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Sammanfattning 

Fokus på att bygga energieffektiva byggnader är numera stort i Sverige och har resulterat 

i utformandet av mycket ambitiösa energimål. Stigande energipriser och samhällets ökade 

medvetenhet kring miljö är några faktorer som har resulterat i skärpta krav av byggnaders 

energiförbrukning. Byggnader som uppförs idag har betydligt hårdare energikrav än om 

man blickar tillbaka bara några år. 

I denna rapport beräknas vanligt förekommande köldbryggor i en lagerbyggnad med hjälp 

av datorstödda metoder. Dessa beräkningar är gjorda i Heat2 som är ett tvådimensionellt 

datasimuleringsprogram. Det används för att beräkna storleken på linjära köldbryggor (Ψ-

värden). Dessa värden läggs sedan in i en tidigare framtagen energibalansberäkning där 

köldbryggorna är uppskattade med mer generella metoder. Dessutom är fler köldbryggor 

granskade i denna rapport än vad som tidigare gjorts för denna referensbyggnad. Syftet 

med arbetet är att se hur den specifika energianvändningen påverkas av en noggrannare 

beräkningsmetod. Beräknade Ψ-värden är även tänkta att kunna användas vid 

framtagandet av energibalansberäkningar på liknande byggnader i kommande projekt. 

Under arbetets gång har Ψ-värden på redan tillagda köldbryggor beräknats om och 

justerats. Fler köldbryggor är beräknade och de punktköldbryggor som fanns är borttagna. 

Ψ-värdena på de köldbryggor som beräknats med Heat2 har lagts in i 

energibalansberäkningen i stället för de värden Fastec tidigare använt sig av. Trots att 

fördelningen av köldbryggorna skiljer sig stort åt i de två beräkningsfallen blev den 

slutliga energifördelningen närmast oförändrad. 
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Abstract 

Focus on building energy efficient buildings is in big focus in Sweden and has resulted in 

the formulation of very ambitious energy saving goals. Rising energy prices and society's 

increased awareness of the environment are some factors that have resulted in a demand 

for strict requirements of the energy consumption of buildings.  

In this report common thermal bridges is estimated for a warehouse using computer 

assisted methods. These calculations are made in Heat2 which is a two-dimensional 

computer simulation program used to calculate the size of linear thermal bridges (Ψ- 

values). These values are then added into a previously developed energy balance 

calculation where thermal bridges have been made with more general methods. In 

addition, more thermal bridges have been studied in this report than has previously been 

done for this reference building. The aim of the work is to see how a more accurate 

calculation method affects the specific energy use. These Ψ-values are also intended for 

further use in the production of energy balance calculations of similar buildings in future 

projects. 

During the work, the Ψ-values already added have been recalculated and adjusted, more 

values for thermal bridges have been added and the three-dimensional thermal bridges 

that existed have been removed. The Ψ-values of the thermal bridges developed in Heat2 

have been used in the energy balance calculations instead of the values Fastec previously 

used. The results show that although the distribution of thermal bridges differ greatly in 

the two calculation cases, but the final energy distribution is almost unchanged.  
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Begreppsdefinitioner 

Nedan förklaras en rad återkommande begrepp för denna rapport 

Ψ-värde Värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor. Hur mycket 

energi som överförs igenom en köldbrygga, vid en temperaturskillanden 

på 1 grad. [W/m·K](Psi) 

 

Χ -värde Värmegenomgångskoefficient för punktformiga köldbryggor [W/K] 

 

Atemp Den totala invändiga golvarean för respektive våningsplan, vindsplan 

och källarplan som är avsedd att värmas till mer än +10°C. [m2] 

 

Klimatskärm Är det tekniska samlingsnamnet för de byggnadselement som håller 

kylan ute och värmen inne i en byggnad 

 

BBR 

 

Boverkets byggregler. Innehåller samlade råd och föreskrifter gällande 

ny- och ombyggnation av bostäder och lokaler. (Boverket, 2007) 

 

R Värmemotstånd. Den isolerande förmågan för ett materialskikt i en 

byggnads konstruktion. [m
2
·K/W] 

 

λ Lambdavärde, värmekonduktivitet redovisar ett enskilt byggnads-

materials isolerförmåga. Desto lägre värde desto bättre isolerförmåga. 

[W/m·K] 

 

U Värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelar är den egenskap som 

anger hur bra ett byggnadselement som är samansatt av flera material 

isolerar. [W/m
2
·K] 

 

Um Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för en 

byggnad. [W/m
2
·K] 

 

Adiabatisk gräns 

 

Vid denna yta sker ingen värmegenomgång.  

     Total värmeförlust genom den hela konstruktionen.[W/m·K] 
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1 Inledning 

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Fastec Sverige AB i Skellefteå. Avsnittet 

nedan innehåller en bakgrund till projektet och introducerar varför detta ämne är aktuellt 

samt ger en beskrivning av problemet, syfte, metod och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Den ökade växthuseffekten påverkar oss alla och har resulterat i störningar i 

klimatsystemet med bland annat ökad medeltemperatur som följd. Detta kräver en 

förändring och som tur är växer insikten om att åtgärder måste vidtas hos beslutfattare 

världen över. Det handlar om att ta fram strategier och mål för att bromsa och skydda oss 

från fenomenets allra värsta effekter. (Brander, 2009) 

I Europa har EU-länderna gemensamt beslutat om att samarbeta kring miljö- och 

klimatpolitik. De handlar bland annat om att gemensamt arbeta fram direktiv för olika 

miljöfrågor. EU-länderna tar också egna beslut i vissa miljöfrågor vilket gör att kravnivån 

kan variera EU-länderna emellan. (EU-upplysningen) 

Fokus på att bygga energieffektiva byggnader är numera stort i Sverige och har resulterat 

i utformandet av mycket ambitiösa energimål. Boverket har särskilt ansvar för ”God 

bebyggd miljö”, ett av 16 miljökvalitetsmål som angivits av riksdagen. Miljömålet ”God 

bebyggd miljö” består av sju delmål.  I delmål 6, ”Energianvändning m.m. i byggnader” 

har EU:s medlemsstater enats om att energianvändningen per uppvärmd areaenhet i 

bostäder och lokaler ska minska. Minskningen bör vara tjugo procent till år 2020 i 

förhållande till användningen 1995. 2050 är målet att så mycket som femtio procent av 

energianvändningen i förhållande till 1995 ska minska. (Boverket, 2007) 

Idag står bostad och servicesektorn för ca fyrtio procent av Sveriges totala 

energianvändning (Energimyndigheten, 2012)vilket gör detta till ett intressant område att 

studera vidare. 

Beräkningar har visat att den största energiåtgången under en byggnads livscykel, från att 

ett hus byggs till att det rivs, sker under husets brukstid. Det är alltså viktigt att i 

projekteringsskedet arbeta med förbättringar som innebär att byggnadens energiåtgång 

under husets brukstid minskar. Den energi som går åt till att tillverka byggnadsmaterial 

vid produktion och renovering utgör ca femton procent av det totala energibehovet. 

Transport och processenergin under uppförande och nedrivning motsvara endast en 

procent.  
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Huvuddelen av energikonsumtionen sker som vi kan se i figur 1 under byggnadens 

brukstid och uppgår till hela åttiofyra procent. Energibesparingsåtgärder som är viktiga 

att arbeta med är; att försöka skapa konstruktioner med låga transmissionsförluster, 

konstruktioner med få köldbryggor, lösningar som utnyttjar solstrålning och lösningar 

som är lufttäta. (Petersson, 2009) 

 

Figur 1. Energiåtgång från byggande till rivning. (Petersson, 2009) 

Boverket ställer krav på att byggnader ska utformas enligt gällande byggregler. En 

parameter för att få startbesked från byggnadsnämnden är att en energibalansberäkning är 

inlämnad innan tekniska samrådet hålls. (PBL-Kunskapsbanken, 2014) Det gäller att 

byggnaden är konstruerad så att den använder mindre energi för uppvärmning än vad 

reglerna tillåter. År 2011 skärpte BBR kraven för byggnadens specifika 

energianvändning som innebär en sänkning på cirka tjugo procent på högsta tillåtna 

specifika energianvändning i alla Sveriges tre kilmatzoner. (Boverket, 2011) 

Det var inte förrän 2009, då BBR 16 trädde i kraft, som kravet på att köldbryggor ska 

ingå i byggnadens energibalansberäkning infördes. (Gyproc) Eftersom en köldbrygga kan 

påverka klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient mellan ett par 

procent till uppemot tjugo procent eller mer, beroende på klimatskärmens 

värmeisoleringsgrad och utformning, kan det således vara av yttersta vikt att beakta 

köldbryggor vid en energibalansberäkning. (Petersson, 2009) Detta arbete kommer 

behandla köldbryggor i en hallbyggnad som Fastec har projekterat och som de är i 

startgroparna att sätta igång att byggas. 

För att möta upp mot samhällets ökade krav på hållbart byggande finns det en rad olika 

certifieringssystem som kan användas. En miljöcertifiering är en bedömning av hur 

miljömässigt hållbar en byggnad är. En certifiering enligt GreenBuildning innebär en 

sänkning av energianvändningen i fastigheten med 25 procent jämfört med kraven i BBR 

(Sweden Green Building Council, 2014) 

Bygga 
15% 

Driva 
84% 

Riva 
1% 
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BREEAM är det mest spridda miljöcertifieringssystemet i hela Europa. I Sverige används 

det flitigt och har anpassats efter våra förhållanden. Certifieringens hårda krav medför att 

byggnaden starkt bidrar till en bättre miljö.  

LEED är också ett miljöcertifieringssystem och påminner en hel del om BREEAM. 

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. Likheterna mellan 

BREEAM och LEED är många och styrkan för de båda systemen är att det tar ett 

helhetsgrepp på en byggnads miljöprestanda. BREEAM kommer ursprungligen från 

Storbritannien och LEED har sitt ursprung i USA. Exempel på områden som BREEAM 

och LEED hanterar är transport, material, markanvändning, energi och avfall. (Sweden 

Green Building Council, 2014) 

Miljöbyggnad är en miljöcertifiering utifrån svenska förhållanden. Denna certifiering är 

uppdelad i tre steg. GULD är den certifieringsnivå med högst krav. Vid framtagning av 

energibalansberäkning till en byggnad som ska klassas med de lägre nivåerna BRONS 

eller SILVER accepteras att köldbryggorna approximeras med ett schablonpåslag på 

minst 20 % av transmissionsförlusterna. För indikatorbetyget GULD måste 

köldbryggorna beräknas och redovisas i ett energisimuleringsprogram, till exempel 

HEAT2. (Sweden Green Building council, 2011) 

Stigande energipriser och samhällets ökade medvetenhet kring miljö är några faktorer 

som har resulterat i skärpta krav av byggnaders energiförbrukning.   

1.2 Problemformulering 

En byggnads uppförande är en omfattande process och kräver kunskap inom många olika 

områden. Att en byggnad behöver isoleras känner vi alla till. Däremot saknas ofta 

kunskaper om hur en köldbrygga ska minimeras och hur köldbryggor påverkar 

byggnaden i stort. Tiden i projekteringsskedet är ofta knapp och det som får bestämma 

materialval och detaljlösningar är ofta kundens önskemål och det slutliga priset. 

Att en detaljlösning inte är optimalt utförd kan grunda sig i många olika orsaker. 

Bristande kunskap, tidsbrist, felaktiga antaganden och myter kan vara några felkällor.  

Enligt (Nevander, 1994) skulle den största förbättringen, under byggprocessen, kunna ske 

i projekteringsskedet.  
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- Projekteringsskedet 51% 

- Utförandeskedet 25% 

- Materialprestanda 10% 

- Överpåverkan, användning 9% 

- Övrigt 5% 

Efterfrågan av miljöcertifierade byggnader har ökat. Kraven är höga på att 

energianvändningen i dessa byggnader ska vara låg under brukstiden. Detta medför att 

energibalansberäkningarna måste vara grundade på mer precisa data.  

Att använda schablonvärden vid framtagande av köldbryggor är en vanlig metod. Denna 

metod kan dock ge stora avvikelser mot det egentliga värdet. I synnerhet om 

konstruktionen avviker från det som legat till grund för beräkningen av schablonvärdet. 

Det skapar en osäkerhet om resultatens trovärdighet. 

Idag har Fastec tagit fram värden på fem stycken köldbryggor som är framräknade i Vip-

energy. De slutliga energibalansberäkningarna baseras på ett stort antal indata vars 

tillförlitlighet kan variera och ha olika inverkan på resultatet. Fastec har stor kunskap och 

kännedom kring dessa faktorer, men de anser att köldbryggor är en av de faktorer som 

kräver en större utredning när det gäller storlek och påverkan på energianvändningen. 

(Bergström, 2014) Detta har resulterat i föreliggande rapport.  

Fastec önskar fler och mer noggranna värden som de kan använda i de 

energibalansberäkningar som görs och har följande frågeställning.   

- Hur påverkar en noggrannare kontroll av köldbryggor det totala U-värdet och i 

förlängningen energianvändningen? 

1.3 Syfte 

Syftet är att presentera de huvudsakliga skillnaderna mellan Fastecs nuvarande ψ-värden 

på köldbryggor och ψ-värden som räknats fram via ett mer avancerat 

datasimuleringsprogram. Syftet är också att undersöka hur resultatet påverkar den totala 

energianvändningen och att öka och sprida kunskaper om byggfysik.  
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1.4 Metod 

- Ett typhus väljs 

- De ca 10 största köldbryggorna identifieras. 

- Teoretiskt bestämma köldbryggornas storlek, alltså räkna fram Ψ-värden med 

hjälp av beräkningsprogrammet Heat2. Även storlek (längd) tas fram. 

- Räkna fram hur köldbryggorna procentuellt och faktiskt påverkar klimatskalets 

totala U-värde med hjälp av Vip-energy 

- Räkna fram hur mycket dessa procentuellt och faktiskt påverkar byggnadens 

användning av fastighetsenergi. Här används också Vip-energy 

1.5 Avgränsning 

Punktformiga köldbryggor Χ(chi) kommer inte att behandlas eller tas upp i detta arbete. 

Punktinfästningar är minimerade i detta projekt då entresolbjälklaget byggs som 

invändiga stommar utan stora punktinfästningar genom klimatskalet. Enligt SGBC 

bedöms inte punktformiga köldbryggor annat än i de fall då de är mycket stora. 

(Bergström, 2014) Ett exempel på en stor köldbrygga är utvändiga balkonger. 

Arbetet är begränsat till att studera tio av de mest betydande köldbryggorna. Dessa 

köldbryggor tas fram med hjälp av ritningar för en typiskt Fastecbyggnad. I detta arbete 

kommer ÖoB som byggs på Ersboda i Umeå att användas som referensobjekt. För att 

erhålla så korrekta resultat som möjligt kommer beräkningarna att ske i 

datorsimuleringsprogrammet HEAT2. Energibalansberäkning kommer ske i Vip-energy. 

U-värden och andra standardvärden kommer att tas från tabeller. Det kommer således inte 

genomföras några tester eller prover för att få fram dessa värden. Arbetet går inte ut på att 

finna lösningar för att minska köldbryggorna i denna byggnad men det kan vara intressant 

att ha i åtanke under arbetets gång. 

1.6 Projektunderlag 

De konstruktionsdetaljer som undersöks i denna studie är hämtade från ritningar 

tillhörande ÖoB som byggs på Ersboda i Umeå och presenteras i tabell 1.  

Tabell 1 Sammanfattning av konstruktionen för referensobjektet. 

Byggnadsdel Beskrivning 

Stomme KKR pelare/IPE balkar/Sadelfackverk  

Fasad 175 mm sandwichelement av plåt och mineralull 

Sockel Prefabricerade betongelement 

Tak Låglutande varmtak med självbärande plåt 

Grund Platta på mark, plintgrundläggning 
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1.6.1 Utformning 

Stommen är en stålstomme som till största delen är bestående av KKR pelare. Det ger ett 

modern utseende samt en enkel infästning i ytterhörnen. IPE balkar förekommer och finns 

placerade vid gavlarna. Fackverken består även de av stål och är av typen sadelfackverk, 

se figur 2. 

 

Figur 2 3D-bild av referenshuset. (Holmström, 2014) 

Taket är ett så kallat varmtak. Det innebär att värmeisoleringen är placerad utanpå den 

bärande konstruktionen. Varmtaket är ofta uppbyggt på det sättet att de olika 

materialskikten är placerade i direkt anlutning till varandra. På så sätt bildar de en 

kompakt konstruktion utan någon ventilation. Ett varmtak har ofta en låg eller ingen 

lutning alls. (Petersson, 2009) Referenshuset har en taklutning på 1:16.  

Takbeklädnaden som ska fungera som tätskikt ligger ytterst och ska förhindra 

vatteninträngning i konstruktionen. I detta fall består takbeklädnaden av ett lager 1,2 

millimeter takduk av mjukgjord PVC med polyesterarmering. Under denna takduk läggs 

ett lager av 20 millimeter styv takboard. Detta för att kunna fästa pappen ordentligt och 

för att hindra att underliggande cellplast förstörs under byggtiden. Takboarden har även 

en isolerande förmåga. Under det lagret läggs ytterligare isolering i form av 120 

millimeter cellplast. Under cellplasten placeras en åldersbeständig plastfolie. För att 

undvika att fukt sprids upp i taket fungera plastfolien som en fuktspärr. Ytterligare ett 

lager isolering, i form av 50 millimeter brandisolering, är placerad innanför fuktspärren. 

En profilerad 127 millimeter självbärande TPR-plåt bär upp de ovanliggande skikten, se 

figur 3.  

 

Figur 3 Tvärsnitt av ett varmtak. (ISOVER) 
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Takavvattningen är placerad en bit in på taket. Takbrunnarna finns alltså placerade 

invändigt. Takytorna lutar svagt mot ränndalen där vattnets leds fram till takbrunnar. 

Vattnet leds sedan vidare till dagvattenledningar.  

Sockelelementet består av prefabricerade betongelement som innehåller ett 

isoleringsskikt, bestående av mineralull. De leveraras i stycken vars längd är 2000 

millimeter och höjd är 800 millimeter. Produktionen sker i stålformar vilket ger hög 

måttnoggrannhet och finish. (PreBetong AB, 2001) 

Ytterväggarna är uppbyggda av 175 millimeter tjocka sandwichelement. Dessa 

sandwichelement består av ett lager mineralull som är beklätt med 2mm målad plåt med 

horisontella dekorprofiler. Storleken på dessa sandwichelement är 5000x1200 millimeter 

på långsidorna och 6000x1200 på gavlarna. Dessa fogas ihop med tre stycken 

drevisoleringsremsor som täcks av en vädertejp. Fogarna täcks sedan över av en plåtlist. 

Detta resulterar i både vindtätning och regnskydd. 

Denna byggnad har procentuellt sett få fönster och dörrar i förhållande till byggnadens 

totala klimatskärm. Fönster och dörrar monteras fast i väggelementen med hjälp av 

bockade fästplåtar.  En port finns placerad i lagerdelen. Även den monteras med hjälp av 

speciella fästplåtar.  

Grundläggningen är av typen platta på mark. Då markförhållandena varierar stort under 

byggnaden har betongkonstruktionen utformats olika vid byggnadens entré och baksida. 

Vid entresidan är betongsulan gjuten i ett helt stycke. På baksidan, där marken är mer 

stabil är plintar gjutna. Storleken på dess plintar är 1800 x 1800 millimeter och placerade 

under varje pelare. (Holmström, 2014) 

Byggnaden är indelad i tre lokaler. En butiksdel, ett lager och en personaldel. Ovanför 

lagret är ett ventilationsrum byggt. Ventilationsrummets bjälklag vilar på invändiga 

pelare vilket resulterar i att inga genomföringar genom klimatskalet behöver göras. 

Beroende på byggnadens utformning och storlek berörs dess konstruktionsdelar olika 

mycket av olika typer av köldbryggor. För denna byggnad med stor byggnadsarea och få 

fönster blir inverkan från värmeförluster mindre än för en liten byggnad med stora 

fönster. Det kan dock vara svårt att förutse den fulla inverkan av en köldbrygga genom att 

enbart studera ett ritningsunderlag. Det är dessutom tyvärr allt för ofta som 

detaljutförandet avviker från ritningen vilket kan resultera i att värmeförlusterna blir 

större än väntat. Åter igen bör det nämnas att effekten av köldbryggor kan minskas 

väsentligt vid en noggrann och skicklig projektering och omsorgsfullt byggande. (Enno 

Abel, 2012) 
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2 Teori 

Nedan beskrivs teori och samband för den undersökta byggnadens energibalansberäkning 

och de indata som används. Störst vikt läggs på köldbryggorna. 

 

2.1 Värmegenomgångskoefficient 

Värmegenomgångskoefficient är ett annat ord för U-värde. Enheten är Watt/kvadratmeter 

och Kelvin (W/m2∙K). Det värdet anger hur mycket värme som går genom en 

konstruktionsdel per kvadratmeter och med en grad temperaturskillnad mellan inne- och 

utetemperatur. Eftersom köldbryggor inte kommer med vid framtagning av U-värden för 

klimatskärmens byggnadsdelar måste dessa beaktas separat. (Karlsson) 

 

2.2 Köldbryggor  

En köldbrygga är en lokal förändring i klimatskalets homogena utformning. Detta medför 

ett ökat värmeflöde i dessa delar i förhållande till övriga. En lokal förändring av 

klimatskalet kan vara genomföringar som har högre värmeledningsförmåga i förhållande 

till andra ingående byggnadsdelar. Ett annat exempel kan vara ändrade tjocklekar i delar 

av klimatskärmen. Andra vanlig lokala förändringar är där det finns ökade ytor mot 

kallare sidan, såsom vid hörn och anslutningar mellan vägg, tak, fönster, dörrar och golv.  

En köldbrygga kan utgöras av både träreglar, metallreglar, metallister, kramlor och så 

vidare. Vissa material leder värme bättre än andra. Det är dock inte alltid möjligt att styra 

materiavalet men om det finns möjlighet så ska alltid materialets värmeledningsförmåga 

beaktas, i synnerhet där det finns risk att en köldbrygga kan uppstå. (Petersson, 2009) 

Risken med kölbryggor baseras på att yttemperaturen på insidan av väggar, golv och tak 

blir lägre vid området kring köldbryggan än vid andra delar av konstruktionen. Detta ger 

en ökad värmeförlust och kan även medföra att kondens eller höga fukttillstånd uppträder 

vid köldbryggan. När insidan blir kallare medför det även att utsidan av konstruktionen 

blir varmare. Detta kan yttra sig i att fasaden blir ojämnt uttorkad vilket kan visa sig i 

tillfälliga nyansskillnader eller smutsfläckar. Det kan även uppstå mer allvarliga problem 

vilket kan yttra sig i fuktskador och osynliga mögelproblem.  

Att reducera inverkan av köldbryggor är alltså en mycket viktig förutsättning för att få 

god termisk komfort och för att energieffektiva hus ska fungera väl. Värdet på 

köldbryggornas värmegenomgångskoefficient beror givetvis på vilket material som har 

använts och hur byggnaden är utformad. Köldbryggorna kan dock påverka 
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klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient med en höjning på upp till 

tjugo procent.  (Nevander, 1994) 

 

2.3 Linjära köldbryggor 

Linjära köldbryggor definieras per längdmeter och beskrivs med en linjär 

värmegenomgångskoefficient (läckflödeskoefficienten)Ψ(Psi). Enheten är W/m·C eller 

W/m·K. Exempel på där linjära köldbryggor kan uppkomma är vid anslutningar mellan 

vägg och tak, anslutning mellan vägg och platta på mark samt vid vägg och fönster. Dessa 

köldbryggor ses som tvådimensionella då dessa ger tvådimensionella värmeflöden. 

(Nevander, 1994) 

 

2.4 Punktformiga köldbryggor 

Punktformiga köldbryggor påverkar konstruktionen i tre dimensioner och ger således 

tredimensionella värmeflöden. Dessa kan uppstå vid anslutning mellan två ytterväggar 

och tak. En punktformig köldbrygga benämns Χ (chi). 

2.5 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) 

Linjära och punktformiga köldbryggor ingår vid framtagning av den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten Um på följande sätt. 

 

   
∑       ∑      ∑  

   
    (1) 

 

Ui= värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelen i (W/m
2
·K) 

Ai= arean för byggnadsdelens yta mot uppvärmd inneluft (m
2
) 

Ψk = värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan (W/m·K) 

lk = längden av den linjära köldbryggan mot uppvärmd inneluft (m) 

Χj  = värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan (W/K) 

(Petersson, 2009) 

 

2.6 Värmeledningsförmåga(värmekonduktivitet)  

Värmeledningsförmågan beskriver materialets förmåga att överföra värmeenergi. Det 

anger den värmemängd per sekund som passerar igenom en kvadratmeters yta av ett 

material med tjockleken en meter då temperaturdifferensen över materialet är en grad. 
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(W/m·K) Värmekonduktivitet betecknas med den grekiska bokstaven lambda λ och 

nämns vanligen lambdavärde. Med värmeledningsförmåga menas den totala 

värmetransporten genom materialet. Det innebär både värmeledning i dess fasta material 

men även genom konvektion och genom strålning inuti materialets porer. (Petersson, 

2009) 

 

2.7 Värmemotstånd 

Värmemotståndet, R, är den egenskap som anger hur bra ett materialskikt isolerar. Finns 

det flera olika skikt i en vägg adderas de olika värmemotstånden. 

2.8 Energibalansberäkning 

En energibalansberäkning grundar sig på byggnadens energianvändning. I Boverkets 

Byggregler kap 9 regleras hur hög energianvändningen får vara i bostäder och lokaler. 

Det innebär att man räknar ut differensen mellan energiförluster i form av läckage, 

transmissioner genom klimatskalet samt tappvarmvatten och energitillskott i form av 

värmeåtervinning, kroppsvärme, spillvärme från hushållsapparater och liknande. 

Resultatet är den energin som måste tillföras i form av el, fjärrvärme eller annat 

energislag för att erhålla önskad inomhustemperatur. (Boverket, 2011) 

Denna beräkning kräver stor kunskap, noggrannhet och bra datorprogram. För ett korrekt 

resultat gäller det att ta hänsyn till samtliga faktorer och att indata håller en hög kvalitet. 

 I en energibalansberäkning ingår följande poster 

Qenergi = Qt + Qv + Ql + Qtvv + Qdr,el - Qvå - Qtillskott + Wf  + Wh       (2) 

Qt  = transmissionsförluster inkl. köldbryggor  

Qv = ventilationsförluster 

Ql = luftläckageförluster (otätheter i klimatskärmen, vädring) 

Qtvv = uppvärmning tappvarmvatten 

Qdr,el = fastighetsel för själva byggnadens behov 

Qvå = värme som tillgodogörs från värmeväxlare, värmepumpar, etc. 

Qtillskott = värme som tillgodogörs från personer, belysning, etc. 

Wf = fastighetsel, drivel till bland annat pumpar och fläktar 

Wh = hushållsel 

För att uppnå de energikrav som BBR ställer ingår alla ovanstående indata i beräkningen 

med undantag för hushållselen. Den tas däremot med när man genomför en energianalys. 

Energianalysen används för att kartlägga byggnadens energianvändning.  
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2.9 Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster avser den värmetransport som sker inifrån och ut i byggnadens 

klimatskal. Detta fenomen uppstår när det är varmare inne än ute. Storleken på dessa 

transmissionsförluster beror på skillnaden mellan ute- och innetemperatur och på 

byggnadens värmeisolering. Mellan anlutningar i konstruktionen där isolertjockleken 

reduceras kan det uppkomma extra värmeförluster, så kallade köldbryggor. Dessa 

köldbryggor kan för välisolerade hus utgöra en betydande del av de totala 

transmissionsförlusterna. (Enno Abel, 2012)  

2.10 Gränsvärden 

Boverket ställer krav på att byggnader ska vara utformade så att energianvändningen 

begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning 

och effektiv elanvändning.  

Boverket har tagit fram energikrav som måste uppfyllas vid en nybyggnation, se figur 4. 

Kraven är indelade för två olika typer av byggnader, bostäder respektive lokaler. Vidare 

är dessa uppdelade i byggnader med elvärme respektve byggnader med annat 

uppvärmningssätt än elvärme. Kraven varierar även beroende på var i landet byggnaden 

är placerad. Referenshuset är placerat i klimatzon 3. 

 

Figur 4 BBR:s krav på energianvändning. (Boverket, 2011) 

 

Lokaler med annat uppvärmningssätt än elvärme ska vara utformad så att  

-byggnadens specifika energianvändning och  
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-genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för klimatskalet högst uppgår till de värden 

som boverket fastställt. (Boverket, 2011) 

När kraven på energieffektiva byggnader blir hårdare, krävs också noggrannare och mer 

detaljerade beräkningar av köldbryggorna. Storleken på en byggnads 

värmegenomgångskoefficienter från köldbryggor beror på byggnadens konstruktion och 

utformning. Eftersom köldbryggorna kan höja klimatskärmens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient upp till tjugo procent är det en fördel om dessa beräknas 

noggrant.  

2.11 Beräkningsmetoder för framtagning av köldbryggor 

Det finns tre metoder att beräkna köldbryggor. Enklast är att använda sig av 

schablonmässiga värden som finns redovisade i SS-EN ISO 14683: 2007 för olika 

konstruktionsdelar. Eftersom detta enbart är schablonvärden kan resultatet ge stora 

avvikelser då konstruktionen inte stämmer överrens med referensobjektet.  

Ett annat sätt att ta fram köldbryggor är att använda sig av förenklade metoder för 

handberäkningar. Swedisol, är en branschorganisation knuten till flera av de större 

svenska isolerföretagen som har tagit fram hjälpdiagram för att underlätta att beräkna 

effekten av köldbryggor. Men hjälp av dessa hjälpmedel kan värdet på de linjära 

köldbryggorna fås genom att skräddarsy formeln med de indata som den aktuella 

konstruktionsdetaljen grundar sig på.  Det går naturligtvis inte att täcka in alla 

konstruktioner som används i praktiken i dessa förenklade beräkningsmodeller. Det ger 

däremot en uppfattning om hur stort Ψ- värdet är i det olika fallen. Avvägningar får göras 

för att minimera avvikelsen till referensfallet. Vid användandet av förenklade metoder 

väljs ofta ett lite högre värde vilket ger mindre risk att underskatta effekten av 

köldbryggan. 

Metoder för beräkning av en konstruktions påverkan av en köldbrygga kan även 

återfinnas i olika standarder. Dessa utgörs av avancerade beräkningar som sker i 

datasimuleringsprogram. Att utföra dessa beräkningar utan beräkningsprogram innebär 

mycket stor arbetsinsats och är inte i praktiken en realistisk uppgift. 

Att tillämpa beräkningsprogram ger alltså den mest realistiska bilden av köldbryggors 

effekter. Om kravet är att byggnaden ska vara klassad enligt något av de olika 

miljöcertifikaten som finns redovisade i kaptel 1.1  ingår i många fall en noggrannare 

beräkning av köldbryggor. 



13 

 

2.11.1 Heat2 

I denna studie har programmet Heat2 valts för framtagning av köldbryggor. Heat2 är ett 

av de vanligaste programmen för beräkning av en köldbrygga. Med detta program är det 

relativt lätt att lösa ett brett spektrum av värmeledningsproblem. Heat2 är ett 

tvådimensionellt datasimuleringsprogram som används för att beräkna storleken på linjära 

köldbryggor (Ψ-värden). Beräkningarna följer gällande ISO standarder. Heat2 använder 

sig av en beräkningsmetod som kallas finit-differensmetod för att beräkna 

värmeöverföringen genom samtliga aktuella delar. Detta är det mest exakta sättet att få 

fram värden på linjära köldbryggor. Ytterligare en fördel med Heat2 är att användaren 

skapar bilder av köldbryggan vilket ger en visuell förståelse för värmeflödet i byggnaden. 

(Blomberg, 1996) 

2.12 VIP-Energy 

VIP-Energy är ett program för beräkning av energianvändning i byggnader. 

Energibalansberäkningen baseras bland annat på byggnadens klimatskärm, hur 

byggnaden används och var byggnaden är placerad (se figur 5). 

Programmet beräknar en byggnads energianvändning under en tidsperiod som vanligtvis 

omfattar ett år. Programmet är uppbyggt kring en dynamisk beräkningsmodell, vilket 

innebär att beräkningen upprepas timme för timme. Samtliga energiflöden beräknas 

utifrån faktorer som är kända eller mätbara. När det gäller vissa typer av indata handlar 

det till viss del om bedömningar. Ett exempel på detta är val av dimensionerande data 

som påverkas av hur byggnaden används av dess brukare, tex öppettider.  

I programmet finns också möjlighet att beräkna energianvändningen zonvis. Detta kan 

vara lämpligt när byggnaden används för olika verksamheter. Byggnaden behandlas då i 

olika zoner, för att sedan ges respektive indata. Användaren anger även för programmet 

hur dessa zoner är kopplade till varandra. Detta för att programmet ska kunna göra 

beräkningar för hela byggnaden. 
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Figur 5 Energiflöden som beräknas i VIP-Energy. (StruSoftAB, 2014) 

 

VIP-Energy kan hantera dynamiska indata. Användningen av till exempel hushållsel 

varierar under dagen. Likaså så varierar utetemperaturen under dagen och under timmar 

och minuter. Beräkningarna utför oftast timme för timme eller minut för minut, där 

hänsyn tas till svängningar och variationer.  

Användaren bygger upp modellen via den indata som anges i de olika dialogrutorna. 

Ingen 3D ritning byggs upp som visualiserar byggnaden, utan gränssnittet består 

uteslutande av dialogrutor. (StruSoftAB, 2014) 
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3 Metodik 

När ψ-värdet för en köldrygga ska beräknas finns det standarder för hur beräkningen ska 

gå till. Heat2 är ett beräkningsprogram som används vid beräkning av tvådimensionella 

köldbryggor. I detta kapitel beskrivs hur en beräkning ska genomföras för att följa de 

standarder som finns.  

3.1 Modellering i Heat2 

Heat2 är ett CAD-liknande ritprogram som gör det möjligt att lösa ett stort antal 

värmeflödesberäkningar. Konstruktionen ritas upp i detalj med hjälp av rektanglar som 

formas till liknande former och dimensioner beroende på hur konstruktionens tvärsnitt vid 

köldbryggan ser ut. Efter förenkling och skiktindelning av en anslutning mellan två 

väggelement vid ett ytterhörn visas i figur 6. 

 

Figur 6 Modell av de detaljer som ingår i en beräkning av en köldbrygga. 

 

De olika rektanglarna tilldelas olika lambdavärden beroende på vad det är för typ av 

material. For att lättare kunna särskilja de olika skikten tilldelas de olika färg beroende på 

material. Randvillkoren måste också anges. Dessa behöver programmet för att kunna 

kartlägga vilka beräkningsområden som gäller. Alltså vilka delar av tvärsnittet som 

befinner sig inomhus respektive utomhus. Det betyder att konstruktionen endast tillåter 

värmeöverföring mellan bestämda ytor. Detta sker samtidigt som temperaturfördelning 

och värmeövergångsmotstånd anges.  

När dessa data har angivits kan simuleringen av byggnadsdelen göras. En rapport med 

värmeflödestätheten genom de olika delarna kan skrivas ut. I resultatrapporten finns även 

alla längder på de olika segmenten, värmeövergångsmotstånd och lambdavärden 
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redovisade. Om beräkningen är gjord på en endimensionell köldbrygga klarar 

programmet av att räkna ut den direkt. Köldbryggans Ψ (W/mK), läckflödeskoefficienten, 

kommer att visas direkt i rapporten. Den multipliceras senare med längden för den 

aktuella köldbryggan. Det ger ett värde på den exakta energimängd som passerar genom 

köldbryggan, uttryckt i W/K. 

3.2 Beräkningar i Heat2 

Beroende på hur konstruktionen ser ut och var köldbryggan är placerad är det inte säkert 

att programmet kan räkna fram läckflödeskoefficienten för en köldbrygga. En 

förutsättning för att programmet ska kunna ta fram värdet för köldbryggan är att insidan 

och utsidan som värmen passerar igenom är parallella med varandra. Finns inte dessa 

förutsättningar måste beräkningar ske till viss del för hand med hjälp av Heat2.  

Vissa antaganden måste göras för att få beräkningen att fungera. Detta på grund av att de 

verkliga förhållandena är dynamiska men programmet begär dessa data redovisade i 

stationär form. Programmet klarar även bara att hantera två olika temperaturer vid 

fullständig uträkning av köldbryggan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.2.1 Indata 

I tabell 2 anges de lambdavärden som har använts vid beräkningar gjorda i Heat2. 

Tabell 2 Lambdavärden. 

 
Lambdavärde λ 

(W/m·K) 

Takduk 1,000 

Takboard 0,037 

Cellplast 0,037 

Takunderskiva 0,037 

TRP-plåt (stål) 60,000 

Betong 1,7 

Gipsskiva 2,0 

Trä 0,14 

Mineralull 0,037 

Granit 3,5 

Morän 2,3 
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3.2.2 Värmeövergångsmotstånd 

I tabell 3 visas det inre värmeövergångsmotståndet(Rsi) och det yttre 

värmeövergångsmotståndet(Rse). 

Tabell 3 Värmeövergångstal 

 Rsi (m
2
°C/W) Rse (m

2
°C/W) 

Väggar 0,13 0,04 

Tak 0,13  0,04 

Golv 0,17 0,04 

 

Syftet med följande beräkningar är att uppskatta hur stor köldbryggeverkan är i de olika 

konstruktionsdetaljerna. HEAT2 används som hjälpmedel för att beräkna värmeflödet 

genom de olika delarna i konstruktionen. Samma grundmetod har använts för alla 

följande beräkningar. Kortfattat grundar sig beräkningarna på att det totala värdet för hela 

den uppritade konstruktionen subtraheras med värdet för de olika delarna på respektive 

sida om köldbryggan.  
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3.3 Exempel på beräkningsresultat 

I detta kapitel redogörs beräkningar av tre anslutningar där det finns risk för bildandet av 

en köldbrygga. För att se beräkningar för övriga åtta anslutningar, se bilaga H-S 

3.3.1 Beräkning av linjär värmegenomgångskoefficient vid yttervägg  

Här förklaras en beräkning av en köldbrygga som uppkommer i en ytterväggsanslutning 

mellan två väggelement. Värmeflödet genom väggarna sker parallellt inifrån och ut och 

anses vara en tydlig konstruktion. Det är således möjligt att räkna ut 

läckflödeskoefficienten.  

Detaljutformning för ytterhörn beskrivs i figur 7 och 8. Använda lambdavärden finns 

redovisade i tabell 4. 

 

Figur 7 Detaljutformning ytterhörn. (Lindab AB, 2013) 

 

Tabell 4 Materialdata yttervägg. 

Material Lambdavärde λ (W/mK) 

Mineralull 0,037 

Plåt 60,00 

Drev 0,037 

VKR-pelare 60,00 

 

När konstruktionen ritas upp i HEAT2 används lambdavärden enligt tabell 3. 

Adiabatisk gräns 

Adiabatisk gräns 
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Rad tre i tabell 5 med angivna randvillkor anger vilka ytor som gränsar mot uteluften. 

Rad två i tabellen uppger vilka ytor som gränsar till inneluften. Rad ett anger vilka ytor 

som är adiabatiska, alltså där det inte sker någon värmeströmning. 

En inre temperatur har valts till 1 Kelvin och den yttre temperaturen till 0 Kelvin. 

Värmeövergångsmotståndet har satts till 0,04 m
2
K/W för yttervägg, vilket är yta 11-12 i 

figur 7. Det inre värmeövergångsmotståndet, yta 2 till 9 i figur 7, har satts till 0,13 

m
2
K/W enligt gällande ISO-standard. Resterande ytor, 1 och 10 där ingen 

värmegenomströmning sker, ligger under default i tabell 5.   

 

Tabell 5 Angivna randvillkor(BC). 

 Type Bounds R [m
2
K/W] Temp [K] 

1 Q=const Default   

2 T=const 2-9 0,13 1,0 

3 T=const 11-12 0,04 0 

 

 

 

 

Figur 8 Ytförklaring. Ytterväggsanslutning mellan två väggelement. 
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U-värdet för konstruktionsdelarna beräknas längst ut vid slutet av den modellerade 

konstruktionen. Eftersom denna konstruktion består av likadana väggar borde även u-

värdet vara detsamma. Enligt (SIS, 2008) så ska varje konstruktionsdel vara minst en 

meter lång vid beräkningar för att beräkningarna ska vara korrekta. 

Programmet beräknar fram köldbryggan genom formeln nedan 

                      [W/m·K] (3) 

    = total värmeförlust genom den hela konstruktionen [W/m·K] 

    = u-värde vänster vägg   [W/m
2
·K]  

    = längd vänster vägg   [m] 

   = u-värde höger vägg   [W/m
2
·K] 

   = längd höger vägg   [m] 

 

Resultatet redovisas i avsnitt 4.1 
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3.3.2 Beräkning av linjär värmegenomgångskoefficient vid kantbalk 

Här förklaras en beräkning av köldbrygga vid platta på mark mot vägg av betongelement. 

Denna anslutning har inte en parallell värmegenomströmning utan i denna 

konstruktionsdetalj ritas konstruktionen upp tre gånger med olika innehåll i varje ritning.   

Differensen mellan värmeflödet för den totala konstruktionen subtraherat med 

värmeflödet för vägg och platta motsvarar köldbryggan. Beräkningarna sker enligt 

standarden SS-EN ISO 10211:2007. Detaljutformning för anslutningen mellan platta på 

mark och vägg ser ut enligt figur 9. 

 

Figur 9 Ritning platta på mark. (Holmström, 2014) 

Följande fyra steg används vid beräkning: 

1. Kantbalk och vägg ritas upp i HEAT2(se figur 10). Totala värmeförlusten L2D 

genom vägg, kantbalk, tjälisolering och platta beräknas.  

 

Figur 10 Ytnumrering och detaljer som ingår vid beräkning av L2D, den totala värmeförlusten.  
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Rad tre i tabell 6 anger vilka ytor som gränsar mot uteluften. Rad två i tabellen uppger 

vilka ytor som gränsar till inneluften. Rad ett anger vilka ytor som är adiabatiska, alltså 

där det inte sker någon värmeströmning. 

Tabell 6 Angivna randvillkor baserat på figur 10. 

 Type Bounds R [m
2
K/W] Temp [K] 

1 Q=const Default   

2 T=const 3-4 0,13 1,0 

3 T=const 6-7 0,04 0 

 

En inre temperatur har valts till 1 Kelvin och den yttre temperaturen till 0 Kelvin. Det 

yttre värmeövergångsmotståndet har satts till 0,04 m
2
K/W för vägg och tak. Det inre 

värmeövergångsmotståndet har satts till 0,13 m
2
K/W enligt gällande ISO-standard. 

Det finns vissa bestämmelser att ta hänsyn till vid uppritning av marken under och vid 

kantbalken (se figur 11). Eftersom värmen sprider sig djupt ner i marken är det viktigt att 

följa standarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (4) 

                      

                        

 

2. I nästa steg ritas väggen upp separat. Värmeförlusten Uw beräknas för den del av 

väggen som ansluter till plattan.  

 

 

B´0,5 B´2,5 

B´2,5 

Figur 11 Storlek på mark vid beräkning av L2D (SIS, 

2008) 
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3. Plattan och marken ritas sedan upp. Värmeförlusten L2D beräknas. Det är viktigt 

att flytta upp isolering och platta ovanför marken för att kunna räkna fram ett 

korrekt värde. Vid den del av grundkonstruktionen där väggen egentligen står 

anges adiabatiska gränser, det vill säga att ingen värmeströmning sker här, se 

figur 12. Randvillkoren är angivna enligt tabell 7. 

 

Figur 12 Ytnumrering. 

 

Tabell 7 Randvillkor för platta och mark. 

 Type Bounds R [m
2
K/W] Temp [K] 

1 Q=const Default   

2 T=const 3 0,17 1,0 

3 T=const 6 0,04 0 

 

4. Det är inte möjligt att räkna ut Ψ med programmet. Användaren hämtar aktuella 

värden ur de tre olika uppritade modellerna. Beräkning av köldbryggan görs med 

hjälp av formeln nedan. (Wetterlund, Mark‐kant värmeförlust, 2010) 

                       (5) 

    = total värmeförlust genom hela konstruktionen [W/m·K] 

   = u-värde, vägg   [W/m
2
·K]  

   = höjd, vägg   [m] 

     = värmeförlust genom plattan och marken [W/m·K] 

Resultatet redovisas i avsnitt 4.2 
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3.3.3 Beräkning av linjär värmegenomgångskoefficient vid dörranslutning 

Beräkning av köldbryggan görs vid dörranslutning mot väggelement, se figur 12 och 13. I 

denna anslutning sker värmeflödet parallellt, dock är konstruktionen för avancerad för att 

direkt få fram ett korrekt värde av köldbryggan från programmet. De ingående 

konstruktionsdetaljerna ritas därför upp tre gånger med de detaljer som har betydelse för 

köldbryggan och således påverkar resultatet.  

Eftersom lambdavärdet för dörren är okänt måste detta tas fram då de behövs i 

beräkningarna. Dörrbladet och karmen har ett genomsnittligt u-värde på 2,1 W/m
2
·K. 

Genom följande formler uppskattas lambdavärden för dörrblad och dörrkarm. 

Detaljutformning för anslutning mellan dörr och väggelement ser ut enligt figur 13 och 

14.  

          (6) 

          (7) 

          (8) 

  

U= värmegenomgångskoefficient   [W/m
2
·K] 

R= värmemotstånd    [m
2
·K/W] 

d= tjocklek     [m] 

λ= värmeledningsförmåga    [W/m·K] 
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Figur 13 Anslutning mellan dörr och vägg sett uppifrån. (Eriksson, 2013) 

 

När köldbryggan ska beräknas är första steget att ta fram den totala värmeförlusten, L2D, 

genom väggen och dörren ihopsatt. Eftersom det är vid infästningen, alltså vid fästplåten, 

som köldbryggan uppstår beräknas sedan totala värmeförlusten för dörren och väggen 

separat. (Wetterlund, Specialist Energy & Building Physics, 2014) Randvillkoren är 

angivna enligt tabell 8. 

 

Figur 14 Ytnumrering.  

Tabell 8 Angivna randvillkor(BC). 

 Type Bounds R [m
2
K/W] Temp [K] 

1 Q=const Default   

2 T=const 1 0,13 1,0 

3 T=const 3-9 0,04 0 
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Skillnaden mellan totala värmeförlusten för hela konstruktionen subtraherat med 

värmeförlusten för väggen och dörren resulterar i köldbryggan.  

                                (9) 

    = total värmeförlust genom hela konstruktionen [W/m·K] 

         = total värmeförlust genom dörr  [W/m·K] 

         = total värmeförlust genom vägg  [W/m·K] 

 

 Resultatet redovisas i avsnitt 4.3 
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3.4 Ritningar 

Nedan redovisas resterande framtagna köldbryggor i form av ritningar och tillhörande 

modellerade figurer ritade i Heat2. Resultaten redovisas i avsnitt 4.4 - 4.10. 

3.4.1 Köldbrygga mellan yttervägg och yttertak 

Detaljutformning för ytterhörn ser ut enligt figur 15 och 16. 

 

Figur 15 Tak-vägganslutning. (Holmström, 2014) 

 

Figur 16 Ytnumrering. 



28 

 

3.4.2 Köldbrygga vid skarv mellan väggelement 

Detaljutformning för skarv i väggelement ser ut enligt figur 17 och 18. 

 

 

Figur 17 Skarv i väggelement. (Lindab AB, 2013) 

 

Figur 18 Ytnumrering. 
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3.4.3 Köldbrygga vid skarv mellan betongelement 

Detaljutformning för skarv i betongelement ser ut enligt figur 19 och 20. 

 

Figur 19 Skarv i betongelement (Holmström, 2014) 

 

Figur 20 Ytnumrering. 
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3.4.4 Köldbrygga betongelement-väggelement 

Detaljutformning för skarv mellan betongsockel och väggelement ser ut enligt figur 21 

och 22. 

 

Figur 21 (Holmström, 2014) 

 

 

Figur 22 Ytnumrering. 
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3.4.5 Köldbrygga vid fönsteranslutning 

Detaljutformning för fönsteranslutning ser ut enligt figur 23 och 24. 

 

 

Figur 23 Anslutning mellan fönster och vägg sett uppifrån. (Eriksson, 2013) 

  

 

 

 

 

Figur 24 Ytnumrering. 
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3.4.6 Köldbrygga vid portanslutning 

Detaljutformning för portanslutning ser ut enligt figur 25 och 26. 

 

 

Figur 25 Anslutning mellan port och vägg sett uppifrån. (Eriksson, 2013) 

 

Figur 26 Ytnumrering. 
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3.4.7 Köldbrygga vid hörnskarv i betongelement 

Detaljutformning för hörnskarv i betongelement ser ut enligt figur 27 och 28. 

 

Figur 27 Ytterhörn av betongelement. (Holmström, 2014) 

 

 

 

Figur 28 Ytnumrering. 
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3.5 Vip-energy 

Um och den specifika energianvändningen kommer i detta arbete att tas fram med hjälp av 

simuleringsprogrammet Vip-Energy. Syftet med denna beräkning är att se hur de 

framräknade köldbryggorna påverkar byggnadens specifika energianvändning.  

När en energibalansberäkning genomförs tas arean fram på alla ingående byggnadsdelar. 

Referensbyggnaden är uppdelad i tre zoner. En för butiken, den andra för personaldelen 

och den tredje för lagret. Alla dessa zoner har samma klimatskal men beroende på att 

zonerna kommer att ha olika uppvärmningsbehov och att antalet personer som utnyttjar 

ytan varierar delas den in.  

När de olika delareorna är angivna anges byggnadens orientering, vridning, lutning och 

nivå. Dessa indata kommer att ha betydelse för hur solinstrålning påverkar byggnadens 

uppvärmning eller kylning. Andra indata som är bundet till klimatet är solreflektion från 

mark, vindhastighet och horisontalvinkel. 

De ingående byggnadsdelarna, som tak, väggar och fönster, läggs in under katalogdata. 

Här anges materialsammansättning, uppgifter om skikttjocklek och lambdavärde. Baserat 

på dessa indata beräknas ett U-värde för alla byggnadsdelar. Det går även att ange egna 

U-värden för de olika byggnadsdelarna.  

Köldbryggor anges också under katalogdata. Användaren bygger upp köldbryggan genom 

att ange X och Y-koordinater för materialen i konstruktionen. För att få en visuell 

förståelse presenteras en bild baserat på de angivna X och Y-koordinaterna. Beräkningen 

utförs sedan för den modell som visas i bilden. De ingående materialen hämtas från 

underliggande materialkatalog. Yttre- och inre värmeövergångsmotstånd måste anges. 

När all indata tillhörande köldbryggan är angivna beräknas specifikt värmeflöde genom 

modellen, vilket presenteras som W/m·K 

I nästa steg väljs ventilationssystem. Drifttiderna för ventilationssystemet varierar under 

veckan beroende på butikens öppettider. 

För att kunna jämföra resultatet med BBR:s krav på just denna byggnad anges topografisk 

och geografisk information om huset. Med VIP-Energy beräknas medel-U-värde för hela 

byggnaden och den specifika energianvändningen.  
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4 Resultat  

Nedan redovisas modeller inklusive beräknade värden i HEAT2. Resultaten redovisas i 

tabellform i varje beräkningsfall. Modellerna som beräknas för samtliga konstruktioner 

finns att studera i bilaga A-S. 

4.1 Ytterväggshörn 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 9. Temperaturfördelningen illustreras i 

figur 29. Fullständiga uträkningar finns i bilaga A. 

Tabell 9 Resultat hämtade från HEAT2. 

 L2D U x l 

Totala värmeflödet genom konstruktionen 0,8911  

Värmeflödet genom höger vägg  0,1976 

Värmeflödet genom vänster vägg  0,2449 

Ψköldbrygga 0,8911 – 0,1976 – 0,2449 = 0,4486 W/(m·K) 

 

 

 

Figur 29 Temperaturfördelning. Rött anger värme från insidan. 
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4.2 Platta på mark mot betongelement 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 10. Temperaturfördelningen illustreras i 

figur 31. Andel mark som tagits med i beräkningar i Heat2 finns redovisade i figur 30. 

Fullständiga uträkningar finns i bilaga B-D.  

 

            (4)  

         

 

 

 

 

 

Tabell 10 Beräkning av köldbrygga vid platta på mark. 

 L2D U x l 

Totala värmeflödet genom konstruktionen 2,7542  

Värmeflödet genom väggen  0,2485 

Värmeflödet genom dörren 2,6992  

Ψköldbrygga = 2,7542–0,2485–2,6992 ≈ 0 W/(m·K) 

 

 

 

 

 

 

 

10,7m 53,5m 

53,5

Figur 30 Längder som använts vid 

modellering av platta på mark. (SIS, 2008) 

Figur 31 Temperaturfördelning. Rött anger värme från insidan. 
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4.3 Anslutning dörr 

Beräkning av dörrens λ-värde: 

U-värde, dörr: 2,1 W/m
2
·K 

Tjocklek på dörrblad: 58 mm 

Tjocklek på karm: 111mm 

                        (8)  

                   [W/m·K] 

                    (8) 

               [W/m·K] 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 11. Temperaturfördelningen illustreras i 

figur 32. Fullständiga uträkningar finns i bilaga E-G 

Tabell 11 Beräkning av köldbrygga vid dörranslutning. 

 L2D 

Totala värmeflödet genom konstruktionen 1,7508 

Värmeflödet genom väggen 0,158 

Värmeflödet genom dörr 0,9018 

Ψköldbrygga = 1,7508 – 0,158 – 0,9018 = 0,691 W/(m·K) 

 

 

Figur 32 Temperaturfördelning. Rött anger värme från insidan. 
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4.4 Anslutning mellan yttervägg och yttertak 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 12. Temperaturfördelningen illustreras i 

figur 33. Fullständiga uträkningar finns i bilaga H 

Tabell 12 Resultat hämtade från HEAT2. 

 L2D U x l 

Totala värmeflödet genom konstruktionen 0,6479  

Värmeflödet genom väggen  0,2034 

Värmeflödet genom taket  0,2197 

Ψköldbrygga = 0,6479 - 0,2034 - 0,2197 = 0,2246 W/(m·K) 

 

 

  

Figur 33 Temperaturfördelning. Rött anger värme från insidan. 
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4.5 Skarv mellan väggelement 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 13. Temperaturfördelningen illustreras i 

figur 34. Fullständiga uträkningar finns i bilaga I. 

Tabell 13 Resultat hämtade från Heat2. 

 L2D U x l 

Totala värmeflödet genom konstruktionen 0,4315  

Värmeflödet genom väggarna  0,43 

Ψköldbrygga = 0,4315 – 0,43 = 0,0016 ≈ 0 W/(m·K) 

 

 

Figur 34 Temperaturfördelning. Rött anger värme från insidan. 
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4.6 Skarv mellan betongelement 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 14. Temperaturfördelningen illustreras i 

figur 35. Fullständiga uträkningar finns i bilaga J. 

Tabell 14 Resultat hämtade från HEAT2. 

 L2D U x l 

Totala värmeflödet genom konstruktionen 0,8966  

Värmeflödet genom båda socklarna  0,8961 

Ψköldbrygga = 0,8966 – 0,8961 = 0,0005 ≈ 0 W/(m·K) 

 

 

Figur 35 Temperaturfördelning. Rött anger värme från insidan.  
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4.7 Anslutning mellan betongsockel och väggelement 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 15. Temperaturfördelningen illustreras i 

figur 36. Fullständiga uträkningar finns i bilaga K-L 

Tabell 15 Beräkning av köldbrygga vid anslutning mellan betongsockel och väggelement. 

 L2D U x l 

Totala värmeflödet genom konstruktionen 0,995  

Värmeflödet genom väggen  0,21 

Värmeflödet genom betongelement  0,2457 

Ψköldbrygga= 0,995 – 0,21 – 0,2457 = 0,538 W/(m·K) 

 

 

Figur 36 Temperaturfördelning. Rött anger värme från insidan. 
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4.8 Anslutning fönster 

Beräkning av fönstrets λ-värde: 

U-värde, fönster: 1,2 W/m
2
·K 

Tjocklek på glas: 24 mm 

Tjocklek på karm: 74mm 

                    (8)  

               [W/m·K] 

                    (8) 

               [W/m·K] 

 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 16. Temperaturfördelningen illustreras i 

figur 37. Fullständiga uträkningar finns i bilaga M-O. 

Tabell 16 Beräkning av köldbrygga vid fönsteranslutning 

 L2D 

Totala värmeflödet genom konstruktionen 1,2366 

Värmeflödet genom fönster 0,6185 

Värmeflödet genom vägg 0,1933 

Ψköldbrygga = 1,2366 – 0,6185 – 0,1933 = 0,4248 W/(m·K) 

  

Figur 37 Temperaturfördelning. Rött anger värme från insidan. 
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4.9 Anslutning port 

Beräkning av portens λ-värde: 

U-värde, port: 1,1 W/m
2
·K 

Tjocklek på porten: 42 mm 

                   (8)  

               [W/m·K] 

 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 17. Temperaturfördelningen illustreras i 

figur 38. Fullständiga uträkningar finns i bilaga P-R 

Tabell 17 Beräkning av köldbrygga vid portanslutning 

 L2D 

Totala värmeflödet genom konstruktionen 2,17 

Värmeflödet genom väggen 0,947 

Värmeflödet genom mark 0,1936 

Ψköldbrygga = 1,757 – 0,514 – 0,1936= 1,049 W/(m·K) 

 

 

 

Figur 38 Temperaturfördelning. Rött anger värme från insidan.  
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4.10 Hörnskarv betongelement 

Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 18. Temperaturfördelningen illustreras i 

figur 39. Fullständiga uträkningar finns i bilaga S. 

Tabell 18 Resultat hämtade från HEAT2 

 L2D U x l 

Totala värmeflödet genom konstruktionen 0,783  

Värmeflödet genom betongelement  0,372 

Värmeflödet genom betongelement  0,361 

Ψköldbrygga= 0,783 – 0,372 – 0,361 = 0,0494 W/(m·K) 

 

 

 

Figur 39 Temperaturfördelning. Rött anger värme från insidan. 

  



45 

 

4.11 Sammanställning av köldbryggorna 

I tabell 19 finns en sammanställning på alla de Ψ -värden som denna rapport resulterade i. 

Tabell 19 Sammanställning av beräkningsresultat 

Köldbrygga Ψ 

[W/m·K] 

1 Ytterväggshörn i väggelement 0,4486 

2 Platta på mark 0 

3 Dörranslutning 0,691 

4 Tak-vägganslutning 0,2246 

5 Skarv i väggelement 0 

6 Skarv i betongelement 0 

7 Betongelement-vägg 0,538 

8 Fönsteranslutning 0,4248 

9 Portanslutning 1,049 

10 Ytterväggshörn i betongelement 0,049 

 

I tabell 20 och 21 redovisas de ψ-värden och längder på köldbryggorna som de två 

framtagna energibalansberäkningarna är baserade på.   

Tabell 20 Beräknade köldbryggor i Heat2. 

Köldbrygga Uppdaterade  

Ψ-värden  

[W/m∙K] 

l 

 

[m] 

ΨTOT 

 

[W/K] 

Ytterväggshörn i väggelement 0,4486 34,8 15,6 

Dörranslutning 0,691 35,24 24,35 

Tak-vägganslutning 0,2246 210 47,17 

Betongelement-vägg 0,538 210 112,98 

Fönsteranslutning 0,4248 46,1 19,58 

Portanslutning 1,049 10,1 10,59 

Ytterväggshörn i betongelement 0,0494 2 0,098 

Punktinfästningar -  -  -  

 230,3 
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Tabell 21 Tidigare beräknade köldbryggor i VIP-Energy framtagna av Fastec. 

Köldbrygga Tidigare  

Ψ-värden 

[W/m∙K] 

l/st 

 

[m/st] 

ΨTOT 

 

[W/K] 

Ytterväggshörn i väggelement 1,262 46,1 58,18 

Dörranslutning 0,080 33,2 2,656 

Tak-vägganslutning -  - - 

Betongelement-vägg 0,310 218,3 67,67 

Fönsteranslutning 0,080 30,1 2,4 

Portanslutning 0,080 10,1 0,8 

Ytterväggshörn i betongelement -  - - 

Punktinfästningar 0,065 2060 133,9 

 265,6 

 

4.11.1 Köldbryggornas påverkan i energibalansberäkningen 

När Fastec tidigare gjorde en energiberäkning på ÖoB användes dessa beräkningar som 

underlag. Det dataprogram som användes i beräkningen var VIP-Energy. Alla 

beräkningar kommer inte att redovisas i denna rapport, däremot finns resultatet av 

beräkningarna redovisade i figur 40 och 41 och tabell 24 och 25. Ψ-värden som tagits 

fram i Heat2 har lagts in i energibalansberäkningen i stället för de värden Fastec tidigare 

använt. Förutom att de köldbryggor som användes i den tidigare energibalansberäkningen 

är ändrade, har fler kölbryggor lagts till och punktköldbryggorna är borttagna. Inga andra 

indata ändrade. Syftet med detta är att se hur en mer noggrann beräkning av köldbryggor 

påverkar den specifika energianvändningen och det genomsnittliga 

värmegenomgångstalet. 

De krav som BBR19 ställer på specifik energianvändning av fastighetsenergi för ej 

elvärmda lokaler i klimatzon 1 motsvarar 120 kWh/m
2
 + tillägg för luftbehandling utöver 

grundflöde (se figur 4). I denna byggnad har tillägget för luftbehandling beräknas till 52 

kWh/m
2
 år. Detta resulterar i att den specifika energianvändningen ej får överstiga 172 

kWh/m
2
. (Bergström, 2014) 

Ytterligare krav som BBR19 ställer är att genomsnittligt värmegenomgångstal (Um) inte 

får överstiga 0,6 W/m
2
·K.  
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Den tidigare utförda energibalansberäkningen som Fastec gjort på ÖoB visar att den 

specifika energianvändningen ligger på 125 kWh/m
2
 år och genomsnittligt 

värmegenomgångstal är 0,313 W/m
2
·K. 

De nya värdena resulterade i att den specifika energianvändningen ligger på 119 kWh/m2 

år och att det genomsnittliga värmegenomgångstalet hamnade på 0,311 W/m
2
·K. 

Hur de köldbryggor som är framtagna under denna rapport påverkar det genomsnittliga 

värmegenomgångstalet (Um) kan ses i tabell 22. Um inklusive köldbryggor resulterade i 

0,331 W/m
2
·K. Um minskade med 9,5 % när köldbryggorna inte beaktades och 

resulterade i 0,284 W/m
2
·K. Detta stämmer väl överrens med (Peterson, 2009), dvs att 

köldbryggor kan påverka klimatskärmens genomsnittliga värmegenomogångskoefficient 

mellan ett par procent till uppemot tjugo procent eller mer, beroende på klimatskärmens 

värmeisoleringsgrad.  

Tabell 22 Köldbryggornas påverkan på det genomsnittliga värmegenomgångstalet baserat på Ψ-värden 

framtagna under detta arbete 

Um inkl. köldbryggor 0,311 W/m
2
∙K 

Um exkl. köldbryggor 0,284 W/m
2
∙K 

Differens 9,5 % 

 

Köldbryggornas inverkan på det genomsnittliga värmegenomgångstalet var tidigare 

10,2% (se tabell 23).    

Tabell 23 Köldbryggornas påverkan på det genomsnittliga värmegenomgångstalet baserat på Fastecs 

framtagna Ψ-värden 

Um inkl. köldbryggor 0,313 W/m
2
∙K 

Um exkl. köldbryggor 0,284 W/m
2
∙K 

Differens 10,2 % 

 

Fördelningen av köldbryggorna för referenshuset skiljer sig relativt stort mellan de 

beräkningar som Fastec tidigare gjort och de beräkningar som gjorts under detta arbete 

(se tabell 26). I tabell 24 kan avläsas att tidigare bestod punktinfästningar för ca 50 % av 

de totala köldbryggorna. Enligt SGBC bedöms inte punktformiga köldbryggor annat än i 

de fall då det är mycket stora. Exempel på stora punktinfästningar kan vara utvändiga 

balkonger. I denna byggnad då entresolbjälklaget byggs som invändiga stommar utan 

stora punktinfästningar genom klimatskalet ska dessa alltså inte ingå.   
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Tabell 24 Fördelning av köldbryggor framtagna av Fastec i VIP-Energy.

  

Tabell 25 Fördelning av köldbryggor framtagna i Heat2 under detta arbete. 
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Tabell 26 Förhållande mellan tidigare framtagna köldbryggor i Vip-Energy och köldbryggor framtagna i 

Heat2 under detta arbete. 

 

 

Energifördelningen vid den balansberäkning som gjorts av Fastec ser ut enligt figur 40. 

Trots att fördelningen av köldbryggorna skiljer sig stort åt i de två beräkningsfallen blev 

den slutliga energifördelningen närmast oförändrad.  

 

Figur 40 Fördelning av angiven energi framtagna av Fastec i VIP-Energy 
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Energifördelningen ser ut enligt figur 41 med Ψ- värden framtagna i Heat2.  

 

Figur 41 Fördelning av angiven energi baserat på nya Ψ-värden framtagna under detta arbete. 
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5 Diskussion 

För att uppnå kundens krav att byggnaden ska klara de miljömål som de önskar kräver det 

i många fall att byggnadens energibalansberäkning ska vara noggrant gjord. Det är inte 

alltid tillåtet att använda sig av enbart schablonvärden när man tar fram köldbryggor. För 

en erfaren konsult som använt sig av de program som finns på marknaden idag tar det i 

genomsnitt ca två timmar för att beräkna en köldbrygga. Att rita upp köldbryggan i 

programmet tar dock inte många minuter. Det gäller att kunna kartlägga köldbryggan, 

tolka ritningar och genomföra beräkningen på rätt sätt. 

Att använda sig av schablonvärden och uppskattningar kan ge felaktiga resultat. Desto 

mer isolerat ett hus är desto viktigare är det att vara noggrann i sina beräkningar. För i 

byggnader med tjocka isoleringsskikt blir köldbryggor mer avgörande. I detta arbete har 

en butikslokal i norra Sverige undersökts. Denna byggnad är väl isolerad i väggar och tak, 

däremot i golv och vid platta på mark används relativt lite isolering.   

BBR:s kravnivå för specifik energianvändning i byggnader är idag inte speciellt högt 

ställda. När kunder däremot efterfrågar certifierade byggnader resulterar det i hårdare 

krav på specifik energianvändning. Denna byggnad hade utöver BBR:s inga övriga krav 

ställda på sig. Som vi ser i resultatdelen klarade denna byggnad kravet med god marginal. 

Som nämnt i kapitel 1.1 krävs det att köldbryggor ska vara framtagna med hjälp av ett 

beräkningsprogram liknande Heat2 när en certifiering enligt Miljöbyggnad GULD vill 

uppnås.  De Ψ-värden som är framtagna i denna rapport kommer alltså ligga till grund för 

kommande energibalansberäkningar.   

Även om de specifika köldbryggorna i den tidigare gjorda energibalansberäkningen 

skiljer sig stort från de Ψ-värden som är framtagna i denna rapport, skiljer sig 

slutresultatet inte nämnvärt. Detta beror till största delen på att vid den tidigare framtagna 

energibalansberäkningen var punktformiga köldbryggor inräknade och står för en stor del 

av de totala köldbryggorna. Enligt SGBC bedöms inte punktformiga köldbryggor annat 

än i de fall då det är mycket stora. Så som utvändiga balkonger i stor utsträckning m.m. I 

denna byggnad då entresolbjälklaget byggs som invändiga stommar utan stora 

punktinfästningar genom klimatskalet ska de alltså inte ingå. Jag har alltså bortsett från 

dessa punktformiga köldbryggor. I stället kan vi se att köldbryggan som uppstår i fönster- 

och dörranslutningar är betydligt större än vid tidigare beräkningar. Köldbryggan som 

uppstår mellan tak och vägg var inte tidigare framtagen och den påverkar resultatet 

betydligt. 
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5.1 Felkällor   

Indata påverkar resultat i högsta grad. Att studera liknande byggnaders 

energibalansberäkning och vara noga med grundläggande indata är avgörande för ett 

korrekt resultat.  

5.2 Förbättringar   

Eftersom stål leder värme mycket bra kan en förbättring erhållas genom att begränsa 

användandet av stål. Dock är användandet av stålprofiler runt öppningar enkelt och 

snabbt.  

Sandwichelementen är klädda ut- och invändigt med plåt. När fönster, dörr och port ska 

monteras används en stålprofil i öppningen. Problemet med denna konstruktion är plåten 

som förbinder ut- och insidan med varandra. Eftersom stål leder värme mycket bra 

kommer värme att vandra ut mycket enkelt. Detta påverkar storleken på köldbryggan 

negativt i dessa anslutningar. 

5.3 Rekommendationer 

På Fastec finns redan mycket kunskap om byggfysik och erfarenhet av montering av 

ingående detaljer. För att utveckla företaget är det viktigt att de medarbetare som har 

viktig kunskap delar med sig till de som behöver den för att öka standarden på sitt 

företag. Ett utökat och tydligare detaljbibliotek kan vara ett bra verktyg för att sprida 

kunskap och erfarenheter om de olika detaljlösningarna.  

5.4 Utvärdering av arbete 

Jag har haft en relativ klar bild under arbetets gång vad syftet med detta arbete var. Fastec 

har varit tydlig i sin kravspecifikation och bistått med den hjälp jag har varit i behov av. 

Att lägga upp tidsschema och göra en projektplan vid uppstarten av arbetet var därför 

relativt enkelt. Jag började med att gå igenom ritningar och analysera hur byggnaden är 

uppbyggd för att få en uppfattning om referenshusets utformning. Detta gav mig också 

insikt om varför man valt vissa detaljlösningar och var de största köldbryggorna 

uppträder. Vidare gjordes litteraturstudier för att fördjupa mig i ämnet byggfysik och få 

underlag till teoridelen i arbetet. Största delen av arbetet var att lära mig Heat2. För att 

kunna göra korrekta beräkningar är man tvungen att vara insatt i de standarder som finns 

vid köldbryggeberäkningar. Att sätta sig in i hur Vip-Energy fungerar var också en del av 

arbetet. Bra hjälp från företaget där jag gjort examensarbetet underlättade denna del. 
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5.5 Slutsatser 

De Ψ-värden som skiljer sig mest mellan mina beräkningar och de Fastec redan har tagit 

fram är dessa tre köldbryggor: 

 Anslutning mellan fönster och vägg.  

 Anslutning mellan dörr och vägg.  

 Anslutning mellan port och vägg.  

Anledningen till detta är att vid framtagandet av köldbryggan i Vip-Energy är stålprofilen 

som används för att fästa fast fönstret inte med i beräkningen. Enligt de ritningar som 

finns används denna stålprofil vid infästning av dörrar, fönster och portar. Ett alternativ 

för att slippa dessa stålprofiler vid fasta fönster är att använda SAPAs fönster som är 

anpassat för att monsteras i lättvägg (se figur 42 och 43). Köldbryggan som uppträder på 

grund av stålprofilen kommer därmed att minskas. 

 

Figur 42 Karminfästning för fasta fönster (SAPA) 

 

Figur 43 Karminfästning för öppningsbara fönster (SAPA) 

 

Tre av de konstruktionsdetaljer där en köldbrygga skulle kunna uppstå resulterade i 

nollvärden.  

Baserat på mina tidigare kunskaper så trodde jag att en av de största köldbryggorna skulle 

uppstå i anslutningen mellan plattan på mark och betongsockeln. Det visade sig att för 

denna byggnad blev värdet på den kölbryggan obetydlig. En köldbrygga blir oftast större 

desto mer isolering man använder kring en omslutande konstruktion. Detta på grund av 

att värmen har svårare att ta sig ut genom isolerskiktet och i stället pressar sig genom den 

så kallade köldbryggan. Eftersom grunden i detta fall består av mycket lite isolering 

medför det i detta fall ingen köldbrygga. Värmen försvinner istället genom hela plattan 



54 

 

och behöver inte pressa sig ut via anslutningen mellan platta och betongsockeln. Det kan 

tyckas bra med få köldbryggor, men i detta fall är det på bekostnad av ett  högt u-värdet 

för plattan vilket i förlängningen kan medför större värmeförluster. Anledningen till att 

Fastec bygger denna butik med lite isolering under bottenplattan är att lokalen har höga 

laster av verksamhetsenergi. Butiken har långa öppettider då spotlights och annan 

belysning värmer upp lokalen vilket skapar ett kylbehov stora delar av året. Har man lite 

isolering under byggnaden leder det till ett mindre kylbehov, vilket i sin tur resulterar i 

bättre energiprestanda.  

Kantbalken som löper runt byggnaden behöver nödvändigtvis inte se ut på samma sätt 

längs hela sin sträcka. Det kan finnas stora variationer i utförandet. I detta exempel 

varierade utformingen till viss del men överlag hade kantbalken samma låga isolering 

vilket medfört att jag kunnat se kantbalken enligt den beräkning jag gjorde. Vid mer 

isolerade kantbalkar och där variationerna är fler, vilket resulterar i större köldbryggor 

måste man även där göra klart för sig var gränsen ska dras och kunna bedöma vilken 

påverkan ens noggrannet kommer att ha på beräkningsresultatet. 

I anslutningen mellan väggelementen och betongelement kan en köldbrygga uppstå om 

drevningen inte genomförs på helt korrekt sätt. Det är alltså viktigt att påpeka för 

montörerna konsekvenserna av slarviga utföranden.  

Stål är ett material som har låg värmelagringskapacitet och hög värmeledningsförmåga. 

Materialet är därför inte att rekommendera vid anslutningar och infästningar ur 

köldbryggehänsyn. Stål är däremot ett utmärkt material att använda i konstruktioner med 

tanke på hållfasthet och pris. De olika anslutningarna som undersöks visar tydligt att 

stålets inverkan på köldbryggor ger höga värden på köldbryggorna. Skulle man kunna 

byta ut stålet mot trä skulle mer energi sparas. I denna byggnad ligger specifik 

energianvändning och genomsnittligt värmegenomgångstal långt under BBR:s krav.   

För at se hur mycket köldbryggorna påverkar det genomsnittliga värmegenomgångstalet 

gjorde jag beräkningar i Vip-Energy. En energibalansberäkning utan köldbryggor och en 

med. Beräkningen visade att köldbryggorna består av 9,5 % av det genomsnittliga 

värmegenomgångstalet. Enligt kapitel 2.2 kan vi läsa att köldbryggor kan påverka det 

genomsnittliga värmegenomgångstalet upp till 20 %. Denna byggnad tycker jag därmed 

har godkänd storlek på dess totala köldbryggor. 

Att minska tjockleken på väggelementen ett steg för att komma ner i pris är inte rimligt 

då det förmodligen skulle innebära ökade värmeförluster vilket i sin tur ökar 

uppvärmningskostnaderna för fastighetsägaren.  
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Slutsatser man kan dra av detta är att stål i hög grad leder kyla in i konstruktionen. Detta 

vägs upp av att stålpelare är smidigt att bygga med, är hållbart och billigt. De köldbryggor 

som uppstår på grund av stålprofiler och pelare i stål är relativt liten i förhållande till 

byggnadens totala klimatskal. Förbättringar skulle bland annat kunna göras vid dess 

infästningar genom att komma på lösningar för att förbättra isoleringen kring pelarna och 

använda fönster med inbyggda väggfästen.  
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Bilaga G – Resultatdokument för vägg som anslut till dörr 
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Bilaga I – Resultatdokument för anslutning mellan två väggelement 
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Bilaga L – Resultatdokument för anslutning mellan betongsockel och väggelement 
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Bilaga O – Resultatdokument för vägg som anslut till fönster 

  



 

Bilaga P – Resultatdokument för portanslutning 

  



 

Bilaga Q – Resultatdokument för port 

  



 

Bilaga R – Resultatdokument för vägg som anslut till port 

  



 

Bilaga S – Resultatdokument för ytterhörn i betongelement 

  



 

Bilaga T – Underlag för energibalansberäkning. Framtagna av Fastec. 

 

Utfall köldbryggor Zon 1 Zon 2 Zon 3 

Ytterhörn      

SO 15,8     

SV 7     

NO 8,9   7,2 

NV   7,2   

Dörr port nisch                                   

N   
 

18,7 

Ö       

S 4,9  9,8   

V 9,8 
 

  

Punktinfästningar           

N   54 217 

Ö 596st   163 

S 271st     

V 596st 163   

   k l                                               

N  3,3 9,8 20,5 

Ö 59,2   15,7 

S 35,1     

V 62,1 12,6   

F                                  

N 9,8     

Ö 10,5     

S 9,8     

V   
 

  
  



 

Bilaga U – Underlag för energibalansberäkning. Framtagna under ex-jobbet. 

 

Utfall köldbryggor Zon 1 Zon 2 Zon 3 

Ytterhörn      

SO 11,6     

SV 5,8     

NO 5,8   5,8 

NV   5,8   

                                        

N   10,28 9,54 

Ö       

S 5,14     

V 5,14 5,14   

 ak                                      

N   10,25 19,75 

Ö 63,75   11,25 

S 30     

V 63,75 11,5   

   k l                                               

N   10,25 19,75 

Ö 63,75   11,25 

S 30     

V 63,75 11,25   

                                            

N 8,6     

Ö 10,5     

S 8,6     

V   18,4   

Hörn betongelement   

SO 0,5     

SV 0,5     

NO     0,5 

NV   0,5   

Port   

N     10,1 
 

 



 

Bilaga U – Underlag för lokalisering av köldbryggor i referenshuset 
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