
Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå

”UNDERHÅLLSFRIA”

FÖNSTER

Noémi Szabó

Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng

Örebro vårterminen 2009

Examinator: Jan Sundqvist

I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR DAGENS “UNDERHÅLLSFRIA” FÖNSTER

UNDERHÅLLSFRIA OCH HUR SER MAN PÅ DESSA SOM FÖRETAG OCH INTRESSENT?



Förord

Jag vill tacka Samuel Palmblad på Smålandsmuseum som lade grunden till

examensarbetet och har bidragit med många bra förslag.

Tacksamhet riktas också till de företag som ställt upp på intervjuer: Elitfönster AB; Anders

Sommansson, Kronfönster AB; Magnus Fransson, Traryd Fönster AB; Johan Ojdemark,

Enomics fönster i Örebro AB; Ingela Abrahamsson, Svenarums snickerier AB; Jonny

Fransson, Svenska byggnadsvårdsföreningen; Henrik Ogstedt.

Ett stort tack vill jag rikta till SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, särskilt Börje

Gustavsson som gjorde det möjligt att genomföra besiktningarna.

Sist men inte minst vill jag tacka min handledare, Stefan Petersson på Örebro Universitet,

för den ovärderliga hjälpen vid sammanställningen av rapporten.

Olofström, November 2009

Noemi Szabo



Abstract

The aim of this examination paper is to get an overview on the “no-maintenance” windows

that exist on the Swedish market, like plastic and aluminium windows.

By way of introduction the reader gets knowledge in the background and problemformulate

that this subject has. This introduction explains why it has become so popular to change

your windows into plastic- and aluminium windows and there is an existing scepticism

against PVC and aluminium as construction material for windows.

The main part of this report is constructed by segments of interviews where both

producers of windows and stakeholders gets to answer questions about their viewing on

no-maintenance windows from a material and construction point of view and where the

production is headed to in the future. This is followed by an evaluation of a questionnaire

on how pleased the house owners that changed their old windows to no-maintenance

windows are, followed by an inspection of windows made up from wood and an aluminium

clothing, windows made from only aluminium and PVC-based windows. It ends with a

theory part about the materials PVC and metal based upon facts included in literature.

By reading this report you can draw the conclusion that no window can be entirely non-

maintenance but that the materials PVC and aluminium still are good substitutes for wood

to lessen the maintenance.

Keyword: No-maintenance, window, PVC, aluminium,

durability, construction, interview



Sammanfattning

Detta examensarbete syftar till att få en överblick på så kallade underhållsfria fönster ute

på svenska marknaden såsom plast och aluminiumfönster.

Inledningsvis ges en introduktion där läsaren sätts in i ämnet via bakgrund och

problemformulering. Här tas upp varför det har blivit populärt att byta till plast och

aluminiumfönster och att det finns en viss skepticism mot PVC och aluminium som

konstruktionsmaterial i fönster.

Huvuddelen av rapporten består av en intervjudel där både fönstertillverkare och

intressenter får besvara frågor om bland annat deras syn på underhållsfria fönster ur

material och konstruktionssynpunkt och vad de tror om framtiden. Sedan följer en

utvärdering genom en mindre enkätundersökning om hur nöjda villaägare är som har bytt

till dessa fönster. Därefter följs den av en besiktning av träfönster med

aluminiumbeklädnad, hel aluminium- och PVC-fönster. Den avslutas med en teoridel om

materialen PVC och metall som grundar sig på faktaböcker.

Av rapporten kan man dra slutsatsen att inget fönster kan vara helt underhållsfritt men att

materialen PVC och aluminium är en bra ersättning för trä i syfte att minska underhållet.

Nyckelord: Underhållsfri, fönster, PVC, aluminium, intervju,

hållbarhet, konstruktion
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

1.1.1 Historia

Det äldsta fönstret var ett hål i taket och hade till syfte att ventilera ut rök och tillföra

dagsljus. När man införde skorstenen började man använda oljat papper, skrapade

djurhudar och fiskblåsor i fönsterhålet. Fönstrets funktion blev då enbart att släppa in ljus.

Med tiden flyttades fönstren ner till väggen där de var mer skyddade från klimatpåverkan.

På 1700-talet kom fönster av glas med blyspröjsade bågar och dessa bestod av små

fönsterrutor, som hölls ihop av så kallade stormjärn av trä eller järn. Fönstren skyddades

av fönsterluckor på de exklusivare husen. Fönstren kittades med fönsterkitt av råolja och

krita. I bågen hyvlade man ut ett spår som man fyllde med fönsterkitt och sköt sedan in

glaset.

I mitten av 1800-talet började man lägga glasrutorna i en utvändig kittfals där de fästes

med specialstift. Då blev det även vanligt med innanfönster. (Gudmundsson, 2002)

Eftersom de gamla fönstren var tillverkade i trä har val av trä alltid spelat en stor roll för

hållbarheten. Vilken typ av trä som är lämpligast framgår av detta citat:

"Trä till snickeri bör vara friskt, fullmoget, rakvuxet, finfibrigt samt vinterfäll…Det bör i

möjligaste mån innehålla kärnved och inte splint- eller ytved samt bör vid användningen

vara fullt torrt... Särskilt rakvuxet och kvistfritt trä bör utväljas till sådana delar, som är

bestämmande för formen, såsom fönsterbågar, fönster- och dörrkarmar samt ramstycken

till karmar, dörrar och paneler." Citat av Valfrid Karlsson, 1915

Detta har efterlevts ända fram till 1960-talet. (http://www.biggan.nu, 2009) När

miljonprogrammet och byggboomerna kom på 1960-talet respektive 1980-talet resulterade

det i en masstillverkning av fönster och man började försumma materialvalet.

(http://www.byggnadsvard.se, 2009) Detta ledde till att dessa fönster fick kortare livslängd

och på grund av bristfälligt underhåll behöver de nu bytas ut.

Man pratar även inom båtbranschen om underhållsfritt. Dessa båtar är av plast och har

marknadsförts som underhållsfria enligt Björn Peter Behrens. Han anser att plastbåtar

liknar gamla träbåtar betydligt mer än vad vi tror när det gäller underhåll. Även dessa

måste underhållas dock mindre grundligt än de gamla träbåtarna. (Behrens, 2008)
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1.1.2 Problematisering

Gamla slitna fönster och dålig erfarenhet av fönsterrenovering har resulterat i en mängd

olika fönstertyper på marknaden som ska passa våra behov. Bland dessa finns så kallade

underhållsfria fönster som PVC (polyvinylklorid), aluminium och träfönster med

aluminiumbeklädnad. Dessa ska vara lätta att sköta och kräver ringa underhåll.

Här kan vi nu ställa en del frågor såsom:

-Hur hållbara och underhållsfria är så kallade underhållsfria fönster?

-Vad säger fönstertillverkare och intressenter om underhållsfria fönster?

-Ser framtiden ljus ut för dessa fönster?

-Har det gjorts några tester på dessa fönster och vad visar resultaten?

-Hur nöjda är de som har plast- och aluminiumfönster?

-Hur lång är hållbarheten på PVC och aluminium?

1.2 Syfte

Detta arbete har gjorts på förfrågan av Smålandsmuseum i Växjö. De har ofta fått frågor

från folk som vill ha råd om de ska byta till underhållsfria fönster eller behålla de gamla.

Därför ser de detta som ett intressant ämne att undersöka då att de gamla fönstren byts ut

mot underhållsfria kan medföra en kulturell förändring. Fönstren är husets ögon. När man

byter till t.ex. plastfönster, som har tjockare profiler än träfönster, förlorar man det

ursprungliga utseendet och husets karaktär förvanskas. Då karmen är väsentligt grövre i

PVC-fönster är det mindre glasyta i dessa än jämfört med vanliga träfönster. Särskilt i

utåtgående fönster är detta en stor nackdel.

1.3 Avgränsningar

Endast plastfönster(även kallat kompositfönster och PVC-fönster), träfönster med

aluminiumbeklädnad, och helaluminiumfönster har behandlats i rapporten.

Koncentrationen i litteraturstudien har lagts på materialen PVC och metall. Värme- och

ljudisolering med underhållsfria fönster tas inte med här även om det frågas om det i

enkätundersökningen.
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2. Metod

Arbetet innehåller intervjuer med fem fönstertillverkare: Elitfönster AB, Kronfönster AB,
Traryd fönster AB, Enomic fönster i Örebro AB, Svenarums snickerier AB; samt två
intressenter: SP-Sveriges tekniska forskningsinstitut och Svenska
byggnadsvårdsföreningen. Dessa företag valdes för att de är dominerande inom
fönstertillverkning. Semistrukturerade frågor användes vid intervjun med utgång från ett
frågeformulär. Svaren skrevs ner på papper varefter renskrivning av anteckningar
skickades tillbaka till den intervjuade för godkännande. Varje intervju tog cirka en timme
men det förekom även mailkontakt där frågor som inte kommit med under intervjun
ställdes och fick svar.

En kvantitativ enkätundersökning gjordes speciellt inriktad mot villaägare, som bytt till

underhållsfria fönster, för att dels få en uppfattning om hur nöjda dessa är och hur fönstren

uppför sig övertid. Enkäterna delades ut slumpvis till folk på skolor och offentliga

institutioner. Området begränsades till Olofström och intilliggande orter. Frågorna testades

av tre personer varav en hade erfarenhet av byte till underhållsfria fönster.

I samarbete med SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, gjordes en kompletterande

besiktning till SP rapporten: Långtidsprovning av fönster - Erfarenheter av fönsterbyten. Ett

befintligt besiktningsprotokoll användes och samtliga fönster undersöktes. Det väsentliga

av undersökningen valdes ut och sammanställdes här i rapporten.
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3. Fönstertyper

Figur 3.1 PVC - /kompositfönster (www.probc.se, 2009)

Figur 3.2 Träfönster med aluminiumbeklädnad (www.fonsterspecialisten.net, 2009)

http://www.probc.se/
http://www.fonsterspecialisten.net/


5

Figur 3.3 Helaluminiumfönster (www.i.ehow.com, 2009)

Figur 3.4 Träfönster (www.trarydfonster.se, 2009)

http://www.i.ehow.com/
http://www.trarydfonster.se/
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4. Empiri

4.1 Intervjuer

4.1.1 Företagspresentation

Här följer en kort presentation av de företag som deltagit i intervjun och de intervjuades

namn och befattning.

Kronfönster AB

Kronfönster startade 2005 och har ca 12 anställda. De levererar fönster till Sveriges

ledande byggföretag, hustillverkare, bostadsrättsföreningar, allmännyttan samt privata

fastighetsägare. Den intervjuade är VD:n Magnus Fransson (www.smp.se, 2009).

Elitfönster AB

Elitfönster började som snickerifabrik men har sedan 1953 koncentrerat sig på

fönstertillverkning. Anders Sommansson, utvecklingschef, är den intervjuade.

(www.elitfonster.se, 2009)

Traryd fönster AB

Svenska Fönster startade sin verksamhet för 60 år och har en gemensam

produktionsanläggning i Edsbyn. De marknadsför och säljer sina produkter via sina

varumärken; SP Fönster och Traryd Fönster. Den som besvarat intervjufrågorna är Johan

Öjdemark, försäljningschef. (www.svenskafonster.se, 2009)

Enomic fönster i Örebro AB

Enomic fönster har sedan 1979 importerat PVC fönster till den svenska marknaden. 1985

startade man en egen fönstertillverkning i Örebro. Sedan dess har Enomic tillverkat

komplicerade fönster, fönsterelement, måttbeställda fönsterpartier samt entrépartier. Den

intervjuade är Ingela Abramsson som är marknadskoordinator på företaget.

(www.enomicfonster.se, 2009)

Svenarums snickerier AB

Svenarums Byggnadssnickerier AB startades för ca 30 år sedan. De tillverkar både enkla

och avancerade speciallösningar avseende i huvudsak snickeriprodukter som fönster, men

även dörrar och trappor. Företagsägaren Jonny Fransson är den intervjuade.

(www.tranavet.com, 2009)

http://www.svenskafonster.se/redirect?openpage&url=http://www.spfonster.se
http://www.svenskafonster.se/redirect?openpage&url=http://www.trarydfonster.se
http://www.enomicfonster.se/
http://www.tranavet.com/
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Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP

SP är ett stort forsknings- och teknologiinstitut där man söker stärka konkurrenskraften

hos de svenska företagen och bidra till ett starkare innovationsklimat, säkerhet, god miljö

och en hållbar utveckling i samhället. Börje Gustavsson, på SP i Borås, arbetar i en grupp

med koncentration på det byggnadsfysikaliska området med inriktning på fönster, dörrar

och isolerglas. (www.sp.se, 2009)

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Henrik Ogstedt, som intervjuas, är medlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Han har

jobbat som glasmästare i flera år och har därför stor erfarenhet av så kallade

underhållsfria fönster. Nu arbetar Ogstedt som byggnadsantikvarie. (Ogstedt, 2009)

http://www.sp.se/
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4.1.2 Intervjusammanfattning - fönstertillverkare

Nedan är en sammanfattning av intervjusvar från fönstertillverkarna: Elitfönster AB,

Kronfönster AB, Traryd fönster AB och Enomic fönster i Örebro AB. I bilagorna 1-4 kan

man se varje företags svar.

Vad gäller begreppet underhållsfritt är alla intervjuade eniga om att något underhållsfritt

fönster inte existerar och att fönster måste underhållas förr eller senare. Detta kan

antingen ske i form av fönsterputsning eller avtorkning av fönsterprofiler. Abramsson på

Enomic fönster tolkar begreppet underhållsfritt fönster som att ingen reparation eller några

större ingrepp behöver göras. M. Fransson från Kronfönster, som framhåller att slippa

måla är just det som gör att ett fönster är underhållsfritt, är skeptisk till att kalla

aluminiumfönster med träbeklädnad för underhållsfria då träet ju måste underhållas.

Öjdemark på Trarydsfönster säger att underhållsfritt är ett ”felaktigt uttryck och felaktig

marknadsföring” för sådant finns inte.

På hur framtiden för underhållsfria fönster ser ut svarar samtliga företag att efterfrågan på

underhållsfria fönster har ökat. Abramsson och M. Fransson säger Sverige ligger

fortfarande efter andra länder och håller fast vid träfönster enligt traditionen. Öjdemark tror

att även om andelen underhållsfria fönster kommer att öka kommer träfönster nog aldrig

kommer att försvinna helt.

Orsak till trenden att folk byter till underhållsfria fönster är enligt Öjdemark att folk vet att så

kallade underhållsfria fönster håller längre än traditionella fönster och inte har problem

med röta. Abramsson och M. Fransson säger att dagens samhälle med press och mindre

fritid resulterar i att folk inte orkar lägga ner tid på underhållsarbetet av fönster. Då utbudet

på fönstermarknaden är stort kan man som villaägare istället unna sig att välja ett

underhållsfritt fönster. Dessutom lönar det sig, enligt M. Fransson, ekonomiskt då nya

fönster med lägre U-värden ger mindre uppvärmningskostnader. Sommansson från

Elitfönster betonar miljön genom att poängtera att om man slipper måleriarbetet skonar

man miljön och detta tjänar man på ekonomiskt.

Vad anser företagen om de underhållsfria fönster som finns ute på marknaden?

Abramsson säger att ”Kvalitén är bra på PVC fönster som tillverkas i Sverige men

konkurrenter med detaljer från Polen och Estland kanske inte uppfyller samma kvalité som

svensktillverkade fönster”. Öjdemark säger att det finns säkert både bra och dålig kvalitet

på fönster ute på svenska marknaden. M. Fransson besvarar denna fråga ur en funktions

och utseendemässig synvinkel med att: fönster ute på marknaden är bra vad gäller

säkerhet och isoleringsegenskaper men att efterlikna gamla fönster är lättare i PVC än trä

med aluminiumbeklädnad.
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Vad gäller underhållsfria fönster ur materialsynpunkt säger Sommansson att PVC är en

miljöbelastning och ser materialet som en kortsiktig lösning. Denna åsikt delas delvis av

Öjdemark, som anser att materialet varken är hållbart rent ekologiskt eller återvinningsbart

i grunden. Fransson tycker att PVC är ett tekniskt bra material att arbeta med då det är

tidsmässigt tillverkningseffektivt jämfört med trä och aluminiumfönster. Dessutom säger

han att PVC är återanvändningsbar och att man kan återanvända plasten upp till 20

gånger. Aluminium kan alltid återanvändas medan målat trä inte kan återanvändas alls.

Abramsson markerar att portätheten i deras PVC-fönster gör att de inte slits på samma

sätt som plastmöbler och att de inte blir missfärgade och blekta.

Vad gäller konstruktion av underhållsfria fönster säger Sommansson att slitage i fästen

mellan aluminium och trä kan uppstå då aluminium är ett stumt material och att bra

konstruktioner påverkar om det blir ett fönster av god kvalitet. Abramsson och Fransson är

båda eniga om att hos träfönster med aluminiumbeklädnad ger utrymmet mellan trä och

aluminium vid vissa tillfällen upphov till kondensutfällning, vilket påverkar fönstrets

utseende negativt. Öjdemark tycker att träfönster med aluminiumbeklädnad beträffande

droppbildning har optimerats och att man vet nu vilken distans man ska ha mellan trä och

aluminium för att inte vattendroppar ska bildas.

Vad är enligt företaget underhållsfritt och vad gör att man kan kalla deras fönster

underhållsfria? Sommansson ser företagets fönster som underhållsfria eftersom de

använder aluminiumbeklädnad som anses vara underhållsfri. Abramsson säger att det är

att man slipper reparera, skrapa och måla om på flera år. Liknande svar ger M. Fransson

som säger att man slipper måla och kitta fönstret. Däremot anser Öjdemark att begreppet

helt underhållsfritt inte stämmer överens med deras träfönster med aluminiumbeklädnad.

De kallar dem istället för minimalt underhållsfria, till skillnad från andra fönstertillverkare

med samma produkt. Med minimalt underhåll är det utsidan av aluminiumprofilen som

åsyftas då de ej behöver underhållsmålas utan endast torkas av ibland.
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4.1.3 Intervjusammanfattning – intressenter

Svaren som följer är från intressenterna: Svenarums snickerier AB, SP-Sveriges tekniska

forskningsinstitut och Svenska byggnadsvårdsföreningen. De exakta svaren återges i

bilagorna 5-7.

När man pratar om begreppet underhållsfritt håller samtliga intervjuade med om att ett helt

underhållsfritt fönster inte existerar. Enligt Ogstedt, på Svenska byggnadsvårdsföreningen,

betyder underhållsfritt långa underhållsintervaller, materialet är svårt att underhålla eller

går inte alls att underhålla. Gustavsson säger att begreppet underhållsfritt felaktigt, då alla

fönster behöver någon form av underhåll, vissa mer andra mindre. J. Fransson säger att

sol och vind tär på all material och måla om måste man göra förr eller senare. Givetvis

finns det möjlighet att dra ut på detta genom att förlänga livslängden på materialet.

När det gäller framtiden för underhållsfria fönster ser samtliga intervjuade positivt på saken

och man märker att försäljningen av PVC och träfönster med aluminiumbeklädnad redan

har ökat. Ogstedt tror ändå att träfönster kommer att finnas kvar på marknaden även

framöver då Sverige är ett konservativt land. Denna åsikt delar även J. Fransson på

Svenarums snickerier AB.

Gustavsson på SP säger att det finns problem på vägen då man som fönstertillverkare har

fått hårdare krav på sig att ta hänsyn till miljöaspekterna kan underhållet tvärtom öka pga

att man byter ut färger mot mindre miljöpåverkande och väljer bort impregnering av

miljöskäl.

Orsak till den uppåtgående trenden av försäljningen av så kallade underhållsfria fönster är,

enligt J. Fransson, att man är trött på att underhålla de gamla träfönstren. Trä var mer

hållbart förr i tiden då man valde ut det bästa virket. Men när miljonprogrammet kom på

60-talet var man i stort behov av nya fönster och intresset för att välja trä med hög densitet

var inte förhärskande. Medan Ogstedt säger att han inte ser detta som en ny trend

eftersom aluminiumfönster varit ute på marknaden i 30-40 år men att traditionella

träfönster alltid haft en större marknadsandel än så kallade underhållsfria fönster utav

plast och aluminium.

Gustavsson säger att orsaken till trenden att byta till underhållsfria fönster är de nya

energikrav och miljökrav från myndigheter och så finns det en vilja om att ha

underhållsfritt.

Vad gäller underhållsfria fönster på marknaden och hur de intervjuade ser på dem så

säger J. Fransson att han är skeptisk mot plast- och kompositfönster medan Gustavsson

och Ogstedt tror att svenska kvalitetsfönster håller vad de lovar. Men enligt Gustavsson

ska man se upp med importerade fönster då de kan skilja sig från svenska värderingar. De

ska vara anpassade till svenska förhållanden.

Hur ser de intervjuade på underhållsfria fönster ur materialsynpunkt? Ogstedt tror att båge

och karm i fönster med aluminiumbeklädnad, helt i aluminium eller plast kan hålla upp till

40 år. Däremot är glaskassetterna begränsade till 20-30 år.
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Beslagen kan däremot hålla mycket längre men det gäller att underhålla dessa med

smörjmedel annars håller de ca 20 år.

Enligt Gustavsson kan plast, aluminium eller impregnerat trä i kombination med andra

material ge komplikationer, i det fall man inte noga har konstruerat och provat. Dessa

komplikationer kan vara t.ex. fogmassa som svärtar ut i en aluminiumbeklädnad eller PVC

som böjs och skapar stora glipor i konstruktionen. Men använder man materialen för sig så

ska det inte vara några problem. J. Fransson har i denna fråga inget att tillägga.

Underhållsfria fönster ur konstruktionssynpunkt kan ge bekymmer vid snäva toleranser i

PVC fönster då PVC rör sig och det lätt bildas glipor säger Gustavsson. Ett annat problem

är att vid montering av aluminiumbeklädnad på träfönster kan det vara svårt att få en bra

ventilation av träbågen.

Ogstedt säger att det är de avancerade beslagen, som är typiska för dagens fönster, ett

stort problem. Det gäller då att sköta om dem.
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4.2 Enkätundersökning

Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på om de villaägare som bytt till

underhållsfria fönster är nöjda eller om det uppstått några problem hittills med karm, båge,

beslag och glas. Fönstertyperna är PVC/komposit och träfönster med

aluminiumbeklädnad/helaluminium.

4.2.1 Frågor

Innehållet på frågorna baserades på vad man har för typ av fönster, kondition på fönstren,

skillnad före och efter byte av fönster i inomhusklimat/ljudisolering och kundnöjdhet.

Fönstertyper

-Material: PVC/ komposit eller helaluminium/ trä med aluminiumbeklädnad

-Fönstertillverkare

-Antal år man har haft fönstren

Kondition

-Om något av följande problem uppstått såsom blekning,flagning, sprickbildning

-Kondition på beslag

-Om någon fönsterdel som har fått bytas ut

Klimat

-Skillnad efter bytet till så kallade underhållsfria fönster i inomhus klimat och

ljudisolering

Kundnöjdhet

-Vad är man mest nöjd med

-Vad är man minst nöjd med

-Orsak till byte av fönster av materialen PVC/ komposit eller helaluminium/ trä med

aluminiumbeklädnad.

4.2.2 Resultat

Fönstertyper

Av de nitton som besvarat frågorna har femton av dem haft PVC-/kompositfönster från ett

halvår till 6 år medan fyra av dem haft träfönster med

aluminiumbeklädnad/helaluminiumfönster från 2 till 19 år. Att PVC-fönster domineras i

undersökningen kan bland annat bero på en lokal återförsäljare av Tysktillverkade PVC-

fönster i Olofström.
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Kondition

Inga anmärkningar har gjorts vad gäller blekning invändigt och utvändigt av karm och

båge. Inte heller vad gäller sprickor i karm eller båge. Av följande: karm, båge, beslag eller

glas, har inget behövt bytas ut på grund av slitage eller skada. Endast en av de tillfrågade

har haft problem med dreh-kipp beslag (gör det möjligt att öppna ett fönster både

horisontellt och vertikalt) och detta på en stor altandörr av PVC som denne haft i 5 år.

Ljudisolering och klimat

Angående klimatet inomhus tycker de flesta att det har blivit varmare efter byte av fönster.

Även vad gäller ljudgenomsläpplighet så har den reducerats vid insättning av de nya

fönstren.

Kundnöjdhet

Att det just är underhållsfritt och att man slipper måla är vad de flesta tyckte var avgörande

för valet av fönster. En av de svarande, vilken hade träfönster med aluminiumbeklädnad,

bytte på grund av att de ville minimera rötskador. Samtliga av de deltagande var nöjda

med sina fönster. Endast en med PVC-/kompositfönster hade en anmärkning ur

materialsynpunkt vilket var saknad av träkänsla.
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4.3 Beständighetstest av SP

Sveriges provnings och forskningsinstitut SP i Borås har gjort ett långtidstest på fönster

bland annat på plast, aluminium/trä och helaluminium. Idén om att byta ut fönstren i en av

SP:s byggnader mot P-märkta och typgodkända fönster uppstod på hösten 1994. Det var

första gången en sådan långtidsstudie gjorts på flera olika fönster samtidigt. Man

bestämde sig för att välja fönster från 10 olika fönstertillverkare och sammanlagt använda

sig av 13 olika modeller. Samtliga fönster är treglasfönster med enkelbåge eller kopplade

bågar. Materialen i fönstren är trä, trä med utvändig aluminiumbeklädnad, plast och

aluminium. Fasaden vetter mot sydöst och är mycket utsatt för väder och vind. Den består

av två våningar med 29 fönster på varje våning. Rapportens syfte var att studera tillståndet

på de gamla fönstren och beständigheten på de nya fönstren.

Vid årsskiftet 94/95 sattes de nya fönstren in. Sedan dess har tre besiktningar gjorts: första

1997 och senaste 2000 av SP. (Olsson-Jonsson, 2002) 2009 i juni gjordes en enskild

besiktning just för detta examensarbete.

Figur 4.1 Fasad med nya fönster. Foto: Noemi Szabo
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4.3.1 Fönsterval

A) 1-luftsfönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium. Fönstren har

glidhängselbeslag och kopplade bågar med en tvåglasisolerruta och ett enkelglas. (20)

B) 1-lufstfönster av plast. Fönstren har glidhängslebeslag och enkelbåge med en treglas

isolerruta. (4)

C) 1-luftsfönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium. Fönstren har

glidhängslebeslag och enkelbåge med en treglas isolerruta. (2)

D) 1-luftsfönster av aluminium. Fönstren har glidhängselbeslag och enkelbåge med en

treglas isolerruta. (2)

E) 1-luftsfönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium. Fönstren har sidohängda,

inåtgående kopplade bågar med en tvåglas isolerruta och ett enkelglas. (4)

F) 1-luftsfönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium. Fönstren har sidohängda,

inåtgående kopplade bågar med en tvåglas isolerruta och ett enkelglas. (4)

G) 1-luftsfönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium. Fönstren har dreh-kipp

beslag och kopplade bågar med en tvåglas isolerruta och ett enkelglas. Isolerrutan har ett

lågemissionsskikt och argongas mellan rutorna, enkelglaset har också ett

lågemissionsskikt. (4)

H) 1-luftsfönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium. Fönstren har sidohängda,

inåtgående kopplade bågar med en tvåglas isolerruta och ett enkelglas. (4)

I) 1-luftsfönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium. Fönstren har dreh-kipp

beslag och enkelbåge med en treglas isolerruta.(2)

(Olsson-Jonsson, 2002)

4.3.2 Mätning av luft - och regntäthet

Innan fönstren sattes upp gjordes mätningar på varje fönstertyp med avseende på luft -

och regntäthet. Då samma fönstertyp användes på flera ställen i fasaden gjordes ett

slumpmässigt urval. Samtliga fönster var typgodkända i funktionsklass C eller D enligt

standard SS 81 81 03. De uppfyller kraven på luft - och regntäthet vid tryckskillnader på

500Pa i klass C och 700Pa i klass D. Läckage i kamfog är inte godkänt enligt P-

märkningsreglerna då vattnet kan nå ändträytor eller karmens väggsida. Nu är det ej

längre tillåtet med läckage genom hörnfogar i karmen och det är skärpt krav på läckage

mellan karm och båge enligt Europastandarden. (Olsson-Jonsson, 2002)
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Tabell 4.1 ”Mätning av luft - och regntäthet hos de nya fönstren. Ett fönster av varje fönstertyp har

provats. ”Godkänd” innebär att fönstret uppfyller kraven på luft - respektive regntäthet för den

funktionsklass som det är klassificerat i, enligt SS 81 81 03. (Olsson-Jonsson, 2002)

Fönstertyp Lufttäthet Regntäthet
Anmärkning
Vid underkänt resultat

A Godkänd Underkänd Läckage mellan trä och aluminiumbeklädnad

B Underkänd Godkänd
Läckage mellan karm och båge vid
undertryck

C Godkänd Underkänd Läckage genom nedre hörnfog i karm
D Godkänd Underkänd Läckage genom nedre hörnfog i karm
E Godkänd Godkänd
F Godkänd Godkänd

G Underkänd Godkänd
Läckage mellan karm och båge vid
överstycke och gångjärnssida vid övertryck

H Godkänd Godkänd
I Godkänd Underkänd Läckage genom nedre hörnfog i karm

4.3.3 Besiktning och arbetssätt

Första besiktningen gjordes 1997 i februari och april. Den andra i mars 1999 och tredje i

februari 2000. (Olsson-Jonsson, 2002) Sista besiktningen gjordes 2009 och det är

resultaten från denna som är relevant och tas upp i följande text.

Besiktningen gjordes i början på juni. Soligt väder under flera veckor kan ha påverkat

resultaten på fuktkvoten till viss del. Då besiktningen genomfördes av två individer kan

avvikelser förekomma beroende på individuell tolkning av undersökningen.

4.3.4 Besiktningsresultat

Slutblecket i plast i PVC fönstret var i dåligt skick, då den var sprucken, porös och

dessutom missfärgad men hade fortfarande kvar sin funktion.

Det verkar vara en ökning på rostiga gångjärn. Vissa beslag kärvar, är tröga och gnisslar.

Ett av fönstren hade dreh-kipp beslag vilket redan från början har krånglat. Målningen på

spanjoletten flagnar på ett antal ställen.
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Figur 4.2 Spanjolett som flagnar. Foto: Noemi Szabo

Då dessa fönster inte har målats på 15 år kan man se tydliga kvistgulningar och gulning

runtom kvistlagningar på flertalet fönster. Sprickor är inte ofta förekommande.

På ett fåtal ställen sitter aluminiumprofilen lite löst i nederkant. Samtliga fönster har ett

lager av kritning. Även PVC-fönster kritar sig men efter rengöring av ytan blir den blank

och slät. Däremot fanns det smuts bakom spröjs på PVC fönster. Detta troligtvis beroende

av vattenintrång. Det förekommer missfärgning i skarvar på träfönster med

aluminiumbeklädnad.

Figur 4.3 Missfärgning i profilskarv. Foto: Noemi Szabo
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Tätningslisterna är sladdriga, söndertrasade och hårda på vissa ställen, som vid

föregående besiktning. Sättning av tätningslister förekommer i flera fönster. I ett par

fönster kan man se att den har missfärgat målningen på intilliggande konstruktion.

Konditionen på träglaslisten varierar och en del är missfärgade och spikarna i dessa är

rostiga. Detta fel fanns redan innan. Samtliga kassetter är hela. Tätbanden har börjat

vandra ut och fönster med silikonkitt är gulfärgade nertill.

Figur 4.4 Missfärgad silikon. Foto: Noemi Szabo

På PVC-fönstren kan man se en tydlig bågning mellan båge och karm i nederkant.

Figur 4.5 PVC som bågnat i nederkant. Foto: Noemi Szabo
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5. Teori

5.1 PVC

Efterfrågan på byggmarknaden av PVC har resulterat i att det finns en mängd olika

skräddarsydda varianter beroende på användningsområde. (Halliwell, 2002) Den indelas i

styv och mjuk PVC. Inom fönsterkonstruktioner använder man styv PVC. (Burström, 2001)

5.1.1 Härdad plast och termoplast

Styv PVC kan indelas i två kategorier: härdplast och termoplast. Härdplast är spröd men är

inte lika lätt påverkbar av temperaturvariationer som termoplast, vilket är segt vid

rumstemperatur. För god slaghållfasthet krävs armering i härdplaster. (Burström, 2001)

5.1.2 Vittring

PVC består av en blandning av baspolymer och olika tillsatser, som bland annat har till

uppgift att hålla materialet resistent för olika exponeringsfaktorer som ger upphov till

vittring och åldring.

Dessa exponeringsfaktorer är följande:

-Kemisk omgivning, vilket inkluderar luft, syrahaltig rök, syrahaltig regn, fukt

-Värme

-Ultraviolett ljus

-Hög energistrålning

Då PVC utsätts för någon av exponeringsfaktorerna leder det ofta till sprickor, minskning i

transparens, blåsor och mindre ändring i form och storlek. Tidigare ickemjukgjorda PVC-

fönster blev spröda vid långvarig utsättning för solljus. (Halliwell, 2002) Men även modern

PVC, som innehåller olika kemiska stabiliserande tillsatser istället, kan ge försämring på

ytan i form av kritighet och matthet p.g.a. regn, solljus och föroreningar. (Hinks & Cook,

1997)

5.1.3 Krympning och böjning

Värmeexpansionskoefficienten för plast är högre än för de traditionella fönstermaterialen. I

vissa fall kan värmeeffektiviteten leda till en differential expansion tvärs genom

profiltjockleken och därmed leda till böjning då ytskiktet har högre temperatur än insidan.

Även värmeåtergång kan vara ett problem då det kan leda till irreversibel krympning.

(Hinks & Cook, 1997) Detta måste tas hänsyn till när man designar, särskilt då PVC:n ska

integreras med andra material. (Halliwell, 2002)
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5.1.4 Konstruktionsdefekter

Då plast inte är lika styvt som t.ex. trä och metall krävs ett invändigt stöd i både båge och

karm mot den väsentliga belastningen från glaskassetten, annars kan det resultera i ett

skevt fönster. Detta kan vara i form av en stålprofil. Det är även viktigt att fönsterbågen

inte är installerad på ett skruvat eller böjt sätt. Sprödbrott kan uppstå under kalla

förhållanden vid t.ex. tillverkning, installation eller underhåll och kan leda till nedsatt

hållbarhet. (Hinks & Cook, 2002)

Plasters hållfasthet under långtidslast är därför, p.g.a. inbyggda spänningar och krypning,

väsentligt lägre än korttidshållfastheten. (Burström, 2001)

Undersökningar säger att majoriteten av defekter beror på dålig yrkesskicklighet vid

installation än i tillverkningsskedet. Fönster i PVC har samma glasningsproblem som

andra fönster av annat material. Vissa fönstertyper med listen liggandes på utsidan ger

säkerhetsproblem mot inbrott. Karakteristiskt tänkbara fall av defekter kan vara tätningen

mellan båge och ram, där vatten kan tränga in, och fall där väggisoleringen är för liten i

omgivande vägg skapas köldbryggor. (Hinks & Cook, 2002)
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5.2 Metall

Fönster av metall utförs främst av aluminium och stål. Det finns tre olika defekttyper

relaterade till korrosion: oxidation, elektrolytisk korrosion och frätande korrosion. Då

fönster är utsatta för luft kan de utstå alla tre attackerna.

5.2.1 Oxidation

På alla aluminiumytor, utsatta för syre på kontaktytan bildas ett oxidskikt som är resultatet

av en kemisk reaktion mellan metall och gas. Denna hinna är hård, kemiskt stabil och hårt

bunden vid metallen. Trots att den är väldigt tunn (ca 0,005mm tjock), förebygger den

fortsatt oxidation, vilket ger aluminium god hållbarhet. (Dwight, 1999)

5.2.2 Elektrolytisk korrosion

Elektrolytisk korrosion är en process som är baserad på en atomskala där metaller består

av nukleider runt vilka elektroner kretsar. I kontakt med vatten löses atomerna upp och

lämnar efter sig elektroner som kan förflytta sig från en metall till en annan via det

omgivande vattnet. Denna transport av elektroner till andra metaller ger upphov till att

originalmetallen fortsätter att lösas upp och utarmas vilket ger den reducerad styrka. Detta

kan uppstå där olika metaller är sammankopplade direkt eller med vatten, men det är

också möjligt att en sammankoppling av samma metall kan få samma verkan. Utfällningen

som uppkommer hittas vanligtvis nära uttömningsregionerna och är då en synlig indikation

av korrosionsattack. (Hinks & Cook, 1997)

5.2.3 Frätande korrosion

Luftburen förorening såsom svavelsyra och natriumklorid, kan orsaka lokala små hål. Ytan

på korroderad aluminium ser alltid värre ut än vad det är och den stora volymen av

korrosionsprodukten ger ett falskt intryck av den verkliga konditionen av metallen. (Dwight,

1999) Orsaken är att elektronerna i föräldrametallen kan reagera med vätet i syran och

producera vätgas, vilket pådriver reaktionen och utarmar metallen. Lämpligt skydd är ett

måste om korrosion ska undvikas. (Hinks & Cook, 1997)

5.2.4 Stabilitet

Tjockleken på ramsektionen måste vara adekvat för att få lång hållbarhet på fönstret, då

reducerad tjocklek kommer att medföra reducerad styrka och öka risken för bågning. Detta

ska beaktas särskilt vid stora fönsterkonstruktioner då ramen ska bära upp vikten av tunga

2-glas och 3-glaskasetter. (Hinks & Cook, 1997)
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Tabell 5.1 Defekter i metallfönsterprofiler (Hinks & Cook, 1997).

_________________________________________________________________

Defekter Orsak

_________________________________________________________________

Glaskrossning Korrosion av ram

Inträngning av vatten i båge

och karm Fel vid tätning

Glipor mellan detaljer Värmerörelse

Ojämn tjocklek på målning

Luftkrav av anordning i rummet

Byggskada

Avfärgning på intilliggande detaljer Korrosion produkter från ram

_________________________________________________________________

5.2.5 Konstruktionsdefekter

Metalldelen är en kritisk del av värmegenomsläppligheten, vilken kan skapa köldbryggor

genom och runt yttre delen av fönstret. Detta kan öka förekomsten av kondensation då

kondensen kan rinna ner bakom kittet eller tätningslisten och börja reagera med oskyddad

metall.

Även bristfällig väggisolering runt fönsterkarmen kan orsaka köldbryggor.

Bristfällig målning kan förvanska profilen för att färg kan fällas ut på ytterbeklädnad och

fönsterbleck. Svårighet att täta mellan plåten i smygen och plåten på fönstret vid putsad

fasad, kan tillåta direkt inträngning av fukt i väggkonstruktionen. (Hinks & Cook, 1997)
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6. Analys

Intervjuerna visar på att de flesta anser att det inte finns någon fönsterkonstruktion som

kan kallas för helt underhållsfritt. Det går delvis eller inte alls att underhålla. Detta beror

troligtvis på att allt material förr eller senare tappar sin funktion. Sol och vind påverkar den

ursprungliga ytan och formen. (Hinks & Cook, 1997 & Halliwell, 2002)

Man kan även se att PVC-fönstren har bågnat i underkant. Värmeexpansionskoefficienten

är större i plast än för de traditionella fönstermaterialen och det kan leda till böjning då

ytskiktet har högre temperatur än insidan. (Hinks & Cook, 1997) Detta måste beaktas när

man konstruerar fönstret då det kan vara störande utseendemässigt. (Halliwell, 2002)

Vad gäller missfärgning i PVC-fönster har det varken upptäckts något sådant i

besiktningarna på SP eller i enkätundersökningarna. Att fönster i plast ska missfärgas med

tiden kan vara ett problem man löst med dagens moderna tillsatser som ska förebygga

känslighet mot UV-ljus. (Halliwell, 2002)

Det framgår även av intervjuerna att för att få en någorlunda lång livslängd på fönstren är

dessa i behov av smärre underhåll. Beslag bör smörjas och karm/båge torkas av

emellanåt. Kombination av två olika material kan ge komplikationer då de har olika

egenskaper enligt Gustavsson. Därför ska man vara försiktig med att kombinera trä, plast

och aluminium. Dessutom har beslag och glaskassetter olika livslängd enligt Ogstedt. Då

kanske inte båg- och karmmaterial är avgörande för livslängden av fönstret utan det

bestäms av beslag och glaskassett.

I träfönster med aluminiumbeklädnad har det varit mycket diskussion om

kondensutfällning, vilket påverkar fönstrets utseende negativt. Enligt Öjdemark har detta

optimerats och man vet nu vilken distans man ska ha mellan trä och aluminium för att inte

vattendroppar ska bildas.

Annars ser framtiden ljus ut för dessa fönster och de har tagit över en stor del av

marknaden men man tror att träfönster kommer att fortsätta ha en rätt stor marknadsandel

då Sverige är ett konservativt land. Men det framgår av intervjuerna och

enkätundersökningen att bekvämlighet, energibesparing och låga priser på så kallade

underhållsfria fönster gör att allt fler väljer dessa fönster vid byte.

De skillnader som går att se i intervjusvaren är att Öjdemark på Trarydsfönster säger att

deras fönster inte är underhållsfria utan kräver minimalt med underhåll. Detta svar skiljer

sig på så sätt från de andra fönstertillverkarna då Trarydsfönster erkänner att deras

produkt inte är underhållsfritt, när den annars är jämförbar med fönster av andra tillverkare

vad avser konstruktion och material, men som ändå kallar sina fönster för underhållsfritt. I

intervjusvaren framgår det även tydligt att fönstertillverkarna favoriserar just de fönster

som de själva tillverkar. Detta kan ge ett vinklat svar.

När det gäller enkätundersökningar kan svaren skifta beroende på var i landet man är. Att

det är typiskt många med PVC-fönster som besvarat enkäten beror på att det finns en

billig lokal återförsäljare där undersökningen har utförts. Vad som dominerar i resten av
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landet är oklart. Samtliga svarande är nöjda med att ha bytt till underhållsfria fönster.

Men då majoriteten av de svarande inte haft fönstren i mer än 10 år kan vi inte dra någon

slutsats om hur underhållsfria fönster tillfredställer kundernas behov efter en längre tid.

Detta kan troligtvis komma att variera beroende på vilken fönstertyp man valt.
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7. Diskussion

De material som används i våra underhållsfria fönster är som sagt inte helt underhållsfria.

Det gäller då att hitta rätt kombinationer för att förlänga livslängden. Strävan efter det

ultimata fönstret ger oss hela tiden bättre fönster. För att utvecklas inom fönsterbranschen

måste man ha kontinuerliga uppföljningar av hållbarheten eller långtidstester och våga ta

steget till att införa nya material och konstruktioner.

Att återkomma med samma enkät till dem som medverkat till enkätundersökningen i detta

examensarbete med jämna mellanrum skulle kunna ge en överblick på hur dessa fönster

uppför sig genom åren och få en uppfattning om deras livslängd. Man ser ju att

besiktningarna på SP visar på att bara efter 10 års användning har det redan upptäckts

smärre förslitningar. Och hur väl stämmer påståendet att PVC fönster i mörka kulörer

bleknar som utemöbler i plast?

Ett annat relevant ämne är i vilken mån man skulle kunna renovera PVC- och

aluminiumfönster. Vad kan man byta ut och vad går inte?

Sen kan det vara av intresse att undersöka den utländska marknaden. Det sägs att

utländska företag ”fuskar”. Det har förekommit fall där man slopat stålramen i PVC-fönster

som annars är en viktig del för att få ett stabilt fönster. Stämmer detta? Är det något vi bör

vara observanta med när vi köper importerade fönster?

Även en jämförelse mellan gamla träfönster och nya ”underhållsfria” fönster ur

livscykelkostnadssynpunkt skulle vara intressant. Tjänar man ekonomiskt på att behålla

gamla träfönster? Om dessa underhålls korrekt kan de hålla längre än ”underhållsfria”

fönster? Beroende på vilken kvalitet träet har och hur väl underhållet fönstret är kan det

inte vara helt omöjligt att det ändå lönar sig i längden med ett träfönster.
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8. Slutsats

Av rapportens innehåll att döma existerar inte ett helt underhållsfritt fönster. Fönster som

man i vardagsspråk brukar benämna som underhållsfria är PVC-fönster, träfönster med

aluminiumbeklädnad samt helaluminiumfönster. Dessa måste ändå i viss mån underhållas

vilket kan ske i form av målning av trädelen på träfönster med aluminiumbeklädnad eller

putsning och avtorkning. Hur pass underhållsfritt ett fönster är beror då på vilket material

den består av. Rätt kombination av material kan ge ett mer hållbarare fönster.

Besiktningarna på fönster i PVC, träfönster med aluminiumbeklädnad samt

helaluminiumfönster visar på smärre fel som tid, väder och användning påverkar. Dessa är

missfärgade skarvar på aluminiumprofiler och bågnad i PVC-fönster. Missfärgning av PVC

har inte observerats.

Spekulationer finns om att beslag och kassetter kommer att kollapsa långt innan karm och

båge materialen tappar sin funktion. Detta borde kunna bromsas upp med smärre

underhåll.

Vad gäller enkätundersökningen, som riktar sig till villaägare vilka bytt till så kallade

underhållsfria fönster, är samtliga nöjda med just det att fönstren är underhållsfria och har

inget att anmärka på befintlig kondition.

För att få en klarare bild av hur lång tid ett underhållsfritt fönster faktiskt håller måste man

fortsätta med uppföljningarna av dessa fönster.

Det finns skillnader vad gäller begreppet underhållsfritt beroende på vilket material och

vilken konstruktion fönstret har. PVC-fönster är helt underhållsfria på grund av att det inte

går alls att underhålla materialet. Däremot kan man säga att träfönster med

aluminiumbeklädnad inte är helt underhållsfritt då träet fortfarande kan behöva underhållas

men inte lika ofta som på ett fönster helt i trä då trädelen ligger invändigt.

Så å ena sidan är underhållsfria fönster bra då man inte behöver lägga ner särskilt mycket

tid och pengar på att underhålla dem men å andra sidan har de begränsad livstid.
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Bilagor

Bilaga 1

Intervju med Kronfönster AB

Vad anser du om begreppet ”underhållsfritt”?

Fransson M. tror att plast - och helaluminium fönster är underhållsfria ur just den punkten

att man slipper måla det. Däremot finns det alltid lite underhåll på beslag som måste oljas

och lister som ska smörjas. Träfönster med aluminiumbeklädnad, även om det pratas om

att det är underhållsfritt, så stämmer inte det. För oavsett vilket träfönster det än är så

måste man måla om det efter en viss tid.

Hur tror du framtiden ser ut för så kallade underhållsfria fönster?

Underhållsfria fönster kommer mer och mer. Sverige har inte kommit så långt som andra

länder då man har haft träfönster som tradition. Helaluminium fönster är tyvärr inte

populärt i Sverige på grund av värme isolering. Däremot ser plast bättre ut på den svenska

marknaden.

Vad anser du vara orsaken till den nya trenden att byta till underhållsfria fönster istället för

traditionella träfönster?

Folk har mindre tid och särskilt barnfamiljer som vill lägga tid på att umgås med familjen

och inte måla fönster. Några har dålig erfarenhet av fönstermålning, då de har gjort det en

gång redan och vill slippa göra om det. Att dagens underhållsfria fönster har bättre U-

värde påverkar även eftertraktandet, när man sparar uppvärmningskostnad som har blivit

dyrare sista tiden.

Vad anser du om de underhållsfria fönster som finns ute på svenska marknaden?

Funktionsmässigt är PVC-fönster med dreh-kipp ett bra alternativ vad gäller säkerhet och

isoleringsegenskaper. Att efterlikna gamla fönster är lättare i PVC än trä med

aluminiumbeklädnad, som passar bra på hus från 60-talet och framåt men inte äldre.
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Vad tror du om underhållsfria fönster ur materialsynpunkt?

Ur tillverkningssynpunkt är PVC tekniskt bra att arbeta med. Det går snabbt att jobba med

det och är lättare att återanvända. Plast kan återanvändas upp till 20 gånger. Aluminium

kan alltid återanvändas medan målat trä inte kan återanvändas alls. Däremot tar det mer

tid att tillverka trä- och aluminiumfönster.

Vad tror du om underhållsfria fönster ur konstruktionssynpunkt?

Vädringsläget på PVC fönster med dreh-kipp funktion är väldigt bra. Träfönster med

aluminiumbeklädnad är mindre bra då aluminium är stumt och trä är levande kan det bli

slitage i själva fästena mellan aluminium och trä. Ett annat exempel på problem med

träfönster med aluminiumbeklädnad är att om aluminiumet är mörkfärgad blir träet bakom

varmare och därmed kan det uppkomma knäppningar i aluminiumet då det följer trät. Det

låter ganska högt och är irriterande. Förekommer speciellt på sommaren.

Därför är det inte bra att kombinera två material med olika egenskaper.

Vad skulle du vilja ge för råd till en person som vill byta fönster?

Det beror på vilken typ av hus man har. Har man ett gammalt hus är det bra att behålla

stilen genom att välja samma typ av fönster som innan. För folk som kommer till

kronfönster och ska köpa fönster är U-värde det viktigaste och sen vill de slippa måla.

Vad är enligt företaget underhållsfritt och vad gör att man kan kalla era PVC-fönster

underhållsfria?

Vad som gör ett fönster underhållsfritt är att man slipper att måla och kitta fönstret.

Har ni gjort några långtids- eller accelererande tester på era PVC-fönster eller kör ni enligt

learning by doing?

Har gått efter profiltillverkarens erfarenhet. Dessa har funnits länge på marknaden och de

har tillverkat plastprofiler till fönster sedan 50-talet.



Bilaga 2

Intervju med Elitfönster AB

Vad anser du om begreppet ”underhållsfritt”?

Sommansson tycker att underhållsfritt är en yta som ska klara sig utan underhåll och

endast rengöring i minst 10 år och framåt, beroende på geografiskt läge. Pulverlackad

aluminium klarar i stort sett vilken miljö som helst utan underhåll i minst 30 år, sen kan

ytan börja mattas. Men den totala livslängden kan bli upp till 60 år.

Hur tror du framtiden ser ut för så kallade underhållsfria fönster?

”Den kommer absolut att öka” säger Sommansson. Marknadsandelarna ligger på 60% för

underhållsfria fönster nu och 40% på traditionella träfönster.

Vad anser du vara orsaken till den nya trenden att byta till underhållsfria fönster istället för

traditionella träfönster?

Det är flera orsaker, bland annat ekonomi, för på sikt blir ett underhållsfritt fönster ett

billigare alternativ. Man slipper måla om och det besparar miljön. Miljön kommer att bli

viktigare i framtiden och andra typer av miljövänliga materialalternativ till fönster kommer

att dyka upp på marknaden.

Vad anser du om de underhållsfria fönster som finns ute på svenska marknaden?

”De uppfyller de krav som finns idag”, säger Sommansson. Men det är viktigt att man inte

stannar upp i utvecklingen av material då det kommer nya krav hela tiden som nuvarande

material inte når upp till. Därför ska man ligga före kunden och överträffa dess

förväntningar.

Vad tror du om underhållsfria fönster ur materialsynpunkt?

PVC är inget alternativ för Sommansson, då han anser att detta är en stor miljöbelastning.

Dessutom ser han PVC som en kortsiktig lösning och Elit-fönster letar hela tiden efter nya

material och materialkombinationer som håller längre.



Vad tror du om underhållsfria fönster ur konstruktionssynpunkt?

Konstruktionen påverkar om det blir ett underhållsfritt fönster eller inte och det ska inte

vara något problem att hitta en bra kombination.

Vad skulle du vilja ge för råd till en person som vill byta fönster?

”Tycker han eller hon om att måla om och inte bryr sig om miljö eller ekonomi ska man inte

välja underhållsfritt”, enligt Sommansson. Ur både ekonomisk- och miljösynpunkt är ett

underhållsfritt fönster det bästa valet. Men det finns de som ska göra snabba pengar och

väljer ett sämre alternativ, då man har planer på att sälja efter en kort tid.

Vad är enligt företaget underhållsfritt och vad gör att man kan kalla era träfönster med

aluminiumbeklädnad underhållsfria?

”Vi använder en aluminiumbeklädd utsida som anses som underhållsfri.”

Har ni gjort några långtids- eller accelererande tester på era träfönster med

aluminiumbeklädnad eller kör ni enligt learning by doing?

Alla konstruktioner testas på båda sätten. Ibland annat Göteborg finns fönster som har

testats i praktiken i ca 30 år. I testanläggningen på industrin testar man bland annat att

öppna och stänga fönstret 10 000 ggr. Man utsätter den för ett belastningsprov på 300

kilos tryck från insidan och en simulering med vind och regn. De gör även referenstest i

värmekammare.

Alla tester görs efter de nya EN-standarder för fönster & dörrar.



Bilaga 3

Intervju med Traryd fönster AB

Vad anser du om begreppet ”underhållsfritt”?

Enligt Öjdemark finns det inget fönster som är underhållsfritt men däremot kan den kräva

minimalt med underhåll. ”Det är ett felaktigt uttryck och felaktig marknadsföring.”

Hur tror du framtiden ser ut för så kallade underhållsfria fönster?

Framtiden ser ljus ut och det ser man då marknaden har ökat de senaste åren. De

underhållsfria fönstren har blivit allt mer lika traditionella träfönster. Öjdemark säger att

”Andelen kommer att öka även om träfönster nog aldrig kommer att försvinna helt.”

Vad anser du vara orsaken till den nya trenden att byta till underhållsfria fönster istället för

traditionella träfönster?

Man vet att underhållsfria fönster håller längre och inte har problem med röta. Dessutom

kräver det mindre jobb, då man ej behöver måla om aluminium och plast. Däremot blir

utseende och funktion sämre.

Vad anser du om de underhållsfria fönster som finns ute på svenska marknaden?

Det finns säkert både bra och dålig kvalitet på svenska marknaden. Öjdemark delar upp

fönster i tre kategorier:

*trä

*trä med aluminiumbeklädnad

*plast

Höghus och flerbostadshus har mest bara träfönster med aluminiumbeklädnad. Han tror

att denna trend kommer att fortgå.

Vad tror du om underhållsfria fönster ur materialsynpunkt?

Öjdemark tror att PVC inte är hållbart rent ekologiskt och att det är ingen återvinningsbar

produkt i grunden.



Vad tror du om underhållsfria fönster ur konstruktionssynpunkt?

Träfönster med aluminiumbeklädnad har optimerats. Vad gäller droppbildningar vet man

nu vilken distans man ska ha mellan aluminiumet och träet för att inte droppen ska fastna

och att det ska vara en öppen konstruktion.

När man kommer till köldbryggor tror Öjdemark att den är störst i PVC, och jämför det med

helaluminium fönster, då stålramen som stabiliserar konstruktionen leder kyla.

Vad skulle du vilja ge för råd till en person som vill byta fönster?

Man ska välja ett fönster som inte bara är underhållsfritt utan har ett bra U-värde och

passar till huset. Träfönster är alltid finast invändigt men mattad aluminiumbeklädnad kan

ge träkänsla utvändigt. Själv skulle han välja träkänsla med aluminiumbeklädnad.

Vad är enligt företaget underhållsfritt och vad gör att man kan kalla era PVC-fönster

underhållsfria?

”Vi kallar inte våra fönster underhållsfria.” Den kräver däremot minimalt med underhåll på

aluminium-utsidan. Med det menas att aluminiumet ej behöver underhållsmålas utan

endast torkas av ibland.

Har ni gjort några långtids- eller accelererande tester på era PVC-fönster eller kör ni enligt

learning by doing?

De utför både accelererande tester och långtidstester på både komponenter och fönster.

Tillsammans med deras långa erfarenhet som fönstertillverkare ger det dem kunskap.

De har satt upp några av deras fönster på ett tak i Edsbyn, där en av deras företag vid

namn SF-produktion ligger, för att kolla hållbarheten.

Stickprov görs och då kollas tryck. Följer ISO-9001

SFDK-märkta

Energimärkning- A-E (www.energifonster.nu)

http://www.energifonster.nu/


Bilaga 4

Intervju med Enomic fönster i Örebro AB

Vad anser du om begreppet ”underhållsfritt”?

För Abramsson betyder ”underhållsfritt” i fönstersammanhang att man inte behöver

reparera eller göra ett större ingrepp på fönstret som med träfönster där det krävs

regelbundet underhåll. Däremot är det behov av mindre skötsel som att tvätta av dem och

putsa. Men det är ändå lättskött. Så helt underhållsfritt finns inte.

Hur tror du framtiden ser ut för så kallade underhållsfria fönster?

”Den är på uppgång och vi ser att förfrågan redan har ökat” säger Abramsson. Men då

Sverige har träfönster som tradition ligger vi fortfarande efter om man jämför med resten

av Europa. Men det har en ljus framtid.

Vad anser du vara orsaken till den nya trenden att byta till underhållsfria fönster istället för

traditionella träfönster?

Dagens samhälle har resulterat i att folk är pressade och vill inte lägga ner tid på att

underhålla utan man vill bara att det ska fungera. Särskilt den yngre generationen. Då man

har mer att välja på, och inte som förr i tiden då det bara fanns träfönster, kan man unna

sig att välja underhållsfritt. ”Det hör till den nya tiden” säger Abramsson.

Vad anser du om de underhållsfria fönster som finns ute på svenska marknaden?

De som tillverkar PVC fönster som Enomic kanske är till utseendet lika men kan ändå

skilja sig. Konkurrenter med detaljer tillverkade i Estland eller Polen med billigare

arbetskraft och andra förutsättningar kanske inte uppfyller samma kvalité som Enomic.

Generellt tror Abramsson att kvalitén är ganska bra men däremot är livslängden svår att

uppskatta på de importerade fönstren.

Vad tror du om underhållsfria fönster ur materialsynpunkt?

Aluminium är dyrt att tillverka och ett tungt material kombinerat med trä. Med plast märker

man ingen skillnad vad gäller missfärgning och blekning på grund av de fina porerna.

Portätheten på Enomics PVC profiler gör även att de inte slits på samma sätt som

plastmöbler.



Vad tror du om underhållsfria fönster ur konstruktionssynpunkt?

Abramsson säger att fönster i helaluminium är ett dyrt alternativ och ger sämre U-värden.

Dessutom är dessa fönster målade i mörka kulörer ett problem på västkusten. Vad gäller

träfönster med aluminiumbeklädnad ger utrymmet mellan trä och aluminium upphov till

kondensutfällning, vilket påverkar fönstrets utseende negativt. Däremot ser Abramsson

positivt på träfönster då de är lättare att tillverka vad avser konstruktion.

Vad skulle du vilja ge för råd till en person som vill byta fönster?

Det första man ska tänka på är bra glas, som energimärkta tre-glasfönster.

Tänk på öppningsfunktionerna om de fungerar bra är det ett bra fönster. Bra leverantörer

som levererar bra beslag, och med det menas att beslagen ska vara lättillgängliga även

senare om man eventuellt behöver byta dem.

Tätningslisterna är viktiga. Då Enomics fönster inte har några skarvar i listerna är det

mindre bekymmer med dessa medan andra tillverkare delar upp dem.

Vad är enligt företaget underhållsfritt och vad gör att man kan kalla era PVC-fönster

underhållsfria?

Att man inte behöver reparera, som att skrapa och måla ett antal år utan de håller i många

år.

Har ni gjort några långtids- eller accelererande tester på era PVC-fönster eller kör ni enligt

learning by doing?

Tester görs med jämna mellanrum då man lämnar in dem till SP, Sveriges tekniska

forskningsinstitut. Fönstren är ISO certifierade vilket betyder att fönstren har gått igenom

vissa tester för att erhålla certifieringen. Det görs även tester vid enskilda fall då man tagit

fram ett nytt fönster med andra dimensioner är standard.



Bilaga 5

Intervju med Svenarums snickerier AB

Vad anser du om begreppet ”underhållsfritt”?

Enligt Fransson J. är det inget som är helt underhållsfritt, kanske sten och glas, för sol och

vind tär på all material och måla om måste man göra förr eller senare. Givetvis finns det

möjlighet att dra ut på detta genom att förlänga livslängden på materialet.

Hur tror du framtiden ser ut för så kallade underhållsfria fönster?

Fransson J. tycker att det senaste decenniet har marknadsandelarna för plast och

träfönster med aluminiumbeklädnad ökat. Detta har han även märkt genom att folk

kommer till honom och frågar efter ”underhållsfria” fönster såsom träfönster med

aluminiumbeklädnad. Däremot tror han inte att träfönster kommer att försvinna helt från

marknaden.

Vad anser du vara orsaken till den nya trenden att byta till underhållsfria fönster istället för

traditionella träfönster?

Folk kanske ”slarvar” gärna med underhåll av fönster. Längre tillbaka i tiden målades

fönster om regelbundet. Men nu de senaste 25 åren har det mera varit slit och släng. Ser

man tillbaka i tiden ur materialsynpunkt hade trä bättre hållbarhet för ca 70 år sedan. Men

på 60-talet, då man var i stort behov av att snabbt tillverka nya fönster och inte tog hänsyn

till att ta trä med hög densitet, kan ha gett dålig erfarenhet då dessa fönster är i väldigt

dåligt skick nu.

Vad anser du om de underhållsfria fönster som finns ute på svenska marknaden?

Har ingen totalblick på marknaden men tror att svenska fönster av trä och

aluminiumbeklädnad tycks hålla bra kvalité. Däremot är han skeptisk mot plast- och

kompositfönster.

Vad skulle du vilja ge för råd till en person som vill byta fönster?

Fransson J.tycker att man ska kolla på ekonomi och livslängd. Stil och tradition är också

viktigt att ta hänsyn till då till ett gammalt hus passar träfönster. Till nyproduktion är

”underhållsfritt” mera rimligt.



Bilaga 6

Intervju med SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut

Vad anser du om begreppet ”underhållsfritt”?

Enligt Gustavsson är begreppet underhållsfritt felaktigt, då alla fönster behöver någon form

av underhåll, vissa mer andra mindre.

Hur tror du framtiden ser ut för så kallade underhållsfria fönster?

Gustavsson tror att alla fönster i behov av mindre underhåll har en framtid för sig och att

man börjar gå mot miljövänligare fönster. Men det finns problem på vägen då man som

fönstertillverkare har fått hårdare krav på sig att ta hänsyn till miljöaspekterna kan

underhållet tvärtom öka pga att man byter ut färger mot mindre miljöpåverkande och väljer

bort impregnering av miljöskäl.

Vad anser du vara orsaken till den nya trenden att byta till underhållsfria fönster istället för

traditionella träfönster?

Pga av nya energikrav och miljökrav från myndigheter och att det finns en vilja om att ha

underhållsfritt.

Vad anser du om de underhållsfria fönster som finns ute på svenska marknaden?

Generellt är träfönster med aluminiumbeklädnad, plast och kvalitetssäkrade träfönster bra

men man bör se upp med import av fönster som är oseriösa och inte kvalitetssäkrade.

Många fåmansföretag är inte helt insatta i fönsterbranschen och då de importerar, från tex

sydeuropa, kan det hända att de skiljer sig i svenska värderingar. Man ska se till att de är

anpassade till skandinaviska förhållanden.

Vad tror du om underhållsfria fönster ur materialsynpunkt?

Om man använder materialen: PVC, aluminium eller impregnerat trä var för sig ska det

inte vara större problem men vid kombination av dessa med varandra eller med andra

material kan det uppstå komplikationer, i det fall man inte noga har konstruerat och provat.

Ett exempel på detta kan vara fogmassa under aluminiumbågar som kan svärta ut och

missfärga aluminiumet. PVC däremot har lätt för att böja sig och skapa stora glipor i

konstruktionen.



Vad tror du om underhållsfria fönster ur konstruktionssynpunkt?

Ur konstruktionssynpunkt av underhållsfria fönster finns det både för och nackdelar enligt

Gustavsson. För vissa modeller av plastfönster är konstruktionen gjord med snäva

toleranser och detta kan ge ett problem då plast rör sig. I träfönster med

aluminiumbeklädnad kan komplikationer uppstå vid montering av aluminiumet för att få ett

bra luftflöde. Ett annat problem är hur man ska lösa infästning av fönsterbleck för att få det

snyggt och prydligt.

Vad skulle du vilja ge för råd till en person som vill byta fönster?

Gustavsson tycker att det är viktigt att man ställer sig ett antal frågor innan man

bestämmer sig för vilket fönster man väljer. Det kan gälla U-värde, montering, material ur

estetisk synvinkel, resurser och möjligheter när det gäller underhållsfritt.

Oavsett vad det är för fönster tycker Gustavsson att man ska välja kvalitetssäkrade fönster

och vara varsam med importerade fönster, såvida de ej har en känd kvalitetssäkring.



Bilaga 7

Intervju med Svenska byggnadsvårdsföreningen

Vad anser du om begreppet ”underhållsfritt”?

Ogstedt säger att ”underhållsfritt” i hans värld finns inte. Antingen är det väldigt långa

underhållsintervaller eller så är materialet svårt att underhålla eller går materialet inte alls

att underhålla. Alltså visar begreppet på lång livslängd innan man byter.

Hur tror du framtiden ser ut för så kallade underhållsfria fönster?

Olika fönstertyper som säljs idag och material kommer att se ut likadant i framtiden men

utvecklas överhand. Byggbranschen jobbar med långa underhållsintervaller med så lite

underhåll som möjligt och därför byter man hellre istället för att måla.

Vad gäller byte till ”underhållsfria” fönster är Sverige konservativt medan andra länder har

kommit mycket längre. Ogstedt tror att det kan bero på att svenskarna har mer känsla för

kvalité.

Vad anser du vara orsaken till den nya trenden att byta till underhållsfria fönster istället för

traditionella träfönster?

Ogstedt ser inte detta som en ny trend eftersom aluminiumfönster redan varit ute på

marknaden i ca 30-40 år, men att traditionella träfönster alltid haft en större

marknadsandel. (Varför underhållsfria fönster har slagit igenom nu är pga så lite underhåll

som möjligt och rimligt lång livslängd.)

Vad anser du om de underhållsfria fönster som finns ute på svenska marknaden?

Sverige har varit förskonad från dåliga fönstertillverkare. Om man köper kvalitetsfönster av

svensk leverantör, som håller bra kvalitet och rimlig livslängd, så kommer det säkert att

hålla enligt Henrik.



Vad tror du om underhållsfria fönster ur materialsynpunkt?

Ogstedt tror att båg och karm i fönster med aluminiumbeklädnad, helt i aluminium eller

plast säkerligen kan hålla i 40 år. Däremot håller inte glaskasetterna lika länge och

uppskattas till ca 20-30 år av Ogstedt.

Specifika problem med nitad aluminiumbåge är att de kan få dålig funktion efter ett tag och

bli lösa och lea. Även vid justering återkommer problemet inom kort.

Beslagen kan däremot hålla mycket längre men det gäller att underhålla dessa med

smörjmedel annars håller de ca 20 år.

Vad tror du om underhållsfria fönster ur konstruktionssynpunkt?

Konstruktionerna är så underhållsfria som det går men man måste sköta om dem och då

är det mer avancerade beslag, som är typiska för dagens fönster, ett stort problem.

Vad skulle du vilja ge för råd till en person som vill byta fönster?

Ogstedt tycker att av val av fönster ska man beakta funktioner och livslängd. Vad gäller

tillverkare ska man helst välja ett gammalt fabrikat med tillgång till reservdelar. Ett vanligt

problem är tillgängligheten på beslag till gamla fönster. Vid val av material ska man välja

ett fönster man känner är kvalitetsmässigt bra.


