Släpp in ljuset med
ett skjutglasparti
glas

FÖRBEREDELSER
Innan du kör i gång, kolla
med kommunens byggnadsnämnd att det är
okej att sätta in det tänkta skjutglaspartiet. Kolla
också med testmejsel
(som bland annat spårar
elkablar) att inga eldragningar finns i väggen där
hålet ska göras. I så fall
får en elektriker dra om
elkablarna i väggen. Kolla
sedan exakta måttet på
skjutglaspartiet. I vårt fall
blev det 206 cm högt och
240 cm brett. Leta upp
en lämplig leverantör via
bygghandlaren eller på
nätet. Leveranstiden kan
vara lång. För att sedan
klara av själva arbetet behöver du: lod, vattenpass, lång borr, såg,
tigersåg, kofot, hammare,
putshyvel och hushållsstege.
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Fönster från golv till tak
är populärt, inte minst
för att stilrena och funkisinspirerade hus efterfrågas av en ny
generation villaköpare. Och
visst är det härligt att få in ljus
och solglitter i rummen, men på
vintern kan du se till att hålla
undan snön mot fönstren och
gärna lägga golvvärme på insidan för att få bra luftcirkulation vid glasytan. Bästa placering av det nya skjutglaspartiet
tycker vi är i anslutning till kök/
matplats i nära kontakt med
uteplats.

vinjett/xxx

fÖnSteR/inspiration

fönster

En lång och mörk vinter är över och
ljuset har återvänt. Efter oktober,
november, december, januari och februari är det
inte konstigt att vi svenskar törstar efter ljus och
sol. Det märks på oss när den första vårsolen tittar
fram, men också på sättet vi bygger våra hus. För
när vi renoverar och bygger till förvandlas fönster
till glaspartier och verandor till växthus. Allt för att
släppa in ljuset i huset, men självklart också för att
vi ska se ut. Det är lätt att driva med dagens jättefönster, men svårt att komma ifrån att det både är
snyggt och att vi faktiskt mår bra av ljus.
– Stora fönster är också ett bra sätt att lösa
upp gränsen mellan ute och inne och ett sätt att
få in naturen på ett fint sätt i huset, säger den
Malmöbaserade arkitekten Johan Sundberg.
I hans portfolio finns flera hus där inne och
ute nästan tycks utsuddat med hjälp av stora
fönster. Trots det tror han inte att trenden med
stora fönster har framtiden för sig. För trots att
det kommit allt tätare och energisnålare fönster
så kommer framtidens energinormer inte tillåta
dagens utsvävningar.
– Det kommer antingen kräva stora investeringar i smart teknik, solpaneler och dylikt eller
att vi arkitekter hittar smartare lösningar där vi
behåller den öppna känslan, men med ett minimum av fönsteröppningar.
MEn ävEn oM Man vill ha stora fönster så måste man

tänka på att där man ser bra ut ser man oftast
också bra in. Den som promenerat genom en
nybyggd villaförort vet att man lätt får känslan
av att titta in i akvarium där man kan följa familjerna och deras livspusslande.
– I nyproduktioner glömmer man ofta bort
vårt behov av trygghet. När vi är hemma vill vi

Släpp in och
öppna upp!
När Johan Sundberg ritade det
här huset skapade han ett rum
där man kan se solen både gå upp
och ner i. Två händelser som ger
rummet helt olika karaktär.

fint ljus gör ett trevligt hem och det vackraste syns inte ens på
elräkningen. för att till fullo ta till vara på det naturliga ljuset måste
du tänka till när du väljer fönster och var du placerar dem på ditt
hus. det gäller att få in ljus utan att bli utstirrad, men det handlar
ibland också om att få in ljus utan att behöva se eländet utanför.

Här är ett exempel där Johan
Sundberg velat få ett jämnare ljus
genom att ha ett litet fönster upptill på väggen mittemot det stora
glaspartiet. Ett trick som japanerna
kände till redan på 1600-talet.

Av Tobias Östberg
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Av Leif Qvist

Utöver själva skjutglaspartiet behöver du nya
spikreglar av furu, drevband, täcklister och eventuellt droppbleck på utsidans över- och underkant.
Kanske behövs också täckplast för hålet.
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Två vana byggnadsarbetare klarar jobbet på en dag.
Räkna med minst det dubbla för två normalhändiga.
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Tvåglas isoleringsrutor,
färdigmålat samt med alla
ingående beslag och skenor
bör totalt kosta runt 30 000
kr. Eventuellt tillägg för lång
transport.
Täck av med plast inomhus
närmast arbetsplatsen –
det underlättar det efterföljande städjobbet.
Matplats både inne och ute i nära kontakt via skjutglaspartiet. Frukost, lunch eller middag bärs lätt ut på bricka, dessutom vädras matos effektivt ut.
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1. Börja med att noggrant måtta ut såghål med lod och
vattenpass samt måttillägg för nya reglar för infästning
av glaspartiet, inklusive mått för drevtätning på någon cm.
Därefter följer hålsågningen i väggen med borrhål i hörnen
för sågstart med grova tigersågen. Stagning eller mothåll av
medhjälpare hindrar väggpartiet att ramla ut.

3. Lyft in skjutglaspartiet på plats och staga upp lodrätt.
Är väggen tjockare får nischen bli på insidan för att sedan
täckas av med lister. Glaspartiet dras fast med två karmskruvar på varje sida. De är konstruerade så att viss justering kan göras i efterhand. Täta sedan mellan fönsterkarm
och reglar med isolermaterial i form av drevremsor som
trycks in med till exempel en spackelspade. Allt täcks med
lister som målas som glaspartiets kanter.
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2. Jämna till hålkanterna och spika fast de nya reglarna
som anpassats efter väggens tjocklek. Kolla noga med vattenpasset så att reglarna hamnar lodrätt i båda riktningarna.

4. Justering på utsidan med väggpanel och täcklister.
Eventuellt kan droppbläck behövas på utsidans över- och
underkant. Bygghandeln har stort utbud att välja ur.
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