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 Sammanfattning 
Syftet med projektet har varit att ge ett verktyg för att bedöma applicerbarhet och efterfrågan från 
kunder och användare av transparent intelligens i bostadstillämpningar. En bakgrund till användande 
av glas i byggnader ges och begreppet transparent intelligens förklaras och exemplifieras. En rad 
frågeställningar har identifierats och tagits upp vid intervjuer och samtal med olika aktörer inom 
byggande och bostäder. Resultaten sammanfattas under rubrikerna dagsläge, möjligheter, hinder, 
risker, livslängd och internationellt. Speciellt diskuteras steg som behöver tas för att bana väg för att 
bärande glas ska kunna användas i byggande. Avslutningsvis ges exempel på olika spår jobba vidare 
med: 

- Starta processen för normgodkännande av någon bärande glasprodukt 
- Sammanfogning av glas och andra material 
- Sprida kunskap till studenter  
- Tillverka och demonstrera prototyper 
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Bakgrund 
Av alla byggmaterial har glas den unika förmågan att överföra ljus. Det gör att planglas används brett 
inom arkitektur, design och ingenjörskonst i samhället. I många fall sätter man dock in glaset enbart 
som en transparent skiva utan att kunna utnyttja dess inneboende egenskaper och förädlade 
förmågor. Idag har glaset många funktioner förutom den grundläggande, att förmedla dagsljus. Allt 
talar för att vi bara är i början av att använda det funktionella glaset till sin fulla potential. 

Arkitektur och ljus 
Knappt något annat byggmaterial kan matcha den nuvarande populäriteten hos glas bland arkitekter 
och ingenjörer. I sin utvecklade form öppnar materialet möjligheter till nya uttryck i byggnader i 
kombination med energi- och miljömässigt fördelaktiga funktioner. Med tunnfilmsteknologi tillverkas 
lågemissions- och solkontrollglas med bibehållen hög transparens, som möjliggör byggnader med 
ljus och rymd och med ett harmoniskt samspel mellan interiör och exteriör. 
 
Inomhus ger planglaset möjlighet till en avgränsning i rummet samtidigt som det öppnar upp för 
dagsljusets inflöde. Vi människor fungerar genom vårt synsinne så att vi alltid söker oss till rummets 
ljusaste punkt, och vi vet att dagsljus har positiv inverkan på ett stort antal av våra grundläggande 
kroppsliga funktioner. 

Bärande glas 
Vi har idag mer och mer kunskap om möjligheterna att utnyttja glaset som stabiliserande och bärande 
material. Det ger helt nya möjligheter för byggnadskonsten, med luftigare konstruktioner och breddar 
användningsområdet för planglas. 

Solenergi 
En parameter för husbyggnad i vår tid är att spara energi och hushålla med fossila bränslen. Idag 
finns många möjligheter att på ett intelligent sätt kontrollera och styra ljusflöde och värme från 
omgivningen till en byggnad. Genom fönstren strålar värme som kan utnyttjas under den kalla 
årstiden och även lagras i konstruktioner med värmetröghet. Solens oändliga energiflöde kan vi med 
glasets hjälp fånga in med solvärmepaneler eller utnyttja för att generera elektricitet i solceller. 

Elektronik 
En växande marknad är glas till displayer på allt från mobiltelefoner och surfplattor till gigantiska 
informationssystem. Glas har potential att bli ett kommunikationsmedium även i byggnader. Det kan 
användas för att förstärka eller avskärma mobilsignaler. 
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Vi har så kallat smart glas där ljustransmittans och termiska egenskaper kan varieras och kontrolleras 
elektroniskt efter behov. Glaset kan alltså växla mellan att vara genomskinligt och ogenomskinligt 
eller halvgenomskinligt. Man kan se möjligheter till stor förbättring i energiprestanda då man 
använder smart glas men även andra viktiga faktorer som användarnöjdhet och komfort. 

Transparent intelligens 
Vi ser en utveckling där materialet glas är en grundförutsättning för interaktivitet, kommunikation och 
funktionalitet. Begreppet transparent intelligens omfattar alla transparenta material, som har en mer 
eller mindre dold funktion. Där är glas ett transparent nyckelmaterial, med egenskaper som 
reptålighet, diffusionstäthet, kemisk stabilitet och styrka. Osynliga beläggningar och laminat ger glas 
med inbyggda funktioner. Det går att åstadkomma integrerat ljus, ljud, bilder, taktila upplevelser mm, 
se tabell 1. 
 

Tabell 1  Sammanfattning av begrepp och exempel på transparent intelligenta funktioner i 
glas, på glasytan och mellan glas 
  
Styrka Kommentar 
Laminerat glas säkerhetsglas (vandalism, inbrott, beskjutning, explosion) 

vindrutor, styra genomsynligheten, ljudreduktion, dekor 
Härdat glas ökad styrka, säkerhetsglas, tunna glas 
Rep- och slagtåliga glas bordsytor, fönster, vindrutor, telefoner, displayer 
Bärande glas glasets styrka utnyttjas i bärande och/eller stabiliserande 

byggelement 
  
Energi  
Energibesparande glas  
(low e) 

värmeisolerar och släpper in ljus 

Solskyddsglas  minskar solenergipassage in i byggnader, fordon 
Solceller omvandlar solljus till elektrisk energi, strömförsörjning 
Solceller integrerade i 
byggnader/fasader (BIPV) 

förbättrad design av solceller 

Transparenta solceller fönster, glasväggar, mm 
Solfångare omvandlar solljus till exempelvis vattenburen värmeenergi 
Transparenta ledande oxider (TCO) solceller, energieffektiva fönster 
Varma glas värms elektriskt via transparent beläggning på ytan, 

fungerar som element, bra mot kallras, im- och frostfritt 
  
Display stora utomhusdisplayer, fönster, TV, datorer, surfplattor, 

telefoner, annan elektronik 
LED lysdioder, displayer 
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OLED organiska lysdioder, tvådimensionell ljuskälla 
Transparenta displayer skyltar, budskap 
Touchdisplayer interaktiva väggar i skolsalar, vardagsrum, mötesrum, etc. 
Multitouch displayer interaktivitet 
  
Andra funktioner med glas  
Antireflexglas (AR) skyltfönster, bilrutor, mobiltelefoner, display 
Självrengörande glas smuts, luftrening 
Fettavvisande glas (oleofoba) inredning, displayer med touch 
Antibakteriellt glas sjukhus 
Imfritt glas fordon, speglar, fönster 
Av-isande glas fordon 
Bröstningsglas döljer och skyddar andra material i husfasader, 

designelement 
Ytfärgat glas solskydd, dekor, filtrering av ljusvåglängder 
Matt glas etsat/slipat, tryckt skikt, privacyglas som styrs elektriskt 
Spegelglas vanliga speglar, teleskop, envägsspeglar 
Transparent elektronik integrerad i glasytan 
Interaktivt glas fönster, väggar, ytor 
Touchglas interaktivitet; mobil, bil, boende, buss 
Avskärmande beläggningar mobilsignaler, trådlösa nät 
Transparenta antenner förstärker eller filtrerar mobilsignaler, trådlösa nät 
Smarta glas/fönster variabel transparens, kan styras med sensorer 
Multifunktionellt glas kombinerar flera funktioner, t ex solskydd, självrengöring, 

isolering, säkerhet, ljudreduktion, dekor 
Högtalare av glas  
Glas på rulle tunt glas (Willow 0,05-0,2 mm), barriär, substrat, skydd 
Brandskyddsglas kan uppnå brandklass EI 120 

 
En kartläggning ”Glas i byggutbildningar i Sverige” gjordes 2005 av Elisabeth Flygt, Glafo, på 
uppdrag av Glasbranschföreningen. Den visar på ett stort behov av ökad kunskap om glas, dess 
möjligheter och transparens, hos redan yrkesverksamma samt vid ingenjörs-, arkitekt- och 
designutbildningar på universitet och högskolor. 
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Viktigaste resultat 
Metod 
Syftet med förstudien är att bedöma applicerbarhet och efterfrågan från kunder och användare. En 
rad frågeställningar identifierades som intressanta att ta upp med olika aktörer inom byggande och 
bostäder. Frågorna berör funktioner, produkter, möjligheter och risker med att använda transparent 
intelligens i bostäder.  
 
Ett massutskick med en enkät bedömdes inte vara den mest effektiva metoden för att samla in 
kunskap. Resultaten baseras därför på besök och intervjuer med representanter från grupper som 
arkitekter, fastighetsförvaltare, fönster-/dörrtillverkare, byggare, early adopters och företag inom bad, 
kök, interiör. Synpunkter från såväl marknad och vd som tekniksidan har varit av intresse. Det viktiga 
brukarperspektivet finns hos alla som nyttjar bostäder, men är kanske professionellt mest närvarande 
hos arkitekterna. 
 
Företagskontakter 
Studien baseras på intervjuer och kontakter med: Inwido, Saint-Gobain Emmaboda Glas, Uniglas, 
GFAB Sweden, Forserum Safety Glass, Skandinaviska Glassystem, Fasadglas Bäcklin, 
Chromogenics, IFÖ Sanitär, Elfa International, Aquavillan, Kopdesign, Glascentrum, Glasbransch-
föreningen. 
 
Andra företag, som HSB Sydost, Växjöhem, VKAB, Riksbyggen, Wingårdh Arkitektkontor, White, 
Tyréns, Tengbom, NOOA,, Svenska Fönster, Osby Glas, NorDangruppen, Jeld-wen, Boverket, JM, 
NCC, Skanska, PEAB, Smålandsvillan, Stora Enso, CL Specialglas, Klaes Jansson, Martin G 
Andersson, RB Glas & Plast, Wicona, Schüco, Svedbergs, Aspen, Hyper Island identifierades också 
som intressanta för transparent intelligens. NCC och Stora Enso kan även bidra med ett 
internationellt perspektiv. 
 
Intervjufrågor 
Fokus vid intervjuerna har legat på transparenta, intelligenta funktioner i befintliga eller möjliga 
framtida produkter med glas. Frågorna har vinklats litet olika beroende på vem som ska svara. Vissa 
frågor är har ställts till alla grupper, medan vissa har varit riktade till en speciell grupp.  
 
Generellt har dessa frågor diskuterats: 

- Vad ser ni för möjligheter att få in transparent intelligenta funktioner (tabell 1) i 
dagens/morgondagens bostäder? 

- Vad ser ni för risker med denna typ av produkter? 
- Vad tror in om den framtida utvecklingen på området? 
- Hur ser ni på fönster/väggar/interiör som en del av informationssamhället? 
- Hur ser ni på bärande glas? 
- Hur kan man lösa utbytbarhet för att undvika effekten tekniskt museum? 
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Specifikt för tillverkare (glas, fönster/dörr, bad/kök/interiör, early adopters): 
- Hur säljer de ev. produkter ni redan har som omfattar transparent intelligens? 
- Var används de? 
- Vilka nya funktioner kan man tänka sig/inte tänka sig i fönster/dörrar/väggar? 
- Vilka nya funktioner kan man tänka sig/inte tänka sig i bad/kök/interiör? 
- Vad tror ni om extra kostnader för inbyggda funktioner? 
- Hur stor är specialmarknaden? (fråga till early adopters) 

 
Specifikt för arkitekter: 

- Vilka problem har folk i dagens boende som man kanske kan få bort eller minska med 
transparent intelligens? 

- Vilka funktioner i glasytor är mest intressanta? 
- Vad tror ni om upplevelsen av en bärande vägg i funktionellt glas? (akustik, tyngd, 

bärförmåga, värme, ljud) 
- Vilka möjligheter ser ni med dynamiska glas vad gäller färg och transparens? 

 
Specifikt för fastighetsförvaltare: 

- Kan man göra befintliga bostäder mer attraktiva genom att lägga till funktioner i glasytor? 
 
Specifikt för byggare: 

- Kan glas med transparent intelligenta funktioner passa in i ert sortiment? 
- Var ser ni då att det skulle kunna komma in i för typ av byggnader? 
- Var i byggnaderna skulle det kunna komma in? (inredning, väggar, tak, golv, ytskikt) 
- Var och när i byggprocessen bör det komma in? 
- Vad tror om byggstandarder för sådana produkter? 
- Vad tror ni om extra kostnader för inbyggda funktioner? 

 

Dagsläge 
Här sammanfattas information kring vad som efterfrågas och vad som säljer idag. 
 
Idéer om att bygga i glas med nya funktioner kommer ofta från arkitekten, som vet vem hyresgästen 
är, och exempelvis kan föreslå ett mötesrum med privacyglas i väggen. Beställare i form av 
fastighetsbolag som hyr ut är sällan motiverade att lägga till funktioner som gör materialet dyrare. En 
uppgift är att sprida möjligheten att beställa glas som är lite smartare, lite roligare – utan att 
nödvändigtvis vara exklusivt. Beställare influeras i hög grad av vad andra användare redan har 
anammat. 
 
Nästan alla glas som säljs har idag någon form av ytbeläggning som förbättrar prestanda. 
 
Privacyglas har en viss, liten marknad, som kan utvecklas och bli större. Kostnaden ligger fortfarande 
på över 10 000 kr/m2.   
 
Integrerade persienner och automatisk klimatkontroll efterfrågas, liksom variabelt solskydd.  
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Efterfrågan på varma glas har ökat, mest exteriört exempelvis till restauranger, för snösmältning på 
tak, simhallar och bastu. 
 
En hel del olika produkter har utvecklats av Saint-Gobain och Pilkington, men har inte riktigt kommit 
ut på den svenska marknaden ännu. 
 
Det är stora skillnader mellan husfabriker idag; en del levererar helt färdiga lösningar som inte 
modifieras, medan andra är benägna att skräddarsy efter kundens önskningar. Det finns de som är 
mer intresserade av att ta in nyheter i sina koncept, men man behöver också ta ställning till om det är 
något man tror kunden vill ha, och som ger mervärde och ett bättre boende. Det är ovanligt att de 
kommer med egna idéer om att introducera glasnyheter. Nya lite vildare idéer kommer ofta från 
privatpersonen som vill beställa något man sett exempelvis på en mässa eller i en film. 
 
Möjligheter 
Byggnader blir allt mer glasiga, som en följd av att glaset erbjuder fördelar vid design och gör 
användarna av byggnader nöjdare. Samtidigt skärps byggregler och energibesparing blir allt viktigare 
för fastighetsförvaltare och fastighetsägare. Smart glas är ett sätt att överbrygga dessa två något 
motverkande trender. Möjligheterna att få energitillskott från vanligt glas är minimalt, vilket ger smart 
glasförespråkarna stark optimism att den här typen av produkter kommer att ha en betydande och 
långsiktig plats inom design och konstruktion. 
 
I byggnader kan mycket väl nya funktioner integreras i dörrar, fönster och takfönster. 
 
Självrengörande glas är under vidareutveckling och vore bra att kombinera med 
antikondensbeläggning. Kondensfria speglar är också intressant. 
 
Glas som byter mellan transparent/opakt och färg ska vara på gång från tillverkare. 
 
Andra intressanta utvecklingsområden för funktionellt glas: 

- Dölja olika strömbrytare 
- Integrera funktioner i duschvägg 
- Bygga in ljud 
- Bygga med ljudisolering 

 
Glasbranschföreningen delar ut Glaspriset till årets bästa glasbyggnad i Sverige, något som kan bidra 
till att nya, ovanliga och smarta lösningar vinner mark. 
 
Hinder 
Det första och mest uppenbara hindret är priset. Inköpare och byggare uppskattar att priset för 
slutanvändaren är minst det dubbla (för smart glas) mot vad man skulle betala för ett högpresterande 
statiskt glas. Det förekommer att glasleverantören själv anser att funktionellt glas är för dyrt. Att krypa 
i pris fungerar dock bara kortsiktigt. Här gäller det att marknadsföra glaset för vad det är och tänka att 
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det inte ska gå på kontot ”bara glas”. Primärt är det en kunskapsfråga, inte en kostnadsfråga. En 
strategi kan vara att först tillverka en premiumvariant som visar på möjligheter och på så sätt kan 
sälja enklare lösningar. 
 
Det finns sätt att sänka den totala kostnaden genom att välja smart glas främst till de delar som har 
mest nytta av funktionen, exempelvis så att man kan ta bort externa jalusier från byggnaden. Val av 
rätt glas på rätt plats kan också sänka behovet av uppvärmning, ventilation och luftkonditionering. 
 
Andra frågetecken som livslängd och långtidsprestanda, estetiken på glaset, tillgängliga glasstorlekar 
och utmaningarna i systemintegration kan också vara potentiella hinder för tillväxt på marknaden 
smarta glas.  
 
Det finns också en ökande oro över prestandagapet i många nya högteknologibyggnader som förlitar 
sig på mer tekniska system och aktiv styrning för byggnader. Modellerad prestanda är ofta mycket 
bättre än vad man får i praktiken. Det här är inte unikt för smarta glas, men det är en risk då man 
väntar sig maximal prestanda för smarta glas samtidigt som ett antal andra separata byggsystem ska 
integreras och fungera tillsammans. 
 
Främst i badrum kommer fuktaspekten in exempelvis när det gäller installation av specialfunktioner 
som kräver strömförsörjning. En uppgift blir att undersöka hur gällande regler för elsäkerhet i badrum 
ska uppfyllas. 
 
Bärande glas 
För att få ett genomslag för bärande glaskonstruktioner i byggnader behöver också en del 
frågetecken rätas ut. Vi ställde några frågor kring detta till Erik Serrano, professor i byggteknik vid 
Linnéuniversitetet och Lunds Universitet: 
 
Vad är det för tidshorisont innan bärande glas kan godkännas enligt normer för att användas i 
Sverige? 
Jag tror att om man idag satte igång ett seriöst arbete tillsammans med en tillverkare av en produkt, t 
ex en skjuvvägg, skulle man kunna ha något på plats inom några år (mer än ett år, mindre än tre år 
är min gissning). Tror inte att man egentligen behöver hänga upp sig så mycket på om det gäller 
Sverige eller Europa. 
När är det bestämt hur man ska räkna på detta generellt? 
Det kommer nog att ta tid. Jag tror nämligen att det som först kommer att hända är att man hanterar 
dimensioneringsfrågan genom tekniska godkännanden. Detta innebär i så fall att varje tillverkare av 
produkter har sina respektive verifierade värden och övriga förutsättningar för användandet, se även 
nedan. 
Vilka formalia krävs? 
Jag tror att man kommer att börja med tekniska godkännanden. En sådan procedur går i princip till 
som följer: 
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a) En tillverkare har en produkt som man vill sätta på marknaden. Tillverkaren kontaktar t ex 
SITAC i Sverige 

b) Man tar fram ett förslag på hur man skulle kunna verifiera produktens egenskaper, hur man 
ska dimensionera den, hur den får användas, krav på tillverkning, tillverkningskontroll och 
initial typprovning. Detta arbete kan delvis grunda sig i t ex tidigare forskningsprojekt, 
utvecklingsarbete mm 

c) Man skickar förslaget ”II” på remiss till andra EOTA-medlemmar i Europa. 
d) Efter remissomgång och revideringar kan man utfärda ett godkännande och produkten kan 

CE-märkas. 
Ovanstående kan i princip genomföras på motsvarande sätt på nationell nivå (och då utan remiss), 
men då kan man inte CE-märka produkten.  
Om det finns harmoniserade europastandarder som omfattar produkten (och det finns det ju inte!) 
MÅSTE däremot dessa harmoniserade standarder följas och produkten MÅSTE i så fall CE-märkas. 
Krävs det provningar? 
Ja. Som framgår ovan så tror jag att man kommer att ta spåret via godkännanden. Då krävs 
verifiering av produktens egenskaper i ”Initial Type Testing” (ITT). Det som provas i ITT måste i 
princip komma från producentens tillverkningslina, eller om man kan föra i bevis att annat 
tillverkningssätt inte påverkat resultatet, skulle kanske vissa av våra provningar i projekten* kunna 
användas. Jag tror personligen att framför allt limprovningarna skulle kunna användas, medan 
däremot de mer komplexa sammansatta elementens egenskaper beror på hur man har satt ihop 
dem, vem som gjort det, och var det är gjort? 
 
* Här avses EU-projekten ”Glas och trä i samverkan – Innovativa byggprodukter med mervärde” och 
”Load Bearing Timber Glass Composites”. 
 
Risker 
Även om man lyckas komma ut med informationen att det man köper är mer än ”bara glas” finns det 
en risk att marknaden faktiskt tycker att det blir för dyrt. Det normala är dock att priset på ny teknik 
sjunker med tiden och i takt med ökande volymer. 
 
Allmänt sägs det i glasbranschen att smart glas ligger långt bort. Det riskerar att bli en 
självuppfyllande profetia. Många aktörer avstår från att hoppa på när något nytt kommer och väntar 
heller till det är färdigförpackat, än att vara med och produktutveckla. 
 
Smarta funktioner behöver ha en hög verkningsgrad – vara till verklig nytta. Det ligger en risk i att gå 
ut tidigt med en produkt innan den är färdigutvecklad och användarvänlig. Tekniska lösningar måste 
fungera och ett korrekt budskap måste kommuniceras angående funktionen, så att kunden blir nöjd 
och inte känner sig lurad. Exempelvis har ett privacyglas idag en viss dimmighet även i sitt 
transparenta läge. 
 
Glas kan av gammal vana uppfattas som otryggt, speciellt när det används i bärande lösningar. Det 
finns en risk att glaset väljs bort för att man inte litar på styrkan. 
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Livslängd på smart funktion 
Hur är det med livslängden på smarta funktioner i glas? När man gör en installation i en vägg, tak, 
golv eller fönster så gäller det att glaset går att byta till nästa generations funktion. Det kan räcka att 
behöva byta en del av något, bara man ser till att det blir uppgraderbart. I de fall det inte går att byta 
ut enkelt bör man inrikta sig på att använda tidlösa funktioner, något som kan vara en utmaning. 
 
Material till byggnader har livslängder på mellan 10 och 100 år beroende på åtkomlighet och typ av 
byggnad. Det kanske kan vara rimligt att räkna med 10 års livslängd på nya glasprodukter med 
funktioner. Om man kan få till utbytbarheten kan viljan att ha den senaste smarta glaslösningen bli en 
drivkraft att förnya och uppdatera innan livslängden har löpt ut. Detta är naturligtvis positivt för 
försäljningen, men inte lika bra ur ett globalt hållbarhetsperspektiv, såvida inte den nya lösningen ger 
bättre möjligheter, exempelvis till energibesparing. 
 
Internationellt 
I det internationella perspektivet ser vi en ökad användning av glas som beklädnad av stora och höga 
hus. Med självklarhet tar glasets ytor position vid ny stadsbebyggelse i de riktigt stora städerna där 
kompletterande bebyggelse i befintliga stadskärnor ska genomföras. Det betyder att behovet av 
tillämpade systemlösningar för glasfasader ökar, med särskilda krav på energismarta lösningar. 
 
Navigant consulting har tagit fram en prognos för användandet av smarta glas över hela världen som 
visar att vi från ungefär 125 000 kvadratmeter 2013 går mot ca 2,7 miljoner kvadratmeter 2022. 
 
Än så länge hittar man fler spännande glaslösningar utomlands, exempelvis i Danmark eller 
Tyskland, än i Sverige. En förklaring kan vara att arkitekter där traditionellt har haft mer att säga till 
om och inte lika lätt avfärdas för alltför vilda idéer. Här ser man dock en förändring till det bättre även 
i Sverige. 
 
Snøhetta i Oslo är ett exempel på företag som är långt framme när det gäller glas. 
 
Enligt AGC, som är världens största glastillverkningskoncern, är världsbehovet av glas ca 45 miljoner 
ton per år. Av detta går 70 % till konstruktion, 20 % till interiörer och dekor och 10 % till fordons- och 
transportsektorn. 
 
Glass Performance Days (GPD) är en internationell konferens om glas för byggnader och fordon, 
som lockar hundratals deltagare. Den spänner över produktionsprocess, prestanda, tillämpningar, 
produkter, arkitektur, marknad, och har brukat hållas årligen växelvis i Finland och i Kina. Vid GPD 
2011 hade nya eller förbättrade transparent intelligenta, funktionella glas huvudrollen i ungefär en 
tredjedel av de knappt tvåhundra föredragen. 
 
En internationell utblick pågår inom Smart Housing Smålands strategi Internationalisering genom 
projektet ”Kartläggning av Transparent Intelligens”, som drivs av Jerry Eriksson, Glafo. 
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Referenser 
”Glas i byggutbildningar i Sverige”, Elisabeth Flygt, Glafo, på uppdrag av Glasbranschföreningen, 
2005 
 
Intern rapport Linnéuniversitetet och Glafo, ”Förstudie: arkitektur kopplat till planglasutveckling”, 
Magnus Silfverhielm, Linnéuniversitetet/AIX; Elisabeth Flygt, Glafo, 2012 
 
Projekt inom EUs strukturfonder: ”Glas och trä i samverkan – Innovativa byggprodukter med 
mervärde”, projektledare Elisabeth Flygt Glafo, 2008-2011 
 
Projekt inom EU WoodWisdom: ”Load Bearing Glass Timber Composites”, Projektledare svenska 
delen Mikael Ludvigsson, Glafo, 2011-2014 
 
Rådgivande sammanfattning för byggnader: ”Beständighet”, Leif Lundqvist, SP Certifiering 
http://snohetta.com/projects 
 
http://www.agc-glass.eu/English/Homepage/Products/page.aspx/957 
 
http://www.gbf.se/vara-medlemmar/glas-och-metallentreprenad/vinnare-av-glaspriset 
 
http://www.gbf.se/vara-medlemmar/glas-och-metallentreprenad/nya-ogon-pa-glas 
 
Projekt Vinnova ”Förband för floatglas”, SWEREA IVF, projektledare på Glafo Christina Stålhandske, 
2013-2016 

Fortsättning 
Planglaset tillverkas industriellt i sitt grundutförande med olika kvaliteter, format och beläggningar. En 
möjlighet för glasets framtid är att befinna sig längre fram i processen av förädling med större närhet 
till konsument eller slutanvändare. Produktdesign som ligger långt fram i förädlingen av planglas kan 
både ge jobb och ökade intäkter under förutsättning att de industriella aktörerna skaffar sig redskap, 
kompetens och marknadsintresse. 
 
En stor potential ligger i mötet mellan det transparenta glaset och andra material, vilket ställer krav på 
hållfasthet och design hos delningar, skarvar, fogar, förbindelser, sömmar och förband i byggnaden. 
Sammanfogningen är därför viktig att titta vidare på. Det pågår exempelvis ett Vinnovaprojekt 
”Förband för floatglas” (Swerea IVF, Glafo) med syfte att förbättra limning av rutor i fordon. 

http://snohetta.com/projects
http://www.agc-glass.eu/English/Homepage/Products/page.aspx/957
http://www.gbf.se/vara-medlemmar/glas-och-metallentreprenad/vinnare-av-glaspriset
http://www.gbf.se/vara-medlemmar/glas-och-metallentreprenad/nya-ogon-pa-glas
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Ett bra sätt att nå ut med transparent intelligent glas är att börja ”i framtiden” och informera 
studenter, inte minst arkitektstuderande. De brukar vara nyfikna, intresse och villiga att vara med 
och leda utvecklingen genom att ta till sig och använda nya material och lösningar. TV-program och 
filmer är kraftfulla verktyg för produktplacering; där kan man få genomslag för olika smarta 
glaslösningar. Det folk ser att andra har vill man själv ha. Produkterna måste sedan även synas och 
finnas tillgängliga i bygghandeln. 
 
Besökarna på Nordbygg 2014 möttes av ett helt nytt glascafé i entréhallen. Det är vinnarbidraget 
”Bärande möte” i arkitekttävlingen ”Nya ögon på glas” som byggts upp där. Det är viktigt med 
pionjärer som provar och går före. En metod som ligger i linje med detta är att bygga och visa 
prototyper för att synliggöra, mäta på, räkna på och följa upp över tid. 
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