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Sammanfattning
Arbetet utfördes i samarbete med Peab Sverige AB i Umeå. Syftet med arbetet var att jämföra 
tre olika typer av väggblock och traditionell väggbyggnad med hänsyn mot köldbryggor. 
Väggblocksalternativen som jämfördes är uppbyggda av trä-, masonite- eller stålreglar.

Köldbryggor uppstår då två material med olika värmeisoleringsförmågor bryter igenom 
varandra, till exempel då en träregel går igenom ett lager isolering. Köldbryggor är svårt att 
komma ifrån men det går att förbygga på bra sätt. I detta arbete kommer 
simuleringsprogrammet Comsol Multiphysics att användas för att rita upp de olika 
alternativen och därefter när simuleringen startas räknar programmet ut hur värmen/kylan rör 
sig igenom väggen. För att kunna jämföra värmflödet genom väggarna kommer även U-värdet 
för alla väggar att beräknas för hand. Det kommer även att beräknas hur tunga block som är 
rimliga att tillverka samt jämföra kostnaderna för de olika alternativen.

Resultaten visade att vanlig träregelvägg eller väggblock av träreglar och väggblock av 
masonite reglar är de två alternativen som fungerar bäst med hänsyn mot köldbryggor. Det är 
inte stor skillnad mellan trä och masonite däremot är stål det sämsta alternativet. U-värdet blir 
bäst genom den traditionella väggen och väggblocket byggt med träreglar. Det är också trä 
som är det mest ekonomiska materialet att köpa in samt det som väger minst per meter vägg.  

Skillnaden mellan trä och masonite är väldigt liten men dock är trä lite bättre på alla punkter i 
det här fallet. Trä är alltså det rimligast alternativet. Det är däremot svårt att säga om det är 
bättre eller sämre med traditionell vägg eller väggblock, det är väldigt liten skillnad mellan de 
två alternativen. Stål är det klart sämsta alternativet då det är materialet som ger störst 
köldbryggor, högst U-värde, väger mest och är dyrast i inköp, alltså inget att satsa på. 
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Abstract
This work has been done in cooperation with Peab Sweden AB in Umeå. The aim of this 
work was to compare three different kinds of prefabricated walls and one traditional wall with 
consideration to thermal bridges. It is three different types of materials that are going to be 
compared, wood-, Masonite and steel. 

Thermal bridges come into existence when two materials with different thermal insulating 
properties break through each other. It is difficult to completely get rid of thermal bridges, but 
they can be reduced. In this work, a simulation software called Comsol Multiphysics was 
used. In the software you can build up 1-,2- or 3D models and make simulation to see how the 
heat transfers through a solid wall. A U-value for each wall was also calculated by hand for 
comparison. Additionally, the maximum weight and costs were calculated.

The results showed that walls built with wood – or Masonite beams are better than steel with 
consideration for thermal bridges. The difference between wood and Masonite beams is not 
big; steel on the other hand is the worst alternative. The U-value is best for the traditional wall 
and wall block built with wood. Wood is also the most economical material to buy and the 
lightest material.  

The differences between wood and Masonite is small but wood is a little better in every aspect 
in this case. The best alternative in this case is accordingly wood, it´s however hard to say if 
it´s better with traditional wall or wall blocks, the difference is too small to give a clear 
answer. Steel is clearly the worst alternative; it is the material that gives the biggest thermal 
bridges and the highest U-value, in addition to weighing and costing the most.
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1. Inledning
Här nedan kommer en presentation om projektet med bakgrund, syfte, mål, frågeställning och 
avgränsningar att presenteras. 

1.1 Bakgrund
Detta projekt utfördes i samarbete med Peab AB i Umeå vid projektet IKSU klätterhall. Vid 
projekt IKSU klätterhall är tanken att det ska prefabriceras väggblock för att direkt efter 
tillverkning kunna lyfta det på plats. Ett av problemen vid blocktillverkning är hur blocken 
ska fästas ihop med varandra för att minska köldbryggor, men också hur de ska fästas in då 
bakgrunden består av en massiv KL-skiva. 

De alternativ som kommer att jämföras är block byggda av trä-, masonite- eller stålreglar. 
Dessa metoder kommer att jämföras med traditionell vägbyggnad där vanliga träreglar 
används. 

Genom att prefabricera väggblock förbättras arbetsmiljön för hantverkarna då arbete från 
höga höjder minskas, vilket medför en förbättrad säkerhet. Det blir också bättre arbetsmiljö 
eftersom arbetsställningen på marken är bättre än vad den är från lift. Prefabricering av 
väggblock kan också med fördel ske under tak, vilket medför både en förbättrad arbetsmiljö 
men också att det blir ett mer fuktsäkert byggande. Vid användning av prefabricerade 
väggblock effektiviseras byggnadstiden och det går snabbare att få tätt hus. 

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka vilket material av reglar som är bäst vid 
prefabricering av väggblock med hänsyn mot köldbryggor som lätt uppstår vid anslutningen 
mellan väggblocken. 

1.3 Mål
Målet med arbetet är att hitta den mest lönsamma och det mest fördelaktiga materialet vid 
prefabricering av väggblock som är bäst med hänsyn till köldbryggor genom att dels använda 
sig av programmet Comsol Multiphysics, men även utföra handberäknade uträkningar av U-
värden.

1.4 Frågeställning
- Vilket alternativ är bäst med hänsyn mot köldbryggor?
- Vilket alternativ ger bäst U-värde?
- Vilket alternativ blir mest lönsamt?
- Hur stora block är möjligt att bygga men ändå hanterbara?
- Hur kan blocken fästas mot en fast bakgrund?
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1.5 Avgränsning
Projekt är avgränsat till att kolla på raka väggsnitt samt 90 hörn och enbart vertikala snitt. 
Den ekonomiska kalkylen kommer att vara enkel och enbart visa kostnaden för de olika regel 
alternativen. 
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2. Teori
Här nedan kommer nödvändig teori för arbetet att presenteras. Det kommer att ske en 
genomgång av de olika väggtyperna som arbetet behandlar och en presentation om företagen 
bakom de olika produkterna. Det kommer också att ske en presentation av programmet 
Comsol Multiphysics samt vilka formler som har använts vid handberäkningar av U-värden.
   

2.1 Återkommande förkortningar
KL-trä = korslimmat trä.
s = centrumavstånd mellan väggreglarna
lpm = löpmeter 

2.2 Köldbryggor
Köldbryggor uppstår då två material med olika värmeisoleringsförmågor bryter igenom 
varandra. Typiska exempel på köldbryggor är anslutning mellan betongbjälklag eller när en 
träregel går igenom ett lager med isolering. När det uppstår en köldbrygga i till exempel en 
vägg blir värmeflödet två- eller tredimensionellt (Sandin 2010, 56). 

Ordet ”köldbrygga” är egentligen felaktigt använt i Sverige eftersom det vid en köldbrygga är 
värme som strömmar och inte kyla. I engelskan används istället uttrycket ”thermal bridges” 
som kan översättas till värmebrygga som är ett ord som mer speglar verkligheten (Sandin 
2010, 56).

För att beräkna köldbryggor används oftast datorprogram där det går att simulera både två- 
och tredimensionella figurer och få fram värden på hur köldbryggorna ser ut. Det går även att 
utföra beräkningar för hand men det blir ofta väldigt avancerat och svårt att räkna med 
(Sandin 2010, 57), oftast när det räknas för hand sker ett procentpåslag på 
energianvändningen. Anledningen är att en köldbrygga försämrar väggens genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficient, ett vanligt påslag att är 20 % av det framräknade U-värdet. 

Det är aldrig bra med köldbryggor men de är svåra att undvika helt, några exempel på 
oönskade effekter som medföljer vid uppkomsten av köldbryggor är enligt (Sandin 2010, 56): 

 Ökade värmeförluster
 Lokal invändig nedsmutsning eftersom smuts lättare fastnar på en kall yta
 Risk för kondensation på kalla ytor
 Fel temperaturreglering om en termostat placeras intill en köldbrygga

2.3 Comsol Multiphysics
Comsol Multiphysics är ett datorprogram som används för att simulera avancerade fysikaliska 
modeller genom numeriska metoder, bland annat köldbryggor. I programmet går det att bygga 
både två- och tredimensionella modeller alternativt importera färdiga modeller ritade i CAD 
(COMSOL. 2017).
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2.4 Traditionell vägg
Vid traditionell uppbyggnad av vägg börjas arbetet med att fästa en syll längst ner på 
betongväggen för att sedan spika fast reglar med måtten 45x145 med ett mellanrum på s600 
mot KL-skivorna för att avsluta med en liggande regel högst upp, även kallad hammarband. 
Sedan isoleras väggen med två lager där det första lagret som består av mineralull läggs 
mellan reglarna och det andra lagret som består av stenull utanpå reglarna. Det andra lagret 
fästs med hjälp av Paroc XFP001. Paroc XFP 001 är en distans som används i ventilerade 
fasader och som bildar en bärande koppling av det yttersta stenullskiktet (Paroc. 2017). Efter 
det monteras vindskyddsväv samt en remsa av plywood som går längst med alla reglar med 
s600 (figur 2.1). 

Figur 2.1 A-ritning av rakt väggsnitt. (Peab, 2017)

I figur 2.2 framgår hur hörn byggda på traditionellt sätt ser ut. Genom att sätta reglarna ytterst 
på Kl-skivan och isolera emellan minskas köldbryggorna. 



5

Figur 2.2 Utformning av 90°C hörn vid traditionellt byggande

2.5 Väggblock av träreglar
Vid användning av väggblock med träreglar byggs väggen på samma sätt som vid traditionellt 
väggbyggande, skillnaden är att det görs i block istället för direkt på väggen och det medför 
problem när blocken ska anslutas till varandra. Om blocken prefabriceras med reglarna hela 
vägen ut i kanterna blir det regel mot regel när blocken monteras bredvid varandra, vilket är 
inte bra med hänsyn mot köldbryggor. För att minimera köldbryggan går det istället att 
prefabricera blocken med det yttrelagret isolering förskjutet 150 mm jämfört med övriga 
väggen. Prefabriceras det också med att reglarna i ändarna är inskjutna 300 mm blir det två 
skarvar med 150 mm mellanrum i enbart isolering (figur 2.3). I övrigt är väggen uppbyggd på 
samma sätt som vid traditionellt byggande (figur 2.1). Reglar med måtten 45x145 i C24 klass 
finns i längder upp till 5,4m (Beijer Byggmaterial, 2017).

Figur 2.3 Väggsnitt av vägg byggd med väggblock av träreglar.
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Hörnet är uppbyggt av två block som går ihop mot varandra. Det första blocket avslutas där 
KL-skivan slutar fast med utstick av den yttreisoleringen på 145 mm. Det andra blocket ställs 
sedan med sin ändregel mot det första blockets ändregel (figur 2.4). 

Figur 2.4 Hörn av väggblock byggt med träreglar

2.6 Väggblock av masonitereglar
Här nedan kommer teori om hur väggblockens uppbyggnad ser ut vid användning av 
masonitereglar. Det kommer också en presentation om företaget Masonite Beams och hur 
deras produkt är uppbyggd.
 
2.6.1 Masonite Beams AB
Masonite Beams AB är ett företag beläget i Rundvik söder om Umeå (Masonite Beams AB, 
2017). All tillverkning sker i trämaterial och deras regel är uppbyggd av två träreglar med 
måtten 47x47 mm med en masoniteskiva som liv på 10 mm emellan (figur 2.5). Detta gör att 
balken blir lätt, stark och rak. Standardlängd på deras regel är 7,5 m (Masonite Beams AB, 
2017, Standardsortiment) men går att få i den längd som önskas mot ett högre pris (Anders 
Sjöström, 2017). Syllen är uppbyggd på liknande sätt fast där är reglar med dimensionen 
45x45mm fästa på överkanten av masonitskivan (figur 2.6). Syllen finns med standardlängd 
på 5 m men även den går att få i den längd som önskas. Både reglar och syll finns i höjder 
mellan 200 mm och 400 mm. I detta projekt har det räknats med 220 mm höga reglar och syll. 
Eftersom balken är -formad minskas mängden genomgående trä i väggen, vilket medför att 
kylan har mindre yta att röra sig på jämfört mot en vanlig regel. 
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Figur 2.5 Regel (Masonite Beams) Figur 2.6 Syll (Masonite Beams)

2.6.2 Väggens uppbyggnad
Väggblocken monteras ihop med masonitereglarna med avståndet s600 mellan varandra. I 
livet på reglarna sätts en isolerremsa, och i övriga mellanrum isoleras det med 220 mm tjock 
isolering. När blocken ska ställas mot varandra sätts först en tjockare isolerremsa i livet på det 
ena blocket och efter det ställs det andra väggblocket emot det första. Detta gör att 
köldbryggan mellan blocken minimeras på ett effektivt sätt (figur 2.7).
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Figur 2.7 Väggsnitt av vägg byggd med väggblock av masonitereglar.

I hörnen monteras det första blocket i linje med KL-skivorna. Det andra blocket överlappar 
det första för att täcka skarven (figur 2.8). Istället för en regel används en syllregel i änden på 
det andra blocket som överlappas. Anledningen till att använda en syll istället för regel är för 
att öka mängden isolering i ändarna.  

Figur 2.8 Hörn av väggblock byggt med masonitereglar

2.7 Väggblock av stålreglar
Här nedan kommer teori om hur väggblockens uppbyggnad ser ut vid användning av 
stålreglar. Det kommer också en presentation om företaget Knauf Danogips och hur deras 
produkt är uppbyggd.

2.7.1 Knauf Danogips
Knauf Danogips producerar säljer och lösningar för rumsavskiljning med materialet gips som 
bas (Knauf Danogips, 2017). Knauf Danogips tillverkar bland annat stålreglar för ytterväggar 
som är fromade som ett C (figur 2.9) och är väldigt tunna (mellan 0,7 och 2,0 mm) vilket 
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medför att konstruktionen blir väldigt lätt samt att kylan igenom väggen minimeras (Knauf 
Danogips. 2017. System Ytterväggsregel RY). Ytterväggsreglarna finns i standardbredd 
mellan 120- och 250 mm men reglar med bredden 100- och 220 mm går att beställa, någon 
standardlängd finns inte men det går att beställa upp till 8 m långa reglar (Knauf Danogips, 
2017, Ytterväggsregel YR).

Figur 2.9 Knauf stålregel ”YR” (Knauf Danogips, 2017, Ytterväggsregel YR).

Även syllen är också C-formad (figur 2.10) vilket medför att reglarna lätt kan monteras ned i 
syllskenan. Bredden på syllskenan finns med dimensioner 120 - 250 mm och standardlängd 
på skenan är 3 m men längder upp till 10 m går att beställa (Knauf Danogips, 2017, 
Ytterväggsskenor).

Figur 2.10 Knauf stål syll "YSKP" med cellpolyetenduk (Knauf Danogips, 2017, Ytterväggsskenor).

2.7.2 Väggens uppbyggnad
När ett väggblock byggs med stålreglar sätts reglarna med mellanrum s600. Isoleringen utgör 
den största delen av väggen förutom stålreglarna. I skarven mellan blocken finns två reglar 
som är vända mot varandra där en isolerremsa sätts i första regeln och den andra regeln fästs 
sedan in i den första regeln vilket bildar en effektiv anslutning (figur 2.11).
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Figur 2.11 Väggsnitt av vägg byggd med väggblock av stålreglar med måtten 220x1,5mm.

I hörnet uppbyggt av block med stålreglar ställs det första blocket kant i kant med KL-
skivorna och det andra blocket ställs sedan med överlapp över det första i hörnet (figur 2.12).

Figur 2.12 Hörn av väggblock byggt med stålreglar

2.8 Använda formler
För handberäkning av U-värden genom väggarna har -värdesmetoden och U-värdesmetoden 
enligt (Sandin 2010, 52) använts. Dessa räknas först ut var för sig för att sedan sammanfogas 
med (ekv.5) för att få fram ett medel U-värde. 

Värmemotståndet beräknad med: (ekv.1)𝑅 =
𝑑


där: R = värmemotstånd (m2K/W)
d = materialets tjocklek (m)
 = värmekonduktivitet (W/mK)
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U-värdet beräknad med:  𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + ... + 𝑅𝑁 + 𝑅𝑠𝑒

(ekv.2)

där: U = värmegenomgångskoefficient (W/m2K)
Rsi = värmegenomgångsmotstånd på insidan (m2K/W)
R1…Rn = värmemotstånd för de olika skikten (m2K/W)
Rse = värmeövergångsmotstånd på utsidan (m2K/W)

För att beräkna U-värdet med U-värdesmetoden används:
(ekv.3)𝑈𝑈 =  ∙ 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∙ 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙

där: UU = värmegenomgångskoefficient för hela väggen (W/m2K)
Uiso = värmegenomgångskoefficient för isolering (W/m2K)
Uregel = värmegenomgångskoefficient för reglarna (W/m2K)
 = ytandel isolering
 = ytandel regel

För att beräkna U-värdet med -värdesmetoden används:
(ekv.4)𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 ∙ 𝜆𝑖𝑠𝑜 + 𝛽 ∙ 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙

där: res = sammansatt värmekonduktivitet (W/mK)
iso = värmekonduktivitet för isolering (W/mK)
regel = värmekonduktivitet för reglarna (W/mK)
 = ytandel isolering
 = ytandel regel

För att beräkna väggens medel-U-värde används:

(ekv.5)𝑈𝑚𝑒𝑑 =
2 ∙ 𝑈𝜆 ∙ 𝑈𝑈

𝑈𝜆 ∙ 𝑈𝑈

där: Umed = medelvärde av U och UU (W/m2K)
U = värmegenomgångskoefficient enligt -värdesmetoden (W/m2K)
UU = värmegenomgångskoefficient enligt U-värdesmetoden (W/m2K)

För att beräkna densiteten används:
(ekv.6)𝑚 = 𝑉 ∙ 𝜌

där: m = massa (kg)
V = volym (m3)
ρ = densitet (kg/m3)
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3. Genomförande
Projektet började med ett möte på Peabs arbetsplats vid IKSU i Umeå där det gicks igenom 
vad projektet skulle handla om och rimliga frågeställningar togs fram. Beslutet togs att det 
skulle handla om hur väggblock skulle kunna fästas ihop med varandra med hänsyn mot 
köldbryggor beroende på om väggblocken byggdes med masonitereglar från Masonite Beams, 
stålreglar från Knauf Danogips eller vanliga träreglar. Dessa tre metoder skulle också 
jämföras med hur köldbryggorna såg ut om väggen byggdes enligt traditionell metod. 

Metoderna för att fästa ihop blocken med varandra skiljer sig lite mellan de olika 
materialvalen. För att komma underfund med hur infästningen i skarvarna skulle ske med 
masonitereglar och stålreglar söktes information på respektive företags hemsida. Båda 
företagen hade produktkataloger där det framgick hur väggblocken skulle fästas ihop med 
varandra samt hur det skulle isoleras i skarvarna. För vanliga träreglar finns ingen 
förutbestämd metod utan där var det lite mer frågetecken över vilken metod som är bäst. För 
att fästa in väggblocken mot en fast bakgrund fördes först en diskussion med Ida Vestin 
(platschef Peab) och sedan med Urban Lestander på arkitektfirman Tirsén & Ali Arkitekter 
för att få ett godkännande av metoden, detta gällde bara masonite och träreglar. För 
information om stålreglar kontaktades med Martin Sondell (säljare på Knauf Danogips) för att 
höra om han hade något förslag. 

Då beräkning av köldbryggor är komplicerat kontaktades Mark Murphy vid Umeå Universitet 
vilket kom med förslaget att använda programmet Comsol Multiphysics för att analysera 
köldbryggorna på de olika väggsnitten. För att kunna beräkna i Comsol Multiphysics 
bestämdes först om modellerna skulle byggas i 1,- 2 – eller 3D samt vilken typ av simulering 
som skulle användas. I detta fall bestämdes att modellerna skulle byggas i 2D. Eftersom 
arbetet handlar om köldbryggor valdes simuleringen värmeöverföring fasta material (heat 
transfer in solids) samt att det skulle ske i stationärt tillstånd (stationary). Väggarna som 
skulle beräknas ritades först upp var för sig, först i Auto CAD för att få ut exakta mått, 
därefter i Comsol Multiphysics. Alla väggar ritades som två meter långa, vilket gav fyra 
reglar per vägg och alla hörn gjordes med yttermåtten 970 mm per sida vilket också gav fyra 
reglar per vägg. För att simuleringen skulle fungera krävs om inte materialet redan finns i 
programmet att indata införs manuellt, det medför också att du kan välja själv vilka 
egenskaper materialet har. Den indata som behövdes vid simulering av värmetransport är 
densiteten och värmekonduktiviteten för alla material (tabell 3.1). Materialegenskaperna 
inhämtades framförallt från (Sandin 2010, 40), men egenskaperna för KL-trä togs från (Stora 
Enso, 2013) och egenskaperna för mineralull inhämtades från (Sandin 2010, 132).

Tabell 3.1. Indata för olika material
Material Densitet (kg/m3)  (W/m·K)

Trä 500 0,14
Stål, rostfritt 7 800 17
Mineralull 100 0,036
Plywood 500 0,14
Masonite 500 0,14

KL-trä 500 0,11
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Efter att materialen var klara sätts gränser för vad som är inne och vad som är ute samt att 
värmeövergångsmotståndet för både inne och ute ställs in, vid det här skedet valdes också 
lufttemperaturen för in – och utsida. Värmeövergångsmotståndet för insidan (Rsi) valdes till 
0,13 (W/m·K) enligt (Sandin 2010, 40) och för utsidan (Rse) valdes också 0,13 (W/m·K) 
enligt (Sandin 2010, 45). Att värmeövergångsmotståndet för insidan och utsidan är samma 
värde beror på att väggen består av en välventilerad luftspalt och enligt (Sandin 2010, 45) ska 
” För välventilerad luftspalt ska värmemotståndet för luftspalten och alla skikt utanför 
luftspalten sättas till noll och det yttre värmeövergångsmotståndet sättas till samma värde som 
det inre”. Lufttemperaturerna ute och inne sattes till 0°C (ute) samt 20°C (inne). När 
gränserna för vad som är inne och vad som är ute var modellen klar att simuleras.

För beräkningar av U-värden genom väggen användes U-värdesmetoden och -
värdesmetoden använts (Sandin 2010, 52). Eftersom reglarna ligger i samma skikt som 
isoleringen räknas först fram hur stor andel i väggen som består av reglar och hur stor del som 
består av isolering. I -värdesmetoden räknades sedan ett gemensamt värmemotstånd för 
isolering och trä med hjälp av (ekv.4), detta värde adderades med de andra skikten för att 
kunna beräkna U-värdet med hjälp av (ekv.2). I U-värdesmetoden beräknas värmemotståndet 
enskilt för trä och isolering med (ekv.1) och U-värdet beräknades sedan med (ekv.4). För att 
få fram ett gemensamt resultat beräknades Umed med hjälp av (ekv.5). Eftersom väggen har en 
väl ventilerad luftspalt (figur.1) har det yttre materialskiktet med träläkt inte tagits med i 
beräkningarna (Sandin 2010, 45). 

Ju större väggblock som prefabriceras desto fortare går montaget av väggen. För information 
om hur tunga väggar en teleskoplastare klarar av att lyfta kontaktades Christer Bergström på 
Bergströms Maskinuthyrning. Christer ansåg att ett väggblock som väger mellan 1 500 – 2 
000 kg går bra att hantera. Eftersom vikten skulle vara inom ett visst intervall fick olika 
storlekar på väggblocken beräknas för att komma fram till vilken som var rimlig. Vikten på 
alla materialskikt förutom reglarna beräknades enligt (ekv.6). För alla typer av reglar (stål, 
masonite och trä) angavs vikten från återförsäljarna i kg/m. Knauf Danogips stålregel och syll 
väger 3,08 kg/m (Ida Vestin, 2017), Masonite Beams regel väger 2,9 kg/m och syllen väger 
3,3 kg/m (Masonite Beams AB), träregel 45x145 väger 3,002 kg/m (Beijer byggmaterial, 
2017).

För att se hur mycket de olika materialen kostar jämfört med varandra utfördes en lättare 
kostnadskalkyl. Arean för ytterväggarna vid projektet Iksu klätterhall togs fram och 
multiplicerades med 1,67 (Svenskt trä). Värdet 1,67 motsvara hur många meter reglar som går 
åt per kvadratmeter vägg. Genom att multiplicera kostnaden för reglarna med den beräknade 
materialåtgången räknades den totala kostnaden för reglarna ut. Kostnaden för syllen och den 
överliggande regeln räknades ut genom att ta totala längden runt byggnaden multiplicerat med 
fyra och sedan multiplicerat med kostnaden för syllen. Prisuppgifterna för stål- och träreglar 
kunde tillhandahållas från (Ida Vestin, 2017) och för masonitereglar av (Anders Sjöström, 
2017).  
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4. Resultat
Nedan kommer resultatet från simuleringarna i Comsol Multiphysics att presenteras. Även 
resultaten vid U-värdesberäkningar och hur väggblocken kan fästas in samt hur materialvalen 
skiljer sig i kostnad mot varandra kommer att presenteras.
 

4.1 Comsol Multiphysics
Här nedan presenteras resultaten erhållna från som simuleringarna i Comsol Multiphysics. 
Det som visas är hur temperaturen ändras i väggsnitten och hörnen. De värden som är 
intressanta i de raka väggsnitten är temperaturen som uppstår i skarven mellan blocken, 
temperaturen vid regeln in mot KL-skivan samt vad temperaturen är inne bakom en regel då 
detta är den svaga länken i väggen. Det blir också intressant att jämföra den maximala 
temperaturen inne med en som blir bakom en regel. I hörnen är det mest intressant att se vad 
temperaturen är längst in i hörnet. Linjerna i figur 4.1-4.8 visar hur olika temperaturen ser ut i 
väggen. Linjerna är färgade beroende på vilken temperatur det är och färgerna ändras från rött 
(varmt) till grönt (kallt) vid varje linje framgår vilken temperatur den visar. Temperaturen 
inne är satt till 20°C och ute 0°C. 

4.1.1 Traditionell vägg
I figur 4.1 syns att temperaturen bakom regel är 14,94°C och inne är 19,59°C. Det syns också 
att differensen mellan högsta och lägsta temperaturen inne skiljer 0,01°C.

Figur 4.1 Temperaturförändringar i traditionell vägg.

 I figur 4.2 ses temperaturens förändringar genom hörn uppbyggd efter traditionell metod. 
Temperaturen inne i hörnet är 18,6°C och differensen mellan temperaturen inne i hörnet och 
högsta temperaturen inne är 1,1°C. 
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Figur 4.2 Temperaturförändringar i traditionellt hörn.

4.1.2 Väggblock med träreglar
Konstruktionen med väggblock av träreglar skiljer sig inte mot konstruktionen i en vanlig 
vägg utan skillnaden blir skarven i mitten. Som går att utläsa i figur 4.3 är temperaturen 
mellan regeln och KL-skivan 14,45°C och i skarven av isolering 15,98°C. Lägsta 
temperaturen inne är 19,58°C och högsta är 19,65°C, differensen där emellan är 0,07°C.

Figur 4.3 Temperaturförändringar i väggblock med träreglar.

I figur 4.4 syns temperaturförändringar genom hörn byggt av väggblock med träreglar. 
Temperaturen längst in i hörnet är 18,86°C. Genom att jämföra det med den högsta 
temperaturen inne syns att differensen blir 0,78°C.
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Figur 4.4 Temperaturförändringar i hörn med väggblock av träreglar.

4.1.3 Väggblock med masonitereglar
I figur 4.5 ses en vägg byggd av väggblock med masonitereglar. Temperaturen mellan 
väggblocket och KL-skivan har här skrivits ut på två ställen, dels vid en ensam regel men 
också mitt i skarven. Som syns i figur 4.5 är köldbryggan större i skarven än vid en ensam 
regel. Differensen mellan lägsta och högsta temperaturen inomhus är 0,08°C.

Figur 4.5 Temperaturförändringar i väggblock av masonitereglar.

I (figur 4.6) går det att se att temperaturförändringarna genom ett hörn byggt av väggblock 
med masonitereglar. Längst inne hörnet går att se att temperaturen är 18,7 °C. Genom att 
jämföra det med den högsta temperaturen inne syns att differensen blir 0,95°C.
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Figur 4.6 Temperaturförändring i hörn med träblock av masonite reglar.

4.1.4 Väggblock med stålreglar
I figur 4.7 syns temperaturförändringen genom en vägg byggd av väggblock med stålreglar. 
Även här har markerats ut vad temperaturen är vid reglarna i skarven samt vid en ensam regel. 
Temperaturen vid skarven mellan KL-skivan och reglarna är 9°C och vid en ensam regel 
11,2°C. Högsta temperaturen inomhus är 19,6°C och lägsta 19,2°C, det skiljer alltså 0,4°C 
inomhus. 

Figur 4.7 Temperaturförändring i väggblock av stålreglar.

I figur 4.8 syns hörn byggt av väggblock med stålreglar. Temperaturen längst inne i hörnet är 
18,34°C. Genom att jämföra det med den högsta temperaturen inne syns att differensen blir 
1,28°C. 
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Figur 4.8 Temperaturförändringar i hörn med träblock av stålreglar.

4.2 U-värden
De sammansatta U-värdena (Umed) för varje vägg beräknades med (ekv.5) enligt (Sandin 
2010, 54) resultatet blev då:

Tjocklek Umed
Traditionell vägg: 355 mm 0,147 W/m2·K
Block med träreglar: 355 mm 0,147 W/m2·K
Block med masonitereglar: 360 mm 0,151 W/m2·K
Block med stålreglar: 360 mm 0,162 W/m2·K

Av resultatet går att utläsa att träregelväggen får det bästa U-värdet trots att väggen är 5 mm 
smalare.

4.3 Infästning
Infästning av väggblocken kan ske genom att borra från insida KL-skiva ut i regeln, det ända 
det kräver är en lång skruv och bra utsättning. Lösningen har fått godkännande från arkitekten 
och borde vara den enklaste lösningen. Denna lösning fungera på väggblock med trä- och 
masonitereglar, däremot är det inte en bra lösning för stål.

För väggblock med stålreglar har ingen bra lösning för infästning mot en fast bakgrund hittats. 

4.4 Storlek på väggblock
Desto större block som går att prefabricera desto fortare går det att montera ytterväggarna. 
Den storleken som blir rimlig att bygga är 6x6 m och då ligger vikterna på blocken mellan 
1 677- och 1 757 kg som tabell 4.1 visar.
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Tabell 4.1 Vikter av väggblock med måtten 6x6 m
Typ av väggblock Totalvikt

Trä 1 677 kg
Masonite 1 688 kg

Stål 1 757 kg

4.5 Kostnadsberäkning
Eftersom väggarna är likadant uppbyggda oavsett vilken typ av regel som använts i väggen 
har endast beräkning av kostnaden för de olika reglarna gjorts. I tabell 4.2 visas den 
sammanlagda kostnaden för reglar och syll.

Tabell 4.2 Totalkostnad beroende på vilket material som köps
Typ av regel Totalkostnad

Trä 33 449 kr
Masonite 61 853 kr

Stål 94 822 kr
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5. Diskussion
Vid simulering av köldbryggor visar det att trä är det lämpligaste materialet att använda sig av 
i ett U-värdes och köldbrygge perspektiv. Jämförs resultaten av simuleringarna för de olika 
väggtyperna syns att det är inga större skillnader på temperatur genom vägg eller slutgiltig 
temperatur inomhus för trä- och masoniteregelvägg utan det är stålregelvägg som utskiljer sig 
och visar sig vara sämst av de jämförda metoderna med hänsyn mot köldbryggor (figur 4.7) 
och även U-värdet blir sämst genom stålregelväggen. 

Enligt tillverkaren av stålreglar ska det vara en effektiv produkt för att få bra U-värden och 
minska köldbryggorna men både simuleringarna och handberäkningar visar på motsatsen då 
stål är klart sämst. Vid handberäkningarna syns tidigt i beräkningen att stål kommer att bli 
mycket sämre än till exempel trä och masonite då värmekonduktivitet (-värde) för stål är 
klart högre vilket medför att U-värdet blir högre. Stålreglarna är också det dyraste alternativet 
att köpa in och det som blir tyngst vid prefabricering av block. Ända fördelen med stål är att 
det är ett icke organiskt material, alltså det bryts inte ner jämfört med trä som kan rutna. 

Det syns också i U-värdes beräkningarna att traditionell vägg och väggblock byggt med 
träreglar får ett bättre U-värde än väggblock byggda med masonitereglar trots att 
masoniteblocken är 5 mm tjockare och att det är räknat på lika stor andel reglar i väggarna. 
Detta kan bero på att det vid traditionell vägg och väggblock av träreglar ligger ett ensamt 
lager med isolering ytterst som vid beräkningarna sänker U-värdet jämfört med 
masoniteregelväggen där reglar och isolering hela tiden är lika tjockt. Det är inga stora 
skillnader men ändå förvånande. 

Själva uppbyggnaden på de olika blocken skiljer sig inte speciellt mycket, förutom vid 
träregelblock där det i det är tänkt att bygga med förskjutna skarvar för att minska 
köldbryggorna. Detta gör att det kan komma att krävas lite mer arbete för att få alla mått att 
stämma jämfört om masonite eller stål används. 

Vid tyngdberäkningarna har det enbart räknats på väggblock som är 6x6 meter, detta är i 
teorin möjligt att bygga men det är inte säkert att det är den billigaste eftersom standardmåtten 
på de olika regeltyperna skiljer sig åt, standardlängden på masonitereglar är till exempel 7,5 
meter och bland vanliga träreglar är det längsta som går att få tag på 5,4 meter. 

Gällande infästningsmetod är det enkelt med trä och masonite reglar då det fungerar att 
montera med skruv igenom KL-skivan och in i regel. Det som krävs då förutom långa skruvar 
är en ordentlig utsättning på insida vägg för att markera vart reglarna hamnar på utsidan. För 
stålreglar har ingen lämplig metod för infästningen hittats, metoden med att skruva igenom 
KL-skivan blir vågad eftersom det kan vara svårt att få skruven att gå igenom stålet på andra 
sidan utan att stålet skjuts undan
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6. Slutsats 
Efter granskning av de fyra olika metoderna som denna rapport har behandlat visar det sig att 
användning av vanliga träreglar blir det klart billigaste alternativet, det är också vid 
användning av träreglar U-värdet och köldbryggorna blir som minst. 

Viktmässigt spelar det egentligen ingen roll vilken metod som använts men träreglar blir det 
lättaste alternativet och stål det tyngsta med skillnaden är cirka 100 kg. Även kostnadsmässigt 
blir trä det bästa alternativet, det går att se i tabell 4.2 att masonite kostar dubbelt så mycket 
som trä och att stål kostar tre gånger så mycket. 

Slutligen kan konstateras att projektets frågeställningar har besvarats samt att syfte och mål 
har uppnåtts. Vilken metod som är bäst mot köldbryggor har visats genom simuleringar i 
Comsol Multiphysics samt att handberäkningar av U-värden har skett för att visa vilken vägg 
som stoppar upp mest värm. Hur väggblocken kan fästas in har bestämts, i alla fall för trä och 
masonite. Den mest ekonomiska metoden har tagits fram samt hur stora väggblock som är 
lämpligt att prefabricera.  

Förslag på fortsatta arbeten skulle kunna vara:
- Undersöka hur stora köldbryggor det blir i anslutning mellan vägg och tak.
- Räkna på hur stora energiförluster köldbryggorna ger.
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