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Sammanfattning 
Miljön försämras  på många ställen i världen och mycket av detta har att göra med all energi 

vi människor använder. I Sverige går 50% av all energi åt till att bygga och värma våra 

bostäder [1]. Sweco, ett stort konsultföretag inom byggsektorn vill därför kika närmare på 

vad vi kan göra för att minska energiåtgången i våra hus. För att uppnå detta måste de gå ner 

på detaljnivå, behandla varje material, byggnadsdel och anslutning i ett hus för att få det mer 

energieffektivt. Denna rapport kommer att utreda hur ett mellanbjälklag ansluts till en 

yttervägg i ett lågenergihus. 

 

Syftet med rapporten är att utreda vilket system som är det bästa för att ansluta ett 

mellanbjälklag till en yttervägg i ett lågenergihus. Förutom att anslutningen skall vara 

energieffektiv ska den även klara höga brand-och ljudkrav.  Målet är sedan att ta fram en 

detaljlösning som Sweco kan använda i framtiden när de konsulterar åt kunder. Beräkningar 

har gjorts på köldbryggor i datorprogrammet UcanPsi. Litteraturstudier har gjorts på 

lufttähet, ljud och brand. 

 

I resultatet jämförs 4 olika  anslutningar. Beräkningnarna visar att det är  stor skillnad på 

köldbryggor beroende på hur anslutningen är utformad. Med samma tjocklek kan det skilja 

80% i köldbryggornas storlek. Resultatet visar även att det är svårt att få en anslutning med 

små köldbryggor som klarar höga brand och ljudkrav.  
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Abstract 
The environment deteriorates in many places around the world and much of this has to do 

with all the energy humanity uses. In Sweden, 50% of the total energy is used to build and 

heat buildings [1]. Sweco, a large consulting firm in the construction sector, would therefore 

like to take a closer look at what we can do to reduce our houses energy consumption. To 

achieve this they must look at every detail, processing each material, building components 

and connections between building parts in order to make the house more energy efficient. 

This report will examine how an intermediate floor is connected to an exterior wall in a low 

energy house. 

 

This report aims to examine which system is best for connecting an intermediate floor to an 

outer wall in a low energy house. Besides that, the connection shall be energy efficient and it 

must also meet high fire and sound requirements.. The goal is then to develop a detailed 

solution Sweco can use in future client consultations. Calculations have been made on 

thermal bridges in the computer program UcanPsi. Literature studies have been done on air 

tightness, sound, and fire. 

The result was that four connections, with different structures, were selected and compared 

to each other. Calculations show that there is a large difference in thermal bridges depending 

on how the connection is configured. With the same thickness of the wall, the thermal bridges 

can differ up to 80 % in size. Results also show that it is difficult to get a connection with 

small thermal bridges that meet high fire and sound requirements.  
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Förord 

Det här examensarbetet har skrivits åt Sweco i Umeå. Det är den avslutande kursen på 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå universitet. Utbildningen är 180 

högskolepoäng och examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. 

Under utbildningen har vi mest räknat på byggnadsdelarnas hållfasthet och tittat väldigt lite 

på hur byggnadsdelarna är anslutna till varandra. Detta examensarbete har därför varit 

mycket intressant för mig, genom att få lite mer inblick i hur mellanbjälklaget fästes till 

ytterväggen och dessutom hur det görs på det mest energieffektiva sättet.  

Jag vill tacka min handledare Fredrik Häggström vid Umeå universitet som kontinuerligt 

kommit med tankar och hjälp när det behövts.  

Jag vill också tacka Johan Jeppsson min handledare på Sweco. Han hjälpte mig att komma 

fram till ett vettigt och lärorikt examensarbete.    

Grundläggande kunskaper i byggnadsfysik underlättar vid läsande av rapporten.  

2015-06-08 

 

Edvin Lundström 
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1. Inledning 
I dagens samhälle används alldeles för mycket energi. I sverige används cirka 50% av 

energiförbrukningen till att bygga och värma våra hus [1]. Det positiva är att det går en trend 

just nu som går ut på att bygga energisnåla hus. Det finns en hel del befintliga lösningar på 

hur ett energisnålt hus byggs, men företaget Sweco vill ta reda på den bästa lösingen.  De har 

därför bestämt att titta närmare på anslutningen mellan två byggnadsdelar. Denna rapport 

kommer att behandla hur ett mellanbjälklag ansluts till en yttervägg i ett lågenergihus 

1.1. Bakgrund 

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag med huvudkontor i Stockholm. De har 

kontor i 12 länder och har gjort konsultuppdrag i över 80 länder. I Sverige erbjuder Sweco ett 

brett utbud av tjänster, bland annat inom arkitektur, byggnadkonstruktion, installation och 

infrastruktur. Eftersom mycket av deras arbete påverkar världens miljö vill de göra allt de 

kan för att jobba mot en hållbar utveckling. De gör de genom att se över sina system för att 

bygga hus .  

1.2. Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka vilket system som är det bästa för att ansluta ett 

mellanbjälklag till en yttervägg i ett lågenergihus. Byggnadsdelarna skall vara gjorda i trä och 

klara ett högt ljud- och brandkrav. 

1.3. Mål 

Målet är att finna en lösning som uppnår Swecos önskemål och att dem får ett system som de 

kan använda vidare när de konsulterar lågenergihus åt framtida kunder.  

1.4. Frågeställningar 

1. Vilka system finns det för att ansluta mellanbjälklag mot en yttervägg i ett lågenergihus? 

2.Vilket system är det bästa med tanke på energi, ljud och brandkrav? 

1.5. Avgränsingar 

Beräkningar kommer inte att göras på ljud- och brandkrav utan kommer endast att 

uppskattas teoretiskt. Hållfasthetsberäkningar kommer inte att göras på de olika 

anslutningarna.  
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1.6. Lågenergihus 

Ordet lågenergihus blir allt vanligare i byggsektorn. De flesta hus som byggs idag sätter fokus 

på miljö och att byggnaderna ska bli mer energisnåla. Begreppet lågenergihus är inte ett sorts 

hus, utan är ett samlingsnamn för hus med låg energianvändning.  Med låg 

energianvändning menas att huset använder mindre energi än vad byggnormen kräver.  

Detta uppnås i första hand genom att huset isoleras betydligt mer än i ett standardhus. 

Väggarna i ett lågenergihus kan uppgå till 70cm i tjocklek, vilket kan jämföras med ett 

standard hus som har en väggtjocklek på 20-30cm. 

Passformen vid montering av de olika byggnadsdelarna är en viktig variabel på grund av att 

det påverkar hur tätt huset blir. Även husets form, placering på tomten och val av fönster 

påverkar energibehovet. Värme till huset kommer först och främst från personerna som bor i 

huset men även hushållsapparater tillför värme. Solenergin utnyttjas dels genom husets läge 

på tomten och fönsterplacering men även genom solfångare på taket, figur 1 visar hur 

projekteringen av ett lågenergihus går till [2]. 

 

 Figur 1. Beskriver hur projekteringen av ett lågenergihus går till. Figuren följs 

 nerifrån och upp. 
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Här följer några exempel på olika lågenergihus [2].   

 

Passivhus - i ett passivhus ligger fokus på att minimera värmeförlusterna, det uppnås genom 

ett välisolerat och tätt klimatskal. För att få till en trevlig inomhusmiljö installeras en 

energieffektiv ventilation, oftast tillsammans med en värmeväxlare. På vintern när det är för 

kallt tillförs värme genom att ett vämrebatteri värmer tilluften. 

Nollenergihus - Samma krav som för ett passivhus, men ett nollenergihus får dessutom inte 

använda mer energi under året än vad det tillför. Den energi som tillförs kan t.ex. vara el från 

solceller eller värme från solpaneler. 

Plusenergihus - Plusenergihus byggs som ett passivhus, skillnaden mot ett passivhus är att de 

ska producera mer energi än vad det förbrukar. Den teknik som kan användas är solfångare, 

vind- och vattenkraft. Begreppet plusenergihus är än så länge inte definerat och det finns i 

dagsläget inget certifikat för det.  

Minienergihus - Minienergi är ett hus som byggs med lite lägre krav än passivhus. Det 

betyder att arkitekten har lite mer friheter angående designen på huset.  T.ex. att de kan rita 

vinkelhus med utstickade former. 
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2. Teori 
En byggnads klimatskal består av de väggar, golv och tak som omsluter inomhusmiljön. 

Anslutningen mellanbjälklag/yttervägg är en del av detta klimatskal. Denna byggnadsdels 

uppgift är att föra lasterna från mellanbjälklaget till väggarna, som sedan för ner lasten i 

grunden. Denna anslutning skall ha små köldbryggor, vara lufttät och ha högt ljud- och 

brandkrav. 

2.1. Köldbryggor  

En köldbrygga är en konstruktionsdetalj i en byggnad som bryter isoleringskiktet eller är 

dåligt isolerad. Då har denna konstruktionsdetalj både kontakt med den kalla utsidan och 

den varma insidan och kan på så sätt leda ut massor med värdefull värme. Köldbryggor 

uppkommer vanligtvis vid dörrar, fönster och ytterhörn på klimatskalet. Ett vanligt ställe för 

köldbryggor är också där bjälklaget är infäst i ytterväggen. Köldbryggor indelas i två 

huvudtyper linjära- och punktköldbryggor.   

2.1.1. Linjära köldbryggor 

En köldbrygga som löper längst en linje och har en konstant värmeförlust per längdenhet 

kallas linjärköldbrygga. En vanlig detalj som preciserar en linjärköldbrygga är den kant där 

två ytterväggar möts eller där en yttervägg möter bjälklag eller tak, se figur 2. Linjära 

köldbryggor har enheten W/m·K 

I gruppen linjära köldbryggor finns även en typ som kallas geometriska köldbryggor, se    

figur 3. De uppkommer ofta i tvådimensionella hörn. Dessa köldbryggor uppstår pågrund av 

geometriska förhållanden, även om det inte är genomgående konstruktionsdelar.  

 
 

 Figur 2.  Linjära köldbryggor där yttervägg möter yttervägg och yttervägg möter  

 tak. Bilden är tagen med en värmekamera, de röda ytorna är varmare och de blåa är 

 kallare. 
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 Figur 3. Visar en geometrisk köldbrygga. 

 

 

2.1.2. Punktköldbryggor 

En punktköldbrygga förkommer punktvis i en byggnad, se figur 4. Exempel på var dessa 

uppkommer är i hörn där två ytterväggar möter bjälklag eller tak. Där fästanordningar går 

igenom klimatskalet är också vanliga placeringar för puntköldbryggor. Punktköldbryggor har 

enheten W/K. 

 
 

 Figur 4.  Punktköldbrygga i hörnet på en trappa. Bilder är tagen med en 

 värmekamera, ljusare ytor är varma och mörkare ytor är kalla. 

 

2.1.3. Hur köldbryggor beräknas 

Det finns princip tre olika sätt att beräkna köldbryggor. Det enklaste sättet är att använda 

schablonvärden enligt SS-EN ISO 14683:2007 [6] för att räkna ut köldbryggor i olika 

byggnadsdelar. Nackdelen med denna metod är att den kan ge stora avvikelser mot det 

faktiska värdet på grund av att det fall som använts för att ta fram schablonvärdet inte är likt 

ens eget fall. 
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Ytterligare ett sätt är att göra det med handberäkningar. Det går tillexempel att använda den  

metod som Swedeisol tagit fram. Swedeisol är en branschorganisation för sveriges ledande 

isoleringsföretag. Denna metod är tidskrävande och det kräver kunskaper för att uppnå bra 

resultat. 

Det tredje sättet är att ta hjälp av ett datorprogram. Beräkningarna ska då följa gällande ISO 

standarder, bland annat SS EN ISO 10211:2007. Programmet delar upp konstruktionen i en 

mängd celler (fler celler ger bättre värde) därefter simulerar den hur mycket värmeflöde som 

går mellan varje cell. Denna metod kallas även FEM-metoden (finite element method).  Detta 

är den mest exakta metoden förutsatt att programmet använder sig av rätt modeller. En 

fördel med datorberäkningar är dem skapar bilder som kan ge mer förståelse hur värmen 

transporteras genom väggen.  

 

2.2. Lufttäthet 

Det finns flera motiv till att bygga hus med lufttäta klimatskal. Ett av motiven är att vi vill ha 

en låg energianvänding i våra hus. Om kall luft skulle strömma in genom väggen  och den 

varma luften skulle åka ut är det inte möjligt att få ett hus med låg energianvädning. Det 

bästa vore om husen var 100% lufttäta, men detta är svårt att uppnå i praktiken med dagens 

metoder.  

Ett annat motiv för att bygga lufttät är för att undvika fuktskador i klimatskalet. Om fuktig 

inomhusluft åker genom otätheter och in i väggen kommer den att kondenserar där och 

sedan skapa fuktproblem i ytterväggen. För att detta ska ske måste det uppstå ett övertryck 

inne i huset. Detta övertryck sker ofta vid taket. För att uppnå luftäta hus monteras oftast en 

plast som tejpas vid skravar för att minska otätheter. 

Det finns personer som är kritiska till täta hus. Dem menar att det är som att leva i en 

plastpåse och att det är bättre att husen får andas som förr i tiden. Detta är iförsig sant till 

viss del, det går att bygga hus som andas. Men i och med de nya energikraven från Boverkets 

byggregler måste husen byggas mer energieffektiva. Det går inte att uppnå om ventilationen 

går genom väggen [7]. 

2.2.1. Mätmetod 

Det finns flera metoder för att göra en täthetsprovning men den vanligaste är att använda en 

extern fläkt (kallas ofta Blower door) för att testa vilket luftflöde som behövs för att skapa en 

viss tryckskillnad i huset. Tryckskillnaden uppgår oftast till +/- 50 pa. Det betyder att 

tätskiktet ska klara av att hålla tätt vid både över- och undertryck på 50 pa.  I samband med 

en täthetsprovning kan även en läckagesökning utföras, den görs bäst med hjälp av en 

värmekamera. För att detta ska kunna utföras måste det finnas en viss temperaturskillnad 

mellan ute och inne, det betyder att det är svårt att göra en sådan mitt på sommaren [8]. 

Nackdelen med täthetsprovningen är att dem endast går att utföra när hela byggnaden är 

färdigbyggd. Det betyder att när byggnaden monteras ihop är det svårt att veta hur tät 

byggnaden kommer att bli.  Därför är det viktigt att vara noga i kanter och skarvar så att det 

inte bildas glipor där.   
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2.3. Ljud 

Byggnader ska enligt Boverkets byggregler (BBR) dimensioneras med hänsyn till ljud och 

buller. Ljudnivåerna inomhus måste alltid klara kraven, oberoende vars byggnaden är 

placerad och ljudnivån utanför [10]. 

Speciellt för ljud i luft kan ljudets styrka anges i Pa eller N/m2 för att i princip handlar det om 

tryck. Men för att lättare kunna relatera enheten till ljud så har en decibelskala införts. När 

ljudets styrka anges i decibel kallas motsvarande storhet för ljudtrycksnivå Decibelskalan är 

gjord så att dB ska motsvara svagast hörbara ljud. En förändring på 1-2 dB är den minsta 

ändringen vi människor kan uppfatta. En förändring på 8-10 dB motsvarar ungefär en 

fördubbling eller halvering i hörintrycket [11]. 

Ljud kan färdas igenom de flesta golv och väggar genom att sätta hela byggnadsdelar i 

svänging. Dessa vibrationer generar sedan nya ljudvågor med lägre reducerad intensitet på 

andra sidan. Ljud kan även färdas genom anslutningen av två byggnadsdelar, det kallas 

flanktransmission, se figur 5 [11]. 

 

 
Figur 5. Flanktransmissonen i anslutningen mellanbjälklag/yttervägg. Vägg a ger bästa 

ljudisoleringen, d ger sämsta. 

 

 

I en bostad finns det mycket som kan alstra ljud. I första hand sånt som de boende vållar som 

t.ex. musikanläggningar, tv-apparater, hushållssysslor eller folk som pratar högt. Sen kan 

även det låta från installationer som t.ex. luftvärmepumpar, ventilationssystem och 

tvättstugor. Men det kan även komma buller utifrån såsom trafik, närliggande verksamheter 

och fläktar på taket. Alla dessa ljud är svåra och få att upphöra utan vad som måste göras är 

att ljudisolera byggnaden.   

Ytterligare ett ljud som kan uppkomma i en byggnad är stegljud. Det uppstår när människor 

går på ett golv eller bälklag som skapar vibrationer i stommen och för ljudet ner i byggnaden. 

Det kan även uppstå en del luftljud som breder sig i och till andra rum.  Figur 6 förtydligar 

hur ljud kan transportera sig mellan två rum   
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Figur 6. Visar hur ljud kan transportera sig från en rum till ett annat. 1:an visar stomljud,   

2:an är ljud  från installationer. 3:an är luftljud som är svåra att ljudisolera och 4:an  visar var 

flantransmissioner uppstår. 

 

2.3.1. Ljudisolering 

Det kommer alltid att finnas buller och ljud kring och i våra bostäder. Det är därför viktigt att 

ljudisolera byggnader, för att skapa ett trevligt inomhusklimat. Tyngden på byggnaden har 

stor betydelse för ljudisoleringen. En byggnad gjord i betong har mycket bättre ljudisolering 

från stommen och behöver därför ljudisoleras mindre. Däremot väggar och bjälklag av trä 

som är lätta konstruktioner släpper lätt igenom ljudvågor vilket gör att dessa behöver isoleras 

mer. Ljudisolera görs sedan med vanlig miniralull. Det är väl framförallt mellanväggar som 

behöver ljudisoleras. Yttreväggar isoleras ju redan så mycket mot kyla och den isoleringen 

räcker för att stoppa ljud genom ytterväggen [14]. 

I praktiken  isoleras  ljud  likadant som kyla isoleras. Det handlar om att bygga i lager och 

försöka isolera alla hålrum.  I motsvarighet till köldbryggor finns det ljudbryggor. Det är när 

en byggnadsdel med dålig ljudisolering går rakt igenom hela konstruktionen, t.ex. träregel 

som går från ena sidan till den andra sidan.  

Stegljud kan förebyggas genom att lägga ett mjukt skikt under golvet, mellan bjälklaget och 

golvskiktet. Om problem med stegljud redan finns går det att lägga ut mattor på golvet detta 

kommer att uppfylla samma funktion. Mattorna hjälper också till att dämpa de vanliga 

luftljuden i och med att de inte tillåter att ljuden kan studsa på golvet [14]. 

2.3.2. ljudklasser 

Värden för ljudklassning av bostäder ges i svensk standard, SS 25267 och för övriga lokaler i 

SS2568. Det finns 4 st klasser, A är den högsta klassen och D är den lägsta. Dock måste alla 

bostäder uppnå klass C  enligt BBR. Ljudklass B motsvarar upplevelsemässigt 50% bättre än 

ljudklass C och Ljudklass A är 50% bättre än Ljudklass B.  Generellt så  sägs det att varje 

klass förbättrar ljudreduktionen med 5 dB [15]. 
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2.4. Brand 

BBR har även krav angående brand. Byggnaden skall klara att stå en viss tid om det skulle 

börja brinna, detta för att människorna i byggnaden ska ha tid att ta sig ut innan byggnaden 

faller ihop. Byggnaden skall även uformas så att det skall vara lätt att utrymma byggnaden, 

med tydliga utrymmningsvägar. BBR ändrar reglarna om brandskydd lite då och då men 

reglerna är inte retroaktiva, vilket betyder att en färdig byggnad inte behöver ändras om 

reglerna ändras. Det finns dock en skyldighet att underhålla brandskyddet så att det inte blir 

sämre ju äldre byggnaden blir [10]. 

2.4.1. Klassbeteckningar  

Byggnader delas in i brandtekniska byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet. Det finns 4 

klasser. Br0 - Byggnader med mycket stort skyddsbehov. Br1- Byggnader med stort 

skyddsbehov. Br2 - Byggnader med måttligtskyddsbehov. Br3 - Byggnader med litet 

skyddsbehov. Vilken brandteknisk byggnadsklass en byggndad får beror på vilka faktorer 

som påverkar utrymningsmöjligheterna samt risken för att personer skadas vid 

sammanstörtning av byggnaden. Kraven bestäms av våningsantal, byggnadsarea och 

verksamhetsklass.  Antal våningplan är generellt den största faktoren som bestämmer 

brandteknisk byggnadsklass, men verksamheten utgör också betydelse, se figur 8 [10]. 

 

 

 Figur 7. Antal våningsplan är generellt den största faktoren som bestämmer 

 brandtekniskt  byggnadsklass. 

De olika byggnadsdelarna delas  in i klasser beroende på hur bra de klarar en brand. En 

byggnadsdel skall kunna stå emot en fullt utvecklad brand samtidigt uppfylla några 

funktionskrav, Bärförmåga (R), integritet (E) och isolering (I). Se figur 8.  Med bärförmåga 

(R) menas att byggnadsdelen ska klara de krafter den är konstruerad för.  Integritet  (E) 

innebär att konstruktionen inte får ge upphov till sprickor eller öppningar där varma gaser 

kan tränga sig igenom och medföra antänding på konstruktionens oexponerade sida eller 

närliggande material. 
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 Isoleringen (I) betyder att konstruktionen ska begränsa temperaturstigningen på 

oexponerad sida, som maximalt får vara 140 °C i ökning av medeltemperatur eller 180 °C i 

enskilda punkter.  

Byggnadsdelarna skall även kunna stå emot brandexponeringen en viss tidsperiod. T.ex.. En 

vägg med brandmotstånd REI 60, skall ha kvar bärförmåga, integritet och islolera i 60 

minuter eller mer. Träkonstruktion kan uppnå höga brandmotstånd, ibland REI 90 eller 

högre [18].    

 

 Figur 8. Detta är de funktionskrav en byggnadsdel skall klara av under en brand. 

2.4.2. Material 

Beklädnanden av en byggnadsdel bör vara av ett obrännbart eller annat för ändamålet 

lämpligt material. För att material ska vara lämpligt bör det under minst 10 minuter hindra 

att bakomliggande material börjar brinna. Exempel på tändskyddande beklädnader är 

gipsskiva som är tjockare än 9mm.   

Fram till 1994 var det förbjudet att bygga trästommar till hus i mer än två våningar. Detta på 

grund av rädslan för att hela städer skulle brinna ner. Efter 1994 ersattes förbudet mot regler 

om att bygga med funktionsbaserade material. Därefter blev det möjligt att bygga höga hus i 

trä. Trä klarar oftast brand mycket bra, även om det blir fult och förkolnat på ytan så finns 

det trä med ursprungliga egenskaper innanför. Det betyder att trästommar kan klara brand 

under lång tid [20]. 
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Bränder i hålrum är ett stort problem, framförallt i gamla byggnader när brandstoppar inte 

användes. Dessa bränder är svåra att hitta och upptäcks ofta försent. De kan krypa igenom 

byggnadsdelar och bryta ut utan förvarning. På grund av att branden inte ska sprida sig 

genom hela byggnaden används brandstoppar. Det finns två typer av brandstoppar, massiva 

och ventilerade brandstoppar. De massiva ska stoppa branden så att den inte tar sig fram, se 

figur 9. De ventilerade brandstopparna fungerar så att ett material [26] expanderar och 

stryper lufttillförseln till branden så att den inte kan sprida sig lika fort, se figur 10.  

 

Figur 9. Visar hur en massiv brandstopp kan se ut i en yttervägg. 

 

 

            Figur 10. Ventilerad brandstopp som låter luft färdas genom väggen men stoppar 

 brand.  
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3. Genomförande 
Arbetet började med informationsökning för att skapa en bra grund inom ämnet. 

Information om ljud och brandkrav har främst hämtats från Boverkets hemsida [10] men 

även från litteratur som Byggteknik Byt 2 [20]. Fakta om köldbryggor och luftätheter har 

framförallt hämtats från företag som jobbar med isolering och lufttäta material. T.ex. Isover 

[23].  

Efter informationssökningen gjordes några skisser på olika lösningar, därefter valdes fyra 

lösningar ut och detaljritades i Cad. En av anslutningarna är tagen från träguiden.se, det är 

denna väggtjocklek som är använd på alla anslutnignar för att alla konstruktioner ska ha 

samma förutsättningar. Detaljritningarna är gjorda i Autodesk AutoCAD 2013 [24]. 

3.1. Köldbryggor 

Beräkningarna av köldbryggor gjordes med programmet UcanPsi [25]. Programmet är 

framtaget av Gunnar Anderlind som har jobbat 50år med hur värme och fukt transporteras i 

byggnader. Han har jobbat som chef över produktutveckling på Isover och docent på Lunds 

universitet.  

För att uppnå små köldbryggor handlar det om att bygga smart och försöka att undvika att 

reglar eller andra bärande delar blir genomgående. 

3.2. Luftäthet 

Lufttäthetslösningar genomfördes som litteraturstudie på grund av det krävs tillgång till en 

byggnad för kunna testa lufttäthet i praktiken. För att uppnå en byggnad måste monteringen 

av plasten göras noggrant, om otätheter bildas under byggnationen är det svårt att hitta dem 

då och ännu svårare att åtgärda i efterhand.   

3.3. Ljud 

Att hitta en anslutning med hög ljudklass har uppnåtts genom studera teoretiska exempel 

och försökt med att jämföra olika lösningar med varandra. Att isolera mot ljud görs  i princip 

likadant som att isolera mot kyla. Mer isolering och att isoleringen monteras rätt i 

byggnadsdelen ger bättre ljudisolering. Precis som med kyla handlar det om att bygga bort 

ljudköldbryggor.  Så anslutningarna med små köldbryggor ger bra ljudisolering. 

Flanktransmissonerna är också en faktor att ta hänsyn till. Ju längre bjälklaget går in i 

väggen ju mindre flanktranssmissioner. 

3.4. Brand 

Det finns mycket information om hur brand påverkar olika material och angriper sig på en 

byggnad. Det gick inte att uppnå exakt resultat på brand. Hur de olika anslutningarna klarar 

sig mot brand är bara uppskattat med hjälp av teori.   

 

.  
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4. Resultat 
De framtagna anslutningnarnas kommer att presenteras var för sig, deras  funktioner samt 

en liten figur på varje anslutning.. Mer detaljerade bilder går att hitta i bilaga 1. 

Beräkningarna av köldbryggor finns i bilaga 2. 

Anslutning 1- Upplagt bjälklag 

Köldbryggor: Denna anslutning är dålig med tanke på köldbryggor, trä går igenom hela 

konstruktionen och det isolerar dåligt mot köldbryggor. Köldbryggorna i denna anslutning 

uppgår till 0.43 W/m, °C 

Lufttäthet: Här följer plasten bjälklagets infästning, detta är en nackdel på grund av att det är 

större risk att plasten går sönder om den ska sättas runt en tvär kant. Det kan vara bra att 

göra en fuktberäkning på anslutning 1 för att undersöka så att plasten inte sitter för nära 

väggens utsida. 

Ljud: Ljud är denna anslutning största fördel. Bjälklaget går nästan hela vägen mot väggen 

vilket bidrar till att det blir små flanktransmissioner.  

Brand: Anslutningen stoppar brand effektivt. Massivt trä fungerar som en bra brandstopp.  

Figur 11 visar en bild på anslutning 1. 

 

 

 

 

 Figur 11. Anslutning 1- Upplagt bjälklag. 
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Anslutning 2- Upplagt bjälklag med lättreglar.  

Köldbryggor: Denna anslutning är lite bättre än anslutning 1, men fortfarande inte bra med 

tanke på köldbryggor.  I och med att syllen och hammarbandet är en lättregel kommer delar 

av kylan inte kunna ta sig från den vänstra regeln till den högra. Köldbryggorna uppgick till 

o.41 W/m, °C 

Lufttäthet: Precis som anslutning 1 så följer tätskiktet bjälklagets infästning, vilket är negativt 

i och med att hål kan lättare uppkomma. Även på denna anslutning bör en fuktberäkning 

göras för att undersöka om plasten sitter för nära väggens utsida.  

Ljud: Denna anslutning är bra för att stoppa flanktransmissioner. 

Brand: Liksom anslutning 1 så har denna anslutning en effektiv brandstopp.  Figur 12 visar 

hur anslutning 2 är uppbyggd. 

 

 
 Figur 12. Anslutning 2- Upplagt bjälklag med hammarband och syll av lättbalk. 
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Anslutning 3- inhängt bjälklag 

Köldbryggor: Anslutningen har de minsta köldbryggorna bland anslutningarna 0.26 W/m, °C 

Lufttäthet: Här följer tätskiktet de stående reglarna hela vägen. Vilket är en fördel om inte hål 

och otäter ska uppkomma vid montering. 

Ljud: Denna anslutning är dålig med tanke på flanktransmissioner. Däremot har den små 

ljudbryggor som transporterar ljud genom väggen.  

Brand: Ingen brandstopp är inritad i figuren, så därför är den lösningen den sämsta när det 

kommer till att stoppa brand. Det går att montera en ventlierad brandstopp som kommer att 

fördröja branden. Figur 13 visar en bild på anslutning 3. 

 

 
 Figur 13. Anslutning 3- Inhängt bjälklag 
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Anslutning 4- Upplagt bjälklag med lättreglar 

 Köldbryggor: Anslutningen är medelmåttig med tanke på köldbryggor. Köld bryggorna i 

denna konstruktion uppgick till o.033 W/m, °C 

Lufttäthet: Likadant som anslutning 3 följer även tätskiket väggen rakt ner utan att behöva gå 

över någon kant.  

Ljud: Ljudbryggorna i denna anslutning är små. Däremot kan flanktransmissioner vara ett 

problem i och med att ljudet lätt kan gå runt bjälklaget.  

Brand: Även på denna anslutning finns ingen brandstopp inritad. Men även här kan en 

ventilerad brandstopp installeras. Figur 14 visar hur anslutning 4 är utformad. 

 

 
 Figur 14. Anslutning 4- Upplagt bjälklag med förskjutna reglar.  
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4.1. Rekommederad anslutning 

Med resultatet på köldbryggor och lufttäthet är det  Anslutning 3- inhängt bjälklag som 

rekommenderas. Lösningen är inte den bästa när det kommer till brand och ljud men i och 

med att det är energieffektivitet som legat i mest fokus, så är det  anslutningen med minst 

köldbryggor som väljs. Se tabell 1 för en sammanställning av köldbryggorna.  

 

 

 Tabell 1. Köldbryggor för respektive anslutning. Beräkningarna är gjorda i UcanPsi. 

 Se Bilaga 2 för utförligare beräkningar och Bilaga 1 för ritningsunderlag. 

 

 

  

     

 
Anslutning Köldbrygga W/m, °C     

 
Upplagt bjälklag 0.043 

  

 

Upplagt bjälklag med lättreglar 0.041 
  

 
Inhängt bjälklag  0.026 

  

 
Upplagt bjälklag med förskjutna reglar 0.033 
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5. Diskussion 
Att hitta en anslutning som är energieffektiv var en av förutsättingarna. Tanken var först att 

bara titta på köldbryggorna men under arbetets gång så förstod jag att luftäthet även är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till. Nackdelen är att det inte går att räkna på lufttäthet, huset 

måste trycktestat för att kunna ta reda på om otätheter finns i klimatskalet. Därför är det 

svårt att få fram ett tydligt resultat på detta, går däremot att förklara hur plasten bör 

monteras så att det inte uppstår otätheter.  

Väggarna i de framtagna anslutningarna är lika tjocka, 320 cm.  Det är relativt tunt för att 

vara lågenergihusväggar.  Varför väggarna just blev 320 cm har att göra med att en 

anslutning är tagen från träguiden.se därför valde jag att göra de andra väggarna lika tjocka 

för att inte de skulle ha någon fördel. I efterhand kan det ha varit ett bra val, för jag tror att 

det blir större skillnader och lättare att se vilket anslutning som har minst köldbryggor om 

inte väggarna skulle vara 20-30 cm tjockare.  

5.1. Felkällor 

Köldbryggorna är som sagt beräknade med UcanPsi. Programmet i sig är ett trevligt och bra 

program. Gunnar Anderlind som utvecklat programmet verkar vara insatt på området på 

grund av att han har sån erfarenhet inom fukt och värme. Programmet använder också rätt 

standarder.  

Däremot är det svårt att rita upp byggnadsdelarna i programmet och  lyckas få till 

anslutningen som på ritningen. Byggnadsdelarna sätts ihop  lite på måfå och det är svårt att 

veta om de sitter som de ska. Detta betyder att de värden på köldbryggor som är framtagna 

kanske inte stämmer. Därför bör anslutningarna kontrollräknas i ett annat program eller 

med någon annan metod för att se om det stämmer.  

Information som är taget från vinstdrivande företag måste hänsyn tas till att de kan 

förvränga lite information för att deras produkt eller metod ska framverka som den bästa 

lösningen.  

5.2. Slutsats 

För att återkoppla till de frågeställningar som rapporten bygger på. 

1.Vilka system finns det för att ansluta mellanbjälklag mot en yttervägg i ett lågenergihus? 

2.Vilket system är det bästa med tanke på energi, ljud och brandkrav? 

De fyra systemen för att ansluta mellanbjäklag till yttervägg som finns med i  rapporten är 

såklart inte alla. Under arbetets gång så har jag hittat fler lösningar och många av dom var 

också lämpliga. Men för att avgränsa arbetet valdes dessa fyra. 

Det bästa systemet för att ansluta ett mellanbjälklag till en yttevägg kan såklart skilja från fall 

till fall. I vissa byggnader är det viktigare med små köldbryggor och lufttäthet, då är det 

anslutning 3 eller 4 som gäller. I andra fall är det viktigare med bra ljud- och brandklass, då 

föredras anslutnung 1 eller 2.  
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Den lösning som rekomenderas i de flesta fall är anslutning 3 - inhängt bjälklag, denna 

lösning har minsta köldbryggorna och är troligtvis lätt att få luftätt. Den bör även vara 

relativt bra när det kommer till att inte släppa ljud genom väggen, för att det är relativt lite 

ljudbryggor. Flanktransmissonerna är dock denna anslutnings svaghet, detta betyder att 

mycket ljud kan åka mellan våningarna.  Vilket kan vara en nackdel i ett flerbostadshus. 

Målet att finna en detaljlösning som Sweco han använda när de utför konsultuppdrag åt 

kunder är uppfyllt. De har 4 olika lösningar de kan använda beroende på hur deras uppdrag 

ser ut. För att ta reda på alla funktioner på de olika anslutningarna krävs mer tid och 

praktiska tester. 

5.3. Fortsatt arbete 

En sak vore att studera vidare på att lägga på mer isolering för att minska köldbryggorna 

ytterligare. Det vore även intressant att att konstruera en anslutninge helt i lättreglar, det 

borde kunna eliminera de flesta köldbryggor.   

Det skulle även vara intressant att bygga en provbyggnad med varje anslutning och göra 

praktiska tester på köldbryggor och lufttäthet. Även att testa vilken anslutning som stoppar 

ljud och brand. Det kan även vara en ide att räkna på hållfastheten i de olika 

konstruktionerna för att se hur mycket last de olika anslutningarna klarar.   
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Bilaga 1. Detaljritningar 

Ritningar på de olika anslutningarna kommer nedan. Ritningarna är gjorda i AutoCad 2013. 

Det är inte rätt skala på ritningarna.  



syll

vindskydd av

kantbalk

hammarband

invändig beklädnad

vertikal väggregel

ångspärr

kortling

golvbjälke

oorganiskt material

horisontell väggregel,

s.k. installationsskikt

Horisontell väggregel



syll

vindskydd av

kantbalk

hammarband

invändig beklädnad

vertikal väggregel

klämd ångspärr

kortling

golvbjälke

oorganiskt material

horisontell väggregel,

s.k. installationsskikt



invändig beklädnad

vertikal väggregel

horisontell väggregel,

s.k. installationsskikt

ångspärr

kortling

golvbjälke

vindskydd av

oorganiskt material

kantbjälke fäst i stående reglar



invändig beklädnad

vertikal väggregel

vertikal väggregel

ångspärr

kortling

golvbjälke

vindskydd av

oorganiskt material

Hammarband
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Bilaga 2. Datorberäkningar av köldbryggor, UcanPsi   

 

 

Figur 1. Anslutning 1- Upplagt bjälklag  
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Figur 2. Anslutning 2- Upplagt bjälklag med lättreglar  
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Figur 3. Anslutning 3- Inhängt bjälklag  
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Figur 4. Anslutning 4- Upplagt bjälklag med förskjutna reglar 


