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Abstract 
Berggren, O. (2014) COMSOL Multiphysics – An analysis tool for energy applications when 

conducting numerical simulations on thermal bridges and analysis of moisture in construction 

details. Master thesis in Energy Engineering. Department of Applied Physics and Electronics 

at Umeå University.  

The consultant company Tyréns has at its office in Umeå decided to evaluate the application of 

the software COMSOL Multiphysics.  The evaluation consisted of a simulation on an energy 

engineering problem with its origin from a project at Tyréns, performed in COMSOL 

Multiphysics. 

The chosen project for this task was a part of the design plans of the culture house Väven in 

Umeå. These design plans includes the analysis of a thermal bridge and moisture on a variety 

of construction details, where one of them was selected to be investigated further.  

The main purpose of the investigation was to analyze if the results obtained from the 

simulations performed in COMSOL Multiphysics were equivalent compared to the results from 

the design plans. The investigation also included the presentation of an overall cost estimation 

for the software COMSOL Multiphysics. 

The obtained results from the analysis of the thermal bridge and moisture in the construction 

were in both cases slightly raised compared to the results from the design plans, in average an 

increase of 20 %. 

The work undertaken concludes that there is fully possible to recreate the previously executed 

simulations extracted from the design plans in accordance to the requirements and standards 

that are set. The obtained results are equivalent, even though a minor difference, compared with 

the results from the design plans and are valid too be used in a real life scenario. 

The obtained conclusions are that it is possible to prevent moisture in the construction detail. 

However, the overall U-value, 𝑈𝑚, indicates that the energy efficiency of the entrance square 

is not good enough to reach the requirements of the SNBBP (Swedish National Board of 

Housing, Building and Planning). Even though the U-value for the construction detail, 𝑈𝑎, can 

be assumed to meet the criteria’s of the SNBBP. 

Due to the fact that the simulations were conducted with COMSOL Multiphysics without any 

major problems and provided valid results, it is considered that the software is an appropriate 

tool to perform simulations at Tyréns. However, the cost for a floating license of the software 

Flixo is much less then for COMSOL Multiphysics. COMSOL Multiphysics is at the time of 

this study four times as expensive as Flixo. COMSOL Multiphysics has though an advantage 

because it can treat problems with a multiphysical nature in one, two and three dimensions with 

the use of only its standard edition. To ensure that the use of COMSOL Multiphysics can be 

economical viable, it is necessary that the software is used in multiple applications besides 

performing simulations on thermal bridges and moisture in construction details.            
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Sammanfattning 

Berggren, O. (2014) COMSOL Multiphysics – Ett energitekniskt analysverktyg vid numerisk 

simulering av köldbryggor och analys av fukt i konstruktionsdetaljer. Examensuppsats i ämnet 

energiteknik. Institutionen för tillämpad elektronik och fysik vid Umeå Universitet. 

Konsultföretaget Tyréns har vid sitt kontor i Umeå önskat att utvärdera tillämpningen av 

programvaran COMSOL Multiphysics. Arbetet bestod av att på nytt simulera och analysera en 

energiteknisk problemställning, som sedan tidigare ska ha genomförts vid Tyréns.  

Det valda projektet kallas i detta arbete för referensprojektet och är en del av projekteringen av 

kulturhuset Väven i Umeå. I referensprojektet behandlas analyserna av köldbryggor och 

fuktkondensation för flertalet konstruktionsdetaljer, där en av analyserna valdes ut för vidare 

utvärdering i detta arbete.  

Målet med utvärderingen var att undersöka om resultaten från arbetet var jämförbara med 

referensprojektets resultat. I detta ingick det även en presentation av en översiktlig 

kostnadskalkyl för programvaran COMSOL Multiphysics. 

Resultaten från analysen av köldbryggan och kondensationen av fukt i konstruktionsdetaljen 

var i jämförelse med resultaten från referensprojektet något förhöjda, i snitt 20 %.  

Det genomförda arbetet påvisar att det är möjligt att återskapa de tidigare utförda 

simuleringarna från referensprojektet i enlighet med det krav och standarder som ställs. De 

erhållna resultaten är, trots en viss skillnad, jämförbara med de från referensprojektet och är 

giltiga för att användas vid en verklig projektering.  

Det slutsatser som kan dras utifrån de erhållna resultaten är att utfall av kondens kan undvikas 

och att den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, 𝑈𝑚, indikerar att entrétorgets 

energiprestanda ej kommer att nå upp till kraven i BBR. Detta trots att 𝑈𝑎-värdet kan antas 

uppfylla kraven.  

Då simuleringarna har utförts utan problem i COMSOL Multiphysics och tillgodosett detta 

arbete med giltiga resultat, anses programvaran vara ett lämpligt simuleringsverktyg hos 

Tyréns. Kostnaden är dock för en flytande licens av Flixo, i jämförelse till COMSOL 

Multiphysics mycket lägre. COMSOL Multiphysics är vid utredningstillfället drygt fyra gånger 

så kostsamt. Fördelen med COMSOL Multiphysics är dock att det kan behandla flera olika 

typer av fysikaliska problemställningar i en-, två- och tredimensioner med endast 

grundprogrammet. För att användningen av COMSOL Multiphysics ska vara ekonomisk 

försvarbart, krävs det att programvaran också används vid tillämpningar utöver simuleringar 

kring köldbryggor och kondensation av fukt. 
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Detta examensarbete har utförts inom civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå 

Universitet och omfattar 30hp. 
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1. Inledning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört inom civilingenjörsprogrammet i 

energiteknik vid Umeå Universitet. Arbetet har genomförts på uppdrag av Tyréns. I detta 

avsnitt beskrivs bakgrund, litteraturstudie, krav och standarder från myndigheter, syfte, 

mål och avgränsningar för detta arbete.  

1.1. Bakgrund 
Tyréns är stiftelseägt konsultföretag [1] och verksamt inom sex stycken 

marknadsområden vilket är byggnader, industri, infrastruktur, klimat och miljö, 

samhällsplanering och vatten [2]. Då Tyréns har mottot ”för bättre samhällen” och en 

genomarbetad miljöpolicy, är det alltid aktuellt för dem att begränsa och förebygga en 

negativ påverkan av miljön och klimatet vid projektering [3].  

 

Enligt det nationella klimatmålet 2020 ska Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 

minskas till en nivå som bör vara lägre än utsläppsnivån år 1990 [4] och som en del i 

arbetet med att lyckas med detta har det specificerats sexston stycken miljömål för 

Sverige [5]. Det som relaterar denna studie till de nationella miljö- och klimatmålen är 

arbetet med att energieffektivisera för att motverka utsläppsökningar.  

 

Att effektivisera en byggnads energianvändning genom att analysera dess nuvarande 

energiprestanda är essentiellt för att minska dess totala miljö- och klimatbelastning. En 

sådan analys kan till exempel genomföras efter att den nuvarande lösningen har 

modulerats och simulerats. I dagsläget är det mycket vanligt att konsulter använder sig av 

simuleringsprogram för att genomföra analyser i samband med en projektering, då detta 

är ett arbetseffektivt och beprövat tillvägagångssätt.  

 

För att bland annat främja arbetet kring att minska en negativ miljö- och klimatpåverkan, 

har Tyréns valt att utreda om simuleringar utförda i COMSOL Multiphysics kan vara dem 

till nytta. Därav behandlar detta arbete simuleringen av värmetransporten genom ett 

takparti vid kulturhuset Väven i Umeå. Detta för att bland annat beräkna konstruktionens 

köldbrygga och även undersöka risken för kondensationen av fukt vid givna parametrar. 
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1.2. Litteraturstudie 
Nollenergihus har blivit en allt mer förekommande term inom bostadssektorn runt om i 

de europeiska nationerna efter att europarlamentet och -rådet den 19 maj år 2010 fastslog 

ett nytt EU-direktiv gällande byggnaders energiprestanda. Direktivet 2010/31/EU syftar 

till att höja energieffektiviteten hos byggnader och byggnadsenheter. Detta ska 

åstadkommas genom att medlemstaterna på nationell och regional nivå antar en 

beräkningsmetod. Den valda metoden ska ta hänsyn till diverse faktorer, där några av 

dessa är byggnadens termiska egenskaper vad gäller dess termiska kapacitet och isolering, 

dess värmeanläggningar och varmvattenförsörjning, dess 

luftkonditioneringsanläggningar och så vidare. Direktivet inkluderas även av minimikrav 

gällande den totala energiprestandan. Till detta tillkommer även andra regler och stadgar 

för att energiprestandakraven satta för år 2020 ska vara möjliga att uppfyllas [6].  

Det nya direktivet har uppmärksammats i några av de lästa artiklarna [7, 8], som en följd 

av att produktionen av energieffektiva byggnader har tagit fart. Alla är ense om att 

kvalitativa utredningsmetoder med en gemensam standard för köldbryggor är ett måste. 

Då de relativa transmissionsförlusterna ökar i samband med att våra byggnader blir allt 

mer energieffektiva. Skillnaden mellan den relativa inverkan av köldbryggorna på den 

totala energiförbrukningen under ett år hos en 70-talsbostad och en modern bostad kan 

uppgå till 21 % [7]. 

Capozzoli, Gorrino och Corrado skriver i deras artikel att en ökande isoleringstjocklek 

endast reducerar den endimensionella värmetransporten samt påverkar den 

flerdimensionella värmetransporten endast marginellt, om värmetransporten via 

köldbryggor ej har granskats och korrigerats på ett tillfredställande sätt. Detta kan trots 

att isoleringsmängden ökas, medföra att det faktiska uppvärmningsbehovet för en 

byggnad kan vara 30 % högre än den estimerade vid projekteringsstadiet. Förutsatt att 

felaktiga åtgärder har vidtagits för att förhindra att allt för stora värmetransporter sker via 

köldbryggorna [7]. 

Att köldbryggor bör minimeras genom en god metodik, är en av grundstenarna i Berggren 

och Walls artikel. Dem menar att då brukandet av byggnader står för dryga 40 % av den 

totala energianvändningen och 24 % av de totala växthusgasutsläppen världen över, bör 

köldbryggor adresseras med kvalitativa och standardiserade metoder. Detta för att 

minimera deras negativa inverkan på energieffektivitet. Vikten av att nyttja en gemensam 

standard när energiberäkningar ska genomföras är essentiellt för att resultat ska kunna 

jämföras mellan varandra. För närvarande finns standarden EN ISO 13789, vilket är en 

standard för hur transmissionsvärmetransportskoefficienten ska beräknas på ett utförligt 

vis. Trots detta finns det näst intill lika många metoder som det finns länder i Europa vid 

beräkning av köldbryggor och många av dem som används är förenklade metoder [8]. 

I Capozzoli, Gorrino och Corrados artikel förtydligas vikten av att i största möjliga mån 

använda utförliga metoder istället för förenklade metoder. Det finns alltid en viss 

osäkerhet i alla typer av metoder, dock så är storleken på osäkerheten beroende av 

metoden. Enligt dem så kan metoderna för att beräkna köldbryggor rangordnas efter deras 

osäkerhet på följande vis: den mest osäkra metoden är att beräkna köldbryggor utifrån 

standarden EN ISO 14683 där schablonvärden och förenklade metoder används. Detta 

ger normalt sätt en osäkerhet på ±50 %. Det går även att beräkna köldbryggor på manuellt 

vis med hjälp av kataloger. Dessa kataloger innehåller fördefinierade värden för 

köldbryggan som beror på den valda konstruktionslösningens utformning. Manuella 

metoder baserade på kataloger ger normalt sätt en osäkerhet på ±20 %. De metoder som 
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resulterar i den minsta osäkerheten är de som baseras på numeriska beräkningar enligt 

standarden ISO EN 10211. Denna metod har normalt sätt en osäkerhet på ±5 % [7]. 

Enligt Wingård ska de metoder som baserar sig på numeriska beräkningar användas i 

största möjliga mån, på grund av den låga osäkerheten och framförallt implementeras på 

konstruktionsdetaljer som har geometriskt komplexa strukturer bestående av olika 

material [9]. 

Evola, Margani och Marletta skriver i deras artikel om vikten av att adressera köldbryggor 

i avseendet av att minimera riskerna med fuktrelaterade problem, så som mögelskador 

med mera [10]. Mögel i byggnader kan leda till det så kallade Sjuka-hus syndromet och 

som följd av detta kan de som upprätthåller sig i byggnaden drabbas av astma och andra 

kroniska sjukdomar. Mögelproblem relaterade till fukt utvärderas grundligt i Park och 

Cox-Gansers artikel [11], där de poängterar hälsoriskerna med mögel i byggnader. 

Sammanfattningsvis framgår det från båda artiklarna att utbredningen av mögel ska 

förhindras på bästa möjliga sätt [10, 11]. 

1.3. Krav & standarder från myndigheter 
I detta avsnitt sammanfattas de krav och standarder som är relevanta för det utförda 

arbetet. 

1.3.1. Boverkets byggregler – Avsnitt 9: Energihushållning 

Den myndighet som ansvarar för samhällsplanering, byggande och boende i Sverige 

kallas för Boverket. De stiftar de byggregler, föreskrifter och allmänna råd om 

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder som ska gälla vid bland annat om-, 

till- och nybyggnationer [12]. 

Under avsnitt 9 i BBR beskrivs hur en god energihushållning ska uppnås enligt nationella 

och europeiska standarder. I detta avsnitt definieras bland annat hur den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelar och köldbryggor ska beräknas med 

hjälp av formel och standarder. 

I underavsnittet 9:1 Allmänt, står det att ”Byggnader ska vara utformade så att 

energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv 

värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning” [13]. Där detta arbete kan relateras 

till att erhålla låga värmeförluster. 

I underavsnittet 9:2 Bostäder, delas Sverige upp i tre stycken klimatzoner. I ordningen 

norra, mellersta och södra Sverige där respektive zon anges med de romerska siffrorna I, 

II och III se Bilaga 3 – Övriga figurer figur 43. Klimatzonerna har samma maximalt 

tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, 𝑈𝑚, som är satt till 0.40 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

[13]. 

I underavsnittet 9:3 Lokaler, specificeras ungefär samma krav som i avsnitt 9:2 Bostäder. 

I detta fall har utrymmen klassade som lokaler lindrigare krav på sig när det gäller den 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, 𝑈𝑚. Klimatzonerna har även här samma 

maximalt tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, 𝑈𝑚, som är satt till 

0.60 𝑊 𝑚2𝐾⁄  [13]. 
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I underavsnittet 9:4 Alternativa krav på byggnaders energianvändning, anges alternativ 

till de krav som ställs i underavsnitten 9:2 och 9:3. Här specificeras 

värmegenomgångskoefficienter för några byggnadsdelar, 𝑈𝑖. De byggnadsdelar som 𝑈𝑖 

specificeras för är i ordningen tak, vägg, golv, fönster och ytterdörr. Värdet av 𝑈𝑖 för 

byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme är 0.13 𝑊 𝑚2𝐾⁄ , 0.18𝑊 𝑚2𝐾⁄ , 

0.15𝑊 𝑚2𝐾⁄ , 1.3 𝑊 𝑚2𝐾⁄  och 1.3𝑊 𝑚2𝐾⁄  respektive. Medans värdet av 𝑈𝑖 för byggnader 

med elvärme där 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 är 51 – 100 kvadratmeter är 0.08𝑊 𝑚2𝐾⁄ , 0.10 𝑊 𝑚2𝐾⁄ , 

0.10𝑊 𝑚2𝐾⁄ , 1.1 𝑊 𝑚2𝐾⁄  och 1.1𝑊 𝑚2𝐾⁄  respektive [13]. Se tabell 1. 

Tabell 1 – 𝑼𝒊 ska, för 𝑨𝒐𝒎, ej överskrida dessa tabulerade värden [13]. 

 

𝑼𝒊 

Byggnad med annat 

uppvärmningssätt än 

elvärme [𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄ ] 

Byggnad med elvärme där 

𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑 är 51 – 100 𝒎𝟐 

[𝑾 𝒎𝟐𝑲]⁄  

𝑈𝑡𝑎𝑘 0.13 0.08 

𝑈𝑣ä𝑔𝑔 0.18 0.10 

𝑈𝑔𝑜𝑙𝑣 0.15 0.10 

𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 1.3 1.1 

𝑈𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑑ö𝑟𝑟 1.3 1.1 

1.3.2. Standarder 

I. SS-EN ISO 13789:2007 och SS 24230 

I dessa två standarder anges det hur 𝑈𝑚 ska bestämmas för olika byggnadsdelar samt hur 

köldbryggor ska beräknas, se ekvation 7. 

II. EN ISO 10077-2:2012, Thermal performance of windows, doors and shutter – 

Calculation of thermal transmittance – Part 2: Numerical method for frames, 2012 

Denna standard förklarar hur numeriska metoder ska användas för att på ett korrekt sätt 

utföra en simulering av värmetransport genom bland annat en fönsterram. Här anges det 

även hur randvillkor ska definieras för att kraven i standarden ska uppfyllas. 

III. SS-EN ISO 13947:2006 

Denna standard anger en förenklad definition av ekvation 7 och gäller för glasfasader, se 

ekvation 8. 
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1.4. Syfte 
Som ett resultat av Magnus Flod och Ulf Wiklunds initiativ har detta arbete utförts i syfte 

att undersöka möjligheterna med att tillämpa det multifysikaliska simuleringsprogrammet 

COMSOL Multiphysics för energitekniska problemställningar vid Tyréns kontor i Umeå. 

1.5. Mål 
Arbetet är avsett att svara på följande mål: 

1. Besvara om det är möjligt att återskapa en tidigare utförd energiteknisk 

simulering i programvaran COMSOL Multiphysics i enlighet med de krav och 

standarder som ställs. 

2. Besvara om det är möjligt att från den genomförda simuleringen i detta arbete 

erhålla jämförbara resultat med den tidigare utförda beräkningen/simuleringen. 

3. Besvara i avseendet på tillämpning och kostnad om COMSOL Multiphysics är 

ett lämpligt simuleringsverktyg för Tyréns vid dessa typer av energitekniska 

problemställningar. 

4. Analyser från ett teoretiskt perspektiv och där igenom besvara om det erhållna 

simulerade resultatet är giltigt. 

1.6. Avgränsning 
Arbetet ska omfattas av endast ett tidigare utfört simuleringsuppdrag vid Tyréns i Umeå 

och vara en energiteknisk problemställning. Arbetet avser att undersöka de 

beräkningsmässiga och analytiska möjligheterna vid användandet av COMSOL 

Multiphysics utifrån de krav och standarder som ska uppfyllas. 
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2. Referensprojekt 
Analysen av köldbryggor och kondensation av fuktig luft för entrétorgets glastak vid 

kulturhuset Väven i Umeå har den ansvariga glastaksleverantören Seele utfört [20]. I detta 

arbete har de simulerat värmeförlusterna genom konstruktionsdetaljerna och sedan 

plockat ut resultat från dessa för att beräkna de intressanta parametrarna. Huvudsyftet var 

att undersöka den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, den linjära 

köldbryggan och om det kunde uppstå en kondensation av fukt på eller inuti de undersökta 

konstruktionsdetaljerna.  

Denna rapport finns att tillgå hos Tyréns och har under detta arbete används som ett 

referensdokument. 

2.1. Referensobjekt – Kulturhuset i Umeå 
Byggnationen av kulturhuset Väven i Umeå påbörjades under året 2011. Kulturhuset 

kommer att innefattas av sammanlagt tjugofemtusen kvadratmeter lokalyta, där det ska 

husera kulturella och kommersiella verksamheter [26]. Se figur 1. 

 

Figur 1 – Kulturhuset Väven i Umeå, sett från Tegsbron [27]. 

Glastaket som simulerings- och beräkningsarbetet har utförts på, återfinns ovan ett 

entrétorg. Entrétorgets och glastakets position i förhållande till Väven är markerat i figur 

2 och dess utbredning visas i figur 3.  
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Figur 2 – Översiktsbild med genomskärning av Väven med entrétorget och glastaket markerat [28]. 

 

Figur 3 – Glastakets utbredning med intilliggande byggnader utmarkerade [20]. 

2.2. Referensdetalj – Vald konstruktionsdetalj 
I referensprojektet har det undersökts flertalet konstruktionsdetaljer, var av endast en 

valdes ut för detta arbete, närmare bestämt den som hade den enklaste geometrin. I figur 

4 illustreras den valda konstruktionsdetaljen.  
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Figur 4 – Ritning över utvald konstruktionsdetalj i glastaket ovan entrétorget [20]. 

Den valda konstruktionsdetaljen bestod av flera material, vilka alla är markerade i figur 

5. 

 

Figur 5 – Material i vald konstruktionsdetalj [20]. 
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3. Fördjupning kring köldbryggor & fukt i konstruktion 
I detta kapitel beskrivs det allmänt om begreppet köldbrygga och fukt i 

konstruktionsdetaljer. 

3.1. Allmänt om begreppet köldbrygga 
Begreppet köldbrygga används inom byggnadsfysiken för att beskriva ett lokalt område 

på konstruktionens klimatskärm där det råder en förhöjd värmeledande förmåga. Där 

klimatskärmen definieras som de avgränsande byggnadsdelarna som står mellan 

byggnadens insida och dess omgivande miljö. Vilket betyder att byggnadens tak, 

ytterväggar och golv/grund tillsammans utgör klimatskärmen [14], se figur 6. 

 

 

Oavsett utformning har klimatskärmen köldbryggor, där lokaliseringen av dessa kan 

tilldelas byggnadsdelar som uppfyller en eller flera av de nedanstående förutsättningar 

[15], se också figur 7. 

- Partier med minskad tjocklek 

- Genomförningar med differentierande värmekonduktivitet 

- Geometriska köldbryggor t.ex. hörn 
 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Exempel på klimatskärm [30]. 
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Det är viktigt att förtydliga att begreppet köldbrygga egentligen sammanfattar tre olika 

typer av köldbryggor. Vilka kallas för linjära, areella och punktformiga köldbryggor [15].  

3.2. Allmänt om fukt i konstruktionsdetaljer 
Fuktens inverkan på en konstruktionsdetaljs livslängd och hållfasthet kan vara påtaglig 

vid förhöjda koncentrationer. Fukten kan medföra att träbaserade material inuti 

konstruktionsdetaljen expanderar, vilket kan leda till utmattningsskador som påverkar 

dess livslängd. Detta gäller också för metallbaserade material som blir mer benägna 

(beroende på metallsort) att oxidera i samband med en förhöjd fukthalt. En förhöjd 

fukthalt kan också medföra mögeltillväxt, vars sporer kan vara hälsofarliga för de 

människor som exponeras för det. 

Förutom utmattningsskador och mögelrelaterade problem har fukten också en markant 

påverkan på energiprestandan. Flertalet studier indikerar att storleken på 

värmekonduktiviteten är proportionell mot fukthalten i materialet [16], och empiriskt 

visar dessa att värmekonduktiviteten ökar i storleksordningen 3-5 % för varje ökad 

procent fukt i konstruktionsdetaljen. För att förtydliga, ett isoleringsmaterial med 5 % 

fukthalt per volymenhet skulle lida av värmeförluster 15-25 % högre i jämförelse med ett 

torrt isoleringsmaterial.  

  

Figur 7 – Tre förutsättningar för uppkomsten av en köldbrygga. 



 

11 
 

4. Teori 
I detta kapitel beskrivs den teori kring värme- och masstransport som är relevant för att 

beräkna och analysera de erhållna resultaten. 

4.1. Värmekonduktivitet 
Värmeförluster genom en konstruktionsdetalj kan förklaras av ett materials förmåga att 

leda värme och beskrivs med hjälp av Fouriers lag. 

4.1.1. Fouriers lag – Värmekonduktivitet i en dimension 

För att en konduktiv värmeöverföring, �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑, ska ta vid krävs det ett system som 

innehåller två värmereservoarer med skilda temperaturer som skiljs åt av något slags 

medium. I enlighet med termodynamikens nollte och första samt andra huvudsats, 

kommer värmeöverföringen att ske från den varmare till den kallare reservoaren. 

Värmekonduktiviteten kan beskrivas med Fouriers lag enligt följande ekvation [16]: 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
     (1) 

De parametrar som ingår i ekvation 1 är värmeledningsförmågan hos det avskiljande 

mediet, 𝑘, och arean, 𝐴, vinkelrätt i förhållande till värmeöverföringens flödesriktning. 

De variabler som ingår i ekvation 1 är temperaturen vid en given punkt i mediet, 𝑇, och 

positionen i mediet, 𝑥. Tillsammans bildar dessa två ett förhållande mellan temperaturen 

och positionen, vilket kallas för en temperaturgradient, 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
. Detta förhållande beskriver 

temperaturförändringen i x-ledets rikting. 

4.2. Transporten av vattenånga och dess egenskaper 
Fukt kan i praktiken medföra negativa påfrestningar hos en konstruktionsdetalj och för 

att förstå detta krävs det att den tillhörande teorin förklaras och beskrivs.  

4.2.1. Relativ luftfuktighet 

Den relativa luftfuktigheten definieras av förhållandet mellan den befintliga andelen 

vattenånga och den maximalt möjliga andelen vattenånga vid en given temperatur i luften. 

Följande ekvation beskriver detta [16]: 

Φ =
𝑃𝑣

𝑃𝑠𝑎𝑡
      (2) 

Sambandet för den relativa luftfuktigheten beskrivs som kvoten mellan vattenångans 

partialtryck, 𝑃𝑣, och vattenångans partialtryck vid ett saturerat tillstånd, 𝑃𝑠𝑎𝑡 [17]. 

4.2.2. Daggpunkt – Mollierdiagrammet  

För att utvärdera risken med en kondensutfällning från fuktig luft i konstruktionen, måste 

förhållandet då fukten i luften kondenserar analyseras. Detta är möjligt med det så kallade 

Mollierdiagrammet.  

Vid en given relativ luftfuktighet, Φ, och lufttemperatur, 𝑇, har fukten i luften en given 

temperatur då den kondenserar. I fallet i figur 8, antas luftens temperatur vara 21°C och 

dess relativa luftfuktighet vara 30 %. För att bestämma den temperatur då fukten i luften 

kondenserar, måste denna punkt hittas i Mollierdiagrammet. Exempelvis hittas denna 

temperatur under den punkt där kurvorna för lufttemperaturen 21°C och den relativa 

luftfuktigheten 30 %, Φ = 0.3, skär varandra. Om denna skärningspunkt sedan förflyttas 
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vertikalt nedåt till där den skär mättnadslinjen, Φ = 1, erhålls den temperatur då fukten 

kan kondensera. I detta fall skulle det motsvara en temperatur på ungefärliga 3.5℃. 

 

Figur 8 – Exempel på daggpunkt i ett Mollierdiagram [18]. 

4.2.3. PSI_30 och PSI_100 

Vid analysen av kondensutfällningen av fukt har ett antal parametrar definierats. Dessa 

är i enlighet med referensprojektet följande parametrar: 

𝑃𝑆𝐼_30 = Φ𝑦𝑡𝑎      (3) 

Värdet på Φ𝑦𝑡𝑎 erhålls från Mollierdiagrammet och beskriver fukthalten för en given 

punkt nära referensdetaljens yta. En utförligare förklaring av tillvägagångssättet återfinns 

i Kapitel 4. Metod, avsnitt 4.6. Beräkningsgång. 

Den sista parametern beräknas på följande sätt: 

𝑃𝑆𝐼_100 =
Φ

Φ𝑦𝑡𝑎
      (4) 

Där PSI_100 är kvoten mellan den relativa luftfuktigheten, Φ, och fukthalten för en given 

punkt på referensdetaljens yta, Φ𝑦𝑡𝑎. 
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4.2.4. Ficks lag – Diffusion i en dimension 

Fukttransporten i en konstruktionsdetalj kan beskrivas med hjälp av Ficks lag. Denna 

ekvation kan skrivas på följande sätt [16]: 

�̇�𝑑𝑖𝑓𝑓 = −𝐷𝐴
𝑑𝐶

𝑑𝑥
      (5) 

Ekvationen beskriver masstransporten av vattenånga i förhållande till 

fuktkoncentrationen, 𝐶, för en given punkt i konstruktionen, 𝑥. Kvoten mellan dessa utgör 

koncentrationsgradienten, 
𝑑𝐶

𝑑𝑥
. Utöver dessa två parametrar består ekvationen också av 

diffusionskonstanten, 𝐷, och arean, 𝐴, vinkelrätt i förhållande till masstransportens 

flödesriktning. 

4.3. Analogi mellan Fouriers och Ficks lag 
Det finns ett tydligt samband mellan diffusionen och temperaturskillnaden för punkt A 

och B (givet att det är en temperaturskillnad skild från noll). Vilket är att fukten 

transporteras i samma riktning som temperaturgradienten och därav finns det en analogi 

mellan värmekonduktiviteten, ekvation 1, och diffusionen, ekvation 5 [16].  

Bortsätt från att de har olika enheter, antar Fouriers och Ficks lag samma linjärordinära 

differentialekvation och också samma exakta lösning. Detta medför att förhållandet 

mellan dem kan antas vara proportionellt. Uppstår det en förändring i 

temperaturskillnaden mellan punkterna A och B, är förändringen lika stor i 

fukttransporten mellan punkterna A och B . Detta implicerar, vid förutsättningen att 

diffusion kan förekomma, att fukttransporten går från den varma till den kalla sidan av 

konstruktionen. Se sambandet nedan: 

𝑑𝐶

𝑑𝑥
= −

1

𝐷𝐴𝐵𝐴
�̇�𝑑𝑖𝑓𝑓,𝑥     (6) 

 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
= −

1

𝑘𝐴𝐵𝐴
�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑,𝑥     (7) 

Där ekvation 6 och 7 kan sättas proportionella mot varandra: 

𝑑𝐶

𝑑𝑥
∝   

𝑑𝑇

𝑑𝑥
      (8)  

En notis kring detta är att om fukten i den naturligt förekommande diffusionen ges 

möjlighet att kondensera (förslagsvis nära en köldbrygga). Kommer värmeförlusten kring 

det fuktdrabbade området att öka i samband med att koncentrationen av fukt ökar [16]. 
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4.4. Beräkning av transmissionsförluster 
De tre typerna av en köldbygga (linjär, areell och punktformig) används vid beräkningen 

av transmissionsförluster och anges med de grekiska bokstäverna Ψ, 𝑈 och 𝜒, respektive. 

För att kravet enligt BBR, se Kapitel 1. Inledning, avsnitt 1.3.1. Boverkets byggregler – 

Avsnitt 9: Energihushållning, på värmeisolering av byggnadens klimatskärm ska 

uppfyllas, krävs att detta kan kontrolleras genom beräkningar. Här undersöks den 

genomsnittligt värmegenomgångskoefficienten, 𝑈𝑚. Värdet på denna koefficient 

beräknas enligt standarden SS-EN ISO 13789:2007, vilket beskrivs av följande ekvation 

[19]: 

𝑈𝑚 =
(∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1 +∑ 𝑙𝑘Ψ𝑘

𝑚
𝑘=1 +∑ 𝜒𝑗

𝑝
𝑗=1 )

𝐴𝑡𝑜𝑡
    (9)  

Ekvation 9 innefattas av värmegenomgångskoefficienten för konstruktionen, 𝑈𝑖, arean 

vinkelrätt i förhållande till värmekonduktivitetens flödesriktning, 𝐴𝑖, den linjära 

köldbryggans längd mellan punkt A och punkt B, 𝑙𝑘, värmegenomgångskoefficienten för 

den linjära köldbryggan, Ψ𝑘, den totala arean vinkelrätt i förhållande till 

värmekonduktivitetens flödesriktning, 𝐴𝑡𝑜𝑡, och värmegenomgångskoefficienten för en 

punktformig köldbrygga, 𝜒𝑗. 

För glasfasader tillämpas, enligt standarden SS-EN ISO 13947:2006, ett förenklat 

samband av ekvation 9. Där beräknas endast den linjära köldbryggan, Ψ, som tillsammans 

med värmegenomgångskoefficienten, U, ger det genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten, 𝑈𝑚. Ekvation 9 skrivs därav om till följande form [20]: 

𝑈𝑚 =
(∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1 +∑ 𝑙𝑘Ψ𝑘

𝑚
𝑘=1 )

𝐴𝑡𝑜𝑡
     (10) 

Den linjära köldbryggan, Ψ, bestäms därefter på följande sätt i enlighet med standarden 

SS-EN ISO 13947:2006 [20]: 

Ψ =
�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑

𝐿∙∆𝑇
      (11) 

Där �̇�𝑘𝑜𝑛𝑑 formuleras på följande sätt: 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑 = �̇�𝑡𝑜𝑡 − (𝑆𝑎 ∙ 𝑈𝑎 + 𝑆𝑏 ∙ 𝑈𝑏) ∙ ∆𝑇    (12) 

Efter att ekvation 11 och 12 har slagits samman, samt att uttrycket har förenklats. Kan 

den linjära köldbryggan slutligen formuleras på följande sätt: 

Ψ = (
�̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_1

∆𝑇
) − (𝑆𝑎 ∙ 𝑈𝑎 + 𝑆𝑏 ∙ 𝑈𝑏)    (13) 

Där värmegenomgångskoefficienten för sträckan a, 𝑈𝑎, och sträckan b, 𝑈𝑏, beräknas på 

följande sätt (där 𝑈𝑎 = 𝑈𝑏 pga. symmetriskäl): 

𝑈𝑎 = 𝑈𝑏 =
�̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_2

∆𝑇
     (14) 

4.5. FEM – Finita elementmetoden 
Finita elementmetoden är en numerisk metod (även kallat diskret metod), som används 

för att lösa randvärdesproblem för partiella differentialekvationer med hjälp av datorer. 
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Metoden presenteras ofta som ett specialfall av Galerkins metoder. Galerkins metoder 

syftar till att formulera om systemet av differentialekvationer till variationsform, det vill 

säga formulera om dem från kontinuerlig till diskret problemformulering. 

Först ska domänet (geometrin) som problemställningen önskas lösas på, delas upp i 

flertalet subdomän. Domänet kan till exempel utgöras av en fälg. Där subdomänerna 

bildar ett nät av trianglar, vilka breder ut sig över domänet. Detta nät kallas för mesh. 

Exempel på hur denna tillämpning av ett mesh skulle kunna se ut visas i figur 9.  

 

Figur 9 - Exempel på hur subdomänen är distribuerad över en geometri [21]. 

I figur 10 återfinns från vänster sida ett triangulärt subdomän. I mitten av figuren återfinns 

ett rektangulärt, rombformat subdomän och från vänster sida i figuren ett linjeformat 

subdomän. De tre första subdomänerna (sett från vänster sida i figuren) är alla 

tvådimensionella och den till höger i figuren är endimensionellt.  

 

Figur 10 – Exempel på olika typer av subdomän med nodpunkter. 
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Alla subdomäner antas ha nodpunkter längs områdesgränserna. Till varje nodpunkt, 𝑖, 
definieras en interpoleringsfunktion, 𝜙𝑖(𝑥), (även kallat för ett finit element) som är 

kontinuerlig över hela subdomänen, men som är nollskild endast i de delområden som 

omger nodpunkten. Funktionen 𝜙𝑖(𝑥) består vanligtvis av polynom av olika grad, men 

kan i vissa fall även utgöras av transcendenta funktioner. Om interpoleringsfunktionen 

utgörs av ett polynom, kan denna anta en linjär-, kvadratisk- samt kubiskvariation och så 

vidare. Beroende på polynomets grad, tilldelas varje enskilt subdomän en viss mängd 

nodpunkter. Ett polynom som har en linjärvariation (ett förstagradspolynom) kräver 

endast nodpunkter enligt de i figur 5. Om detta polynom stiger i grad krävs det att fler 

nodpunkter etableras och då efter subdomänens ränder; Om variationen först är linjär, 

som sedan ersätts av en kvadratiskvariation, måste en extra nodpunkt etableras på randen 

och i mitten av de två första. När polynomets grad stiger ytterligare kan det vara önskvärt 

att även nyttja nodpunkter innanför subdomänets ränder. 

Slutligen genereras ett globalt system av alla interpoleringsfunktioner utifrån deras lokala 

koordinatsystem i subdomänen till ett globalt koordinatsystem som gäller för hela 

geometrin. Vilket ger den önskvärda spatiala transformationen som krävs för att erhålla 

en approximativ lösning till randvärdesproblemet. Det är just under denna 

beräkningsintensiva transformationsprocess som datorn har sin huvudsakliga roll.  

Den approximativa lösningen till randvärdesproblemen för de partiella 

differentialekvationerna kan därefter beskrivas som en linjärkombination av alla 

interpoleringsfunktioner i subdomänen, 𝜙𝑖 [22] [23] [24]. 

𝑈 = ∑ 𝑈𝑖𝜙𝑖
𝑁
𝑖=1      (15)  

Där viktningen, 𝑈𝑖, kan bestämmas genom insättning i variationsproblemet [24]. 

  



 

17 
 

5. Metod 
I detta kapitel sammanställs och beskrivs momenten av det utförda arbetet. 

5.1. Programvara 
Den använda programvaran under simuleringsmomentet var COMSOL Multiphysics, 

vilket är ett simuleringsprogram från företaget COMSOL AB. Programmet använder sig 

av numeriska metoder för att lösa problemställningarna. Se Kapitel 4. Teori, avsnitt 4.5. 

FEM – Finita elementmetoden, för en vidare förklaring. 

COMSOL Multiphysics används till att ställa upp beräkningsmodeller för en mängd olika 

fysikaliska applikationsområden. Exempel på några av dessa är hållfasthetslära, akustik, 

värme- och masstransport och flödesmekanik. Där värme- och masstransporten har varit 

i fokus under detta arbete. 

Namnet COMSOL Multiphysics kommer från möjligheten att med hjälp av programmet 

modulera multifysikaliska problemställningar, det vill säga olika områden inom fysiken 

kan integreras i samma modell. 

5.2. Datainsamling 
Vid uppstartandet arbetet låg fokuset på att skapa sig en övergripande uppfattning om hur 

ett simuleringsproblem kunde vara formulerat (i enlighet med avgränsningen, samt att 

den ska uppfylla målsättningarna med detta arbete) och hur det behandlades med 

tillhörande programvara hos Tyréns. Detta momenten innefattade också en redogörelse, 

från tillfrågad personal, om antalet licenser samt licenskostnader för de tillhörande 

programvarorna. Om den tillfrågade inte hade möjlighet eller saknade tillräckligt med 

kunskap kring frågan för att svara, utökades tillfrågningen till fler anställda. Detta 

kompletterades även med att ansvariga leverantörer av programvarorna ombads att svara 

på frågorna.  

De tillfrågade var följande: 

- Peter Fajers, Byggnadskonstruktör – Programansvarig för Strusoft FEM-design. 

- Mikael Hallgren, Konstruktör, Adj Professor Tekn.Dr – Programansvarig för 

Atena. 

- Peder Eriksson, Byggnadskonstruktör – Ej programansvarig för Grundplatta, 

Stödmur, Sättning och Murdim. Har dock goda kunskaper om samtliga 

programvaror. 

- Kristian Nilsskog, Byggnadskonstruktör, Passivhusexpert – Ej programansvarig 

för VIP-Energy. Har dock goda kunskaper om programvaran. 

- Madelene Persson, Akustiker – Programansvarig för Trivector Buller Väg och 

Soundplan. 

- Bengt Johansson, Seniorkonsult Akustik – Programansvarig för Bastian, ENC, 

Insul, Odeon och Zorba. 

- Martin Höjer, tf Avdelningschef – Ej programansvarig för Odeon. Har dock goda 

kunskaper om programvaran. 

- Martin Bergvall, Tekn. Dr. Hydrogeologi – Ej programansvarig för Feflow. Har 

dock goda kunskaper om programvaran. 

- Lars Nilsson, Avdelningschef, Vatten – Ej programansvarig för Mike Urban. Har 

dock goda kunskaper om programvaran. 

- Sonja Kildishev, Byggnadsfysiker – Ej programansvarig för Flixo. Har dock 

goda kunskaper om programvaran. 
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De ombads att besvara följande frågor: 

1. Beskriv kortfattat vad programmet används till. 

2. Ge exempel på minst ett ”grundfall” då programmet används och beskriva detta. 

3. Hur många licenser finns det av programmet hos Tyréns idag? 

4. Vad är kostanden för denna licens/dessa licenser? 

 

Då det endast fanns en programvara som kunde anknytas till en energiteknisk 

problemformulering hos Tyréns, uteslöts de övriga programvarorna från arbetet. Den 

programvaran som valdes ut för vidare studier var det så kallade simuleringsprogrammet 

Flixo. 

Frågor gällande Flixo besvarades av följande personer/kontakter: 

- Sonja Kildishev, Byggnadsfysiker – Ej programansvarig för Flixo. Har dock 

goda kunskaper om programvaran. Kontakt via mail. 

- Ansvarig hos Flixo. Kontakt via mail. 

Svaren på dessa frågor återfinns i Bilaga 4 – Svar på frågorna kring Flixo. 

Efter att dessa frågeställningar besvarats, valdes en person från personalen ut för att 

komplettera de tidigare erhållna svaren. Detta för att få en specifik uppfattning om i 

vilken/vilka typer av projekt programvaran används i.  

Den tillfrågade på Tyréns kontor i Umeå var följande: 

- Fredrik Nordin, Byggnadskonstruktör. 

Fredrik Nordin ombads att tillhandahålla någon form av dokument från ett tidigare 

utfört arbete där programvaran Flixo användes, som sedan skulle användas som ett 

referensdokument vid granskningen av de tillhörande simulerings- och 

beräkningsarbetena, samt fungera som mall i detta arbetet vid genomförandet av 

simuleringarna. 

Detta resulterade i att resultatrapporten om köldbryggor och kondensation av fuktig luft 

för entrétorgets glastak vid kulturhuset Väven i Umeå tillhandahölls [20].  
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5.4. Simulering 
Det huvudsakliga simuleringsarbetet utfördes i COMSOL Multiphysics 4.3b och 

tillhanda hölls av COMSOL AB som en testversion. Denna licens var installerat på en 

stationär dator som tillhanda hölls av Tyréns kontor i Umeå och var gilltig under sextio 

dagar. För att kontrollera de utförda simuleringarna från sommaren år 2013 och deras 

resultats giltighet, återskapades och genomfördes dessa på nytt i COMSOL Multiphysics 

4.4 Academic Licens vid Umeå Universitet. 

5.4.1. Randvillkor för vald referensdetalj 

I enlighet med referensprojektet där standarden EN ISO 10077-2:2012 användes, har  

simuleringens tillhörande randvillkor specificerats enligt följande: se figur 11 och 

tillhörande information nedan [20]. 

 

Figur 11 – Illustration av ut- och insidans samt symmetrigränsernas placering i referensdetaljen [29]. 

Rand mot utsidan för köldbrygga: 

- Temperatur: 273.15𝐾 

- Ytans värmemotstånd: 0.04 𝑚2𝐾 𝑊⁄ → Ytans värmeöverföring: 25 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

Rand mot insidan för köldbrygga: 

- Temperatur: 293.15𝐾 

- Ytans värmemotstånd: 0.10 𝑚2𝐾 𝑊⁄ → Ytans värmeöverföring: 10 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

Rand mot utsidan för fuktkondensation: 

- Temperatur: 248.15𝐾 

- Ytans värmemotstånd: 0.04 𝑚2𝐾 𝑊⁄ → Ytans värmeöverföring: 25 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

Rand mot insidan för fuktkondensation: 

- Temperatur: 294.15𝐾 

- Ytans värmemotstånd: 0.13 𝑚2𝐾 𝑊⁄ → Ytans värmeöverföring: 7.69 𝑊 𝑚2𝐾⁄  
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Relativ luftfuktighet i rummet för fuktkondensation: 

- Φ = 30% 

5.4.2. Köldbrygga 

Initialt bestod simuleringsarbetet av att välja dimension, fysik och typ av studieform. 

Eftersom projektet ursprungligen genomförts i två dimensioner, där den tredje 

dimensionen utbredning antas vara en meter i enlighet med gällande standard, valdes även 

detta utförande för denna simulering. Den valda fysiken var Heat Transfer in Solids. I 

Heat Transfer in Solids används olika randvillkor för att definiera konvektion, strålning 

ett cetera på och i den uppritade geometrin. När fysiken valts angavs att studieformen 

Stationery skulle användas på grund av att denna problemställning innefattas av ett 

jämviktstillstånd.  

Efter att de initiala åtgärderna genomförts, avbildades geometrin för referensdetaljen 

enligt figur 4. Detta genomfördes under Geometry 1 där de olika komponenterna 

representerades av enkla linjer och rektanglar i den 2-dimensionella geometrin. 

Då referensdetaljen ritats upp i programvaran, definierades dess materialegenskaper. 

Referensdetaljen bestod av materialen: Argongas, Polyvinylbutaryl, EPDM-gummi, 

Polyetylenskum, Kiselsyragel, Silikon, Silikatglas, Rostfritt stål, stål och luft (materialens 

placering och orientering kan ses i figur 5). De material som inte fanns tillgängliga i 

materialbiblioteket ersattes istället av material med liknande egenskaper. För att 

säkerhetsställa korrekta materialegenskaper, jämfördes och kontrollerades dessa med de 

angivna materialegenskaperna i referensprojektet. 
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Efter att geometrin tilldelats dess material, definierades modellens randvillkor. Detta 

genomfördes i huvudmenyn som kallas för Heat Transfer in Solids och i denna återfinns 

flertalet undermenyer. Den första undermenyn kallas för Heat Transfer in Solids 1 och 

där är de grundläggande ekvationerna för att modulera värmetransport i solida kroppar 

representerade. Den genomförda simuleringen användes endast standardinställningar, se 

figur 12. 

 

Figur 12 – Menyfönstret för Heat Transfer in Solids 1 under huvudmenyn Heat Transfer in Solids [29]. 

Efter att geometrin tilldelats dess solida värmetransport egenskaper tilldelades också 

glasets ändar ett symmetrivillkor kallat för Symmetri för glassidorna i denna simulering. 

Detta villkor åsidosätter det som kallas för Thermal Insulation 1 och gör det möjligt att 

virtuellt förlänga geometrin bortom den blåmarkerade linjen i figur 13. På så vis tillåts 

värmeledningen att fortsätta bortom denna linje, vilket ger en mer korrekt återspegling av 

de verkliga värmeledande egenskaperna vid denna rand. Eftersom Thermal Insulation 1 

har åsidosatts kommer detta randvillkor ej att delta i simuleringen.  
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Figur 13 – Symmetri i ändarna av glaset då geometrin fortsätter bortanför den markerade linjen [29]. 

När symmetrivillkoret tillsätts kan ett initialt startvärde för referensdetaljens homogena 

temperatur anges. Den initiala temperaturen påverkar ej resultaten, då resultaten kommer 

att utvärderas vid en stationärlösning. Detta inträffar vid ett finalt tillstånd och medför 

därav att det dynamiska förloppet mellan det initiala och det finala läget ej är av intresse. 

Detta möjliggör försummandet av den initiala temperaturen för denna typ av simulering 

och därav får startvärdet för temperaturen kvarstå i sitt standardutförande, se figur 14. 

 

Figur 14 – Val av Initial Values 1 [29]. 

Efter att ingen förändring genomförts för Initial Values 1, fortskred arbetet med att 

definiera egenskaper hos värmetransporten i modellen. Kompletteringen skedde med 
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Heat Transfer in Fluids 1 för de domänerna i geometrin som tilldelats fluider (det vill 

säga de med argon och luft, se figur 15). På samma vis som Heat Transfer in Solids 1 tar 

hänsyn till värmetransporten i solida material, tar Heat Transfer in Fluids 1 hänsyn till 

värmetransporten i fluiderna.  En av de viktigare aspekterna med att komplettera modellen 

med Heat Transfer in Fluids 1 är för att på ett mer korrekt sätt modulera strålningen i 

kaviteterna där fluiderna befinner sig. 

Om det inte vore för strålningen mellan glasrutorna skulle Heat Transfer in Solids 1 vara 

lämplig att användas till hela geometrin. 

 

Figur 15 – Definiering av Heat Transfer in Fluids 1 [29]. 

Då definitionerna i Heat Transfer in Fluids 1 färdigställts, angavs randvillkoret för de 

konvektiva och strålningsberoende värmetransporterna. Detta utfördes för randen Rand 

mot utsida, se figur 11 och 16. För att modulera detta skapades något som kallas för Heat 

Flux outside, där randens värmeledningsförmåga och temperatur angavs. För att 

flödesriktningen ska vara korrekt valdes utförandet Inward heat flux. I detta fall angavs i 

enlighet med referensprojektet en värmeöverföring på 25 𝑊 𝑚2𝐾⁄  och en temperatur på 

273.15𝐾, se figur 16 [20]. 
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Figur 16 – Definiering av den så kallade Heat Flux outside i utförandet Inward heat flux [29]. 

På samma vis som Heat Flux outside definierades, genomfördes också definitionen av 

Heat Flux inside. Skillnaden här var att det angavs en värmeöverföring på 10 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

och en temperatur på 293.15𝐾, se figur 11 och 17 [20].   

 

Figur 17 – Definiering av den så kallade Heat Flux inside i utförandet Inward heat flux [29]. 

Då allt definierats i Heat Flux outside och Heat Flux inside, angavs strålningsberoendet i 

kaviteterna mellan glasskivorna där argongasen befann sig. Detta genomfördes med hjälp 

av randvillkoret Surface-to-Surface Radiation. I denna modell sattes fyra stycken sådana 

randvillkor upp för att modulera den delen av värmetransporten som härstammar från 

strålningen. I Surface-to-Surface Radiation definierades under Ambient Temperatur att 
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randvillkoret ska bero av temperaturen, T. Därav blir strålningen en funktion av 

temperaturen, T. I figur 18 visas vilka ränder som är valda för randvillkoret för strålningen 

(blåmarkerade), där de röda prickarna visar vilka kaviteter som också tilldelats detta 

randvillkor. 

 

Figur 18 – Definiering av de fyra Surface-to-Surface Radiation randvillkoren mellan glasskivorna [29]. 

Efter att allt definierats i Surface-to-Surface Radiation angavs också samma randvillkor 

för de övriga kaviteterna i geometrin som innehåller luft. De valda ränderna kan ses i 

figur 19 – 22 (blåmarkerade), där en röd prick anger vart ett identiskt randvillkor har 

angivits. Även dessa randvillkor kopplades till temperaturen, T. 

 

Figur 19 – Definiering av Surface-to-Surface Radiation för två identiskt lika kaviteter [29].  
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Figur 20 – Definiering av Surface-to-Surface Radiation för två identiskt lika kaviteter [29]. 

 

Figur 21 – Definiering av Surface-to-Surface Radiation [29]. 
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Figur 22 – Definiering av Surface-to-Surface Radiation för stålbalkens kavitet [29]. 

Efter att strålningsberoendet definierats för alla kaviteter, specificerades det även vart i 

geometrin ytskiktet med låg emissivitet skulle placeras. Definieringen av detta 

genomfördes under materialmenyn, där ett nytt material skapades och namngavs till Low-

e Coating. Strålningsegenskaperna för detta material kunde därefter definieras så att 

emissiviteten för materialet var samma som specificerades i randvillkoren, närmare 

bestämt 𝜀 = 0.07. Se figur 23. 

 

Figur 23 – Specificering och definiering av material med låg emissivitet [29].  
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När randvillkoren var definierade meshades geometrin, det vill säga programvaran 

genererar ett sammanhängande nät med subdomän på och genom geometrins yta. I denna 

simulering användes Physics-controlled mesh och den valda elementstorleken vid 

simuleringen var Extremely fine mesh. 

Efter att meshen genererats, startades simuleringen. Den valda lösaren för simuleringen 

var Steady state-solver och dess inställningar var under simuleringarna i grundutförande. 

Under denna simulering användes två stycken Steady state-solvers, en för köldbryggan 

och en för fuktkondensationen. Detta för att generera två lösningar som båda gick att 

analysera samtidigt, utan att behöva repetera simuleringen vid varje enskilt tillfälle. 

5.4.2. Fuktkondensation 

Simuleringen för fuktkondensationen genomfördes på samma vis som för köldbryggan, 

förutom att vissa randvillkor definierades om, och att simuleringen genomfördes med den 

stationära lösaren, Study 1: Condensation risk analysis. 

Under Study 1: Condensation risk analysis kallas randvillkoret Rand mot utsida, se figur 

11, fortfarande för Heat Flux outside. Utförandet är oförändrat och är därav fortfarande 

Inward heat flux, detta för att uppnå en korrekt flödesriktning. Skillnaden i detta fall 

angavs i enlighet med referensprojektet en värmeöverföring på 25 𝑊 𝑚2𝐾⁄  och en 

temperatur på 248.15𝐾, se figur 24 [20]. 

 

Figur 24 – Definiering av Heat flux outside i utförandet Inward heat flux [29]. 

Även Rand mot insida, se figur 11, kallas på samma vis för Heat Flux inside. Även här 

valdes utförandet Inward heat flux för att definiera en korrekt flödesriktning. Skillnaden 

i detta fall angavs i enlighet med referensprojektet en värmeöverföring på 7.69 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

och en temperatur på 274.15𝐾, se figur 25 [20]. 
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Figur 25 – Definiering av Heat flux inside i utförandet Inward heat flux [29]. 

Sedan startades simuleringen under Study 1: Condensation risk analysis med en Steady 

state-solver och en mesh likt den för köldbryggan. 

5.4.3. Kontroll av 𝑼𝒂-värde 

För att kontrollera rimligheten av 𝑈𝑎 i simuleringen gällande köldbryggan, genomfördes 

ytterligare en simulering. I den nya simuleringen antogs en enklare geometri, där all 

värmetransport gick genom konstruktionsdetaljens glasparti och endast i y-riktningen. I 

figur 26 illustreras geometrin och till höger i figuren kan materialvalen ses. 

 

Figur 26 – Geometri för glaspartiet i referensdetaljen och dess materialval [29]. 
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Förutom att en enklare geometri användes, byttes även ett av randvillkor ut i jämförelse 

med simuleringen av köldbryggan.  

De tidigare symmetriränderna längs ändarna av glaset, vilka tillät en värmetransport i x-

riktningen, angavs nu till Thermal Insulation 1. Detta omöjliggör värmetransporten i x-

led, vilket ger en klarare bild över hur värmetransporten ter sig från insidan till utsidan av 

glaspartiet hos referensdetaljen. Med detta randvillkor kan vi anta att vi har en homogen 

värmetransport över hela geometrin i både x- och y-led. I figur 27 illustreras randvillkoret 

som ersätter symmetriränderna i simuleringen av köldbryggan. 

 

Figur 27 – Definiering av Thermal Insulation 1 i den förenklade geometrin [29]. 

Utöver den förenklade geometrin och de nya randvillkoren för symmetriränderna, 

genomfördes inga andra förändringar av modellen. Värmetransporten för solida och 

fluida material, den initiala temperaturen, värmeöverföringen på insidan och utsidan, 

förhållandet för den strålningsberoende värmeöverföringen, meshen och konfigurationen 

av lösaren definierades på samma vis som vid simuleringen av köldbryggan. Även ett 

ytskikt med låg emissivitet användes på samma sätt som för simuleringen av 

köldbryggan, det vill säga på den mittersta glasskivan. 

5.5. Utvärdering av resultat 
Utvärderingen av resultaten från simuleringen av köldbryggan och de från simuleringen 

av fuktkondensationen genomfördes i COMSOL Multiphysics, med hjälp av dess 

utvärderingsverktyg. I COMSOL Multiphysics kan användaren välja det önskade 

utvärderingsverktyget utifrån vad som undersöks. Detta kan till exempel vara effekten, 

värmeflödet och så vidare för en given punkt, linje eller yta. Utvärderingen kan utföras 

genom att användaren placerar utvärderingsverktyget på den önskade delen av geometrin. 

Efter detta kan segmentet av geometrin evalueras och ett resultat kan därefter erhållas. 

För att erhålla de beräknade resultatet av 𝑈𝑎-värdet i figur 32 användes ett punktbaserat 

utvärderingsverktyg vilket presenterar Heat fluxen, i detta arbete kallat för �̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_2, 

genom den valda punkten i geometrin. Utvärderingsverktyget använder sig av uttrycket 
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ht.tfluxy. I detta fall valdes punkten som är markerad med en röd ring i det översta vänstra 

hörnet av geometrin i figur 28. Av symmetriskäl gäller samma värde för punkten vid 

motsatta sidan. Detta i enlighet med referensprojektet [20]. 

 

Figur 28 – Utvärderingspunkt för beräkning av 𝑼𝒂-värdet i simuleringen av köldbryggan [29]. 

Samma tillvägagångssätt tillämpades vid kontrollen av 𝑈𝑎-värdet, där resultatet kan ses i 

figur 34. Skillnaden var här att då det av symmetriskäl inte spelade någon roll vart på 

randen utvärderingen av värdet sker, valdes mittpunkten i geometrin ut för utvärdering. 

Se figur 29. Heat Fluxen genom denna punkt har valts att kallas �̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_3.   

 

Figur 29 - Utvärderingspunkt för beräkning av 𝑼𝒂-värdet vid kontroll av 𝑼𝒂-värde [29]. 
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Den Totala Heat Fluxen, �̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_1, som kan ses i den nedre delen av figur 32. Erhålls 

genom att ett linjebaserat utvärderingsverktyg används på insidan av referensdetaljen. 

Utvärderingsverktyget använde uttrycket ht.tfluxy. Detta verktyg placeras från samma 

punkt i x-led som 𝑈𝑎-värdet och följer längst med randen till motsvarande 

utvärderingspunkt på andra sidan av geometrin. Detta visas i figur 30 och är i enlighet 

med referensprojektet [20]. Det är viktigt att utvärderingen sker från insidan, detta då 

symmetrirandvillkoret leder bort en del av värmen i x-led. Då det valda verktyget tar 

hänsyn till värmetransporten i y-led, skulle detta leda till att den Totala Heat Fluxen 

summerats ihop till mindre än vad den i själva verket är. 

 

Figur 30 – Utvärderingslinje för den Totala Heat Fluxen i simuleringen av köldbryggan [29]. 

För att erhålla resultatet i figur 33 användes ett utvärderingsverktyg över hela geometrin, 

där den rådande temperaturen i geometrin (vid jämviktstillstånd) kan presenteras i form 

av iso-temperaturkurvor. Evalueringen av de fuktrelaterade parametrarna genomfördes 

med hjälp av ett linjebaserat utvärderingsverktyg, likt det vid utvärderingen av den Totala 

Heat Fluxen i figur 30. Skillnaden mellan utvärderingen i figur 30 och 31 är att hela 

randen är vald för utvärdering i figur 31 och att utvärderingsverktyget använder sig av 

uttrycket ”T”. Med detta verktyg kan minimitemperaturen längst med den angivna randen 

evalueras, vilket i sin tur medför att den rådande fukthalten på ytan och i omgivande luft 

kan beräknas. Se figur 31. 
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Figur 31 – Utvärderingslinje för minimitemperaturen i simuleringen för kondensutfallet [29]. 

5.6. Beräkningsgång 
Efter att utvärderingarna genomförts och resultaten erhållits, användes dessa till att 

beräkna 𝑈𝑎-värdet, PSI_30, PSI_100, den linjära köldbryggan samt den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten. I detta underavsnitt beskrivs tillvägagångssättet för 

dessa beräkningar. 

5.6.1. Beräkning av 𝑼𝒂-värdet 

𝑈𝑎-värdet beräknades på följande sätt, enligt ekvation 14: 

𝑈𝑎 = 𝑈𝑏 =
�̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_2

∆𝑇
=

17.77𝑊 𝑚2⁄

(293.15−273.15)𝐾
≈ 0.89 𝑊 𝑚2𝐾⁄   (16) 

Där �̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_2 är resultatet från utvärderingsverktyget i figur 29 och randvillkoren för 

köldbryggan ger temperaturskillnaden, ∆𝑇. 

5.6.2. Beräkning av kontrollvärde för 𝑼𝒂-värdet 

Kontrollvärdet för 𝑈𝑎-värdet beräknades också enligt ekvation 14. Undantaget var att 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_2 byttes ut mot �̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_3. Beräkningen genomfördes på följande sätt: 

𝑈𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 =
�̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_3

∆𝑇
=

18.27𝑊 𝑚2⁄

(293.15−273.15)𝐾
≈ 0.91 𝑊 𝑚2𝐾⁄   (17) 

Där �̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_3 är resultatet från utvärderingsverktyget i figur 30 och randvillkoren för 

köldbryggan ger temperaturskillnaden, ∆𝑇. 
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5.6.3. Beräkning av PSI_30 & PSI_100 

PSI_30 erhölls på följande sätt, enligt ekvation 3: 

𝑃𝑆𝐼_30 = Φ𝑦𝑡𝑎 = 48 %      (18) 

Värdet för PSI_30 kommer från Mollierdiagrammet, se figur 3. Där rummets 

lufttemperatur, 𝑇, antas vara 294.15𝐾 vilket motsvarar 21℃ och den relativa 

luftfuktighet, Φ, antas vara 30 %. Värdet för PSI_30 erhålls genom att först rita ut en linje 

från temperaturen 𝑇 = 21℃ till skärningspunkten på linjen, som motsvarar den antagna 

relativa luftfuktigheten på 30 % (Φ = 0.3). Efter detta dras en vertikal linje från 

skärningspunkten ned till kondensationslinjen, det vill säga där den relativa 

luftfuktigheten är 100 % (Φ = 1). Med utgångspunkten från dessa inritade linjer i 

Mollierdiagrammet kan PSI_30 avläsas med hjälp av resultatet från 

utvärderingsverktyget i figur 31. Då minimitemperaturen är 13.24℃ för denna rand, 

avlästes detta värde efter den vertikala linjen. Där minimitemperaturen påträffas erhålles 

värdet för PSI_30 vilket i detta fall motsvarar cirka 48 %. 

PSI_100 erhölls på följande sätt, enligt ekvation 4: 

𝑃𝑆𝐼_100 =
Φ

Φ𝑦𝑡𝑎
=

30%

48%
≈ 63 %    (19) 

Där den relativa luftfuktigheten, Φ, kommer från randvillkoren och fukthalten för den 

givna punkten nära referensdetaljens yta, Φ𝑦𝑡𝑎, kommer från beräkningen av PSI_30 

ovan enligt ekvation 18. 

5.6.4. Beräkning av linjär köldbrygga 

Den linjära köldbryggan beräknas på följande sätt, enligt ekvation 13: 

Ψ = (
�̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_1

∆𝑇
) − (𝑆𝑎 ∙ 𝑈𝑎 + 𝑆𝑏 ∙ 𝑈𝑏) = (

18.15 𝑊 𝑚⁄

(293.15 − 273.15)𝐾
) − ((0.287𝑚 ∙ 0.89 𝑊 𝑚2𝐾⁄ ) + (0.287𝑚 ∙ 0.89 𝑊 𝑚2𝐾⁄ )) → 

                 (
18.15𝑊 𝑚⁄

(293.15−273.15)𝐾
) − 2 ∙ (0.287𝑚 ∙ 0.89 𝑊 𝑚2𝐾⁄ ) ≈ 0.40 𝑊 𝑚⁄ 𝐾    (20) 

Där �̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_1 är resultatet från utvärderingsverktyget i figur 30 och randvillkoren för 

köldbryggan ger temperaturskillnaden, ∆𝑇. Sträckan 𝑆𝑎 och 𝑆𝑏 erhölls från 

referensprojektets resultat [20] samt 𝑈𝑎 och 𝑈𝑏erhölls enligt ekvation 16. 𝑆𝑎 är identiskt 

med 𝑆𝑏 och 𝑈𝑎 är identiskt med 𝑈𝑏, detta på grund av symmetriskäl. 
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5.6.5. Beräkning av den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten beräknades med hjälp av värden från 

tabell 5 i Bilaga 2 – Resultat från referensprojekt. Där värdet av den linjära köldbryggan, 

Ψ, för Primära stålbalkar – Glas-glas byttes ut mot resultatet i ekvation 20 ovan och 

beräknades på följande sätt, enligt ekvation 10: 

𝑈𝑚 =
(∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑙𝑘Ψ𝑘

𝑚
𝑘=1 )

𝐴𝑡𝑜𝑡
=

∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

𝐴𝑡𝑜𝑡
+

∑ 𝑙𝑘Ψ𝑘
𝑚
𝑘=1

𝐴𝑡𝑜𝑡
→ 

∴ [
0.9𝑊 𝑚2⁄ 𝐾∙568.7𝑚2+0.438𝑊 𝑚2⁄ 𝐾∙5.3𝑚2

574𝑚2 ] +

[(
13.331𝑚∙0.033𝑊 𝑚⁄ 𝐾+9.269𝑚∙0.030𝑊 𝑚⁄ 𝐾+6.83𝑚∙0.448𝑊 𝑚⁄ 𝐾+59.18𝑚∙0.043𝑊 𝑚⁄ 𝐾

574𝑚2 ) +

(
4.05𝑚∙0.473𝑊 𝑚⁄ 𝐾+26.4947𝑚∙0.088𝑊 𝑚⁄ 𝐾+8.1453𝑚∙0.230𝑊 𝑚⁄ 𝐾+48𝑚∙0.265𝑊 𝑚⁄ 𝐾

574𝑚2 ) +

(
354.311𝑚∙𝟎.𝟒𝟎𝑾 𝒎⁄ 𝑲+6.041𝑚∙0.355𝑊 𝑚⁄ 𝐾+0.248𝑚∙0.389𝑊 𝑚⁄ 𝐾+156.9𝑚∙0.344𝑊 𝑚⁄ 𝐾

574𝑚2 ) +

(
4.19𝑚∙0.355𝑊 𝑚⁄ 𝐾+3.6𝑚∙0.234𝑊 𝑚⁄ 𝐾

574𝑚2 )] =
739.5834𝑊 𝐾⁄

574𝑚2 = 1.2885 𝑊 𝑚2⁄ 𝐾 ≈ 1.3 𝑊 𝑚2⁄ 𝐾 (21) 

Det markerade värdet, 𝟎. 𝟒𝟎 𝑾 𝒎⁄ 𝑲, ersätter referensprojektets resultat för den linjära 

köldbryggan, Ψ, som tidigare var 0.283 𝑊 𝑚𝐾⁄ , se Bilaga 2 – Resultat från 

referensprojekt figur 39.  
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras det erhållna resultatet från det utförda arbetet. 

6.1. Resultat från simuleringar 

I figur 32 illustreras det beräknade 𝑈𝑎-värdet och den simulerade Total Heat Flux, 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_1, samt sträckan b från köldbryggans centrum. Resultatet hör till simuleringen 

av köldbryggan. 

 

Figur 32 – Simulerat värde för �̇�𝑪𝑶𝑴𝑺𝑶𝑳_𝟏 samt simulerat och sedan beräknat värde för 𝑼𝒂-värdet [29]. 

  



 

37 
 

I figur 33 illustreras iso-temperaturkurvorna inuti referensdetaljen. I figuren syns även 

ytans temperatur, PSI_30 och PSI_100. Resultatet hör till simuleringen av 

fuktkondensationen. 

 

Figur 33 – Iso-temperaturkurvor från simulering samt de tre parametrarna av intresse för 

fuktkondensationen [29]. 

I figur 34 illustreras resultatet av kontrollberäkningen av 𝑈𝑎-värdet för referensdetaljen. 

Detta för att granska rimligheten för det simulerade och beräknade 𝑈𝑎-värde från 

referensprojektet samt detta arbete. 

 

Figur 34 – Simulerat och sedan beräknat 𝑼𝒂-värde [29]. 
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6.2. Resultat från beräkningar 
I detta avsnitt presenteras det erhållna resultatet från de utförda beräkningarna. I tabell 2 

nedan visas dessa från de tre simulerade fallen. 

Tabell 2 – Sammanställning av numeriska resultat. 

Simulering Parameter Resultat 

Köldbrygga (Se figur 31)  

 𝑈𝑎-värde 0.89 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

 Total Heat Flux (�̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_1) 18.15 𝑊 𝑚⁄  

 Ψ 0.40 𝑊 𝑚𝐾⁄  

 𝑈𝑚 1.3 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

Fuktkondensation (Se figur 32)  

 PSI_30 48% 

 PSI_100 63% 

 Min_temp (Minimitemperatur 

på glasets insida) 
13.24℃ 

Kontroll av 𝑼𝒂-värde (Se figur 

33) 

 

 𝑈-värde 0.91 𝑊 𝑚2𝐾⁄  
 

6.3. Kostnad 
Kostnaden vid utredningstillfället sommaren år 2013 var följande och baserades på att 

endast grundprogrammet COMSOL Multiphysics skulle användas för att genomföra 

arbetet, se Bilaga 1 – Prislista COMSOL Multiphysics: 

- CPU – 89 950 SEK för de första 12 månaderna, sedan fortsättningsvis 20 % av 

listpriset. 

- FNL – 179 900 SEK för de första 12 månaderna, sedan fortsättningsvis 20 % av 

listpriset. 

Kostanden för Flixo var vid utredningstillfället sommaren år 2013 följande enligt svar 

från ansvarig på Flixo, se Kapitel 4. Metod, avsnitt 4.2. Datainsamling: 

- Flytande licens – 4400 EUR (inklusive skatt). 

- Uppdatering av version 6 till 7 – 660 EUR (inklusive skatt). 
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7. Analys & Diskussion 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras de erhållna resultaten. Avsnittet avslutas med 

författarens egna ord om arbetet. 

7.1. Resultatanalys 

Värdet av den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, 𝑈𝑚, erhållet från detta 

arbete visar att 𝑈𝑚 har blivit högre i jämförelse med samma parameter i referensprojektet. 

I referensprojektet antar parametern värdet 1.2 𝑊 𝑚𝐾⁄  och i detta arbete antar det 

1.3 𝑊 𝑚𝐾⁄ . Det motsvarar en ökning på cirka 8 %. Skillnaden kan ses som liten, men 

den är inte mindre intressant för det. Med tanke på att det endast är en av de totalt fjorton 

stycken linjära köldbryggorna, Ψ𝑘, som har beräknats på nytt i detta arbete, så har denna 

köldbrygga ett stort inflytande i sin helhet på värdet av 𝑈𝑚. 

Det var inte bara värdet av 𝑈𝑚  som skiljde sig åt, även de övriga resultaten var i 

jämförelse med dem i referensprojektet annorlunda. Trots att detta arbete använde sig av 

samma geometri och identiska randvillkor likt dem i referensprojektet, gick det ej att 

initialt erhålla rimliga värden för indata gällande 𝑈𝑎 och �̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_1. Vad som gjorde att 

dessa värden ansågs som orimliga, var att de var alldeles för låga i jämförelse med 

referensprojektets värden, och då med en skillnad av nästan 100 %. Då skillnaden var 

markant och ej kunde härledas till att varken utvärderingen av resultaten var felaktig eller 

att några större numeriska fel hade uppstått, riktades fokuset istället till utformningen av 

modelluppställningen. 

I den antagna modelluppställningen fanns det frågetecken kring till vilken utsträckning 

strålningsberoendet tagits hänsyn till. Till problemet adderades också att ett ytskikt med 

låg emissivitet var placerad någonstans i referensdetaljens glasparti, men det var ej 

specificerat på vilken/vilka av glasskivorna. För att komma till rätta med de missvisande 

värdena för 𝑈𝑎 och �̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_1, kompletterades modelluppställningen med ett 

strålningsberoende mellan glasskivorna och ett ytskikt med låg emissivitet på glaspartiets 

mittersta glasskiva, se figur 5. Denna förändring medförde att värdena för 𝑈𝑎 och 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_1 överensstämde (med en rimlig skillnad) med de i referensprojektet. 

Modelluppställningen alternerades efter noggranna jämförelser av värdena 𝑈𝑎och 

�̇�𝐶𝑂𝑀𝑆𝑂𝐿_1 med referensprojektets motsvarande värden, för att uppnå en så liten differens 

som möjligt mellan dessa. 

Vad som också talar för att det fanns vissa skillnader i modelluppställningarna som 

generellt sätt ger avvikelser i resultatet är om figur 36 i Bilaga 2 – Resultat från 

referensprojekt jämförs med figur 33 i Kapitel 6.1. Resultat från simuleringar. Jämförs 

iso-temperaturkurvorna kring infästningen, som fäster glaspartierna till stålbalken, syns 

en viss skillnad. I figur 36 är kurvorna relativt parallella i förhållande till varandra vilket 

tyder på en homogen värmeflödesdistribution. Vilket tyder på att värmetransporten i och 

kring infästningen är relativt jämnt fördelad. Ur ett energiteknisktperspektiv borde den 

förhållandevis höga värmeledningsförmågan vid infästningen medföra att temperaturen 

sjunker i och kring denna, och ge upphov till ett förhållande i enlighet med det som råder 

i figur 33. Att infästningen leder bort värme i större utsträckning än dess omgivande 

föremål kan också ses i figur 38, där gradienten för värmetransporten är illustrerad. 

Förhållandet i figur 34 talar dock för att modelluppställningen i detta arbete har en god 

relevans och validitet. Då detta på ett tillfredställande sätt återspeglar ett sannolikt 

förhållande, vilket också bekräftas i figur 38. Detta trots de tidigare nämnda problemen 

kring osäkerheten kring definitionen av bland annat strålningsberoendet. 
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Något som också kan alternera resultaten, är hur de utvärderas. I referensprojektets 

rapport är det vagt beskrivet efter vilka ränder utvärderingen sker och vilken typ av 

utvärderingsverktyg som har använts. Detta gör det svårt att utvärdera resultaten på ett 

identiskt sätt i detta arbete. Det ända som specificeras är mellan vilka punkter i x-led som 

utvärderingen har utförts mellan. Detta besvarar dock inte om någon rand i y-led har tagits 

med vid utvärderingen, vilket medföra en viss osäkerhet i det erhållna resultatet. Inverkan 

av detta bedöms dock som försumbar trots att kvalitativa gissningar har använts vid valet 

av de utvärderade ränderna. 

Alla beslut kring komplettering av modelluppställning och valet av utvärderingsverktyg 

med tillhörande placering av dessa har diskuterats med Mark Murphy 

(Universitetsadjunkt på TFE vid Umeå Universitet), för att försäkra sig om att de är 

korrekt utförda och rimliga. 

Ser vi till hur det erhållna resultatet för 𝑈𝑚 står sig mot BBR:s krav, se Kapitel 1.3.1. 

Boverkets byggregler – Avsnitt 9: Energihushållning, visar det sig snabbt att detta värdet 

är på gränsen till för dålig. Umeå stad ligger i Västerbottens län och tillhör enligt BBR 

klimatzon I, se Bilaga 3 – Övriga figurer figur 40. Oavsett klassningen och 

uppvärmningssättet av entrétorget vid kulturhuset Väven i Umeå, kommer 

energiprestandan att vara undermålig enligt BBR.  

Om man sedan väljer att bortse från värdet av 𝑈𝑚 och tittar på det erhållna 𝑈𝑎-värdet ser 

det aningen bättre ut. Enligt BBR:s krav i tabell 1 skall U-värdet för ett fönster, 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟, 

ej överstiga ett värde av 1.3 𝑊 𝑚2𝐾⁄ . Där både detta arbete och referensprojektets 

utredning visar att konstruktionsdetaljens 𝑈-värde ska kunna hållas under denna gräns. 

Även om ett 5 % påslag skulle antas, ligger 𝑈-värdet under 1 𝑊 𝑚2𝐾⁄ , vilket är högst 

acceptabelt.  

Validiteten för det erhållna 𝑈𝑎-värdet har bekräftats genom att jämföra detta med 

motsvarande i grafen i Bilaga 3 – Övriga figurer, se figur 39. Grafen gäller för ett 

symmetriskt treglasfönster, där samma typ av glasskiva återfinns på in- och utsidan samt 

mellan dessa två.  Även om det utvärderade glaspartiet inte helt uppfyller detta, kan denna 

graf användas som ett riktmärke och ändå ge en god approximativ bedömning på att det 

erhållna U-värde är rimligt. Simuleringen för Kontroll av 𝑈𝑎-värdet styrker också detta. 

När det gäller resultatet från simuleringen av fuktkondensationen är problematiken kring 

modelluppställningen densamma som för simuleringen av köldbryggan. Simuleringarna 

är genomförda på samma modelluppställning, bortsett från att två randvillkor är 

förändrade. Även om frågetecknen kring modelluppställningen existerar, kan resultaten 

ändå antas hålla en god validitet och relevans. Dock så kan det konstateras att i 

referensprojektet är den antagna daggpunkten relativt låg, vilket leder till att 

kondensationen av fukt från fuktigluft blir allt mindre sannolik. I detta arbete har det så 

kallade Mollierdiagrammet använts för att ta fram en approximativ daggpunkt för det 

givna förhållandet. Resultatet från detta indikerar att daggpunkten borde ligga kring 

3.5℃. Skillnaden mellan referensprojektets kondenstemperatur motsvarande 2.8℃, hela 

0.7℃ lägre jämfört med detta arbetets erhållna värde på 3.5℃. Då skillnad är relativt stor, 

kan referensprojektets daggpunkt på 2.8℃ ej antas som ett tillförlitligt värde. Även om 

det finns vissa skillnader, indikerar dock båda studierna att risken för kondensation i eller 

på konstruktionsdetaljen ej är ett problem vid det rådande förhållandet. 
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7.2. Slutdiskussion 
Arbetet har haft en del komplikationer och har visat hur svårt det kan vara att tolka resultat 

samt metod i en otydlig rapport. Referensprojektets rapport har en metoddel som är 

bristfällig eller snarare obefintlig. Vilket medför att det är mycket svårt att från rapporten 

utröna hur arbetet genomförts i detalj. Det krävs därav en mycket noggrann granskning 

av det tidigare utförda projektet för att säkerhetsställa en hög kvalité i detta arbete och för 

att kunna validera att modelluppställningen är utförd på ett korrekt sätt. 

Detta gäller även för figuren i rapporten som visar referensdetaljens material. Det är 

mycket svårt att se vad vissa mindre detaljer besitter för materialegenskaper, då de knappt 

kan urskiljas i dess geometri. Alla materialen är färgkodade i figuren (listan över vilket 

material som hör till vilken färg är exkluderad från figuren), se figur 36. Vilket ledde till 

att vissa material inte kunde inkluderas i modelluppställningen. Antalet materialen som 

exkluderades från modellen var fyra av totalt fjorton stycken, vilka alla utgjordes av 

mindre enskilda detaljer och ytskikt. Dock så är det tillfredställande att de största och 

mest signifikanta komponenterna i konstruktionsdetaljen har tagits med i detta arbete. 

Förutom bristfällig beskrivning av metod så återfinns flertalet ekvationsfel som ofta tycks 

bero på försumlighet. Det blev därför mycket viktigt att en noggrann granskning av 

ekvationer och härledningar genomfördes, för att inte vilseledas och inkorporera deras 

misstag i detta arbete.   

På grund av dessa brister, tillgodoser den granskade rapporten ej den mängd kvalitativ 

informationen som krävs för att deras arbete ska kunna ses som tillfredställande. Om en 

konsult som ej är insatt i dessa simuleringar skulle genomföra en utvärdering, är det högst 

troligt att denne ej skulle uppmärksamma de rådande frågetecknen i rapporten. 
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8. Slutsatser 
Det genomförda arbetet påvisar att det är möjligt att återskapa de tidigare utförda 

simuleringarna från referensprojektet i enlighet med det krav och standarder som ställs. 

Det erhållna resultaten är ekvivalenta jämfört med de från referensprojektet och är giltiga 

för att användas vid en verklig projektering.  

Det slutsatser som kan dras utifrån de erhållna resultaten är att kondensationen av fukt 

från fuktig luft kan undvikas. Detta medans den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten, 𝑈𝑚, indikerar att entrétorgets energiprestanda ej 

kommer att uppnå kraven i BBR. Detta till trots att 𝑈𝑎-värdet kan antas uppfylla kraven.  

Då simuleringarna har genomförts i COMSOL Multiphysics och tillgodosett detta arbete 

med giltiga resultat, anses programvaran vara ett lämpligt simuleringsverktyg för Tyréns. 

Dock så är kostnaden för en flytandelicens av Flixo i jämförelse till COMSOL 

Multiphysics mycket lägre. COMSOL Multiphysics är vid utredningstillfället drygt fyra 

gånger så kostsamt, men kan behandla flera olika typer av fysikaliska problemställningar 

i en, två och tre dimensioner med endast grundprogrammet. För att användningen av 

COMSOL Multiphysics ska vara ekonomisk försvarbart krävs det att programvaran också 

används vid tillämpningar utöver simuleringar kring köldbryggor och kondensation av 

fukt. 

9. Förslag till fortsatt arbete 
För att användningen av COMSOL Multiphysics ska vara lönsamt från ett ekonomsikt 

perspektiv krävs det att en vidare utredningar genomförs. Detta för att ta reda på hur 

programvaran ska tillämpas för att simultant nyttigöra sig i flertalet projekt hos Tyréns. 
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Bilaga 1 – Prislista COMSOL Multiphysics 

 

Figur 35 – Prislista från år 2013 för COMSOL Multiphysics och dess tillhörande programmoduler [21]. 
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Bilaga 2 – Resultat från referensprojekt 

 

Figur 36 – Resultatet från simuleringen av fuktkondensationen i referensprojektet [20]. 
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Figur 37 – Resultatet från simuleringen av köldbryggan i referensprojektet [20]. 
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Tabell 3 – Data för beräkning av den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten [20]. 

Plana partier 𝑼 

[𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄ ] 
𝚿𝒌 

[𝑾 𝒎𝑲⁄ ] 
𝒍𝒌 

[𝒎] 
𝚿𝒌 ∙ 𝒍𝒌 
[𝑾 𝑲⁄ ] 

Takkant Utan takränna 

(Väst) 

- 0.033 13.331 0.440 

Med takränna 

(Norr) 

- 0.030 9.269 0.278 

Timmerbyggnad Utan takränna - 0.448 6.83 3.060 
Med takränna - 0.043 59.18 2.545 

Stora Hotellet Med takränna - 0.473 4.05 1.916 
Utan 

takränna 

Glas - 0.088 26.4947 2.332 
Panel - 0.230 8.1453 1.873 

Kulturhuset   - 0.265 48 12.720 
Primära 

stålbalkar 

Glas-glas - 0.283 354.311 100.270 
Glas-panel - 0.355 6.041 2.145 
Panel-panel - 0.389 0.248 0.096 

Sekundära 

stålbalkar 

Glas-glas - 0.344 156.9 53.974 
Glas-panel - 0.355 4.19 1.487 

Kanalanslutninga

r 

- - 0.234 3.6 0.842 

Anslutningsstycken 𝑨 

[𝒎𝟐] 
𝑼 ∙ 𝑨 

[𝑾 𝑲⁄ ] 

Panel 0.438 - 5.300 2.321 
Glas 0.900 - 568.700 511.830 
Sammanställning 𝑨𝑷𝒂𝒏𝒆𝒍 + 𝑨𝑮𝒍𝒂𝒔  ∑ 𝚿𝒌 ∙ 𝒍𝒌 +

∑ 𝑼𝒋 ∙ 𝑨𝒋  

Total 574.000𝑚2 698.129 𝑊 𝐾⁄  
Beräknad genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 𝑈𝑚 = 1.2 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

 

För tydligare beskrivning av de plana partiernas placering se figur 8 i Kapitel 4. Metods, avsnitt 

4.3.1 Referensobjekt – Kulturhuset i Umeå. 
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Bilaga 3 – Övriga figurer 
 

 

Figur 38 – Lokalisering av värmets flödesdistribution [29].  

 

Figur 39 – Graf över U-värden för treglasfönster med och utan ett ytskikt med låg emissivitet [16]. 
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Figur 40 – Klimatzoner enligt BBR med Umeå markerat. 
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Bilaga 4 – Svar på frågorna kring Flixo 

Svaren på frågorna i Kapitel 5. Metod, avsnitt 5.2. Datainsamling var följande: 

 

1. ”Programmet används för att beräkna värmeflöde och temperaturfördelning i 

byggdelar. Denna information behövs för att beräkna värmeförluster genom en 

byggdel samt att kunna bedöma fuktrisker.” 

– Sonja Kildishev, Byggnadsfysiker. 

2. ”a) Köldbryggsvärde psi efterfrågas. – Modell byggs upp i programmet, värmeflödet 

beräknas och psi-värdet beräknas i programmet eller per hand. b) Kondensrisk 

efterfrågas. – Modell byggs upp, temperaturer i byggdel beräknas med fastsatt 

temperaturrandvillkor. Med hjälp av dessa värden kan kondensrisken uppskattas.” 

– Sonja Kildishev, Byggnadsfysiker. 

3. ”1st nätverkslicens.” 

– Sonja Kildishev, Byggnadsfysiker. 

4. En flytandelicens, vilket är en engångskostnad, kostar 4400 Euro (exklusive skatt) och 

en eventuell uppgradering från version 6 till 7 kostar 660 Euro (exklusive skatt) [25]. 

– Ansvarig hos Flixo. 

 


