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Sammanfattning
En köldbrygga uppstår i en byggnadsdel vars isoleringsförmåga är lägre än omslutande
material. Detta innebär att värmeförlusterna ökar och att den varma ytan blir lokalt kallare,
vilket kan leda till nedsmutsning, mögel och kondensation.
I examensarbetet har vi inriktat oss på grundkonstruktioner, närmare bestämt L-element med
både lätt och tung vägg som komplement. I rapporten framgår hur vi räknat genom
handberäkning och med hjälp av UNORM, ett datorprogram för beräkning av köldbryggor.
För att redovisa resultatet jämförs handberäkningen med datorberäkningen, dels för att
kontrollera resultatet och se skillnaden samt att se om det finns risk för mögel och
kondensation med de olika L-elementen.

Abstract
A thermal bridge is a construction part witch isolation ability is lower than adjacent materials.
This means that the heatflow losses increases and the warm surface is reduced to a colder
temperature, which can lead to filth, mould and condensation.
In this examinationstudy we have concentrated on base constructions, and the so called Lbase with both a light wall and a heavy wall as a complement. In the report it is clear how we
calculated by hand and with UNORM, a computer program for calculation of thermal bridges.
To present the result we compare the handcalculation and the computercalculation, both to
control and to see any difference in the results and to see if there’s any risk of mould and
condensation for the different L-bases.
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1. Inledning
Det finns många definitioner på köldbryggor. I detta kapitel presenteras vad en köldbrygga är
och hur den påverkar värmeflödet i byggnader.

1.1 Vad är en kölbrygga?
En köldbrygga kan påstås vara som en växel då den överför värme till den lokalt kallare
konstruktionsdelen. En köldbrygga är alltså en lokal försvagning i klimatskalet där
värmeflödet ut ur byggnaden är större än vid övriga delar av klimatskalet. Detta kan i sin tur
leda till nedsmutsning, mögelbildning och kondensation.
Kölbryggor utgörs ofta av stål-, betong- eller träkonstruktioner, det är material som har en god
värmeledningsförmåga. Man kan bland annat hitta köldbryggor runt om fönster, vid
infästningar av balkonger, vid kantbalkar, reglar i regelväggar och anslutningar mellan väggar
och bjälklag.
Man skiljer mellan två olika typer av köldbryggor (följande är hämtat ur UNorm):
•

Linjära köldbryggor

Dessa köldbryggor är två-dimensionella, d v s de kan beskrivas på en ritning med en enda
sektion. Exempel på sådana köldbryggor är fönstersmygar, anslutningar mellan tak-vägg,
vägg-vägg eller golv-vägg (se figur 1.1).

Figur 1.1 Exempel på konstruktioner där linjära, två-dimensionella köldbryggor uppstår, ur UNorm (2010).

•

Punktformiga köldbryggor

Dessa representerar de tre-dimensionella punktformiga köldbryggorna. Dessa uppstår där en
linjär köldbrygga slutar och deras bidrag till det totala värmegenomgångsmotståndet (Um)
är i normala fall mycket liten och kan därför i allmänhet försummas helt. Man kan välja
istället att inte pruta på längden när man räknar på de linjära köldbryggorna. Om man
exempelvis har två linjära köldbryggor som korsar varandra, som en bärande pelare i en
yttervägg och en bjälklagskant, så bör man inte reducera pelarlängden med bjälklagets
tjocklek och inte heller reducera bjälklagslängden med pelarbredden.
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Eftersom kölbryggor växlar värme från den varmare källan till den kallare källan kan det
förekomma att vissa ytor av byggnaden blir lokalt kallare än resterande områden och
inomhustemperaturen sjunker. De kalla ytorna kan även orsaka kallras. Det kan förekomma
mögeltillväxt och smutsansamling i de områden där köldbryggorna finns, d.v.s.
köldbryggorna leder till ökade underhållskostnader. Med stora temperaturskillnader på
väggens insida kan ett värmeöverföring uppstå, något som kallas för strålningsdrag.
Köldbryggor kan göra att lokala delar av väggens utsida blir lite varmare och torrare än
väggens insida, d.v.s. vissa ytor får en ojämn uttorkning.
Kondens bildas när varmare och fuktig luft kyls ned så att luften inte längre kan bära all fukt.
Då har den s.k. daggpunktstemperaturen uppnåtts. Ju mer fukt luften vid en viss temperatur
innehåller desto lättare nås daggpunkten och desto mindre temperaturskillnad behövs.
Figuren nedan illustrerar förhållandena som gäller för kondensbildning mot innervägg och de
olika köldbryggor som finns där. Väggen ses i genomskärning ovanifrån, med reglar och
isolering.

Figur 1.2 Förhållandena för kondensbildning mot innervägg, ur LFS (2010).

Som synes är köldbryggorna som minst vid facken för isolering. Kondens uppkommer som
lättast i hörnet där vägg möter vägg. Tilläggas ska att köldbryggorna blir allvarligare då
temperaturen sjunker utomhus eller då fukttillskottet ökar inomhus.
Viktigt information är att det inte behöver uppkomma kondens för att mögel ska kunna
tillväxa. I ovanstående förhållande räcker det med angivna värden 83 % relativ fuktighet och
17 C för att mögel ska kunna trivas. Nedan visas en bild på hur mögelbildning kan se ut.
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Figur 1.3 Mögelbildning inomhus där vägg möter vägg, ur LFS (2010).

Tidigare togs det hänsyn till hygieniska olägenheter som bildades på grund av köldbryggor
men nu för tiden är det underhållskostnaderna som har blivit det största skälet till att göra
förbättringar.
Nu för tiden förebygger man köldbryggor på ett bättre sätt, det ställs krav på att köldbryggor
skall ha mindre energimässig påverkan. Det innebär att värmeförlusterna genom köldbryggor
måste beräknas noggrant och materialen ska dimensioneras utifrån beräkningarna.
Vid beräkning av köldbryggorna beräknas ett Psi-värde/Ψ-värde i W/m,K, som den extra
förlusten som uppstår på grund av den sämre konstruktionen. För att få bidraget av värme från
köldbryggor multipliceras Psi-värdet med köldbryggans längd. Den specifika förlusten genom
köldbryggor beräknas enligt ekvation nedan:

Qkbr = ψ × l kbr [W / K ]
Ψ = värmeförlustkoefficient för linjära köldbryggor [W/mK].
l = köldbryggans längd [m].
kbr

Den specifika värmeförlusten genom köldbryggor kan beräknas som en procentsats av den
övriga transmissionen, eller som en funktion av linjära och punktformiga köldbryggor. Ofta
beräknas en genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för hela byggnadens klimatskal
(Um), där även köldbryggorna ingår.
Värmekonduktivitet är den storhet som anger hur bra ett material isolerar, d.v.s. ju lägre
värmekonduktivitet desto bättre isoleringsmaterial. Enheten för värmekonduktivitet är
W/m·°C eller W/m·K och betecknas med lambda (λ). Eftersom värmekonduktivitet beräknas
med temperaturskillnader ger enheterna samma värde.
Värmemotstånd kan ses som en egenskap som anger hur bra ett materialskikt isolerar, då det
är direkt beroende av värmekonduktiviteten, d.v.s. ju högre värmemotstånd desto bättre
isoleringsmaterial. Enheten för värmemotstånd är m²·°C/W eller m²·K/W, och betecknas med
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R. Man kan räkna värmemotstånd för en hel byggnadsdel, exempelvis för en vägg, ett tak
eller ett golv.
R = d/ λ
R = värmemotstånd [m ,K/W].
d = materialtjocklek [m].
λ = värmekonduktiviteten [W/m,K].
Rsi = värmeövergångsmotståndet på ytor inomhus [m ,K/W].
Rse = värmeövergångsmotståndet på ytor utomhus [m ,K/W].
Värmegenomgångskoefficient är den egenskap som visar hur bra en hel byggnadsdel isolerar,
t.ex. en vägg eller ett tak. D.v.s. ju lägre värmegenomgångskoefficient desto bättre isolering
hos byggdelen. Värmegenomgångskoefficienten betecknas U och har enheten W/m²·°C eller
W/m²·K. U-värdet anger värmeflödet, Q (W) genom en byggnadsdel per yta, A (m ) och
temperaturskillnad, ΔT(K).
Q = U(Ti-Te)A = Värmeeffekt transmission [W]
Det finns en annan formel som används för att beräkna U-värdet:
U = 1/ΣR [m ,K/W].
Um är den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten. Um får enligt BBR inte
överskrida 0,50 W/m ,K för bostäder och 0,70 W/m ,K för lokaler.
Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelar, Um och
köldbryggor, Ψ och χ bestäms enligt formel 1.5.

Um =

n

m

p

i =1

k =1

j =1

∑U i Ai + ∑ l k Ψk + ∑ χ j
Aom

Där:
Ui = värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelen [W/m ,K].
Ai = arean för byggnadsdelens yta mot uppvärmd inneluft [m ]. För fönster, dörrar, portar och
dylikt beräknas Ai med karmyttermått.
Ψk = värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k [W/m,K].
lk = längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k [m].
χ j = värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j [W/K].
Aom = sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft [m ].
Med omslutande byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar
av bostäder och lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen.
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1.2 Bakgrund
Följande kapitel är direkt taget ur en artikel av Wetterlund (2010).
Köldbryggor kan öka byggnadens värmeenergianvändning och värmeeffektbehov med 100 %,
jämfört med en byggnad utan köldbryggor. Köldbryggefria hus finns så klart inte, men det
händer att man slentrianmässigt och slarvigt räknar så.
Den mest framträdande köldbryggan är oftast den vid kantbalken och en genomtänkt lösning
där kommer ha stor positiv inverkan på byggnadens driftsekonomi. Den kunskap som finns
idag och de material som står till buds gör att det inte finns några skäl till begränsningar i
isoleringstjocklekar. Skälet minskad isolering på grund av tjälproblematik eller skälet
markisoleringens dåliga bärighet kan med fog sägas vara överspelade. Även termen
’’ekonomisk isolering’’ har knappast relevans i isolertjocklekar upp till 500 mm.

Figur 1.4 Teoretisk modell av värmeflödet genom vägg och platta på mark, ur Wetterlund (2010).
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Historiskt har det sett ut ungefär så här:
•

•

•

•

•

•

I slutet av 1940-talet börjar de första husen med platta på mark uppföras i Sverige.
Metoden importerades från USA, där den hunnit tillämpas under cirka 10 års tid. Den
amerikanska konstruktionen ’’Concrete slab’’ redovisades ingående i tidskriften
Byggmästaren nr 10, 1955 av W Wrendfors. Konstruktionen saknade helt
värmeisolering, men av artikeln framgår att de amerikanska kraven på fuktskydd var
rigorösa. Under betongplattan skulle det alltid finnas en membranisolering av helst
två lager asfaltimpregnerad papp med mellanliggande strykningar av varmasfalt.
Membranet skulle dras upp runt alla kanter till betongplattans överyta. Hela
konstruktionen skulle vila på en minst 4 tum tjock bädd av välpackat grovt grus eller
makadam. Färdigt golv borde helst ligga 25 cm över omgivande mark, vilken skulle
luta ifrån byggnaden. Med andra ord ganska kloka råd.
I samma nummer av Byggmästaren fanns en kommentar till en lektor H Ericsson som
framhöll att skilda klimatförutsättningar mellan Sverige och USA borde innebära att
vi här i Sverige kunde klara oss utan membranisolering ’’i synnerhet som den var
både dyr och svår att utföra’’. Ericsson anförde istället fördelarna med ett uppreglat
trägolv på betongplattan eftersom ’’ventilerade konstruktioner erbjuder goda
möjligheter att komma tillrätta med fuktproblem’’. Med facit i hand vet vi idag att
detta var ett stort misstag då just denna golvtyp dominerar skadestatistiken för fuktoch mögelskador i golv på mark och har gett hela konstruktionen ett oförtjänt rykte i
Sverige.
Med få undantag utfördes platta på mark under 1950- och 1960-talet med ett
uppreglat trägolv ovanpå betongplattan. Så småningom placerades även
värmeisolering ovanpå betongplattan mellan träreglarna och därmed stoppades
effektivt en från början minimal möjlighet till bortventilering av uppträngande fukt.
På 1970-talet började man så smått att pröva med värmeisolering under
betongplattan för att undvika det uppreglade trägolvet. Det vanligaste utförandet var
med hårda mineralullskivor så kallade ’’elefantmattor’’. Ofta begränsade man
tjockleken till 50 mm och inte så sällan enbart till den yttre randzonen.
Så småningom ökade isoleringstjockleken till 100 mm under hela golvet.
Mineralullsmattans låga bärförmåga innebar problem framförallt under kantbalken,
där den ibland ersattes med expanderad eller extruderad polystyrencellplast, EPS
respektive XPS. Fortfarande undvek man membranet -fuktspärren- under
betongplattan. Det främsta argumentet för detta var att man då slapp bekymra sig om
byggfukten i betongplattan efter mattläggning eftersom fuktens ansågs kunna fortsätta
att torka ut mot den underliggande marken. Detta resonemang ledde i sin tur till ett
antal nya fuktskador speciellt i stora plattor, där temperaturskillnaden över
isoleringen blir liten.

I slutet av 1980-talet och under hela 1990-talet blir 200 mm en vanlig tjocklek för
värmeisoleringen under plattan. Man börjar nu också ersätta mineralullen under
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•

•

betongplattan med EPS-isolering, vars högre tryckhållfasthet ger en högre
bärförmåga för laster från bärande väggar. Det främsta argumentet är dock det lägre
priset för EPS jämfört med de hårda mineralullsskivorna. Det blir även vanligare att
man kompletterar med en heltäckande PE-folie under betongplattan som ett säkert
skydd mot uppträngande markfukt särskilt för golv med golvvärme, som är extra
utsatta för markfukt när värmen stängs av. De flesta inser också att byggfukten måste
tillåtas torka ut innan man lägger på täta och fuktkänsliga golvbeläggningar.
I slutet av 1990-talet börjar de första golven med 300 mm tjock isolering att dyka upp.
Ofta handlar det om betongplattor med ingjutna golvvärmeslingor. Mineralullsskivan
har i stort sett helt ersatts med EPS-isolering.
Idag torde 300 mm vara den vanligaste tjockleken på värmeisoleringen under platta
på mark oavsett om det är ett passivhus, lågenergihus eller ett mera konventionellt
hus. Byggarna har insett att det lönar sig att öka på isoleringstjockleken inte bara på
kallvinden utan även under golvet. Den gamla föreställningen att det inte lönar sig att
öka isoleringen under golvet på grund av markens värmetröghet har brutits. Nu vet vi
att markens värmemotstånd inte motsvarar mer än cirka 50 mm isolering för en
normalstor villa.

Figur1.5 Gjutning av grundplatta, ur AJ:s (2010)..
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1.3 Mål/Syfte
Avsikt
Att jämföra och analysera olika beräkningsmetoder för beräkning av köldbryggor vid olika
typer av kantbalkar.
Beräkningsmetoder
ISO 14683:2007 Köldbryggor i byggnadskonstruktioner – Linjära värmegångskoefficienter –
Förenklade metoder och schablonvärden.
ISO 13370:2007 Byggnaders termiska egenskaper - Värmeöverföring via marken.
ISO 13789:2007 Byggnaders termiska egenskaper – Värmegenomgångskoefficienter.
Datorprogrammet UNorm.
Princip
Lämpliga kantbalkskonstruktioner väljs och köldbryggor beräknas med de olika metoderna.
Beräkningarna genomförs på lätt vägg med lätt och tungt fasadmaterial.
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2. Teorier
2.1 Mark-kant värme förlust
Följande kapitel är direkt taget ur en artikel av Wetterlund (2010).
Parallellt med utvecklingen mot allt tjockare isolering under golvet har isoleringen av
kantbalken utvecklats mot allt bättre lösningar för att minska köldbryggan vid plattkanten. Ett
stort steg mot ökad isoleringstjocklek under kantbalken togs i och med att ett nytt synsätt på
tjälinträngning under kantbalken har fått fotfäste. Detta innebär att kravet på ett visst minsta
värmeläckage från plattkanten för att undvika tjällyftning vid grundläggning på tjälfarlig jord
kan mildras. Det nya sättet att beräkna erforderlig tjälisolering innebär alltså att kantbalken
kan fullisoleras.
Kantbalken är en kompromisslösning då den skall förena flera olika krav i en och samma
konstruktion:
•
•
•
•
•

Bruten köldbrygga.
Hög bärförmåga i sin yttre del speciellt vid tung fasad.
Konstruktivt samverka med husets grundkonstruktion för att undvika
sättningsskillnader – speciellt viktigt vid fribärande grundläggning.
Gärna medge en hög sockelhöjd för att förbättra fuktskyddet av fasaden.
Enkelhet i utförande för att inte skapa onödigt höga byggkostnader.

För att korrekt kunna avgöra byggnadens värmeförlust krävs beräkningar av både U-värde
och köldbryggors ψ-värde. U-värdet kan beräknas enligt standarden, med formler eller med
datorprogram för flerdimensionell värmeströmning, ψ-värdet kan bara, enligt standarden,
beräknas med datorprogram för flerdimensionell värmeströmning. För överslagsmässiga
beräkningar av ψ finns det även formler, framtagna med hjälp av regressionsanalyser.
Formler för olika kantbalkar kan till exempel fås med hjälp av beräkningsprogrammet
Unorm. Det bör påpekas att de gamla regressionsanalysformlerna som finns i Isolerguiden
för beräkning av kantbalkens ψ-värde togs fram när plattans U-värde beräknades med hjälp
av olika zoner. Formlerna stämmer därför inte. Värdet på ψ blir alldeles för lågt.
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3. Metod
För att få en god inblick om köldbryggor har större delen av litteratursökningar gjorts på
nätet. Det finns ett antal examensarbeten inom området som varit till hjälp främst vid
upplägget av rapporten. Det finns bland annat en av Jimmy, S., Andreas W. (2006).
Köldbryggors inverkan på energianvändningen - En studie av två bostadshus med
betongstomme. Det finns också en av Andrés, L. (2009). Köldbryggor och energiförluster –
En studie om energiförluster genom balkonginfästningar och deras betydelse för byggnadens
totala energibehov. Det finns en hel del andra allmänna beskrivningar om köldbryggor som
främst använts för att definiera problemet.
En stor del av rapportinnehållet är direkt hämtat från programmet UNorm. Det finns mycket
väl beskrivet vad köldbryggor är och hur programmet fungerar i sig.
Man kan tänka sig att examensarbetet består av två delar. En handberäkningsdel och en
datorberäkningsdel. Denna struktur har använts genom hela arbetets gång. Gällande
handberäkningarna har stor del av litteraturen hämtats från kursen ’’Byggteknik’’, en kurs
som av oss författare av denna rapport studerade i årskurs 1 på högskolan i Borås. Den följer
främst BBR och Svensk Standard. När det kommer till datorberäkningsdelen har som sagt
UNorm bidragit med större delen av informationen.
Eftersom ett av målen med examensarbetet var att jämföra handberäkningen med
datorberäkningen analyseras detta genom en jämförelse av resultat av såväl U-värden som ψvärden. För att få ett helhetsperspektiv av köldbryggornas påverkan redovisas också en total
energianalys av ett exempelhus.
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4. Undersökning
4.1 Energianalys
För att kunna uppskatta hur stor påverkan köldbryggorna har på en byggnad antar vi härmed
ett hus som är beläget i Göteborg. En parameter som beror på var huset ligger är antalet
gradtimmar, vilket är ett specifikt värmebehov, eller förenklat sagt summan av de antal grader
som utetemperaturen understiger den temperatur ( i vårat fall 20°C) då man måste tillföra
uppvärmningsenergi till huskroppen gånger antalet timmar. För Göteborg gäller vid en
innomhustemperatur på 20°C att gradtimmar = 91200. Ett krav på antal kWh finns också
beroende på var byggnaden står, vilket redovisas i beräkningen.

Platta :
Area = 8 ⋅ 12 = 96m 2
U = 0,1W / m 2 ⋅ K
Lätt − fasad :
Area = (8 ⋅ 2,4 ⋅ 2) + (12 ⋅ 2,4 ⋅ 2) = 96m 2
U = 0,14W / m 2 ⋅ K
Fönster :
Area = 15m 2
U = 2,0W / m 2 ⋅ K
Dörr :
Area = 4m 2
U = 1,0W / m 2 ⋅ K
Tak :
Area = 96
U = 0,08W / m 2 ⋅ K
Väggarea − korregerat = 96 − 15 − 4 = 77 m 2
I beräkningarna som fortsätter på nästa sida tar vi hänsyn till solinstrålning och värmelagring i
mark. Plattan delas upp i randfält. U-värden för väggar och golv redovisas senare i rapporten
men vi genomför i förväg beräkningarna för den lätta fasaden för att visa hur det går till.
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Beräkning av ytrelaterad värmeförlustkoefficient för lätt fasad (värden är hämtade ur
nästkommande kapitel):

Area (A i )

U korr i

U just i = α 1 *α 2 (U korr i - α 3 )

U just i * A i

m2

W/m2K

W/m2K

W/K

Tak

96

0,08

1 x 1(0,08-0)=0,08

7,7

Vägg

77

0,14

1 x 1(0,14-0)=0,14

10,8

Golv y

36

0,1

0,75 x 1(0,1-0)=0,75

2,7

i

60

0,1

0,75 x 1(0,1-0)=0,75

4,5

4

1,0

1 x 1(1,0 -0)=1,0

4

Norr

3

2,0

1 x 1(2,0-0,4)=1,6

4,8

Öster

4

-”-

1 x 1(2,0-0,7)=1,3

5,2

Söder

3

-”-

1 x 1(2,0-1,2)=0,8

2,4

Väster

5

-”-

1 x 1(2,0-0,7)=1,3

6,5

Byggnadsdel

Dörr

Fönster

A om

288

Tabell 4.1 Beräkning av ytrelaterad värmeförlustkoefficient

n

Um =

∑U
i =1

justi

Aom

⋅ Ai

=

48,6
= 0,169W / m 2 ⋅ K
288

Q = U m × Aom (ti − tu ) × τ = 0,169 × 288 × 91200 = 4439kWh

Σ U just i * A i

48,6
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Energibehov för byggnad:
Qtotal = Q T + Q V + Q I + Q TVV - Q tillskott
Q T = värmeförlust p.g.a. transmission
Q V = värmeförlust p.g.a. ventilation
Q I = värmeförlust p.g.a. ofrivillig ventilation
Q TVV = energianvändning för tappvarmvatten
Q tillskott = värmetillskott

QT = 4439kWh
QV = V × p × C p (t i − t u )τ
Grundflöde = 0,35l / sm 2
pluft = 1,2kg / m 3
C pluft = 1000 J / kg ⋅ K
0,35 × (8 × 12)
= 33,6 × 10 −3 m 3 / s
V =
1000
Gradtimmar = 91200

QV = V × p × C p × Gradtimmar = 33,6 × 10 −3 × 1,2 × 1000 × 91200 = 3677kWh
QTVV = 1800kWh + 18kWh(8 × 12) = 3528kWh
QTillskott = QVatten + QHushållsel + QPersoner
226
= 436,89kWh
365
Hushållsel = 2200kWh + 22kWh(8 × 12) = 4312kWh
226
= 2135,92kWh
0,8 × 4312
365
Personer = 0,001(8 × 12) × 226 × 12 = 260,35kWh

Vatten = 0,2 × 3528

Qtillskott ,tot = 436,89 + 2135,92 + 260,35 = 2833kWh

QI = 0.04 × 0,8 × 10 −3 × 307 × 1,2 × 1000 × 91200 = 1075kWh

QTotalt = 4439 + 3677 + 1075 + 3528 − 2833 = 9886kWh
QTotalt
9886
=
= 103kWh < 110kWh
AUppvärmd (8 × 12)

16

Formlerna på föregående sida är de som används vid traditionell energiberäkning. När det
kommer till handberäkning av köldbryggor med standarder används formlerna på ett annat
sätt, vilket redovisas senare.
Nedan beskrivs hur U-värdesberäkningarna gått till för kantbalken, både med handberäkning
och beräkningar med UNorm.

4.2 Handberäkning av grundplatta
Som kantbalk 1 valdes Isovers G:205, grundplattan ser ut så här:

Figur 4.2 Grundplatta G:205, från Isover (2010).

Grundplattan består av:
L-element 400 (EPS) – 100 mm, λ = 0,038 i kant, λ = 0,033 W/m,K i botten
Betong – 100 mm, λ = 1,7 W/m,K
Styrolit – 200 mm, λ = 0,038 W/m,K
STYROFOAM 250 – 100 mm, λ = 0,034 W/m,K
Dränerande material – 150 mm, λ = 2,0 W/m,K
Geotextilduk (räknas inte med)
Mark, λ = 1,5 W/m,K
Tjälisolering – 100 mm, λ = 0,034 W/m,K (räknas inte med)
För att kunna räkna ut ett U-värde behövs en area antas. Vi antar en area på 8 x 12 m, vilket är
en normal storlek för ett småhus. Med denna area menas arean innanför väggen! Skillnaden
på innerareor på grund av olika väggar är mycket liten och kan därför försummas,
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beräkningen gäller alltså för båda väggtyper. Två typer av beräkningar finns. I den äldre
metoden (metod 1) vilket redovisas nedan, får man två U-värden för plattan, ett för innerarean
och ett för ytterarean. Den andra metoden (metod 2) är enligt ISO-standarden där ett U-värde
används. Denna metoden redovisas senare i rapporten.
Ayttre = (8 + 10 ) ⋅ 2 ⋅1 = 36m 2
Ainre = 6 ⋅10 = 60m 2
Yttre :
d betong

∑R

y

= Rsi +

∑R

y

= 0,17 +

⇒Uy =

λbetong

+

d iso1

λiso1

+

d iso 2

λiso 2

+R pdrän + R pmark + Rse

0,1 0,2
0,1
+
+
+0,20 + 1,0 + 0,04 = 9,67 m 2 ⋅ K / W
1,7 0,038 0,034

1
= 0,103 ≈ 0,1W / m 2 ⋅ K
9,67

Inre :
d betong

∑R

= Rsi +

∑R

= 0,17 +

i

i

λbetong

+

d iso1

λiso1

+

d iso 2

λiso 2

+R pdrän + R pmark + Rse

0,1 0,2
0,1
+
+
+0,20 + 3,4 + 0,04 = 12,07 m 2 ⋅ K / W
1,7 0,038 0,034

1
= 0,082W / m 2 ⋅ K
12,07
U y ⋅ Ay + U i ⋅ Ai 0,103 ⋅ 36 + 0,082 ⋅ 60
= 0,09 ≈ 0,1W / m 2 ⋅ K
=
⇒ U platta =
36 + 60
Ay + Ai
⇒ Ui =

I det här fallet finns ingen kontroll på U-värdet mot Isovers hemsida, resultatet jämförs bara
med UNorm i kapitel 5.

4.3 U-värdesberäkning av grundplatta i UNorm
I vårt fall väljs ikonen ’’U-värde Platta på mark A’’. Det finns två ikoner av denna typ med
samma fall för att man ska kunna beräkna flera fall samtidigt. Innehållet är dock detsamma. I
detta fall behövs 5 indata, area (A), omkrets (P), lambda-värde för materialet under plattan
(λ), väggtjocklek (w) samt plattans totala värmemotstånd (Rf). Plattans totala värmemotstånd
beräknas med hjälp av knappen ’’R-värde’’ (se bilaga 6).
Det finns en beskrivande figur längst ner till vänster på U-värdessidan. Eftersom vi har både
en lätt och en tung fasad antar vi att de i förhållande till plattan har samma konstruktion, alltså
att innerarean är detsamma för båda väggarna. Resultatet gav att U = 0,100 W/m2,K vilket
alltså skiljer sig från handberäkningen med 0,01 W/m2,K. Men eftersom avrundning gjorts
behövs ingen hänsyn till detta tas.
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4.4 Handberäkning av väggar
När alla demofall var studerade började det verkliga arbetet på våra egna fall. Efter att ha
studerat demo 3 noga fanns det fortfarande några obesvarade frågor kvar. Men vi började i
alla fall att definiera väggarna och grundplattan. I målen så framgår det att beräkningarna
skulle utföras med en lätt vägg med såväl lätt som tung fasad. Vi började därför med att hämta
ett väggexempel med en lätt fasad från Isovers hemsida. Exemplet heter Y:210
Träregelstomme, träpanel. Av detta exempel fanns två typer där typ 2 valdes. Väggen ser ut så
här:
Väggen består av (från vänster):
Lockpanel – 22+22 mm, λ = 0,14 W/m,K
Luftspalt – 28 mm
Isover Fasadskiva P31 – 50 mm, λ = 0,031 W/m,K
Isover UNI-skiva 36 – 170 mm, λ = 0,036 W/m,K
Vertikala träreglar, c600
Isover Plastfolie – 1 mm (räknas inte med)
Isover UNI-skiva 36 – 45 mm, λ = 0,036 W/m,K
Vertikala träreglar, c600
Gipsskiva – 13 mm, λ = 0,22 W/m,K

Figur 4.3 Yttervägg Y:210, från Isover (2010).

1. U-värdesmetod genom isolering.

∑ R = Rsi +

d gips

λ gips

∑ R = 0,13 +

+

d iso1

λiso1

+

d iso 2

λiso 2

+

d iso 3

λiso 3

+ R p + Rse

0,013 0,045 0,170 0,050
+
+
+
+ 0,20 + 0,04
0,22 0,036 0,036 0,031

= 8,014m 2 ⋅ K / W
1
⇒ U iso =
= 0,125W / m 2 ⋅ K
8,014
2. U-värdesmetod genom reglar.

∑R = R

si

+

d gips

λ gips

d regel1

λ regel1

+

d regel 2

λregel 2

+

d iso 3

λiso 3

+ R p + Rse

0,013 0,045 0,170 0,050
+
+
+
+ 0,20 + 0,04 = 3,578m 2 ⋅ K / W
0,22
0,14
0,14 0,031
1
=
= 0,279W / m 2 ⋅ K
3,578

∑ R = 0,13 +
⇒ U regel

+
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UU =

U regel ⋅ Aregel + U iso ⋅ Aiso
Aregel + Aiso

Aregel = 0,045 ⋅ 1,0 = 0,045m 2
Aiso = (0,6 − 0,045) ⋅ 1,0 = 0,555m 2
⇒ UU =

0,279 ⋅ 0,045 + 0,125 ⋅ 0,555
=
0,6 ⋅ 1,0

= 0,136W / m 2 ⋅ K
⇒ RU =

1
= 7,353m 2 ⋅ K / W
0,136

Figur 4.4 Snitt av isoleringsskikt

3. λ-värdesmetod.

λblandat1, 2 =

λ regel ⋅ Aregel + λiso ⋅ Aiso 0,14 ⋅ 0,045 + 0,036 ⋅ 0,555
=
= 0,0438W / m ⋅ K
Aregel + Aiso
0,6 ⋅ 1,0

∑R = R

+

si

d gips

λ gips

∑ R = 0,13 +

+

d blandat1

λblandat1

+

d blandat 2

λblandat 2

+

d iso 3

λiso 3

+ R p + Rse

0,013 0,045
0,170 0,050
+
+
+
+ 0,20 + 0,04 = 6,95m 2 ⋅ K / W
0,22 0,0438 0,0438 0,031

1
= 0,144W / m 2 ⋅ K
6,95
Kontroll : U λ > U U ⇒ 0,144 > 0,136 ⇒ OK

⇒ Uλ =

RU + Rλ 7,353 + 6,95
=
= 7,15m 2 ⋅ K / W
2
2
1
⇒ U medel =
= 0,139 ≈ 0,14W / m 2 ⋅ K
7,15
Rmedel =

U-värdesberäkningen för den tunga väggen med 120 mm tegel och 20 mm luftspalt istället för
lockpanel ger samma R-värde (0,2) vilket i sin tur ger samma U-värde som för den lätta
väggen. Därför behövs ingen ny beräkning göras för den tunga väggen. Resultaten jämförs
med Isovers resultat. Och som ni ser på figur 4.5 stämmer beräkningen ganska exakt.

Figur 4.5 Resultat av U-värde, från Isover (2010).
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4.5 Beräkning av väggar i UNorm (se bilaga 5)
Alla tabeller har samma struktur. Tabellen innehåller 20 rader. Vilken rad som helst kan
kopieras och klistras in på andra rader. Rad 20 är ett exempel som inte kan raderas, men det
kan kopieras till de aktiva raderna 1-19. Antalet indata varierar, och det kan behövas upp till
18 olika indata beroende på vilket fall som väljs. Indata ändras lätt genom att klicka på en ruta
och skriva in det nya värdet. Så fort alla indata är inmatade beräknas utdata automatiskt.
Utdata är maximalt 3 stycken. För varje fall finns det en ruta med en figur och en text
beskriver inmatningsordningen. På rad 20 syns exemplet. På de två rader under exemplet
finns min- och maxvärden för respektive kolumn. Om man inte håller sig inom intervallet
beräknas inga utdata.
På sidan finns också en del knappar, en för att återgå till startsidan, en för att ändra antalet
decimaler, två knappar som man har till hjälp för att beräkna värmemotstånd och regelandel.
En knapp för fiktiva indata som behövs för att beräkna en slitsad stålregel samt en
databasknapp för λ-värden.
I vårt fall väljs ikonen ’’Träreglar i tre skikt’’. I vårat fall används inte träreglar i varje skikt
eftersom det yttersta skiktet isolering är regelfritt Men för att kunna att kunna mata in tre skikt
isolering måste denna ikonen användas. Vi rättar till detta genom att mata in 0,0001 på
regelandelen för det yttersta skiktet. Man ser i den lilla figuren nedåt till vänster, hur
inmatningen ska gå till. Lambda-värden (λ), djup (d) samt bredd på reglar (b) matas in direkt.
Sedan klickar man på knappen ’’Regelandel’’ (p) för att beräkna just regelandelen. Väl inne i
’’Regelandel’’ (se bilaga 6) finns 6 kolumner att utnyttja, ett för varje fall. Man kan som
vanligt kopiera, klistra och sudda. På sidan finns ett exempel med tillhörande figur som
beskriver inmatningen. Utdata består av bruttoarea, nettoarea, total regellängd, total regelarea
samt regelandel p. Bruttoarea är total väggarea, räknat på väggens insida. Nettoarea är total
väggarea minskat med karmyttermåttsarean för eventuella fönster. Regelandel är regelarea
dividerat med väggens nettoarea.
När all indata är inmatad beräknas utdata automatiskt. Man kan sedan kopiera resultatet till Uvärdesberäkningen. I vårt fall behövs alltså två regelandelsberäkningar. För att sedan kunna ta
hänsyn till ytterligare skikt, som t.ex. gipsskiva och lockpanel klickar man på knappen ’’Rvärde’’. På sidan finns en hjälpknapp som rekommenderas att studeras. Det finns totalt 6
kolumner att utnyttja. Till höger finns en ruta som beskriver hur de första fyra indata ska
inmatas, resterande indata anses vara självklara och därför ges ingen beskrivning för dessa.
Man kan totalt välja 6 material inklusive fasadskikt. Detta är materialskikt på insidan, utsidan
eller för hela konstruktionen som ska beräknas (se bilaga 7, kolumn 1,2 och 3).
Resultatet för våra R-värden blev 0,19 samt 0,28 m ,K/W. Programmet beräknar härmed
utdata automatiskt (se bilaga 8). Resultatet blev: U = 0,14 W/m ,K och U = 0,12 W/m ,K. Där
U är U-värdet man får i bästa snittet, alltså endast genom isoleringen. Resultatet jämförs med
Isovers och handberäkningarna. Resultaten stämmer och gäller även här för båda väggarna (se
figur 4.4).
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4.6 Beräkning av värmegenomgångskoefficient enligt standarderna ISO 13370
och ISO 13789 (grundplatta på mark utan kantisolering)
Enligt ISO-standarderna behövs ett par parametrar beräknas innan man kan beräkna ett Uvärde.
A
B′ =
0.5P
A = Arean = 96 m
P = Omkrets = 40 m
Det finns 3 olika metoder för beräkning av värmeförlustkoefficienten, och vilken metod som
bör användas beror på hur plattan ligger på marken. I vårt fall utreds ’’platta på mark’’ (Slabon-groundfloor). Först beräknar man den totala likvärdiga tjockleken, 𝑑𝑑𝑡𝑡 (the total equivalent
thickness):
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑤𝑤 + 𝜆𝜆(𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅𝑓𝑓 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 )

𝑅𝑅𝑓𝑓 = värmemotståndet av plattan (utan kantisolering)

w = tjockleken av väggen (enligt kapitel 4.2 är w = 419 mm)
𝜆𝜆 = värmekonduktivitet för grunden, i vårt fall används 𝜆𝜆 = 2, vilket är

värmegenomgångskoefficienten för sand eller grus
Sedan jämförs B´ och 𝑑𝑑𝑡𝑡 för att kunna beräkna U-värdet.
Om B’ > dt:

U=

2λ
πB ′
ln(
+ 1)
πB ′ + d t
dt

Om B’<dt:

U=

λ

(0.475B

'

+ dt

)

A
0.5 P
96
B′ =
= 4.8m
0.5 × 40
0.1 0.2
0.1
Rf =
+
+
= 8.26m 2 ⋅ K / W
1.7 0.038 0.034
d t = w + λ ( Rsi + R f + Rse ) = 0.419 + 2(0.17 + 8.26 + 0.04) = 17.359
B′ =

B′ < d t
U=

λ

(0.475B + d )
'

t

=

2
= 0.102W / m 2 ⋅ K
0.475 × 4.8 + 17.359
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Beräkning av värmeflödet genom linjära köldbryggor enligt standarden ISO 14683:
I standarden ISO 14683 finns det inte någon allmän formel för beräkning av
värmeförlustkoefficienten genom linjära köldbryggor (Ψ). Istället använder man sig av
schablonvärden för olika konstruktioner. I vårt fall utreds den konstruktion som ligger på
marken (slab-on-groundfloors), vi tar det värdet från tabellen som finns på sidan 13, fall GF3.
Vilket ger att Ψ = 0,7.

H g = U 0 × A +ψ × P
U 0 = 0.102
H g = 0.102 × 98 + 0.70 × 40 = 37.996W / K
Beräkning av värmeförlustkoefficient för linjära köldbryggor enligt ISO 13370:
Först måste ett R´-värde beräknas och detta görs enligt formeln nedan:
d
R ′ = Rn − n

λ

R n = värmemotståndet av horisontell eller vertikal isoleringen (L-element)
dn = tjockleken av isoleringen

Sedan beräknas d´:

d ′ = R′ ⋅ λ

Beräkning av linjär värmegenomgångskoefficient med samband med den horisontella
kantisoleringen:

D
D
λ
+ 1))
ψ g ,e = − (ln( + 1) − ln(
dt
d t +d ′
π
D = längden av den horisontella kantisoleringen.
Beräkning av linjär värmegenomgångskoefficient med samband med den vertikala
kantisoleringen:

2D
2D
λ
+ 1) − ln(
+ 1))
ψ g ,e = − (ln(
dt
dt + d ′
π
D = längden av den vertikala kantisoleringen
När beräkningen utförts tar man det ψ-värde som har minst värde(eller störst värde om man
tar inte hänsyn till minus tecken), sedan beräknas den dimensionerande
värmegenomgångskoefficienten enligt formeln nedan:

U = U0 + 2×

ψg
B′
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Vertikal :
0.100
Rn =
= 2.63
0.038
d
R′ = Rn − n

λ

R′ = 2.63 −

0.100
= 2.58
2.0

d ′ = R′.λ
d ′ = 2.58 × 2.0 = 5.16m
2D
2D
λ
+ 1) − ln(
+ 1))
ψ g ,e = − (ln(
π
dt
dt + d ′
D = 0.4
2

2 × 0.4

2 × 0.4

+ 1) − ln(
+ 1)) = −0.0065
ψ g ,e = − (ln(
17.359
π
17.359 + 5.16
Enligt beräkningarna blir den linjära värmegenomgångskoefficienten för den vertikala
kantisoleringen = -0,0065 W/m.K.

Horisontell :
0.100
= 3.03
0.033
d
0.1
= 2.98
R′ = Rn − n = 3.03 −
λ
2.0
d ′ = R′.λ = 2.98 × 2 = 5.96m
λ
D
D
ψ g ,e = − (ln( + 1) − ln(
+ 1))
π
dt
d t+d ′
Rn =

D = 0.2
2

0.2

0.2

ψ g ,e = − (ln(
+ 1) − ln(
+ 1)) = −0.0019
π
17.359
17.359 + 5.96
Enligt beräkningarna blir den linjära värmegenomgångskoefficienten för den horisontella
kantisoleringen = -0,0019 W/m.K Vidare använder man sig av det minsta värdet som
dimensionerande värde och sedan beräknar man U-värdet.
0.0065
U = 0.102 − 2 ×
= 0.099 ≈ 0,1W / m 2 ⋅ K
4.8
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4.7 Beräkning av ψ-värde för typfall i standarden ISO 14683 i UNorm
Efter förenkling och skiktindelning av exempel GF3 ur ISO 14683 (2007) så såg fallet ut så
här:

Figur 4.8 – Exempel GF3 – Förenkling och skiktindelning, från ISO:14683 (2008).

Resultaten redovisas nedan:
Ψ-värde = 0,48 W/m,K
Minsta yttemperatur inomhus = 12,20 °C (röda pricken, samma plats på alla konstruktioner)
Ψ-värdet blir mycket högt (mycket dåligt). Främst på grund av att betongen är direkt
exponerad mot uteluften. Detta resulterar också i en mycket låg minsta yttemperatur
innomhus. I konstruktionen har det valts att använda samma material i både vägg och under
grundplattan vilket är mycket märkligt. Ψ-värdet som i detta fall är beräknat i UNorm skiljer
sig väsentligt mot ψ-värdet ur standarden ISO:14683 (2007), vilket är 0,7. Varför värdena
skiljer sig så mycket vet vi ej.
Jämförelse:
0,7-0,48 = 0,22
0,22/0,7 = 0,31 = 31%

4.8 Beräkning av ψ-värde i UNorm – Utan kantisolering
När man beräknar Psi-värdet för en platta på mark i UNorm bortser man från de reglar som
inte syns i den två-dimensionella figuren. Man anser att de har liten påverkan på den totala
köldbryggan. För att justera detta har ett λ-blandat beräknats för de två innersta
isoleringsskikten. Vid uppritning av figur tas endast syllen för det bärande regelskiktet med.
λ-blandat för de två innersta skikten är redan beräknade i U-värdesberäkningen.

λblandat1 = 0,0438W / m ⋅ K
λblandat 2 = 0,0438W / m ⋅ K
λ3 = 0,031W / m ⋅ K
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Vid beräkning av ψ-värdet utnyttjas två fall, beräkningsfallet och referensfallet (i vårt fall två
referensfall). Samma måttkedjor används för båda fallen. Beräkningsfallet ska likna den
verkliga byggdelen så mycket som möjligt, så att det beräknade värmeflödet blir som i
verkligheten. Naturligtvis kan och bör man göra förenklingar om dessa inte påverkar
värmeflödet. Man måste också snitta ut ett mindre parti av byggdelen. Snitten bör läggas vid
symmetrilinjer eller på andra ställen långt ifrån köldbryggan, där värmeflödet är endimensionellt.
När man vet värmeflödet från beräkningsfall och referensfall beräknas ψ-värdet som
skillnaden i värmeflöde vid temperaturskillnaden 1 grad. Lite slarvigt uttryckt ser man att:
Verkligt värmeflöde = Beräkningsfall = Referensfall + (Beräkningsfall-Referensfall) =
U-värdesflöde + Köldbryggeflöde = U ⋅ A + ψ ⋅ l
Man kan välja beräkningsfall och referensfall på olika sätt och ändå få samma resultat i
BBR:s formel. Ett typexempel är fönster. Om man tagit med alla reglar runt fönstret vid
beräkning av U-värdet, så ska referensfallet också innehålla dessa reglar. Referensfallet ska ju
likna den byggdel som U-värdet beräknas på. Om man inte tagit med reglarna runt fönstret
vid beräkning av U-värdet så ska heller inte referensfallet innehålla dessa reglar. I det första
fallet är U-värdet högre och ψ-värdet lägre och i det senare fallet är U-värdet lägre och ψvärdet högre. Det viktiga är ju att U ⋅ A + ψ ⋅ l blir oförändrad.
Vi klickar på ikonen ’’Psi-värdet Platta på mark A’’. Vi hämtar fall nummer 20, vilket visar
fallet från demo 3. Detta gör vi eftersom det finns programvarufel eller ’’buggar’’ i
programmet. Det går alltså inte (i alla fall för våran del) att börja från ’’scratch’’ i fallet platta
på mark utan man måste utgå från det sparade fallet på plats nummer 20. När det är hämtat
gör vi precis som i demo 3. Vi namnger först fallet till ’’Kantelement 1 + tung fasad’’.
Innan man börjar med inmatningen i UNorm bör man rita upp sin konstruktion i detalj. Det
kan bli en hel del skikt, men som mest kan man ha 30 inmatade skikt i programmet.
Efter förenkling och skiktindelning av kantelementet utan kantisolering + tung fasad så såg
fallet ut så här:
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Figur 4.7 Utan kantisolering – Tung fasad – Förenkling och skiktindelning

Figuren är inte helt skalenlig och måtten som syns i figuren är avstånden mellan varje skikt, i
millimeter, dessa mått förs nu in i ψ-beräkning.
När måtten i x- och y-led är inmatade går vi på materialdelen. Man kan med fördel välja
passande färger för respektive material, det kan vara gult för huvudisolering och ljusbrunt för
trä och så vidare. Nya λ-värden anges om det behövs, i vårat fall för λ-blandat. För övrigt
följer man de 4 enkla stegen i hjälpavsnittet på ’’Material’’-rutan.
Sedan matar vi in randvillkoren. Man trycker på knappen ’’R-värde’’ och fyller i indata.
Resultatet redovisas näst längst ner på raden ’’Summa totalt’’(se bilaga 4). När alla
randvillkor är inmatade återstår bara ett klick på knappen ’’Beräkna’’ för att beräkna
köldbryggan. Se resultat på bilaga 7.
Om man klickar på knappen ’’Analys’’ kan man studera fallet i detalj. I analysen finns ett
hjälpavsnitt som vi går igenom först.
Fördelningen av temperaturen eller flödestätheten kan visas. Den mer detaljerade beräkningen
är tidskrävande. Därför bör man välja grov fördelning först. Om man pekar på ett material i
figuren så kan man se materialets namn och λ-värde. Extrempunkter kan också visas. Om
materialet gränsar mot luft så visas också min- och maxvärdena för randen. Man kan också se
var min- och maxvärdena finns genom att klicka på ’’Visa position’’. Om man gör det flyttar
man sedan musen över ett material och väntar några sekunder till värdena visas.
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Isotermer är kurvor som förenar punkter med samma temperatur. Man kan skriva
isotermernas temperaturer i figuren med ett enkelt klick på musens högra knapp. Man kan
även skriva in temperaturer och flödestäthet i en lista eller direkt i figuren. ’’Närmaste’’knappen kan användas om man vill hålla cursorn vid en rand för att ta reda på
temperaturfördelningen där. Antalet celler anges som en produkt, indelningen i x-riktning
gånger indelningen i y-riktning. Rutnätet är expansivt med små celler där sådana behövs.
Isofloder är kurvor mellan vilka samma värmemängd passerar. De är till god hjälp för att
förstå köldbryggan och för att hitta åtgärder för att förbättra konstruktionen.
Bilagor 8-13 visar analysen med de olika visuella funktionerna.
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4.9 Beräkning av ψ-värde för kantelement i UNorm
Efter förenkling och skiktindelning av kantelement 1 + lätt fasad så såg fallet ut så här:

Figur 4.8 Kantelement 1 - Lätt fasad – Förenkling och skiktindelning

Ψ-värde = 0,17 W/m,K
Minsta yttemperatur inomhus = 16,80 °C
För detta fallet erhölls ett mycket lägre (bättre) Ψ-värde. Betongen är väl insluten i EPSisoleringen och det yttersta skiktet väggisolering går i liv med EPS-isoleringens topp.
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Efter förenkling och skiktindelning av kantelement 1 + tung fasad så såg konstruktionen ut så
här:

Figur 4.9 Kantelement 1 - Tung fasad – Förenkling och skiktindelning

I detta fallet ger vi luften i luftspalten ett specifikt λ-värde genom att gå in på ’’Databaser’’knappen och klicka på ’’R oventilerad spalt i vägg’’ och läser texten i rutan: - För svagt
ventilerad spalt, dividera med 2. Man får att R = 0,18 m2,K/W för en spalt som är 20 mm
eller större. Vi delar alltså R-värdet med 2 och får att R = 0,09 m2,K/W. λ-värdet beräknas så
här:
R=

d

λ

⇒λ =

d 0,02
=
= 0,22W / m ⋅ K
R 0,09

För övrigt utförs beräkningarna som för den lätta väggen. Resultaten redovisas nedan:
Ψ-värde = 0,25 W/m,K
Minsta yttemperatur inomhus = 15,49 °C
På grund av att hela väggen behöver skjutas in för att få plats med teglet uppstår en stor
köldbrygga mellan teglet och betongen. Därav det sämre Ψ-värdet än föregående exempel.
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Efter förenkling och skiktindelning av kantelement 2 + lätt fasad så såg konstruktionen ut så
här:

Figur 4.10 Kantelement 2 - Lätt fasad – Förenkling och skiktindelning

Resultaten redovisas nedan:
Ψ-värde = 0,13 W/m,K
Minsta yttemperatur inomhus = 13,76 °C
Som förväntat uppnås ett mycket lågt Ψ-värde i och med det extra L–elementet. Men när det
kommer till minsta yttemperaturen inomhus uppstår ett litet fenomen. Ett mycket lågt värde
uppnås. Detta på grund av att kölden koncentreras eller leds som enklast till den lilla
betongdelen som är exponerad mot inneluften precis bredvid gipsskivebotten. Hade toppen på
det innersta L-elementet inte funnits hade kölden fördelats genom hela betongen. Tjockleken
på väggen är alltså avgörande för denna typ av konstruktion, oftast så bygger man så att det
innersta skiktet isolering överlappar den inre kantbalkstoppen och därmed stoppar
köldbryggan.

31

Efter förenkling och skiktindelning av kantelement 2 + tung fasad så såg konstruktionen ut så
här:

Figur 4.11 Kantelement 2 - Tung fasad – Förenkling och skiktindelning

Resultaten redovisas nedan:
Ψ-värde = 0,09 W/m,K
Minsta yttemperatur inomhus = 18,35 °C
Denna konstruktion fick det bästa Ψ-värdet av de konstruktioner vi räknat på. Värdet hade
kunnat bli ännu bättre om båda L-elementstopparna hade legat kant i kant med isoleringen.
Om man hade bytt ut den tunga fasaden mot den lätta och skjutit ut hela väggkonstruktionen
och sedan lagt till ett fjärde skikt isolering hade mycket goda värden uppnåtts.
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Efter förenkling och skiktindelning av kantelement 3 + lätt fasad så såg konstruktionen ut så
här:

Figur 4.12 Kantelement 3 – Lätt fasad – Förenkling och skiktindelning

Resultaten redovisas nedan:
Ψ-värde = 0,30 W/m,K
Minsta yttemperatur inomhus = 7,60 °C
Precis som för exempel GF3 är betongen även i denna konstruktion direkt exponerad mot
uteluften. Köldbryggan bryts inte heller vid det innersta skiktet isolering och L-elementets
topp på grund av väggtjockleken. Man bör alltså inte bygga på detta viset. Mycket dåliga
värden blir som förväntat resultatet.
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Efter förenkling och skiktindelning av kantelement 3 + tung fasad så såg konstruktionen ut så
här:

Figur 4.13 Kantelement 3 – Tung fasad – Förenkling och skiktindelning

Resultaten redovisas nedan:
Ψ-värde = 0,12 W/m,K
Minsta yttemperatur inomhus = 18,04 °C
I denna konstruktion är betongen också direkt exponerad mot uteluften men köldbryggan
bryts av det innersta skiktet isolering. Mycket bra värden erhålls.
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Energianalysen som beskrevs i början av undersökningskapitlet visar vad högsta
genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) blir utan köldbryggan (ψ) inräknad.
Värdet på Um för de olika konstruktionerna utan köldbryggan jämförs nu enligt formlerna
(exempel kantelement 1 + lätt fasad) nedan med köldbryggan inräknad.
Utan köldbryggan inräknad ser formeln för den genomsnittliga
värmegenomgångskoefficienten ut på följande sätt:

Um = ∑

U i Ai
Aom

Um = ∑

48,6
= 0,169W / m 2 ⋅ K
288

Um är alltså den totala summan av kvoten mellan U-värdena för byggnadsdelarna gånger
arean för respektive byggnadsdel och den totala arean för alla byggnadsdelar.
Med köldbryggan inräknad ser formeln ut så här:

Um = ∑

U i Ai + l k ⋅ψ k
Aom

48,6 + 40 ⋅ 0,17
= 0,192W / m 2 ⋅ K
288
Man adderar helt enkelt längden på köldbryggan gånger dess storlek. När både Um utan
köldbryggan inräknad och Um med köldbryggan inräknad beräknats subtraherar man dem för
att få fram skillnaden mellan dem. Resultatet av subtraktionen divideras sedan med Um utan
köldbryggan inräknad.
Um = ∑

0,192 − 0,169 = 0,023W / m 2 ⋅ K
0,023
= 0,136 ≈ 14%
0,169

Sedan beräknas värmeförlusten på grund av transmission med köldbryggan inräknad (Qt).
Precis som föregående beräkning subtraheras Qt utan köldbryggan inräknad med Qt med
köldbryggan inräknad. Resulatet divideras sedan med Qtotal, alltså hela energibehovet för
byggnaden.

0,192 ⋅ 288 ⋅ 91200 = 5024kWh
5024 − 4413 = 611kWh
611
= 0,0619 ≈ 6,2%
9860
Resultatet gav alltså att köldbryggan var så stor som 14 % av Um. Vilket utgör 6,2 % av hela
energianvändningen. Resultaten för de resterande konstruktionerna redovisas i en tabell på
nästa kapitel (Resultat).
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4.10 Termisk komfort
Kraven på termisk komfort beskrivs nedan enligt BBR:
6:4236 Termisk komfort
Byggnader och deras installationer ska utformas, så att termisk komfort som är anpassad till
utrymmenas avsedda användning kan erhållas vid normala drifts-förhållanden. (BFS 2006:12).
Allmänt råd
Byggnader bör vid DVUT utformas så att
– den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18 ºC i bostads- och
arbetsrum och 20 ºC i hygienrum och vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor och för äldre i
servicehus och dylikt,
– den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter i rummets vistelsezon
beräknas bli högst 5K och – yttemperaturen på golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 16 ºC
(i hygienrum lägst 18 ºC och i lokaler avsedda för barn lägst 20 ºC) och kan begränsas till högst
26 ºC.

I UNorm i ’’Analys’’-delen kontrolleras dessa krav och redovisas i kapitlet Resultat. I vårat
fall gäller det bostadsrum och en dimensionerad utetemperatur på -18 C.
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5. Resultat
I detta kapitel redovisas de viktigaste resultaten som beräknats i undersökningskapitlet. För
enkelhetens skull sammanfattar vi resultaten i tabeller.
I tabell 5.1 är U-värdena för fasader och grundplatta beräknad. En jämförelse mellan
handberäkning, UNorm och Isovers beräkningar redovisas.
Tabell 5.1 U-värden för fasader och grundplatta
U-värden (W/m2,K) Handberäkning
UNorm
Isover
Lätt fasad
0,15
0,15
0,15
Tung fasad
0,15
0,15
0,15
Grundplatta
0,09
0,09
I tabell 5.2 finns köldbryggeberäkningarna enligt handberäkningsmetoderna.
Tabell 5.2 Köldbryggeberäkningar enligt handberäkningsmetoderna
Ψ-värden (W/m,K)
0,69
0,70

Handberäkning
ISO:13370
ISO:14683

I tabell 5.3 redovisas en energianalys där en jämförelse mellan
värmegenomgångskoefficienten (Um) med och utan köldbryggan inräknad gjorts.
Tabell 5.3 Energianalys
Energianalys
ISO:13370
ISO:14683

Um utan Ψ
(W/m2,K)
0,169
0,169

Um med Ψ
(W/m2,K)
0,266
0,266

Skillnad i %
Qtransmission
58
58

Skillnad i %
Qtotal
26
26

I tabellen nedan redovisas de enligt UNorm beräknade köldbryggevärdena för respektive
konstruktion.
Tabell 5.4 Beräknade köldbryggevärden från UNorm
UNorm
Lätt fasad + Kantelement 1
Tung fasad + Kantelement 1
Lätt fasad + Kantelement 2
Tung fasad + Kantelement 2
Lätt fasad + Kantelement 3
Tung fasad + Kantelement 3

Ψ-värden (W/m,K)
0,17
0,25
0,13
0,09
0,30
0,12
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Nedan redovisas precis som för handberäkningsmetoderna en energianalys.
Tabell 5.5 Energianalys för beräkningarna från UNorm
Energianalys
Lätt fasad +
Kantelement 1
Tung fasad +
Kantelement 1
Lätt fasad +
Kantelement 2
Tung fasad +
Kantelement 2
Lätt fasad +
Kantelement 3
Tung fasad +
Kantelement 3

Um utan Ψ
(W/m2,K)
0,169

Um med Ψ
(W/m2,K)
0,192

Skillnad i %
Qtransmission
14

Skillnad i %
Qtotal
6,2

0,169

0,204

21

9,6

0,169

0,187

11

5

0,169

0,181

8

3,5

0,169

0,210

24

11

0,169

0,185

9,5

4,5
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6. Analys
För U-värden i tabell 5.1 har handberäkningar och beräkningar med UNorm i stort sett gett
samma resultat. När man beräknar grundplattan räknas kantelementet inte med vilket i sin tur
ger att alla grundplattor får samma resultat. Det är med andra ord endast betongen och de tre
lager EPS-isolering som medräknas i U-värdet. Beroende på om kantbalken sträcker längre
eller kortare i förhållande till innerytan av väggen uppstår en mindre felberäkning av Uvärdet. Men i de flesta fall är sträckan i fråga mycket liten och U-värdesfelet kan försummas.
Det kan vara värt att nämna att måttsättningarna på kantelementen, som främst är hämtade
från Isovers hemsida, är dåligt eller inte alls redovisade. Antaganden av sådana mått har
därför gjorts vid behov. Som nämnts i kapitlet ’’Teori’’ kan man med hjälp av UNorm ta fram
formler för olika kantbalkar för beräkning av köldbryggor. Detta har inte gjorts i vårt
examensarbete eftersom ett av målen (från början) var att se om man kunde beräkna
köldbryggorna för hand, utan hjälp från datorprogram.
När det kommer till ψ-värden erhölls mer varierande värden. Den tunga fasadväggen +
kantbalk 1 gav ett ψ-värde som var nästan 3 gånger så stort som för den tunga fasadväggen +
kantbalk 2. Detta bevisar att kombination av vägg och kantbalk spelar stor roll. Man använder
alltså inte vilken vägg som helst till vilken kantbalk som helst. För kantbalk 2, vilket är ett
dubbelt L-element är det mycket viktigt att innersta skiktet isolering av väggen täcker toppen
på det innersta L-elementet. Detta gör att värmeflödet stoppas innan det når den yttersta
betongens ovansida. Det är just detta som inträffar för den lätta fasadväggen + kantbalk 2,
väggen är helt enkelt inte tjock nog. Vid dubbla L-element används därför oftast 4 skikt
isolering för att stoppa värmeflödet så långt in i konstruktionen som möjligt.
När det kommer till kantelement 3 låter man betongen vara direkt exponerad mot uteluften av
den anledningen att man får en fast betongyta direkt vid gjutning till skillnad mot om man
enbart skulle ha ett skört L-element av cellplast som yttersta skikt . Ψ-värdet blev varken högt
eller lågt. Dimensionen på ytterbetongen ser onödigt stor ut. Efter lite experimenterande i
UNorm visade det sig att om man bara byter ut träsyllen för det innersta isoleringsskiktet (95
mm) mot isolering får man ett avsevärt lägre (bättre) ψ-värde.
Att texter och bilder i standarderna är lite ’’luddiga’’ är en underdrift! För att inte krångla till
det ytterligare används därför separata tabeller för UNorms resultat och för
handberäkningarna. I energianalysen finner man det kanske mest intressanta resultatet,
nämligen ’’Skillnaden i % för Qtotal’’, alltså hur stor påverkan köldbryggorna har i
förhållande till energianvändningen för hela byggnaden. Störst påverkan erhölls för den tunga
fasadväggen + kantbalk 1 energianvändningen ökade med nästa 10 %.
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7. Slutsats
Att försöka beräkna en köldbrygga för hand på samma sätt som UNorm är praktiskt taget
omöjligt. Det hade i alla fall tagit orimligt lång tid då programmet beräknar värmeflöden
mellan celler, närmare 1,6 miljoner beräkningar behövs innan värmebalans uppstår. Så svaret
på den första frågan i målen blir självklart att UNorm totalt utklassar
handberäkningsmetoderna.
Tanken med examensarbetet från början var att beräkna köldbryggor med flera program, som
t.ex. HEAT 2 och 3 samt VIP+. Eftersom större delen av vår tid för detta examensarbete har
lagts ner på programmet DAVID-32 har detta inte hunnits med. Skillnaden på DAVID-32 och
UNorm är enorm. Bara en sådan sak som att UNorm är på svenska underlättar arbetet oerhört.
Inmatningarna är i logisk ordning, demouppgifter som introducerar finns, och hjälpavsnitt var
man än är i programmet.
I målen står det också att en ny typ av kantbalk skulle beräknas. Vi valde att räkna på ett sorts
dubbelt L-element med betong som står direkt exponerad mot uteluften.
En fråga som var svår att få besvarad var hur omfattande problemet med köldbryggor är.
Enligt artikeln Mark-kant värmeförlust började man inte med 300 mm isolering under platta
på mark innan slutet av 1990-talet. Vilket i sin tur innebär att alla hus byggda före 1990-talet
borde vara mer eller mindre drabbade. Och hur många av alla hus som står idag är byggda
före 1990-talet kan man då fråga sig. Oavsett så är det i dagsläget inte längre en fråga om
hygien utan en fråga om komfort och kostnad. Vilket leder till nästa relevanta fråga. Om man
bygger enligt standard, t.ex. med den lätta fasadväggen + kantbalk 1, behöver man
överhuvudtaget räkna med köldbryggan?
Resultaten talar för sig själva. Den konstruktion med lägsta (bästa) ψ-värde var den tunga
väggen + kantbalk 2, där total värmeförlust uppgick till 3,5 %. Man ska komma ihåg att vi
bara räknat på köldbryggorna i kantbalkar! Man både behöver och måste (enligt BBR) räkna
med köldbryggor!
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8. Utvecklingsarbeten
Efter en längre tids arbetande i UNorm uppstår vissa ’’buggar’’ i programvaran. Det finns
också många begränsningar som man gärna skulle vilja se ändras. På ’’Start’’-sidan som är
den första sidan som kommer upp när man startar UNorm finns en ikon där det står ’’latest
news’’. I textrutan som visas när man håller musen över ikonen står det att det kommer att
komma en nyare och mer utvecklad version av UNorm, någon gång under denna månad (maj,
2010). I textrutan står också angivet vilka typer av förbättringar som kommer att göras. Det
visar sig att många av de förbättringar som kommer, svarar mot de begränsningar som av oss
författare upptäckts under arbetets gång. Vi vill dock hävda att programmet behöver utvecklas
ännu mer än så, ett exempel på det kan vara en zoomfunktion när antingen beräknings- eller
referensfallet är aktiverat. I dagsläget finns endast en ’’Skikt’’-knapp som förstorar och
förminskar de tunnaste skikten.
En funktion som verkligen saknats är att kunna rita en kantbalkskonstruktion som ett tredimensionellt fall. Man hade i alla fall hoppats på att man skulle kunna kopiera sina
definierade väggar och plattor på mark till ψ-värdesberäkningen för platta på mark.
Det slutade med att vi beräknade λ-blandat för de tre isoleringsskikten som ingick i den lätta
och tunga väggen, samt valde vi att endast ha med en syll i vår beräkningsmodell. Detta gör
att resultaten blir en aning felberäknade. Och som beskrivet innan är syllarna av stor vikt för
värdet på köldbryggan.
Det andra utvecklingsarbetet är det som tyvärr inte hunnits med i detta examensarbete.
Nämligen en jämförelse mellan de olika köldberäkningsprogrammen, UNorm, HEAT 2 och 3
och VIP+.
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10. Bilagor
Bilaga 1 - Startsida
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Bilaga 2 – U-värden

44

Bilaga 3 – Regelandel

45

Bilaga 4 – R-värde
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Bilaga 5 – U-värde för vägg
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Bilaga 6 – U-värde för platta på mark

48

Bilaga 7 – ψ-värde för platta på mark

49

Bilaga 8 – Analys
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Bilaga 9 – Temperaturer
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Bilaga 10 – Indelning i celler
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Bilaga 11 – Isofloder
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Bilaga 12 – Isotermer
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Bilaga 13 – Punkttemperaturer

