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Sammanfattning 
 
 
 
Solenergi är en förnyelsebar energikälla som långsiktigt bör satsas på eftersom utvinnandet av 
den inte har någon negativ inverkan på miljön. 
Ökat energiutbyte samt billigare produktionskostnader för solfångare och solceller är viktiga 
faktorer för att solenergi ska bli kommersiellt gångbart i framtiden.  
Småskaliga solfångarsystem är vanligast idag eftersom värmelagringstiden är väldigt 
begränsad. Värmen lagras då ofta i korttidslager i form av en ackumulatortank. 
Storskaliga solfångarsystem levererar vanligtvis sin värme direkt till fjärrvärmenätet, men det 
finns även försök till att lagra solvärme i säsongslager.  
 
Projektet EEBIS (energieffektivt byggande i samhället) är ett samarbete mellan Lunds 
tekniska högskola samt en del bygg och installationsföretag. 
Resultatet av detta projekt är byggnaden Solgården i Älvkarleby, ett hus som är konstruerat 
för att ta tillvara på solvärmen på bästa möjliga sätt. En del av detta projekt är det s.k. 
solfönstret och avsikten är att installera 18 m2 solfönster på Solgården.  
För att kunna utvärdera solfönstrets prestanda har en solfönsterprototyp konstruerats.  
Detta examensarbete syftar i första hand till att utvärdera solfönsterprototypens 
värmeisolerande förmåga men även dess solenergiutbyte samt ligger till grund för 
installationen på Solgården.  
 
Solfönstret är en ny variant på integration av solenergi i byggnader som kombinerar 
solfångare, solceller och solskydd i ett fönster. Solfönstret består av rörliga 
reflektorer/lameller och fasta solhybrider monterade innanför ett dubbelglas.  
Reflektorerna som koncentrerar solinstrålningen på solhybriderna gör att de dyra solfångar- 
och solcellsytorna minskas. Tanken är att reflektorerna ska var uppfällda/stängda vid varma 
dagar (solinstrålning > 300 W/m2) för att reflektera solljuset mot solhybriderna och då 
generera el och värme samt fungera som solskydd åt den stora solfönsterytan. Vid kalla dagar 
(solinstrålning < 50 W/m2) fungerar de uppfällda/stängda reflektorerna som isolerande vägg. 
Det är därför viktigt att solfönsterkonstruktionen har en bra värmeisolerande förmåga 
eftersom värmen i huset annars går förlorad ut genom fönstret.  
I övriga fall är det tänkt att lamellerna ska vara nerfällda/öppna och på så sätt förse huset med 
passiv solvärme. Vid lågt värmeutbyte från solfångaren kompletteras ackumulatortankens 
uppvärmning med exempelvis en pelletpanna.  
 
Det unika med konstruktionen är att den fungerar både som solhybrid och solskydd, och  
dessutom är installerad i ett fönster. Detta grundas på glasets egenskaper. 
Glaset, som är den viktigaste komponenten i en solfångare, har den närmast unika egenskapen 
att släppa igenom solens kortvågiga ultravioletta strålning och stänga inne den långvågiga 
infraröda värmestrålningen som avges då solstrålarna träffar och värmer upp ett material.  
 
Solfönstret kan styras automatiskt, med en ljussensor, eller manuellt. Den manuella 
styrningen är viktig för de boendes trevnad i de fall det är installerat i bostäder. Den 
automatiska styrningen är dock att föredra eftersom den optimerar solenergivinningen.   
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Den värmeisolerandeförmågan hos solfönstret förbättrades avsevärt när lamellerna stängdes. 
Solfönstrets U-värde sänktes från 2,4 W/m²K, öppna lameller, till 1,3 W/m²K, stängda 
lameller. Förhoppningen var att nå värmeisoleringsförmågan hos en vanlig isolerad vägg som 
har ett ungefärligt U-värde på 0,5 W/m²K, dock beroende på väggens isolering och tjocklek, 
vilket har lyckats tämligen bra.  
 
Solfönstrets värmeisolerande delar är förutom ett dubbelglas med mellanliggande luftspalt 
flera reflektorer/lameller som är isolerade med fyra centimeter tjock frigolit.  
Ett avsevärt bättre isoleringsmaterial är svårt att tillgå och en tjockare isolering i lamellerna är 
inte aktuellt eftersom detta inte anses estetiskt tilltalande av konstruktören. Detta skulle dock 
kunna vara ett alternativ i de fall de installeras på andra ställen än bostäder.   
Ett dubbelglas som isolerar bättre samtidigt som transmissionen av solljuset inte försämras är 
ett alternativ till att förbättra den värmeisolerande förmågan. Troligtvis är detta dubbelglas 
avsevärt mycket dyrare. Möjligheten till att sänka solfönstrets U-värde nämnvärt genom att 
isolera på annat sett anses som tämligen liten eftersom konstruktionen består av rörliga delar. 
 
Ett solfönster kan årligen ge 360 kWh/m2 solenergi, inkluderat både aktiv och passiv 
solenergi, och kommer uppskattningsvis att kosta 2500 kr/m2 vid industriell tillverkning. 
Räknar man med att solfönstret ska betala sig under en tioårsperiod kommer solenergin att 
kosta 69 öre/kWh. Solfönstrets livslängd är dock längre än tio år, möjligtvis upp till trettio år.  
Driftskostnaden som normalt uppskattas till 10 % av investeringskostnaden tillkommer dock.   
 
Ett vanligt tvåglasfönster i sydläge släpper årligen igenom 609 kWh/m2 och solfönstret 
släpper årligen igenom 368 kWh/m2 förutsatt att solfönsterlamellerna stängs för att fungera 
som solskydd när solinstrålningen överstiger 300 W/m2. 
Detta innebär att solfönstret minskar värmeinströmningen genom att årligen skugga bort 241 
kWh/m2 jämfört med ett vanligt tvåglasfönster. 
 
Simuleringen i programmet Minsun som användes för att uppskatta den aktiva 
solenergitillförseln för varje timme under ett år utfördes för Stockholm stad.  
Simuleringen visar att solfönstret årligen ger 234 kWh/m2 aktiv solenergi, varav 79 kWh/m2 
är solel och 155 kWh/m2 är solvärme. Uppskattningsvis tas 180 kWh/m2 aktiv solenergi 
tillvara i det verkliga fallet, varav 60 kWh/m2 är solel och 120 kWh/m2 är solvärme. 
 
Programmet ParaSol användes för att uppskatta den passiva solvärmen som tillförs genom 
solfönstret vid öppna lameller samt värmeförlusterna som bortförs vid stängda lameller. 
Solfönstrets totala passiva solvärmetillförsel blir årligen uppskattningsvis 210 kWh/m2. 
Varav 180 kWh/m2 årligen uppskattas komma huset till användning i det verkliga fallet. 
 
18 m2 solfönster på Solgården i Älvkarleby ger ungefärligen 6500 kWh/år, vilket medför  
en 26 % täckning av Solgårdens totala energibehov. Förutsatt att det totala energibehovet är 
25000 kWh/år. På Solgården ska den resterande värmen komma från en redan installerad 
pelletpanna och eftersom solcellerna inte täcker hela elbehovet måste även el installeras. 
Att öka solfönsterytan är i detta fall inte meningsfullt eftersom solfönstren ger 100 % täckning 
under sommarmånaderna vilket dimensioneringen utgår ifrån. Ökas solfönsterytan riskerar 
man att få mycket överskottsvärme sommartid och endast en mindre ökning av 
täckningsgraden av det totala värmebehovet.    
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Abstract 
 
 
Solar energy is a renewable energy source which in the long term is important to develop 
because the usage does not effect the environment in a negative way. 
Increased energy exchange and cheaper production costs for solar collectors and solar cells 
are main factors in making the solar energy commercially successful in the future. 
Small scale solar collector systems are most common today because the heat storage time is 
very limited. The heat is mostly stored in short time storage in an accumulator tank. 
Large scale solar collector systems usually deliver the heat directly to the district heating net, 
but there are also attempts to store solar heat in season storage.  
 
The project EEBIS, energy efficiency constructed in society, is run by Lund Institute of 
Technology and some construction and installation companies. 
The result of this project is the building “Solgården” in Älvkarleby Sweden, a house 
constructed to use the sun heat in the best possible way. One part of this project is the “solar 
window” and the intention is to install 18 m2 solar windows at Solgården. To be able to 
evaluate the performance of the solar window a solar window prototype was constructed.  
The main purpose of this diploma work is to evaluate the heat insulating abilities but also to 
evaluate the solar energy exchange of the solar window prototype. 
 
The solar window is a new way of integrating solar energy in buildings combining solar 
collectors, solar cells and sun shield in a window. The solar window has got movable 
reflectors and solid solar hybrids mounted inside a double glass. 
The reflectors concentrate the sunlight on the solar hybrids to make the expensive solar 
collectors and solar cell areas smaller.  
The reflectors are supposed to be closed on hot days (sun radiation > 300 W/m2) to reflect the 
sunlight on the solar hybrids and then generate electricity and heat and at the same time work 
as a sun shield to the large solar window area. On cold days (sun radiation < 50 W/m2) the 
closed reflectors are used as an insulating wall. That is why the solar window construction has 
to be well insulated, to avoid the heat in the house getting lost through the solar window.  
In other cases the solar windows are supposed to be open to give passive sun heat to the 
house. When the heat exchange, from the solar collectors, is low it can be complemented with 
a pellet pan. 
 
The construction is unique because it functions as a solar hybrid and a sun shield at the same 
time it is installed in a window. This is based on the glass quality.  
The glass, which is the most important component in a solar collector, has got the unique 
quality to let the suns short wave ultraviolet radiation through and to close in the long wave 
infrared radiation. 
 
The solar window can be controlled automatically, through a light sensor, or manually.  
The manual control is important in case they are installed in houses but the automatic control 
is preferable because it optimizes the solar energy exchange. 
 
The heat insulated abilities increased radically when the reflectors were closed.  
The U-value decreased from 2,4 W/m²K, with open reflectors, to 1,3 W/m²K, with closed 
reflectors. We hoped to reach the U-value of an insulated wall with an approximated U-value 
of 0,5 W/m²K, this of course depending on the insulation and thickness of the wall. 
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The heat insulating parts of the solar window are the double glass and the five reflectors 
insulated with four centimetres of polystyrene. Thicker insulation in the reflectors was not 
interesting because then the aesthetic look was not pleasant. This, however, might be 
interesting if the solar windows are installed in other places than houses, which was the 
purpose from the beginning. One way to increase the heat insulating abilities of the solar 
window is to install a double glass with better insulation as long as the sunlight transmission 
does not decrease. These double glasses are probably much more expensive. The possibilities 
to decrease the U-value by insulating the solar window in other ways are fairly low because of 
the movable parts in the construction. 
 
A solar window can yearly contribute 360 kWh/m² of solar energy, including both active and 
passive solar energy, and will approximately cost SEK 2500 per m² with industrial 
production. The solar energy will cost SEK 0.69 per kWh calculated to be paid over a ten year 
period. The life time of the solar window is longer than ten years, probably up to thirty years.  
The running costs that are normally approximated to 10 % of the investment cost will be 
added. 
 
A normal two glass window heading south yearly transmits 609 kWh/m² and the sun window 
yearly transmits 368 kWh/m² given that the reflectors are closed to work as sun shields when 
the sun radiation exceeds 300 W/m². This means that the solar window decreases the sun light 
in pouring by yearly shading away 241 kWh/m² in comparison with a two glass window.   
 
The simulation in Minsun was used to approximate the active solar energy supply for every 
hour over a year for Stockholm city. The simulation shows that the sun window yearly 
contributes with 234 kWh/m² active solar energy, where 79 kWh/m² is sun electricity and 155 
kWh/m² is sun heat. In the real case approximately 180 kWh/m2  active solar energy will be 
contributed, where 60 kWh/m2 is solar electricity and 120 kWh/m2 is sun heat. 
 
Simulation in ParaSol was used to approximate the passive sun heat contributed through open 
reflectors and losses through closed reflectors. The total passive sun heat contribution is 
yearly approximated to 210 kWh/m². Where approximately 180 kWh/m2 yearly contributes to 
the house in the real case. 
 
18 m2 solar windows at Solgården in Älvkarleby approximately give 6500 kWh/year, which 
gives 26 % coverage of the total energy need at Solgården. Provided that the total energy need 
is 25000 kWh/year. At Solgården the remaining heat will come from an already installed 
pellet pan and because the solar cells do not cover the electricity need electricity will also be 
installed.  
Enlargement of the solar window area will in this case not be meaningful because the solar 
windows give 100 % coverage during the summer months which the dimension is based on. 
Enlargement of the solar window area means that you risk to get a lot of surplus heat during 
the summertime and only a small enlargement of the total heat need coverage.  
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1. Introduktion 
 
 
 
 

1.1  Inledning 
  
Ett solfönster är en ny variant på integration av solenergi i byggnader som framtagits av 
Andreas Fieber och Björn Karlsson på Energi och ByggnadsDesign, LTH. 
Solfönstret är ett försök till integration av solhybrider (samtidig el- och värmeproduktion) och 
solskydd i ett fönster.   
Konstruktionen består av rörliga reflektorer och fasta solhybrider som är monterade innanför 
ett dubbelglas med mellanliggande luftspalt, se figur 1.1. 
 
 

                              
 
                         Figur 1.1     Skiss över solfönstrets konstruktion [Fieber A] 
 
 
Reflektorerna har i huvudsak två lägen, uppfällt/stängt och nedfällt/öppet.  
Rent praktiskt kan man dock fästa reflektorerna i vilket läge man vill mellan öppet och stängt. 
I uppfällt/stängt läge koncentrerar reflektorerna all inkommande solstrålning på 
solhybriderna, vilket ger maximal verkningsgrad, samtidigt som lamellerna fungerar som 
solskydd för inkommande solstrålning eller isolerande vägg. Eftersom reflektorerna i detta 
läget dubblerar el-  och värmeutbytet minskas de dyra ytorna av solceller och absorbatorer.  
I nedfällt/öppet läge kan man se ut genom fönstret och få in solljus samtidigt som viss del av 
solljuset träffar solhybriderna.  
 
Ett dubbelglas har valts för att det isolerar bra samtidigt som det släpper in tillräckligt mycket 
solljus till solhybriden. 
Båda glasen är dessutom antireflexbehandlade på båda sidor vilket medför att en större del av 
det inkommande solljuset träffar solhybriden eftersom glaset får en högre transmittans. 
Nackdelen med antireflexbehandlade glasytor är att de höjer fönstrets U-värde, d.v.s. de 
släpper ut värme.  
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Lågemissionsskikt som normalt används på insidan av det innersta glaset för att reflektera 
rumsvärmen tillbaka in i rummet är inte aktuellt i detta fall eftersom det inte släpper igenom 
tillräckligt mycket solljus.  
 
Solhybriden består av en solfångare för värmeproduktion och en solcell för elproduktion.  
Solcellens placering ovanpå solfångarens absorbator, den delen i solfångaren som tar upp 
värmen, är gynnsam eftersom den då kyls ner av vattnet som cirkulerar genom 
solfångarsystemet.  
Om solcellen inte kontinuerligt kyls ner försämras dess verkningsgrad avsevärt.   
Absorbatorn är svartmålad för att öka värmeupptagningen från strålningen.  
Från absorbatorn leds det uppvärmda vattnet via kopparrör till en ackumulatortank där det 
värmeväxlas med tankens kallare vatten. I ackumulatortanken lagras det uppvärmda vattnet 
och värmeväxlas i sin tur mot radiatorns slutna system och/eller tappvattnet, se figur 1.2. 
Vid lågt värmeutbyte från solfångaren kompletteras ackumulatortankens uppvärmning med en 
pelletpanna.   
 
 
 

                    

SF

 vv

 kv

radiatorpanna

ack.

 
 
      
                         Figur 1.2     Skiss över solfångarsystem [Fieber A] 
 
 
Solfönstrets kombination av fönster och solhybrid grundas på glasets egenskaper. 
Glaset, som är den viktigaste komponenten i en solfångare, har den närmast unika egenskapen 
att släppa in solens kortvågiga ultravioletta strålning och stänga inne den långvågiga infraröda 
värmestrålningen som avges då solstrålarna träffar och värmer upp ett material.  
Glaset i sig kan därför betraktas som en enkel variant av solfångare.  
Det finns även oglasade solfångare, utan genomskinligt konvektionsskydd, men dess 
användningsområde är begränsad i och med dess låga arbetstemperatur. 
 
Målsättningen med solhybriden är att solfångaren ska täcka 45 procent av husets värmebehov 
(både uppvärmning och tappvatten) samt att solcellen ska täcka 30 procent av husets elbehov.  
Tappvattenbehovet som är konstant under året kommer att täckas under sommaren eftersom 
solinstrålningen då ökar och husets uppvärmningsbehov minskar.  
Solfångararean dimensioneras efter tappvarmvattenförbrukningen eftersom man annars 
riskerar att få en överdimensionerad anläggning med mycket överskottsvärme på sommaren. 
 
Det är för solfönstret avgörande att i stängt läge ge bra isolering så att värmen i rummet inte 
går förlorad ut genom fönstret. Detta är den kritiska punkten för solfönstrets överlevnad 
eftersom det skall fungera som isolerande vägg vid låga utomhustemperaturer. 
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1.2  Bakgrund och Syfte 
 
Andreas Fiebers examensjobb, sol-Ar-I-S (Arkitektonisk Integration av Solenergi), ligger till 
grund för detta examensjobb. Andreas som är arkitekt har i sitt examensjobb ritat ett hus som 
är konstruerat för att ta tillvara på solvärmen på bästa möjliga sätt. 
Husets södra fasad består av 18 m² solfönster. Man har valt att placera solfönstren i söderläge 
eftersom solinstrålningen är störst här.  På den norra fasaden, där solinstrålningen är minst, 
har man endast små fönsterytor för att inte släppa ut värmen.  
Fönster riktade mot öster, söder och väster bidrar vanligtvis med ett värmetillskott eftersom 
solinstrålningen överstiger värmeförlusterna genom fönstret.  
 
För att solfönstren ska kunna installeras i praktiken är det väldigt viktigt att solfönstret är väl 
isolerat så att värmen i huset inte går förlorad ut genom fönstren. Det är viktigt att solfönstret 
har ett lågt U-värde, hög värmeisolerande förmåga, eftersom den glasade ytan är väldigt stor. 
 
En solfönsterprototyp på 1,10× 1,15 m byggdes av Hans Persson, se figur 1.3 nedan.  
Mitt examensjobb går ut på att utvärdera denna solfönsterprototyp.  
I första hand genom att bestämma dess U-värde, värmegenomgångskoefficient, men även 
bestämning av dess aktiva och passiva solenergiutbyte. 
 
 
 

                              
 
              Figur 1.3     Solfönsterprototypen. Till vänster är reflektorerna i uppfällt/stängt  
                                läge och till höger är reflektorerna i nedfällt/öppet läge.  
 
 
Eftersom det inte finns några solceller installerade på solfönsterprototypen byggdes en annan 
prototyp bestående av ett dubbelglas, en reflektor samt en solcellsmodul.  
Solelutbytet beräknades utifrån mätningar utförda på denna prototyp. 
 
Jag har inte varit med och tagit fram solfönstret utan blev involverad i projektet först när 
prototypen var färdig och levererad till Energi och ByggnadsDesign på LTH där  
mätningarna har utförts. 
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Tekniken bakom solfönsterkonstruktionen är väl dokumenterad i Andreas Fiebers 
examensjobb och utelämnas därför i detta arbete. Här beskrivs endast kortfattat de mest 
grundläggande teorierna bakom solfönstret vilket jag anser nödvändigt för förståelsen av 
denna rapport. 
 
Stefan Larsson är projektledare för EEBIS, energieffektivt byggande i samhället. 
Ett projekt som startades för att skapa ett kreativt och branschöverskridande  
samarbete mellan olika aktörer inom bygg- och energibranschen.  
Medverkande aktörer är LTH samt en del bygg- och installationsföretag.  
Resultatet av projektet är byggnaden ”Solgården” som Andreas Fieber ritat i sitt examensjobb 
”sol-Ar-I-S”, en byggnad med energieffektiv byggteknik och en decentraliserad 
energiproduktion.  
Eftersom man inte fann någon villig riskfinansiär bestämde sig Stefan Larsson för att själv 
uppföra byggnaden till sig och sin familj som bostadshus i Älvkarleby.   
Det som återstår att göra på Solgården är installationen av 18 m2 solfönster, även kallad 
solvägg, vilket är planerat att utföras efter denna utvärdering av solfönsterprototypen. 
Efter installationen kommer Stefan Larsson själv att utföra mätningar och utvärdera 
prestandan hos solväggen. 
 
Solgården är byggt som en kombination av ett passivt och aktivt solhus.  
Ett passivt solhus eftersom de överlägset största fönsterytorna är riktade mot söder samt att ett 
tungt och tätt material, tegel, används som hjärtmur inne i huset för att lagra värme under 
soltimmarna. Värme lagras också i hjärtmuren vid eldning i den närbelägna öppna spisen. 
Nattetid avges värmen i teglet till rummet, vilket bidrar till mindre uppvärmningsbehov samt 
en utjämning av temperaturen över dygnet. 
Problemet med övervärme vid varma dagar eller värmeförluster vid kalla nätter vid den stora 
glasade fönsterytan löses genom att fälla upp solfönstrets lameller och på så sätt få ett 
solskydd alternativt en isolerande vägg.  
I de fall solen skiner fås vid uppfällda solfönsterlameller ett aktivt solhus som samtidigt 
producerar el och värme.  
 
Solväggen kan styras både automatiskt och manuellt. Vid automatisk styrning fälls lamellerna 
upp om solinstrålningen understiger 50 W/m2 eller överstiger 300 W/m2, vilket en ljussensor 
känner av. Vid den manuella styrningen fäller de boende lämpligtvis upp lamellerna när de 
behövs som solskydd alternativt isolerande vägg. Bäst effektivitet fås givetvis vid automatiskt 
styrning men den manuella styrningen är viktig för de boendes trevnad. 
 
Solväggen ger ökad förståelse av solenergi och energiförsörjning hos människorna som bor i 
huset eftersom de själva måste sätta sig in hur solväggen fungerar. Solväggen lär även 
intressera grannar och förbipasserande eftersom den är iögonfallande och med sitt nytänkande 
kommer att se modern och spännande ut. 
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2. Teori 
 
 
 
2.1  Guarded hotbox  
 
När solfönstret är stängt kommer det att uppstå egenkonvektion mellan solfönstrets glas och 
reflektorer. Detta medför att det blir väldigt komplicerat att beräkna U-värdet helt teoretiskt.  
En enklare metod är att utföra temperaturmätningar och sedan beräkna U-värdet utifrån dessa 
mätningar. För att göra temperaturmätningar på ett korrekt sätt enligt internationell standard 
krävs en hotbox.  
Syftet med en hotbox är att under kontrollerade former placera ett mätobjekt, solfönstret, 
mellan luft av olika temperaturer för att ta reda på hur stort värmeflöde som går genom 
mätobjektet från den varma till den kalla sidan och på så sätt ta reda på hur bra isolerande  
förmåga mätobjektet har. 
Två typer av hotboxar tas upp i den internationella standarden, calibrated hotbox och guarded 
hotbox. 
Jag kommer endast att beskriva guarded hotbox eftersom det är en sådan jag använt.  
En guarded hotbox, se figur 2.1, är indelad i två rum, ett varmt och ett kallt. 
Det varma rummet är i sin tur indelat i en mätbox och en skyddsbox. 
Det kalla rummet ska vara lika stort som skyddsboxen i det varma rummet.  
Mätobjektet placeras i omfattningsväggens kvadratiska hål mellan det varma och kalla 
rummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Figur 2.1      Skiss över en Guarded hotbox             
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Värme tillförs luften inne i mätboxen genom en värmeslinga som är placerad i botten på 
mätboxen.  
Syftet med mätboxen är att man vill att så stor del som möjligt av den tillförda värmen ska gå 
genom mätobjektet till det kalla rummet och så liten del som möjligt genom mätboxens 
väggar och kanter till skyddsboxen.  
Bästa resultat uppnås då man har samma temperatur i skyddsboxen och mätboxen eftersom 
värmeflödet genom mätboxens väggar och kanter till skyddsboxen då är noll.   
Den värme som tillförs i mätboxen kommer då att motsvara den värme som går genom 
mätobjektet och omfattningsväggen till den kalla sidan där temperaturen hålls på en konstant 
låg nivå. 
 
Värmeutbytet i hotboxen inkluderar både konvektion och strålning.  
Konvektionen beror främst på lufthastigheten utmed mätobjektet och strålningen beror främst 
på emittansen på ytan som ses från mätobjektet. 
 
 
 
 

2.2  Internationell Standard för hotboxmätning  
 
ISO (the International Organization for Standardization) har utarbetat en internationell 
standard för hotboxmätningar, ISO 8990.  
Metoden som beskrivs i standarden går ut på att genom uppmäta temperaturer i hotboxen 
beräkna totala värmeöverföringen från en sida av objektet till den andra för en given 
temperaturdifferens. 
Temperaturmätningarna ska enligt standarden göras från luft till luft och inte från yta till yta 
som man gjort innan 1985.  
Standarden beskriver principen för hur en hotbox ska byggas och vilka minimikrav som måste 
uppfyllas. Någon specifik design och storlek på hotboxen finns inte pga. stor variation i både 
storlek och utformning på det man vill mäta i hotboxen. 
Storleken på hotboxen ska dock anpassas till dess användningsområde.  
Det är viktigt att mätarean, arean som utgörs av mätboxen där den ligger an mot 
omfattningsväggen, är tillräckligt stor eftersom den bestämmer den maximala tjockleken på 
mätobjektet.  
Djupet på mätboxen ska inte vara större än vad som krävs för att upprätthåla önskvärda 
randvillkor och för att rymma utrustningen, dvs. mätobjektet och värmeslingan. 
Standarden beskriver också apparaturen, mättekniken och vilken nödvändig data som behövs 
för att beräkna U-värdet. 
 
Följer man standarden ska mätnoggrannhet +- 5 % generellt sett uppnås vid mätning på 
homogena mätobjekt. Det är svårare att uppskatta mätnoggrannheten på icke homogena 
mätobjekt eftersom man blir tvungen att göra värmeflödesanalys, vilket inte ingår i 
standarden.  
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3. U-värdesmätning 
 
 
 
 

3.1  Allmänt 
 
U-värdet är ett mått på solfönstrets värmeisolerande förmåga.  
Det är väldigt viktigt att solfönstret har ett lågt U-värde, bra värmeisolerande förmåga, 
eftersom det ska fungera som isolerande vägg vid låga utomhustemperaturer.  
U-värdet anger hur stor värmeeffekt i watt som per m2 tränger igenom solfönstret, när 
temperaturdifferensen över solfönstret är 1 K.  
Solfönstrets värmeisolerande delar är förutom ett dubbelglas med mellanliggande luftspalt 
flera reflektorer/lameller som är isolerade med fyra centimeter tjock frigolit.  
Insidan av solfönstrets lameller är beklädda med träfaner endast för att konstruktionen ska 
vara mer estetiskt tilltalande.  
  
 
 
 

3.2  Mätutrustning 
 
Mätutrustningen består förutom av en hotbox och en mängd termoelement och termostaplar 
för temperaturmätning i hotboxen av en regulator som används för reglering av värmeslingans 
temperatur, en elmätare som mäter värmeslingans tillförda energi samt multiplexor och logger 
som används för att samla in och lagra mätdata.  
Mätutrustningen var samlad på ett bord utanför hotboxen, se figur 3.1 nedan. 
 
 
 

                          
                            
 
                                   Figur 3.1   Mätutrustning.  Fr v:  logger, multiplexor,  
                                                elmätare och regulator. 
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Lufttemperaturen i det kalla rummet samt i skyddsboxen i det varma rummet reglerades via 
en kontrollpanel som tillhör hotboxen.  
Värmeslingan i mätboxen reglerades via en separat regulator som programmerades med 
ziegler-nichols svängningsmetod vilket gav en väldigt snabb och noggrann temperatur- 
reglering. Värmeslingan, se figur 3.2, består av 64 stycken tunna metalltrådar.  
Anledningen till att man har valt många tunna trådar är för att de tillsammans ger en stor area 
samt att varje tråd inte behöver värmas upp speciellt mycket.  
Värmeslingan var även kopplad till en elmätare som mäter värmeslingans tillförda energi.  
Temperaturmätpunkten som styrde värmeslingans värmetillförsel via regulatorn var placerad 
på den vertikala skenan inne i mätboxen.  
 
Alla mätpunkter, både i det varma och kalla rummet, var kopplade till en multiplexor som i 
sin tur var kopplad till en logger som används för att samla in och lagra mätdata.  
Loggern måste programmeras via en dator innan den används.  
Eftersom mätpunkterna mäter spänningen måste man i programmet räkna om spänningarna 
till temperaturer.  
Man måste även i programmet ange hur ofta man vill att loggern ska samla in och lagra 
mätdata. De lagrade mätvärdena i loggern laddas efter mätningarna över till en dator där de 
medelvärdesbildas. 
 
 
 
 

3.3  Termoelement och termostaplar 
 

3.3.1  Allmänt 
 
Temperaturmätningarna utfördes med termoelement och termostaplar. 
Ett termoelement mäter temperaturen i en bestämd punkt antingen i luften eller på en yta. 
En termostapel mäter temperaturdifferensen mellan två intill liggande mätpunkter på ett antal 
ställen i en seriekopplad slinga. Detta för att få fram en genomsnittlig temperaturdifferens 
över hela slingan. Se temperaturpunkternas placering i figur 3.3. 
 
3.3.2  Yttemperaturmätning 
 
Termoelement har använts för att mäta yttemperaturer på skärmväggen och på mätboxens inre 
vägg för att kunna beräkna strålningstemperaturen i varmt respektive kallt rum. 
För att ta reda på strålningstemperaturen i det kalla rummet byggdes en skärmvägg av frigolit 
som placerades en meter från mätobjektet. På denna vägg fästes nio parallellkopplade 
termoelement för att få ut medelvärdesyttemperaturen på skärmväggen.  
Vid yttemperaturmätningar är det viktigt att mätpunkten har termisk kontakt med ytan dvs. att 
mätpunkten sitter fast på ytan så att det är yttemperaturen som mäts och inte lufttemperaturen.   
Detta gjordes genom att tejpa fast termoelementens mätpunkter på ytan med en matt tejp som 
har samma emission som frigolitens yta.  
Symetriskt placerades de nio mätpunkterna, tre i rad på tre olika höjder, mitt för mätobjektet.  
Liknande tillvägagångssätt användes för att ta reda på strålningstemperaturen i mätboxen i det 
varma rummet. Här fästes tre parallellkopplade termoelement direkt på boxväggens insida i 
olika höjd framför mätobjektet.  
Termoelement har också använts vid mätning av yttemperaturen på mätobjekten, både på 
kalibreringsskivorna och på solfönstret. 
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På kalibreringsskivan fästes 6 separata termoelement för att mäta yttemperaturen.  
Tre på vardera sida. Ett i mitten, ett 40 cm rakt ovanför och ett 40 cm rakt nedanför på vardera 
sida. Se vänstra bilden i figur 3.2. 
Solfönstrets yttemperatur mätes med tre termoelement. Ett på var sida om dubbelglaset och ett 
på utsidan av reflektorn. Alla termoelementen fästes i mitten på prototypen, mitt för varandra.  
Samtliga yttemperaturpunkter visas i figur 3.3. 
 
3.3.3  Lufttemperaturmätning 
 
Termoelement har använts för att mäta lufttemperaturer i varmt och kallt rum. 
Termoelementen som användes vid lufttemperaturmätningarna såg olika ut från de som 
användes vid yttemperaturmätningarna. Här användes en liten silverstav i temperaturpunkten. 
Att silver valdes beror på dess bra termiska egenskaper både på lång- och kortvågigstrålning. 
Lufttemperaturen i det varma rummet mätes med tre separata termoelement som var fästa på 
olika höjd på en vertikal skena mittför mätobjektet. Skenan var fäst i mätboxen, 40 cm från 
den bakre boxväggen. I mitten på skenan fästes det termoelement som styrde värmeslingans 
värmetillförsel. Temperaturen på detta termoelement var ”är-värdet” på regulatorn som i sin 
tur var kopplad till värmeslingan i hotboxen. 
Lufttemperaturen i det kalla rummet mätes på samma sätt men med endast ett termoelement 
placerat mittför, 15 cm från, mätobjektet.  
Samtliga lufttemperaturpunkter visas i figur 3.3. 
 
3.3.4  Temperaturdifferensmätning 
 
En termostapel mäter temperaturdifferensen mellan två intilliggande punkter på ett antal 
ställen i en seriekopplad slinga.  
Termostaplarna mätte temperaturdifferensen på åtta olika ställen i samtliga slingor. 
Summan av dessa åtta temperaturdifferenser dividerades med åtta i loggerprogrammet för  
att få fram en genomsnittlig temperaturdifferens över termostapeln.  
Vi använde oss av tre termostaplar i hotboxen.  
En termostapel placerades vid kanten på omfattningsväggens kvadratiska hål för att kunna 
beräkna det tvådimensionella värmeflödet, Q2D, som läcker ut från det varma- till det kalla 
rummet vid det kvadratiska hålets karm.  
En termostapel placerades där mätboxen ligger an mot omfattningsväggen för att kunna 
beräkna det endimensionella värmeflödet, Q1D, som läcker ut från mätboxen till skyddsboxen 
vid mätboxens kant. 
Den sista termostapeln är placerad i mätboxens vägg för att kunna beräkna värmeflödet, Qbox, 
som läcker från mätboxen till skyddsboxen genom mätboxens väggar. 
Placering av termostaplar och dess mätpunkter visas i figur 3.3. 
 
 
 
 

3.4  Mätning 
 
3.4.1  Allmänt 
 
Mätningarna som krävs för att kunna beräkna U-värdet utfördes i en guarded hotbox på 
sollaboratoriet vid Energi och Byggnads Design, LTH. 
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Hotboxen är byggd enligt internationell standard, ISO 8990. 
En skiss på hotboxens utförande kan ses i figur 3.3 och fotografin kan ses i figur 3.2. 
Varmt respektive kallt rum är vardera 21,6 m3. 
På mätboxens kanter limmades vita gummilister fast, se högra bilden i figur 3.2.  
Dessa trycktes mot omfattningsväggen med hjälp av ett trästag placerat mellan mätboxens 
bakre vägg och skyddsboxensvägg. Detta för att minska det endimensionella värmeflödet, 
Q1D, mellan mätboxen och skyddsboxen vid mätboxkanten.  
Mätboxens väggar är gjorda i 16 cm tjock frigolit för att undvika luft- och fuktöverföring från 
mätboxen till skyddsboxen.  
Omfattningsväggen består av 20 cm tjock frigolit samt ett yttre plywoodlager som är 1 cm 
tjockt. Hålet i omfattningsväggen är 1.2× 1.2 m och mätboxen har måtten 1.8× 1.8× 0.65 m.  
Det finns fyra kylfläktar i det kalla rummet. De är placerade två och två bredvid varandra 
uppe vid taket på sidoväggarna. Kylfläktarna går två i taget vilket gav oss visa störningar 
under mätningarna.  
För att minska dessa störningar placerades skärmar mellan kylfläktarna och mätobjektet från 
golv till tak precis bakom skärmväggen. Det finns en liten fläkt placerad vid termostaten i det 
kalla rummet som gör att kylfläktarna inte går för långa perioder i sträck. 
Fyra fläktar placerades på en träställning intill skärmväggen i det kalla rummet och riktades 
mot mätobjektet. Detta för att skapa en forcerad konvektion som ska simulera en verklig 
utomhusmiljö där luften har en påtvingad rörelse.  
I det varma rummet hade vi inga fläktar för att här uppnå den egenkonvektion som uppstår i 
en vanlig inomhusmiljö. När mätningarna utförs är det viktigt att systemet är i jämvikt, d.v.s. 
att temperaturerna och värmeslingans effekt är konstanta. 
 
 
 

                         
 
       Figur 3.2   Hotboxen.    Till höger: mätboxen och värmeslingan i det varma rummet.  
                         Till vänster: kalibreringsskiva med tre temperaturpunkter samt fyra  
                              fläktar som skapar forcerad konvektion i det kalla rummet. 
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                     Figur 3.3        Skiss över hotboxen på sollaboratoriet, LTH.  
                 Den övre bilden visar hotboxen i genomskärning från sidan. 
                 Elevation A-A visar skärmväggens temperaturpunkter.  
                 Elevation B-B visar termoslingorna som är fästa på omfattningsväggen.  
                 I elevation B-B visar pilarna en temperaturdifferensmätning mellan två  
                 intill liggande punkter. Den yttre slingan används till att beräkna Q1D och  
                 den inre slingan används till att beräkna Q2D.  [Fieber A & Johansson T] 
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3.4.2  Kalibreringsmätning 
 
Kalibrering är nödvändig vid hotboxmätningar och måste utföras innan man kan beräkna  
U-värdet på mätobjektet, solfönstret.  
Kalibreringen görs för att ta reda på hur stor del av värmeslingans tillförda värme som går 
genom omfattningsväggen.  
Eftersom värmekonduktansen (värmeflödet) är känd för både kalibreringsskivorna och 
mätboxen kan värmekonduktansen för omfattningsväggen beräknas.  
Beräkning av omfattningsväggens värmekonduktans har utförts i kap 6.1.3. 
Desto fler kalibreringsmätningar som görs desto noggrannare kan man bestämma 
omfattningsväggens värmekonduktans. Ett noggrannare kalibreringsresultat fås även om 
kalibrering utförs på två olika kalibreringsskivor med olika tjocklek. 
Vid den första kalibreringsmätningen ställdes effekt och riktning in på de fyra fläktarna som 
skapar den forcerade konvektionen i det kalla rummet.  
Denna inställning behölls sedan vid övriga mätningar.  
Fläktarna ställdes in på högsta effekt och riktades 20 grader nedåt för att träffa symetriskt på 
mätobjektet. Fläktarna hade tre effektlägen. Av, låg effekt samt hög effekt. 
Högsta effekten valdes för att detta gav ett värmeövergångsmotstånd på utsidan som stämde 
bra överens med Nybyggnadsreglerna.  
Kalibreringen har utförts på två olika kalibreringsskivor med kända värmekonduktanser. 
Den tunna kalibreringsskivan är 4,8 cm tjock och den tjocka är 9,7 cm tjock. 
Vid kalibreringen placeras en kalibreringsskiva i det kvadratiska hålet i omfattningsväggen 
mellan hotboxens kalla och varma rum. Se figur 3.2. 
Kalibreringsskivan placerades kant i kant med omfattningsväggen på den varma sidan. 
De första sex kalibreringsmätningarna utfördes på den tunna kalibreringsskivan.  
Vi hade här konstant lufttemperatur i det kalla rummet, 5°C, och i skyddsboxen, 21°C. 
Temperaturen i mätboxen varierades från 17°C till 43°C. 
Därefter utfördes två kalibreringsmätningar på den tjocka kalibreringsskivan.  
I det första fallet hade vi som ovan i det kalla rummet, 5°C, och i skyddsboxen, 21°C. 
I det andra fallet hade vi i det kalla rummet, -10°C, och i skyddsboxen, 21°C.  
Under båda dessa mätningar hade vi 22°C i mätboxen. 
Till sist gjorde vi en kalibreringsmätning med den tunna kalibreringsskivan under samma 
temperaturförhållanden som för den sista mätningen med den tjocka kalibreringsskivan. 
Sammanlagt gjorde vi alltså nio kalibreringsmätningar. Utifrån dessa nio mätningar har vi 
beräknat värmekonduktansen för omfattningsväggen. 
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3.4.3  Solfönstermätning  
 
Vid solfönstermätningarna monterades dubbelglaset bort från solfönsterprototypen. 
Eftersom det kvadratiska hålet i omfattningsväggen var större än solfönsterglaset fylldes hålet 
nedtill ut med en EPS-cellplastskiva med känd värmegenomgångskoefficient. 
För att fixera och täta dubbelglaset mot omfattningsväggen limmades tunna EPS-
cellplastskivor fast på trälister som sedan skruvades fast i båda sidorna samt i ovansidan på 
det kvadratiska hålets kant. 
Dubbelglaset placerades mot de cellplastbeklädda trälisterna, kant i kant med 
omfattningsväggen på hotboxens varma sidan, ovanpå EPS-cellplastskivan.  
För att förhindra varmluftläckage från varmt till kalltrum tejpades skarven mellan 
dubbelglaset och omfattningsväggen över med en tätt tejp.  
Solfönsterramen, Solfönstret utan dubbelglaset, placerades på den varma sidan, på konsoler 
som vi skruvat fast i omfattningsväggen, mitt för dubbelglaset.  
En mjuk gummilist som var fäst på solfönsterramen pressades mot dubbelglaset vilket gjorde 
att det blev tätt mellan dubbelglaset och solfönsterramen. 
Solfönsterramen skruvades därefter fast i omfattningsväggen för att hela solfönstret skulle 
vara ordentligt fixerat och tätt, vilket det kommer att vara i det verkliga fallet. 
 
Samtliga mätningar på solfönstret har utförts med 5°C i det kalla rummet och 21°C i det 
varma rummets mätbox och skyddsbox. Den tillförda effekten på värmeslingan kommer dock 
att variera mycket beroende på vilket läge solfönsterpersiennen befinner sig i. 
Mätning 1 gjordes enbart på dubbelglaset innan solfönsterramen bars in i hotboxen. 
Resterande mätningar är gjorda på hela solfönstret, både dubbelglaset och solfönsterramen, 
med lamellerna i olika lägen. 
Mätning 2 utfördes med lamellerna i nedfällt/öppet läge. 
Därefter utfördes tre olika mätningar med lamellerna i uppfällt/stängt läge. 
Den första helt utan extra isolering, mätning 3.  
Den andra med extra isolering mellan lamellerna, mätning 4.  
Den tredje med extra isolering mellan lamellerna samt extra isolering av varje cell mot glaset, 
mätning 5. 
Sedan utfördes två mätningar med den nedersta lamellen öppen och de övriga fyra stängda. 
Den nedersta lamellen öppnades för att undvika kallras. 
I det första fallet, mätning 6, användes extra isolering mellan de stängda lamellerna och i det 
andra fallet, mätning 7, användes även extra isolering av varje cell mot glaset. 
Tillsist gjordes fyra olika mätningar, mätning 8, 9, 10 och 11, med samtliga lameller i 
halvöppet läge med olika avstånd mellan lamellerna.  
Avståndet mellan lamellerna på mätningarna i halvöppet läge var 2, 5, 8 resp. 11 cm.  
Figuren 3.4 visar solfönsterlamellernas lägen vid olika mätningar. 
Till vänster är det uppfällda/stängda läget och till höger är det nedfällda/öppna läget. 
De övriga fyra är s.k. halvöppna lägen. Från vänster sett är det 2, 5, 8 resp. 11 cm  
mellanrum mellan lamellerna. 
Elva mätningar gjordes totalt, en mätning på dubbelglaset och tio mätningar på 
solfönsterprototypen.  
Extra isoleringen som användes var vid samtliga fall smala skumgummilister. 
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                  öppningsvinkel  0˚ 95˚37˚ 47˚ 56˚ 66˚  
 
               Figur 3.4     Solfönsterlamellernas lägen vid olika mätningar. [Fieber A] 
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3.5  Beräkning av Solfönstrets U-värde 
 
3.5.1  Allmänt 
 
U-värdet bestäms enligt internationell standard genom två omgivningstemperaturer, Tn. 
En omgivningstemperatur på vardera sida om mätobjektet.  
En i det kalla rummet, Tn1, och en i det varma rummet,Tn2. 
De båda omgivningstemperaturerna beräknas med ekvation 3.1 nedan. 
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Ta = Lufttemperatur [K]  
Tr = Strålningstemperatur [K] 
Ts = Mätobjektets yttemperatur [K] 
Qfön = Värmeeffekt genom solfönster [W] 
Afön = Solfönsterglasets area [m²] 
EhT = Koefficient [-] 
 
Strålningstemperaturen, Tr, är temperaturen på den ytan som ”ses” av mätobjektet.  
I det kalla rummet är det medelyttemperaturen på skärmväggen och i det varma rummet är det 
medelyttemperaturen på mätboxens vägg. 
Mätobjektets yttemperatur, Ts, är i det kalla rummet glastemperaturen. 
I det varma rummet är det glastemperaturen i de fall lamellerna är öppna och temperaturen på 
lamellernas utsida i de fall lamellerna är stängda. 
Värmeeffekten genom solfönstret, Qfön, beräknas i ekvation 3.5. 
Emissivitetsfaktorn, E, och strålningskoefficienten, hT, beräknas med ekvation 3.2 resp. 3.3. 
Ekvationerna slås ihop och ger koefficienten EhT i ekvation 3.4.  
Konvektionskoefficienten, hC, är med i den ursprungliga ekvationen för 
omgivningstemperaturen men förkortas bort. 
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σ  = Stefan-Boltzmann konstant = 81067,5 −⋅  [W/m2K4] 
ε  = Emittans [-] 
 

1ε  är skärmväggens respektive mätboxväggens emittans.  

2ε  är glasets emittans i det kalla rummet. I det varma rummet är det glasets emittans i de fall 
lamellerna är öppna och emittansen på lamellens utsida i de fall lamellerna är stängda. 
I läget där lamellerna är halvöppna samt i läget där den nedre lamellen är öppen har 
emittansen och yttemperaturen på lamellernas utsida på den varma sidan använts vid 
beräkningarna. Dvs. beräkningarna har utförts som om lamellerna varit stängda pga. att 
lamellerna täcker en större area av solfönstret än vad glaset gör sett från boxväggen. 
Värmeeffekten genom solfönster, Qfön, beräknas enligt ekvation 3.5 nedan. 
 

DDnerDcellboxomffön QQQTGTGTGQQ 122121 3 −−⋅−∆⋅−∆⋅−∆⋅−=                                   (3.5)                    

 
Q = Värmeslingans tillförda effekt [W]  
Gomf = Omfattningsväggens värmekonduktans [W/K] 
Gbox = Mätboxens värmekonduktans [W/K] 
Gcell = Cellplastskivans värmekonduktans [W/K] 
∆ T1 = Lufttemperaturskillnad mellan varmt och kallt rum [K] 
∆ T2 = Yttemperaturskillnad mellan in och utsida av mätbox [K] 
Q2D  = Tvådimensionellt värmeflöde [W] 
Q1D  = Endimensionellt värmeflöde [W] 
 
Omfattningsväggens värmekonduktans, Gomf, har beräknats i ekvation 3.8.  
Ett genomsnittligt värde på omfattningsväggens värmekonduktans, Gomf  = 0, 45 W/K, från 
kalibreringen har använts vid beräkning av solfönstrets U-värde.  
Mätboxens värmekonduktans, Gbox, och cellplastskivans värmekonduktans, Gcell, har 
beräknats med ekvation 3.9. Med cellplastskivan menas skivan som fyller ut 
omfattningsväggens kvadratiska hål nedtill.  
Q2D och Q2Dner har beräknats i kapitel 3.5.2 och Q1D  har beräknats i kapitel 3.5.3. 
 
U-värdet beräknas enligt ekvation 3.6 nedan. De två omgivningstemperaturerna, Tn1 och Tn2, 
beräknas med ekvation 3.1 och värmeeffekten genom solfönstret, Qfön, beräknas med ekvation 
3.5. 
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I tabell 3.1 nedan visas resultatet av U-värdesberäkningarna.  
Omgivningstemperaturerna Tn1 och Tn2 varierar medvetet väldigt lite eftersom vi vill ha 
samma grundförutsättningar för alla mätningar. 
 
 



 
 

27

Värmeeffekten genom solfönstret, Qfön, varierar dock mycket beroende på lamellernas läge.  
I de fall lamellerna är öppna strömmar det givetvis mer värme till det kalla rummet än vid de 
fall lamellerna är stängda. I de fall lamellerna är öppna kommer den tillförda effekten på 
värmeslingan, Q, att bli väldigt hög för att kunna hålla en konstant temperatur på 21ºC i 
mätboxen eftersom värmen kontinuerligt försvinner ut till det kalla rummet. Att mycket 
värme passerar mätobjektet till den kalla sidan, högt Qfön, medför givetvis ett högt U-värde. 
Qfön är direkt proportionell mot U-värdet eftersom övriga variabler i ekvation 3.6 är konstanta. 
 
 
Mätning Qfön  (W) Tn1  (ºC) Tn2  (ºC) U-värde (W/m²K) 
1 57,72 4,95 20,87 2,816 
2 51,82 4,86 21,40 2,433 
3 28,93 4,75 21,58 1,334 
4 26,20 4,80 21,53 1,216 
5 25,19 4,87 21,56 1,172 
6 31,70 4,92 21,59 1,477 
7 31,50 4,92 21,54 1,472 
8 37,33 4,96 21,74 1,728 
9 40,38 4,96 21,81 1,862 
10 44,97 4,83 21,68 2,071 
11 48,74 4,83 21,65 2,250 

 
Tabell 3.1   Resultat av U-värdesberäkningar samt värden som krävdes  
                    för dess beräkning. 
 
 
 
 
 
 
3.5.2  Tvådimensionellt värmeflöde i hörn 
 
Det tvådimensionella värmeflödet, Q2D, som uppstår i kanterna på mätobjekten kan beräknas 
på två sätt, med omfattningsväggens inre termoslinga eller med hjälp av programmet Heat 2. 
Jag har valt att använda mig av programmet Heat 2.  
Fyra olika modeller skapades i Heat2, se figur 3.5 nedan. 
Två modeller för kalibreringen, de två översta, och två modeller för solfönstret, de två 
understa. Den första kalibreringsmodellen, uppe till vänster, är med den tunna 
kalibreringsskivan på 4,8 cm och den andra kalibreringsmodellen, uppe till höger, är med den 
tjocka kalibreringsskivan på 9,7 cm.  
Den första modellen för solfönstret, nere till vänster, är för den nedre kanten och den andra 
modellen, nere till höger, är för de resterande tre kanterna som är likadana. 
När modellerna skapades i Heat 2 angavs geometrin samt ingående material och dess 
värmegenomgångskoefficient. Dubbelglaset har ritats som ett element med 
värmegenomgångskoefficienten 0,037 W/mK. Detta värde är beräknat utifrån dubbelglasets 
U-värde och tjocklek. I modellen uppe till vänster i figur 3.5 visar pilen hur det 
tvådimensionella värmeflödet passerar genom väggen. 
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Figur 3.5    Skisser av modellerna som användes vid beräkning av tvådimensionellt 
                    värmeflöde.    
  
 
Dessa fyra modeller har kompilerats för olika temperaturskillnader för att få reda på det 
tvådimensionella värmeflödet, kantflödet, vid de olika mätningarna.  
Resultatet av kalibreringsmodellerna kan ses i tabell 3.2. 
 
 
Mätning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
d (cm) 4,8 4,8 4,8 4,8 4.8 4,8 9,7 9,7 4,8 
T kall (°C) 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 4,8 -9,9 -9,9 
T varm (°C) 22,3 32,5 22,4 17,6 19,5 42,6 21,9 22,0 21,9 
q2D (W/m) 0,42 0,66 0,42 0,30 0,35 0,90 0,32 0,59 0,76 
Q2D (W)    2,02 3,17 2,02 1,44 1,68 4,32 1,54 2,83 3,65 
 
Tabell 3.2      Kalibreringsskivornas kantflöden beräknade med Heat 2. 
 
 
Vid solfönstermätningarna har vi haft samma temperaturer i kallt och varmt rum för alla 
mätningarna, vilket medför att vi kommer att få samma kantflöde i alla fallen.  
Den tillförda effekten på värmeslingan kommer dock att variera mycket beroende på vilket 
läge solfönsterpersiennen befinner sig i. 
Eftersom det kvadratiska hålet i väggen var större än solfönster prototypen var vi tvungna att 
isolera nedtill med en EPS-cellplastskiva. Kantflödet nedtill kommer att bli större än på 
övriga tre kanter eftersom denna isolerade yta är väldigt stor. På de övriga tre kanterna har vi 
endast tunna EPS-cellplastlister. Resultatet av solfönstermodellerna kan ses i tabell 3.3. 
Q2Dner är värmeflödet vid den nedre kanten på omfattningsväggens kvadratiska hål. 
Vid övriga tre kanter är värmeflöde Q2D. 
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Solfönster kant vänster, höger, upp ner 
T kall (°C) 5 5 
T varm (°C) 21,9 21,9 
q2D (W/m) 0,60 0,85 
Q2D  (W) 0,72 1,02 

  
Tabell 3.3      Solfönstrets kantflöden beräknade med Heat 2. 
 
 
 
 
3.5.3  Endimensionellt värmeflöde mellan mätbox och skyddsbox 
 
Det endimensionella värmeflöde, Q1D, som uppstår mellan mätboxen och skyddsboxen längs 
mätboxens kant beräknas med hjälp av termoslingan som är placerad där mätboxen ligger an 
mot omfattningsväggen. Denna termoslingan ger temperaturdifferensen 3T∆ .  

Vid samtliga solfönstermätningar har vi medvetet försökt ha samma temperatur i skyddsbox 
och mätbox vilket minskar 3T∆  och Q1D.  

Eftersom Q1D är en värmeförlust vill vi naturligtvis att den ska vara så liten som möjligt.  
Q1D beräknas enligt ekvation 3.7 nedan. 
 
 

L

dOT
Q ply

D
13

1

⋅⋅⋅∆
=

λ
                                                                                                         (3.7) 

 
 

=∆ 3T  Yttemperaturskillnad mellan in- och utsida vid mätboxens kant  [K] 

=plyλ  Värmeledningsskoefficient för plywood [W/mK] 

O  =  Termoslingans omkrets [m] 
d1 =  Plywoodens tjocklek [m] 
L  =  Avståndet mellan två intill liggande mätpunkter i termoslingan [m] 
 
 
Resultatet av det endimensionella värmeflödet vid solfönstermätningarna visas i tabell 3.4. 
Det endimensionella värmeflödet är vid samtliga solfönstermätningarna väldigt litet och 
påverkar inte U-värdet nämnvärt. Vid kalibreringen är det endimensionella värmeflödet något 
större eftersom temperaturskillnaden mellan mätbox och skyddsbox är större, se tabell 3.5. 
Temperaturen i skyddsboxen är 20,6ºC vid samtliga mätningar medan temperaturen i 
mätboxen medvetet har varierats mycket under kalibreringen för att få ett noggrannare 
kalibreringsresultat. I de fall Q1D är negativ, mätning 4 och 5, har vi haft 18ºC resp. 20ºC i 
mätboxen. Vilket innebär att värme tillförs mätboxen från skyddsboxen eftersom mätboxen 
har lägre temperatur än skyddsboxen. I de fall Q1D är som störst, mätning 2 och 6, har vi haft 
32ºC resp. 42ºC i mätboxen. 
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Mätning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
∆ T3  (K) 0,14 0,27 0,15 0,09 0,15 0,20 0,14 0,19 0,21 0,26 0,31 
Q1D (W) 0,04 0,09 0,05 0,03 0,05 0,07 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 
 
Tabell 3.4        Resultat av endimensionellt värmeflöde vid solfönstermätning. 
 
 
Mätning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
∆ T3  (K) 0,51 3,55 0,53 -0,90 -0,34 6,56 0,39 0,41 0,39 
Q1D (W) 0,16 1,15 0,17 -0,29 -0,11 2,13 0,13 0,13 0,13 
 
Tabell 3.5       Resultat av endimensionellt värmeflöde vid kalibrering.  
 
 
 
 
3.5.4  Omfattningsväggens värmekonduktans 
 
Beräkning av omfattningsväggens värmekonduktans, Gomf, utfördes enligt ekvation 3.8 efter 
att kalibreringsmätningarna var utförda.  
 

DDboxkalomf QQTGTGQTG 1221 4 −⋅−∆⋅−∆⋅−=∆⋅                                                            (3.8) 

 
Q = Värmeslingans tillförda effekt [W]  
Gomf = Omfattningsväggens värmekonduktans [W/K] 
Gkal  = Kalibreringsskivans värmekonduktans [W/K] 
Gbox = Mätboxens värmekonduktans [W/K] 
∆ T  =  Kalibreringsskivans yttemperaturskillnad mellan varm och kall sida [K] 
∆ T1 = Lufttemperaturskillnad mellan varmt och kallt rum [K] 
∆ T2 = Yttemperaturskillnad mellan in och utsida av mätbox [K] 
Q2D  = Tvådimensionellt värmeflöde [W] 
Q1D  = Endimensionellt värmeflöde [W] 
 
Det tvådimensionella värmeflöde, Q2D, beräknas i kapitel 3.5.2 och det endimensionella 
värmeflöde, Q1D, beräknas i kapitel 3.5.3. 
Värmekonduktansen för de båda kalibreringsskivorna, Gkal1 och Gkal2, samt för mätboxen, 
Gbox, beräknas enligt ekvation 3.9. Vilket ger resultatet Gkal1 = 0,99 W/K, Gkal2 = 0,49 W/K 
samt Gbox = 1,41 W/K. 
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frigλ =  Värmeledningskoefficient för frigolit [W/mK] 

A =  Frigolitarea [m2] 
d  =  Frigolittjocklek [m] 
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Mätdata som krävs för att beräkna omfattningsväggens värmekonduktans, Gomf, visas i tabell 
3.6. Ett genomsnittligt värde på omfattningsväggens värmekonduktans har tagits fram från 
samtliga kalibreringsmätningar. Gomf  = 0,45 W/K. Detta värde på omfattningsväggens 
värmekonduktans har använts vid beräkning av solfönstrets U-värde.  
 
 
Mätning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Q (W) 25,43 67,05 25,15 1,63 13,07 110,80 17,46 31,32 44,51 
∆ T (K) 14,98 23,60 14,93 10,87 12,51 32,32 15,53 29,05 27,33 
∆ T1 (K) 17,55 27,63 17,49 12,72 14,60 37,65 17,12 31,85 31,78 
∆ T2 (K) 0,37 7,72 0,39 3,78 2,19 15,15 0,08 0,12 0,37 
 
Tabell 3.6    Mätdata som krävs för beräkning av omfattningsväggens värmekonduktans, Gomf. 
                        
 
 

 
3.6  Resultat och kommentarer 
 
I tabell 3.7 och figur 3.6 visas resultatet av samtliga U-värdes beräkningar som utförts på 
solfönstret. Hur U-värdena beräknats visas utförligt i Kap3.5. 
Vid mätning 2, öppen persienn, erhölls ett något lägre U-värde än vid mätning 1, endast 
dubbelglas, vilket tyder på att solfönstret har en viss isolerande förmåga även i öppet tillstånd. 
Den mätningen som är mest intressant är mätning nummer 3.  
Persiennen är här stängd samt att ingen extra isolering har använts.  
I det stängda läget isolerar persiennen som bäst samtidigt som hybriderna har högst 
verkningsgrad. Isoleringen vid mätning 3 är mer realistisk än vid de två andra mätningarna 
som utfördes med stängd persienn, mätning 4 och 5, där extra isolering har använts. 
Eftersom konstruktionen består av rörliga delar blir det nämligen svårt att isolera solfönstret 
mer än vad man redan gjort på prototypen.  
Mätning nummer tre gav ett U-värde på 1,3 W/m²K vilket motsvarar den värmeisolerande 
förmågan hos en 1,9 cm tjock EPS-cellplastskiva. Förutsatt att EPS-cellplastskiva har 
värmegenomgångskoefficienten 0,033 W/mK och att värmeövergångsmotståndet på in- och 
utsida använts enligt Nybyggnadsreglerna.  
En vanlig isolerad vägg har ett ungefärligt U-värde på 0,5 W/m²K dock beroende på väggens 
isolering och tjocklek.  
Ett tvåglasfönster med mellanliggande luftspalt har ett ungefärligt U-värdet på 2,8 W/m²K 
och ett treglasfönster med mellanliggande luftspalt har ett ungefärligt U-värdet på 1,9 W/m²K.  
Förhoppningen med solfönstret är att komma nära U-värdet för en isolerad vägg vilket har 
lyckats tämligen bra. 
En möjlighet att förbättra solfönstrets U-värde skulle kunna vara att förse reflektorn med 
tjockare isolering. Detta lär dock inte komma på fråga eftersom konstruktören inte anser detta 
vara estetisk tilltalande. Reflektorn hade från början en isolering som var två cm tjock men 
eftersom man misstänkte att det inte skulle isolera tillräckligt bra valde man istället en 
isolering som var fyra cm tjock trots viss skepsis angående den estetiska aspekten. 
Möjligheten till att isolera solfönstret nämnvärt på annat sett är tämligen liten eftersom 
konstruktionen består av rörliga delar.  
Installation av trippelglas, som isolerar väldigt bra, istället för ett dubbelglas är heller inte 
aktuellt eftersom detta skulle innebära mindre solinstrålning vilket är grundförutsättningen för 
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hela konstruktionen. Lågemissionsskikt som används för att reflektera rumsvärmen tillbaka in 
i huset är inte aktuellt i detta fall eftersom det inte släpper igenom tillräckligt mycket solljus.  
Att tämligen låga U-värden fås när den nedre lamellen är öppen och de övriga lamellerna är 
stängda, mätning nummer 6 och 7, beror på att kallras undviks och att varm luft stiger upp 
och samlas innanför lamellerna.  
Vill man endast öppna en eller ett par lameller för att få in solljus i huset bör man alltså välja 
de nedersta för att solfönstret ska ge en så bra isolering som möjligt samtidigt som 
verkningsgraden för hybriderna är maximal i de fall lamellerna är stängda.   
Hade enbart den övre lamellen öppnats hade vi fått ett kallras, kall luft hade samlats innanför 
lamellerna, vilket inneburit ett klart högre U-värde än vad vi fick vid mätning 6 och 7.  
Någon sådan mätning utfördes dock inte. 
Ett annat sätt att få in solljus i huset, utan att öppna alla lamellerna helt, är att ställa in alla 
lamellerna i halvöppet läge. 
Mätningarna 8, 9, 10 och 11 har utförts med samtliga lameller i halvöppet läge med olika 
avstånd mellan lamellerna. 
Detta resulterar dock i ganska höga U-värden samtidigt som ingen av lamellerna ger maximal 
verkningsgrad för hybriderna. 
För att göra en korrekt bedömning av vilket läge som är mest gynnsamt av det halvöppna 
läget och läget där endast den nedre lamellen är öppen måste hänsyn tagas till absorbatorns 
värmeutbyte för respektive fall.  
Tittar man enbart på U-värdet är läget med den nedre lamellen öppen att föredra. 
Det är dock möjligt att det halvöppna läget ger ett bättre värmeutbyte eftersom alla lamellerna 
reflekterar viss del av det inkommande solljuset på hybriderna. Beroende på mellanrummet 
mellan lamellerna kommer olika stor del av det inkommande solljuset att träffa hybriderna. 
Mindre mellanrum leder till att större del av det inkommande solljuset träffar hybriderna. 
I läget med endast den nedre lamellen öppen ger den öppna lamellen ingen reflektion alls av 
det inkommande solljuset men övriga lameller ger maximal reflektion av det inkommande 
solljuset på hybriderna. 
 
 

Mätning Beskrivning av mätning U-värde (W/m²K) 
1 Endast dubbelglas 2,816 
2 Persienn öppen 2,433 
3 Persienn stängd 1,334 
4 Persienn stängd samt A 1,216 
5 Persienn stängd samt A och B 1,172 
6 Nedersta lamellen öppen samt A 1,477 
7 Nedersta lamellen öppen samt A och B 1,472 
8 Persienn halvöppen, 2 cm mellan lameller 1,728 
9 Persienn halvöppen, 5 cm mellan lameller 1,862 
10 Persienn halvöppen, 8 cm mellan lameller 2,071 
11 Persienn halvöppen, 11 cm mellan lameller 2,250 

 
      Tabell 3.7         Resultat av U-värdesmätningar 
                               A, Extra isolering mellan lamellerna 
                               B, Extra isolering av varje cell mot glaset 
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     Figur 3.6         Resultat av U-värdesmätningar 
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4. Aktiv solenergi 
 
 
 
4.1  Allmänt 
 
Att utnyttja solinstrålningen till uppvärmning genom solfångare och/eller elproduktion genom 
solceller kallas aktiv solenergi.  
Med aktiv solenergi menas i detta fall energin som utvinns genom solfönstrets solhybrider, 
dvs. solceller och solfångare. Solfönstrets aktiva solvärmeutbyte kommer att behandlas i kap 
4.2 Solvärme och solfönstrets elutbyte kommer att behandlas i kap 4.3 Solel.  
Det har gjorts en del liknande mätningar tidigare för att bestämma energiutbytet på 
solhybrider med denna typ av reflektorer. Det som skiljer denna mätning från tidigare 
solhybridmätningar är att vi har använt ett dubbelglas eftersom vi är i behov av den extra 
isolering som det ger. I vanligt fall använder man enkelglas på solhybrider för att så mycket 
solljus som möjligt ska träffa solhybriden. Dubbelglaset kommer alltså att minska 
solinstrålningen till solhybriden något. På solhybrider med denna typ av reflektorer går 
ungefär 15 % av den instrålade effektiva energin till direkt el och ungefär 85 % till värme.  
På värmesidan tillkommer dock värmeförluster.  
 

 
 
4.2  Solvärme 
 
4.2.1  Allmänt 
 
Med aktiv solvärme avses värmen som absorbatorerna tillgodogör sig av solinstrålningen. 
För att bestämma absorbatorns värmeutbyte vid olika solvinklar gjordes två olika mätningar 
på solfönstret, en inomhus med solsimulator och en utomhus i solen. 
Hur mycket energi som kan utvinnas per kvadratmeter solfönster och år beräknades därefter 
genom simulering i programmet Minsun.  
Minsun är ett dataprogram som är utvecklat för att simulera värmeutbytet för 
solfångaranläggningar. Eftersom programmet ger den totala instrålningen mot ytan under ett 
år kan även elenergiutbytet för solcellerna beräknas.  
Minsun har ett stort klimatdataregister som den hämtar information ifrån.  
Vid Minsun simuleringen som utfördes för Stockholm (lat 59,31) hämtades information om 
solens läge samt ljusintensitet från klimatdataregistret för varje timma under ett år.  
Utifrån inomhus- och utomhusmätningarna beräknades absorbatorns värmeutbyte vid olika 
solvinklar i syd-nord led, vilket var indata i Minsun. 
Minsun beräknar alltså utifrån solens läge och intensitet samt indata från mätningarna 
värmeutbytet för varje timma under ett år för att slutligen ge det årliga värmeutbytet per 
kvadratmeter solfönster. Givetvis krävs information om solfångartyp och dess parametrar 
samt reflektorns utformning och reflektion. Även optiskaförluster samt värmeförluster tas 
med i Minsunsimuleringen.  
Solfönstret har ett två-axligt vinkelberoende, syd-nord samt väst-öst led. 
Eftersom vi inte kan vinkla solfönstret mellan 0 och 90 grader vid utomhusmätningen var 
inomhusmätningen nödvändig för att ta reda på solfönstrets vinkelberonde i syd-nord led. 
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Vid inomhusmätningen behöver vi inte vrida solfönstret utan kan istället variera höjden på 
solsimulatorn och på så sätt få önskad solvinkel. 
Utomhusmätningen är dock ändå nödvändig för att bestämma skalan på mätningen inomhus 
eftersom lamporna i solsimulatorn endast ger ifrån sig kortvågig strålning samt att lamporna 
ger variation i ljusintensitet över mätobjektet. 
Någon mätning i väst-öst led görs inte utan man antar att transmissionen av solljuset i detta 
led följer solljusets transmission för vanligt glas. 
Mätningen nedan, kap 4.2.2 och kap 4.2.3, avser utomhusmätningen.  
Inomhusmätningen utfördes med solsimulatorn på sollaboratoriet, LTH. Se fig 4.1 nedan. 
 
 
 

                                 
 
                                 Fig 4.1   Solsimulatorn vid Sollaboratoriet, LTH. 
 
 
Utförandet av inomhusmätningen är i princip detsamma som utomhusmätningen.  
Inomhusmätningen och Minsunsimuleringen har utförts av Håkan Håkansson och Helena 
Gajbert, Energi och ByggnadsDesign, LTH.  
Resultatet från mätningarna och Minsunsimuleringen redovisas i kap 4.4 Resultat och 
kommentarer.  
 
4.2.2  Mätutrustning 
 
Mätutrustningen som användes vid utomhusmätningen bestod av värmeväxlare, 
cirkulationsvattenpump, avluftare, flödesmätare, två pyranometrar samt logger.  
Bilder på mätutrustningen kan ses i figur 4.2 nedan. 
Cirkulationsvattenpumpen pumpar runt vattnet i det slutna systemet mellan solfönster och 
värmeväxlare. Avluftaren tar bort luftbubblorna i vattnet, flödesmätaren mäter det 
cirkulerande vattnets flöde och värmeväxlaren kyler ner det uppvärmda vattnet.  
Pyranometern placerad på marken mäter det totala instrålade solljuset och pyranometern 
placerad på solfönsteret mäter totala solinstrålningen i solfönsterplanet.  
Loggern används, precis som vid U-värdesmätningen, till att samla in och lagra mätdata. 
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                 Figur 4.2    Mätutrustning.   Till vänster:  värmeväxlare, avluftare och  
                 flödesmätare. Till höger: pyranometer 
 
4.2.3  Mätning 
 
Mätningen utfördes vid en klar molnfri vårdag på Arkitektbyggnadens parkering på LTH. 
Solfönsterprototypen placerades i 30 graders lutning riktad rakt mot solen, se figur 4.3.  
Vi valde 30 grader eftersom solfångare i regel har störst utbyte vid denna vinkel. 
Plastslangar monterades till solfönstrets kopparrörslinga för att bilda ett slutet system mellan 
solfönster och värmeväxlare, se högra bilden i figur 4.3. I detta slutna system var även 
cirkulationsvattenpump, avluftaren samt flödesmätaren inkopplat. 
Värmeväxlaren, se vänstra bilden i figur 4.2, kyler ner det uppvärmda vattnet som kommer 
från solfönstret för att sedan pumpas in i solfönstret igen. Värmeväxlaren är placerad i 
skuggan bakom solfönstret eftersom man vill att metallen ska vara sval och ge en bra 
avkylande effekt med hjälp av utomhusluften.  
Det slutna systemet fylldes med vatten och pumpades runt samtidigt som avluftaren tog bort 
de flesta luftbubblorna i vattnet innan vi påbörjade vår mätning. Det är viktigt att vattnet är 
fritt från luftbubblor eftersom det annars kan uppstå luftfickor i det slutna systemet. Även 
rörströmningen blir jämnare utan luftbubblor vilket även ökar värmeutbytet. 
Eftersom vi haft problem med mycket luftbubblor i det cirkulerande vattnet vid en tidigare 
mätning valde vi att inte använda oss av den översta absorbatorn som vi nu fäste 
aluminiumfolie över. Se mittersta bilden i figur 4.3. I och med att den översta absorbatorn inte 
användes behövde vi inte koppla någon slang till prototypens vänstra övre röranslutning vilket 
vi gjort vid tidigare mätning. Vid denna mätning kopplades slangen istället till prototypens 
övre högra röranslutning vilket gjorde att färre luftbubblor bildades. 
Rosa cellplast placerades på kopparrören till vänster av solfönstret, se vänstra bilden i figur 
4.3, för att kopparrören inte skulle värmas upp av solen.  
Pyranometern i den vänstra bilden i figur 4.3 mäter totala solinstrålningen i solfönsterplanet.  
Pyranometern placerad på marken, se högra bilden i figur 4.2, mäter totala solinstrålningen. 
I den högra bilden i figur 4.2 kan även en ställning med en träplatta ses. Denna användes för 
att mäta den diffusa, indirekta, solinstrålningen och detta görs genom att placera ställningen i 
ett läge där träplattan skuggar pyranometern. Det direkta instrålade solljuset fås genom  
subtraktion av det totala instrålade ljuset med den indirekta solinstrålningen. Resultatet från 
inomhus- och utomhusmätningen redovisas i kap 4.4 Resultat och kommentarer.  
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            Fig 4.3     Solfönsterprototypen vid mätning av solvärmeutbytet utomhus.  
                            Bilden till höger visar cirkulationsvattenpump samt slangkoppling  
                            mellan solfönster och värmeväxlare. 
 

 
 
4.3  Solel 
 
Produktion av solel sker genom solcellens direkta omvandling av solljus till elektrisk energi.  
Eftersom det inte finns några solceller installerade på solfönsterprototypen konstruerades en 
prototyp försedd med en reflektor och en solhybrid placerade innanför ett dubbelglas.  
På denna prototyp utfördes solelmätningar både inomhus och utomhus.   
Därefter utfördes en Minsunsimulering för att beräkna solfönstrets årliga solelutbyte. 
Mätning och simulering av solelutbytet utfördes av Johan Nilsson, Energi och 
ByggnadsDesign, LTH. 
Solcellsmodulen som mätningen utfördes på var en PV-modul, bestående av flera 
polykristallina silikonceller, vilket även är tänkt att användas på solfönstret.  
En solcellsmodul består av flera seriekopplade solceller vilket kan vara problematiskt 
eftersom strömmen inte blir större än i den svagaste cellen. Detta innebär att hela modulen 
kan slås ut även om bara en cell skuggas. 
PV-modulen har framförallt valts för att den är billig att framställa samt att den tillverkas i 
fyrkantigt format.  
De solcellsmoduler som har klart bättre effektivitet är också väldigt mycket dyrare. 
Solcellens placering ovanpå absorbatorn ökar solcellens verkningsgrad avsevärt eftersom den 
då kyls ner av vattnet som cirkulerar genom solfångarsystemet.  
Eftersom reflektorn dubblerar elutbytet minskas de dyra ytorna av solceller som idag kostar 
runt 4500 kr/m2. 
Minsunsimuleringen utfördes utifrån en inomhus- och en utomhusmätning, på liknande sätt 
som den som utfördes för beräkning av den aktiva solvärmen. 
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4.4  Resultat och kommentarer 
 
Vid solvinklar lägre än 15 grader reflekteras inget solljus i reflektorn utan endast solljuset 
som infaller direkt på solhybriden går till aktiv solenergi.  
Vid solvinklar över 15 grader reflekterar reflektorn solljuset på solhybriden.  
Värmeutbytet ökar med sänkt arbetstemperatur.  
Värmeutbyte är 103 kWh/m2 glasad yta, vid 50˚C arbetstemperatur.  
För arbetstemperaturer vid 40˚C och 25˚C är det årliga energiutbytet 155 respektive 250 
kWh/m2 glasad yta. 
Simuleringen i Minsun som utfördes för Stockholm (lat 59,31) visar att solfönstret årligen ger 
234 kWh/m2 aktiv solenergi, varav 79 kWh/m2 är solel och 155 kWh/m2 är solvärme. 
Uppskattningsvis tas 180 kWh/m2 aktiv solenergi tillvara i det verkliga fallet, varav 60 
kWh/m2 är solel och 120 kWh/m2 är solvärme. 
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5. Passiv solenergi 
 
 
 
Att utan installerade system och endast genom byggnadens gestaltning utnyttja 
solinstrålningen för uppvärmning av byggnaden kallas passiv solvärme.  
Med passiv solvärme menas i detta fall den solvärme som tillförs huset genom solfönstren. 
Programmet ParaSol har använts för att uppskatta den passiva solvärmen som tillförs genom 
solfönstret vid öppna lameller samt värmeförlusterna som bortförs vid stängda lameller. 
Beräkningarna är gjorda utifrån automatisk styrning av solfönsterlamellerna, med en 
ljussensor, vilket ger maximal effektivitet. Vid manuell styrning är det svårt att uppnå denna 
höga effektivitet eftersom de boendes trevnad kommer med i bilden. 
Det är svårt att avgöra hur mycket av den passiva solvärme som kommer huset till 
användning i det verkliga fallet, därför har en grov uppskattning gjorts. ParaSolsimuleringen 
har utförts av  
Tobias Rosencrantz och Andreas Fieber, Energi och ByggnadsDesign, LTH. 
 
Beräkningarna i ParaSol har delats upp på två säsonger.  
En vintersäsong och en säsong för övriga året. Detta eftersom solfönstret inte fungerar som 
aktivt solenergisystem under vintern, vilket det gör under övriga året. 
Under vintersäsongen, november till februari, har solfönstret vid beräkningarna fungerat som 
isolerande vägg, stängda lameller, alternativt passivt solvärmesystem, öppna lameller, baserat 
på energibalansen:  
 
W = I – U · ∆T 
 
W = Solfönstrets passiva solenergitillförsel (W/m2)  
I = Solinstrålning genom solfönstret (W/m2) 
U = Solfönstrets värmegenomgångskoefficient (W/m2K) 
∆T = Lufttemperaturdifferens mellan inomhus och utomhus (K) 
 
I de fall förlusterna genom solfönstret, U · ∆T, är större än solinstrålningen, I, har lamellerna 
stängts för att solfönstret ska fungera som isolerande vägg. 
I de fall förlusterna är mindre än solinstrålningnen har lamellerna öppnats för att huset ska 
kunna tillgodogöra sig passiv solvärme. 
I ParaSol har beräkningen ovan gjorts för Stockholm (lat 59,31) varje timma under ett år med 
hjälp av ett klimatdataregister.  
Simuleringen i ParaSol ger ett passivt solvärmetillskott under vintersäsongen på 10 kWh/m².  
 
Under övriga året, mars till oktober, har en annan modell använts. 
Vid solinstrålning under 50 W/m2 har lamellerna stängts för att fungera som isolerande vägg. 
Har solinstrålningen varit över 300 W/m2 har lamellerna stängts för att fungera som solskydd 
samt aktivt solvärmesystem. Vid solinstrålning mellan 50 W/m2 och 300 W/m2 har lamellerna 
varit öppna och fungerat som passivt solvärmesystem.  
ParaSol simuleringen gav en förlust på 14 kWh/m2 i det fall lamellerna fungerar som 
isolerande vägg och en vinst på 214 kWh/m2 när lamellerna är öppna och fungerar som 
passivt solvärmesystem. 
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När lamellerna fungerar som solskydd samt aktivt solvärmesystem fås det största 
energiutbytet. Detta behandlas i kap 4 Aktiv solenergi eftersom detta energiutbyte inte är 
passivt.   
 
Solfönstrets totala passiva solvärmetillförsel blir uppskattningsvis 210 kWh/m2 & år. 
Varav 180 kWh/m2 & år uppskattas komma huset till användning i det verkliga fallet. 
 
Ett vanligt tvåglasfönster släpper årligen igenom 609 kWh/m2 och ett tvåglasfönster med 
invändigt emissionskikt släpper årligen igenom 502 kWh/m2.  
Solfönstret släpper årligen igenom 368 kWh/m2 förutsatt att solfönsterlamellerna stängs när 
solinstrålningen överstiger 300 W/m2.  
Solfönstret minskar alltså kylbehovet genom att skugga bort 241 kWh/m2 jämfört med ett 
vanligt tvåglasfönster och 134 kWh/m2 jämfört med ett tvåglasfönster med invändigt 
emissionsskikt. Förutsatt att solfönsterlamellerna stängs för att fungera som solskydd när 
solinstrålningen överstiger 300 W/m2. 
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6. Ekonomisk kalkyl, dimensionering och         
    täckningsgrad 
 
 
 
 
Solfönstret uppskattas kosta 2500 kr/m2 vid industriell tillverkning, 1500 kr i materialkostnad 
och 1000 kr i tillverkningskostnad. Detta är dock en grov uppskattning. 
Beräkningar visar att solfönstret ger 360 kWh/m2 & år, inkluderat båda aktiv och passiv 
solenergi. 
Detta innebär att om solfönstrets el och värmeproduktion samt dess besparing av annan 
uppvärmning genom tillförsel av passiv solvärme från ett år ska betala hela kostnaden för 
solfönstret kommer det att kosta: 
 
2500 / 360 = 6,94 kr/kWh 
 
Om solfönstret istället betalas under en tioårsperiod med en annuitet på 0,1 blir priset en 
tiondel av ovanstående, nämligen 0,69 kr/kWh. Vilket är ungefär vad elpriset ligger på idag. 
Det är vanligt att avbetalningar görs över en tioårsperiod eftersom banklån ofta inte ges över 
längre perioder. 
Solhybridens livslängd är dock längre än 10 år, möjligtvis upp till 30 år.  
Med ovanstående kalkyl skulle det innebära att solfönstret ger gratis energi efter dessa 10 år 
då investeringskostnaden betalats av. Driftskostnaden som normalt uppskattas till 10 % av 
investeringskostnaden tillkommer dock.   
 
Om man istället gör ovanstående kalkyl baklänges d.v.s. utgår från vad varje kWh solenergi 
maximalt får kosta och därefter beräknar solfönstrets maximala produktionskostnad. 
Låt säga att vi är villiga att betala 1 kr/kWh för vår solenergi om investeringen slåss ut på en 
tioårsperiod, med annuiteten 0,1. Detta ger en produktionskostnad på: 
 
1 / 0,1 · 360 = 3600 kr/m2 
 
Solfönsterkostnaden vid industriell tillverkning får alltså inte överstiga 3600 kr/m2. 
 
Vid dimensionering av solfångare/solfönster som fungerar som solvärmesystem till småhus 
utgår man vanligtvis från husets tappvarmvattenförbrukning eftersom den är konstant under 
året. Detta för att undvika en rejält överdimensionerad anläggning.  
Vid dimensioneringen är det bra om man vet husets tappvarmvattenförbrukningen annars 
uppskattas den normalt till 65 liter varmt vatten per person och dag vilket motsvarar 
energiförbrukningen 500 kWh/mån för fyra personer. Detta kan dock variera mycket då det 
främst är duschvanorna som styr varmvattenanvändningen.  
Eftersom jag inte vet tappvarmvattenförbrukningen för Solgården i Älvkarleby följer jag 
ovanstående uppskattning. Solfångare/Solfönster som fungerar som solvärmesystem till 
småhus bör dimensioneras för att ha en 100 % täckningsgrad sommartid. 
Dvs. solfönsterytan bör i detta fall generera 500 kWh/mån under halva maj, juni, juli och 
halva augusti vilket 18 m2 solfönster riktade i söderläge i Älvkarleby gör. 
Uppnås en täckningsgrad på nära 100 % utanför eldningssäsongen, halva maj, juni, juli och 
halva augusti, motsvarar detta en årstäckning på 35-50 % av årsbehovet av energi till 
tappvarmvatten eller 10-25 % av det totala värmebehovet. 



 
 

44

En svensk normalvilla förbrukar ca 25000 kWh under ett år vilket jag antar att även 
Solgården gör. 18 m2 solfönster på Solgården i Älvkarleby ger ungefärligen 6500 kWh/år, 
vilket medför en 26 % täckning av Solgårdens totala energibehov.  
Att öka solfönsterytan är i detta fall inte meningsfullt eftersom solfönstren ger 100 % täckning 
under sommarmånaderna halva maj, juni, juli, halva augusti vilket dimensioneringen utgår 
ifrån.  
Ökas solfönsterytan riskerar man att få mycket överskottsvärme sommartid och endast en 
mindre ökning av täckningsgraden av det totala värmebehovet.  
Detta innebär att 74 % av det totala energibehovet måste komma från någon annan form av 
energikälla. På Solgården ska den resterande värmen komma från en redan installerad 
pelletpanna och eftersom solcellerna inte täcker hela elbehovet måste även el installeras. 
 
Det vanligaste svenska kombisystemet för solvärme (kombination av rumsuppvärmning och 
varmvatten) är ett ved/sol-system. Oftast ingår en elvärmare i systemet, i form av en elpatron, 
eftersom vedeldaren vintertid vill ha möjlighet att resa bort utan att huset blir utkylt.  
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7. Diskussion och slutsats 
 
 
 
 
Solfönstret ger årligen 360 kWh/m2 solenergi, inkluderat både passiv och aktiv solenergi. 
Den passiva solvärmen beräknas årligen till 210 kWh/m2 varav 180 kWh/m2 uppskattas 
komma huset tillgodo. Den aktiva solenergin beräknas årligen ge 79 kWh/m2 solel och 155 
kWh/m2 solvärme varav uppskattningsvis 60 kWh/m2 solel och 120 kWh/m2 solvärme 
kommer huset tillgodo.  
Det aktiva värmeutbytet ökar med sänkt arbetstemperatur. Värmeutbyte är 103 kWh/m2 
glasad yta, vid 50˚C arbetstemperatur. För arbetstemperaturer vid 40˚C och 25˚C är det årliga 
energiutbytet 155 respektive 250 kWh/m2 glasad yta. 
 
Årligen transmitteras 609 kWh/m2 solenergi genom solfönstret varav 10 % uppskattningsvis 
tas tillvara som solel genom solcellerna. Ungefär 20 % av den transmitterade solenergin tas 
tillvara som aktiv solvärme genom solfångarna och 30 % genom passiv solvärme.  
 
Den ekonomiska kalkylen visar att solenergin kommer att kosta 69 öre/kWh, vilket är ett 
väldigt bra resultat. Förutsatt att investeringen slåss ut på en tioårsperiod samt att kostnaden 
för industriell produktion av solfönstret hamnar på 2500 kr/m2, vilket är en grov uppskattning.  
Om den ekonomiska kalkylen istället utgår ifrån att man är villig att betala  
1 kr/kWh för sin solenergi under en tioårsperiod, resulterar detta i att solfönsterkostnaden inte 
får överstiga 3600 kr/m2 vid industriell tillverkning. 
 
Reflektorn som är väldigt billig i förhållande till absorbatorn och framför allt till solcellen är 
en väldigt viktig del av solfångarkonstruktionen. Reflektorn koncentrerar solinstrålningen på 
solhybriden vilket gör att man får ner dyra solcells- och absorbatorytor vilket är viktigt för att 
kunna göra solenergin konkurrenskraftig. Solcellens placering ovanpå absorbatorn är väldigt 
gynnsam eftersom det ökar solcellens verkningsgrad markant eftersom den kontinuerligt kyls 
ned av vattnet som cirkulerar i solfångarsystemet.  
Vid solvinklar lägre än 15 grader reflekteras inget solljus i reflektorn utan endast solljuset 
som infaller direkt på solhybriden går till aktiv solenergi.  
Vid solvinklar över 15 grader reflekterar reflektorn solljuset på solhybriden.  
 
Den värmeisolerandeförmågan hos solfönstret förbättrades avsevärt när lamellerna stängdes. 
U-värdet sänktes från 2,4 W/m²K, öppet tillstånd, till 1,3 W/m²K, stängt tillstånd.  
Vilket motsvarar den värmeisolerande förmågan hos en 1,9 cm tjock EPS-cellplastskiva. 
Förutsatt att EPS-cellplastskiva har värmegenomgångskoefficienten 0,033 W/mK och att 
värmeövergångsmotståndet på in- och utsida använts enligt Nybyggnadsreglerna.  
Förhoppningen var att nå värmeisoleringsförmågan hos en vanlig isolerad vägg som har ett 
ungefärligt U-värde på 0,5 W/m²K, dock beroende på väggens isolering och tjocklek, vilket 
har lyckats tämligen bra.  
Vill man öppna lamellerna för att få in ljus i rummet utan att öppna alla lamellerna helt kan 
detta göras på två olika sätt. Antingen genom att endast öppna en lamell, lämpligtvis den 
understa lamellen och därmed undvika kallras, eller genom att placera alla lamellerna i 
halvöppet läge.  I det första läget erhölls ett U-värde på 1,5 W/m²K och i det andra läget 
erhölls ett U-värde på 1,7 W/m²K (2 cm mellan lamellerna). Vilket av dessa två lägen som 
genererar mest solenergi har vi dock ej undersökt.  
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Solfönstrets värmeisolerande delar är förutom ett dubbelglas med mellanliggande luftspalt 
flera reflektorer/lameller som är isolerade med fyra centimeter tjock frigolit.  
Frigoliten har en bra värmeisolerande förmåga eftersom materialet är uppbyggt av slutna 
luftfyllda celler. Det är alltså luftens låga värmekonduktivitet som till stor del ger frigoliten 
dess goda värmeisolerande förmåga. Att en övre gräns på fyra centimeter har valts för 
isoleringstjockleken beror på den estetiska aspekten. Även sikten ut genom solfönstret 
försämras vid installation av tjockare isolering. Installation av ett dubbelglas som isolerar 
bättre utan att transmittera mindre solljus kan vara ett sätt att förbättra solfönstrets 
värmeisolerandeförmåga. Kostnaden av detta dubbelglas lär dock bli hög. Möjligheten till att 
sänka solfönstrets U-värde nämnvärt genom att isolera på annat sett anses som tämligen liten 
eftersom konstruktionen består av rörliga delar. 
 
En nackdel med solfönsterkonstruktionen är att solskyddet är placerat innanför dubbelglaset. 
Ett utvändigt placerat solskydd skuggar effektivare eftersom värmen då inte släpps in i huset. 
En annan nackdel med solfönstret är att sikten ut genom fönstret begränsas av lamellerna.  
 
Ett annat examensjobb som gjorts parallellt med detta på avdelningen Energi och 
ByggnadsDesign är installation av solfönster i ett trapphus i Augustenborg, Malmö.  
I detta inglasade trapphus har de problem med överhettning under sommaren och nedkylning 
under vintern. Här kommer solfönstren väl till pass eftersom de fungerar som solskydd på 
sommaren för att motverka överhettning och som isolerande vägg på vintern för att motverka 
nedkylning. Solfönstren kommer bättre till sin rätt vid denna typ av installation än vid 
installation i bostäder eftersom de här kan styras helt automatiskt, vilket ger en högre 
solenergiutvinning än om de hade styrts manuellt. Den manuella styrningen är dock viktig i 
de fall solfönstren installeras i bostäder där den personliga trevnaden måste komma i anspråk.  
Att förbättra solfönstrets isolerande förmåga genom att installera tjockare isolering i 
lamellerna skulle kunna vara ett alternativ vid denna typ av installation. Detta är dock inte 
aktuellt vid installation i bostäder pga. den estetiska aspekten.  
 
18 m2 solfönster på Solgården i Älvkarleby ger ungefärligen 6500 kWh/år, vilket medför  
en 26 % täckning av Solgårdens totala energibehov. Förutsatt att det årliga energibehovet är 
25000 kWh/år. På Solgården ska den resterande värmen komma från en redan installerad 
pelletpanna och eftersom solcellerna inte täcker hela elbehovet måste även el installeras. 
Att öka solfönsterytan är i detta fall inte meningsfullt eftersom solfönstren ger 100 % täckning 
under sommarmånaderna vilket dimensioneringen utgår ifrån. Ökas solfönsterytan riskerar 
man att få mycket överskottsvärme sommartid och endast en mindre ökning av 
täckningsgraden av det totala värmebehovet.  
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