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Sammanfattning  
 

Tankarna på att bygga en glasgång mellan Smålands museum och Utvandrarnas hus har funnits ett 

tag. När det kommunala fastighetsbolaget Vöfab köpte museibyggnaden av Stiftelsen Smålands 

museum i december 2014 och all mark mellan byggnaderna så var ett avgörande juridiskt hinder 

undanröjt. Nu fanns det möjlilghet att bygga en glasgång 

 

Förstudiens mål är att synliggöra och tvärvetenskapligt undersöka möjligheterna att använda 

transparent intelligens vid gestaltning av en ny glasgång som ett tilltalande inslag i Växjös offentliga 

miljö.  

 

I rapporten beskrivs transparent intelligens och ger många exempel inklusive figurer, både på 

tekniker och också byggnader. I rapporten berättas också omkonstnärlig gestaltning och utmanande 

arkitektur, materialet glas beskrivs både ingenjörsmässigt och designmässigt. 

 

Förstudien visar vilka möjligheter det finns att använda transparent intelligens när en offentlig 

byggnad ska byggas, men också vilka begränsningar (t.ex. ljud, ljus, värme, kyla, 

underhållsvänlighet, teknik). En litteratursökning har visat att det finns byggnader som fungerar som 

en dekoration samtidigt som det har en funktion, i en offentlig miljö. 

 

I och med att det händer mycket inom området intelligent transparens så byggs det nya prototyper 

med den senaste tekniken eller en gammal teknik som används på ett nytt sätt. Inom Smart Housing 

Småland görs det nya prototyper i samarbete med industrin, som kan visas upp i glasgången, om 

den blir verklighet. Detta gör att allmänheten får ta del av den senaste tekniken inom intelligent 

transparens. 
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Inledning 

Tankarna på att bygga en glasgång mellan Smålands museum och Utvandrarnas hus tog konkret 

form i samband med förslag om en utvecklingsplan för hela Museiparken.  Mats Elgström, LBE 

Arkitekt AB, gjorde ett ”utvecklingskoncept” som presenterades i juni 2012, se Figur 1.  

 

 

Figur 1. Förslag på sammanbyggnad av de två museibyggnaderna, Mats Elgström, LBE Arkitekt 2012. 

 

Genom att Kulturparken Småland driver verksamheten både i Smålands museum och i Utvandrarnas 

hus verkade det naturligt att binda samma dessa två byggnader för att få ett bättre flöde genom 

lokalerna för besökarna. Ett grundläggande problem var inledningsvis att museibyggnaden ägdes av 

Stiftelsen Smålands museum, Utvandrarnas hus av VÖFAB och marken mellan de två byggnaderna 

av Växjö kommun. Genom en premutationsansökan till Kammarkollegiet fick stiftelsen möjlighet att 

sälja museibyggnaden till VÖFAB i december 2014 som samtidigt köpte all mark i Museiparken av 

Växjö kommun. Därmed var ett avgörande juridiskt hinder undanröjt. 

Att förbindelsegången skulle vara i glas var nästan självklart då ett av Kulturparken Smålands 

uppdrag är att fullfölja profiluppdraget som Sveriges Glasmuseum. Förutom att skapa ett bättre flöde 

för både personal och besökare var också tanken att en ny glasgång skulle skapa möjlighet att ha en 

reception och butik istället för som nu två receptioner, en i varje hus. Dessutom skulle en glasgång på 

LBE Arkitekt, Mats Elgström 
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flera sätt bli en konstnärlig gestaltning och en försköning av den offentliga miljön i och runt 

Museiparken. Tanken redan från början var att kunna visa på modern planglasteknik för att vidga och 

stärka profilen som Sveriges glasmuseum. Detta har nu utvecklats och konkretiserats i denna 

förstudie. 

 

Förstudiens mål är att synliggöra och tvärvetenskapligt undersöka möjligheterna att använda 

transparent intelligens vid gestaltning av en ny glasgång som ett tilltalande inslag i Växjös offentliga 

miljö. De övergripande frågeställningarna som projektgruppen har jobbat efter är: 

 

 Hur kan gränsöverskridande forskning inom design, arkitektur, teknik och konstnärlig 

gestaltning bidra till att skapa nya uttryck och funktionella mervärden i offentlig miljö?  

 Hur kan ny teknik bidra till att skapa en komfortabel, musealt godtagbar och miljösmart 

rumsmiljö? 

 Hur kan experimentellt, innovativt användande av transparent intelligens bidra till en 

attraktiv stadsmiljö? 

 

 
Inom begreppet "Transparent intelligens" samlas transparenta produkter med inbyggd intelligens som 

solskydd, solceller, lastbärande glas, antenner, självrengörande ytor, elektrokroma folier, display med 

multitouchfunktion etc.… Transparenta material är en förutsättning för framtida teknik där osynliga 

funktioner placeras på ytan eller mellan t ex planglas. 

 

I projektgruppen som genomfört förstudien ingår personer från olika kunskapsområden, för att få med 

så många perspektiv som möjligt. Lennart Johansson, VD Kulturparken Småland; Christer 

Johansson, VD Vöfab (fastighetsägare); Erika Lagerbielke, Glasdesigner Linnéuniversitetet; Lina 

Grund Bäck, projektledare Glafo – Glasforskningsinstitutet; Maria Lang och Tora Sirkka som är 

kunniga inom området transparent intelligens, Glafo. 

 
I rapporten följer först Vöfabs krav på byggnaden. För att en byggnad som består av glas inte ska bli 

för varm på sommaren och för kall på vintern behövs det speciella glas, de flesta av dessa kommer 

att presenteras kort i rapporten. Det kommer också att göras en väldigt kort genomgång av solceller, 

mest fokus på design.  

 

Efter den lite mer tekniska genomgången kommer den mer konstnärliga och arkitektoniska sidan 

beaktas.  
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Krav på byggnad  

Byggtekniska förutsättningar 
Det är viktigt att byggnaden grundläggs tryggt, det är möjligt att en geoteknisk undersökning behövs. 

 

Byggnaden måste uppfylla alla myndighetskrav så som: 

- Tillgänglighetskrav 

- Brandkrav 

- Ljud 

- Energi och ventilation 

 

Vöfab måste också leva upp till kommunala mål att bygga med förutsättningar i miljöbyggnad silver 

(ref Miljöbyggnad , Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, Manual 2.2 14001, Sweden 

Green Building Council). Dessutom måste kommunens kemikalieplan följas.  

 

När det gäller underhåll är det viktigt att tänka på hur en byggnad blir underhållsmässigt, detta är 

något som Vöfab är vana vid att  beakta. När det gäller ljus utvändigt och invändigt brukar Vöfab 

anlita konsulter som är experter inom detta område. 

 

För Vöfab är det viktigt att arkitekturen blir något speciellt. Platsen är idag välbesökt och den kommer 

förmodligen bli ännu mer intressant om det är en spännande byggnad.  

 

Solenergi 

Solenergin från solen har våglängder från ca 280-2500 nm, och av detta är ungefär 4 % UV-strålning 

(280-380 nm), 55 % synligt ljus (380-780 nm) och 41 % IR-strålning (över 780 nm) enligt SS-EN 4101.  

Våglängder som passerar igenom vanligt fönsterglas är ca 315-4000 nm, detta och dessutom 

solstrålningens fördelning är illusterat i Figur 2 från Ref 1. 

Rumsvärmen består till huvudsak av strålning med en våglängd över 4000 nm, därför kommer denna 

inte passera genom glaset, utan reflekteras eller absorberas av glaset. Det är det här som kallas för 

växthuseffekten.  

Söderorienterade fönster är mest utsatta för sol under vår och höst, då solen står lägre på himlen. På 

sommaren är fönster mot väst och öst mest utsatta. I Figur 3 visas hur mycket solenergi man relativt 

sett kan tillgodogöra sig med hjälp av solceller som är placerade i olika riktningar. 
 

                                                                 
1 Bygga med glas, Per-Olof Carlsson och Glasbranschföreningen, 2005, ISBN 91-631-7680-7 
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Figur 2. Solstrålningens fördelning. (Från Bygga med glas, Per-Olof Carlsson och Glasbranschföreningen, 2005) 

 

 

 

  

  

Figur 3. Solinstrålningen i procent av 

globalstrålningen/år  mot några olika 

orienterade och lutade ytor. Referens är 

horisontell yta som är 100 %. Vinklar är 

45 grader. Figur från 

http://www.solelprogrammet.se/projekter

ingsverktyg/energiberakningar/#Uppskat

tning 
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Transparent Intelligens  

I detta stycke beskrivs de vanligaste formerna av transparent intelligens. En del avsnitt är tagna från 

SHS-rapport ”Byggnaders ljusinsläpp i förändring”, SHS-2014-004, C Häggström JTH; M Schander, 

Glafo; C Stålhandske, Glafo. Dessutom är mycket av solcellsavsnittet kopierade från SHS-rapport 

”Underlag för användning av solceller i High 6”, SHS-2016-006, M Liinanki; P Sehati; L Grund Bäck. 

Isolerglasenheter 

I nästan alla fönster används idag kantförseglade isolerglasenheter med två till fyra glasrutor. 

Principiellt byggs en isolerglasenhet upp av två (eller flera) glasrutor med en distanslist emellan. 

Listen fästs med butyl och konstruktionen förseglas med polysulfid eller polyuretan längs kanterna. 

Kombinationer med 1 + 2 rutor i kopplade bågar används också i många dörrar och fönster. 

 

Figur 4. T v glasrutor i kopplade bågar, t h isolerglaskassett. Bilder från Pilkington. 

Energiprestandan ökar avsevärt med isolerglasenheter jämfört med endast kopplade bågar, framför 

allt då luften i isolerglasenheten byts ut mot en ädelgas (vanligast är argon eller krypton). U-värdet, 

eller värmegenomgångskoefficienten, talar om hur bra fönstret isolerar. Ett lågt värde betyder bättre 

isolering, och med en isolerglasenhet kan man uppnå betydligt lägre U-värden än i en konstruktion 

med kopplade bågar. Det är också fördelaktigt att välja en 3-glasenhet framför en 2-glasenhet, då U-

värdet för den förra knappast påverkas alls av vind och låga yttertemperaturer medan U-värdet för 

tvåglasenheten försämras vid kallt och blåsigt klimat. (Pilkington Floatglas AB, 2009) 

 

I äldre, dåligt isolerade fönsterkonstruktioner kunde man få frost och kondens på fönstrets insida. I 

dagens välisolerade fönster hamnar istället dessa problem på utsidan av det yttersta glaset. Utvändig 

kondens är inte ett problem för fönstrets kvalitet. Den utvändiga kondensen kan ses som ett 

kvalitetsmått då fönstret är välisolerat, men sikten genom fönstret försämras och ljusinsläppet 

påverkas. För att slippa kondensproblematiken kan man använda beläggningar på yttersta glaset (en 

hydrofil beläggning eller en lågemissionsbeläggning, se nedan) eller ett så kallat varmt glas, där det 

yttersta glaset eluppvärms så att det håller en temperatur över daggpunkten2. (Jonsson, 2000) 

(Pilkington Floatglas AB, Uppsala Universitet, 2010) (Westins Fönsterteknik, 2007) 

 

Självrengörande glas 

                                                                 
2 Daggpunkt = den temperatur där vattenånga kondenserar på en kall yta vid ett givet tryck och 
luftfuktighet 
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Fönster kan göras självrengörande. Glaset har en tunn transparent beläggning på utsidan som med 

hjälp av UV-ljus bryter ner organiskt smuts samtidigt som oorganisk smuts fäster dåligt på ytan. 

Beläggningen gör också glasytan hydrofil (=vattenälskande), vilket betyder att när det regnar sprids 

vattnet till en hinna som snabbt rinner av och tar med sig den upplösta smutsen. Fönstret blir inte helt 

underhållsfritt men behovet av fönsterputsning minskar avsevärt. Självrengöring kan ofta kombineras 

med solskyddsglas. (Pilkington Floatglas AB) (Saint Gobain Glass) 

 

Ljuddämpande glas 

Glaset kan användas för att reducera störande ljud, till exempel i fönster mot vägar eller järnvägar 

men också för att dämpa ljud inomhus. Generellt kan sägas att tjockare glas och tjockare folie ger 

bättre ljuddämpning, men glas kan också lamineras med en speciell folie som dämpar ljud bättre än 

vanlig PVB3-folie. Genom att en glasfasad är ”veckad”, så ger detta också ljuddämpning, se foto av 

ett resultat från projekt Tysta Offentliga Rum, Figur 5.  En förstudie om akustik i byggnader med 

mycket glas har genomförts med finansiering av Smart Housing Småland. (Pilkington Floatglas AB) 

(Saint Gobain Glass) 

 

 
Figur 5. Tysta Offentliga Rum, på Masthuggskajen Göteborg. Foto: Krister Falk, Glafo 

 

Dekor på glas 

Tryck på glas eller laminat och färgade laminatfolier kan användas i dekor för glas, och kan också 

tillföra funktioner till glaset, tex som De härdade glasen vi tillverkat är laminerade med Eastmans 

färgade Vanceva folier för att få en ”Bärnstens-ton”. 

Glaset kan göras opakt, ljudreducerande, färgat eller mönstrat. Det dekorerade glaset kan användas 

för att skärma av ytor inomhus eller reducera ljusinsläpp i fönster mot utemiljön. (Forserum Safety 

Glass AB, 2014) Färg och mönster påverkar givetvis ljuset som passerar det dekorerade glaset.  

                                                                 
3 Polyvinylbutyral 
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Figur 6. Laminerat glas där folien målats av konstnärerna Birgitta Ahlin och Sirkka Lehtonen.  
Lamineringen har sedan utförts av Forserum Safety Glass. 

 

För variabel avskärmning och solskydd finns även ett system kallat Adaptive Fritting™. Det bygger på 

flera lager av mönstrat glas eller plast (ofta små prickar eller geometriska figurer) som kan röras i 

förhållande till varandra där graden av genomsikt beror på de olika lagrens position i förhållande till 

varandra. I sitt mest transparenta tillstånd ligger prickarna staplade på varandra med transparent glas 

emellan och i motsatt läge ligger alla prickar bredvid varandra och rutan blir i det närmaste helt opak. 

(Adaptive Building Initiative) 

 

Glafo har tillsammans med Ericsson och The Interactive Institute tagit fram en touchfönsterprototyp 

där användaren via ett osynligt gränssnitt kan styra funktioner via glasrutan. De inbyggda 

funktionerna inkluderar sätta på/stänga av musik, byta musikspår , höja/sänka volym, sätta på/stänga 

av en fläkt och öka/minska ljusstyrka på en lampa. Funktionerna kan även styras via en smartphone. 

 

 

Figur 7. Touchfönsterprototyp (Foto Elisabeth Flygt, Glafo). 

 

Energisparglas och solavskärmande glas 

Det finns ett stort sortiment av standardglas med funktioner för att stänga solstrålar ute eller hålla 

inne värme. Solskyddsglas kan vara genomfärgade (1:a generationens solskyddsglas) eller belagda 

med en transparent lågemissionsbeläggning (senare generationer). Beläggningen består av flera 
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lager av olika metaller och metalloxider, och har beroende på skikttjocklek och skiktsammansättning 

olika färgton. I stort sett fungerar dessa beläggningar som en termos, solenergin strålar inte ut från 

ytan utan stannar kvar i glaset eller reflekteras tillbaka till yttermiljön. Energisparglas fungerar på 

liknande sätt men reflekterar tillbaka långvågig värmestrålning in i rummet. Solskyddsbeläggningar 

placeras på det yttre glaset i fönstret och energisparbeläggningar placeras på det innersta glaset 

vända mot isolerenhetens argonspalt. (Pilkington Floatglas AB, 2009) 

 

 

Figur 8. Solavskärmande glas och energisparglas. 

 

 

Elektrokroma fönster 

Ett elektrokromt fönster består av en flerskiktad beläggning på ett transparent underlag eller mellan 

två transparenta underlag. Detta betyder att ett elektrokromt skikt antingen kan beläggas direkt på en 

glasruta som används i ett fönster eller beläggas på en folie som sedan lamineras in mellan två 

glasrutor. Ett enkelt system är uppbyggt enligt följande: 

 

Glas- eller plastruta 

Ledande oxidlager, t ex ITO (Indium Tin Oxide) 

Elektrokromt lager, t ex volframoxid 

Elektrolyt (H+ eller Li+-ledare) 

Jonbank (ion storage) för H+ eller Li+, t ex TiO2-CeO2 eller nickeloxid 

Ledande oxidlager, t ex ITO 

Glas- eller plastruta 
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Figur 9. Chromogenics system med omgivande plastfilm. Hela systemet lamineras in mellan glas.Bild efter 

Chromogenics illustration. 

 

 

När en elektrisk spänning läggs över skiktet sker en oxidationsreaktion4, och jonerna som bildas 

absorberar ljus.  

En nackdel med elektrokroma fönster är den relativt långa omslagstiden, som är ca 15 minuter till helt 

omslagna. Den stora energifördelen med elektrokroma fönster är att de bara kräver en liten spänning 

när den optiska genomsläppligheten ändras, endast ca 0,1 W/m2 (ref samtal med Greger Gregard, 

ChromoGenics). Livslängden på elektrokroma glas är ca 20 år, och kan bli längre om man som kund 

är beredd att acceptera längre omslagstider och även ställa lägre krav på hur mörka glasen är. 

Elektrokroma beläggningar är också dimbara, det är alltså inte på eller av likt skikt som bygger på 

kristaller, till exempel privata glas. (ChromoGenics, 2011) (Macêdo, Dall'Antonia, Valla, & Aegerter, 

1992).  

 
Figur 10. ChromoGenics produkt Converlight, elektrokromat fönster i Chromogenics nya fabrik i Uppsala. 

                                                                 
4 En reaktion där molekyler förlorar en elektron och blir joner 
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Privata glas 

En teknik för att skapa privata glas är Suspended Particle Devices, SPD. I denna teknik används 

ljusabsorberande partiklar som låter fönstret skifta från transparent till färgat mycket fort. Genom att 

tillföra en spänning linjerar partiklarna upp sig och fönstret blir transparent. När spänningen bryts 

hamnar partiklarna i helt slumpmässig ordning igen och ljuset släpps inte igenom. 

En annan teknik för att få privacyeffekt är Polymer Dispersed Liquid Crystal-laminerade glas. Där 

består laminatet av en polymerfilm med oordnade kristaller. När en spänning kopplas på linjerar 

kristallerna upp sig och släpper igenom ljus. Med PDLC-tekniken gäller att fönstret är transparent 

eller semitransparent (transluscent), dvs. ljuset sprids diffust i glaset, och inga mellanlägen existerar.  

 

  

 

 

 

Figur 11. Privata glas, till vänster opaka (spänning av) och till höger transparenta (spänning på), från Forserum 

Safety Glass. Skillnaderna i nyanserna beror på olika glassorter. Glas med låg järnhalt längst till vänster, gråglas 

i mitten och till höger vanligt floatglas. Foto: Lina Grund Bäck, Glafo 

 

För båda dessa tekniker gäller att spänningen måste vara påkopplad hela tiden för att fönstret ska 

vara transparent. Dessa tekniker dras också med dålig transparens när spänningen är påkopplad, 

dvs. man ser laminatet även i det transparenta läget. 

 

Optiska fibrer 

Med optiska fibrer finns möjlighet att få in naturligt ljus till skymda hörn. Tekniken bygger på att man 

har kollektorer på utsidan av huset som följer solen under dagen och optiska fibrer som transporterar 

solljuset till armaturer på insidan.  

Olika typer av armaturer finns hos Parans, såsom spotlights och större armaturer med bara solljus 

eller LED/solhybrider. (Parans) 
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Figur 12. Solkollektorer och armaturer inne i bostaden leder in dagsljus med hjälp av optiska fibrer 

 

OLEDs 

En möjlighet till belysning är Organic Light Emitting Diode-laminerade fönster , OLED, som kan göras 

helt transparenta. 

Ofta är katoden ett metalliskt icke-transparent lager medan övriga är transparenta vilket gör att 

materialet uppfattas som en spegel när det är avstängt. Den finns möjlighet att använda transparenta 

material i katodlagret vilket ger en helt transparent OLED, så kallad TOLED. 

OLEDer är en teknik som används i bildskärmar, täckenskärmar, lampor och dylikt. Ljus 

skapas i tunna kolbaserade (organiska) plastfilmer placerade mellan ytor, typiskt en metall- 

och en glasyta. . I och med att den inte kräver någon extern ljuskälla kan man skapa väldigt 

tunna displayer.  

OLED:ernas uttryck både släckta och tända kan väljas. Släckta kan de vara genomskinliga, 

spegellikt reflekterande, olika färg och opacitet. Då de är på kan de fungera som en lampa 

eller display. De kan tillverkas i form av olika konstnärliga former. För specialtillverkning av 

OLED kan man exempelvis vända sig till Fraunhofer FEP. 

 

LCD-displayer 

Blir fönstret någon slags informationsbärare med displayfunktion kan Liquid Crystal Display-teknik, 

LCD, vara aktuellt. Tekniken är allmänt förekommande i datorskärmar, men kan användas i 

transparenta tillämpningar om delarna bakom displayen tas bort. Det finns en del exempel på 

marknaden på transparenta displayer, bland annat tillverkar Samsung denna typ av produkter. 

(Humphries, 2010) 

 

Solceller 

Det finns många typer av solceller och man brukar dela upp de i första, andra och tredje 

generationens solceller. Till första generationens solceller hör monokristallina och polykristallina 

solceller, tillverkningen är dyr och livslängden ca 20 år. Däremot är verkningsgraden hög, speciellt för 

monokristallin kiselsolceller, ca 20 % i solcellsmoduler. Monokristallina solceller har en gråsvart färg 

och kännetecken är avskurna hörn. Polykristallina kiselsolceller har oftast blå färg, men finns i andra 
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färger också, men verkningsgraden blir då lägre och priset något högre. 

 

  
 

 

Till andra generationen hör tunnfilmer, så som amorft kisel som kan ses i Figur 14 där den används 

som solskydd i glasgång mot söder (Linnéuniversitetet, Växjö). Amorf kisel finns i färgerna blå, grön 

och röd, där den blå färgen har högst verkningsgrad och den röda lägst. Andra tunnfilmssolceller är 

CIGS (Copper, Indium; Gallium, Selenide). Färgen är grå eller svart, se Figur 15.  

 

Figur 14. Solskydd av tunnfilmssolceller av amorft kisel, Linnéuniversitetet, Växjö. 

Foto: Lina Grund Bäck, Glafo 

 

 

Figur 13. Högst upp till vänster 

monokristallina kiselsolceller Foto Parisa 

Sehati, Glafo, uppe till höger polykristallint 

kisel, kopparfärgad. Foto: Elisabeth Flygt, 

Glafo 

Till vänster: polykristallin kiselsolcell, blå. 



16 
 

SMART HOUSING SMÅLAND 

PG VEJDES VÄG 15, 351 96 VÄXJÖ 

TEL 010-516 50 00 

E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 

SMARTHOUSING.NU 

 

 

 
Till tredje generationens solceller hör organiska solceller. Denna typ av solceller blir allt viktigare 

eftersom de är mycket billiga, samtidigt som forskningen har lett till högre uteffekt. Organiska solceller 

består till stor del av kol, väte, kväve och svavel, därför kallas de organiska. Tillverkningen av en 

organisk solcell sker genom tryckning av olika lager av organiska ämnen på PET (polyetentereftalat) i 

en roll-to-roll process, se Figur 16, eller på glas. Finns i olika färger, men oftast randigt ljusblå, enligt 

Figur 16. 

 

  

 

 

Till tredje generationens hör också Grätzelsolcellerna eller Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) som 

de är kända som i akademiska kretsar uppfanns av Prof. Michael Grätzel från Schweiz. Cellerna är 

mycket lätta att tillverka genom tryck i roll-to-roll process. Cellerna härmar fotosyntesprocessen och 

utnyttjar samma princip som växter (pigment används för att absorbera solljus). Denna typ av 

solceller har bättre prestanda i jämförelse med organiska solceller men har problem med att 

elektrolyten fryser på vintern.  

 

Figur 15. CIGS- tunnfilmssolceller. Kan 

vara flexibla, till vänster, eller lbelagt på 

glas, stabilt, till höger. 

Foto: Elisabeth Flygt, Glafo 

Figur 16. Tillverkning av organiska solceller på 

PET., till vänster. Foto Sofie Kalldin, Linköpings 

Universitet.  

Nedan syns exempel på organisk solcelll på PET, i 

ljusblå variant. Foto: Elisabeth Flygt, Glafo 
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Figur 17. Grätzel cells on the Swiss Tech Convention Center, taken from Wikipedia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dye-sensitized_solar_cell, 2016-10-28. This file is licensed under the Creative 

Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. 

 

Glasgången kommer att vara lokaliserad mot söder, vilket betyder att det är lämpligt att använda 

solceller. Beroende på vilken vinkel som solceller har så får man olika solinstrålning, se Figur 3, mest 

får man när vinkeln är ca 45 grader mot söder. 

 

 

 

Bärande och lastbärande glas 

När man använder glas som konstruktionsmaterial, så måste man tänka på dess egenskaper. Glas är 

ett sprött material och vanligt floatglas har en draghållfasthet på ca 60 MPa och tryckhållfasthet över 

1000 MPa. Om man härdar glaset så ökas draghållfastheten till ca 250 MPa (stål har en 

draghållfasthet på ca 300 MPa). Att glas har en så pass låg draghållfasthet beror på att det är 

känsligt för sprickor som bildas relativt lätt på ytan.  

 
Figur 18. Till vänster, exempel på bärande glaskonstruktion, Millimeter Arkitekters kontor i Stockholm, tagen från 

Ref 1. Till höger, glastrappa, Forserum Safety Glass. Foto: Lina Grund Bäck, Glafo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dye-sensitized_solar_cell
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


18 
 

SMART HOUSING SMÅLAND 

PG VEJDES VÄG 15, 351 96 VÄXJÖ 

TEL 010-516 50 00 

E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 

SMARTHOUSING.NU 

 

Faktorer, förutom glastyp och tjocklek, som kan påverka sannolikheten för glasbrott är belastning, 

infästning, sammanfogning (bultning, limning) och förhållande mellan längd och bredd (Ref 1). Det 

finns många exempel där glas har använts som golv5 och tak 6 , men det är fortfarande ovanligt med 

en bärande konstruktion i glas7. 

Frågeställningar och metod ”Konstnärlig gestaltning och 
användarperspektiv” 

Förstudien inom avsnittet har genomförts genom tvärvetenskapliga forskningsmöten i gruppen. 

Litteraturstudier har genomförts avseende glasanvändning i samtida arkitektur samt glas som 

material för konstnärlig utsmyckning samt reflektioner över de bägge aspekterna. 

 

Konstnärlig utsmyckning och utmanande arkitektur  
 

Rapporten behandlar möjligheterna att utforma en ny förbindelsegång mellan Smålands Museum och 

Utvandrarnas Hus i Växjö och gestalta den med hjälp av teknologi baserad på transparent intelligens. 

Önskemålet har varit att förbindelsegången ska uppfattas som en ”glasgång” och att den genom sin 

gestaltning ska bidra till en förhöjd upplevelse inte bara av museets inre och yttre miljö, utan även till 

en förhöjd upplevelse av omkringgivande stadsmiljö. Vid arbetsgruppens forskningsmöten har 

begreppen ”värt en omväg” och ”värt en resa” använts. 

I arbetsgruppens möten har olika visioner avseende byggnaden diskuterats. Exempelvis om vad 

glaset bidrar med i rumsupplevelsen samt vilken typ av gestaltning arkitektur respektive konstnärlig 

utsmyckning bidrar med.  

Nedan följer några generella reflektioner över relationen mellan arkitektur och konstnärlig 

utsmyckning. 

 

Kortfattat kan sägas att konst är ett fritt skapande och gestaltande verksamhetsfält och att arkitektur 

är ett tillämpat gestaltande fält med en mångfald materiella, tekniska och praktiska hänsynstaganden.  

Arkitekter och konstnärer har genom sina utbildningar och individuella professionella erfarenheter 

olika kunskaper avseende konstnärlig gestaltning.  

 

En konstnärlig utsmyckning förväntas skapa intuitiva och/eller associativa reaktioner och kan utgå 

från en mångfald olika frågeställningar. Exempelvis utmana eller ifrågasätta etablerade känslor, idéer 

och företeelser eller uppmana till reflektion över en upplevelse. Ett konstnärligt verk som skapas som 

en offentlig utsmyckning förhåller sig till den omgivande fysiska och kontextuella miljön, exempelvis 

                                                                 
5 https://www.saint-gobain.com/en/saint-gobain-stories/glass-floor-eiffel-tower 20161230 
6 http://www.glassolutions.co.uk/en/produkter/clear-glass 20161230 
7 http://www.archdaily.com/596798/weight-pride-and-creativity-in-daniel-elis-karlsson-and-pauline-
algerod-s-barande-mote/54d2d688e58ece8f9c00014b-7-jpg 20161230 

https://www.saint-gobain.com/en/saint-gobain-stories/glass-floor-eiffel-tower
http://www.glassolutions.co.uk/en/produkter/clear-glass
http://www.archdaily.com/596798/weight-pride-and-creativity-in-daniel-elis-karlsson-and-pauline-algerod-s-barande-mote/54d2d688e58ece8f9c00014b-7-jpg
http://www.archdaily.com/596798/weight-pride-and-creativity-in-daniel-elis-karlsson-and-pauline-algerod-s-barande-mote/54d2d688e58ece8f9c00014b-7-jpg
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en byggnad med viss verksamhet. Den konstnärliga utsmyckningen kan vara mer eller mindre 

integrerad i den fysiska miljön. Den konstnärliga utsmyckningen kan beskrivas som tillämpad men 

behöver inte äga funktionell nytta.  

 

Arkitektur har sin kunskapsgrund och sina övergripande mål, exempelvis fysiskt skydd i samband 

med boende eller verksamhet. Arkitektur omfattar även gestaltning och i vissa fall kan funktionen 

”utmananade arkitektur” genomföras så starkt att ett byggnadsverk upplevs ligga i gränssnittet mot 

konstnärligt verk. Glas har i flera fall använts som byggnadsmaterial för att uppnå sådan effekt, även i 

samspel med avancerad ljusdesign. 

 

I presentationen på webben av arbetet med de konstnärliga utsmyckningarna i Nya Karolinska 

Sjukhuset i Solna skrivs: 

Landstingets Kulturförvaltning driver arbetet med den konstnärliga gestaltningen inom Nya Karolinska 

Solna-projektet, det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige. Satsningen 

omfattar både byggnadsintegrerad konst som skapas specifikt för det nya sjukhuset, och färdiga verk 

som är flyttbara (till exempel målningar och skulpturer). Konsten kommer att finnas överallt: ute och 

inne; i personalutrymmen och vårdmiljöer; i trappor och väntrum. Konsten på det nya sjukhuset ska 

samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö för sjukhuset som 

helhet. Den är även en viktig del i att skapa en bra vårdmiljö.  

På senare tid har det gjorts vetenskapliga studier som visar att konst kan ha en positiv inverkan på 

rehabilitering och andra vårdprocesser. Men konsten måste också få vara just konst, och tillföra en 

humanistisk, estetisk och poetisk dimension till omgivningen. (Stockholms Läns Landsting/NKS Bygg, 

2014) 

 

I skriften KONSTPROGRAM för Nya Karolinska Solna skriver Tomas Boijsen, chefsarkitekt White 

Tengbom Team om samverkan mellan arkitekter och konstnärer: 

Arkitekter, hantverkare och konstnärer har i ett historiskt perspektiv alltid haft ett mycket nära 

samarbete. Så sent som under förra hälften av 1900-talet hade de mest ambitiösa arkitekterna 

konstnärer bland sina anställda. Prestigefulla byggnadsuppdrag 

från denna tid som till exempel Stockholm stadshus eller Kreugers Tändstickspalats bär tydliga spår 

av ett mycket långtgående och fruktbart samarbete mellan konstnärer, arkitekter och hantverkare – 

inte minst på den fysiska byggplatsen. Arkitektur, konst och hantverk utgör i dessa exempel en 

oskiljbar helhet. 

En modern byggnad tillkommer i en långt mer industrialiserad och fragmentiserad process. Från idé 

till förverkligande. Byggandet pågår parallellt i fabriker runt om i landet – för NKS: s del även ute i 

Europa. Verksamheten på den faktiska byggnadsplatsen består i växande grad av att på effektivaste 

sätt sammanfoga dessa prefabricerade element till en fungerande helhet. På motsvarande sätt har 

både arkitektens och konstnärens roller förändrats. Detta tydliggörs inte minst av att vi i dagligt tal 

numer talar om ”konstnärlig utsmyckning”. Begreppet tydliggör en förskjutning där arkitektens rum 

riskerar att inte klara sig på egna meriter och där konstnärens roll implicit reduceras till dekoratörens. 

Konstprogrammet är 

SLL:s instrument mot en sådan krympt roll för konstnären. Ambitionen är här att skapa tid och 

utrymme för ett fruktbart samarbete. (Boijsen, 2011) 

 

Hur skapas en attraktiv gestaltning av glasgången vid Smålands Museum? 

Bör tillbyggnadens arkitektur i sig äga en konstnärligt utmanande karaktär? 
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Bör tillbyggnaden tillföras konstnärliga värden genom ett eller flera konstnärliga verk i form av 

konstnärlig utsmyckning? 

Några utgångspunkter: 

En i sig ej särskilt utmanande men väl utformad arkitektur, kan i samverkan med en konstnärlig 

utsmyckning utgöra en totalt sett stark konstnärligt gestaltad miljö. Det är sannolikt till fördel för 

slutresultatet att den konstnärliga utsmyckningen projekteras så tidigt som möjligt i 

byggnadsprocessen.  

En konstnärlig utsmyckning kan i samspel med tillbyggnadens arkitektur tillföra det eftersträvade 

konstnärliga uttrycket. 

Flera olika konstnärliga utsmyckningar med olika uttryck och av olika konstnärer kan placeras i 

samma byggnad.  

En konstnärlig utsmyckning kan (beroende på utformning) flyttas. 

En konstnärlig utsmyckning kan integreras i en byggnad så den upplevs som en del av byggnaden. 

En konstnärligt utmananade arkitektur kan ge glasgången det eftersträvade konstnärliga uttrycket. 

Byggnadens utsida och insida kan utformas med ett gemensamt dynamiskt glasuttryck. 

En konstnärligt utmanande arkitektur kan vara svår att kombinera med en konstnärlig utsmyckning, 

om de inte utformas i nära relation till varandra. 

Såväl en konstnärlig utsmyckning som utmanande arkitektur behöver kompletteras med medveten 

ljusdesign, vilken kan tillföra stora konstnärliga värden. 

 

Transparent intelligens som konstnärligt medium 

En av förstudiens frågeställningar är: 

Hur kan experimentellt, innovativt användande av transparent intelligens bidra till en attraktiv 

stadsmiljö? Gruppen har bearbetat frågeställningen vid ett flertal tillfällen, genomfört två olika 

studiebesök och fått tekniken demonstrerad för sig. Gruppen har även bearbetat frågeställningen vid 

ett antal möten i en associerad grupp som arbetar med att ta fram en prototyp där de konstnärliga 

möjligheterna med transparent intelligens visualiseras. 

Gruppen har fått insikt i några av de tekniker som medger transparent intelligens och diskuterat vilka 

konstnärliga möjligheterna det ger. Bedömningen är att det bör finnas konstnärlig potential men att 

den ännu är svagt utforskad, delvis på grund av att tekniken är ny och även kostsam. 

 

Gruppen bearbetade även frågan: 

Är det lämpligt eller gynnsamt för slutresultatet att vid beställningen av ett konstnärligt verk ange att 

teknologin transparent intelligens ska användas för att skapa det konstnärliga uttrycket? 

 

Diskussionerna i gruppen har lett fram till följande insikter: 

Teknikerna bakom privatglas och elektrokroma glas identifierades som mest mogna ur teknisk och 

ekonomisk synpunkt för att genomföra fullskaleprojekt. 

Arkitekt och/eller konstnär till arbetet med att skapa glasgången kommer att upphandlas när projektet 

”Glasgången” ev. har beslutats. Den konstnär/arkitekt som anlitas för projektet bör ha så stor 

konstnärlig frihet som möjligt. 

Forskargruppen bör inte i förstudien föregå det konstnärligt undersökande och kreativa arbetet med 

att skapa glasgången. 
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Teknikerna avseende transparent intelligens är så pass nya att det få eller inga exempel på vilka 

konstnärliga möjligheter teknikerna erbjuder. Ett prototypprojekt är därför av stort intresse.  

Forskargruppen har tagit initiativ till ett sådant prototypprojekt. 

Ett första resultat av prototypprojektet ”Now you see me, now you don’t” beräknas vara klart i mitten 

av december 2016.  

 

Konstnärligt användande av glas i arkitektur 

Som en del av förstudien har en bildundersökning på webben gjorts, vilken visar att glas ofta används 

med ett konstnärligt intressant resultat i samtida utmanande arkitektur. Samt att glas har valts som 

medium i ett flertal större pågående konstnärliga utsmyckningsprojekt, oavsett om konstnären 

tidigare har arbetat med materialet. Se avsnittet bildexempel. 

Rapportens slutsats är att det kan var gynnsamt att föreskriva betydande glasanvändande i såväl 

arkitektur som i konstnärliga utsmyckningar för att uppnå det önskade slutmålet: att glasgångens 

konstnärliga gestaltning ska bidra till att skapa nya uttryck och funktionella mervärden i offentlig miljö. 

 

Hur ser glas ut?  

Glas har ett antal materialspecifika visuella egenskaper som innebär särskilda konstnärliga 

utmaningar och möjligheter. Glasets olika grad av transparens och reflektion ger intressanta 

möjligheter att arbeta konstnärligt även med immateriella effekter och ljusgestaltning. Glasets 

transparens och reflektion innebär materialspecifika utmaningar. I samband med att ett uppdrag ges 

avseende ett konstnärligt verk av glas eller en glasdominerad arkitektur är det nyttigt för såväl 

beställare som konstnär/arkitekt att reflektera över - Hur ser glas ut? och - Hur ser man ut genom 

glas? 

I den här rapportdelen behandlas glasets visuella egenskaper.  
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Figur 19 

Traditionellt lusthus med en kombination infärgade och ofärgade glasrutor. Samtliga rutor med ”vaddrig” textur. 

Exempel på olika visuella upplevelser av olika glastyper.  

Foto Erika Lagerbielke 
 

 

Opacitet, transparens 
Begreppet opacitet används för att ange graden av transparens. Glas utan särskilda tillägg är ett 

transparent (genomskinligt) material, glas som helt saknar transparens kallas opakt.  

Ljus passerar genom glaset i olika grad beroende på struktur, ytbehandling eller infärgning. Genom 

att påverka glasets struktur eller textur; genom tillverkningsprocessen, infärgning eller mattering, kan 

olika grad av opacitet tillföras glaset. Opakt eller matterat glas bryter och reflekterar ljus annorlunda 

än transparent glas. Ett glas med struktur eller textur relaterar annorlunda till reflektion och 

ljusgenomsläpplighet än helt slätt och klart glas.  

 

Glas kan färgas in vid tillverkningen eller ges en färgad ytbehandling, det färgade glaset kan vara 

transparent, ha olika grad av opacitet eller vara opakt. 
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Reflektion  

Reflektion av ljus upplevs på blanka ytor som en spegling (regelbunden reflektion) och mot matta ytor 

som en diffus (oregelbunden) reflektion. Den diffusa reflektionen kan uppfattas som att glaset har en 

ljus yta eller är lysande i synnerhet om ytan är belyst på frånsidan. 

I obearbetat tillstånd framstår glas vanligen som ett blankt material. Den blanka ytan reflekterar ljus i 

olika grad beroende på ljusförhållanden runt om glaset. Ett exempel är spegelglas där en av glasets 

sidor har getts en täckande ytbehandling med metallisk glans. En liknande, men mindre tydlig effekt, 

uppstår när en glasyta har en mörk miljö på ena sidan och en ljus på den andra. Exempelvis när man 

från ett upplyst rum ser ut genom ett fönster nattetid, då framstår fönsterglaset som speglande.  

 

Grad av opacitet och reflektion bestämmer hur och hur väl ett konstnärligt verk i glas kommer att 

uppfattas och hur olika ljusförhållanden påverkar upplevelsen av konstverket.  

Det är av stort intresse att ta hänsyn till glasets egenskaper när ett konstnärligt verk ska upplevas 

både i dagsljus och i konstljus samt eventuellt i mörker, i synnerhet om verket är placerat i eller som 

en del av en byggnads ljusöppning (fönster). 

Beroende på hur verket är komponerat med olika glastyper kommer det att få olika uttryck och 

uppfattas mer eller mindre väl under olika ljusförhållanden. 

 Vad händer när verket betraktas när det är ljust inne och ljust ute? 

 Vad händer när verket betraktas när det är ljust inne och mörkt ute?  

 Vad händer när verket betraktas när det är mörkt inne och ljust ute?  

 Vad händer när verket betraktas när det är mörkt inne och mörkt ute? 

Exempelvis uppfattas ett vanligt transparent fönster som en ljusöppning när det är ljust ute, men när 

det är mörkt ute uppfattas glaset som en mörk yta, ofta som mörkare än omgivande rum, Figur 19. 

 

Ljusdesign har stor betydelse för ett rum eller byggnad med glasutsmyckning eller stora glasfönster. 

Artificiell ljussättning ger möjlighet att åstadkomma en konstant ljusmiljö. Dagsljus ger en skiftande 

ljusmiljö under dygnet och vid olika årstider. 

 

Projicering 

Ett medvetet utnyttjande av relationen mellan glas och ljus kan vara att arbeta med ljusprojiceringar 

som uppstår när starkt ljus passerar genom transparenta glasytor, med störst effekt om det 

transparenta glaset är färgat, Figur 20. Solljus genom ett infärgat fönster skapar färgade projiceringar 

på golv eller väggar, en immateriell konstnärlig upplevelse som använts i exempelvis flera av 

världens stora katedraler från gotiken och framåt. 
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Bildexempel 
Bilderna på följande sidor exemplifierar hur glas används gestaltande i samtida arkitektur och som 

material i konstnärliga utsmyckningar. Bilderna exemplifierar också hur glas uppfattas under olika 

förutsättningar. 

 

 

 
Figur 20 

Moskén Nasir-ol-Molk, Shiraz, Iran 

Exempel på projicering genom infärgade glasfönster och immateriella effekter 

Foto (Ayyoubsabawiki, 2016) Wikipedia 
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Figur 21 

Kapellet Gethsemane Lutheran Church, Seattle, USA, Olson Kundig Architects 

Exempel på hur konstnärlig utsmyckning och arkitektur sammanfaller. 

Exempel på uttrycket av transparent färgat glas samt exempel på projicering och immateriella effekter. 

Foto Chris Burnside/Olson Kundig 

(Olson Kundig Architects) 
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Figur 22 Nattetid 

Kolonihavehus, Tom Fruin 2010. Installation Brooklyn Bridge Park, New York, USA. 

Exempel på olika ljusbrytningar i transparent respektive opakt glas.  

Exempel på projicering. Konstverket ljussatt från insidan. 

Foto Andreas Steen 

(Tom Fruin) 

 

 

  

Figur 23 Dagtid 

Kolonihavehus, Tom Fruin 2010. Installation 

Brooklyn Bridge Park, New York, USA. 

Exempel på olika ljusbrytningar i transparent 

respektive opakt glas.  

Exempel på projicering. 

Foto Andreas Steen 

(Tom Fruin) 
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Figur 24 Utifrån 

Utsmyckning Brofästet Kalmar, Erika Lagerbielke. 

Exempel på olika uttryck inifrån och utifrån vid dagsljus och beroende på opacitet. Det vita glaset liksom de röda 

och blå cirkelformerna är huvudsakligen opaka. Det ger god synlighet av de opaka glaspartierna när miljön vid 

glasets frånsida är mörk. De transparenta glaspartierna har sämre synlighet i sådant ljusförhållande. 

Foto Tomas Åhlman 

(Erika Lagerbielke) 

 
Figur 25 Inifrån 

Utsmyckning Brofästet Kalmar, Erika Lagerbielke. 

Exempel på olika uttryck inifrån och utifrån vid dagsljus och beroende på opacitet. Det vita glaset liksom de röda 

och blå cirkelformerna är huvudsakligen opaka, det fångar upp dagsljuset i en diffus reflektion och ger ett intryck 

av att dess glaspartier är lysande. 

Foto Tomas Åhlman 

 (Erika Lagerbielke) 
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Figur 26 

Utsmyckning Katrinebergs Folkhögskola, Erika 

Lagerbielke. 

Exempel på infärgat transparent och opakt glas och 

upplevelsen av genomsiktlighet.  

Delar av det transparenta glaset har tydlig textur 

vilket ger minskad genomsiktlighet, trots 

transparensen. 

Foto Magnus Forsberg 

(Erika Lagerbielke) 
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Figur 27 Detalj material 

Utsmyckning La Divina Commedia , Juri Markkula 2016.  

Exempel transparens och reflektion utan genomsiktlighet. Konstverket består av transparenta glasplattor som 

målats i olika kulörer och placerats mot en murad väggyta.  

Trafikverket, projekt Citybanan  

Foto Mikael Ullén,  

(Trafikverket) 

 

 
Figur 28  

Utsmyckning La Divina Commedia , Juri Markkula 2016.  

Exempel transparens och reflektion utan genomsiktlighet. Konstverket består av transparenta glasplattor som 

målats i olika kulörer och placerats mot en murad väggyta.  

Trafikverket, projekt Citybanan  

Foto Mikael Ullén,  

(Trafikverket) 
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Figur 29 Detalj 

National September 11 Memorial Museum Pavilion, arkitektkontor Snöhetta, New York, USA. 

Exempel på utmanande arkitektur. Exempel på transparens samt på ljusdesign. 

Foto ©Jeff Goldberg/Esto. 

(Snohetta) 

 

 
Figur 30 

National September 11 Memorial Museum Pavilion, arkitektkontor Snöhetta, New York, USA. 

Exempel på utmanande arkitektur. Exempel på transparens samt på ljusdesign. 

Foto ©Jeff Goldberg/Esto. 

(Snohetta) 
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Figur 31 Exteriör 

Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna, arkitekt Wingårdhs 

Exempel på utmanande arkitektur. 

Exempel på reflektion och transparens. 

Foto Ulf Sirborn 

(Karolinska Institutet) 

 
Figur 32 Interiör 

Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna, arkitekt Wingårdhs 

Exempel på utmanande arkitektur. 

Exempel på reflektion och transparens.  

Foto Sofia Lindberg 

(Karolinska Institutet) 
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Figur 33 Interiör 

Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna, arkitekt Wingårdhs 

Exempel på utmanande arkitektur. 

Exempel på projicering.  

Foto Sofia Lindberg 

(Karolinska Institutet) 

 

 

 
Figur 34 

Emporia, köpcentrum Malmö, arkitektkontor Wingårdhs.  

Exempel på utmanande arkitektur. 

Foto: Forserum Safety Glass 
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Summering 

Förstudien har besvarat frågeställningarna som låg till grund för projektet: 

 Hur kan gränsöverskridande forskning inom design, arkitektur, teknik och konstnärlig 

gestaltning bidra till att skapa nya uttryck och funktionella mervärden i offentlig miljö?  

 Hur kan ny teknik bidra till att skapa en komfortabel, musealt godtagbar och miljösmart 

rumsmiljö? 

 Hur kan experimentellt, innovativt användande av transparent intelligens bidra till en 

attraktiv stadsmiljö? 

 

Rapporten visar vilka möjligheter det finns att använda transparent intelligens när en offentlig 

byggnad ska byggas, men också vilka begränsningar (t.ex. ljud, ljus, värme, kyla, 

underhållsvänlighet, teknik).  

 

En litteratursökning har visat att det finns byggnader som fungerar som en dekoration samtidigt som 

det har en funktion, t.ex. Sara Halls designade solceller8 eller Swiss Tech Convention Center, Figur 

17. 

 

I och med att det händer mycket inom området intelligent transparens så byggs det nya prototyper 

med den senaste tekniken eller en gammal teknik som används på ett nytt sätt. Inom Smart Housing 

Småland görs det nya prototyper i samarbete med industrin, som eventuellt kan visas upp i 

glasgången. Detta gör att allmänheten får ta del av den senaste tekniken inom intelligent 

transparens. 

 

Förstudien visar också att det är viktigt med en grupp personer med olika bakgrund för att alla 

aspekter tas med från början när en offentlig byggnad ska planeras, så att ingenting missas.  

 

Det finns en bilaga om vad det finns för möjligheter och sortiment hos de två största 

planglasförädlarna i Småland. 

                                                                 
8 http://sarahhallstudio.com/news-blog/welcoming-light  20161219 

http://sarahhallstudio.com/portfolio 20161219 

 

http://sarahhallstudio.com/news-blog/welcoming-light
http://sarahhallstudio.com/portfolio
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Fortsättning 

Förstudien har lett till att två stycken dekorativa prototyper har tagits fram, en med elektrokromt glas 

med inlaminerat screentryck, se Figur 35, och en med privat glas med en variant på det screentryckta 

mönstret, Figur 36.  

 

 

 

 

 

 

 

Det är planerat att delar av gruppen ska berätta om projektet för Kmmunalrådsberedningen och för 

Region Kronoberg. Om både Kommunen och Regionen är intresserade, så är det möjligt att det blir 

en fortsättning i form av en arkitekttävling eller liknande. 

Figur 35. Prototyp med elektrokromt 

glas och inlmainerat screentryck, 

som är designat av Erika 

Lagerbielke. Screentrycken är 

gjorda av Forserum Safety Glas och 

lamineringen och den elektrokroma 

filmen är gjorda av ChromoGenics. 

Den elektrokroma filmen är på väg 

mot det mörkaste läget. 

Foto: Lina Grund Bäck, Glafo 

Figur 36. Prototyp med privat glas 

och inlmainerat screentryck, som är 

designat av Erika Lagerbielke. 

Screentrycken och lamineringen är 

gjorda av Forserum Safety Glas 

Prototypen är i det privata läget, där 

filmen är opak.  

Foto: Lina Grund Bäck, Glafo 
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Bilaga, produktutbud förädling glas 

Produktutbud hos glasförädlaren GFAB:  

GFAB Sweden är delad i två bolag: GFAB lindberg & co samt GFAB glasteam. På GFAB Lindberg & 

co förädlas planglas och speglar genom att de skär, termiskt härdar, laminerar och böjer planglas. De 

gör främst interiöra produkter som är lagervaror riktade mot avtalskunder. På GFAB glasteam 

tillverkas glaskasetter, solceller, privata glas, varma (uppvärmda) glas och andra glaslösningar för 

bygg- och tillverkningsindustrin. De tillverkar projekt för projekt, för specifika byggprojekt. De har inga 

lagervaror utan tillverkning ”on demand”. Bägge GFAB-bolag erbjuder en rad möjligheter för 

dekorativa glas med hjälp av screentryck, digitaltryck, handmålade mönster och tyger, torkade 

blommor och dylika platta material som lamineras in mellan två glasskivor. GFAB kan även tillverka 

pictoglas. 

 

Produktutbud hos glasförädlaren  Forserum Safety Glas, FSG: 

FSG riktar sig främst mot tillverkning av säkerhetsglas för personskydd, bullerskydd, sakskydd och 

branskydd. De gör även privata glas och varma glas. Detta gör de genom att skära, termiskt härda, 

laminera, screentrycka och digitaltrycka planglas.  

 

Beskrivning tekniker 

Termisk härdning krävs i en glasgång som denna förstudie behandlar. Härdat glas krävs nämligen 

bland annat i glasväggar och fasader, då glaset sträcker sig enda ner till marken. Ett termiskt härdat 

glas tål större påfrestningar innan det går sönder. Om det går sönder spricker det i massor av små, 

trubbiga bitar som inte är vassa.  

Både screentryck och digitaltryck görs på PVB folien . Vid digitaltryck kan ett stort antal färger 

användas. Screentryckning är en billigare metod med sämre upplösning och lämpar sig för enklare 

mönster i färre färger. Denna tryckning sker i två steg: färg appliceras först och sedan härdas den så 

den binder till glaset. Genom att laminera ihop flera glas med screen- eller digitaltryckta folier kan 

man få fram ett tredimensionellt mönster. 

Laminering används både för att åstadkomma säkerhet och konstnärliga uttryck. Vid laminering 

smältes en polymer folie, ofta PVB, mellan två glasskivor för att sammanfoga dessa. Om glaset går 

sönder stannar stora delar av splittret fast i folien. Laminering används för tillverkning av brand- och 

säkerhetsglas som byggs upp av olika glas- och polymera skikt. PVB folien är UV-resistent vilket 

skyddar eventuella tryck eller material belägna innanför denna folie. Det är möjligt att måla motiv 

direkt på PVB-folien och/ eller att laminera in tunna material. Material måste läggas mellan två folier 

för att det ska hålla. För tillverkning av varma glas lamineras en elektriskt ledande slinga in så att ett 

elfält kan appliceras över folien så att glaset värms upp. Detta används bland annat för att hålla glas 

fria från imma och/ eller vatten. 

Pictoglas är en teknik för bildreproduktion med mycket beständigt resultat. Beständigheten 

åstadkommes genom att glaspigment smälts in och integreras i glaset. Om så önskas kan planglaset 

givas karaktären av ett handblåst glas. 

 


