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Sammanfattning 
 

Utformning av grundkonstruktioner har fått relativt lite uppmärksamhet när det kommer till  

passivhus. Fokus har legat på att stoppa värmeflödet genom resterande delar av klimatskalet 

vilket har lett till att grundkonstruktionen inte är speciellt granskad ur de perspektivet. 

Rapporten är begränsad till att behandla endast linjära köldbryggor eftersom en punktformig 

köldbrygga angriper konstruktionen i tre dimensioner, vilket försvårar arbetet avsevärt. 

Tidigare har man inte heller behövt redovisa storleken på köldbryggor, vilket idag är ett krav. 

Det finns olika bestämmelser beroende på om man väljer att följa de svenska eller 

internationella kraven. Byggnaden i rapporten strävar mot att klara de internationella, vilket 

gör att det ställs högre krav.  

Att handberäkna en köldbrygga är väldigt tidskrävande och innehåller mängder av 

möjligheter att räkna fel. Det finns även schablonvärden för en förenklad metod, som dock 

inte är anpassade till byggnader som strävar efter att uppnå kraven för passivhus.  

 

Olika typer av konstruktioner utvärderas för att, dels kunna fastställa storleken på 

köldbryggan i den befintliga konstruktionen, men även jämföra hur den står mot två andra 

alternativ. De tre konstruktionerna som granskas är L-element, U-element och 

Koljerntekniken. I rapporten används datorberäkningar för att beräkna storleken på 

respektive köldbrygga, men även grunden för handberäkningar beskrivs genom 

schablonvärden samt den matematiska teorin bakom. Det intressanta är att den befintliga 

konstruktionen med L-element har bäst isolerande förmåga vid kantbalken, samt att 

Koljerntekniken inte alls isolerar lika bra som det beskrivs.  

Angivna isolerings mängder kan vara av betydande roll då de tre olika konstruktionerna inte 

är uppbyggda på exakt samma sätt. Även faktorer som grundläggning och fuktbeständighet 

kan vara väldigt avgörande vid val av konstruktionstyp. Det finns mycket att utvärdera inom 

kategorin byggnadsfysik och en av de stora frågorna är om det finns någon alternativ lösning 

för passivhus, annat än platta på mark. 
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Abstract 

 

The design of foundations has received relative little attention when it comes to passive 

houses. The focus has been on preventing the heat flow through the remaining parts of the 

building, which has led to that the slab is not particularly examined from that perspective. 

This report is limited to investigative only linear thermal bridges, because point thermal 

bridge affects the structure in three dimensions, which makes it much more complicated. 

Earlier it was no requirement to present the size of the thermal bridges, as it is today. There 

are different rules, depending on whether you choose to follow the Swedish or international 

requirements. The building in this report strives to meet the international standards, which 

means that it’s greater demands.  

To calculate the thermal bridge by hand is very hard and contains a wealth of opportunities 

for mistakes. There are also models for a simplified method, however, is not suited to 

buildings that strive to achieve the requirements for passive houses. 

 

Different types of structures is calculated, just to be able to determine the size of the thermal 

bridge in the existing design, but also compare how it stands against two other types of 

constructions. The three different types of constructions examined are called L-element, U-

element and Koljerntekniken. The report uses computer simulations to calculate the size of 

each thermal bridge, but also the basis for hand calculations is described by some standard 

values, and the mathematical theory behind. What is interesting is that the existing design 

with L-element has the best insulating properties at the slab, and that Koljerntekniken won’t 

insulate as well as it is described.  

The amount of insulation can have an important role in the three different structures, when 

they’re not similar. Factors such as foundations and moisture resistance can be very crucial in 

the selection of a construction. There is much to evaluate in range building physics and one of 

the big questions is whether there is an alternative solution for passive houses, other than 

this.  
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Definitioner 

Tabell 1. Förklaring av viktiga beteckningar, med tillhörande beskrivning och enhetsbeteckning.[1] 

Beteckning Beskrivning Enhet 

𝝀 Värmekonduktivitet – 

materialets isolerande 

förmåga. 

      

𝑼 Värmegenomgångskoefficient 

– storleken på den effekt som 

en byggnadsdel släpper 

igenom. 

       

  Värmemotstånd – en 

byggnadsdels isolerande 

förmåga. 

         

  Linjär köldbrygga – 

storleken på den linjära 

köldbryggan. 

      

A Area – Totala ytan som 

värmen transporteras genom 

   

d Tjocklek – Tjockleken på det 

angivna materialet/skiktet i 

figuren 

  

q Värmeflöde – Den mängd 

värme som flödar genom en 

konstruktionsdel/material. 

       

         

  Punktformig köldbrygga – 

storleken på den 

punktformiga köldbryggan 

    

H Totala värmeförlusten – Den 

totala värmeförlusten 

inklusive dom linjära och 

punktformiga köldbryggorna 

W/K 

Klimatskärm Används för att beskriva de 

byggnadsdelarna som 

omsluter konstruktionen. 
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1. Inledning 

 

Grundläggande förståelse för byggnadsfysik och hållfasthet underlättar förståelsen för 

innehållet i den här rapporten. 

1.1 Bakgrund 

När man konstruerar en byggnad som eftersträvar att klara kraven för ett passivhus så är det 

väldigt stor fokus på att minska energiförlusterna genom klimatskalet. Rent generellt kan 

man säga att man isolerar byggnaden mer och på det sättet minskar 

uppvärmningskostnaderna. En del som ofta hamnar i skymundan är grundplattan, och 

framförallt kantbalken i denna. När man konstruerar kantbalken i en grundkonstruktion så 

finns det en standardiserad metod, som bygger på ett L-element. Det är den absolut 

vanligaste formen att utforma en kantbalk på idag. I takt med att antalet passivhus ökar så 

finns det ett behov av att även undersöka grundkonstruktionerna i dessa. Tidigare har fokus 

legat på övriga delar av konstruktionen, där man har tittat på energiförluster genom 

resterande delar av klimatskalet. Eftersom att lagstiftningen från Boverket har förnyats så 

måste man idag även presentera köldbryggor i energiberäkningarna. Det största problemet 

med en grundkonstruktion är att den är i ständig kontakt med fuktig miljö, och att ingrepp i 

en färdig grundkonstruktion kan bli väldigt kostsam. I många fall så testas inte den nya 

tekniken innan den tillämpas, vilket ibland leder till omfattande renoveringar pga. 

fuktproblem eller liknande. Att undersöka hur bra isolerande förmåga olika typer av 

kantbalkar har, kan vara till väldigt stor hjälp i arbetet mot att minska de köldbryggor som 

kan uppstå. Trots att man väljer att isolera ett passivhus mer än ett traditionellt bygge så 

kommer fortfarande köldbryggorna som uppstår vid olika anslutningsdetaljer att kvarstå. Det 

är en kombination av kunskap inom byggnadsfysik och byggkonstruktion som krävs för att 

förstå sig på hur man, på ett effektivt sätt kan minska storleken på värmeläckagen genom 

köldbryggorna. Eftersom att Sweco idag har lämnat in förslag på hur den nya förskolan på 

Hedlunda i Umeå skall upprättas så är dem i stort behov av att undersöka olika lösningar på 

det problemet. Framförallt eftersom att Sweco strävar efter att byggnaden ska bli certifierad 

som passivhus enligt internationell standard. 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att utvärdera tre olika metoder att konstruera en grundplatta till ett 

passvishus. Fokus kommer att ligga på att försöka förminska den köldbryggan som uppstår 

genom kantbalken i en grundkonstruktion, men även hållfasthet, fukt och ekonomi kommer 

att belysas i den här rapporten. Några av de frågeställningar som kommer att besvaras är 

följande: 

- Vilka alternativa lösningar finns det till den befintliga konstruktionen? 

- Hur stor blir köldbryggorna i respektive konstruktion? 

- Hur stor är skillnaden mellan de olika metoderna? 

 

1.3 Målsättning 

Målet är att kunna ställa de olika lösningarna mot varandra, och utvärdera dem utifrån de 

angivna aspekterna. Att få mer förståelse för hur en grundkonstruktion påverkas av sin 

utformning och materialval är således en konsekvens av detta.  

1.4 Avgränsning 

De konstruktionerna som kommer att utvärderas är anpassade till passivhus. Samtliga 

lösningar kommer att beräknas med samma typ av väggkonstruktion, för att enklare kunna 

jämföra resultaten. Eftersom att fokus ligger på energiberäkning så kommer det inte ske 

någon större fördjupning i kostnader, fukt och hållfasthet. Författaren utgår endast ifrån de 

standardvärdena som man kan läsa av för varje material, eftersom det annars skulle bli 

alldeles för tidskrävande. Det kommer inte att genomföras några prover eller tester för att få 

fram alla värden.  

I rapporten presenteras endast linjära köldbryggor, med tanke på att punktformiga medför 

att man måste fördjupa sig väldigt i byggnadsfysik och hur konstruktionen påverkas i tre 

dimensioner. Vid mer komplicerade beräkningar används datoriserade beräkningsprogram.  

Marken under konstruktionen är inte med i beräkningarna eftersom att en utvärdering av 

geoundersökningen skulle vara för omfattande, dock skall det nämnas att den skulle påverka 

slutresultatet. 

Samtliga beräkningar är gjorda med en temperaturskillnad på 1˚C mellan insida och utsida 

vilket innebär att det inte tas hänsyn till nån tidskonstant. De yttre längderna i 

konstruktionerna är 1,6 m respektive 1,7 m för att programmet skall eliminera eventuella 

felkällor pga. för korta längder. Stationärt värmeflöde antas, vilket innebär att man inte 

räknar med temperaturskillnad över tid.  
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2 Teori 

 

2.1 Värmegenomgångskoefficient 

När man beräknar värmemotstånd i en konstruktion så tar man hänsyn till materialets 

värmeledningsförmåga, och tjocklek. Det är alltså hur långt värmen måste transporteras i 

materialet samt hur bra materialet leder värmen/kylan. Luften närmast varje 

konstruktionsdel har även den ett visst värmemotstånd, kallat     och    , beroende på om 

det är på insidan eller utsidan. De variablerna räknar man också med när man räknar hela 

konstruktionsdelens totala värmemotstånd.  

Det är dock inte alltid konstruerat så att en del av konstruktionen innehåller skikt av samma 

material. Att beräkna det totala värmemotståndet i en icke-homogen konstruktionsdel kan 

vara lite mer komplicerat. Förutom att ta hänsyn till materialets värmeledande egenskaper så 

måste man alltså även utreda hur stor del av den specifika konstruktionsdelen som varje 

material representerar. 

Det finns två metoder för att räkna ut den totala värmegenomgångskoefficienten. Enligt 

svensk standard så skall båda metoderna beräknas och sedan ta ett medelvärde av deras 

resultat, även kallat        [2]. 

2.2 Köldbryggor 

En köldbrygga kan beskrivas som en konstruktionsdetalj som har kontakt med en kall yta, 

och därigenom leder ut värme ur den varma delen av konstruktionen. Vissa material är 

sämre ledare än andra, vilket gör att man med fördel använder dem där det finns risk för 

köldbryggor att uppstå. Vid exempelvis dörrar och fönster brukar köldbryggor uppstå 

eftersom att materialet runt öppningen oftast har en bättre ledningsförmåga. I 

konstruktioner av betong är det väldigt svårt att eliminera köldbryggan helt, vilket gör att 

man istället ser till att isolera ordentligt mot marken, för att avskärma konstruktionen. Det är 

därför grundkonstruktionen har varit så problematisk när det kommer till köldbryggor. 

Betong är ett material med överlägsen hållfasthet men som även är en relativt god ledare av 

kyla/värme.  

Effekterna av köldbryggor är inte bara att viss del av den tillförda energin leds ut genom 

konstruktionen, utan fenomenet kommer även att sänka temperaturen inne i själva 

konstruktionen vilket gör att fuktskador och osynliga mögelproblem kan uppstå. Det finns 

många negativa aspekter med att tillåta köldbryggor i konstruktioner, inte bara rent 

ekonomiskt utan även ur en miljösynpunkt.  

Oftast när man beräknar en konstruktionsdels totala transmissionsförluster så räknar man 

endast med värmeflödet vinkelrätt mot respektive konstruktionsdel, var för sig. Det sker 
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genom att  man beräknar enligt U-värdesmetoden och   -värdesmetoden. Det man dock inte 

tar hänsyn till i många fall är de linjära och punktformiga köldbryggorna, som är betydligt 

mer invecklade att beräkna [3,4]. Hur man beräknar den totala värmeförlusten framgår i 

Ekvation 1. Den första delen hanterar de vinkelräta värmeförlusterna i form av 

värmegenomgångskoefficienten(  ) samt aktuell area(  ). Andra delen är den linjära 

köldbryggan(    och dess aktiva längd(   , och tredje delen är storleken på den punktformiga 

köldbryggan    . Summan av samtliga delar resulterar i den totala värmeförlusten för de 

beräknade delarna, inklusive köldbryggor. De linjära och punktformiga köldbryggorna 

förklaras mer under avsnitten Linjär köldbrygga samt Punktformig köldbrygga. 

 

  ∑       
 
   ∑        

   ∑   

 

   
                    (1) 

Där 

                       , 

                                                          

                                    

 

2.2.1 Linjär köldbrygga 

De linjära köldbryggorna betecknas med den grekiska bokstaven  (psi) och har enheten 

W/mK, enligt Ekvation 2 och 3. Exempel på linjära köldbryggor kan vara vid kantbalk på 

platta på mark, bjälklagskanter samt vägghörn. Linjära köldbryggor verkar endast i två 

dimensioner, vilket gör att de är enklare att beräkna jämfört med punktformiga .  

När man beräknar linjära köldbryggor i två dimensioner så delar man upp konstruktionen i 

tre delar för att kunna bestämma storleken på köldbryggan. Man räknar ut den totala 

värmeförlusten genom hela konstruktionen och subtraherar sedan resultatet med 

värmeförlusten som sker genom alla konstruktionens delar, utom det området man vill titta 

på. Det flödet som återstår då är alltså resultatet av hur stor köldbryggan är i önskad del av 

konstruktionen [3,4]. 

                      ∑      

 

   
                      (2) 
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där 

  

        ∑                                                                         (3) 

                      

                                              

                                              

                       

                 

 

2.2.2 Punktformig köldbrygga 

Precis som vid linjära köldbryggor så tar man inte hänsyn till punktformiga köldbryggor när 

man räknar ut det totala U-värdet för ett klimatskal. De betecknas med den grekiska 

bokstaven  (chi) och har enheten W/K. De kan uppstå vid exempelvis en balkonginfästning 

eller ställen där någon annan god ledare tränger igenom konstruktionen. Det är väldigt svårt 

att beräkna punktformiga köldbryggor då de påverkar konstruktionen i tre dimensioner, 

enligt Ekvation 4 [3,4]. 

                          ∑   

 

   
                                        (4) 

där 

                                            . 

 

2.3 Fukt 

Luft innehåller alltid en viss del fukt, beroende på vilken temperatur luften har. Varm luft 

kan binda mer fukt än kall, vilket också är orsaken till att kondens kan uppstå. När luft med 

hög temperatur, och således också hög ånghalt, kyls ner så kan luften inte längre behålla all 

fukt som den tidigare haft. Då utsöndras den överblivna fukten och bildar kondens. 

Vissa material har lättare att binda fukt, vilket gör att de också blir mer känsliga. Ett material 

strävar alltid mot att vara i jämvikt med den omgivande luften vilket gör att fukt på så sätt 

kan trasporteras längre in i en konstruktion. Fukt kan även transporteras genom konvektion, 

vilket innebär att fukten transporteras med hjälp av tryckskillnader. Det är därför det är 



6 
 

viktigt att se till att ventilationen i byggnaden är tillräcklig, så att rätt mängd fukt kan 

ventileras ut regelbundet. För att förhindra fukt från att vandra fritt i en konstruktion så 

använder man sig av någon form av ångspärr samt försöker ventilera utrymmen som löper 

stor risk för fuktangrepp [5]. 

 

2.4 Invändig och utvändig köldbrygga vid hörn 

Eftersom att man beaktar den längden där U verkar så kommer resultatet av köldbryggan att 

variera beroende på om du beräknar med längden på insidan eller utsidan. I de svenska 

kraven för passivhus beräknas köldbryggorna med de inre måtten, medans man i de 

internationella räknar med de yttre. Båda resultaten kommer presenteras i den här 

rapporten, även om störst fokus ligger på den yttre köldbryggan [6,7,23]. 

 

2.4.1 Invändig  

När den invändiga köldbryggan beräknas så räknar man de olika 

delarna av konstruktionen separat, för att ställa dem mot den totala 

energiförlusten. För att beräkna storleken på köldbryggan tar man 

alltså hela konstruktionsdelens värmeförluster och subtraherar 

förlusten genom ex. väggen och golvet. Resultatet av den 

ekvationen blir hur stor del som läcker ut genom köldbryggan, 

alltså kantbalken i det här fallet. Se Figur 1 för modell vid 

beräkning av invändig köldbrygga, där       representerar längden av konstruktionens insida, 

och      för höjden på konstruktionens insida. 

 

2.4.2 Utvändig  

Skillnaden när man beräknar med de utvändiga måtten blir att man då 

egentligen beräknar med för stor andel material, se Figur 2. Precis som 

vid den invändiga köldbryggan så multipliceras 

värmegenomgångskoefficienten med den aktiva längden, respektive 

höjden på konstruktionen. Skillnaden är att man nu använder måtten på 

utsidan av konstruktionen istället, där      står för längden och      för 

höjden. Den mängd material som finns i hörnet kommer följaktligen att 

räknas med i båda ekvationerna för de enskilda delarna, vilket kan leda till 

att köldbryggan får ett negativt värde. Hur man behandlar det fenomenet är idag väldigt 

Figur 1. Referensmodell för beräkning av 
invändig köldbrygga[8]. 

Figur 2.  Referensmodell för 
beräkning av utvändig 
köldbrygga[8]. 
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osäkert, eftersom att det rent matematiskt skulle innebära att köldbryggan bidrar med värme 

till konstruktionen, vilket är fysiskt omöjligt. Därför verkar det logiskt att sätta värdet till    

om så blir fallet.  

 

2.5 λ –värdesmetoden 

Det innebär att man räknar värmeledningsförmågan 

hos de materialen som värmen strömmar genom, i 

förhållande till hur stor andel material det är i varje 

skikt. Man delar in konstruktionen i flera skikt, längs med 

konstruktionen. En vägg kan exempelvis bestå av både reglar 

och isolering i samma skikt, vilket gör att man beräknar om ett nytt   för hela det skiktet. 

Man kan säga att man delar in konstruktionen i flera materialskikt, vinelrätt mot 

värmeflödet. Samtliga skikt som inte är homogena måste då räknas enligt Ekvation 5 [5]. 

 

                                                (5) 

där 

                                            

                                        

                                                                                                                 (6) 

där 

                                              

                                         

             
  

  
 

  

           
 

  

  
                                                                  (7) 

där 

                            

                             

 

Figur 3. Endast skikt 2 är inhomogent 

http://sv.wiktionary.org/wiki/%CE%BB
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2.6 U-värdesmetoden 

Till skillnad från  -värdesmetoden så beräknar man nu 

istället U-värdet parallellt med värmeflödets riktning, 

och delar upp konstruktionen i olika fält. Varje fält ses 

som en enskild del av konstruktionen, och som ett helt 

homogent skikt, se Figur 4. För varje fält beräknas sedan ett resultat för värmemotståndet, 

enligt Ekvation 8. För att sedan kunna räkna ut totala värmegenomgångskoefficienten så 

vägs resultaten från fält A och B samman, och räknas med hänsyn till hur stor del fältet 

upptar, enligt Ekvation 9 [5]. Beräkningsgången ser ut som följande : 

               
  

  
 

      

      
 

  

  
                         (8) 

     
 

      
    

 

      
                       (9) 

där 

                           

       
 

 
                      (10) 

       
             

 
                       (11) 

där 

                                                 

       
 

      
                     (12) 

 

2.7 Finit-differensmetoden i Heat2 

Heat 2 använder sig av en beräkningsmetod som kallas 

finit-differensmetod för att beräkna flödet genom samtliga 

delar, och på så sätt även storleken på eventuella 

köldbryggor. För att utföra beräkningarna delar man upp 

modellen i flera mindre kvadrater. Samtliga kvadrater har 

en nod som ligger i centrum av kvadraten, som ska 

Figur 4. U-värdet beräknas genom Yta A och B 

Figur 5.  Celler med tillhörande noder[9].  
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representera den  temperatur som hela kvadraten håller. Se Figur 5 för exempel. Sedan 

beräknas temperaturen i cellen i förhållande till vilken temperatur närliggande celler har. De 

enda cellerna som är givna är de som ligger närmast luften på insidan respektive utsidan. 

Programmet beräknar temperaturen i varje cell iterativt vilket betyder att nodernas värden 

räknas om flera gånger för att komma så nära verkligheten som möjligt. Man kan själv i 

programmet ställa in hur nära verkligheten man vill att programmet skall beräkna, samt hur 

många gånger man vill at programmet skall räkna om flödet. Maximalt antal gånger i Heat2 

är 100 000. 

Det som även sker mellan varje process är att kvadraternas storlek minskas för att få ett mer 

exakt värde på flödet, och på det sättet komma närmare verkligheten. Det finns alltså 

nästintill oändligt många lösningar på hur värmen kan fördela sig mellan cellerna i 

konstruktionen, beroende på vilken temperatur den intilliggande cellen har. Desto mer 

komplicerad konstruktion man ritar upp, desto mindre celler kommer Heat2 att beräkna [9]. 

Som standard så beräknas samtliga ingående flöden vid varje gräns, och divideras sedan med 

summan av dom absoluta värdena på dessa flöden. Skillnaden måste vara under 0.001, och 

när det inträffar så avslutar programmet sina beräkningar automatiskt. Det rent matematiska 

bakom de här beräkningarna är väldigt komplicerade och extremt tidskrävande. 

 

2.8 Schablonvärden och förenklingar 

Om man inte har tillgång till någon form av beräkningsprogram så är det väldigt komplicerat 

att beräkna storleken på köldbryggan. Det finns då framtagna schablonvärden för vissa 

specifika konstruktioner. De värdena är väldigt generella och fordrar att den konstruktionen 

du skall beräkna är uppbyggd på samma sätt som den förenklade modellen [10]. För exempel 

se Bilaga A. Tidigare var det inte helt ovanligt att man antog värmeförlusterna genom 

samtliga köldbryggor i konstruktionen, till 20% av den totala värmeförlusten. Båda de 

metoderna är väldigt generella och är inte att rekommendera när man tittar på en byggnad 

som strävar mot att klassas som passivhus. Det beror på att ett hus som strävar mot 

passivhus standard är uppbyggda på ett annat sätt, med väldigt varierande materialvärden. 

Det innebär att de verkliga värdena på köldbryggorna borde bli lägre än om man använder 

sig av de här förenklingarna. Det i sin tur leder till högre materialåtgång och ett högre 

slutpris på konstruktionen, vilket man hela tiden försöker motarbeta. Hög materialåtgång är 

inte bara ogynnsamt för det slutpriset som beställaren får betala. Man måste även beakta den 

negativa effekten det har på miljön, att vi konsumerar mer råvaror än vi nödvändigtvis måste. 
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3 Metodik 

 

Den största delen av information är hämtat ur litteratur. Både böcker och gamla 

examensarbeten är granskade. För att beräkna storleken på köldbryggorna har 

beräkningsprogrammet HEAT2 utnyttjats. Givna materialvärden är hämtade från olika  

hemsidor eller från Swecos befintliga beräkningar.  

Datorprogram används för att räkna ut den totala värmeförlusten för hela konstruktionen, 

eftersom värmegenomgångskoefficienterna för varje konstruktionsdel redan finns 

beräknade, se Bilaga B. 

Arbetet började med inläsning av olika metoder, samt teorierna bakom byggnadsfysiken. Viss 

förkunskap fanns genom tidigare kurser under utbildningen, dock var hanteringen av 

programvaran helt ny. Under den andra delen av arbetet så togs beräkningsmodellerna fram 

och resultaten granskades. 
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4 Olika typer av konstruktioner 

 

Tre olika typer av konstruktioner kommer att jämföras i den här rapporten. I diskussionen 

kommer de att utvärderas och jämföras utifrån de perspektiven som tidigare angivits. 

Samtliga längder finns presenterade i kapitlet Resultat.  

 

4.1 L-element 

Den vanligaste typen av konstruktion idag är L-element, och är den metod som är tillämpad 

på den befintliga konstruktionen. Det är en väldigt enkelt konstruktion som gör att 

tidsåtgången är väldigt liten, och således även relativt billig att utföra. En annan fördel med 

den här typen av konstruktion är att hela grundplattan blir intakt, vilket ökar dess hållfasthet 

markant. Möjligheten att variera tjockleken på kantbalken är även en stor fördel, då den 

beräknas ta upp störst last från bärande ytterväggar [11]. Anledningen till att man börjat titta 

på andra lösningar är att den verkar som en väldigt stor köldbrygga, vilket gör att kraven för 

passivhus kan bli svåra att uppfylla. Att den ses som en köldbrygga innebär alltså att större 

andel värme strömmar ut genom den specifika konstruktionsdelen än vid kringliggande 

konstruktion. Figur 6 visar konstruktionen som kommer att beräknas i den här rapporten, 

och Tabell 2 innehåller de aktuella materialens värde för värmekonduktivitet. 

Tabell 2. Värmekonduktivitet [12].  

Material 𝝀 

Betong 1,7 

Isolering 0,039 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. L-element. 
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4.2 U-element 

Den första alternativa lösningen på L-element kallas för U-element. Den här metoden 

påminner väldigt mycket om den man använder vid L-element, med den enda skillnaden att 

man nu bryter kantbalken med cellplast, för att även bryta köldbryggan som uppstår. Det är 

dock inte bara fördelar med att ”bryta” kantbalken från övriga delar av plattan, då problem 

med hållfastheten kan uppkomma. Det finns dock metoder för att förstärka den utsatta 

kantbalken, som gör att hållfastheten ökar markant. På något sätt måste man förankra den 

avskilda kantbalken med den övriga konstruktionen, vilket oftast görs genom armering som 

löper genom cellplasten och anbringas i resten av plattan. Den här metoden stoppar även 

större delen av värmeflödet genom konstruktionen och om fukt tar sig in till kantbalken så är 

det väldigt svårt att ventilera bort den. Det skiljer inte speciellt mycket i pris om man jämför 

med att använda sig av L-element, men under byggnadens livstid så tjänar man givetvis igen 

en del av de pengarna som skulle gått till att ersätta den energin som gått förlorad [13,14]. 

Figur 7 beskriver konstruktionen som kommer att beräknas i den här rapporten, och Tabell 3 

innehåller de olika materialens värmekonduktivitet. 

 

Tabell 3. Värmekonduktivitet [12].  

Material 𝝀 

Betong 1,7 

Isolering 0,039 

 

  

Figur 7. U-element. 
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4.3 Koljerntekniken 

En annan alternativ lösning på L-elementet är något som kallas för Koljerntekniken. Den 

innebär egentligen bara att man använder sig av ett nytt material, i form av foamglas istället 

för den klassiska cellplasten. Foamglas är ett material som kan uppfylla samtliga krav för 

både isoleringsförmåga och hållfasthet. Materialet är till större delen tillverkat av återvunnet 

glas, vilket givetvis är väldigt bra för miljön. Mellan skikten av foamglas monterar man 

aluminiumplåtar, vilket bidrar till att minska, den redan nästintill obefintliga, 

fukttransporten men skyddar även konstruktionen från andra skadliga faktorer som 

skadedjur och radon. Den här tekniken kan användas på fler delar av konstruktionen än bara 

grunden, men eftersom materialet är väldigt sprött så är det känsligt för dragpåkänningar, 

och följaktligen även momentpåkänningar. Problemet tidigare hade varit att hitta ett material 

som kan inte bara isolerar bra, utan även kan tillgodose kraven på hållfasthet, då det oftast 

utsätts för väldigt stora krafter. Om man ser rent ekonomiskt så är den här tekniken dock 

nästan tre gånger så dyr som att använda sig av cellplast och bygga enligt någon av de 

traditionella metoderna. Mycket beror på att tekniken inte är speciellt tillämpad idag [13,15]. 

Figur 8 visar konstruktionen som kommer att beräknas, och Tabell 4 innehåller materialets 

värmekonduktivitet. 

 

Tabell 4. Värmekonduktivitet  [15]. 

Material 𝝀 

Foamglas 0,042 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 8. Koljerntekniken. 
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5 Förutsättningar 

Byggnaden är idag utformad för att klara av de internationella kraven för passivhus, vilket 

gör att klimatskalet inte är uppbyggt enligt traditionellt förfarande. De här förutsättningarna 

ligger till grund för resultatet som presenteras i rapporten. 

 

5.1 Väggkonstruktionen 

Eftersom ett passivhus har högre krav på sig gällande energiförluster, så blir väggarna också 

oftast tjockare än vid ett traditionellt hus. Idag finns det en mängd olika tillverkare som har 

tagit fram produkter som har väldigt god isolerande förmåga, och som även uppfyller de 

andra krav som ställs på respektive del av konstruktionen. En vägg som är nästan dubbelt så 

tjock som en traditionell vägg blir givetvis även lite dyrare att producera. Det är dock något 

som man räknar med att tjäna igen under byggnadens livstid i form av minskad 

energiförbrukning. I det här fallet så utvärderas olika grundkonstruktioner vilket gör att 

samma typ av vägg kommer att användas i samtliga fall, där materialens egenskaper framgår 

genom Tabell 5. Den sammanvägda värmekonduktiviteten för lättreglar och  isolering är 

givna av tillverkaren, och redovisas i även det i Tabell 5 [16]. 

Vid beräkningen så antas skikten efter luftspalten inte ha någon isolerande effekt. Befintlig 

väggkonstruktion beskrivs närmare i Bilaga C. 

 

Tabell 5. Väggens uppbyggnad från insida till utsida.  

Material Tjocklek(mm) Andel(%) 𝝀 

Gips 13 100 0,13 

OSB 12 100 0,13 

Regel 95 7,5 0,14 

Isolering 95 92,5 0,039 

OSB 22 100 0,13 

Lättregel 400 92,5  

            0,04 Isolering 400 7,5 

Träfiberskiva 35 100 0,048 
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5.2 Nuvarande grundkonstruktion 

I dagsläget består byggnadens grundkonstruktion av ett L-element, se Bilaga D. Anledningen 

till att man valde den typen av konstruktion var att lasterna från väggen inte kunde centreras 

över kantbalken, vilket betyder att den blir mer utsatt och att ett U-element hade krävt någon 

form av förstärkning för att kunna ta upp lasterna. I övrigt så är grunden välisolerad för att 

klara de energikraven som ställs på byggnaden. Möjligheten att undersöka alternativa 

lösningar bidrar till kunskapen om varje enskild metod men kan även resultera i ett mer 

effektivt sätt att konstruera en grundkonstruktion, och ändå bibehålla de låga värdena som 

krävs för att klassas som passivhus. I den här rapporten behandlas tre olika metoder för en 

effektiv grundläggning. 

6 Passivhus 

När man pratar om passivhus så menas en byggnad som skall hålla god kvalité, förbruka 

minimalt med energi, erbjuda hög komfort och som även bidrar till att minska 

koldioxidutsläppen. Man kan säga att det är en mer miljövänlig konstruktion än vi tidigare 

byggt, dels med tanke på att det förbrukar mindre energi under sin livstid, men även 

eftersom att många tillverkare har tagit fram mer miljövänliga material som ändå håller god 

kvalité. Givetvis är det så att ett hus som är mer välisolerat också kostar mer att producera, 

men som samtidigt kostar mindre att hålla varmt.  

  

 

 

 

 

 

Att använda sig av tjockare väggar med mer isolering är inget som skapar några större 

problem rent produktionsmässigt. Det som dock fortfarande är ett stort problem är 

anslutningarna mellan olika delar av konstruktionen, där det fortfarande är väldigt svårt att 

minimera de köldbryggorna som kan uppstå [18,19]. Ska dessutom byggnaden vara placerad i 

kallt klimat, så krävs det extra noggrann undersökning om vart eventuella köldbryggor kan 

verka. 

Figur 9.  Kyotopyramiden beskriver i vilken ordning de 
energibesparande åtgärderna skall genomföras[17]. 
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6.1 Krav för passivhus 

För att en byggnad ska få klassas som passivhus ska måste det uppfylla vissa krav. 

Certifikatet passivhus kommer ursprungligen från Tyskland, där den första byggnaden 

nånsin nådde passivhus standard. De kraven som då upprättades grundades på det klimat 

och de förutsättningar som råder i Tyskland. Det betyder att när vi i Sverige ska försöka 

uppnå de kraven så blir det väldigt svårt med tanke på det kalla klimatet vi har här uppe i 

norr. Därför finns de internationella kraven översatta till svenska krav, som givetvis är lägre 

än de ursprungliga, och där landet är indelat i olika klimatzoner med värden som är styrda 

efter det klimatet som råder där byggnaden ska upprättas. Allt för att de på ett rimligt sätt 

även ska kunna uppnås även i kallt klimat. Det är inte bara kraven som kan variera, utan 

även hur man beräknar olika resultat. Under kapitlet Invändig och utvändig köldbrygga vid 

hörn så beskrivs en av de skillnaderna, som även har betydelse för resultatet i den här 

rapporten.  Byggnaden som undersöks i den här rapporten strävar dock efter att även klara 

av de internationella kraven. De internationella kraven redovisas i Tabell 6, och är under 

ständig utvärdering för att eventuellt förändras med tiden .  

 

Tabell 6.  Krav på passivhus [20]. 

Specifikt årsvärmebehov   ≤ 15 kWh/(m²a) 

Värmeeffektbehov  ≤ 10 W/m² 

Luftomsättning vid provtryckning n50 max.  ≤ 0,6 h-1 

 

 

6.2 Fukt i passivhus 

Man säger ofta  att en byggnad skall kunna andas, och det stämmer till viss del. För att 

eventuell fukt skall kunna ventileras bort så måste en byggnad utformas så att den 

installerade ventilationen sköter den luftomsättningen som krävs. Det skall inte ske genom 

springor eller otätheter i konstruktionen, och på så sätt kunna verka okontrollerat. Kraven på 

ventilation ökar i ett passivhus och tanken är att fukten skall ventileras ut genom den. Om 

den dock inte gör det, och istället tränger in i väggkonstruktionen så är den väldigt svår att 

åtgärda. 

Ett stort problem som kan uppkomma i ett passivhus uppstår när man i regel flyttar den kalla 

delen längre in i konstruktionen, vilket gör att risken för kondens i väggkonstruktionen ökar. 

Ett annat ställe där fuktproblem kan uppstå är i kantbalken. Det är idag vanligt att använda 

sig av U-element vid passivhus, eftersom isoleringen då reducerar den köldbryggan som 
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uppstår. Dock betyder det också att temperaturen i kantbalken sjunker och risken för 

kondens ökar av den varmare inomhusluften. När fukt väl har tagit sig in i 

grundkonstruktionen så är det väldigt svårt att ventilera ur den, och eftersom det är den 

delen av konstruktionen som ofta bär största delen av lasten så kan det få förödande 

kosekvenser. 

Många menar dock att om huset upprättas helt korrekt, och att samtliga kontroller 

genomförs under byggtiden så är risken för fuktskador inte större än vid traditionella hus. Att 

använda rätt material, och att se till att all fukt under byggtiden torkas ut är ett måste [3,21-

22]. 

 

6.3 Krav på linjära köldbryggor 

Kraven för passivhus är anpassade till en internationell standard, vilket gör att vi i Sverige 

måste modifiera de siffrorna lite med tanke på det klimatet vi har här uppe i norr.  

Byggnaden i rapporten kommer dock att eftersträva att klara de internationella kraven, vilket 

gör att arbetet försvåras avsevärt. Vid beräkning av köldbryggor enligt svensk metod så 

räknar man den omslutande arean med de inre måtten på konstruktionen, medans man 

enligt den tyska metoden använder sig av de yttre måtten [13,23]. Det betyder att man 

generellt inte kan använda sig av de schablonvärden och procentsatser som presenteras i 

olika förenklade modeller. De modellerna som ofta används bygger på typiska 

konstruktionslösningar och utnyttjas för att snabbt få fram ett representativt värde för 

storleken på köldbryggan. Mer om det finns att läsa under kapitlet Schablonvärden och 

förenklingar. 

Det totala värmeflödet genom en köldbrygga sätts enligt många internationella standarder till 

ett maximalt värde på 0,01W/m*K, och är då beräknat som den yttre köldbryggan [24]. 
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7 Resultat 

 

Nedan redovisas modeller samt beräknade värden i HEAT2,  för samtliga konstruktioner. 

Även beräkningen av 𝝀-värdet för skikten med isolering och reglar kommer att redovisas. 

Höjden på dom yttre delarna av modellerna sätts till 1,7 m och bredden till 1,6 m. Modellerna 

som beräknas för samtliga konstruktioner finns att studera i Bilaga E-G. 

 

7.1 Väggkonstruktionen 

För att kunna rita upp modellen i Heat2 krävs ett sammanvägt 𝝀 för varje skikt som inte är 

homogent. Samtliga materialvärden i beräkningarna är hämtade från Tabell 5.  

Det gemensamma värmemotståndet för reglar och isolering blir enligt Ekvation 5 : 

 

                                                  

 

7.2 L-element 

Resultatet av beräkningarna redovisas i Tabell 7. Temperaturfördelningen och värmeflödet i 

L-elementet illustreras i Figur 10. 

Totala värmeflödet genom konstruktionen =     =  0.2387 W/(m·K) 

 Invändiga köldbryggan =    = 0.086 W/(m·K) 

Utvändiga köldbryggan =    = -0.008 W/(m·K) 

 

Tabell 7. Beräknade värden i Heat2. För fullständiga värden se Bilaga E . 

Gräns Värmeflöde 

(W/m²) 

Värmeflöde  

(W/m) 

Längd(m) Temp. & 

Värmemotstånd 

1 -0.0617 -0.0987 1.6 T=0 R=0.04 

3 0.1433 0.1519 1.06 T=1 R=0.13 

4 0.0868 0.0868 1 T=1 R=0.13 

6 -0.0823 -0.14 1.7 T=0 R=0.04 
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7.3 U-element 

Resultatet av beräkningarna redovisas i Tabell 8. Temperaturfördelningen och värmeflödet i 

U-elementet illustreras i Figur 11. 

Totala värmeflödet genom konstruktionen =     = 0.2187 W/(m·K) 

Invändiga köldbryggan =    = 0.0745 W/(m·K) 

Utvändiga köldbryggan =    =  -0.0186 /(m·K) 

 

 

 

 

Figur 10. Temperaturfördelning i L-elementet. Rött indikerar den varma sidan, och 
pilarna illustrerar värmeflödet. 
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Tabell 8. Beräknade värden i Heat2. För fullständiga värden se Bilaga F. 

Gräns Värmeflöde 

(W/m²) 

Värmeflöde  

(W/m) 

Längd(m) Temp. & 

Värmemotstånd 

1 -0.0462 -0.0739 1.6 T=0 R=0.04 

3 0.1039 0.1018 0.98 T=1 R=0.13 

4 0.1169 0.1169 1 T=1 R=0.13 

6 -0.095 -0.095 1 T=0 R=0.04 

7 -0.1034 -0.0057 0,055 T=0 R=0.04 

8 -0.0631 -0.0441 0.7 T=0 R=0.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Temperaturfördelning i U-elementet. Rött indikerar den varma sidan, och 
pilarna illustrerar värmeflödet. 
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7.4 Koljerntekniken 

Resultatet av beräkningarna redovisas i Tabell 9. Temperaturfördelningen och värmeflödet 

enligt koljerntekniken illustreras i Figur 12. 

Totala värmeflödet genom konstruktionen =     = 0.2424 W/(m·K) 

Invändiga köldbryggan =    = 0.0286 W/(m·K) 

 Utvändiga köldbryggan =    = -0.0616 W/(m·K) 

 

Tabell 9. Beräknade värden i Heat2. För fullständiga värden se Bilaga G. 

Gräns Värmeflöde 

(W/m²) 

Värmeflöde  

(W/m) 

Längd(m) Temp. & 

Värmemotstånd 

1 -0.0793 -0.1269 1.6 T=0 R=0.04 

3 0.1096 0.1145 1.045 T=1 R=0.13 

4 0.0988 0.1279 1.295 T=1 R=0.13 

6 -0.0679 -0.1155 1.7 T=0 R=0.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 12. Temperaturfördelning enligt koljerntekniken. Rött indikerar den 
varma sidan, och pilarna illustrerar värmeflödet. 
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7.5 Sammanställning 

Tabell 10 presenterar en sammanställning av de beräknade köldbryggorna i de olika 

konstruktionerna, samt de schablonvärden som presenteras i modell GF8 i Bilaga A. 

 

Tabell 10. Sammanställning 

Metod L^2D Psi(i) Psi(e) 

L-element 0.2387 0.086 -0.008 

U-element 0.2187 0.0745 -0.0186 

Koljerntekniken 0.2424 0.0286 -0.0616 

    

Schablonvärden(GF8)  0,200 0,050 
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8 Diskussion och slutsats 

I det här kapitlet diskuteras rapportens innehåll utifrån författarens egna åsikter och 

reflektioner. 

 

8.1 Diskussion 

Att handberäkna köldbryggor genom olika schablonvärden är något som jag är väldigt 

skeptisk till. Om man ska vara någorlunda exakt i sina beräkningarna så är arbetet väldigt 

tidskrävande. De schablonvärdena som finns presenterade är inte riktigt anpassade efter 

vårat sätt att bygga här uppe i norr heller, med tanke på den mängd isolering man räknar 

med. Jag tror att kunskapen om hur material fungerar med hänsyn till värmeledning, 

kombinerat med någon form av beräkningsprogram sparar både arbetskraft och kan redovisa 

ett resultat som speglar verkligheten bättre än någon annan metod.  

De resultaten jag fick fram i den här undersökningen förvånade mig inte speciellt mycket. 

Den nuvarande konstruktionen med L-element visade sig ha den sämsta isoleringsförmågan, 

enligt Tabell 10. Jag valde att endast använda 100 mm betong till mitt U-element enligt 

modeller från tillverkarnas hemsidor, vilket gör att dess isolerande förmåga minskade  

mycket. Om man tittar på temperaturfördelningen i Bilaga F så kan man se att isoleringen 

som ligger innanför kantbalken har väldigt stor effekt, och det i kombination med större 

mängd isolering utanför kantbalken skulle mest troligt resultera i en ännu mindre 

värmeförlust. 

 

Något som dock borde utvärderas närmare är hur tjockleken och höjden på kantbalken 

påverkar köldbryggan. I ett U-element så tror jag en högre kantbalk kan påverka värmeflödet 

genom hela konstruktionen märkvärt, eftersom det blir längre väg för värmen att 

transporteras i isoleringen. 

Det är väldigt svårt att på något sätt kontrollera sina svar mot verkligheten eftersom det enda 

vi har att gå på är de beräkningarna vi utför. Att rent praktiskt mäta upp en linjär köldbrygga 

av det här slaget är väldigt avancerat och knappast rimligt att man gör under en projektering. 

 

Ett stort problem när man eftersträvar internationella passivhus kraven är att de inte är 

anpassade efter det klimat som råder här uppe i Sverige. Mer om det går att läsa under 

kapitlet Krav på linjära köldbryggor. Något att utveckla där skulle vara att dela in Europa, 

till att börja med, i olika klimatzoner och sedan ta fram krav för respektive zon. 
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En annan sak jag tycker man skall belysa är också huruvida platta på mark är det bästa 

alternativet för passivhus. Jag tänker mig att det kan finnas andra alternativa lösningar på 

det problemet, som i kombination med ett material som foamglas kan komma att vara 

lösningen på de problemen som finns idag. Även problemet med fukt i grundkonstruktionen 

skulle kunna motverkas om man hittar nån alternativ lösning till platta på mark för 

passivhus. Enligt mig är det svårt att få någon klarhet i hur bra cellplast står emot fukt från 

grunden, då det knappt finns några mätningar att ta del av.  

Om man tittar i Tabell 10 så ser man en markant skillnad i resultaten mellan mina beräknade 

värden och de schablonvärden som presenteras i standarden. När jag valde att jämföra de så 

tog jag den konstruktionen som jag tyckte liknade den befintliga mest, men som jag nämnt 

tidigare så finns långt ifrån alla typer av konstruktioner beräknade med schablonvärden, 

speciellt när det kommer till passivhus.  

 

8.1.1 Felkällor 

Givetvis innehåller den här rapporten en mängd felkällor som måste beaktas när man läser 

av resultatet. Min uppfattning är att när man behandlar köldbryggor så ligger det otroligt 

mycket jobb bakom, och ändå så är man inte riktigt säker på sina resultat. Eftersom jag valde 

att bara jämföra olika typer av lösningar så har jag inte tagit hänsyn till vilken typ av mark 

som konstruktionen står på, vilket samtidigt inte spelar någon roll om man endast skall 

jämföra olika resultat. Storleken på köldbryggorna kan dock avvika något från verkligheten 

eftersom marken påverkar värmens förmåga att transporteras ut ur byggnaden. Även hur 

man ser på de olika konstruktionerna och beräknar dess värmekonduktivitet kommer att 

påverka resultatet. Nu valde jag att ta några värden från tillverkarna, och vissa beräknade jag 

själv, vilket givetvis kan ge differenser i slutet.  

 

8.1.2 Hållfasthet 

Att hitta någon ersättare till betong i grundkonstruktioner har varit under utredning en lång 

tid nu känns det som. Det har god hållfasthet men isolerar desto sämre. Genom att använda 

sig av U-element så behåller man stor del av bärförmågan men förbättrar alltså förmågan att 

isolera avsevärt. Hållfastheten försämras något eftersom att man då får en fristående 

kantbalk, men jag tror dock att ett eventuell förstärkning under isoleringen skulle innebära 

att hållfastheten blir tillräcklig. Vid ett L-element så är det inte något större problem då man 

kan justera bredden på kantbalken enligt önskat behov. Koljerntekniken har en relativt hög 

hållfasthet, beroende på vilken typ av grund det står på. Det man kan dock kan syna är hur 

bra det klarar sig i en grundkonstruktion vid ett flervåningshus. 
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8.1.3 Ekonomi 

Både L-element och U-element känns relativt ekonomiska med tanke på att de bygger på en 

grund av betong. En konstruktion av L-element går förmodligen något snabbare att upprätta 

än ett U-element, och jag skulle kunna tänka mig att det är något billigare med tanke på lägre 

arbetskostnader och lite mindre materialåtgång. Att använda sig av foamglas däremot är 

nästan tre gånger så dyrt som betong, vilket jag tror avskräcker många. Jag tror att det beror 

på att tekniken inte är helt utvecklad och tillämpas inte i någon större utsträckning. 

Betongindustrin har nog också ett finger med i spelet när det kommer till etablering av nya 

metoder och material.  

Att använda sig av schablonmetoden leder också till att köldbryggan i många fall är mindre 

än beräknat, vilket i sin tur bidrar till en större materialåtgång än nödvändigt. På vissa 

detaljer behöver det inte bli så stor skillnad men om man ser till en hel konstruktion så kan 

det slutgiltiga priset till kund variera väldigt. 

 

8.1.4 Miljö 

Ingen av de tre lösningarna är speciellt stora miljöbovar. Foamglas är dock något mer 

miljövänligt med tanke på att det består av återvunnet glas, samtidigt som det isolerar väldigt 

bra. När man pratar miljö tycker jag att man ofta glömmer några viktiga parametrar. Störst 

fokus ligger på produktionen av materialen, medans jag tycker att man borde belysa 

eventuella transporter och det logistiska mer. Foamglas är väldigt miljövänligt men eftersom 

det inte är så exploaterat så blir ofta transporterna väldigt långa, och oftast inte speciellt 

miljövänliga. En livscykelanalys av varje konstruktion hade varit väldigt intressant ur rent 

miljösynpunkt. En annan intressant aspekt är att utvärdera hur mycket mer material som 

krävs för att sänka värmeflödet genom köldbryggan om man beräknar efter de 

schablonvärdena som finns.  

 

8.2 Slutsats 

De resultaten som presenteras på köldbryggorna i den här rapporten bör avläsas med hänsyn 

till de felkällorna som presenteras. Att mäta upp storleken av en eventuell köldbrygga vid en 

specifik konstruktion kan vara väldigt invecklat, beroende på hur mycket information man 

har om de specifika materialen samt vetskap om hur konstruktionen är utformad i detalj. 

Samtliga utvändiga köldbryggor jag beräknat är negativa, vilket skulle innebära att de sätts 

till   . Även om storleken på köldbryggorna i den här undersökningen inte speglar verkligen 

fullt ut så har jag ändå fått en betydligt bättre uppfattning om hur värme sprids i en 
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konstruktion. Även förhållandena mellan konstruktionerna är något man kan använda sig av 

vid framtida arbete. Om man tittar på temperaturfördelningen i modellerna så kan man få en 

ytterligare förståelse för vilken effekt de olika materialen har och hur mycket de bidrar till 

den isolerande effekten. Det som dock inte framgår är de fuktbehandlande egenskaperna som 

materialen har. Viss fördjupning i byggnadsfysik kombinerat med liknande modeller kan 

vara ett effektivt sätt att utvärdera sina konstruktioner.  

Jag tycker att syftet med undersökningen är uppfyllt och att den som läser rapporten kan ta 

del av viktig information både gällande storleken på respektive köldbrygga men även 

teorierna bakom beräkningarna och de byggnadsfysiska grunderna. 

 

8.2.1 Rekommendationer  

En handberäkning av köldbryggan enligt Finita Differensmetoden är helt orimligt och de 

schablonvärdena som presenteras är inte anpassade till passivhus, vilket gör att jag tycker att 

det kan vara värt att utbilda sig i någon typ av energiberäkningsprogram och använda samma 

metod som jag gjort i den här rapporten. Jag tycker att man då borde lägga fokus på de delar 

av konstruktionen där de största förlusterna äger rum, genom att granska konstruktionens 

samtliga delar och anslutningsdetaljer. 

 

8.2.2 Fortsatt arbete . 

Om jag hade haft mer tid till den här undersökningen hade jag utvärderat hur 

markförhållandena påverkade köldbryggorna, och om det finns något man kan göra för att 

förbättra de rent marktekniska egenskaperna för konstruktionen. Även olika mängder av 

isolering hade varit intressant att utvärdera, speciellt vid fallet med U-element. 

En närmare undersökning av punktformiga köldbryggor hade givetvis också varit ett väldigt 

bra komplement. Om man kan bemästra både linjära och punktformiga köldbryggor så har 

man kommit väldigt långt på vägen, och kan vara till väldigt stor nytta vid liknande projekt. 

Rapporten är en bra grund för att arbeta vidare på och den kunskapen jag samlat på mig nu 

skulle innebära att en fortsatt utredning av köldbryggor skulle bli väldigt mycket mer 

ingående och omfattande. 

 

 

 

 



27 
 

9 Referenser 

 

[1] Hassan O. Vanliga begrepp och standarder i byggnadsfysik- värme.[webbdokument]. [läst 
2013-05-01]; [4 sidor]. Tillgänglig: 
http://www8.tfe.umu.se/courses/byggteknik/kurser/byggnadsfysik/grundlaggande%20begr
epp%20%20och%20standard.pdf 

[2] Svensk standard. SS-EN ISO 6946:2007. Utgåva 2. Stockholm: SIS Förlag 
AB.[webbdokument]. 2007 [läst 2013-05-01]; [44 sidor]. 

[3] Abel E, Elmroth A. Byggnaden som system. 2., rev. uppl. Stockholm: Formas; 2008. 

[4] Svensk standard. SS-EN ISO 10211:2007. Stockholm: SIS Förlag AB.[webbdokument]. 
2007 [läst 2013-05-04]; [60 sidor] 

[5] Petersson B. Tillämpad byggnadsfysik. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur; 
2009. 

[6] Energimyndigheten. FEBY Kravspecifikation för Passivhus.[webbdokument]. [läst 2013-
05-06]; [20 sidor]. Tillgänglig : 
http://www.ncc.se/global/projects_concepts/passivhus/kravspecifikation_passivhus_juni_
2009.pdf 
 
[7] PEP. Passive House Solutions. [webbdokument]. [läst 2013-05-10]; [50 sidor]. Tillgänglig 
:  http://erg.ucd.ie/pep/pdf/Passive_House_Sol_English.pdf 
 
[8] Nyberg H. Thermal bridges at foundations. Evaluation of heat calculation methods. 
[webbdokument]. [läst 2013-05-09]; [92 sidor]. Tillgänglig :  
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/155743.pdf 

[9] Blomberg  T. HEAT2. A PC-program for heat transfer in two dimensions. 
Manual with brief theory and examples. [webbdokument].  [läst 2013-05-12]; [183 sidor]. 
Tillgänglig: http://www.buildingphysics.com/manuals/HEAT2_5.pdf   

[10] Svensk standard. SS-EN ISO 14683:2007. Stockholm: SIS Förlag AB.[webbdokument]. 
2007 [läst 2013-05-04]; [36 sidor] 

[11] Thermisol. Ge grunden ännu bättre isolervärde med nya generationens L-
element.[webbdokument]. [läst 2013-05-05]; [4 sidor]. Tillgänglig:  
http://www.thermisol.se/assets/files/sverige/Fibercementskiva/Broschyr%20sockelelement
%20fibercementskiva.pdf 
 
[12] Tabell - Värmeledningsförmåga och U-värden för olika material.[webbsida]. 2012 [läst 
2013-05-05]; [1 sida]. Tillgänglig: 
http://energihandbok.se/x/a/i/10673/Tabell---Varmeledningsformaga-och-U-varden-for-
olika-material.html 

[13] Almquist K, Svensson J. Platta på mark för Passivhus. - Fuktsäkerhet och 
Värmeisolerande förmåga. [webbdokument]. 2010 [läst 2013-05-05]; [100 sidor]. 
Tillgänglig:    
http://www.bkl.lth.se/fileadmin/byggnadskonstruktion/publications/THID/THID5185.pdf 
 
[14] Supergrund. Bättre bygg- och boekonomi. .[webbdokument]. [läst 2013-05-03]; [7 
sidor]. Tillgänglig: 
http://www.supergrund.se/files/document/broschyr1.pdf 

http://www8.tfe.umu.se/courses/byggteknik/kurser/byggnadsfysik/grundlaggande%20begrepp%20%20och%20standard.pdf
http://www8.tfe.umu.se/courses/byggteknik/kurser/byggnadsfysik/grundlaggande%20begrepp%20%20och%20standard.pdf
http://www.ncc.se/global/projects_concepts/passivhus/kravspecifikation_passivhus_juni_2009.pdf
http://www.ncc.se/global/projects_concepts/passivhus/kravspecifikation_passivhus_juni_2009.pdf
http://erg.ucd.ie/pep/pdf/Passive_House_Sol_English.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/155743.pdf
http://www.buildingphysics.com/manuals/HEAT2_5.pdf
http://www.thermisol.se/assets/files/sverige/Fibercementskiva/Broschyr%20sockelelement%20fibercementskiva.pdf
http://www.thermisol.se/assets/files/sverige/Fibercementskiva/Broschyr%20sockelelement%20fibercementskiva.pdf
http://energihandbok.se/x/a/i/10673/Tabell---Varmeledningsformaga-och-U-varden-for-olika-material.html
http://energihandbok.se/x/a/i/10673/Tabell---Varmeledningsformaga-och-U-varden-for-olika-material.html
http://www.bkl.lth.se/fileadmin/byggnadskonstruktion/publications/THID/THID5185.pdf
http://www.supergrund.se/files/document/broschyr1.pdf


28 
 

[15] Koljern. Fuktsäker - Ekologisk - Lång livslängd - Minskad energiförbrukning. 
.[webbsida].  [läst 2013-05-01]; [1 sida]. Tillgänglig: 
 http://www.koljern.se/ 

[16] Masonite lättelement. Spännviddstabell. .[webbdokument]. [läst 2013-05-03]; [1 sida]. 
Tillgänglig: http://www.m-l.se/mediamaterial/bjalklag_b1.pdf 

[17] Rockwool. Plusenergihus skonar både miljö och plånbok. [webbsida].  [läst 2013-05-05]; 
[1 sida]. Tillgänglig: 
http://www.rockwool.se/inspiration/villa+%C3%A5karp/plusenergihus+skonar+b%C3%A5
de+milj%C3%B6+och+pl%C3%A5nbok 

[18] Passivhuscentrum. Det här är ett passivhus.[webbsida]. 2012 [läst 2013-05-02]; [1 sida]. 
Tillgänglig: 
 http://www.passivhuscentrum.se/om-passivhus/det-har-ar-ett-passivhus 

[19] Passive House Institute US. What is a Passive House? [webbsida].  [läst 2013-05-02]; [1 
sida]. Tillgänglig: http://www.passivehouse.us/passiveHouse/PassiveHouseInfo.html 

[20] Passiv Haus Institut. Certification as "Quality Approved Passive House" 
Criteria for Residential-Use Passive Houses.  . [webbdokument]. 2007 [läst 2013-05-10]; [7 
sidor]. Tillgänglig:    
http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/internationell_kravspecifikation_for_p
assivhus_1.pdf 

[21] Noremo T. Skapandet av ett byggnadsfysikaliskt detaljbibliotek åt 
byggnadskonstruktörer. –Fokus på fukt- och värmetillstånd i köldbryggor. [webbdokument]. 
2012 [läst 2013-05-10]; [118 sidor]. Tillgänglig: http://hig.diva-
portal.org/smash/get/diva2:534944/FULLTEXT01 

[22] Bärtås L. Baksidan av passivhus. [webbsida]. 2010  [läst 2013-05-02]; [1 sida]. 
Tillgänglig: http://www.byggahus.se/bygga/baksidan-av-passivhus 

  
[23] Danebjer M, Ekström T. Köldbryggor i lågenergihus. Byggnadssystems inverkan på 
transmissionsförluster. [webbdokument].  [läst 2013-05-06]; 2012 [107 sidor]. Tillgänglig :  
http://www.hvac.lth.se/fileadmin/hvac/TVIT-5032MDTEweb.pdf 
 
[24] Energimyndigheten. FEBY Kravspecifikation för Passivhus.[webbdokument]. [läst 2013-
05-06]; [20 sidor]. Tillgänglig : 
http://www.ncc.se/global/projects_concepts/passivhus/kravspecifikation_passivhus_juni_
2009.pdf 

http://www.koljern.se/
http://www.m-l.se/mediamaterial/bjalklag_b1.pdf
http://www.rockwool.se/inspiration/villa+%C3%A5karp/plusenergihus+skonar+b%C3%A5de+milj%C3%B6+och+pl%C3%A5nbok
http://www.rockwool.se/inspiration/villa+%C3%A5karp/plusenergihus+skonar+b%C3%A5de+milj%C3%B6+och+pl%C3%A5nbok
http://www.passivhuscentrum.se/om-passivhus/det-har-ar-ett-passivhus
http://www.passivehouse.us/passiveHouse/PassiveHouseInfo.html
http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/internationell_kravspecifikation_for_passivhus_1.pdf
http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/internationell_kravspecifikation_for_passivhus_1.pdf
http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:534944/FULLTEXT01
http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:534944/FULLTEXT01
http://www.byggahus.se/bygga/baksidan-av-passivhus
http://www.hvac.lth.se/fileadmin/hvac/TVIT-5032MDTEweb.pdf
http://www.ncc.se/global/projects_concepts/passivhus/kravspecifikation_passivhus_juni_2009.pdf
http://www.ncc.se/global/projects_concepts/passivhus/kravspecifikation_passivhus_juni_2009.pdf


 
 

Bilagor 

Bilaga A – Modeller för handberäkningar 

Exempel på modeller för handberäkning och schablonvärden presenteras i Figur A.1. 

 

  

Figur A.1. Förenklade modeller. 



 
 

Bilaga B – Beräknade U-värden 

Beräknade U-värden för konstruktionen presenteras enligt Figur B.1. Värdena är beräkande 

av Sweco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B.1. Värmegenomgångskoefficienter. 



 
 

Bilaga C – Befintlig väggkonstruktion 

Detaljerad beskrivning av den befintliga väggkonstruktionen visas i Figur C.1, och är hämtat 

från ritning K-20.2-001. 

 

  

Figur C.1. Väggkonstruktion 



 
 

Bilaga D – Befintlig grundkonstruktion 

Detaljerad beskrivning av den befintliga grundkonstruktionen visas i Figur D.1, och är 

hämtat från ritning K-15.6-001. 

  

Figur D.1. Grundkonstruktion 



 
 

Bilaga E – Rapport L-element  

Beräknade värden på köldbryggan enligt Heat2 presenteras i Figur E.1. 

Temperaturfördelningen i konstruktionen illustreras i Figur E.2 och modellen som beräknas 

i den här rapporten visas i Figur E.3 

Figur E.1. Resultat L-element 



 
 

 Figur E.2. Temperaturfördelning. 



 
 

  Figur E.3. Beräkningsmodell. 



 
 

Bilaga F – Rapport U-element 

Beräknade värden på köldbryggan enligt Heat2 presenteras i Figur F.1. 

Temperaturfördelningen i konstruktionen illustreras i Figur F.2 och modellen som beräknas 

i den här rapporten visas i Figur F.3 

Figur F.1. Resultat U-element. 



 
 

 

Figur F.2. Temperaturfördelning. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur F.3. Beräkningsmodell. 



 
 

Bilaga G – Rapport Koljerntekniken 
Beräknade värden på köldbryggan enligt Heat2 presenteras i Figur G.1. 

Temperaturfördelningen i konstruktionen illustreras i Figur G.2 och modellen som beräknas 

i den här rapporten visas i Figur G.3 

Figur G.1. Resultat Koljerntekniken. 



 
 

 

Figur G.2. Temperaturfördelning. 



 
 

 

Figur G.3. Beräkningsmodell. 


