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Byggnadsglasets beståndsdelar
Praktiskt taget allt byggnadsglas tillhör soda-kalk-silikatglasen 
efter huvudbeståndsdelarna soda, kalk och sand. 
En annan betydelsefull råvara i tillverkningsprocessen är 
glasskärv (15-20%).
Glas brukar betecknas som en oorganisk smältprodukt, som 
vid nedkylning får ökad viskositet (blir mer trögflytande) 
utan att kristallisera.

Kemisk resistens
Glas är motståndskraftigt mot syror. Undantaget är fluor-
vätesyra,som används vid etsning på glas. Däremot är resis-
tensen sämre mot alkaliska lösningar, vilket måste beaktas i 
samband med glasets lagring. Fukt som blir stående mellan 
tätt packade glasrutor kan utlösa alkali från glasytan. Den 
alkaliska lösningen kan få glaset att korrodera (anlöpa). 
Anlöpning yttrar sig i form av en grå eller färgskimrande 
beläggning på glaset.
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På byggnadsplatsen kan regnvatten, som rinner över färsk 
betongelement, cementfogar, koppar eller cor-tennstål 
angripa glasytan.Glas måste därför lagras torrt. 
På nybyggen bör glasytor skyddas genom plastfilm eller 
liknande. Om detta inte har skett bör glasytor i nya betong-
fasader tvättas av efter kraftigt regn. Man ska också skydda 
glaset mot stänk från svetsningsarbeten, sk svetsloppor.

Floatglas
Produktion och distribution av floatglas (enl Pilkington 
Floatglas AB)

Max mått  Glasvikt för olika tjocklekar
1,4-1,7 mm 1600x1000 mm 2 mm 5,0 kg/m2
3 mm 2520x1880 mm 3 mm 7,50 kg/m2
4 mm 2520x1880 mm 4 mm 10,0 kg/m2
5 mm 3180x2000 mm 5 mm 12,5 kg/m2
6 mm 6000x3180 mm 6 mm 15,0 kg/m2
8 mm 6000x3180 mm 7 mm 17,5 kg/m2
10 mm 5100x3180 mm 8 mm 20,0 kg/m2
12 mm 5100x3180 mm
15 mm 6000x3180 mm

Planglas - Flytglas
Flat glass - Float glass
1. Orientering
Flytglas är ett genomsynligt, flytplanat, ofärgat glas med 
så gott som planparallella ytor.
Under ett skede i tillverkningen flyter glaset (glasmassan) 
på en yta av smält tenn varvid värme ”polerar” ytorna.
Planparallelliteten kan ge upphov till interferensfenomen, 
regnbågsliknande färgskiftningar.
Under tillverkningen kan optiska fel uppstå. Såväl under 
som efter tillverkningen kan därutöver mekaniska fel uppstå 
och efter tillverkningen även anlöpning.
Beträffande definitioner hänvisas till SS 22 44 01, 
Planglas - Terminologi.
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2. Sorter
Följande sorteringsbestämmelser gäller enkla rutor i bygg-
nader, speglar mm.

Planglas - Flytglas
Svensk STANDARD SS 22 44 07
Sorteringsbestämmelser

1) kantfel får inte vara sådana att de kan orsaka bräckage 
(sprickor)

2)

6

Sort

A

S

Glas-
tjocklek
mm

3

≥4

3

≥4

Optiska fel Mekaniska fel

Ytfel

Blanka 
repor 
tillåts.

Matta 
repor 
knappt 
synliga 
på 3 m 
avstånd 
tillåts.

Blanka 
repor 
tillåts 
ej.
Matta 
repor 
knappt 
synliga 
på 1 m 
avstånd 

Kantfel1)

Max
utsträckn

6 mm

2 mm

Bildförvräng.
Enl. 
SS224415

Provvinkel
max 45˚

Provvinkel
max 40˚

Provvinkel
max 40˚

Provvinkel
max 35˚

Punktfel

Felstorlek max 
5x2 mm. Felen får 
ej uppträda när-
mare varandra än 
200 mm. Summan 
av alla fels största 
utsträckning: max 
10x2 mm i inner-
zonen, max 40 
mm i kantzonen2). 
Enstaka fel får 
dock vara max 
10x2 mm.

Felstorlek max 
5x2 mm. Felen får 
ej uppträda när-
mare varandra än 
200 mm. Summan 
av alla fels största 
utsträckning max 
10x2 mm. Ingen 
kantzon

Anlöpning

Tillåts ej



Planglasets hållfasthet
Glasets teoretiska hållfasthet är mycket hög. I praktiken 
kan man för vanligt planglas endast utnyttja ca 1 % av den 
teoretiska hållfastheten. Orsaken är brottanvisningar i form 
av mikroskopiskt små sprickor på glasytan. Även brottanvis-
ningar i kanten har stor betydelse för hållfastheten. En dålig 
skuren ruta går lättare sönder än en med renskuren eller 
slipad kant.

Hållfasthet för planglas
Tryckhållfasthet
Draghållfasthet
Böjhållfasthet

Som framgår av tabellen är tryckhållfastheten ca 30 ggr 
större än draghållfastheten. I praktiken är det nästan alltid 
dragspänningar som utlöser brott oavsett belastningstyp.

Som regel används 3–4 mm tjockt glas i normala bostads-
fönster. 
I höghus där stora vindpåkänningar kan förekomma 
blir dimensioneringen av glastjockleken mer komplex. 
Vindlaster, byggnadens höjd och infästningsmetoder är 
avgörande faktorer.

Beräkning av glastjocklek till akvarier
Exempel: Ett akvarium är 120 cm långt, 35 cm brett och 
40 cm högt. 
Gör så här: Följ den linje i nedanstående diagram som visar 
höjden 40 cm åt höger tills du kommer till den linje, som 
dragits lodrätt uppåt från längden 120 cm. Från skärnings-
punkten följer du den närmast ovanför liggande heldragna 
kurvan parallellt ut till den högra kanten (Avståndet från 
skärningspunkten till den ovanförliggande kurvan ska 
bibehållas ut till den högra kanten).
Du kommer då fram till en glastjocklek på 4,6 mm.  
Närmast högre tjocklek dvs 5 mm ska användas.
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Forts. Beräkning av glastjocklek till akvarier
På samma sätt förfar du med kortsidan. Följ höjdlinjen vid 
40 cm åt höger tills du kommer till skärningspunkten med 
den linje, som dragits lodrätt uppåt vid bredden 35 cm.

Om du på motsvarande sätt följer kurvan parallellt åt höger 
kommer du fram till glastjockleken 2,9 mm. Eftersom den 
nedre tjocklekstoleransen för 3 mm tjockt glas är 2,8 mm 
måste du alltså använda 4 mm tjockt glas på kortsidorna.
OBS! I diagrammet anges den exakta glastjockleken. 
Tänk på glasets tjocklekstoleranser, som är:

upp tom    6 mm ± 0,2 mm
 8-12 mm ± 0,3 mm
 15 mm ± 0,54 mm

8
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Glasets hårdhet
Glasets hållfasthet försämras vid repning. Glasytans mot-
ståndskraft mot repning framgår av Mohs hårdhetsskala, 
där ett material med högre nummer kan repa ett med lägre.

1. Talk  4. Flusspat  7. Kvarts
2. Gips 5. Apatit  8. Topas
3. Kalkspat 6.Fältspat  9. Korund  
 (6/7. Planglas) 10. Diamant
  
Alla glas repar varandra. Härdat glas har ej större hårdhet 
än vanligt glas.

Planglasets värmetekniska egenskaper
Längdutvidgning:
En glasruta med 1 m längd utvidgar sig 0,8-0,85 mm vid en 
temperaturstegring från 0˚ C till 100˚ C.

Motsvarande för andra material är:

Aluminium 2,4 mm Stål 1,2 mm
Akrylplast 7-9 mm Betong 0,9-1,2 mm
Neopren 10-12 mm Granit 0,85 mm

Värmeledningsförmåga

Värmeledningsförmåga = lambda ) anger hur mycket 
värme som per tidsenhet passerar genom en materialkub 
med 1m sida, när temperaturskillnaden mellan ingångs och 
utgångssida är 1˚ C. Mätt i den moderna enheten W/m2˚C 
är planglasets värmeledningsförmåga () 0,81.

Motsvarande värden för andra material är:

Aluminium  210 Akrylplast 0,19
Koppar 390 Mineralull 0,04-0,05
Stål 45-60 Trä 0,14-0,35
Betong, torr 0,9 Tegel 0,5-0,7
Granit 3,5
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Värmeledningsförmågan hos glas är relativt hög (dock inte 
jämfört med metaller), och en enkel ruta ger därför dålig 
värmeisolering.

Värmegenomgångstal – (U-värde)
Värmeledningstalet () är en materialkonstant, medan värme-
genomgångstalet (U-värdet) anger den värmemängd som 
under en timme passerar genom ett byggnadselement, när 
temperaturskillnaden mellan byggnadselementets ytor är 
1˚ C. Ju högre U-värde desto sämre värmeisolering. U-värde 
mäts i W/m2K

En 3mm glasruta har U-värdet 5,7 W/m2K.
En 6 mm glasruta har i praktiken samma U-värde.

Man förbättrar inte U-värdet genom att öka glastjockleken, 
det är luften mellan två eller flera glasrutor som förbättrar 
värmeisoleringen och därmed U-värdet. Se mera härom 
under förseglade rutor.

Planglasets optiska egenskaper
Solen förser oss med ljus och värme genom strålnings-
energin. En del av denna strålningsenergi uppfattas av 
det mänskliga ögat. Den synliga strålningen befinner sig i 
våglängdsområdet 370 till 770 nm. Våglängdsområdet upp 
till 380 nm benämns so det ultravioletta området och våg-
längdsområdet över 780 nm som det infraröda området. 
1 % av solenergin ligger inom det ultravioletta området. 
53 % inom den synliga delen av spektrum och 47 % inom 
den infraröda området. Jfr bredvidstående tabell enl. 
PerryMoon-kurva.
Vanligt genomsynligt planglas släpper igenom mycket litet 
av de ultravioletta strålarna. Genom reflektion och absorp-
tion förhindras också en del av den övriga strålningsenergin 
att passera genom glaset. Normalt passerar 85-90 % av den 
synliga strålningen. Variationerna beror på glasets kemiska 
sammansättning och tjocklek. Innehåller glaset en högre 
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andel järnoxid än normalt blir det grönare i färgen och en 
något större andel av solenergin absorberas i glaset.
Ovan angivna tal förutsätter att rutan är ren. En smutsig ruta 
får reducerad ljus- och värmetransmission.

Värmestrålningens fördelning

Genom beläggning av tunna metallskikt på glasytan kan 
reflektions och transmissionsegenskaperna modifieras, vil-
ket har stor betydelse för vissa vidareförädlade förseglade 
fönsterprodukter, som senare ska visas.

Akustiska egenskaper
I modern stadsmiljö är isolering mot buller av väsentlig 
betydelse för komforten hemma och på arbetsplatsen.
Nedan redovisas ljudnivån i några välkända miljöer.
Ljud fortplantas genom svängningsrörelse. Ju fler sväng-
ningar (perioder) per sekund desto högre tonhöjd.
Måttenheten är Hz (hertz). Ljudets styrka eller intensitet 
mäts i dB (decibel).
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Kraftigt gatubuller ligger på 90-100 dB, medan konversation 
i hemmiljö ligger på 50-70 dB.
Skalan är logaritmisk. En sänkning av ljudstyrkan med 
10 dB uppfattas som en halvering av ljudnivån.
Ett enkelt 4 mm tjockt glas har ett ljudreduktionstal på 
ca 27 dB. En vanlig förseglad rutas reduktionstal ligger på 
ca 30 dB. Speciella ljudrutor kan uppnå effekter i storleks-
ordningen 37-40 dB och därutöver.
Angivna ljudreduktionstal är inte utan vidare jämförbara och 
bör därför granskas kritiskt. Laboratoriemätningar ger andra 
värden än fältmätningar och skilda mätmetoder kan ge 
variationer på flera dB.
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Förseglade rutor - isolerrutor
Isolerrutan består av två eller flera planglasskivor på visst 
avstånd från varandra sammanfogade vid kanterna så att 
utrymmet mellan skivorna är helt avstängt från den omgi-
vande atmosfären. (Jfr definition SS 22 44 01)
Utrymmet mellan glasskivorna  - glasavståndet - är avgörande 
för den förseglade rutans värmeisoleringsförmåga. Ett större 
glasavstånd ger i princip bättre värmeisolering. I praktiken 
begränsas som regel glasavståndet till 12 mm. Ökas avståndet 
ökar också risken för att den inneslutna större luftvolymen 
kan spränga enheten vid lufttrycksförändringar. Dessutom 
ökar konvektionsförlusterna genom snabbare luftcirkulation 
inne i den förseglade enheten, vilket reducerar fördelen av 
ett större glasavstånd.

Isolerrutor
Dubbel och trippel

Rekommenderade dimensioner (enl. SPF kontrollhandbok)

Max yta Max sida Glastjocklek Glasavstånd
(m2) (mm)   (mm)  (mm)

1,50 2500  3  9 och 12
2,00 1500    6
2,50 2500  4  9
3,50 2500    12 och 15 
2,50 2000    6
3,50 3000  5  9
5,00 3300    12 och 15
3,00 3000    6
4,50 3000  6  9
7,00 3500    12 och 15

Tabellen gäller för rutor med sidoförhållanden upp till 1:6 
och med minsta sida överstigande 400 mm, för övriga rutor 
ökas glastjockleken eller välj härdat.
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Vikt kg/m2

Glastjocklek mm Dubbelrutor Trippelrutor Ljudrutor
3  15,5  23,5
4  21,0  30,0  Trippel-38,0
5  25,0  37,0  Laminat-36,0
6  30,0  44,0
8  40,0  58,0

Vikttabell

U-värden för dubbelglas utan beläggning är ca 3,0 i W/m2K, 
och för trippelglas ca 2,0 i W/m2K.

Fönster i lokaler uppvärmda till mer än 18˚C måste klara 
U-värde 2,0  W/m2K  eller lägre

Avstånd mellan glas: 6-9-12-15 mm
Kan tillverkas i de flesta former även runda.
Ett eller flera glas i isolerrutan kan ersättas med annat glas 
för erhållande av specialeffekter.
Tex. härdat glas, trådglas, lamellglas, lågemissionsglas, 
gjutglas, ”mönstrat” samt skydd mot sol, ljud, brand mm.

Ljudrutor

Ljudruta trippel:  Totaltjocklek 36 mm
Max storlek 200x200 eller 300x130
Ljudruta Lamell:  Totaltjocklek 29 mm
Max storlek 270x180 eller 280x170

Ljudruta lamell klarar ej U-värde 2,0.

14



Ljudreduktion på olika glastyper:

Glastyp  Medelreduktion  Ljudisolerings 
 RM i dB   index, Ia i dB
Floatglas 6mm  28   28
Floatglas 10mm  31   30
Lamellglas 8mm  31   31
Trådklarglas 7mm  29   28
Isolerruta D4-12  28   30
IsolerrutaD8-12  29   32
IsolerrutaT4-12  29   31
Brandruta trippel  30   31
Contraflam    
Ljudruta  40  44
trippel+laminat   
Kopplat SIS-fönster  36   40
glasavstånd 35-40mm    
”2+1 fönster” 23  25
(monteringsmet.1)  35   40

Andra varianter finns om ljudreduktionskravet är stort tex 
CONTRASONOR HD 43/50.
För bästa resultat bör man noggrant undersöka karmens 
täthet samt dess anslutning mot vägg. Minsta springa för-
sämrar hela resultatet. Ljudrutor kan förses med annat glas 
för erhållande av specialeffekter.
Se förseglade rutor.
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Ljus- och värmereflekterande isolerrutor
Översikt med exempel på förseglade rutor med ljus- och 
värmereflekterande egenskaper.
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Metallbelagda och/eller gasfyllda förseglade rutor har varie-
rande värden som framgår av exempel i ovanstående över-
sikt. Många andra varianter finns. Önskas information härom 
kontakta respektive leverantör.
Fler glasskikt, tex 3-glas och 4-glas förbättrar värmeisole-
ringsförmågan.
Isolerrutans värmeisoleringsförmåga kan också förbättras 
genom att fylla mellanrummet mellan glasen med gas i stället 
för luft och genom att belägga glaset med ett reflekterande 
metallskikt. Gasfyllnaden har till syfte att minska luftrörelserna 
inne i enheten och därmed minska konvektionsförlusterna. 
De mest använda gaserna är argon och svavelhexafluorid 
SF6, används i första hand för att förbättra ljudreducering 
i förseglade rutor.
Metallbeläggningen av glas avser att öka reflektionen vid 
de våglängder, som är av betydelse för värmetransporten 
genom glasrutorna.
Den högre reflektionen ger lägre U-värde enligt den gängse 
definitionen (det sk mörker U-värdet ). Den högre reflektionen 
ger och andra sidan mindre värmetillförsel under dagtid, 
vilket har betydelse för dimensionering av klimatanläggningar. 
Vid en bedömning av den totala ekonomin måste hänsyn 
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tas till dessa faktorer.
De vanligaste metallerna vid beläggning av glasskivor är 
tenn, indium, guld och koppar.

Lågemissionsglas
De höjda energikostnaderna har ökat intresset för att tillva-
rata den gratisenergi, som kommer från sol och himmels-
strålning, vilket lett till utveckling av de selektiva lågemis-

sionsglasen (energiglas).

Dessa glas är belagda med metallskikt, som har låg reflek-
tion i det energiintensiva, synliga våglängdsområdet men 
hög reflektion i det långvågiga området. Resultatet blir att 
solenergi icke i samma utsträckning, som vid starkt reflek-
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terande glasytor, hindras att komma in i rummet och upp-
värma detsamma under den ljusa delen av dygnet.
Vid mörker avger rummets väggar och inventarier värme 
i form av långvågig strålning ut genom fönstren. Den selekti-
va lågemissionsrutans beläggning har egenskapen att reflek-
tera den långvågiga strålningen tillbaks in i rummet, och 
man får därigenom den dubbla effekten av strålningsvinster 
under dagtid och minskade strålningsförluster både under 
dagtid och under mörker.

Härdat glas
Tjocklek mm Max mått mm
4 1800x1300
5 2400x1600
6 2600x1800
8-10 2800x1800
8-10 3500x1400

Går ej att efterbearbeta. Är  6-8 gånger starkare än ohärdat 
glas. All bearbetning såsom hål, urtag mm sker innan glaset 
härdas. Färgat glas och gjutglas kan härdas, tala med din 
leverantör.
Fasadglas utgörs av härdat glas.

Lamellglas
Tjocklek mm Maxmått mm Kg/m2
 5  (3+2) 1150x2250  12,5
 6  (3+3) 1600x2350  15,0
 8  (4+4) 1600x3000  22,0
14  (4x3) 1600x3000  31,0

Lamellglas kan levereras i flera färger.

Användningsområden 
5–6 mm = Dörrar, fönster, traktorer och arbetsfordon.
   8 mm = Ljudreducerande glas i fönster Rm 31 dB.
 14 mm = Inbrottsskyddande.
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Monteringsmaterial och metoder.
Klossning:

Bärklossar  markerade med ®
Transportklossar markerade med °

Transportklossar stöder rutan vid transport och kan använ-
das då färdigglasade enheter ska transporteras.
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Fogmaterial
Varje godkänd produkt ska vara märkt med av MTK utfär-
dad licensnummer ( se logo nedan ), exempelvis 900101001. 
Siffrornas betydelse i licensnumret är:

Godkännandeår  Företag  Materialtyp  Löpnummerserie

90                     01          01               001
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1  Elastiska fogband. Cellgummi materialtyp 01.
    Massivgummi materialtyp 02.

Elastiska fogband ska vara av etenpropen- eller kloropren-
gummi ( EPDM eller CR ). Fogbanden ska ha en rötbeständig 
och töjningshindrande armering.
Fogband av cellgummi ska ha slutna celler.
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2.  Elastiska fogband som måste toppförseglas.
      

Materialtyp 03.
3.  Plastiska fogband. Materialtyp 04.

Plastiska fogband ska vara tillverkade av butylgummi (IIR). 
De ska ha en töjningshindrande armering alternativt töj-
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ningshindrande papper.
4.  Fogmassor. Materialtyp 05

Fogmassa ska vara baserad på högklassig silikon-, akryl-, 
polyuretan- eller polysulfidmassa. (Q, ACM, U eller T).
Fogmassor baserad på mineraloljor får ej användas. 
Topp eller underförsegling beskrivs på motstående sida 
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och i MTKs föreskrifter.
Monteringsmetoder
Motering av isolerrutor ska ske enligt någon av nedan-
stående metoder 1–4. Utsida åt vänster i figur.

Metod 1
Fogmassa och fogband runt om på bägge sidorna. Väljes 
i konstruktioner där i falsen inträngande vatten kan orsaka 
skador mot rumssidan, ex vid montering med invändiga 
glasningslister och i metallkonstruktioner

Metod 2
Fogband och fogmassa runt om på insidan. Fogband runt 
om på utsidan. Väljes vid platsglasning (vertikalglasning).

Metod 3
Fogband runtom på båda sidor. Väljes då täthetskravet 
enligt byggnormen uppnås med enbart fogband.

Metod 4
Fogband runt om på båda sidor. Fogmassa ca 150 mm i 
vertikal och horisontalled på insidan i samtliga hörn under 
fogbandet. Metod för glasning på fabrik (horisontalglasning) 
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som uppfyller kraven enligt byggnormen.
Vy över hörn vid metod 4

Minimidimensioner på färdig fog efter föreskriven komprime-
ring, fogläggning etc framgår av tabell på motstående sida.

Elastiska fogband ska vid montering komprimeras ca 25% 
av sin ursprungliga tjocklek.
Vid montering i innerbåge i flerbågssystem är minimidimen-
sionen efter föreskriven komprimering (25%) både in- och 
utvändigt 2x9 mm.
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Övriga monteringstips

Ljudrutor:   MTK 3, ej toppförsegling, var noga med  
   tätning båge-karm och karm-väggöppning.
Ljus och värme:  MTK 1-2-3. Obs rätt, märkt, sida inåt.
Brandruta trippel: MTK 1-2-3
Brandruta dubbel: MTK 1-2-3
Contraflam:   MTK 1 med obrännbara fogband och 
   fogmassa. Klossar av ek.
Pyrostop:   MTK 1 med obrännbara fogband. Klossar  
  av ek. Obs! rätt sida ner (märkt ”stand-  
  kante”).
Fasadglas:   Luftad baksida.
Speglar 1: Spegelklammer
 2: Rosettskruvar
 3: Dubbelhäftande tape
 4: Limmas med silikon(neutral som ej 
   ska dar spegelns baksida)
8 mm Lamell:   MTK 3 för bästa ljudreducering.
Enkelglas:   Kitt eller fogband, i det senare fallet 
   av god kvalitet, då limmet kan torka och  
   bandet faller ned med reklamation som  
   följd....toppförsegling.
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Det är av största vikt att fogmaterialtillverkarens anvisningar 
följs beträffande förbehandling av glasfalsar och glasnings-
lister för den aktuella ytbehandlingen.
Falsar, glasningslister och glas ska vara rena, avfettade och 
torra vid applicering av fogmaterial.
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Glas och kombinationer för olika brandklas-
ser i vertikala konstruktioner kan av tekniska 
skäl ej återges i handboken utan hänvisar till 
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MTK Brand bilaga 1 mars 2002.
Bestämmelser/BFS 1998:38
8:313 Glas i byggnad
Glasytor som är oskyddade och så belägna att personer 
kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken 
för personskador begränsas. Stora glasytor i dörrar samt 
glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar, ska 
vara tydligt markerade.

Råd: Sådana glasytor som avses i första stycket bör dimen- 
 sioneras för dynamisk påverkan av en människa.
 Då enbart risk för skärskador föreligger, bör glas med  
 brottkaraktär som inte ger upphov till skärskador   
 användas. Härdat eller laminerat glas bör användas i
 • Dörrar i daghem, förskolor och skolor, om avståndet  
 från glasytan till golvet är mindre än 1,5 meter,
 • korridorer, entréer och andra kommunikationsutrym 
 men, om avståndet från glasytan till golvet är mindre  
 än 1,5 meter samt
 • fönster, dörrar eller glaspartier i andra utrymmen där  
 barn kan vistas än bostäder, om avståndet från glasy 
 tan till golvet är mindre än 0,8 meter. (BFS 1995:17)

Kondens - Kondens på fönster

VI MÅSTE SPARA ENERGI!
När energipriserna ökade kraftigt blev intresset stort för att 
minska uppvärmningskostnaderna i våra hus.
Myndigheterna kräver därför att husen byggs tätare och 
med bättre isolering än tidigare. Detta framgår av Svensk 
Byggnorms Supplement nr 1 angående Energihushållning 
och som avser nybyggnation. För att uppnå största möjliga 
effekt ur energibesparingssynpunkt pågår bearbetning av 
ett åtgärdsprogram för att även kunna minska energiför-
brukningen i befintlig byggnation.

Optimal värmeekonomi innebär bl.a reglerbar(styrd) ventila-
tion
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En viktig förutsättning för att uppnå optimal värmeekonomi 
är att man kan kontrollera och styra sin ventilation och det 
innebär i sin tur att ingen ofrivillig ventilation förekommer 
bland annat genom otäta fönster.
I strävan att skapa energisnåla hus, arbetar man idag med 
lösningen att använda reglerbar ventilation som är ställbar 
efter rådande klimatiska förhållanden.

Reglerbar ventilation kräver täta fönster 
I dag kan man få mycket täta fönster genom fast monterade 
isolerrutor eller öppningsbara fönster med väl utprovade 
tätningslister mellan karm och båge. Täta fönster ger alltså 
möjlighet att förse huset med reglerbar ventilation.

Underdimensionerad ventilation = ökad risk för kondens
I ett tätt hus med underdimensionerad ventilation blir den 
relativa luftfuktigheten stor och risken för kondensbildning 
därmed uppenbar.

Självdrag
Förr när energin var relativ billig var ventilationen enligt 
självdragprincipen en helt accepterad lösning. De rela-
tivt otäta kopplade fönstren gav möjlighet till luft utifrån. 
Evakuering av luft skedde genom kanaler i badrum, tvätt-
rum, kök och öppen spis. På så sätt gavs luften god cirku-
lation samt höll den relativa luftfuktigheten i luften vid en 
lämplig nivå så att risken för kondensutfällning på glasens 
rumssida var liten.
De stora flertalet av våra byggnader fungerar så även idag.
Stora energiförluster. När det blåser hårt är ventilationen 
stor och mycket energi går till 
spillo, När det är vindstilla är 
ventilationen ibland kanske 
för liten. Alltså ingen kontroll 
över energitillgången. Av den 
anledningen vill man därför 
idag se om sitt hus och täta till 
så att inte ofrivillig ventilation 
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förekommer.

Hur uppkommer kondens?
Kondens ej alltid fönstrets fel
När man efter stora investeringar tätat och isolerat sitt hus 
och sedan upptäcker kondensbildning på fönstrets rumssida 
blir man förskräckt.

Kondens...bevis på täta fönster
Man tror att det är fel på fönstret eller glaset. Så är det 
givetvis inte alltid. Kondensbildningen kan många gånger 
ses som ett klart bevis på att man fått ett tätare hus. Så 
pass tätt att man kan känna sig nöjd, men givetvis kan man 
inte vara nöjd med kondens på fönstren.

Kondens ...en serie omständigheter
När kondensproblem uppstår ska man försöka fastställa 
orsakerna. Vanligtvis är det en serie omständigheter som 
ger upphov till kondensbildning.

Höjd temperatur = minskad relativ luftfuktighet
Hur uppkommer kondens (imma)?
Genom att den relativa fuktigheten i luft minskar när luften 
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värms är vanligtvis den varma rumsluften relativt sett torr 
under vinterförhållanden. Den har då en tendens att suga 
åt sig vatten från organiska material, sängkläder etc. Varför 
vatteninnehållet i luften ökas. Vatten eller fukt tillförs även 
från personer.
En människa i vila avger ca en liter vatten per dygn och 
avdunstningen ökar vid ökad aktivitet. Vid exponering av 
fritt vatten ökar även luftens fuktinnehåll, tex vid disk, tvätt, 
bad etc.

Sänkt temperatur = ökad relativ luftfuktighet
Vid en sänkning av temperaturen ökar relativa fuktigheten 
och vid en viss temperatur uppstår mättning, varvid en 
ytterliggare sänkning av temperaturen orsakar att vatten 
faller ut som dagg eller imma (Lagen om den kalla väggen).
Träffar den varma inneluften en kall yta vars temperatur är 
under luftens daggpunkt uppstår kondens på ytan. Detta 
kan ibland inträffa på fönsterrutan eller andra kalla ytor på 
ytterväggens rumssida.

Fönsterrutan ...väggens kallaste del
Glaset mot rumssidan är oftast den kallaste delen av väg-
gens insida och därför avsätter sig ev kondens på glaset. 
Även isbildning kan förekomma på vissa partier av fönstrets 
kallaste delar på rumssidan. Man får här en självmarkering 
av ytterväggens köldbryggor. En kall glasyta mot rumssidan 
innebär dock inte att fönstret isolerar dåligt. Det beror på att 
värmetillförseln är låg till glaset och därmed är värmeförlus-
terna små. En varmare glasyta innebär större värmetillförsel 
och därmed större värmeförluster.

Några råd om åtgärder: 
Vid byggfukt …vädra ofta - öka värmen

1) Är huset nybyggt?
 Det är vanligt att sk byggfukt finns kvar i huset intill ca ett  
år efter inflyttning. Denna försvinner successivt vid god  
 genomvädring.
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 Åtgärd: Öka luftcirkulationen genom ökad vädring och
    ventilation. Höj inomhustemperaturen över det normala

 under det första halvåret(minst). Avvakta andra åtgärder  
 om ni ej kan finna något påtagligt fel.
2) Håller man onormal låg temperatur?
 Åtgärd: Höj temperaturen till normal nivå.

3) Finns kraftiga gardiner eller täta kornischer som hindrar  
 luften att cirkulera vid fönstret?
 Åtgärd: Se till att gardiner inte hindrar varmluften att  
 komma in mot fönstrets nederdel samt att luften får fri  
 passage upp mot tak (se bild ).

4) Använder man persienner eller rullgardiner tätt intill glaset  
vissa perioder av dygnet?
 Mellan avskärmning och glas kan bildas skikt av stilla
 stående luft som kan orsaka lägre temperatur på glaset.
 Åtgärd: Flytta in arrangemanget så att varmluft kan söka  
 sig upp mellan avskärmning och glas samt ut i överkant  
 mot tak.

5) Använder man konvektorsystem (varmluftsinblåsning)?
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Anm: förekommer företrädesvis i officiell byggnation, 
 kontor etc., men även i bostäder. Springor i golv eller 
 fönsterbänk.
 Åtgärd: Reglera varmluftsinblåsningen så att den styrs  
 mot ytterväggen och nederdelen av fönstret.

6) Blåser man in befuktad luft i byggnaden?
 Åtgärd: Minska befuktningen eller ev öka temperaturen  
 något. Vid tvåglaskonstruktioner kan ett 3:e glas ev 
 eliminera de föreslagna åtgärderna.

7) Är ventilationen underdimensionerad?
 Åtgärd: Temporärt: Vädra ut fuktig rumsluft och ersätt  
 den med torrare utomhusluft. På sikt: inmontering av  
 reglerbar springventil i fönstrets karmöverstycke.

8) Har man specialsystem för uppvärmning vilket ej kan
 hänföras till de vanliga?
 Åtgärd: Kontakta leverantören och diskutera problemet.

9) Förekommer djupa fönsternischer?
 Åtgärd: Försök att styra in luften mot fönstrets underkant.  
Ev genom ändring av fönsternischen eller fönsterbänken.  
 Man kan också, genom att använda lågemissionsglas  
 (energiglas) undvika kondens/kallras.

 Har man stort antal krukväxter placerade på fönsterbänken?
 Fukt avges från blomarrangemang speciellt om blommor 
 na kräver mycket bevattning.
 Åtgärd: Försök att omplacera blomkrukorna så att anhop 
 ningar till vissa fönster ej förekommer.
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Konvertering (tilläggsisolering) 
av tvåglasfönster till treglas
Ett tvåglasfönster kan göras om (konverteras, se fig) till ett 
treglasfönster på i princip två olika sätt:

a) Inner- eller ytterrutan byts ut mot en förseglad ruta med  
 två glas.

b) Fönstret kompletteras med ytterligare ett glas, som kan  
 placeras utanför, mellan eller innanför de befintliga glasen.  
Detta kan ske även med inmontering av speciella sk   
 tillsatsfönster eller laminerade plastprofiler.

Exempel på konvertering av tvåglasfönster till treglas-
fönster i befintliga byggnader.

För den nya rutan enligt a) och b) finns fem alternativa pla-
ceringsmöjligheter (se fig). Bågarna behålls i möjligaste mån 
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i befintligt skick. 

Alternativa lägen för den nya rutan.

1. Extra ruta innanför befintligt inneglas
Den nya rutan kan fästas i innerbågen, karmen eller föns-
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tersmygen med eller utan en extra öppningsbar båge. 
Konstruktionen blir skyddad från yttre klimatpåverkan. Vid 
fast montage är tätningen mellan den nya rutan (bågen) 
och den gamla bågen mycket viktig. Fuktig luft kan i annat 
fall lätt komma in mellan rutorna och förorsaka kondens. 
Figurerna nedan visar två olika system, där den inre tilläggs-
rutan är öppningsbart monterad.

Öppningsbart  montage av inre tilläggsruta i plastlist.
Plastlisterna som limmas fast på glaset är försedda med 

tätningslister. Gångjärnslisten skruvas fast i innerbågen. 
Skruvarna täcks med övertäckningstejp. Hörnen måste 
eventuellt tätas med silikon för att undvika kondens.
Öppningsbart montage av inre tilläggsruta
monterad mot aluminiumkarm.
Aluminiumlisterna kapas och borras. Karmen sätts ihop, 
förses med ett stålband och spänns fast i fönstersmygen på 
en neoprenlist. Bågen som är försedd med magnetlist och 
gångjärn skruvas ihop kring glaset, som hålls av en gum-
milist. Bågens gångjärn skruvas fast i karmens hörnbeslag. 
Metoden medför såväl en god energibesparing  som en 
ökad bullerdämpning tack vare den breda luftspalten mellan 
det gamla fönstret och den nya rutan.
Exempel på tillsatsfönster monterat i anodiserad alumini-
umram med tätningslist av PVC mot karm.
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Det förekommer även tillsatsfönster, som kan monteras 
direkt mot karmens insida, varvid glaset tex monteras i alu-
miniumramar med tätningslister av PVC(figur) mot karmen. 
Aluminiumprofilerna är 16 mm breda och ca 18 mm djupa. 
Genom att använda enkelglas med sk värmespegel kan 
ytterliggare betydande energivinster uppnås.

2. Befintligt innerglas ersätts med förseglad ruta
Detta är den vanligaste placeringen av den förseglade rutan. 
Eventuella spröjsar i innerbågen försvinner därmed. I regel 
krävs stora ingrepp i innerbågen för att fönstrets utseende 
inte ska förändras för mycket. Monteringen kan tex utföras 
enligt figur.

Montage av förseglad ruta i innerbåge.

Glaset i innerbågen tas bort. Falsen fräses ut på höj-
den  och på djupet. Den förseglade rutan monteras. 
Glasningslisten av trä fästs med tryckluftsklamrar. Enligt 
MTK ska också ventilering/dränering utföras av falsen i 
innerbågen, tex genom att borra minst två hål med 6 mm 
diameter i bågbottenstycket.

3. Extra ruta mellan befintliga glas
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Den nya rutan kan monteras i inner- eller ytterbågen samt 
på beslag mellan bågarna. Montering i innerbåge blir mindre 
synlig än i ytterbåge, som syns väl inifrån. Metoderna blir i 
allmänhet mer komplicerade än 1) och 2).

4. Befintlig ytterglas ersätts med förseglad ruta
Metoden är sällsynt och monteringen blir tämligen kompli-
cerad. Den förseglade rutan utsätts också för yttre klimat-
angrepp. Kostnaden blir dessutom normalt högre än med 
tidigare metoder.

5. Extra ruta utanför befintligt ytterglas
Den nya rutan fästes i ytterbågen eller i den utvändiga föns-
ternischen. Konstruktionen får ett utsatt läge, men skyddar 
samtidigt ytterbågen. Fönstrets yttersida förändras dock 
tydligt.
Tilläggsisolering innebär alltid ökade påkänningar på gångjärn 
och bågar, speciellt om bågen fräses ut. Risk för nedhäng-
ning, öppnings- och stängningssvårigheter kan uppstå. 
I många fall bör ett extra gångjärn inmonteras. Val av gång-
järn kan därvid ske. Kopplings- och stängningsbeslag bör 
även ses över och eventuellt förstärkas.

6. Ny ytterbåge i aluminium med isolerruta eller enkelglas
Detta renoveringssystem enligt figur nedan löser problemet 
med utvändigt fönsterunderhåll.
Det befintliga fönstret får en ny utsida av stabila karmprofiler 
och en ny ytterbåge i aluminium med enkelglas eller isolerglas.
Systemet är uppbyggt av strängpressade aluminium-
profiler, antingen natureloxerade eller pulverlackade. 
Renoveringsmetoden är anpassad till de flesta förekommande 
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fönster. Bågprofilerna är så utformade att god lutning mellan 
profil och trä erhålls. Infästningen sker utan synliga fästdon. 
Profilernas anslutning görs så att man får tätning, dränering 
och utluftning.
Den nya ytterbågen i aluminium ansluts till innerbågen med 
befintliga gångjärn och beslag.
Fönsterbågar som ”hängt sig” och är svåra att öppna och 
stänga samt ger upphov till drag återfår med hjälp av alumi-
niumbågen sin rektangulära form och sluter tätt mot karm.
Genom den väl luftade konstruktionen elimineras förutsätt-
ningarna för framtida rötskador och det fuktangrepp som 
redan finns torkar ut. Är någon del av fönstret redan så 
angripet att funktionen äventyras byts sådan del ut i sam-
band med renoveringen.
7. Inglasning av balkonger och uteplatser
Genom att glasa in balkongfronten skapas ett uterum och 
dessutom skyddas den innanför liggande fasaden.
Glaselementen är skjutbara i sidled vilket ger valfrihet vid 
skilda vädertyper.
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Under/överprofiler och bågar är tillverkade av strängpres-
sade aluminiumprofiler. Glasning sker med härdat enkelglas 
men kan även levereras med exempelvis ljus- och värme-
reflekterande glas eller Sanaluxglas, som man kan sola sig 
bakom. Fönsterelementen är skjutbara i sidled med hjälp 
av lagrade nylonhjul på en speciell rälsprofil. Profilen är 
så utformad att flera glaselementsamtidigt kan ”parkeras” 
utanför varandra så att största delen av balkongen lämnas 
öppen. Som tätningslister mellan elementen och rälsprofilen 
används borstlist som också garanterar mjuk och tyst gång. 

Vid nyproduktion konstrueras normalt balkongverandan som 
en enda enhet, integrerad med räcket. Vid komplettering av 
befintliga balkonger finns ett antal olika lösningar för infäst-
ning av elementen.

Skyddsbestämmelser vid arbete med planglas
De bestämmelser som gäller vid arbete med planglas kan 
kort sammanfattas enligt följande:
Beträffande byggnadsställning och arbetsbock ska ställning-
slag som är beläget mer än två meter över mark, golv eller 
annat plan ha en bredd av minst 0,6 m. Vid arbete av mindre 
omfattning tex fogning, kittning får en ställning med minst 
0,4 m bredd användas.

När en glasruta förflyttas ska rutan ha lämpliga kant- och 
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hörnskydd om det sammanlagda fria utrymmet i höjdled 
utöver rutans höjd ör mindre än 30 cm. På bärsele och 
stropp ska bärytan vara skyddad mot förslitning. Bärselen 
ska också vara justerbar och så konstruerad att den belas-
tar båda axlarna.
Vid monteringav glas ska det område, inom vilket glaset vid 
fall kan befaras orsaka skada, vara avspärrat eller hållas 
bevakat.

Om trafiken behöver dirigeras på allmän väg, gata eller annan 
allmän plats måste polismyndighet tillfrågas. Om väderleks-
förhållandena tex hård blåst, medför ökad risk för olycksfall, 
ska särskild försiktighet iakttas och, om så erfordras, arbetet 
avbrytas.

Där personlig skyddsutrustning erfordras vid glasmästeri-
arbete ska lämplig utrustning tillhandahållas arbetstagaren. 
Denne är skyldig att använda utrustningen under arbetet 
samt att vårda den.
Exempel på arbeten där personlig skyddsutrustning 
erfordras:
 • Behovet av hörselskydd bedöms med ledning av SEN  
  590111 ”Bedömning av risk för hörselskada vid buller 
  exponering”. Av normen kan bla utläsas att om ljudni- 
  vån överstiger 85 dBF(A) ska hörselskyddande åtgärder  

43



 vidtas. Se vidare KAS anvisningar 45:2.
  (SEN = Svenska elektrotekniska normer).
 • Användande av ögonskydd regleras enligt KAS  
  anvisningar 45:3
  (KAS = Kung. Arbetarskyddsstyrelsen).
 • Andningsskydd ska bla användas vid arbete med 
  produkter som innehåller ämnen upptagna i gräns- 
  värdeslista AFS 1981:8 ”Hygieniska gränsvärden” 
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  1. För arbetets fackmannamässiga utförande garanteras. Dock fritages det
auktoriserade bilglasmästeriet från allt ansvar för bräckage som inträffar
efter det att fordonet lämnat verkstaden.

  2. I materialprislistan angivna priser är cirkapriser exklusive moms.

  3. Samtliga monteringspriser avser montering på egen verkstad. För arbeten ut-
anför den egna verkstaden tillkommer restid och bilkostnad.

  4. För arbete utfört under icke ordinarie arbetstid tillkommer kostnad för
utryckning och jourtillägg.

  5. Lagning av stenskott utföres enligt gällande nordiska riktlinjer. Om lag-
ningen inom ett år utvecklas till en spricka återbetalas lagningskostnaden
i samband med vindrutebyte.

  6. Eventuella mekaniska fel på glasen samt slitage täckes ej av glasförsäk-
ringen.

  7. Montering av glas som kunden tillhandahåller prisberäknas efter gällande
monteringspris med tillägg av 20 %. Beställaren ansvarar för bräckage-
risken.

  8. Demontering och återmontering av samma glas prisberäknas efter gällande
monteringspris med tillägg av 50 %. Beställaren ansvarar för bräckage-
risken.

  9. Leverans av rutor/material som anskaffas till nettopris debiteras med en
affärsmässig marginal.

10. Vid krav på ”snabborder” av ej lagerhållna rutor debiteras frakt och
emballage.

11. Provisorisk täckning av krossade rutor med 0,75 mm tjock polycarbonat-
plast (eller motsv.) debiteras för sidorutor 1,5 tim och för bakrutor 2 tim inkl
material.
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