidostyckena efter hyvling. 

 

När karmarna hade målats och alla moment av bearbetning avslutats var det dags att plugga 

igen ena sidan med PUR-skum för att göra konstruktionen möjlig för aerogel. När aerogelen 

var i förseglades den igen med samma slags PUR-skum och lät stå för att limmet skulle stela. 
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Sedan sattes fönstret ihop som vanligt och det visade sig att karmen höll som var en av många 

bekymringar från början genom att det var så snålt med trä på en del ställen. 

3.3 Karmen 
 

Karmen frästes ut längder över hela virket så den får en ihålig konstruktion och inte 

genomgående trä som den vanliga produkten.  

 

 

Bild 12, bilden visar hålet i karmen och pluggen är PUR-skum som isolerar och sätter stopp i 

ena änden. Egen bild i SolidWorks 

Detta ska demonstrera hur det gjorde för att plugga igen ena änden innan aerogelet stoppades 

in i karmen. Pluggen är gjord av PUR-skum som limmades på vardera sidor, den fick då inte 

möjlighet att lossna. PUR-skumet användes dels för att få ett bättre värde på karmen och för 

att bryta köldbryggan en aning bättre istället för träpluggar som var tänkt från början. Bild 6 

visar första steget och resterande bilder (Bild 7 och 10) visar hur det gjordes. Ritningarna är 

gjorda i SolidWorks. 

 

3.3.1 Fönsterbågen 

 

För att få ett bättre genomsnittligt U-värde för fönstret har en ytterbåge gjorts i trä istället för 

aluminium. Detta sänker U-värdet ytterligare men ingen tillsats av Aerogel har förkommit i 

bågen på grund av dess tjocklek, den är så spröd och liten redan att det inte var ett val att 

försöka göra någon lösning med aerogel i bågen. 
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3.3.2 Glaset 

 

Glasningspartiet i fönstret är en 3+1 som det kallas i fönsterindustrin. Innebågen har tre glas 

och bågen har ett glas. Som kan ses i bilaga 4, är glaset väldigt bra isolerat, den släpper ut 

bara 0,6 W•m
−2

•K
−1

 vilket är lägre än trä. Idag är glaspartiet bättre isolerade i jämförelse med 

träet i fönstret (15). 

 

3.3.3 Gas mellan glasen 

 

Den mest valigaste gasen som förekommer idag mellan glasen i ett fönster är argon. För att 

komma ner i passivhus standard så används dubbla eller tre glas. Argon är den billigaste 

gasen som används i fönster. Krypton kan sänka U-värdet ytterligare men för en mycket högre 

kostnad i pengar (5). 

 

3.4 Energiberäkning och kostnad 

 
Beräkning har gjorts på hur mycket isolering som krävs för att kunna genomföra prototypen 

och 1,89 liter aerogel krävs. Två liter aerogel införskaffades så det kommer räcka precis till 

det praktiska utförande (Bilaga 1). 

Kostnaden för just detta utförande är inte ekonomiskt försvarbart, det är alldeles för dyrt med 

att plantera in detta isoleringsmaterial och göra en serie av det. Den metod som använts är 

svår och krånglig då det inte påfanns något bättre sätt att lösa det på med tanke på hur 

materialet är. Det optimalaste är om man skulle kunna få materialet fast och slippa borra ur en 

lamell innan karmlamellerna limmades ihop. 

Svenska Aerogel är i full gång att utveckla så att samma λ-värde som NASAs aerogel har nått. 

Det kommer även bli mycket billigare genom att processen för tillverkningen är billigare. När 

det blir billigare och kommer upp i samma värden som NASAs produkt så är det aktuellt för 

fönsterbranschen och byggbranschen i sig att utveckla produkter med aerogel involverad som 

isolering. 
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Jämförelse mellan ett modernt befintligt fönster och aerogelfönster enligt Excel blad. 

Här antas att en villa har en fönsterarea på 15 m
2 

 

 

Fönsterarea 

U-värde 

Gradtimmar Gävle 

 

Formel = U * m2 fönster * gradtimmar 

(kWh) 

 

Befintligt fönster 

15 m
2 

1,2 W/ m
2o

k 

109 000 

 

1962 kWh/år 

Aerogel fönster 

15 m
2 

0,7 W/ m
2o

k 

109 000 

 

1145 kWh/år 

Elpris 1,05 kr/kWh 1,05 kr/kWh 

 

Räknas detta i pengar blir besparingen om det är 1,05 kronor / kWh 

Aerogel fönstret  1145 * 1,05 = 1203 kr/år 

Befintliga fönstret 1962 * 1,05 = 2060 kr/år 

Besparing för bytet 2060 – 1203 = 857 kr/år 

(Denna beräkning är om inte elpriset höjs något alls per år) 

De nya fönstren med mått 8x12 skulle kosta 5000 kronor styck om Svenska Aerogel skulle få 

fram en liknande produkt som NASA nu använder fast betydligt mycket billigare. Det är ca 

12 fönster på varje hus, 5000 x 12 = 60 000 kronor. Detta skulle tagit huset 60 000/ 857 = 70 

år att samla ihop till för att få tillbaka pengarna genom energi, detta om elpriset skulle vara 

fast vilket den inte är utan ökar hela tiden. 
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Beräkning 2. Denna beräkning i Excel är för ett gammalt miljonprogramshus med U-värde 

3,0.  

Beräkningen visar Hur mycket man drar in på 40 år som är en rimlig livslängd för ett fönster 

samt potentiella ökningar av elpriset per år . 

Fasad bör bytas ungefärligt var 40-50 år eller göras något åt. Sett att ett fönster klarar 40 år 

och inte mer, vilket ofta inte stämmer, fönster brukar väldigt ofta klara sig längre än 40 år 

(16). 

 

Beräkningen har gjorts i Excel där det har antagits att energipriset stiger. Det har då gjorts 

beräkning på att 0% av elpriset ökar respektive 3% och 7% per år. Igen tror på siffran 0 för 

elen ökar hela tiden. En Personlig uppskattning är att elpriset ökar cirka 3%. Säg att det 

stämmer och därför har man tjänat 297 724 – 60 000 = 237 724 kr (Beräkning 2) på detta 

fönsterbyte vilket är mycket pengar, detta sett bara över fönster och inte hela huset. 

 

Om man inte väljer att investera dessa 60 000kr i fönster utan behåller pengarna och en 

avkastning på 4% per år på dessa kan man enl. nedan få dessa att växa. Vid investering i ett 

fönsterbyte minskar man de löpande kostnaderna och dessa pengar kan då investeras på 

samma sätt. (Se högra kolumnen nedan) 

Som ses i beräkning 3 så sparar man in 78 000 kronor sett över 40 år om. Efter 32 år så når 

kurvorna varandra och då börjar man tjäna in pengarna 
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Beräkning 3. Inte investera och få avkastning kontra investera i fönster. 
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Pengar kommer även dras in när vi byter fönster genom att klimatskärmen blir bättre. Snittet 

för U-värdet kommer att minska.  

Som tidigare beräkningar som gjordes i rapporten så fick ett exempel för miljonprogramhus 

stå som modell. Så användes olika U-värden för konstruktionen (Beräkning 1), fönstret har då 

3.0 W•m
−2

•K
−1 

vilket är dåligt med tanke på dagens standarder. 

Skulle vi nu byta fönstret mot ett fönster som resultatet ger i denna rapport så får man 

betydligt bättre U-värde för hela huset. 

 

En LCC och nuvärdesmetod för fönstret och dess gynnsamhet att investera (Bilaga 6) hos 

belok  har gjort sett över en 40 års period för livslängd samt ett elpris på  

1,05 kr/kWh. Fönster 1 är den ett äldre vilans fönster, fönster 2 är fönster som produceras och 

monteras in i villor idag och fönster 3 är examensarbetets fönster. Beräkningen i belok 

avgränsas till transmissionsförlusterna och inte den totala värmeförlust som ventilation och 

tappvarmvatten. 

Resultatet för beloks beräkning visar att den totala LCC för aerogelfönstret är den bästa 

investeringen sett över fönstrets livstid under angivna förhållanden. 
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3.4.1 Förbättring för en villa 

 

Förbättringen efter resultatet av u-värdet från det gamla miljonprogrammets fönster 3,0 till det 

nya fönstrets 0,7. Besparningen per fönster blir 49,6 W vilket är en skillnad i rätt riktning (se 

bilaga 2). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
 
         
         

Vägg yta = (10+15+10+15)x2,5= 125 m2 U-värde 
Energiförbukning 
W per grad diff 

% av tot. 
Energiförbr.  

Fönster&dörr andel 15% 18,75 m2 0,7 13,1 15%  

Kvarvarande "slät vägg" 106,25 m2 0,18 19,1 22%  

Tak = 10x15   150 m2 0,13 19,5 23%  

Golv = 10x15   150 m2 0,15 22,5 26%  

Påslag köldbryggor i % 15%     11,1 13%  

    Summa 85,4    
Beräkning 4. Exempel på ett miljonprogramshus med förbättring av fönster från 3,0 till 0,7. 

 

Förbättringen är på 27,1 W vilket ger kåken en besparing på nästan 24 %. Därför går det inte 

bara räkna vad man skulle enbart tjäna på fönstren om man byte ut dem utan tar man med 

kåken också sjunker siffran ännu mera. Man kan strypa tillförseln av energi ifrån radiatorer 

om fönstret ersätts, för att det kommer märkas att det blir varmare.  
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3.5 Fönstrets utseende 
 

Fönstret ser man ingen skillnad på förutom att det är ett bra passivhus fönster. Bilden visar (se 

bild 11) det hopsatta fönstret vilket liknar den produkt som används idag. 

 

 
Bild 13, Färdigt aerogelfönster. 

 

3.5.1 Fönstren i hot-box 

 

Fönstret har genomgått ett test där dess isolerande förmåga satts på prov. Det är känt sedan 

tidigare att glaset har U-värde 0,6 enligt Pilkington (bilaga 3) medan karmen och bågen för 

fönstret är okänt. Fönstret monterades i en hot-box och genomgick en vanlig rutin på  hur ett 

fönster skall sättas upp, skarvning, skruvning så det sitter ordentligt i väggen. Ena sidan där 

fönstret kan öppnas mot var rumstemperaturen och andra sidan skapades ett tillstånd på  

-20 
o
C. När värdena hade stabiliserats efter cirka 2 dygn så testades fönstret med 

värmekamera för att se var det isolerade bäst och kyla kom in. 
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Efter att aerogelfönstret provats genomgick standard fönstret densamma experiment för att 

sedan testas på samma sätt som det aerogelfönstret. Bågen bytes till karmen för att få samma 

värden på bågen så inget misstag blev gjort eller felvissningar. 

Termoelementen monterades på lämpliga ställen. 5 minuters intervaller sattes i programmen 

för mätning av termoelementen. När sedan värden blivit konstanta i tiden kunde IR kameran 

användas för att få temperatursfällts bilder. En viss felmarginal finns mellan 2
 o
C  med 

dessa men använder termoelementen som referenser till IR-kameran. Det är sex stycken 

termoelement. Två sitter på karmen inne och två på karmen ute. De resterande två mäter 

rumstemperatur inne och ”ute”. 

 

3.5.2 IR kamera 

 

IR-bilder visar på vart fönstret transmitterar som mest och svagheten ser man är bottenstycket. 

Den har en svagare konstruktion och mindre aerogel i så det är en stor orsak till det. 

 
Bild 14, IR bild på aerogelfönstret. 

 

IR-kameran användes efter att värden för termoelementen hade stabiliserats efter två dygn. 

Dess mätpunkter för IR-kameran stämmer inte exakt överens med vad termoelementen för 

punkterna indikerar men är ändå en intressant diskussion.  

Fönstret är inte en av de nya modellerna utan den är av aluminium nertill vilket gör att kylan 

går igenom fönstrets botten som hos en köldbrygga. En ny variant är en så kallad varmkant 

där det är plast istället för aluminium vilket stoppar kylan mer. 
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Bild 15, IR bilder på bågen och karm övre hörn. Aerogelfönster. 

Bild 15 och 16 jämfördes med varandra för att se om det skilde någon grad och hur mycket 

bättre Aerogel är tilljämförelse med vanligt homogent trä i karmen. 

 
Bild 16, IR bilder på bågen och karm övre hörn. Standardfönster. 
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Tabell 1: Jämförelse mellan uppmätta värden samt beräknade värden. 

 
    Ute   Karm ute   Karm inne   Inne 

 
                      

Aerogel:  uppmätt (°C)   -20,6   -16,3 -16   14,3 14,2   20,8 

 
dimensionslös (-)   0,00   0,10 0,11   0,84 0,84   1,00 

 
Therm (°C)   -20   -15 -15   16 16   21 

 
dimensionslös (-)   0,00   0,12 0,12   0,88 0,88   1,00 

 
                      

Standard: uppmätt (°C)   -19   -14,8 -15,5   13,3 13,8   21 

 
dimensionslös (-)   0,00   0,11 0,09   0,81 0,82   1,00 

 
Therm (°C)   -20   -16,4 -16   15,2 15,2   21 

 
dimensionslös (-)   0,00   0,09 0,10   0,86 0,86   1,00 

 

 

  

T är den temperatur som betraktas (ute, karm ute, karm inne eller inne). 

De uppmätta resultaten visar genom att ett högre värde fås på karmens insida att 

värmeisoleringsförmågan är bättre med aerogel. 
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4 Resultat/Analys 
 

Resultaten grundas på värmekameran samt beräkningar från programmet Therm som referens 

till värmekameran med komplettering av termoelementen. Värmekameran har en viss mätfel 

vilket gjorde det svårt att få ut exakt det rätta värdena för fönstret. 

Som det syns på IR-bilderna är den stora värmeförlusten för som båda fönstrens bottenstycke 

för karmen och kanterna på glaset har. 

 

4.1 Aerogelfönster och standardfönster 
 

Som kan läsas från mätresultaten i tabellen nedan (se även Bilaga 5) så är värden för 

aerogelfönstret bättre kontra standardfönstret.  

 

Desto högre temperatur karmen har desto bättre isolerar karmen. Mätningarna nertill visar 

punkter från termoelementen. Som kan ses så isolerar aerogelfönstret bättre trots att 

utetemperaturen för aerogelfönstret är lägre vilket tyder på ett bra isolerade fönster. 

Aerogel:       Karmen inne                      Ute temp         Karmen ute Rums temp 
2012-05-25 09:26:01          14.3       14.2   -20.6          -16.3      -16.0     20.8 

Standard: 
2012-05-28 09:30:38          13.3       13.8   -19.0          -14.8     -15.5   21.0 

 

Dessa värden är i skedet då mätningarna gjordes med IR-kamera.  

Det skiljer cirka en grad för detta fönster vid karmen när hot-boxen användes. Värdena visar 

också att aerogel fönstret är bättre på att hålla kylan ute. När aerogelfönstret är i väggen så är 

ute temperaturen -20,6 
o
C och standardfönstret håller inte kylan ute lika bra med -19,0 

o
C. 

Enligt Therm 5.0 så visar det på att hela fönstret har ett U-värde på 0,7548 W•m
−2

•K
−1

, men 

med ett samma fönsterglas som är i praktiken kommer fönstret komma ner på cirka 0,7 i U-

värde vilket var målet för arbetet. Standardfönsters U-värde enligt Therm har strax under 1,0 

vilket gör en att med isoleringen är det 30% skillnad på med och utan aerogel.  

Bågen har inte aerogelisolering i sig med den har istället förbättras från det befintliga fönstret 

som bågen bestod av endast aluminium nertill. 

Resultaten för att byta ut befintliga fönster idag mot aerogelfönster visar att det sparas cirka 

24% av transmissionsförlusterna. Man ser även att detta är en investering om aerogelfönstrets 

kostnad skulle vara 5 000 kr, det blir 60 000 kr att byta ut alla fönster för hela huset för ett 

gammalt miljonprogramhus. Om förändringen skulle göras så skulle 237 724 kr sparas sett 

över 40 år, då medräknat att en energikostnadsökning på 3% per år och att U-värdet för 

befintliga fönstren är 3,0 W•m
−2

•K
−1

.  
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5 Diskussion 
 

Resultatet från termoelementen visar på att detta anses lyckat experiment, karmens insida 

sänktes med cirka 1
 o
C. Rumstemperaturen lyckades hålla samma grad inomhus medans 

”utomhus” så stängds den kalla luften ute bättre med 1,6 
o
C skillnad. Inställningarna för 

kylningen blivit konstanta temperaturer, dock så stod standardfönstret längre i hot-boxen till 

jämförelse med aerogelfönstret. 

Enligt IR kameran så visar inga speciella förbättringar, någorlunda bättre visar den men bara 

med knappt en tiondels grad vilket skulle innebära att projektets utfall inte anses lyckat. IR 

kamera har en felmarginal på + 2 grader och så stor skillnad har inte fönstren som gör att IR 

kamera i detta fall osäkert. 

Det som kan ses med IR kameran är att glasets kanter tar upp stora delar av kylan vilket är 

just aluminiumbeklädnaden som inte borde vara där utan det borde ha varit en varmkant som 

hade gjort att värden skulle bli bättre på dels termoelementen och IR kameran. Aluminiumet 

gör att köldbryggan inte bryts som var en del av målet, utan den bidrar till en värmeströmning 

som slår ut dels mellan karmen och bågen men även på andra ställen på fönstret. 

Tätningen runt fönstret kan möjligtvist vara olika vilket gör att mätningarna kan vara 

missvisande. Om det inte tätas med isoleringen så går värmen inte genom själva fönstret utan 

genom hålrummen från sidorna av fönstret. Detta är en av missarna som kan ha gjorts vilket 

är en grov sådan. Skulle mätningarna upprepas en gång till så skulle man se till att lika 

mycket isolering användes för att få ett rättvist resultat. 

Ett exempel på att det är olika isolerad skarvningen ser man på termoelementens utslag. 

Karmarna borde ha samma temperatur om det är lika isolerat med det skiljer sig allt från 0,2 

till 0,8 
o
C vilket gör att tätningen runt fönstret är olika. 
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6 Slutsats 
 

Idag har Aerogel kopplats ihop med fönster på ett annat sätt. Den har tidigare använts mellan 

glaset istället för gasen som används för att nå lägre U-värden. Genom att sätta aerogel i 

karmen har det har visat sig varit lyckades resultat med U-värden på 0,6 och lägre. 

Isoleringsmaterialet kommer idag frånNASA och rymden men Svenska Aerogel försöker idag 

producera en produkt som ska matcha detta supermaterials egenskaper. 

Detta projektarbete har använts sig av NASAs isoleringsprodukt som blivit lyckad. U-värdet 

för hela fönstret har sänkts.  

Istället för att använda aerogel i glaset som krävs stora mängder så har den använts i karmen i 

små mängder. Idag är inte NASAs produkt för fönster ekonomiskt försvarbart men i framtiden 

kommer aerogel vara inblandad i många byggnadselement med tanke på dess isolerande 

förmåga.  
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www.energy.kth.se/proj/Projects/Utredning/labbar.pdf  2012-04-27 

15: Arild Gustavsen och Steinar Grynning (2011): Energy and Buildings 

 

16: http://byggmentor.se/renovera/sa-lange-haller-huset-livslangd/ 2012-05-23 

 

Bilder 

Bild 1: http://m-teknik.idg.se/2.8229/1.361367/aerogel-fran-sverige-kan-isolera-varlden 2012-

07-25 

Bild 2: Auto-CAD rtiningar. 

Bild 3: Auto-CAD rtiningar. 

Bild 4: Auto-CAD rtiningar. 

Bild 5: Auto-CAD rtiningar. 

Bild 6: Therm beräkning. 

Bild 7: Therm beräkning. 

Bild 8: Solid Works ritningar. 

Bild 9: Solid Works ritningar. 

Bild 10: Egna foton från mobilen. 

Bild 11: Egna foton från mobilen. 

Bild 12: Solid Works ritningar. 

Bild 13: Egna foton från mobilen. 

Bild 14: IR-kamera bild. 

Bild 15: IR-kamera bild. 

Bild 16: IR-kamera bild. 

Bild 17: Kamera bild. 

Bild 18: Kamera bild. 

Bild 19: Kamera bild. 

Bild 20: Kamera bild. 

Bild 21: Kamera bild. 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=vad%20g%C3%B6r%20en%20hot%20box%20lab%3F&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.energy.kth.se%2Fproj%2FProjects%2FUtredning%2Flabbar.pdf&ei=nwmNT9HNI4em4gS3m8DEDw&usg=AFQjCNFSXmp6R4cIAtAIhgx4cieYm_OiEQ
http://www.energy.kth.se/proj/Projects/Utredning/labbar.pdf%20%202012-04-27
http://byggmentor.se/renovera/sa-lange-haller-huset-livslangd/
http://m-teknik.idg.se/2.8229/1.361367/aerogel-fran-sverige-kan-isolera-varlden
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Bild 22: Kamera bild. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1. Beräkning av mängden aerogel som behövs till examensarbetet. 

 

Bottenstycket:  15 * 25 * 680 = 255000 mm
3 

Överstycket:  15 * 40 * 680 = 408000 mm
3 

Sidstyckerna (2 st): 15 * 40 * 980 = 1176000 mm
3
 

Antal Liter  1,84 liter aerogel behövs för att utföra fönstret 

2 liter aerogel har införskaffats av Peter Norberg för att jobba med, vilket räcker till fönster 

karmen. 
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Bilaga 2. Beräkning av utbyte med fönster till en villa. 

  
 
 
 

 
 
 
 

        
         
         
         
         
         
Befintliga värdet för 
äldre hus är 3.0 U-
värde         
         
         
         

Vägg yta = (10+15+10+15)x2,5= 125 m2 U-värde 
Energiförbukning 
W per grad diff 

% av tot. 
Energiförbr.  

Fönster&dörr andel 15% 18,75 m2 3 56,3 42%  

Kvarvarande "slät vägg" 106,25 m2 0,18 19,1 14%  

Tak = 10x15   150 m2 0,13 19,5 14%  

Golv = 10x15   150 m2 0,15 22,5 17%  

Påslag köldbryggor i % 15%     17,6 13%  

    Summa 135,0    
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Nya Aerogel fönstrets 
värde. 
         
         

Vägg yta = (10+15+10+15)x2,5= 125 m2 U-värde 
Energiförbukning 
W per grad diff 

% av tot. 
Energiförbr.  

Fönster&dörr andel 15% 18,75 m2 0,7 13,1 15%  

Kvarvarande "slät vägg" 106,25 m2 0,18 19,1 22%  

Tak = 10x15   150 m2 0,13 19,5 23%  

Golv = 10x15   150 m2 0,15 22,5 26%  

Påslag köldbryggor i % 15%     11,1 13%  

    Summa 85,4    
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Bilaga 3. Glas 
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Bilaga 4. Processen med bilder 
 

 

Bild 17, Hoplimmade botten och sidostycke för ett fönster med urfräst spår mellan 

lammellerna. 

 

Bild 18, Färdiga delar till fönstret. 

 

Bild 19, Aerogel i fönsterkarmen. 
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Bild 20, Aerogelet i karmen. 

 

 

Bild 21, Igenpluggning med PUR-skum. 
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Bild 22,Klar för att montera ihop. 
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Bilaga 5. Värden i hot-box från termoelement 

 

Det samplades och loggades många värden vid varje försök. Nertill visas ett urval av samtliga 

värden.  

De värden som är markerade med fet stil är värden från det att fönstret är i termisk jämvikt. 

Dessa har jämförts med IR-kamerans värden.  

Hot-box testets värden, Aerogelfönstret. 

              Karmen inne                             Utsidan            Karmen ute                        Inne temperatur 

2012-05-23 12:01:01      19.0   19.1    3.4   10.1   10.6   19.7 

2012-05-23 12:41:01      19.0   19.0   -1.9    5.6    6.0   19.8 

2012-05-23 13:51:01      18.8   18.8   -6.8    1.3   -0.0   20.1 

2012-05-23 15:26:01      17.9   17.9  -11.5   -3.9   -5.3   20.6 

2012-05-23 16:31:01      17.3   17.3  -14.5   -6.9   -8.3   20.6 

2012-05-23 17:16:01      17.0   17.0  -14.1   -8.1   -9.7   20.7 

2012-05-24 04:26:01      14.6   14.5  -19.3  -15.3  -15.8   20.5 

2012-05-24 10:51:01      14.5   14.3  -20.0  -15.5  -15.5   20.6 

2012-05-25 09:26:01      14.3   14.2  -20.6  -16.3  -16.0   20.8 

 

Hot-box testets värden, standardfönstret. 

                                              Karmen inne                             Utsidan            Karmen ute                        Inne temperatur 

2012-05-25 11:35:38      17.5   17.3  -10.7   -1.1   -3.5   20.4 

2012-05-25 15:50:38      14.2   15.1  -16.9  -13.2  -13.4   20.5 

2012-05-25 18:35:38      13.7   14.2  -18.8  -14.0  -14.5   20.5 

2012-05-26 04:05:38      13.1   13.8  -20.3  -15.1  -16.6   20.5 

2012-05-26 15:05:38      13.1   13.7  -18.7  -14.9  -15.2   20.6 

2012-05-27 00:05:38      13.2   13.8  -18.9  -14.1  -15.2   20.6 

2012-05-28 07:40:38      13.3   13.8  -18.4  -14.7  -14.9   20.8 

2012-05-28 09:30:38      13.3   13.8  -19.0  -14.8  -15.5   21.0 
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Bilaga 6. BELOK LCC för fönster 
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