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Bakgrund:
Bostadsrättsföreningen Sälgen 8, Rådmansgatan 22, 114 25 Stockholm,
beskriver nedan utvecklingen av utförandet av ovan nämnda projekt i
enlighet med bestämmelserna i Naturskyddsföreningens beslut den 29
juni 2021.

Bostadsrättsföreningen Sälgen 8 bestämde sig för att utvärdera
möjligheterna till att handskas med miljö- och energi-problem och vilka
åtgärder som skulle kunna genomföras i huset. Många åtgärder
analyserades och flera har genomförts. Även nya energibesparande
förslag ligger nu i pipeline, och kommer att genomföras i framtiden.

Föreningens medlemmar framförde intresse för att spara energi, både i
elförbrukning och i uppvärmning av fastigheten.
Flera åtgärder utvärderades och bland dem undersökte vi möjligheten om
vi kunde isolera de stora fönstren. Vi kom fram till att de på grund av
strålning och konvektion, förlorar en del av värmen från systemet.
En av de åtgärder som utvärderades var att montera ett tredje
glasfönster.

Fastigheten är kvalificerad som ett "kulturminneshus", belägen i centrala
Stockholm. En sådan installation måste således ske med hänsyn till
byggnadens arkitektur och dess traditionella arkitektoniska värde. De
flesta av fönstren är original från början av förra seklet, mer än 100 år
gamla. Fönstrens tidstypiska och speciella karaktär bevarar den speciella
atmosfären från Stockholm 1915. Ventilationen av byggnaden sker genom
självdrag.
Många tilläggsisolerande lösningar installerar ett glas på utsidan av
fönstren. I vårt fall med spröjsade fönster innebar det att ett sådant
ingrepp var omöjligt. 
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Förslag som ändrade utseendet på fönstren, såsom metallramar (stål eller
aluminium), gångjärn och andra yttre element bedömdes som
oacceptabla. 

Slutligen beslutade vi att acceptera förslaget från Grundels AB, som
implementerar en lösning som praktiskt taget inte påverkar utseendet på
fönstren, varken interiört eller exteriört. Metoden som används består i
att lägga till ett tredje glas till fönstrens inre glas genom att vulkanisera
en 6 mm tjock ram i aluminum.  Utrymmet och den helt slutna
luftkammaren som skapas mellan de båda glasen, gör det möjligt att öka
värmeisolerings koefficienten avsevärt. Eftersom det yttre glaset är
spröjsat, och därför mindre än det invändiga glaset, är den inbyggda
ramen helt osynlig, och fönstren behåller sin traditionella karaktär. För att
täcka den vulkaniserade ramen installeras en trälist, vars färgnyans
matchar fönsterkarmens.

Det beslutades också att genomgående installera 6 mm glas i fastigheten.
Vid lägre fönster monterades 8 mm säkerhetsglas, enligt gällande
säkerhetsföreskrifter.

Beskrivning av vald isoleringsmetod.

Standard gamla fönster med lösning 1+1 glas. U-värde 2,9 W/m2.

Samma fönster med vulkaniserat tredje glas 1+2. U-värdet blir 1,3 W/m2
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Handlingsplan.
När beslutet fattats (vad gällde dimensionen, ramarnas färg och nyanser)
påbörjades arbetet. Företaget tillverkade 110 distansbågar och 110
fönsterglas, vart och ett specialdesignat för varje fönster. Allt detta
installerades under drygt tre veckor.

Alla grannar informeras om handlingsplanen som innehöll en preliminär
dag och tid för arbetsstart i varje lägenhet. Dagligen utvärderades det
inför morgondagen och de boende blev väl förberedda inför de moment
som förelåg.
Denna metod visade sig vara skonsam för de boende då man endast
behövde frigöra fönsternischen och inget oljud eller restmaterial spreds i
lägenheterna.
Produkterna som installerades, var prefabricerade i Grundels fabrik, och
monterades därefter på plats utan att fönstren behövde demonteras.
Även tätningslisterna på alla fönster förnyades.

Sparar vi energi efter projektet?
Det är för tidigt att exakt kunna redovisa den energibesparing som
installationen av extra glasen har medfört för vår förening, men
förhoppningsvis är den avsevärd. Vi kan presentera den information som
vår fjärrvärmeleverantör,  Stockholms Exergi, redovisar om vår
förbrukning.

Grafiken visar energiförbrukningen för hela  2020 respektive 2021 och där
ser man att för de första 9 månaderna av 2021 är förbrukningen i princip
oförändrad, medan de tre sista månaderna (efter fönster-installationen)
visar en betydande nedgång.
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Mer detaljerat presenteras här nedan siffror för energiförbrukningen för
de tre månaderna efter installationen av de tredje glasen (slutmonterades
under september 2021), jämfört med året innan.

Baserat på denna faktiska information sparade vi mer än 10% energi
under månaderna efter projektet avslutades.  Föreningen kommer att
presentera den årliga förbrukningen om ett år, för att komplettera
analysen. Om vi summerar detta tillsammans med ett bättre
inomhusklimat och mindre buller kan vi med glädje konstatera att det
blev ett lyckat projekt.

Detta sammanfaller väl med den teoretiska beräkningen av ändringen av
U-värdet för fönstren, från 2,9 W/m2 till 1,3 W/m2, vilket skulle spara ca
29.784 kWh per år,  med en minskning av 7.446 kg koldioxid (CO2) per
är. (Enligt leverantörens beräkning - bifogas)

Med dagens energipriser, och med tanke på att en sänkning av dessa inte
är sannolik, kan man konstatera att projektet är och förblir ekonomiskt
fördelaktigt.

Slutsats och rekommendationer för liknande projekt

Föreningen konstaterar med glädje att den teoretiska kalkylen
sammanfaller väl med den faktiska energibesparingen som
energileverantören redovisar. Vi är medvetna om att tiden är för kort för
att dra långvariga slutsatser men allt pekar på att vårt projekt  blir ett
posititv bidrag till energisparandet. Om vi summerar detta tillsammans
med ett bättre inomhusklimat, mindre störande buller och att
energisparandet medför lägre kostnader för föreningen kan vi med glädje
konstatera att det blev ett lyckat projekt.

Projektet blev direkt och konkret energibesparande. Insatsen visade sig
dessutom vara tekniskt genomförbar, ekonomiskt fördelaktig och med
sidofördelar genom bättre inomhusmiljö.

BRF Sälgen 8 tackar för det stöd vi fått från Naturskyddsföreningen, och
rekommenderar varmt  till andra BRföreningar att ansöka om ekonomiskt
stöd från Energisparfonden, administrerat av

4



Naturskyddsföreningen genom Bra Miljöval. En konkret och enkel form att
bidra till energibesparing. 
BRF Sälgen 8 hoppas kunna återkomma med nya förslag till
energieffektivisering i vårt hus.

Rekommendationer:
 - Tålamod. Informera alla grannar om arbetsprocessen. Ange exakt när
och hur arbetet ska utföras i varje sektor av huset.
 - Förbered ett bra utrymme för förvaring av materialet. Ramarna är
ömtåliga, och måste hanteras varsamt, vilket kräver ganska mycket
utrymme. Varje ram har en specifik kod, eftersom den är tillverkad för ett
speciellt fönster, och det mest praktiska är att de lagras i samma ordning
som de kommer att installeras. Detta kräver utrymme. Vi kunde lösa det
genom att använda entrén i huset där isolerbågar och glas deponerades i
fastställd ordning och med enkel åtkomst.
 - Strikt kontrollera installationen av alla glas. Det är bättre att utföra en
kontroll direkt efter installationen så att eventuella defekter kan åtgärdas
omedelbart.
 - Kontrollera efter installationen att det inte finns några sprickor varken i
det nya glaset eller i det gamla. Vulkaniseringen av det ena glaset över
det andra kan orsaka sprickor när snabba temperaturförändringar sker.
Samtidigt är utrymmet mellan de två glasen hermetiskt tätt,
temperaturväxling medför förändringar i  tryck, vilket  kan ge sprickor.
Garanti mot sprickor måste vara specificerad i avtalet med
installationsfirman. 
 - Kondens mellan det nya och det gamla glaset måste också kontrolleras,
vilket indikerar att tätningen mellan dem inte är korrekt. Detta visas bara
när plötsliga temperaturvariationer inträffar. Man måste vara uppmärksam
för att kunna reklamera inom garantiperioden. 

5



BILAGA- till slutrapport.

BRF Sälgen 8 -

Teoretisk energisparkalkyl baserad på följande data:

Isolering glasyta från U-värde 2,9 till 1,3 W/m²

Ombyggnad från 2-glas till 3-glas - (2+1)

Antal glas/luft 109 st

Antal m² glas 124 m²

Antal m² boyta 1 459 m²

Beräknat befintligt U-värde 2,9 W/m²

Nytt U-värde efter åtgärder 1,3 W/m²

Gradtimmar 106 000 gr.tim

Sänkning av inomhustemperatur 1 °C

Ny inomhustemperatur 21 °C

Energibesparing per år 29 784 kWh

Minskad koldioxid per år (CO2/år) 7 446 kg

(Kalkylen levererad av Grundels AB - Karlstad)
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