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Sammanfattning 

I takt med stigande energipriser och att samhället börjat uppmärksamma miljö och klimatfrågor på 

allvar har kraven på byggnaders energiförbrukning stegvis skärpts. Idag är passivhus och lågenergihus 

vanligt förekommande termer i byggbranschen och förväntas bli allt vanligare i framtiden.  

 

För hus med välisolerat klimatskal får detaljutformningen större betydelse för att ytterligare minska 

värmeförlusterna. Det kan vara detaljutformning mellan olika byggnadsdelar eller anslutningar mot 

fönster och dörrar. I sådana anslutningar uppstår köldbryggor vilket betyder att värme lättare 

transporteras ut ur byggnaden där, jämfört med resterande delar. 

 

Denna rapport behandlar detaljlösningar runt fönster samt en jämförelse mellan en traditionell platta 

på mark och en grund från Koljern som består av cellglas. Som utgångspunkt har en förskola i Umeå 

använts som projekterats av WSP byggprojektering som ett lågenergihus. En analys görs av olika 

detaljlösningar och hur stor skillnad dessa gör på byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient, Um.  Vidare utförs även en studie av hur fönstrets placering i väggen 

påverkar köldbryggans storlek. För analysen används värmesimuleringsprogrammet Heat 2.  

Resultatet visar att det skiljer sig relativt mycket mellan olika lösningar samt det är att föredra att 

placera fönstret en bit in i väggen. Generellt sett ger en lättregel en mindre köldbrygga jämfört med 

vanligt konstruktionsvirke. Att använda sig av schablonvärden för köldbryggor kan bli väldigt 

missvisande vilket i värsta fall kan leda till att uppvärmningssystem feldimensioneras. 
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Abstract 

Along with rising energy prices and increasing awareness of environmental issues, the criteria for 

buildings energy performance have been sharpened through the years. Today, “passive house” and 

“low energy house” are commonly used phrases in the construction industry and is expected to become 

increasingly common in the future. 

For houses with well-insulated building envelope the importance of well constructed details increases 

when minimizing the heat losses. Examples of these details are floor-wall junction and window 

openings in the wall. In such connections thermal bridges occur, which means that heat more easily is 

transported out of the building, compared to the rest of the building envelope. 

This report deals with detail solutions around windows and a comparison between a traditional slab 

and a foundation from Koljern consisting of foam glass. As reference building, a preschool in Umeå, 

designed by WSP as a low energy house has been used. An analysis is made of various solutions and 

how much difference this makes to the building's average heat transfer coefficient, Um. Furthermore, 

studies also have been made of how the window's placement in the wall affects the size of the thermal 

bridge. For the analysis of thermal bridges the simulation software Heat2 is used. 

The result shows that it differs quite a lot between different solutions and that it’s preferable to place 

the window a bit into the wall. Overall, a light beam yields a smaller thermal bridge than ordinary 

construction timber. Making use of standard values for thermal bridges can be very misleading and 

can in the worst case lead to incorrect sizing of the heating system.  
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Begreppsförklaring 

Nedan förklaras en rad återkommande begrepp för denna rapport. 

 

ψ-värde – Värmegenomgångskoefficient för linjär köldbrygga, 

uttalas psi-värde. 

[W/m·K] 

χ-värde – Värmegenomgångskoefficient för punktformig 

köldbrygga, uttalas chi-värde. 

[W/K] 

λ-värde – Värmeledningsförmåga, eller värmekonduktivitet, för ett 

material, uttalas lambda-värde  

[W/m·K] 

Um – Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för en 

byggnad 

[W/m2·K] 

Aom – Total omslutningsarea mot uppvärmd inneluft. [m2] 

R – Värmemotstånd, beräknas d/ λ [m2·K/W] 
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1. Inledning 

Detta examensarbete är den avslutande kursen på högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik vid 

Umeå universitet. Arbetet har utförts på WSP byggprojektering i Umeå.  

1.1 Bakgrund 

Hur vi ska lösa framtidens energibehov och hur vi tillsammans ska minimera den globala 

uppvärmningen är två av de stora globala frågorna som ställs idag. Bostads- och servicesektorn står 

idag för ungefär 40 % av Sveriges totala energianvändning (1). Samtidigt stiger energipriserna och 

boendekostnaderna ökar.  

Förbättringar sker inom byggbranschen även om det på många sätt är en väldigt trög förändring där 

man ofta vill göra som man alltid gjort. Passivhus blir en allt vanligare term och man går mot att bygga 

energisnåla byggnader. BBR skärper sina krav, dock är det långt kvar innan man når kraven som ställs 

på just passivhus. Följaktligen finns det många orsaker till att samla mer kunskap och förbättra 

byggnaders energiprestanda. 

En byggprocess är omfattande och kräver kunskap inom många olika områden. För att uppnå ett gott 

slutresultat krävs det att man ser till helheten och att samtliga delar i processen är väl utförda. Detta 

arbete kommer behandla endast en liten del, men som i och med att man bygger hus med tjocka 

isolertjocklekar, ökar i betydelse för att fortsätta strävan mot energisnåla byggnader. Rapporten 

behandlar en jämförelse mellan olika detaljlösningar för att minimera köldbryggor i väggen runt 

fönster. Vidare jämförs även en grund konstruerad med koljerntekniken med en traditionell platta på 

mark när det kommer till köldbryggor. Som referensobjekt för denna rapport används förskolan 

Hallbacken som är projekterad som lågenergihus.  

1.2 Syfte 

Passivhus blir en allt vanligare term, och byggbranschen går allt mer mot att bygga energieffektivt och 

därmed ökar vikten av att konstruera genomtänka detaljer för att minska köldbryggors inverkan på 

byggnaders energiförluster. Det kan handla om detaljer kring fönster, dörrar, anslutningar mellan golv 

och vägg eller vägg och tak. WSP byggprojektering i Umeå har projekterat en förskola i 

lågenergiutförande och syftet med detta arbete är att undersöka olika konstruktionslösningar kring 

fönster samt att jämföra hur en grund med cellglas står sig i jämförelse med en traditionell platta på 

mark med hänsyn till energiförluster.  
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För att besvara syftet ställs följande frågor: 

– Vad är ett passivhus?  

– Vad är en köldbrygga? 

– Hur beräknar man köldbryggor? 

– Hur används ett beräkningsprogram vid analys av köldbryggor och dess storlek? 

– Hur stor inverkan har köldbryggan på energiförbrukningen? 

– Går det att konstruera köldbryggefria konstruktioner? 

1.3 Metod  

Arbetet utförs genom en litteraturstudie inom området samt en analys av detaljlösningar med hjälp av 

programmet Heat2. För denna rapport används Heat2 som programvara för att analysera 

köldbryggorna, men det finns även andra program för att göra detta. Valet av program beror på att 

handledaren vid Umeå universitet, Mark Murphy, har kunskap om Heat och således underlättas 

arbetet för samtliga parter. 

1.4 Avgränsning 

Detaljerna beaktas endast med hänseende på köldbryggor, men det finns en rad andra aspekter som 

också ska beaktas för de olika konstruktionslösningarna. Detta kan vara brandrisk, fuktrisk, 

montering, estetik, hållfasthet, ekonomi och andra aspekter. Beräkningar sker endast i fasta 

förhållanden vilket betyder att ett materials värmekapacitet inte tas med i beräkningen. Beräkningar 

innefattar endast värmeleding i materialen, d.v.s. att strålning och luftläckage inte beaktas i denna 

rapport. 
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2. Passivhus, köldbryggor och detaljutformning 

Detta avsnitt tar upp vad ett passivhus är, fakta om köldbryggor samt mer ingående om fönster, dess 

placering och olika detaljutformningar. 

2.1 Passivhus 

Det blir allt vanligare att bygga energieffektivt och idag finns det en rad olika begrepp som används på 

marknaden. Några av dessa är lågenergihus, minienergihus, plusenergihus med flera. Men kanske det 

vanligaste begreppet när det kommer till energieffektivt byggande är ”passivhus”. Passivhus kan grovt 

förenklat förklaras som hus med väldigt låg energiförbrukning. Att det är viktigt med energisnåla 

byggnader illustraras ofta med Kyotopyramiden (se figur 2.1) som togs fram för Bruntlandrapporten 

1987. 

 

Figur 2.1. Kyotopyramiden (2) 

Grundidén att bygga hus med välisolerat klimatskal för låg energiförbrukning är gammal. Men 

begreppet kommer från Tyskland där man under 1990 talet myntade uttrycket passivhaus och 1996 

grundade Wolfgang Feist, tysk byggnadsfysiker, Passivhaus Institut i Darmstadt (3). 

Vid projektering av ett passivhus finns det en rad aspekter kring utformningen att tänka på. Bland 

annat husets form. Näst efter att bygga som en glob, är det mest effektiva sättet att bygga i kubisk 

form, för att minska den omslutande arean, och därmed ytan som släpper ut värmen. Man bör beakta 

placering av fönster så att man tar till vara på solens energi maximalt utan att riskera att det blir för 

varmt under sommarmånaderna. Konstruktionen bör utformas så att kraven på täthet går att uppfylla, 

då det är ytterst viktigt att huset är tätt ur fukt- och energisynpunkt. När väggar, fönster och dörrar får 

lägre U-värden får detaljutformningen större betydelse för att ytterligare minska värmeförlusterna. 

Det är lite lönt att bygga hus med tjocka väggar och välisolerade tak om man i slutändan ignorerar 

köldbryggors inverkan. Dessutom krävs ett värmesystem som har hög värmeåtervinningsgrad, att 

branddimensionering beaktas och mycket annat (4). 
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Det finns med andra ord en mängd olika delar att ta hänsyn till vid projektering av ett passivhus. 

Denna rapport inriktar sig endast på några detaljer. Men förhoppningen är att det ger en tydligare bild 

av hur köldbryggor påverkar byggnaden och hur stora dessa egentligen är.  

För att uppnå passivhusstandard ska en rad krav uppfyllas. Kriterier för passivhus skiljer sig mellan 

olika länder på grund av olika klimatförutsättningar och byggnadsregler. De svenska kriterierna för 

passivhus togs fram av FEBY (Forum för energieffektiva byggnader) men styrs nu av SCN (Sveriges 

centrum för nollenergihus). Den senaste versionen med svenska kriterier heter FEBY12 (5). 

Där ställs det bland annat krav på både värmeförlusttal och specifik energianvändning. För ett 

bostadshus i klimatzon 1 (Norrland) med annan energikälla än el får den specifika 

energianvändningen ej överstiga 58 kWh/m2Atemp,år för att få kallas passivhus. Dessutom finns kravet 

att värmeförlusttalet VFTDVUT ej överstiger 17 W/m2Atemp för samma byggnad. Till detta tillkommer 

även krav på lufttäthet, att luftläckaget får max vara 0,3 l/s,m2 inneslutande area vid en tryckskillnad 

på +/-50 Pa (5). 

Det kan jämföras med de svenska byggreglerna, BBRs krav på energianvändning som i klimatzon 1 

ligger på 130 kWh/m2Atemp,år för ett bostadshus med annat uppvärmningssätt än elvärme, (6) eller 

med föreslagna nationella krav på 75 kWh/m2Atemp som föreslås börja gälla 2021 (7). 

Det är inte helt enkelt att jämföra de olika kraven med varandra eftersom kraven är definierade olika 

och man tar hänsyn till olika faktorer på olika sätt. Nedan visas en kort redogörelse över hur FEBY12, 

PHI (internationella passivhuskrav) och BBR 2012 skiljer sig åt för nybyggda bostadshus, se tabell 2.1.  

 

 

Figur 2.2. Klimatzonsindelning enligt BBR 2012  (8) 
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Tabell 2.1. Skillnader mellan PHI, FEBY12 och BBR 2012. (9) 

 PHI FEBY12 BBR 2012 

Effektbehov 10 W/m2 

Beräknat för den dag då 

effektbehovet är som 

högst (kan vara kallaste 

dagen med sol, eller 

måttligt kallt utan sol). 

Zon III: 15 W/m2 

Zon II: 16 W/m2 

Zon I: 17 W/m2 

 

Beräknad med DVUT 

Max installerad eleffekt 

500 W/lägenhet (inkl. 

tappvarmvatten). 

Energi Gäller endast 

uppvärmning. 

 

15 kWh/m2, år 

Gäller uppvärmning, 

varmvatten och 

fastighetsel. 

Zon III: 50 kWh/m2, år 

Zon II: 54 kWh/m2, år 

Zon I: 58 kWh/m2, år 

Gäller uppvärmning, 

varmvatten och 

fastighetsel. 

Zon III: 90 kWh/m2, år 

Zon II: 110 kWh/m2, år 

Zon I: 130 kWh/m2, år 

Lufttäthet <0,6 oms/h <0,3 l/s m2 Finns inget direkt krav 

på lufttäthet.  

U värden  

(klimatskalet) 

U < 0,15 W/m2·K U < 0,15 W/m2 K Um < 0,40 W/m2·K 

Rumstemperatur 21°C 20°C Inomhustemperatur 

som är avsett att vara i 

bruksskede. 

Köldbryggor Beräkningar görs med 

yttermått. 

Beräkningar görs med 

innermått. 

Beräkningar görs med 

innermått. 
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2.2  Värmekonduktivitet i material  

Ett materials förmåga att transportera värme beror på dess värmekonduktivitet, även kallat 

värmeledningsförmåga, det vill säga hur bra materialet leder värme. Det benämns oftast med λ–värde 

och har enheten W/m·K. Värmekonduktiviteten för ett material mäts som ett 2-dimensionellt 

värmeflöde genom en 1 m2 stor yta med viss tjocklek med en viss temperaturskillnad under 1 timme 

(10). 

Matematiskt kan definitionen skrivas som:        
     

      
     K  (ekv. 1) 

 

Figur 2.3. Illustration av mätning av λ–värde  (10) 

För att minska värmeförlusterna eftersträvar man att använda material med så lågt λ -värde som 

möjligt och det skiljer sig markant mellan olika material. Material som används för denna rapport 

redovisas senare i rapporten, se tabell 3.3.  

2.3  Köldbryggor 

Ordet köldbrygga är egentligen något missvisande då det är värmen som transporteras mot det kallare 

området. Således är värmebrygga egentligen ett mer korrekt uttryck, vilket också är fallet på engelska 

då man använder sig av uttrycket ”thermal bridge”.  

Grunden till all värmetransport i en byggnad inklusive köldbryggor är att det vid temperaturskillnader 

mellan ute och inne uppstår transmissionsförluster. Storleken på dessa styrs av temperaturskillnaden 

och hur väl isolerad byggnadsdelen är. För en välisolerad byggnad kan köldbryggor utgöra en 

betydande del av de totala värmeförlusterna (11). 

En köldbrygga kan definieras som ”sådana lokala förändringar i klimatskärmens homogena 

utformning eller uppbyggnad som medför ökat värmeflöde i dessa delar jämfört med övriga” (12).  

Det innebär att delar av klimatskärmen försvagas ur energisynpunkt på grund av att man bryter 

väggens uppbyggnad med ett material med högre värmeledningsförmåga. Eller att den geometriska 

utformingen ändras, exempelvis när en yttervägg möter golvet. 
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Oönskade effekter av köldbryggor: 

– större värmeförluster 

– försämrat inomhusklimat 

– risk för kondensation och fuktskador 

– störning av temperaturreglering om givare placeras nära köldbryggor 

Det finns två typer av köldbryggor, linjära- och punktformiga köldbryggor. Linjära köldbryggor har 

beteckningen ψ (psi) medan punktköldbryggor benämns med χ (chi). Denna rapport behandlar endast 

linjära köldbryggor. Skillnaden mellan de två typerna är att en linjär köldbrygga har en 

transmissionsförlust per meter (W/m•K) medan en punktformig köldbrygga endast har en punktvis 

transmissionsförlust (W/K). De linjära köldbryggorna uppstår oftast vid anslutningar mellan olika 

byggnadsdelar så som vägg-fönster, vägg-tak, vägg-golv, se figur 2.4. Punktformiga köldbryggor 

uppstår ofta i skärningspunkter mellan linjära köldbryggor exempelvis i hörn nere vid golvet eller 

uppe i taket (12). 

 

Figur 2.4. Exempelbild, vanligt förekommande köldbryggor  (13) 

Köldbryggors inverkan på energiförbrukningen varierar med dess storlek men beräknas ofta som ett 

schablonmässigt värde eller som en påslagsfaktor på Um (14). Detta kan exempelvis bero på att det 

många gånger inte finns tid att göra mer ingående beräkningar under projekteringsskedet. Det kan 

leda till viss missberäkning vid dimensionering av effektbehovet och årlig energiförbrukning. Vid 

välisolerade hus ökar köldbryggans relativa inverkan på den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten (Um) vilket betyder att det blir viktigare att beakta och analysera 

köldbryggor om man vill sänka energiförbrukningen ytterligare. Ökningen av byggnadens totala 

värmeflöde på grund av köldbryggor kan variera mellan endast ett par procent till 50 procent eller 

mer. Vid Stor inverkan på värmeflödet kan det i vissa fall ge upphov till att radiatorer och 

värmesystem måste dimensioneras upp (15). 
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2.4  Köldbryggefria konstruktioner 

Strävan efter byggnader utan köldbryggor blir allt viktigare när isolertjockleken ökar. Internationella 

passivhusinstitutet PHI definierar köldbryggefria konstruktioner som konstruktioner med köldbryggor 

som är mindre eller lika med noll (PHI använder yttermått vid beräkning av köldbryggor vilket gör att 

köldbryggan kan bli negativ i vissa fall), alternativt att de är tillräckligt små så de kan försummas (Ψ ≤ 

0.01 W/m·K) (16). 

2.5  Beräkning av köldbryggor 

Det finns olika sätt att beräkna köldbryggor och dess storlek. Enklast är att använda sig av 

schablonmässiga värden som bland annat finns redovisat i SS-EN ISO 14683:2007 för olika 

konstruktionsdelar. Detta kan dock ge stora avvikelser mot det egentliga värdet på köldbryggan om 

konstruktionen inte stämmer helt överrens med det fall som använts för att ta fram schablonvärdet.  

Ett annat sätt att ta fram köldbryggornas storlek är att använda förenklade metoder för 

handberäkningar som exempelvis Swedeisol, en branschorganisation för Sveriges ledande 

isoleringsföretag, tagit fram (17).   

Ett tredje sätt är att använda sig av ett datorsimuleringsprogram. Beräkningarna ska även då följa 

gällande ISO standarder. Bland annat SS EN ISO 10211:2007, en standard som redogör hur modeller 

ska behandlas för numeriska metoder. Beräkningar kan alltså göras numeriskt och värmeflödet 

beräknas mellan celler som modellen delas upp i, och fler celler ger mer exakt beräkning (18). Detta är 

det mest exakta sättet förutsatt att man använder sig av rätt modeller i programmet. Att utföra samma 

beräkningar manuellt skulle ta oerhört lång tid vilket inte är rimligt varken för denna rapport eller för 

någon annan. Ytterliggare en fördel är att ett beräkningsprogram även kan skapa bilder som ger bra 

förståelse för värmeflödet i byggnadsdelen. 

I denna rapport kommer köldbryggor beräknas genom datorberäkningar i form av programmet Heat2, 

där man på ett enkelt sätt kan ta fram värden på linjära köldbryggor. Köldbryggan tas fram genom att 

jämföra en konstruktion med köldbrygga med ett referensfall utan köldbryggan. Differensen emellan 

de två fallens transmissionsförluster blir köldbryggan.  

Vid beräkning av köldbryggor med sådan metod kan man välja att använda sig av antingen innermått 

eller yttermått. Skillnaden blir gällande först när inner- och yttermått skiljer sig. Alltså vid beräkning 

av köldbryggor i knutpunkter så som yttervägg-golv eller yttervägg-yttervägg. 

Enligt svensk standard används innermått vid beräkning av transmissionsförluster vilket även 

används för denna rapport.  
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Vägg med reglar och fönster          Vägg utan reglar                        Fönster 

Figur 2.5. Beräkningsprincip för köldbryggor. 

 

  = Beräkningsmodell – referensfall 

Figuren ovan visar ett exempel på hur man tar fram köldbryggans storlek med hjälp av ett 

datorprogram. Där är ytterbeklädnad inte inritat för att den ventilerade luftspalten skapar problem vid 

simulering i programmet. Det kan istället ersättas med ett termiskt skikt som representerar just 

ytterbeklädnad och ventilerad luftspalt. Värdet på detta värmemotstånd kan sättas till 0,2 m2·K/W 

(12). 

Fönster tar väldigt lång tid att rita in och är relativt komplicerat. Därför används istället ett fält 

bestående av ett homogent motstånd, se figur2.5, som ska motsvara hela fönstret med alla dess delar. 

Eftersom det är köldbryggan i väggens konstruktion som undersöks utgör detta ingen betydande 

skillnad för resultatet. 

  

Beräkningsmodell                    Referensfall 
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2.6  Köldbryggor och genomsnittligt värmemotstånd 

Vid beräkning av en byggnads transmissionsförluster används klimatskalets invändiga area, detta 

enligt BBR. Vid beräkning på sådant sätt beaktas således inte en del av klimatskärmens yttre area och 

dess inverkan på transmissionsförlusterna. Detta medför att värmeförlusten genom klimatskärmen 

riskerar att underskattas om köldbryggor inte tas i beaktning.   

Följaktligen ska köldbryggor ingå när man beräknar den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten Um som används för att beräkna specifik energianvändning och 

byggnadens effektbehov (6). 

    
∑           ∑      ∑  

   
     (ekv. 2) 

   genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (W/m2·K) 

        Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel (W/m2·K) 

   byggnadsdel i:s area mot inneluft (m2) 

   Värmegenomgångskoefficient, för linjär köldbrygga (W/m·K) 

   linjära köldbryggans längd mot uppvärmd (m) 

   Värmegenomgångskoefficient, för punktformig köldbrygga (W/K) 

    Samtliga byggnadsdelars totala omslutande area mot uppvärmd inneluft (m2) 

2.7 Placering av fönster 

Vart i väggen och i vilket vädersträck man placerar fönstret gör skillnad för mängden solinstrålning i 

byggnaden. För ett hus med välisolerat klimatskal stannar värmen kvar i byggnaden och riskerar då att 

övertempereras under sommaren om det är för stora fönsterpartier som släpper igenom solens strålar. 

Men under de kallare perioderna är solinstrålningen ett välkommet bidrag med dess gratis energi så 

det är därför viktigt att man hittar en lösning där man kan nyttja solens effekt på vintern, men 

samtidigt avskärma solinstrålningen under sommaren (3). 

Vanligt är att passivhus byggs med balkonger och skärmtak för att avskärma solens instrålning på 

sommaren. I de fall då man vill få in mer ljus i byggnaden kan man snedställa fönsternischerna för att 

öka ljusinsläppet (3). 
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Figur 2.6.  Solinstrålnig under sommar respektive vinter (19) 

Fönstrets placering i väggen är även till viss del avgörande för köldbryggans storlek. Tidigare 

placerades fönstret nästan alltid långt ut i väggen, i liv med ytterväggens yttre del, innanför 

fasadbeklädnad och luftspallt. Placeringen bör dock alltid vara i den varma delen av väggen, vilket 

innebär att det ska placeras innanför fasadbeklädnad och luftspalt (20).  

Med tjocka väggar ökar möjligheten för olika placeringar av fönstret och man har sett att köldbryggan 

minskar om fönstret placeras närmare väggens mitt (21). Enligt SS EN 14683:2007, som är en 

standard som innehåller förenklade metoder och schablonvärden på köldbryggor, beräknas även 

köldbryggan minska om fönstret placeras i mitten av väggen. Fönstret blir då även mer väderskyddat 

och risken för fuktproblem minskar vilket i sin tur leder till längre livsländ om monteringen sker på 

rätt sätt. Viktigt att tänka på är att fönsterbleck har tillräcklig lutning för regnavrinning och att enkelt 

montage möjliggörs (20). 

          

Figur 2.7. Olika fönsterplaceringar i vägg. (22) 
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2.8  Detaljutformning 

Beroende på husets form och storlek blir olika typer av köldbryggor olika viktiga. För ett höghus med 

relativt liten byggnadsarea och många fönster har fönstrens köldbryggor mer inverkan på 

värmeförlusterna än grundens köldbryggor. Medan grundens köldbryggor påverkar mer för ett hus 

med stor byggnadsarea och få fönster. Så att veta vilka köldbryggor som måste beaktas, hur mycket tid 

som ska läggas ner på att bestämma utformning och om man bör utföra energiberäkningar är inte 

alltid lätt. Vid enklare byggnader kan det räcka med att använda sig av schablonvärden.   

Utöver detta finns det en rad olika saker att tänka på vid utformning av konstruktionen vid 

fönsteröppningar. Lösningen måste vara fuktsäker, monteringsvänlig, ha lång hållbarhet, tillgodose 

tillräckligt ljusintag med mera. Detaljutformningen runt fönster är även beroende på vilket fönster 

som används, dess storlek och funktion. Alla dessa aspekter gör att man ibland inte beaktar 

detaljutformning med hänseende på köldbryggor och det inte uppmärksammas tillräckligt. 
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3. Förutsättningar 

Som grund för val av detaljer i denna rapport används en projekterad nybyggnation av en förskola i 

Umeåområdet. Förskolan är projekterad som ett lågenergihus med välisolerat klimatskal. Tre olika 

detaljlösningar runt fönster väljs ut för att sedan jämföras. Valet av utformning för detaljerna har 

gjorts tillsammans med WSP byggprojektering i Umeå. Valen är baserade på vilka lösningar som är 

vanliga vid projektering och produktion idag, samt alternativa lösningar som är av intresse för 

framtida projekt. 

Dessutom kommer två olika grundläggningsalternativ att jämföras. Umeå kommun har valt att 

använda sig av en grund av cellglas från Koljern i detta projekt främst för att slippa torktiden som man 

har för en betongplatta. 

För att sätta in köldbryggans betydelse i ett sammanhang görs en överslagsräkning för hur resultatet 

påverkar klimatskalets genomsnittliga U-värde, Um. De alternativ som väljs ut för jämförelse är de som 

ger högst respektive lägst Um.  
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3.1 Val av detaljer 

För att kunna jämföra de olika detaljerna har samtliga lösningar samma väggtjocklek med ett 

invändigt installationsutrymme, samma som i den projekterade förskolan. För de valda 

fönsterlösningarna undersöks även fönsterplaceringens inverkan på köldbryggans storlek. Valda 

detaljer redovisas nedan i tabell 3.1.  

Tabell 3.1. Utvalda detaljlösningar. 

Typ av lösning Vertikal-/horisontalsnitt  

Traditionell lösning med konstruktionsvirke 

 

Lösning med lättreglar och konstruktionsvirke 

utvändigt  

 
 

Lösning med lättreglar 

 

 

Traditionell platta på mark 

 

 

Koljerngrund 
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3.2  Cellglas 

Hallbackens förskola kommer utföras med en grund bestående av cellglas som är ett isoleringsmaterial 

bestående av återvunnet glas (mer än 60 %, oftast från gamla bilrutor och fönsterglas) samt sand, kol 

och en del andra råmaterial. Produkten är egentligen väldigt gammal, redan 1942 introducerades 

cellglas på den amerikanska marknaden av Pittsburgh Corning Company (23). 

Cellglas skapas genom en upphettningsprocess och ger en färdig struktur med små hermetiskt slutna 

glasceller. Tillverkningen kräver ganska mycket energi men utöver det är cellglas ett bra material ur 

miljösynpunkt. Materialet har bra tryckhållfastet, bra isoleringsegenskaper samt att det är oorganiskt 

och helt ångtätt (23). 

Materialets egenskaper gör att det går att använda som isolering i byggnadens alla delar. MRD Sälj och 

bygg AB har utvecklat ett grundläggningssystem med cellglas som man kallar koljerntekniken. 

Grunden består då av cellglas som tillsammans med lättreglar bildar element med varierad storlek och 

tjocklek beroende på beställarens krav. En grund från Koljern har många fördelar. Bland annat krävs 

ingen uttorkningstid. En norsk studie har gjorts som tyder på att cellglas har bättre motståndskraft 

mot angrepp från myror jämfört med andra isoleringsmaterial som EPS och XPS cellplast (24). 

Således bibehålls isoleringsegenskaperna och materialet får en lång hållbarhet.  

Men kostnaden för en grund från Koljern är märkbart högre jämfört med traditionell grundläggning. 

Ett tidigare examensarbete utfört på Karlstads universitet visar på att koljerngrunden är nästan 

dubbelt så dyr jämfört med en platta på mark (25). 

 

  

Figur 3.1. Grund med koljerntekniken. (26) 
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3.3  Lättbalkar och lättreglar 

En lättbalk, eller lättregel, är en träprodukt som består av flänsar i massivt trä och ett liv av ett 

skivmaterial av någon typ. Produkten kan användas som reglar i väggar, balkar i bjälklag och tak, eller 

som syllar med mera. Fördelen med lättbalkar och lättreglar jämfört med vanligt konstruktionsvirke är 

att produkten blir betydligt lättare vilket medför fördelar vid montering och annan hantering. De är 

starka i förhållande till sin vikt samt formstabila. Vidare finns det även miljömässiga fördelar då 

materialet utnyttjas på bästa sätt och fordrar mindre virke jämfört med en homogen träbalk.  (27) Med 

avseende på köldbryggor är lättbalken att föredra jämfört med konstruktionsvirke. Livet är endast 10 

mm tjockt och resten kan då fyllas ut med isoleringsmaterial. Detta medför mindre värmeförluster 

vilket är positivt ur energisynpunkt men även för miljön (27).  

En tillverkare av lättbalkar och lättreglar är Masonite Beams AB, ett företag beläget i Rundvik. De 

tillverkar sina lättbalkar med OSB som livmaterial. Dimensioner på flänsar och livets höjd kan varieras 

efter behov, se figur 2.9, och kan tillverkas i längder upp till 18 meter (27). 

 

Figur 2.9. Olika balkar och reglar från Masonite Beams (27)  

För utformningsdetaljer runt fönster kan det uppstå problem vid användning av lättreglar. 

Fönsterkarmen måste kunna fästas i väggen och livet är inte tillräckligt för att kunna fästa fönstret på 

tillfredsställande sätt. Detta kan lösas med att man utformar lättregeln med livutfyllnad av 

konstruktionsvirke där fönstret ska fästas, se figur 2.10.  

 

Figur 2.10. Lättbalk med livförstärkning för fönsterinfästning.  
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3.4  Materialdata 

Ingående data som används för datorberäkningar redovisas nedan i tabell 3.2 och 3.3. 

Tabell 3.2. Värden på yttre, inre och fasadbeklädnads värmemotstånd. 

 Värmemotstånd, R (m2K/W) 

Rse  0,04 

Rsi  0,13 

Ytterbeklädnad  0,20 

 
 
Tabell 3.3. Värden på λ-värden vid beräkningar i Heat 2. 

Material λ-värde (W/m·K) 

Trä 0,14 

OSB-skiva 0,14 

Mineralull 0,036 

Gips 0,25 

Betong 1,7 

Cellplast 0,037 

Foamglas 0,042 

Minerit 0,25 

 
 
Olika färger representerar olika material/komponenter för beräkningar i Heat2,se figur 3.2. 
 
Cellplast  

Cellglas 

Gips 

Mineralull 

Minerit 

Trä 

Betong 

Fönster 

Figur 3.2. Färgkoder för beräkningar i Heat2.  
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4. Resultat 

Beräkningar är utförda med Heat2. Resultatet redovisas i tabellform under varje beräkningsfall. Sedan 

jämförs de olika detaljerna inbördes. Köldbryggan beräknas som skillnaden mellan modellen och 

referensdelarna (se tabellerna nedan). Referensväggen och referensfönstret är samma för samtliga 

modeller.  

4.1 Heat2 beräkningar 

Detaljlösningarna är indelade efter typ av lösning.  Lösningar med konstruktionsvirke (1.1 – 1.3), 

lättregellösningar (2.1 – 2.5) samt grundkonstruktioner (3.1 – 3-2). 

Detaljlösning 1.1 – Traditionell träregelvägg 

  

vertikalsnitt  horisontalsnitt 

Tabell 4.1. Köldbryggor för traditionell träregelvägg. 

Del Vertikalsnitt (W/m·K) Horisontalsnitt (W/m·K) 

Modell 0,8788 0,8788 

Referensdel vägg 0,1019 0,1019 

Referensdel fönster 0,7299 0,7299 

Ψ = (Modell – referensvägg– referensfönster)  0,0470 0,0470 

 

Kommentar: Traditionell regelvägg med samma konstruktion horisontalt och vertikalt. Lösningen 

ger en köldbrygga som är långt över vad som används för att definiera en köldbryggefri konstruktion.   
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Detaljlösning 1.2 – Traditionell träregelvägg (indraget fönster) 

   

vertikalsnitt  horisontalsnitt 

Tabell 4.2. Köldbryggor för traditionell träregelvägg med indraget fönster. 

Del Vertikalsnitt (W/m·K) Horisontalsnitt (W/m·K) 

Modell 0,8669 0,8599 

Referensdel vägg 0,1019 0,1019 

Referensdel fönster 0,7299 0,7299 

Ψ = (Modell – referensvägg– referensfönster) 0,0351 0,0281 

 

Kommentar: Noterbart att köldbryggan minskar om fönstret placeras en bit in i väggen. Samt att 

den minskar ytterligare om regeln i yttersta skiktet tas bort.  
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Detaljlösning 1.3 – Traditionell träregelvägg med mer isolering vid fönsterkarm (indraget fönster) 

   

vertikalsnitt  horisontalsnitt 

Tabell 4.3. Köldbryggor för traditionell träregelvägg med indraget fönster. 

Del Vertikalsnitt (W/m·K) Horisontalsnitt (W/m·K) 

Modell 0,8559 0,8492 

Referensdel vägg 0,1019 0,1019 

Referensdel fönster 0,7299 0,7299 

Ψ = (Modell – referensvägg– referensfönster) 0,0241 0,0174 

 

Kommentar: Köldbryggan minskar ytterligare med extra isolering utanför fönsterkarmen.   
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Detaljlösning 2.1 – Lättregelvägg med konstruktionsvirke utvändigt  

   

vertikalsnitt  horisontalsnitt 

Tabell 4.4. Köldbryggor för lättregelvägg. 

Del Vertikalsnitt (W/m·K) Horisontalsnitt (W/m·K) 

Modell 0,876 0,877 

Referensdel vägg 0,1019 0,1019 

Referensdel fönster 0,7299 0,7299 

Ψ = (Modell – referensvägg– referensfönster) 0,0442 0,443 

 

Kommentar: Lättregelkonstruktion med olika lättreglar horsontalt och vertikalt. Näst intill samma 

storlek på köldbryggan för vertikalt och horisontalt snitt.  
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Detaljlösning 2.2 – Lättregelvägg utan konstruktionsvirke (indraget fönster) 

   

vertikalsnitt  horisontalsnitt 

Tabell 4.5. Köldbryggor för lättregelvägg med indraget fönster. 

Del Vertikalsnitt (W/m·K) Horisontalsnitt (W/m·K) 

Modell 0,8523 0,8567 

Referensdel vägg 0,1019 0,1019 

Referensdel fönster 0,7299 0,7299 

Ψ = (Modell – referensvägg– referensfönster) 0,0205 0,0249 

 

Kommentar: När fönstret flyttas in kan man ta bort regeln i det yttre skiktet vilket gör att man 

bryter köldbryggan inne i väggen och köldbryggan minskar.  
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Detaljlösning 2.3 – Lättregelvägg med mer isolering vid fönsterkarm (indraget fönster) 

  

vertikalsnitt  horisontalsnitt 

Tabell 4.6. Köldbryggor för lättregelväg med indraget fönster. 

Del Vertikalsnitt (W/m·K) Horisontalsnitt (W/m·K) 

Modell 0,8435 0,8458 

Referensdel vägg 0,1019 0,1019 

Referensdel fönster 0,7299 0,7299 

Ψ = (Modell – referensvägg– referensfönster) 0,0117 0,0140 

 

Kommentar: Köldbryggan minskar ytterligare med extra isolering utanför fönsterkarmen. 
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Detaljlösning 2.4 – Alternativ lättregelvägg 

  

Vertikalsnitt  horisontalsnitt 

Tabell 4.7. Köldbryggor föralternativ lättregelvägg. 

Del Vertikalsnitt (W/m·K) Horisontalsnitt (W/m·K) 

Modell 0,8661 0,8692 

Referensdel vägg 0,1019 0,1019 

Referensdel fönster 0,7299 0,7299 

Ψ = (Modell – referensvägg– referensfönster) 0,0343 0,0374 

 

Kommentar: Alternativ lättregelvägg med lättreglar som går ända ut, utan ytterligare regel utanför. 

Detta medför färre moment vid produktion. 
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Detaljlösning 2.5 – Alternativ lättregelvägg (indraget fönster)  

  

vertikalsnitt  horisontalsnitt 

Tabell 4.8. Köldbryggor för l lättregelvägg. 

Del Vertikalsnitt (W/m·K) Horisontalsnitt (W/m·K) 

Modell 0,8414 0,8451 

Referensdel vägg 0,1019 0,1019 

Referensdel fönster 0,7299 0,7299 

Ψ = (Modell – referensvägg– referensfönster) 0,0096 0,0133 

 

Kommentar: Lösningen förutsätter att fönstret bärs upp av infästning i de vertikala reglarna då den 

liggande lättregeln under fönstret inte kan verka som bärande. 
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Detaljlösning 3.1 – Traditionell platta på mark 

 
 
 
Tabell 4.9. Köldbrygga traditio0nell platta på mark. 

Del Vertikalsnitt (W/m·K) 

Modell 0,4395 

Referensdel vägg 0,121 

Referensdel grund 0,0877 

Ψ = (Modell – referensgolv– referensvägg) 0,233 

 

Kommentar: Kantbalken har endast 100 mm utvändig isolering vilket gör att köldbryggan blir 

relativt stor.   
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Detaljlösning 3.2 – Koljerngrund  

 
 
Tabell 4.10. Köldbrygga koljerngrund. 

Del Vertikalsnitt (W/m·K) 

Modell 0,2275 

Referensdel vägg 0,121 

Referensdel grund 0,0826 

Ψ = (Modell – referensgolv– referensvägg) 0,0239 

 

Kommentar: Betydligt mindre köldbrygga jämfört med traditionell platta på mark. 
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4.2  Jämförelse 

 
Tabell 4.11. Sammanställning av köldbryggor för de olika detaljerna. 

Detaljlösning Vertikalsnitt (W/m·K) Horisontalsnitt (W/m·K) 

1.1 Traditionell 

träregelvägg 

0,0470 0,0470 

1.2 Traditionell 

träregelvägg  

(indraget fönster) 

0,0351 0,0281 

1.3 Traditionell 

träregelvägg med mer 

isolering vid fönsterkarm 

(indraget fönster) 

0,0241 0,0174 

2.1 Lättregelvägg med 

konstruktionsvirke 

0,0442 0,0443 

2.2 Lättregelvägg utan 

konstruktionsvirke 

(indraget fönster) 

0,0205 0,0249 

2.3 Lättregelvägg med 

mer isolering vid 

fönsterkarm 

(indraget fönster) 

0,0117 0,0140 

2.4 Alternativ 

lättregelvägg 

0,0343 0,0374 

2.5 Alternativ 

lättregelvägg  

(indraget fönster) 

0,0096 0,0133 

3.1 Traditionell grund 0,233  

3.2 Koljerngrund 0,0239  
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Skillnad med indraget fönster:  
I tabell 4.12 undersöks vad skillnaden blir med indraget fönster. Det fall som undersöks är traditionell 

träregelvägg (1.1) jämfört med traditionell träregelvägg med indrtaget fönster (1.2). Samt en jämförelse 

mellan lättregelväggsalternativen 2.1 och 2.2. 

 
 
Tabell 4.12. Skillnad med indraget fönster. 

 Vertikalsnitt Horisontalsnitt Kommentar 

Träregelvägg 0,0351/0,047 = 0,747 0,0281/0,0470 = 0,60 Horisontella köldbryggan 

minskar med nästan 25 % 

samtidigt som den vertikala 

minskar med 40 % då yttre 

regeln tas bort. 

 

Lättregelvägg 0,0205/0,0442 = 0,46 0,0249/0,0443 = 0,56 Med indraget fönster kan man 

minska köldbryggan med 54 % 

respektive 44 %. 

Kommentar: Eftersom indraget fönster möjliggör att yttre regeln kan tas bort och ersättas med 

isolering skiljer köldbryggans storlek betydligt mellan de två fönsterplaceringarna.  Skillnaden blir 

ännu större om isolering placeras utanför fönsterkarmen vilket endast är möjligt om fönstret placeras 

en bit in i väggen. 

 

 

Skillnad mellan träregelvägg och lättbalkvägg: 
I tabell 4.13 undersöks skillnaden mellan en konstruktion med konstruktionsvirke (detaljlösning 1.1) 

och en konstruktion med lättreglar (detaljlösning 2.1) Samt mellan dessa lösningar med indraget 

fönster (detaljlösning 1.2 och 2.2). 

Tabell 4.13. Skillnad mellan träregelvägg och lättregelvägg   

 Vertikalsnitt Horisontalsnitt Kommentar 

Lättregelvägg/ 

Träregelvägg  

Ej indraget Indraget Ej indraget Indraget I samtliga fall är 

köldbryggan mindre för 

detaljlösning med lättbalk. 

0,94 0,58 0,94 0,89 
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Skillnad mellan de två grundalternativen: 
I tabell 4.14 görs en jämförelse mellan de två olika grundalternativen.  

 
Tabell 4.14. Skillnad mellan traditionell grund och koljerngrund. 

 Ψ, Psi-värde (W/ m·K) Kvot kommentar 

Koljerngrund 0,0239  

0,233/0,0239 = 9,749 

Det är en markant 

skillnad mellan de två 

lösningarna. 

Köldbryggan är nästan 

10 gånger större för den 

traditionella grunden 

jämfört med 

koljerngrunden. 

Traditionell grund 0,233 
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4.3  Köldbryggornas inverkan på genomsnittligt värmemotstånd 

I detta avsnitt jämförs hur de olika alternativen påverkar det genomsnittliga värmemotståndet genom 

att sätta in de olika köldbryggorna i ekv.2. U-värden, areor och längder är baserade på förskolan 

Hallbackens mått. I följande beräkningar nedan beaktas endast köldbryggor runt fönster och grunden.   

    
∑           ∑      ∑  

   
     (ekv. 2) 

Tabell 4.15. Hallbackens U-värden. 

 Area (m2) /längd (m) U-värde (W/m2 K) 

Vägg 131 m2 0,123  

Golv 142,5 m2 0,082 

Tak 142,5 m2 0,075 

Fönster 16 m2 1,0 

Totalt (   ) 432 m2  

 

Tabell 4.16. Köldbryggors längd och storlek. 

 Längd (m) Köldbrygga (W/ m·K) 

Största    Minsta 

Fönstrens köldbryggor 

(horisontal köldbrygga) 

Fönstrens köldbryggor  

(vertikal köldbrygga) 

Grundens köldbrygga 

16,4 

 

20,2  

 

49 

 0,0470 

 

0,0470  

 

0,233 

  0,0117 

 

  0,0140  

 

  0,0239 
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Alternativ som ger högst Um 

De konstruktionerna med störst köldbryggor är detaljlösning 1.1 (träregelvägg med fönster ute vid 

fasaden) och detaljlösning 3.1 (traditionell platta på mark).  

  

  
(                                      )  (                              )

   

              

Alternativ som ger lägst Um 

De konstruktionerna med lägst köldbryggor är detaljlösning 2.3 (lättregelvägg med indraget fönster 

och isolering vid fönsterkarm) och detaljlösning 3.2 (koljerngrund). Egentligen ger detaljlösning 2.5 

lägst köldbrygga men eftersom lösningen förutsätter att fönstret måste hängas upp i de vertikala 

reglarna vilket inte är optimalt väljs denna konstruktion bort för jämförelsen.  

  

  
(                                      )  (                                 )

   

              

 

Kommentar: Genom att välja de bästa lösningarna minskar Um med 17 %. För alternativet med de 

största köldbryggorna utgör dessa nästan 20 % av Um. För alternativet med de minsta köldbryggorna 

utgör dessa endast 3 % av Um. Notera att dessa beräkningar inte inkluderar byggnadens samtliga 

köldbryggor. Detta moment är endast för att visa på köldbryggornas betydelse för passivhus och de 

utgör en stor del av totala transmissionsförlusterna.  
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5. Diskussion och slutsatser 

5.1 Diskussion 

Efter genomförandet av detta arbete har jag konstaterat att det finns mycket kunskap och en hel del 

information om passivhus och köldbryggor. Tyvärr är det ibland dåligt sammanställt och mycket av 

den kunskap och litteratur om passivhus är på tyska. För fönsters placering i väggen finns det ingen 

generell sammanställning om vad som är bästa placeringen.  Om placeringen beaktas, undersöks detta 

från fall till fall. Men den studie jag utfört visar att bästa placering är närmare mitten av väggen än så 

långt ut som möjligt. Detta stämmer även överrens med en studie som utförts av Northpass (21) samt 

med de schablonvärden som tagits fram i SS EN ISO 14683:2007. 

Det är svårt att säga vilken lösning som generellt är bäst då det är mer än köldbryggors storlek som 

måste beaktas. Men vad man ser är att det överlag är bättre med lättbalkar med hänseende på 

köldbryggor. För de olika lösningarna finns det många aspekter att ta hänsyn till. Exempelvis hur man 

fäster in fönstret på ett snabbt, enkelt och hållbart sätt. Stora fönster, vilket blir allt vanligare idag, kan 

väga tämligen mycket vilket kan påverka utformningen. Många av dessa aspekter är nämnda i 

rapporten men en stor och viktig aspekt som inte lyfts fram är den ekonomiska aspekten på val av 

utformning. Att studera vad som är bästa lösningen ekonomiskt är ganska tidskrävande och 

omfattande, och oftast finns det olika intressenter i ett projekt som alla har målet att tjäna så mycket 

som möjligt. För att få ett rättvisande resultat bör man göra en livscykelanalys på de olika lösningarna 

där man tar med allt från projekteringsstadiet till att fönstret till slut byts ut. Men det är även viktigt 

att se till helheten med estetik, komfort och brukarens behov.  

För att få fullständig bild hur köldbryggor påverkar värmeförlusterna måste man självklart räkna med 

samtliga potentiella köldbryggor. Detta är inte gjort i denna rapport på grund av att det skulle varit för 

omfattande och tagit för lång tid. Trä är inte det sämsta materialet när det gäller värmeledning och 

köldbryggor men rapporten visar att även för dessa detaljer går det att göra relativt stora förbättringar. 

Resultaten visar ändå att köldbryggor kan utgöra en stor del av transmissionsförlusterna och att det 

går att göra stora förbättringar om man utformar knutpunkter och detaljer på rätt sätt.   

Bästa sättet att minska köldbryggan är att bryta skiktet av värmeledande materialet, i detta fall träet. 

Vid fönstret är det tydligt att extra isoleringsmaterial utanför fönsterkarmen minskar köldbryggan 

betydligt.  

En felkälla kan vara att fönstret som använts för modellen inte är helt likt ett verkligt fönster och hur 

detta påverkar slutresultatet är något oklart. Men troligtvis skulle skillnaden inte vara så påtaglig och 

skillnaden mellan de olika lösningarna skulle nog varit ungefär det samma.   
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Störst skillnad blev det mellan de olika grundläggningsalternativen. Men som det nämns i rapporten 

är en grund med cellglas betydligt dyrare. Dessutom måste hänsyn tas till bland annat 

markförhållanden, storlek på laster vid val av grund.  

 

Slutligen konstateras att köldbryggor kan variera mycket och att dess betydelse för de totala 

transmissionsförlusterna bör beaktas. Bygger man byggnader med tjocka isoleringsskikt blir 

köldbryggor än mer avgörande. För att klara de krav som ställs på det genomsnittliga 

värmemotståndet i BBR är inte köldbryggorna alltid viktiga eftersom kraven inte är särskilt högt 

ställda, men när man kommer ner mot krav för passivhus kan köldbryggorna vara väldigt avgörande. 

Detta visar inte minst uträkningarna under kapitel 4.3. 

 

För fortsatt arbete kan man exempelvis studera lösningarna ur fukt- och montagesynpunkt. Dessa är 

två viktiga aspekter som tyvärr inte hunnits med att studeras under detta arbete. 

5.2 Slutsatser 

Genom att förbättra detaljer i konstruktionen kan köldbryggornas storlek minskas och därmed även 

förbättra det genomsnittliga värmemotståndet relativt mycket. Lättreglar ger en mindre köldbrygga 

jämfört med konstruktionsvirke. Dock blir största effekten när fönstret flyttas in en bit i väggen. Då 

ges även möjlighet att bryta köldbryggan med ett lager isolering vilket ger ytterligare mindre 

värmetransport. Dessa i kombination är det bästa för att minska köldbryggan storlek runt fönster. För 

de två grundalternativen som jämförts är grunden med cellglas betydligt bättre när det kommer till 

köldbryggor.  
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ISO-standarder: 

SS EN ISO 14683:2007 Köldbryggor i byggnadskonstruktioner – Linjär 

värmegenomgångskoefficient – Förenklade metoder och schablonvärden (ISO 14683:2007) 

 

SS EN ISO 10211:2007 Köldbryggor i byggnadskonstruktioner – Värmeflöden och yttemperaturer – 

Detaljerade beräkningar (ISO 10211:2007)  
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7. Bilagor 

Bilder på beräkningar i Heat2. 

1.1 Vertikal- och horisontalsnitt 
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1.2 Vertikalsnitt 

 
 
1.2 Horisontalsnitt 
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1.3 Vertikalsnitt 

 
 
1.3 Horisontalsnitt 
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2.1 Vertikalsnitt

 
 
 
2.1 Horisontalsnitt 
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2.2 Vertikalsnitt 

 
 
2.2 Horisontalsnitt
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2.3 Vertikalsnitt

 
 
2.3 Horisontalsnitt
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2.4 Vertikalsnitt

 
 
2.4 Horisontalsnitt 
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2.5 Vertikalsnitt

 
 
2.5 Horisontalsnitt
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3.1 Traditionell grund

 
 
3.2 Koljerngrund

 


