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Abstract 
Wingård, G. (2009) Methods for assessing thermal bridges in the design process 

A second level degree project in building technology at the Royal Institute of Technology, 

Stockholm. 

One of the major global issues of today is the commonly acknowledged change in the climate, and 
there is a heightened awareness as to how we ought to be less dependent on non-renewable 
energy sources. Over the last years, governments in most countries have strived to meet these 
increasingly severe indications with even more rigorous regulations and standards targeting 
energy consumption. Since housing in Sweden stands for roughly a third of all the energy 
consumed in the country, the authorities have regularly been led to redefine the laws that regulate 
the housing industry.  

Thermal bridges in buildings are generally considered to make up 20-30% of the total heat transfer 
losses from houses and apartment buildings in Sweden. Until just a few years ago there had been 
no explicit regulations as to how thermal bridges should be handled in the design process. Those 
regulations were then changed a while back also to include thermal bridges, and now quite 
recently the rules were updated once more. The big difference in these regulations now is that 
instead of just adding thermal bridges to the old energy equations, those calculations will also need 
to be validated with actual energy records from the new building after it has been built and used 
for some time. 

All of this makes the calculations more reliant on valid and proper input data regarding all of the 
building’s energy related properties, its building materials and also its thermal bridges. 

This paper examines the methods available for assessing the impact of thermal bridges on the total 
energy loss from an apartment building. Potential thermal bridges from a semi-fictional study 
object (based on an authentic building) have been evaluated using two different methods. The first 
method makes use of computer based simulations that require some time for setting up model 
properties and boundary conditions, but give the most accurate results in return. The second 
method is the simplified method which is very time efficient although it gives results that are less 
precise than the first option.  

The main aim of this study is to determine how the use of either of these two methods 
correspondingly affects the study object’s total energy loss, when used independently or in 
combination. 

All of the computer based calculations were performed with the program Comsol Multiphysics. 
The simplified appraisals were performed using a tool for assessment called The Group Method in 
combination with the ISO standard ISO 14683. 

The results from these calculations showed that the best way to assess thermal bridges is to use a 
combination of both methods. Most of a building’s thermal bridges can in general be assessed with 
good enough accuracy using the simplified method. However, for parts of the building envelope 
that are especially complex or in other ways hard to evaluate, it would be more appropriate to use 
computer based simulations.  
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Sammanfattning 
Wingård, G. (2009) Metoder för köldbryggeberäkningar i designprocessen 

Magisteruppsats i ämnet byggnadsteknik. Institutionen för byggvetenskap vid Kungliga 

Tekniska Högskolan, Stockholm. 

Energifrågan har idag kommit att bli en av de globalt sett viktigaste frågorna. Allteftersom vår 
medvetenhet om miljö- och energiproblematiken har växt, så har också allt strängare krav 
formulerats från myndigheter kring hur vi ska hushålla med energin. I Sverige står bostadssektorn 
för drygt en tredjedel av landets totala energibehov, och detta faktum ligger naturligtvis bakom att 
Boverket successivt tvingats skärpa de regler som talar om hur våra hus skall byggas och planeras. 

På senare år har problematiken kring köldbryggor allt mer lyfts fram i projekteringssammanhang. 
Köldbryggor sägs stå för omkring 20-30% av de totala transmissionsförlusterna i ett vanligt 
bostadshus. Detta kan visserligen verka som en relativt liten del i relation till byggnadernas totala 
energiförluster, men ju mer isolering som används, och ju bättre ventilationssystem som 
installeras, desto större blir andelen värmeenergi som läcker ut på grund av köldbryggor.    

Sedan ett par år tillbaka står det klart att köldbryggor skall tas med i beräkningarna när bostäder 
projekteras. Numera har det även tillkommit krav på hur mycket energi som den färdiga 
byggnaden som mest får förbruka. Denna nya typ av funktionskrav kräver således att 
byggnadsprojektörers beräkningar måste inkludera någon form av påslag, redan i 
planeringsstadiet, för alla de osäkerheter som oundvikligen följer med i beräkningarnas indata. 

Denna studie tittar lite närmare på hur en projektör ska gå tillväga när en byggnads 
köldbryggebildande konstruktionsdetaljer ska bedömas. Vid köldbryggeberäkningar står valet 
mellan tidskrävande datorstödda simuleringar och andra, mer överslagsmässiga metoder. 

Syftet här är att bedöma hur stora konsekvenser användandet av datorstödda respektive förenklade 
metoder får på den totala specifika energianvändningen i ett typiskt flerbostadshus i Sverige.  

För att detta skall kunna göras på ett vettigt sätt används ett för denna studie definierat 
referenshus, baserat på ett verkligt flerbostadshus. Utifrån ritningsunderlag tillhörande denna 
byggnad har nio stycken köldbryggebildande anslutningar tagits fram som grund för 
beräkningarna. 

De datorstödda beräkningarna utfördes i programmet Comsol Multiphysics, medan de förenklade 
bestämningarna gjordes med hjälp av Gruppmetoden samt med standarden ISO 14683 som 
komplement. 

Det visade sig till slut att den bästa metoden för beräkning av köldbryggor är en kombination av 
bägge metoderna. Huvuddelen av köldbryggorna kan bestämmas relativt snabbt med hjälp av så 
kallade förenklade metoder. Vissa köldbryggor bör dock kontrolleras genom datorstödda 
värmesimuleringar då det föreligger betydande risk för komfortproblem, eller om dessa 
anslutningar är särskilt olämpliga att bedöma överslagsmässigt. 

Arbetet med dessa metoder har dessutom visat på att det nog finns behov av bättre förenklade 
metoder än de som användes i denna studie. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Energifrågan har idag definitivt lämnat sin plats i periferin och blivit till en global huvudfråga. Vi 

har under de senaste åren nått fram till en ökad medvetenhet om hur vårt sätt att utnyttja jordens 

resurser inte är långsiktigt hållbart. Till viss del handlar det om att vi har gjort oss alltför beroende 

av icke förnybara energikällor, men kanske handlar det framför allt om vilken påverkan vi har och 

har haft på vår miljö samt på den globala uppvärmningen. I november 2007 kom FN:s organ för 

klimatförändringar, IPCC, ut med en rapport där man slår fast att det finns ett tydligt samband 

mellan människans utsläpp av växthusgaser och de temperaturökningar som registrerats under 

nittonhundratalet. För att i möjligaste mån lindra konsekvenserna av det klimathot som vi nu 

ställts inför, menar man att det måste till krafttag när det gäller energieffektivisering och kännbara 

incitament för en reducerad energianvändning.1  

Bostadssektorn stod 2006 för lite drygt en tredjedel av Sveriges totala energiförbrukning, och utav 

denna förbrukning stod uppvärmning och varmvatten för mer än halva energibehovet. Det rör sig 

alltså om en betydande del av vår energianvändning som går till uppvärmning. Därmed finns 

också betydande möjligheter till genomslag när det gäller effektiviseringar av energianvändningen 

i våra bostäder.2 

Krav på energieffektiviserande åtgärder i byggnader är dock inget nytt. Utvecklingen inom detta 

område har genom åren gått hand i hand med att olika yttre omständigheter förändrats. 

Allteftersom energipriserna steg under första halvan av nittonhundratalet blev det till exempel 

mer ekonomiskt att förbättra byggisoleringens verkan. Sedan kom sjuttiotalet och oljekrisen, som 

fick energipriserna att skjuta i höjden. Det var vid den tiden man på allvar började utveckla 

tekniker som tog vara på förnybara energikällor, till exempel vindkraft och solvärme.3 På åttio- 

och nittiotalet fortsatte utvecklingen med effektivisering av fönster och solfångare samt mer 

energieffektiva ventilationssystem med värmeåtervinning. Det är dessa tekniker som ligger till 

grund för de passivhus som börjat dyka upp här och var, främst i de mellersta delarna av Europa, 

men nu även i Sverige. Dessa hus är kraftigt isolerade och har hög lufttäthet i kombination med 

utomordentliga värmeväxlare, som återvinner en ansenlig del av värmen i frånluften. De utnyttjar 

solvärmen optimalt på vintern samtidigt som de konstrueras för att minimera den direkta 

solinstrålningen sommartid. Tanken är att dessa hus ska klara uppvärmningsbehovet endast genom 

kroppsvärmen hos brukarna.4 

                                                      
1 IPCC. 2007 

2 Energimyndigheten. 2007 

3 Adamson, B. 1979 

4 Jensfelt, A. 2005 
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På samma sätt fortsätter utvecklingen. I och med att man har gjort framsteg och sett ansenliga 

byggnadstekniska förbättringar på område efter område, så har det visat sig att köldbryggor har 

kommit att stå för en allt större andel av våra byggnaders värmeförluster.5,6 Detta har man idag 

tagit fasta på, och Boverket har nu börjat ställa särskilda krav på hur köldbryggor skall beaktas.7  

 

1.2 Fördjupning köldbryggor 

1.2.11.2.11.2.11.2.1 Vad är en köldbrygga?Vad är en köldbrygga?Vad är en köldbrygga?Vad är en köldbrygga?    

En köldbrygga är en del av en byggnads klimatskärm8 som har en relativt sett högre värmeledande 

förmåga än klimatskärmen i övrigt. Värmeflödet blir där större per ytenhet, i förhållande till den 

omgivande konstruktionen.  

Ett alternativt sätt att se på 

köldbryggor är att betrakta de 

värmeflödeslinjer som i en 

homogen, obruten vägg uppstår 

parallellt med varandra och går 

från den varma sidan av väggen till 

den kalla. En köldbrygga kan 

karaktäriseras som en oregelbundenhet i konstruktionen, som får dessa flödeslinjer att inte längre 

vara parallella i förhållande till varandra. På så vis övergår värmeflödet från att vara 

endimensionellt till flerdimensionellt. 

En köldbrygga kan uppstå av olika anledningar. Den kan orsakas av en geometrisk variation i 

klimatskärmen som vid hörn eller lokala förändringar av väggens tjocklek. Den kan vidare uppstå 

konstruktivt vid genomföringar av bärande stomelement eller vid skarvningar av olika 

byggnadsmaterial. Om en konstruktivt orsakad köldbrygga är intermittent återkommande, som i 

en vägg med träreglar, så brukar man säga att den är en systematisk köldbrygga. I detta fall kan 

man beräkningsmässigt se denna träregelvägg som homogen, men med en ökad 

värmeledningsförmåga i proportion till andelen reglar i väggen.  

Man brukar även tala om konvektiva köldbryggor, som kan uppstå som konsekvens av oavsiktliga 

luftrörelser inuti konstruktionen, eller då otätheter i en vägg gör så att en yttre vindpåverkan 

                                                      
5 Anderlind, G. 2000 

6 Bokalders, V. 2004 (sid 178) 

7 BBR, Boverkets byggregler. 2006 

8 Med klimatskärm menas den yta genom vilken värmeflödet beräknas, i bostäder menas vanligtvis alla 

invändiga ytor i uppvärmda utrymmen. 

Figur Figur Figur Figur 1111  Endimensionellt och flerdimensionellt värmeflöde (NKB, 1997)  
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orsakar okontrollerade luftflöden genom väggen. 9 Om det finns för stora springor i isoleringen i 

en vägg, kommer luften i väggen att kunna komma i rörelse genom naturlig10 konvektion. På så vis 

ökar värmeflödet genom konstruktionen. Detta är ett fenomen som dessutom kan uppstå även 

inuti väggar med väl tilltagen isolering.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köldbryggor har tre viktiga konsekvenser. Först och främst ger de upphov till ökade 

värmeförluster från uppvärmda utrymmen, vilket leder till en högre energiförbrukning och i 

förlängningen en ökad miljöpåverkan. En annan konsekvens är att yttemperaturen märkbart kan 

sänkas för invändiga ytor i anslutning till köldbryggan. Kalla golv nära yttervägg eller i anslutning 

till balkongutkragningar är vanligt förekommande komfortproblem orsakade av köldbryggor. 

Vidare medför lägre yttemperaturer inomhus också att den relativa fuktigheten blir förhöjd, med 

en ökad risk för kondens som följd. Det har dessutom visat sig att kalla ytor fortare blir smutsiga 

eller missfärgade jämfört med de normaluppvärmda ytorna i samma rum. 12  

                                                      
9 NKB. 1997 

10 Naturlig konvektion innebär att luft sätts i rörelse endast genom den densitetsskillnad som orsakas av att 

mediet blir uppvärmt respektive nedkylt. Motsatsen till detta är påtvingad konvektion, som uppstår genom 

tryckskillnad som skapas av fläkt eller liknande. 

11 Roots, P. 1993 

12 Claesson, J. et al. 1984 

Figur Figur Figur Figur 2222    Teoretisk modellering av klimatskärmen med utgångspunkt från byggnadens verkliga utformning. 
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1.2.21.2.21.2.21.2.2 Tidigare Tidigare Tidigare Tidigare studierstudierstudierstudier    

Allt eftersom förbättrad byggnadsteknik har gjort våra byggnader mer energieffektiva, så har 

köldbryggor kommit att stå för en växande andel av våra byggnaders totala värmeförluster. Detta 

hävdar bland andra Levin och Mao i sin artikel Inverkan av köldbryggor på energianvändningen i 

nya flerbostadshus. Isoleringstjockleken vid anslutningar har släpat efter när isoleringens tjocklek 

ökats i övrigt, vilket orsakar konstruktiva köldbryggor. Detta beror dels på den uppenbara 

konflikten mellan byggnadens statiska funktioner och dess klimatskärm, men det beror även på en 

tröghet i branschen i form av ett motstånd mot nya tekniska lösningar.13 

Saxhof, Schultz och Thomsen tar samma resonemang vidare och visar vilken effekt köldbryggor 

har, även på kraftigt isolerade byggnader. Man har i en studie studerat köldbryggor i ett par så 

kallade ”low-energy buildings” som varit klassade som särskilt energieffektiva, med 

isoleringstjocklekar på upp till 300 mm i ytterväggarna. Även här har köldbryggorna visat sig stå 

för en hög andel av värmeförlusterna, trots att det i det här fallet rör sig om byggnader där 

problematiken kring köldbryggor ska ha beaktats särskilt. I rapportens slutsats hävdar författarna 

att det förmodligen är köldbryggor som i många fall ligger bakom diskrepansen mellan byggnaders 

teoretiska respektive uppmätta energiförluster.14 

Anderlind är inne på samma spår när det gäller köldbryggors genomslag. Han menar att 

”köldbyggorna står för 20-30% av transmissionsförlusterna15 i en vanlig, välisolerad byggnad” och 

han trycker på vikten av att ”redan på projekteringsstadiet angripa de största svagheterna i 

klimatskalet”.16 Om man i efterhand ska åtgärda de anslutningar som visat sig vara 

köldbryggemässigt underdimensionerade, så innebär det ofta stora kostnader, och det praktiska 

arbetet kan dessutom bli mycket svårt att genomföra. Han vill med sin artikel slå ett slag för de 

verktyg som finns för beräkning av energiförluster genom köldbryggor. Det finns bland annat 

lämpliga datorprogram att använda samt CEN-standarder som styr hur denna typ av beräkningar 

ska utföras.17,18  

I en studie med titeln Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk energianvändning i 

nyproducerade flerbostadshus slår Hagengran och Stenberg fast att om köldbryggor förbises i 

projekteringsstadiet kommer den faktiska energianvändningen att bli 7-9 kWh/m2 högre än den 

                                                      
13 Levin, P. Mao, G. 1994 

14 Saxhof, B. Schultz, J. Thomsen, K E. 1993 

15 Observera att det här handlar om transmissionsförlusterna och inte byggnadens totala energiförluster, 

ventilations- och spillvattenförlusterna är här ej medräknade. 

16 Anderlind, G. 2000 (sid 45) 

17 Sedan Anderlinds artikel skrevs har kraven från myndigheter skärpts, numera hänvisar de styrande 

normerna till olika standarder för just köldbryggeberäkningar. (se avsnitt 1.2.3.1) 

18 Anderlind, G. 2000 
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teoretiska. (I de fyra referensbyggnaderna som ingick i denna studie hade den faktiska 

energianvändningen uppmätts till mellan 124-167 kWh/m2, vilket säger en del om köldbryggornas 

andel av de totala värmeförlusterna.) Sett enbart till transmissionsförlusterna stod köldbryggorna 

för ca 15 % av energiförlusterna.19 

Ytterligare en rapport som talar om vikten av att köldbryggeproblematiken lyfts fram vid 

projektering kommer från NKB (Nordic Committee on Building Regulations) och har titeln The 

significance of thermal bridges for heat loss from buildings. NKB har i rapporten tittat på vilka 

beräkningsmetoder för köldbryggor som finns och som brukar användas i europeiska 

sammanhang. Man har problematiserat hur de nordiska länderna klimatmässigt skiljer sig från 

övriga Europa och hur vissa metoder följaktligen måste modifieras för att kunna bli helt 

applicerbara på våra nordiska förhållanden.  

NKB menar att det finns behov av förenklingar när det gäller beräkningsmetodiken. För en 

projektör med små tidsmarginaler kan tidsåtgången lätt bli för omfattande om han ska ägna sig åt 

datorstödda energisimuleringar eller avancerade handberäkningar av samtliga konstruktiva 

anslutningar i en byggnad för att avgöra köldbryggornas signifikans. Då kanske det är bättre med 

förenklade metoder som kataloger med köldbryggor baserade på empiriskt framräknade värden 

”på säkra sidan” eller (om så krävs) datorstödda 2D-simuleringar. Mer avancerade 

energisimuleringar i 3D finns sällan motivering för, menar NKB. 

Som ett förslag på en förenklad metod presenteras av NKB den så kallade gruppmetoden som 

presenteras lite närmare i avsnitt 1.4.1.1 i denna rapport. 20 

 

                                                      
19 Hagengran, P. Stenberg, K. 2005  

20 NKB. 1997 
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1.2.31.2.31.2.31.2.3 Krav från myndigheterKrav från myndigheterKrav från myndigheterKrav från myndigheter    

1.2.3.11.2.3.11.2.3.11.2.3.1 BBBBoverketoverketoverketoverkets Byggregler, BBRs Byggregler, BBRs Byggregler, BBRs Byggregler, BBR    

Det statliga verk som i Sverige ansvarar för frågor rörande byggd miljö, fysisk planering, 

boendefrågor, byggande och förvaltning av byggnader etc. är Boverket. Som myndighet arbetar 

man utifrån Plan- och Bygglagen (PBL), Byggnadsverkslagen samt Miljöbalken för att se till att 

lagstiftningen fungerar, samt för att se hur den följs i praktiken. Boverket förser allmänheten med 

föreskrifter gällande byggande. Det har också ansvar för att informera om nya eller förändrade 

regler och håller en dialog med regeringen kring förslag på åtgärder och justeringar som krävs för 

att de regler som finns ska kunna följas.  

Boverket ger med jämna mellanrum ut publikationen Boverkets Byggregler, BBR, som innehåller 

föreskrifter och allmänna råd kopplade till gällande lagstiftning. Kapitel 9 i BBR behandlar 

energihushållning, och det är där man hittar föreskrifter och råd gällande krav på byggnaders 

klimatskärmar samt hantering av köldbryggor. 21 

Något som var nytt i den upplaga av BBR som kom år 2006 jämfört med upplagan från 2002, 

vilken var dess föregångare, var att fokus nu hade flyttats ifrån krav på enskilda byggnadsdelars 

värmeisolerande egenskaper till krav på den färdiga byggnadens helhetsfunktion. Formuleringarna 

kring köldbryggor har i 2006 års version av BBR blivit skarpare. Delvis genom att ordvalen skärpts 

något, men kanske främst genom att man har formulerat sig så att kraven nu ställs på den färdiga 

byggnadens faktiska specifika energianvändning 22, vilket gör att det teoretiska energibehovet 

under projekteringsarbetet inte får skilja sig för mycket från den färdiga byggnadens faktiska 

energiförbrukning senare under brukarfasen.23 

Enligt reglerna i BBR 2002 skulle ett värde bestämmas för den så kallade ytrelaterade 

värmeförlustkoefficienten, Fs. 24 Ordagrant stod det då att ”..köldbryggor kan beaktas” (egen 

kursivering) vid beräkning av denna, vilket gav lite för stort utrymme för tolkningar.25 

I den nu gällande upplagan av BBR (2006) har man ersatt Fs med en snarlikt definierad 

värmegenomgångskoefficient Um, men denna gång är formuleringen mer självklar när det gäller 

medräknandet av köldbryggor. Dessutom finns alltså numera krav ställda på den färdiga 

byggnadens energianvändning, vilket ställer högre krav på att projektören gör vad som krävs för 

                                                      
21 Frejd, B. 2008 

22 Den specifika energianvändningen avser byggnadens energianvändning fördelad på den totala uppvärmda, 

invändiga arean Atemp. Betecknas i denna rapport som Q med enheten [kWh/m2] 

23 Elmroth, A. 2007 

24 Fs  skulle räknas fram som ett slags viktat U-värde med enheten [W/m2K] 

25 Boverket. 2002 
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att hans beräkningar ska ha så hög validitet26 som möjligt. I ett av de allmänna råden i kapitel 9 

står det att ”vid beräkning av byggnadens förväntade specifika energianvändning bör lämpliga 

säkerhetsmarginaler tillämpas så att kravet på byggnadens specifika energianvändning uppfylls när 

byggnaden tagits i bruk”.27  

I BBR 2006 har man delat in landet i två klimatzoner. I klimatzon norr ingår samtliga län norr om 

Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län, och i klimatzon söder ingår alla övriga län. Kravet på 

energianvändningen i klimatzon norr är 130 kWh/m2 per år respektive 95 kWh/m2, beroende på 

vilken slags energi som ska användas till uppvärmningen av byggnaden. Kraven är högre för 

byggnader som ska ha direktverkande el som huvudsaklig uppvärmningskälla. I klimatzon söder 

gäller följande värden: 75 kWh/m2 per år för byggnader med direktverkande el och 110 kWh/m2 

för byggnader som värms av andra uppvärmningskällor. Till dessa funktionskrav tillkommer 

dessutom krav på värmegenomgångskoefficienten Um, som inte får överskrida 0,50 W/m2K 

(köldbryggor medräknade). 28 

Under våren 2008 har Boverket arbetat fram en remiss av BBR 2006 med vissa förändringar. Detta 

på grund av nya förändringar i byggnadsverksförordningen, som kommer att innebära skärpta 

krav för de byggnader och lokaler som ska värmas med direktverkande el. I det nya förslaget har 

den tidigare klimatzon norr delats upp i en klimatzon I och en klimatzon II. Klimatzon söder blir 

följaktligen klimatzon III, och det är för denna region som kraven nu kommer skärpas. Enligt 

remissförslaget ska byggnader med direktverkande el i zon III som mest få använda 55 kWh/m2 

per år. Samtidigt kommer lättnader att ges för byggnader i klimatzon I (Norrbottens, Västerbottens 

och Jämtlands län) som värms på andra sätt än med direktverkande el. Dessa byggnader kommer 

att tillåtas få ha en specifik energianvändning på upp till 150 kWh/m2 och år. I remissförslaget 

ryms även ett antal förtydliganden såsom definitioner av viktiga variabler samt vissa råd gällande 

indata i beräkningar etc.29 Dessutom tillkommer i det nya förslaget krav på att uppföljning av 

byggnadens slutliga energianvändning skall ske genom mätningar av till byggnaden levererade 

energimängder.30  

 

                                                      
26 Validitet är ett mått på hur bra korrelationen är mellan en teoretisk beräkning och det faktiska utfallet. 

27 Boverket. 2006 

28 Boverket. 2006 

29 Ett genomsnittligt värde för innetemperaturer i bostäder har angivits till 22°C. Detta värde kan användas i    

   effekt- eller energiberäkningar där temperaturindata saknas. 

30 Boverket. 2008 
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1.2.3.21.2.3.21.2.3.21.2.3.2 StandarderStandarderStandarderStandarder    

Det finns ett stort antal standarder som behandlar köldbryggor och energianvändning i byggnader. 

Boverkets Byggregler (BBR) hänvisar till ett flertal, och dessa hänvisar i sin tur vidare till 

ytterligare standarder som berör detta ämne. Här kommer en genomgång av ett urval standarder 

som är av relevans för den här studien.  

SS 024230 

Värmeisolering – Plåtkonstruktioner med köldbryggor – Beräkning av värmemotstånd 

I denna standard beskrivs en metod för beräkning av det resulterande värmemotståndet hos en 

konstruktion där det isolerande materialet bryts av metallkomponenter, som därigenom orsakar 

köldbryggor. BBR hänvisar bland annat till denna standard i avsnitt 9:12 (om energihushållning). 

Metoden här går ut på att behandla den köldbryggebildande konstruktionen (i detta sammanhang 

i huvudsak stålprofiler och plåtar) som ett nätverk av resistanser, vars totala resistans kan 

bestämmas - analogt med hur man räknar samman resistanser i elektriska kretsar. Vad detta ger är 

en generell metod som kan omformas för att kunna tillämpas på andra köldbryggor ”för den som 

har god kunskap om värmetransportens fysikaliska förlopp”. Den beräknade totala resistansen kan 

till slut räknas om till ett totalt värmemotstånd, RT [m2K/W], och vidare även till den totala 

konstruktionsdelens resulterande värmegenomgångskoefficient. 31 

ISO 13789 

Thermal performance of buildings – Transmission and ventilation heat transfer coefficients – 

Calculation method 

I avsnitt 9:12 i BBR hänvisas även till denna standard, vars syfte är att visa hur beräkningar av 

transmissions- och ventilationsförluster i stationärt tillstånd kan genomföras. Detta blir 

applicerbart på både förlust och tillskott av värme. För att standarden ska kunna följas måste det 

klimatavskärmade utrymmets temperatur bestämmas 

som konstant. 

Det är denna standard som uttrycket för den 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um 

härstammar ifrån. För bestämning av den linjära 

värmegenomgångskoefficienten ψk hänvisar man vidare 

till standarden ISO 10211.32 

 

                                                      
31 SS 02 42 30 – Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS). 1989 

32 ISO 13789 - International organization for standardization (ISO). 2005 

Figur Figur Figur Figur 3333  Uttryck som beskriver den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten genom 
klimatskärmen.(Boverket. 2006) En snarlik variant 
på denna definition återfinns i ISO 13789 
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ISO 10211 

Thermal bridges in building construction – Calculation of heat flows and surface temperatures – 

Part 1: General methods 

I denna standard redogörs för hur modelleringar av två- och tredimensionella köldbryggor ska 

hanteras vid numeriska (datorstödda) beräkningar av värmeflöden och yttemperaturer. Man visar 

här hur modellen kan delas upp i mindre bitar och vilka randvillkor som ska gälla vid 

simuleringarna. 33 

ISO 13790 – Thermal performance of buildings – Calculation of energy use for space heating 

Denna standard innehåller en förenklad metod för beräkningar av ett årligt energibehov i en 

byggnad eller lokal. Beräkningsmodellen tillåter uppdelning av byggnaden i flera zoner med 

varierande utgångstemperaturer samt medräkning av intermittenta uppvärmningsperioder. 34 

ISO 14683 – Thermal bridges in building construction – Linear thermal transmittance – simplified 

methods and default values 

Denna standard beskrivs som ett enklare men trubbigare alternativ till ISO 10211, vilken kan 

användas i de fall där endast en lite grövre uppskattning av den linjära 

värmegenomgångskoefficienten ψ önskas. Standarden innehåller ett flertal exempel på linjära 

köldbryggor med schablonvärden som sägs ligga en aning åt ”säkra sidan”.  

Ett avsnitt behandlar de olika metoder samt de förväntade osäkerheter som gäller vid bestämning 

av ψ-värden i konstruktioner. Numeriska beräkningar är mest pålitliga med en förväntad 

osäkerhet på 5 %. Köldbryggekataloger och metoder för handberäkningar har en osäkerhet på  

20 %, medan schablonvärden kan medföra en osäkerhet på så mycket som 50 %. Om syftet är att 

göra en beräkning med hög validitet, så är schablonvärdena inte helt lämpliga enligt ISO 14683. 

När dock indata för konstruktionen är okända eller ännu icke fastställda, så kan dessa 

schablonvärden ändå bidra till att ge en någorlunda god uppfattning om köldbryggornas påverkan 

på energiförlusterna i den aktuella byggnaden.35  

                                                      
33 ISO 10211- International organization for standardization (ISO). 2002 

34 ISO 13790 - International organization for standardization (ISO). 2005 

35 ISO 14683 - International organization for standardization (ISO). 1999 
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1.2.41.2.41.2.41.2.4 SwedisolSwedisolSwedisolSwedisol    

En organisation som ofta kommer på tal när det gäller klimatskärmar och isolering i byggnader är 

Swedisol. Detta är en branschorganisation knuten till flera av de större svenska 

isoleringsföretagen, vilken vill företräda sin bransch och dess intressen gentemot myndigheter, 

organisationer och företag.  

Swedisol säger sig vilja verka för tillförlitlighet när det gäller provnings- och mätmetoder, 

redovisning av egenskaper samt goda lösningar på byggnadstekniska frågor. I deras publikation 

Isolerguiden presenteras grundligt de olika krav som BBR ställer på projektering av byggnaders 

klimatskärmar. På en del punkter ges där uttryck för viss kritik mot Boverket och deras krav, som 

Swedisol menar är alldeles för lågt ställda. Man betonar gång på gång att de krav som BBR har på 

byggnaders genomsnittliga värmegenomgångskoefficient Um ligger långt under dagens 

isoleringsstandard och att detta värde enbart bör ses som ett hygieniskt minimikrav.36 

Isolerguiden innehåller en hel del av värde för den som arbetar med byggnadsprojektering. Den 

innehåller förklaringar till BBR samt verktyg och tips på metodik vid projekteringen. För att 

underlätta vid köldbryggeberäkningar finns ett avsnitt med formelrutor, där man kan få fram ett 

värde på den linjära värmegenomgångskoefficienten (ψ) för några av de vanligaste köldbryggorna, 

detta genom att skräddarsy formeln med de indata man själv har gällande för just 

konstruktionsdetaljerna i fråga. I övrigt anser man hos Swedisol att arbetets omfattning vid 

exempelvis handberäkningar blir så pass betydande att någon typ av datorprogram krävs för att 

göra arbetsinsatsen rimlig.  

När det gäller energiberäkningar har Swedisol i Isolerguiden valt att avgränsa sig till 

klimatskärmens inverkan på den specifika energianvändningen, och de går därmed inte in djupare 

på ventilationsförluster, värmetillskott från solinstrålning etc.  

Kraven i BBR är ju ställda som funktionskrav, där energianvändningen skall mätas och 

kontrolleras efter att byggnaden tagits i bruk, och detta måste man ju förhålla sig till som 

projektör. Det här är en nyhet från tidigare upplagor av BBR, och detta ställer högre krav på 

förfarandet vid projekteringen. Swedisols resonemang kring detta är att säkerhetsmarginaler måste 

läggas på de beräkningar som ska utföras. För att kompensera för de osäkerheter som finns då det 

gäller brukarbeteende, faktisk inomhustemperatur, otätheter samt verkningsgrader för bostadens 

installationer, så föreslås i Isolerguiden en säkerhetsmarginal på 20-30%. Denna marginal uppnås 

lämpligen genom en ökad isoleringsgrad enligt Swedisol, för annars kan man ju enligt svensk lag 

bli tvungen att riva det nybyggda huset! 37 

                                                      
36 Med hygieniskt syftar Swedisol på att det nuvarande Um-kravet främst är satt av Boverket för att förhindra  

    till exempel kalla golvytor etc. men att det inte räcker som en ekonomiskt optimal isoleringsstandard. 

37 Swedisol. 2008 
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1.2.51.2.51.2.51.2.5 Klargörande avKlargörande avKlargörande avKlargörande av    begreppbegreppbegreppbegrepp    

Eftersom det rör sig om ett värmeflöde blir det egentligen missvisande att använda ordet 

köldbrygga, men det ordet kommer utav att det kan upplevas mer som att det är utomhuskylan 

som kommer in och gör golven kalla, snarare än att inomhusvärmen faktiskt avgår och värmer upp 

väggen på utsidan, vilket teoretiskt sett är fallet. 

När det rör sig om den yta genom vilken värmeflöden beräknas, används i den här rapporten 

benämningen klimatskärm. Med detta avses invändiga väggytor, golv och tak. 

Benämningen projektör avser i denna rapport den person vars uppgift det är att utföra de 

beräkningar som är nödvändiga samt fastställa de egenskapskrav som ska ställas på byggnadens 

konstruktion. Byggherren är ytterst ansvarig för att lagar och normer följs, men jag gör antagandet 

att det är en konsult som utför själva beräkningsarbetet. 

Systemgränsen är den gräns där en datormodell begränsas till dess omgivning. Det kan handla om 

den linje där konstruktionen angränsar mot ute- eller inneluft eller mot intilliggande 

byggnadsdelar. Om en konstruktion innehåller symmetriska delelement, till exempel en regelvägg 

med lika regelavstånd, så kan systemgränsen gå i symmetrisnittet, eftersom ingen värmetransport 

sker genom ett symmetriskt snitt.  

Vid arbete med denna rapport görs antagandet att den skrivs för en målgrupp som har en 

någorlunda god förståelse för byggnadsfysik samt en grundläggande kunskap om syftet med de 

variabler och formler som här behandlas. Det kommer dock i viss mån att finnas förklaringar till 

ord eller begrepp som kan vara främmande för läsaren. 

Temperaturangivelser förekommer i denna rapport i både Celsius [°C] och Kelvin [K] beroende på 

sammanhang. 

 

 



14 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

De metoder som idag finns för köldbryggeberäkningar skiljer sig åt när det gäller arbetsinsats, 

förväntad noggrannhet samt möjlighet till anpassning för det enskilda konstruktionsfallet. Då 

kraven ser ut som de gör, det vill säga i form av funktionskrav som i efterhand ska verifieras 

genom mätning i bruksskedet, måste man följaktligen i projekteringsskedet sträva efter tillräckliga 

marginaler för att säkerställa klimatskärmens prestanda. 

Syftet med denna studie är att försöka belysa vilken metod som lämpar sig bäst för bedömning av 

köldbryggor i projekteringsskedet, detta med avseende på tidsåtgång, noggrannhet och generalitet. 

38 Resultatet ska kunna användas som vägledning åt projektörer, vilka i dagsläget förväntas hantera 

köldbryggor vid byggnadsprojektering.  

 

1.3.11.3.11.3.11.3.1 FrågeställningFrågeställningFrågeställningFrågeställning    

Hur bör man gå tillväga praktiskt vid medräkning av köldbryggor i den förväntade 

specifika energianvändningen enligt Boverkets byggregler? 

 

1.3.21.3.21.3.21.3.2 AvgränsningarAvgränsningarAvgränsningarAvgränsningar    

För att göra omfattningen av denna uppsats rimlig har jag valt att göra vissa avgränsningar när det 

gäller genomförandet. Jag kommer att i största möjliga mån hålla mig till förluster genom 

transmission och därmed inte lägga mer vikt än vad som är nödvändigt på luftflöden, 

värmeförluster genom brukarbeteende eller spillvatten. Dessa faktorers inverkan är inte 

nödvändiga för att syftet med denna studie ska kunna uppfyllas. Jag kommer därför att i möjligaste 

mån använda defaultvärden för denna typ av indata vid energiberäkningar. 

Jag kommer inte att ge utrymme för annat än linjära, tvådimensionella köldbryggor. Punktformiga 

eller tredimensionella köldbryggor kommer inte att behandlas mer ingående i den här rapporten. 

Dessa kan hjälpligt betraktas som ingående i motsvarande tvådimensionella köldbrygga.39 

                                                      
38 Med generalitet menas här möjlighet till anpassning för olika konstruktionsfall. 

39 NKB. 1997 (sid 6) 
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1.4 Metod 

1.4.11.4.11.4.11.4.1 Tillgängliga bTillgängliga bTillgängliga bTillgängliga beräkningseräkningseräkningseräkningsmetodermetodermetodermetoder    

Målet med denna studie är att kunna jämföra hur den specifika energianvändningen i en byggnad 

påverkas av att olika metoder för köldbryggeberäkning tillämpas. Studien kommer att genomföras 

genom att ett referensobjekt, baserat på en verklig byggnad, får ge kontext åt de olika 

konstruktionsdetaljer som ska undersökas samt en uppskattning om lämplig kvantitet för de 

konstruktiva köldbryggorna.  

De olika beräkningsmetoderna kommer att ge varierande värden på den linjära 

värmegenomgångskoefficienten ψ för respektive byggnadsdel, som i sin tur kommer att ge olika 

genomslag i hur stor byggnadens specifika energianvändning blir. Därefter sker en ekonomisk 

värdering av respektive beräkningsmetod då tidsåtgång, noggrannhet och generalitet jämförs mot 

den potentiella energibesparingen som metoden i fråga innebär.40  

Den här studien kräver alltså metoder för beräkning av konstruktiva köldbryggors ψ-värden. Detta 

ska göras både genom datorsimuleringar samt genom användning av förenklade schablon- eller 

tabellvärden. Därefter skall den specifika energianvändningen beräknas, vilket kräver ett 

beräkningsprogram av ett lite annat slag, som kan summera den energi som krävs för att 

upprätthålla inomhustemperaturen under ett år. Utöver detta kan även verktyg för beräkning av 

nuvärde 41 och återbetalningstid komma att användas i denna studie. Här följer redogörelser för de 

olika typer av beräkningsmetoder som finns tillgängliga. 

1.4.1.11.4.1.11.4.1.11.4.1.1 Förenklade metoderFörenklade metoderFörenklade metoderFörenklade metoder    

Det finns en rad olika samlingar av överslagsvärden eller anpassningsbara formler för bestämning 

av ψ-värdet i en konstruktion. Fördelen här är att arbetsinsatsen kan bli ordentligt reducerad i 

jämförelse med handberäkningar enligt standarder eller datorstödda simuleringar av värmeflöden. 

Även om det är möjligt att spara tid genom användandet av tabeller eller kataloger, så sker dock 

ett sådant överslag på bekostnad av noggrannheten, eftersom de förväntade felmarginalerna blir 

större.42  

Schablonvärden finns att tillgå i exempelvis ISO 14683 (se avsnitt 1.2.3.2) där en uppräkning utav 

de flesta vanliga köldbryggorna presenteras. Ett exempel på en katalog över köldbryggor, vilken 

dessutom är gjord för att kunna anpassas till den aktuella konstruktionen, är datorprogrammet 

COBRA. Detta program är ett datoriserat bibliotek av en mängd vanliga köldbryggor, där indata 

rörande ingående material, dimensioner eller randvillkor kan justeras efter behov. Detta gör 

                                                      
40 Givet att tabeller och kataloger anger värden som ligger ”på säkra sidan”. 

41 Nuvärdet är det dagsaktuella värdet på en serie av återbetalningar som sker i framtiden, där variabler som  

   ränta och inflation ingår i beräkningen. 

42 ISO 14683 - International organization for standardization (ISO). 1999 
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COBRA till ett kraftfullt verktyg som dock blir mer tidskrävande än de enklare 

standardtabellerna,43 i synnerhet som det idag finns datorprogram som tillåter modellering av 

vilken tänkbar konstruktion som helst med hög förväntad precision. 

Swedisol har på liknande sätt som i COBRA sammanställt några av de vanligare 

köldbryggebildande konstruktionerna i formelrutor, där indata kan väljas så att de motsvarar den 

aktuella konstruktionen. Detta skulle nog kunna vara ett lämpligt alternativ till de trubbiga värden 

som man kan hitta i de förenklade tabeller som finns eller till mer avancerade datorberäkningar. 

Idag finns dock inte så många typfall att tillgå, för endast åtta olika fall ingår i Isolerguiden 06:1.44 

Därtill finns även den så kallade gruppmetoden, som presenteras av NKB i andra delen av 

rapporten The significance of thermal bridges for heat loss from buildings. Med hjälp av den 

placerar man in sin konstruktionsdetalj i en lämplig grupp baserat på isolerande skikts tjocklekar, 

samt λ-värdet för det tunnaste isoleringsskiktet i anslutningen. Dessa grupper kollas därefter mot 

en tabell över vanliga köldbryggebildande konstruktioner, där man slutligen kan få fram ett 

uppskattat ψ-värde för konstruktionsdetaljen i fråga.45 

1.4.1.21.4.1.21.4.1.21.4.1.2 DDDDatorstödd atorstödd atorstödd atorstödd bestämning avbestämning avbestämning avbestämning av    ψψψψ----värdenvärdenvärdenvärden    

De beräkningsmetoder som finns för bestämning av en konstruktions ψ-värde kan bland annat 

hittas i standarder som SS 024230 eller ISO 10211. Att utföra denna typ av beräkningar för hand 

kräver en mycket stor arbetsinsats och är inte i praktiken ett realistiskt förfarande för en projektör. 

Datorstöd är nödvändigt om dessa beräkningar ska kunna utföras smidigt och någorlunda 

tidseffektivt.  

Några av de vanligaste programmen för detta ändamål är HEAT, DAVID32, GF2DIM eller 

COMSOL Multiphysics (tidigare FEMLAB). Programmen skiljer sig en del åt i användargränssnitt, 

inmatning av indata och beräkningsmetoder. Resultat kan dock överlag ges med en noggrannhet 

på omkring 5 % vid användning av datorprogram som dessa, vilka är baserade på numeriska 

beräkningsmetoder.46,47 

HEAT, DAVID32 och GF2DIM är relativt likartade program som klarar att beräkna de flesta typer 

av köldbryggor. Användaren konstruerar själv sin modell bestående av rektangulära celler (eller 

sexsidiga rätblock om det gäller tredimensionell modellering) med valda värmeledande egenskaper 

                                                      
43 NKB. 1997 

44 Swedisol. 2008 

45 NKB. 1997 

46 ISO 14683 - International organization for standardization (ISO). 1999 

47 Elmroth, A. 2007 
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(λ-värdet anges för materialet i fråga). Randvillkor48 definieras i vilka ute- och innetemperaturer 

bestäms. Längs systemgränser definieras randvillkoren som adiabatiska49.  

Själva värmeflödesberäkningarna i dessa tre program sker numeriskt med hjälp av den så kallade 

Finit-differensmetoden (FDM). Konstruktionen modelleras utav användaren som diskretiserad i 

ett antal rektangulära celler. I cellernas mittpunkt antas en nod som håller den temperatur som 

representerar hela dess cell. Noden påverkas av omgivande noder genom att ett utbyte av 

värmeenergi äger rum dem emellan, och noden i fråga påverkar i sin tur de noder som finns runt 

om på motsvarande sätt.  

Detta värmeutbyte ställs upp i en energibalans för den 

aktuella noden, allt med kravet att summan av 

energiutbytet mellan övriga celler ska vara lika med noll. 

Mellan varje nod sker detta energiutbyte via en så kallad 

trådkonstant, vilken definieras som tvärsnittsarean 

dividerad med värmemotståndet. 

Alla temperaturer förutom de som i förväg bestämts för 

modellens randvillkor är obekanta vid beräkningens 

början. Framräkningen av samtliga cellers temperaturer 

sker iterativt, vilket innebär att nodernas 

begynnelsevärden räknas om gång på gång för att successivt 

närma sig den rätta lösningen gällande temperaturernas 

faktiska fördelning. Detta märks då den totala summan av energiutbytet mellan samtliga noder 

minskar för varje omräkning, eftersom de senast framräknade temperaturfördelningarna alltid 

används som ingångsvärden i följande beräkningsomgång. När summan av samtliga 

värmebalansberäkningar är tillräckligt liten har man en 

god bild av temperaturfördelningen i konstruktionen  

(se Figur 5). Då är den energi som flödar in i 

konstruktionen lika med den värme som avgår, och 

itereringen kan därmed avbrytas.50,51 

Beräkningsprogrammet Comsol Multiphysics beräknar 

också köldbryggor numeriskt, men med hjälp av en lite mer 

sofistikerad metod som kallas Finit-elementmetoden (FEM). 

                                                      
48 Ett randvillkor talar om vad som ska gälla längs de gränser vid vilka ett material i modellen ansluter till sin 

omgivning.  

49 Att ett randvillkor definieras som adiabatiskt innebär att inget energiutbyte ska äga rum över den gränsen. 

50 Akander, J. 2000 

51 Blomberg, T. 1996 

Figur Figur Figur Figur 4444  Cell med noden Ti,j i dess geometriska 
mittpunkt, samt angränsande celler med 
respektive noder. (Blomberg, T. 1996) 

Figur Figur Figur Figur 5555  Temperaturfördelning från DAVID32 
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Modelleringen och de datorstödda beräkningarna sker här på ett lite annorlunda sätt. Istället för 

att bygga upp modellen med hjälp av rektangulära celler, så ritas konstruktionen helt enkelt upp 

fritt i programmets draw mode med hjälp av de ritverktyg som finns. Därefter bestäms de 

materialegenskaperna exempelvis materialets värmeledande egenskaper (λ-värdet), densiteten 

eller värmekapaciteten52, vilka ska definieras i subdomain settings.  

Efter att materialegenskaperna matats in, så definieras 

- på motsvarande sätt som i de tidigare nämnda FDM-

programmen - de villkor som ska råda längs modellens 

systemgränser. Först därefter sker uppdelningen av 

modellgeometrin i mindre, trekantiga celler. Noderna 

är i det här fallet definierade i de trekantiga cellernas 

hörn, inte mitt i cellen som var fallet vid FDM-

modellerna. Vid FEM-modellering sker uppdelningen 

i celler mer eller mindre per automatik, men detta 

ställer ändå vissa krav på projektören, eftersom en 

bristfällig FEM-diskretisering (så kallad meshning) 

kan medföra påverkan på simuleringens resultat.53  

Även vid cellindelning i ett FDM-program kan det 

medföra problem om cellernas geometriska 

proportioner är allt för snäva eller om de ingående 

materialens värmeledande egenskaper skiljer sig för 

mycket mellan intilliggande celler. Om gällande 

indata är för snäv i form av stora skillnader i cellernas 

geometri eller värmeegenskaper, så kan det innebära 

att man får problem med konvergensen54 vid 

itereringsprocessen.  

Generellt gäller att en FEM-modell kan använda sig av 

färre celler än en FDM-modell tack vare att dess 

triangulära uppdelning gör det lättare att anpassa 

meshningen av modellen till konstruktioner med mer 

                                                      
52 Vid beräkning av den linjära värmegenomgångskoefficienten för köldbryggor antas så kallat stationärt 

tillstånd (steady state) råda, vilket innebär att temperaturerna som räknas fram gäller vid fortvarighet. När så 

är fallet är således information om ett materials värmekapacitivitet överflödig indata, eftersom materialets 

värmetröghet endast påverkar simuleringsresultatet vid transienta förlopp, dvs där tiden är en påverkande 

faktor.  

53 Comsol Multiphysics 3.4. 2007 

54 Vid upprepad iteration ska summan av nodernas energibalanser bli mindre och mindre, vilket innebär att  

    beräkningen konvergerar mot en enda lösning.  

Figur Figur Figur Figur 6666  Diskretisering av FDM- respektive FEM-modell. 
Bilden är justerad från sitt originalsammanhang. 
(Jonasson, S. m fl. 2007)  
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komplex geometri. I övrigt kan sägas att FEM-modellering skiljer sig från FDM-modellering 

genom att den är en aning mer matematiskt komplicerad och kräver mer datorkapacitet, men den 

är desto mer lämpad för komplexa modeller och även tidsberoende förlopp. I och med att 

persondatorerna med tiden har blivit prestandamässigt bättre får de FEM-baserade 

beräkningsprogrammen idag ett allt starkare fäste på marknaden.55 

Beroende på vilket av de omnämnda programmen som används, samt användarens förkunskaper, 

krävs en viss inlärningstid innan programmen kan användas med full effektivitet. Det är viktigt att 

projektören har viss inblick i hur beräkningarna går till för att veta om exempelvis 

diskretiseringen är tillräcklig för modellen. Själva modelleringen tar en viss tid i anspråk, men det 

är däremot relativt enkelt att i efterhand göra mindre justeringar i modellen för att kompensera 

för eventuella ändringar förutsättningarna.56 

1.4.1.31.4.1.31.4.1.31.4.1.3 beräkning av beräkning av beräkning av beräkning av specifikspecifikspecifikspecifik    enerenerenerenergigigigianvändninganvändninganvändninganvändning    

För att visa hur ett framräknat ψ-värde påverkar en hel byggnad ställs en värmebalans upp, där 

byggnadens prestanda avgör hur mycket tillförd energi som krävs för att hålla den bestämda 

inomhustemperaturen under ett helt år. Enligt BBR ska den totalt tillförda energin vara viktad 

mot byggnadens golvarea.57 

Till detta krävs ett program som utifrån byggnadens egenskaper kan ställa upp en balans av de 

energiflöden som direkt eller indirekt har en påverkan på inomhustemperaturen. Förutom 

transmissionsförlusterna medräknas här även ventilationsförluster, tillskottsvärme från 

                                                      
55 Jonasson, S. m fl. 2007 

56 Comsol Multiphysics 3.4. 2007 

57 Boverket. 2006 

    

Figur Figur Figur Figur 7777  Energiflöden i bostadshus (Bokalders,V.  2004) 
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hushållsutrustning, solinstrålning, tillskott från värmepump etc. En värmebalans ställs upp för de 

tidpunkter under ett år då uppvärmningsbehov föreligger. Uppvärmningsbehovet integreras 

vanligen timvis, men det förekommer även program som använder dygns- eller månadsvärden till 

energibalansberäkningarna. Dessa förenklingar medför dock resultat med sämre noggrannhet. 

Jämförs resultatet av en beräkning baserad på dygnsmedelvärden mot en timvärdesbaserad 

beräkning, så kan den senare sägas motsvara en lättare konstruktion58 medan dygnsmedelvärden 

som indata i beräkningen ger resultat motsvarande en tyngre konstruktion gentemot den 

timvärdesbaserade beräkningen. 59,60 

Några av de program som idag finns på marknaden är Enorm, VIP+, IDA Indoor Climate and 

Energy. Under 2007 kom Isover Energi 2 ut, vilket är en uppdaterad version av föregångaren 

Isover Energi, nu mer anpassad till Boverkets uppdaterade krav på byggnaders energianvändning.  

Vid val av program är det lämpligt att det program man bestämmer sig för någorlunda motsvarar 

det syfte man har med energiberäkningen. Om man endast är ute efter ett ungefärligt överslag för 

att tidigt i ett designskede få en bild av en byggnads energiförbrukning, är det kanske inte 

motiverat med program där indata måste ges med en alltför hög komplexitet. Om det vidare finns 

krav på nedkylning vid övertemperaturer i till exempel kontor, måste lämpligt program väljas för 

detta ändamål. Dessa typer av beräkningar ställer också högre krav på projektörens förståelse för 

programmet och de bakomliggande beräkningsalgoritmerna.61 

 

 

 

 

 

 

                                                      
58 Med en lätt byggnad avses en byggnad som är konstruerad av material som i huvudsak har en låg 

värmekapacitivitet [          ], det vill säga en byggnad som kräver relativt kortare tid för att värmas upp 

respektive kylas av, medan en tung byggnad i sin tur påverkas långsammare av yttre temperaturförändringar 

och därmed får en jämnare dygnsvis temperaturvariation. 

59 Elmroth, A. 2007 

60 Saint-Gobain Isover. 2007 

61 Elmroth, A. 2007 

J

kg K⋅
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1.4.21.4.21.4.21.4.2 Val av beräkningsVal av beräkningsVal av beräkningsVal av beräkningsmetodermetodermetodermetoder    

I detta avsnitt presenteras och motiveras valet av de metoder som ska användas för datorstödd 

beräkning respektive förenklad bestämning av ψ, samt för beräkning av den specifika 

energianvändningen. Här ska klargöras i stora drag hur beräkningarna kommer att gå till, vilka 

indata som ska användas och vilket slags resultat de väntas ge. 

1.4.2.11.4.2.11.4.2.11.4.2.1 Förenklade metoderFörenklade metoderFörenklade metoderFörenklade metoder    

I första hand väljs gruppmetoden62 i den mån den kan tillämpas. I rapporten från NKB hänvisas till 

ISO14683 som komplement där gruppmetoden ej kan tillämpas, och så avser jag att gå vidare om 

det visar sig att gruppmetoden blir svår att tillämpa i något av beräkningsfallen i denna studie. 

Orsaken till att gruppmetoden här valts ut är att den i detta sammanhang är relativt lätt och snabb 

att tillämpa på alla de vanligast förekommande köldbryggorna. Den har en inbyggd generalitet, det 

vill säga den går att anpassa till flera varianter av samma konstruktionstyp, något som inte är fallet 

med exempelvis ISO 14683 eller ens Isolerguidens typfall. 

Det ψ-värde som bestäms med hjälp av gruppmetoden kommer att i denna rapport benämnas 

ψFÖRENKLAD.METOD.byggnadsdel för att sedan kunna användas som indata i det program som väljs för 

beräkning av den specifika energianvändningen. 

1.4.2.21.4.2.21.4.2.21.4.2.2 Comsol MultiphysicsComsol MultiphysicsComsol MultiphysicsComsol Multiphysics    

För de datorstödda numeriska beräkningar som ska genomföras i den här studien väljs programmet 

Comsol Multiphysics, som är baserat på den så kallade FEM-metoden. Orsaken till att detta 

program väljs är bland annat att användargränssnittet är enklare och mer modernt än exempelvis 

DAVID32 eller GF2dim. Med Comsol Multiphysics går det lättare att i efterhand justera 

konstruktionsmodeller, och diskretiseringen kan, tack vare dess triangulära geometri, bättre 

anpassas till mer komplexa konstruktioner innehållande ej rektangulära element, lutande ytor 

eller liknande. Även om FEM-beräkningar kräver något mer prestanda av datorn, så är det idag 

sällan ett problem, eftersom de flesta 

datorer har processorkraft att tillgå så 

att det med marginal räcker för dessa 

ändamål.  

Beräkningarna genomförs i stationärt 

tillstånd och med en temperatur-

differens på 1°C mellan den modellerade 

konstruktionens in- och utsida. 

Köldbryggans storlek erhålls genom att det totala värmeflödet genom konstruktionsdetaljen räknas 

fram i två omgångar, en gång för hela konstruktionen och en gång för referensfallet, där de 

                                                      
62 NKB. 1997 

Figur Figur Figur Figur 8888  Beräkningsmodell samt referensfall vars differens utgör den 
linjära värmeledningskoefficienten ψ.  (Swedisol, 2008) 
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köldbryggebildande byggnadsdelarnas värmeledning förbises (se figur 8). Differensen mellan de 

två beräkningsomgångarna motsvarar det sökta ψ-värdet. 

Den tvådimensionella modellens tänkta djup är 1 meter. Dessa förutsättningar medför att det blir 

rätt enhet [          ] för den framräknade linjära värmegenomgångskoefficienten ψ.  

Det ψ-värde som bestäms med hjälp av denna numeriska metod kommer att i denna rapport 

benämnas ψCOMSOL.byggnadsdel . Detta värde kommer sedan att användas som indata i det program som 

används till beräkning av den specifika energianvändningen. 

1.4.2.31.4.2.31.4.2.31.4.2.3 IntervallIntervallIntervallIntervall    

Om det finns underlag kommer ψ att redovisas som intervall antingen ur Isolerguiden63 från 

Swedisol, eller från Byggvägledning 8 (från Byggtjänst).64 Detta har endast ett illustrativt syfte för 

att belysa hur ψFÖRENKLAD.METOD.byggnadsdel och ψCOMSOL.byggnadsdel  förhåller sig till förväntade värden. 

Detta värdeintervall kommer i resultatdelen att benämnas ψINTERVALL.byggnadsdel . 

1.4.2.41.4.2.41.4.2.41.4.2.4 Isover Isover Isover Isover EEEEnerginerginerginergi    2222    

För beräkning av Um och vidare den specifika energianvändningen kommer datorprogrammet 

Isover Energi 2 att användas i denna studie. Syftet med denna beräkning är, som tidigare uppgivits, 

att åskådliggöra ett sammanhang till de ψ-värden som tas fram med hjälp av metoderna i avsnitten 

1.4.2.1 och 1.4.2.2. Detta syfte kommer utan problem att kunna uppfyllas av Isover Energi 2, även 

om programmet inte kan sägas vara fullt så omfattande och komplext som några av de besläktade 

program som finns på samma marknad.  

I det valda beräkningsprogrammet kommer denna studies referensbyggnad (se kommande avsnitt 

1.4.3) att modelleras utifrån ritningar samt lämpliga ingående data för luftväxling, internvärme 

med mera. Datorprogrammets defaultvärden kommer här att användas som utgångspunkt, om så 

är lämpligt. 

Den specifika energianvändningen kommer att framkomma som resultat av beräkningarna i Isover 

Energi 2 och kommer i denna rapport att benämnas QBASUTFÖRANDE (utan köldbryggor), QCOMSOL, 

samt QFÖRENKLAD.METOD, med enheten [         ]. De viktade värmegenomgångskoefficienterna kommer 

vidare att benämnas Um.BASUTFÖRANDE, Um.FÖRENKLAD.METOD och Um.COMSOL. 

 

                                                      
63 Swedisol. 2008 

64 Elmroth, A. 2007 
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1.4.31.4.31.4.31.4.3 ReferensobjektReferensobjektReferensobjektReferensobjekt    

De konstruktionsdetaljer som undersöks i denna studie är hämtade från ritningar tillhörande en 

verklig byggnad, och ur samma ritningsunderlag tas samtidigt uppgifter till det referensobjekt som 

ska ligga som grund för beräkningarna av den sökta specifika energianvändningen.  

Referensbyggnaden är i huvudsak baserad på flerbostadshuset Skepparkroken 14, som tillhör 

bostadsområdet Gåshaga Pirar på Lidingö. Detta bostadshus, som färdigställdes av Skanska 2004, är 

5 våningar högt och inrymmer två till tre lägenheter per våningsplan. För att hålla arbetets 

omfattning på en rimlig nivå, utan att för den delen hindra att studiens syfte infrias, kommer den 

teoretiska modellen dock att utgöra en simplifierad version av den verkliga byggnaden. 

De olika byggnadsytor som kommer att representeras i den teoretiska referensbyggnaden är: platta 

på mark, källarvägg, utfackningsvägg, vägg mot trapphus, terrassbjälklag, uppstolpat tak samt 

fönsterytor (se figur 10). Indata gällande luftomsättning, tillskottsenergi, varmvatten etc. kommer 

i huvudsak att väljas enligt lämpliga defaultvärden i det datorprogram som valts för 

energiberäkningen. 

De köldbryggebildande konstruktioner som ska utredas är: kantbalk, mellanbjälklag ovanför 

bottenvåning, mellanbjälklag i utfackningsvägg, mellanvägg i utfackningsvägg, innerhörn, 

ytterhörn, terrassytterkant, anslutning tak/yttervägg samt anslutningen mellan vägg och 

fönsterkarm. För mer detaljerade beskrivningar av samtliga i referensbyggnaden ingående 

byggnadsdelar, U-värden, areor samt mer om dess energimässiga förutsättningar, se Bilaga A. 

Modellen på följande sida visar alla klimatavskiljande ytor samt köldbryggors placering i 

referensbyggnaden. Byggnadsytor är littererade med bokstäverna A-G och köldbryggorna är 

numrerade från 1 till 9. 

 

 

 

Figur Figur Figur Figur 9999  Skepparkroken 14 i Gåshaga, som står som förlaga till den referensbyggnad som används i denna studie.    
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Figur Figur Figur Figur 10101010  Teoretisk modellering av referensbyggnaden.    

Figur Figur Figur Figur 11111111  Ritningsunderlag, köldbrygga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIMATAVSKÄRMANDE KLIMATAVSKÄRMANDE KLIMATAVSKÄRMANDE KLIMATAVSKÄRMANDE BYGGNADSDELARBYGGNADSDELARBYGGNADSDELARBYGGNADSDELAR    KÖLDBRYGGEBILDANDE ANSLUTNINGARKÖLDBRYGGEBILDANDE ANSLUTNINGARKÖLDBRYGGEBILDANDE ANSLUTNINGARKÖLDBRYGGEBILDANDE ANSLUTNINGAR    
  A.  Platta på mark 1.   Kantbalk 
B.  Källarvägg 2.   Mellanbjälklag över bottenvåning 
C.  Utfackningsvägg 3.   Mellanbjälklag i utfackningsvägg 
D.  Vägg mot trapphus 4.   Mellanvägg i utfackningsvägg 
E.  Terrassbjälklag 5.   Innerhörn 
F.  Uppstolpat yttertak 6.   Ytterhörn 
G.  Fönsterytor 7.   Terrassytterkant 
 8.   Anslutning yttertak / yttervägg 
 9.   Anslutning fönsterkarm 

 

De köldbryggebildande anslutningarna 1-9 presenteras i följande avsnitt: 

1.4.3.11.4.3.11.4.3.11.4.3.1 1. Kantbalk1. Kantbalk1. Kantbalk1. Kantbalk    

Datormodellen beräknas med 

erforderliga karakteristiska längder 

resp djup på betongplatta samt 

underliggande mark enligt ISO-

standard.65 

Utrymme under färdigt golv (Granab-

system) betraktas som en luftspalt med 

ett framräknat ekvivalent λ-värde 

utifrån utrymmets tjocklek. 

Anslutningens totala längd, 

LKÖLDBRYGGA.1 = 72 meter. 

                                                      
65 ISO 13370  - International organization for standardization (ISO). 1998 
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Figur Figur Figur Figur 12121212  Ritningsunderlag, köldbrygga 2 

Figur Figur Figur Figur 13131313  Ritningsunderlag, köldbrygga 3 

1.4.3.21.4.3.21.4.3.21.4.3.2 2. Mellanbjälklag över bottenvåning2. Mellanbjälklag över bottenvåning2. Mellanbjälklag över bottenvåning2. Mellanbjälklag över bottenvåning    

 

Cementskivan antas ha en 

värmekonduktivitet på 0,3 

W/mK och putsskivan antas 

ha en värmekonduktivitet på 

0,037 W/mK. 

Vid bestämning av ψförenklad.metod 

med gruppmetoden summeras  

bredden utav bägge träreglar 

som bryter det inre 

isoleringsskiktet.  

Golvuppbyggnad av Granab-

system med 145mm isolering 

600mm från vägg 

Anslutningens totala längd, 

LKÖLDBRYGGA.2 = 72 meter. 

1.4.3.31.4.3.31.4.3.31.4.3.3 3. Mellanbjälklag i 3. Mellanbjälklag i 3. Mellanbjälklag i 3. Mellanbjälklag i utfackningsväggutfackningsväggutfackningsväggutfackningsvägg    

 

För bestämning av ψ gäller 

samma villkor som för 

anslutning 2. 

 

Anslutningens totala längd, 

LKÖLDBRYGGA.3 = 90 meter. 
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Figur Figur Figur Figur 14141414  Ritningsunderlag, köldbrygga 4 (något justerad gentemot originalutförande) 

Figur Figur Figur Figur 15151515  Ritningsunderlag, köldbrygga 5 

1.4.3.41.4.3.41.4.3.41.4.3.4 4. Mellanvägg i utfackningsvägg4. Mellanvägg i utfackningsvägg4. Mellanvägg i utfackningsvägg4. Mellanvägg i utfackningsvägg    

 

Anslutningens totala 

längd, LKÖLDBRYGGA.4 = 

41 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.51.4.3.51.4.3.51.4.3.5 5. Innerhörn5. Innerhörn5. Innerhörn5. Innerhörn    

Eftersom denna 

köldbryggebildande anslutning 

är belägen i ett innerhörn, 

kommer det framräknade ψ-

värdet att ge ett negativt värde. 

Detta på grund av att 

beräkningarna sker mot insida 

klimatskärm. 

Anslutningens totala längd, 

LKÖLDBRYGGA.5 = 96 meter. 

 

 

 



27 
 

Figur Figur Figur Figur 16161616  Ritningsunderlag, köldbrygga 6 (något justerad gentemot originalutförande) 

Figur Figur Figur Figur 17171717  Ritningsunderlag, köldbrygga 7 (något justerad gentemot originalutförande) 

1.4.3.61.4.3.61.4.3.61.4.3.6 6. Y6. Y6. Y6. Ytterhörntterhörntterhörntterhörn    

 

Anslutningens totala 

längd, LKÖLDBRYGGA.6 = 

146 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.71.4.3.71.4.3.71.4.3.7 7. Terrassytterkant7. Terrassytterkant7. Terrassytterkant7. Terrassytterkant    

 

Ecoprimlagret antas ha 

en värmekonduktivitet 

på 0,037 W/mK och 

foamglasskivan antas 

ha en 

värmekonduktivitet på 

0,045 W/mK. 

 

Anslutningens totala 

längd, LKÖLDBRYGGA.7 = 

48 meter. 
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Figur Figur Figur Figur 18181818  Ritningsunderlag, köldbrygga 8 

Figur Figur Figur Figur 19191919  Ritningsunderlag, köldbrygga 9 något justerad  
gentemot originalutförande 

1.4.3.81.4.3.81.4.3.81.4.3.8 8. 8. 8. 8. Anslutning mellan yttertak och ytterväggAnslutning mellan yttertak och ytterväggAnslutning mellan yttertak och ytterväggAnslutning mellan yttertak och yttervägg    

Yttertaket är 

ventilerat och 

utgörs av 

papptäckning 

ovanpå råspont 

med ett värme-

genomgångs-

motstånd på 0,25 

m2K/W, vilket 

räknas om till en 

ekvivalent värme-

konduktivitet med 

avseende på vald 

tjocklek vid 

modelleringen.  

Anslutningens totala längd, LKÖLDBRYGGA.8 = 65 meter. 

 

1.4.3.91.4.3.91.4.3.91.4.3.9 9. 9. 9. 9. Anslutning fönsterkarmAnslutning fönsterkarmAnslutning fönsterkarmAnslutning fönsterkarm    

 

Princip för köldbryggor kring fönster. Samma 

modell avser såväl horisontella som vertikala snitt.  

 

Anslutningens totala längd,  

LKÖLDBRYGGA.9.SÖDER = 274 meter 

LKÖLDBRYGGA.9.NORR = 270 meter 

LKÖLDBRYGGA.9.VÄSTER = 195 meter 

LKÖLDBRYGGA.9.ÖSTER = 203 meter. 
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Figur Figur Figur Figur 20202020  Beräkningsprincip, Qbasutförande 

1.4.41.4.41.4.41.4.4 BeräkningsgångBeräkningsgångBeräkningsgångBeräkningsgång    

Köldbryggorna ψcomsol.köldbrygga.1, ψcomsol.köldbrygga.2, …, ψcomsol.köldbrygga.9 räknas fram i Comsol Multiphysics. 

Motsvarande köldbryggor bestäms även genom lämplig förenklad metod vilket ger värden på 

ψförenklad.metod.köldbrygga.1, ψförenklad.metod.köldbrygga.2, …, ψförenklad.metod.köldbrygga.9.  

De viktade värmegenomgångskoefficienterna Um.basutförande (utan köldbryggor), Um.förenklad.metod samt 

Um.comsol beräknas i Isover Energi 2 utifrån referensobjektets definierade byggnadsytor A-G, samt de 

värden som framkommit vid de förenklade respektive datorstödda beräkningarna av 

köldbryggorna 1-9. 

Vidare beräknas Qförenklad.metod och Qcomsol i Isover Energi 2 genom att ytterligare energirelaterad 

indata från studiens referensobjekt matas in i programmet.  

Den stora skillnaden mellan de metoder för köldbryggeberäkning som här utreds, är alltså dels 

tidsåtgången och dels den differens i isoleringstjocklek som måste kompensera för 

”osäkerhetspåslaget” i den förenklade metodens ψ-värden. Samtidigt kan man se denna differens 

från motsatt håll, som den initiala besparing i materialkostnad som kan åstadkommas, om 

köldbryggorna beräknas med den höga noggrannhet som datorberäkningar ger.  

Denna initiala investeringsbesparingen kommer dock att innebära större årliga energikostnader, 

som efter en viss tid ändå kommer att överstiga just den materialkostnad man till en början ville 

undvika. En projektör som i första hand är styrd utav nuet, det vill säga de krav som ställs av 

gällande normer, har kanske ett större intresse av en låg initialkostnad (med fler sålda timmar 

dessutom), än en på längre sikt mer lönsam investering. Förvaltningen står ju i första hand 

byggherren/beställaren för. För att i denna studie reda ut detta skall den ökade materialkostnaden 

vägas mot en ackumulering av de årliga energiförlusterna, och för att ta reda på den 

isoleringsvolym (∆Visolering) som motsvarar ovan nämnda osäkerhetspåslag, görs följande: 

Ytterväggarnas isoleringstjocklek i Um.comsol justeras ned så att en ny Qcomsol.modifierad.isolering erhåller 

samma specifika energianvändning som Qförenklad.metod. Skillnaden i väggarnas U-värden härleds 

därefter i Isover Energi 2 till en differens i isoleringstjocklek ∆d, för ytterväggarna, som sedermera 

räknas om till ∆Visolering eftersom väggarnas totala area är känd. Det är som sagt denna 

volymdifferens som kommer att visa hur mycket som skiljer de datorstödda och de förenklade 

beräkningsmetoderna åt i noggrannhet, vilket motsvarar syftet med denna studie.  

Här redovisas principerna för hur framräkningen av de specifika energianvändningarna Qbasutförande, 

Qförenklad.metod  och Qcomsol genomförts i programmet Isover Energi 2. 

Värmeförlust utan hänsyn till köldbryggor, Qbasutförande, beräknas utifrån: 

- Transmissionsförluster baserade på klimatskärmens U-värden 

- Ventilationsförluster 

- Solinstrålning 

- Hushålls-, verksamhets- och fastighetsel 

- Gratisvärme från boende 
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Figur Figur Figur Figur 23232323  förhållandet mellan Um.förenklad.metod och Um.comsol.modifierad.iso 

m.förenklad.metod m.comsol.modifierad.iso

iso isoVÄGG,förenklad.metod VÄGG,comsol.modifierad.iso

1 9,förenklad.metod 1-9 1 9,comsol.modifierad.iso 1-9

U U

U A U A

L Lψ ψ− −

=

⇓ ⇓

⋅ < ⋅

⋅ > ⋅

∑ ∑
∑ ∑

Figur Figur Figur Figur 21212121  Beräkningsprincip, Qförenklad.metod 

FigFigFigFigur ur ur ur 22222222  Beräkningsprincip, Qcomsol 

Värmeförlust inklusive förenklade köldbryggeberäkningar, Qförenklad.metod, beräknas utifrån: 

- Transmissionsförluster baserade på klimatskärmens U-värden 

- Transmissionsförluster genom köldbryggor beräknade med förenklad metod 

- Ventilationsförluster 

- Solinstrålning 

- Hushålls-, verksamhets- och fastighetsel 

- Gratisvärme från boende    

 

Värmeförlust inklusive förenklade köldbryggeberäkningar, Qcomsol, beräknas utifrån: 

- Transmissionsförluster baserade på klimatskärmens U-värden 

- Transmissionsförluster genom köldbryggor beräknade i Comsol Multiphysics 

- Ventilationsförluster 

- Solinstrålning 

- Hushålls-, verksamhets- och fastighetsel 

- Gratisvärme från boende    

 

I figur 23 visas principen för hur de ökade köldbryggeförlusterna vid användandet av förenklade 

metoder måste kompenseras genom ökad isoleringstjocklek och således ett lägre U-värde. Aiso 

innebär den totala yta som motsvarar referensbyggnadens ytterväggar mätt på insida yttervägg. 

 

 

 

 

 

 

Sambandet som beskrivs i figur 23 gör att ∆Visolering kan bestämmas enligt beskrivningen på 

föregående sida. 
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2 Resultat 

2.1 Resultatredovisning 

Resultaten från beräkningar och förenklade 

bestämningar av byggnadsdelarnas ψ-värden 

kommer kortfattat att presenteras i detta avsnitt. 

Resulterande temperaturgradienter från FEM-

beräkningarna kommer att visas i färg, där 

innetemperatur har röd färg och utetemperatur 

motsvaras av blått. Där möjlighet funnits har aktuella ψ-värden illustrerats som här i figur 24. 

2.2 Resultat köldbryggor 
Beräkningarna i Comsol Multiphysics krävde olika mycket tid beroende på byggnadsdetaljens 

komplexitet och antalet ingående material. Programmet i sig är relativt lättanvänt, med snabba 

beräkningar och ett gränssnitt som fungerar godkänt. Efter en erforderlig inlärningsperiod, och 

med en någorlunda komplett materialdatabas kan man som projektör räkna med att det tar 2-4 

timmar per köldbrygga. 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 1. Kantbalk1. Kantbalk1. Kantbalk1. Kantbalk    

ψcomsol.1 = 0,199 W/mK 

ψförenklad.metod.1 = 1,2 W/mK 66 

ψintervall.1 = 0,07 – 0,260 W/mK 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
66 NKB. 1997  (sid 54-60) 

67 Elmroth, A. 2007 (sid 90) 

Figur Figur Figur Figur 24242424  Princip för presentation av ψ för köldbryggebildande 
anslutningar som undersökts 

Figur Figur Figur Figur 26262626  Temperaturfördelning, köldbrygga 1 

Figur Figur Figur Figur 25252525  Resultat, köldbrygga 1 
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Figur Figur Figur Figur 28282828  Temperaturfördelning, köldbrygga 2 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 2. Mellanbjälklag över bottenvåning2. Mellanbjälklag över bottenvåning2. Mellanbjälklag över bottenvåning2. Mellanbjälklag över bottenvåning    

ψcomsol.2 = 0,131 W/mK 

ψförenklad.metod.2 = 0,167 W/mK 68 

ψinstervall.2 = 0,040 – 0,200 W/mK 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 3. Mellanbjälkl3. Mellanbjälkl3. Mellanbjälkl3. Mellanbjälklag i utfackningsväggag i utfackningsväggag i utfackningsväggag i utfackningsvägg    

ψcomsol.3 = 0,164 W/mK  

ψförenklad.metod.3 = 0,167 W/mK 70 

ψinstervall.3 = 0,040 – 0,200 W/mK 71 

 

 

 

 

                                                      
68 NKB. 1997  (sid 54-60) 

69 Swedisol. 2008 

70 NKB. 1997  (sid 54-60) 

71 Swedisol. 2008 

Figur Figur Figur Figur 27272727  Resultat, köldbrygga 2 

Figur Figur Figur Figur 28282828  Temperaturfördelning, 
 köldbrygga 3 

Figur Figur Figur Figur 29292929  Resultat,köldbrygga 3 
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2.2.42.2.42.2.42.2.4 4. Mellanvägg i utfackningsvägg 4. Mellanvägg i utfackningsvägg 4. Mellanvägg i utfackningsvägg 4. Mellanvägg i utfackningsvägg     

ψcomsol.4 = 0.001 W/mK  

ψförenklad.metod.4 = 0,050 W/mK 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.52.2.52.2.52.2.5 5. Innerhörn5. Innerhörn5. Innerhörn5. Innerhörn    

ψcomsol.5 = -0,048 W/mK  

ψförenklad.metod.5 = 0,000 W/mK 73 

Observera att då Isover Energi 2 inte  

kan hantera negativa ψ-värden kommer  

denna köldbrygga redovisas som en  

positiv post i basutförandet (utan  

köldbryggor) för att sedan sättas till noll  

när ψComsol.5 ska medräknas. 

 

 

                                                      
72 ISO 14683 - International organization for standardization (ISO). 1999 

73 NKB. 1997  (sid 59) 

Figur Figur Figur Figur 29292929  Temperaturfördelning, köldbrygga 4 

Figur Figur Figur Figur 30303030  Temperaturfördelning, köldbrygga 5 
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2.2.62.2.62.2.62.2.6 6. Ytterhörn6. Ytterhörn6. Ytterhörn6. Ytterhörn    

ψcomsol.6 = 0,050 W/mK  

ψförenklad.metod.6 = 0.050 W/mK 74 

ψintervall.6 = 0,030 – 0,050 W/mK 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.72.2.72.2.72.2.7 7. Terrassytterkant7. Terrassytterkant7. Terrassytterkant7. Terrassytterkant    

ψcomsol.7 = 0,111 W/mK  

ψförenklad.metod.7 = 0.550 W/mK 76 

 

 

 

 

 

                                                      
74 ISO 14683 - International organization for standardization (ISO). 1999 

75 Swedisol. 2008 

76 ISO 14683 - International organization for standardization (ISO). 1999 

Figur Figur Figur Figur 32323232  Temperaturfördelning, köldbrygga 6 

Figur Figur Figur Figur 31313131  Resultat, köldbrygga 6 

Figur Figur Figur Figur 33333333  Temperaturfördelning, köldbrygga 7 
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2.2.82.2.82.2.82.2.8 8. Anslutning mellan yttertak och yttervägg8. Anslutning mellan yttertak och yttervägg8. Anslutning mellan yttertak och yttervägg8. Anslutning mellan yttertak och yttervägg    

ψcomsol.8 = 0,158 W/mK  

ψförenklad.metod.8 = 0.230 W/mK 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.92.2.92.2.92.2.9 9. Anslutning fönsterkarm9. Anslutning fönsterkarm9. Anslutning fönsterkarm9. Anslutning fönsterkarm    

ψcomsol.9 = 0,028 W/mK  

ψförenklad.metod.9 = 0.050 W/mK 78  

ψintervall.9 = 0,020 – 0,055 W/mK 79 

 

 

 

 

                                                      
77 NKB. 1997 

78 ISO 14683 - International organization for standardization (ISO). 1999 

79 Swedisol. 2008 

Figur Figur Figur Figur 34343434  Temperaturfördelning, köldbrygga 8 

Figur Figur Figur Figur 36363636  Temperaturfördelning, köldbrygga 9 

Figur Figur Figur Figur 35353535  Resultat, köldbrygga 9 
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2.3 Resultat från beräkningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den isoleringsvolym som motsvarar energibesparingen då samtliga köldbryggor beräknas 

numeriskt, är 83 kubikmeter. Om tidsåtgången för numeriska datorsimuleringar av dessa nio 

detaljer bedöms till i genomsnitt 1 timme per simulering, skulle det medföra en tidsåtgång på 

totalt 9 timmar.  

Motsvarande tidsåtgång vid bestämning av ψ-värde med förenklad metod är i sammanhanget 

försumbar. Bestämning med hjälp av ISO 16483 går på någon minut, och med gruppmetoden 

handlar det om max tio minuter, givet att det inte föreligger några tolkningssvårigheter. Viss 

handberäkning kan dock komma att krävas, beroende på vilken grupp som tillskrivs den aktuella 

köldbryggan. 

Tidsdifferensen ∆tid fastläggs därmed till totalt 9 timmar. 
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Figur Figur Figur Figur 37373737  Beräkningsresultat från Isover energi 2 
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FFFFigur igur igur igur 38383838  Framräknad modifierad isoleringsvolym i "vägg B" 

Figur Figur Figur Figur 41414141  Framräknad modifierad isoleringsvolym i "vägg C" 
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Figur Figur Figur Figur 42424242  Isoleringsvolym motsvarande skillnaden i noggrannhet vid metoderna för 
                beräkning av köldbryggor 
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2.4 Resultatsammanfattning 
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Köldbrygga 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ψ-värde.förenklad [W/mK] 1,2 0,167 0,167 0,05 0 0,05 0,55 0,23 0,05

ψ-värde.comsol [W/mK] 0,199 0,131 0,164 0,001 -0,048 0,05 0,111 0,158 0,028

Längd köldbrygga [m] 72 72 90 41 96 146 48 65 942

Tidsåtgång datoranalys [h] 2 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5

Figur Figur Figur Figur 39393939  Tabell köldbryggor 1-9 

FFFFigur igur igur igur 40404040  Fördelning energiförluster - förenklad metod 

FiguFiguFiguFigur r r r 41414141  Fördelning energiförluster - Comsol Multiphysics 
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3 Analys och Diskussion 

3.1 Metod- och Resultatanalys 
Utifrån denna studies frågeställning har resultaten från två typer av metoder för beräkning av 

köldbryggor jämförts. De förenklade metoderna har varit jämförelsevis lätta att använda, med 

resultat redan efter ett par minuters arbete. Resultaten av dessa ψ-värdesbestämningar har dock 

generellt visat sig ligga i den övre änden av resultatintervallen. De datorstödda, numeriska 

beräkningarna är något mer tidskrävande men ger resultat som får antas ligga en bra bit närmare 

de verkliga ψ-värdena. I stort har denna studie alltså handlat om att jämföra hur stor 

genomslagskraft noggrannheten vid köldbryggeberäkningarna haft på slutresultatet - den specifika 

energianvändningen, enligt Boverkets byggregler. 

Som förenklad metod användes gruppmetoden (från NKB80) där den gick att tillämpa, men i de fall 

den inte täckte de byggnadsdelar som ingick i referensobjekt användes schablonvärden ur ISO 

14683. Fördelningen mellan dessa visade sig till slut bli omkring 50/50.  

Jag ser ingen konflikt i att två olika metoder (under samlingsnamnet förenklade metoder) 

kombinerats vid förenklad bestämning av byggnadsdelarnas ψ-värden. De båda metoderna liknar 

varandra i sin enkelhet och har i mitt arbete kunnat komplettera varandra bra. Om endast en av 

metoderna hade använts, hade antalet köldbryggebildande anslutningar i studien i princip fått 

halveras, med ett fattigare slutresultat som följd. Faktum är att NKB även nämner ISO 14683 som 

möjligt komplement till gruppmetoden, medan de dock påpekar att ISO 14683 innehåller 

svagheter när det gäller dess lämplighet för nordiska förhållanden.81 

Något jag fick erfara när jag bestämde köldbryggornas ψ-värden med hjälp av de förenklade 

metoderna var att dessa metoder inte alltid var fullt så lättanvända när det gällde att tolka dem på 

rätt sätt. Även om förfarandet går relativt snabbt måste man veta vad man gör om man skall 

använda dessa metoder med framgång. Gruppmetoden kräver i vissa fall att man måste tolka 

konstruktionen utifrån vissa definierade isoleringskriterier för att resultat ska kunna nås, och vissa 

av konstruktionerna i denna studie var inte fullt så lätta att tolka i jämförelse med de exempel som 

NKB själva ger i sin beskrivning av metoden.  

Vad gäller schablonvärdena i ISO 14683 håller jag verkligen med om vad som står i NKB:s The 

significance of thermal bridges for heat loss from buildings om att denna ISO-standard nog är mer 

lämpad för central- eller sydeuropeiska förhållanden än för vårt nordiska klimat.  

Något som sticker ut bland resultaten från de förenklade respektive datorstödda metoderna för 

bestämning av köldbryggorna är resultatet från anslutning 1 i avsnitt 2.2.1. Där blev resultatet av 

bestämning enligt gruppmetoden tämligen högt, till och med en bit över det förväntade 

                                                      
80 NKB. 1997 

81 NKB. 1997 
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intervallet. Orsaken till detta kan nog bäst förklaras med att otydligheter i gruppmetoden gjorde 

att den inte gick att tillämpa på just denna konstruktion på ett bra sätt. Detta kan stå som exempel 

på hur de förenklade metoderna i denna studie ibland kunde upplevas lite för diffusa. 

Bland de datorprogram som fanns att tillgå för de datorstödda, numeriska beräkningarna föll valet 

på Comsol Multiphysics (tidigare Femlab). Orsaken till detta var dels att det går att importera 

ritningar i AutoCAD-format vid modelleringen, dels att användandet av ett FEM-program 

underlättar diskretiseringen av modellen avsevärt. Programmet visade sig vara lättanvänt och 

enkelt att lära sig. En fördel var dessutom att det är Windows-baserat, till skillnad från lite äldre 

program som DAVID32 eller GF2DIM. Detta gör det enklare att växla fram och tillbaka mellan det 

och andra Windows-baserade program som AutoCAD, Microsoft Word etc.  

Själva Um- och energiberäkningarna gjordes med hjälp av Isover Energi 2. Även om det finns mer 

avancerade program på marknaden, gjorde jag bedömningen att programmets beräkningsmetodik 

täckte de krav som ställts av denna studies syfte, det vill säga syftet att jämföra hur ändringar i 

mina indata ψ påverkar slutresultatet Q (den specifika energianvändningen). Vad som krävdes för 

att jag skulle genomföra detta var ett timvärdesbaserat energiberäkningsprogram med tillgång till 

defaultvärden, och detta krav har jag kunnat uppfylla genom att använda Isover Energi 2. 

Referensobjektet som använts i denna studie är en grovt förenklad version av dess förlaga i 

Gåshaga pirar på Lidingö. Indata gällande energiförbrukning, ventilation med mera kommer från 

defaultvärden i beräkningsprogrammet. Viss brist på ritningsunderlag, samt behov av förenklingar, 

har gjort att vissa byggnadskomponenter har fått utgå eller justeras gentemot originalutförandet. 

Jag har i denna studie valt att borträkna balkongerna som finns med i den verkliga förlagan till 

mitt referensobjekt, i första hand på grund av att balkonger inte finns med i någon av de 

förenklade metoderna, men också på grund av brist på ordentligt ritningsunderlag.  

Jag har inte heller med dörrar i modelleringen av mitt referensobjekt. Huvudorsaken är även här 

att dörrar som sådana saknas i de förenklade metoderna. Balkongdörrar har jag valt att betrakta 

som fönster, med samma U-värde som fönster. 

Referensobjektets trapphus har jag ersatt med ett ekvivalent värmemotstånd Rekv som definieras i 

manualen till energiberäkningsprogrammet Isover Energi 2 (med vidare hänvisning till standarden 

SS EN 6946). U-värdet för väggen mot trapphuset innefattar detta värmemotstånd, som alltså 

betraktas som trapphusets bidrag till klimatskärmen, givet att det kan betraktas som ett ouppvärmt 

utrymme. 

I praktiken finns långt fler varianter på samma köldbryggebildande anslutning än vad man kanske 

tror. Kantbalken som löper kring en byggnad behöver till exempel inte nödvändigtvis se ut på 

samma sätt längs sin hela sträckning, utan det kan finnas stora variationer i utförandet. Detta 

måste man väga in när man står inför att beräkna en byggnads köldbryggerelaterade 

värmeförluster. Om man befinner sig i ett tidigt skede av planeringen, kan detaljerna fortfarande 

te sig ganska generella längs hela sin sträckning, men ju längre man kommer i 
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detaljprojekteringen, desto mer komplex blir byggnaden. Detta måste man ha klart för sig, och 

någonstans måste man dra en gräns för hur noga man ska vara och bedöma vilken påverkan ens 

noggrannhet kommer att ha på beräkningsresultatet.  

Den framräknade specifika energiförbrukningen hamnade en bit under kraven från BBR. Detta 

kan bero på flera saker. Dels har jag inte räknat med balkonginfästningar, dels har jag förenklat 

byggnaden för att mitt arbete inte ska bli för omfattande, när jag nu anser att studiens syfte inte 

ställer de kraven. Det är inte ett självändamål att tangera kraven från BBR med mitt 

referensobjekt, men att jag hamnar i närheten kan dock ses som en indikation på att min 

modellering verkar någorlunda rimlig. 

De osäkerheter som finns vid den här typen av energiberäkningar kan i allra högsta grad härledas 

till det stora antal parametrar som representerar referensobjektets byggnadstekniska respektive 

energimässiga indata.  

Inomhustemperaturen är en parameter som har en betydande påverkan på hur stor specifik 

energianvändning som en byggnad får. Nu har dock Boverket angett en inomhustemperatur på 

22°C som kan användas om denna info saknas vid projektering. Ventilationen och andelen 

återvunnen värme ur frånluften är en annan viktig faktor. Därutöver tillkommer indata för 

hushålls- och fastighetsel, varmvattenberedning etc. vilket bidrar till osäkerheten. Här har jag valt 

att utgå från de i energiprogrammet föreslagna defaultvärdena. Jag märkte dock hur stor påverkan 

dessa indata hade på resultatet då jag passade på att prova att göra lite ändringar i mina indata.  
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3.2 Slutdiskussion 
 

Resultatet av beräkningarna i avsnitt 2.3 visar att varje investerad konsulttimme (vid datorstödd 

metod för beräkning av köldbryggor) kan innebära en kostnadsbesparing genom ett minskat 

isoleringsbehov, om nu syftet är att nå Boverkets krav på specifik energianvändning respektive 

kravet för byggnadens Um-värde.  

Om förenklade metoder används vid projekteringen, måste den osäkerheten uppvägas med en 

större isoleringsvolym, vilket ger en större initialkostnad men även en lägre årlig energikostnad. 

En nuvärdesberäkning visar att återbetalningstiden blir 2,8 år om de förenklade metoderna 

används till bestämning av köldbryggornas ψ-värden.82 På sikt kommer alltså den initialt ökade 

isoleringskostnaden återbetala sig med en payoff-tid som vida understiger byggnadens livslängd. 

De förenklade metoderna verkar alltså vara mest ekonomiskt lönsamma bara man räknar på lite 

längre sikt. På kort sikt däremot, för en aktör med endast begränsat långfristigt ansvar, kanske 

datorsimuleringarna skulle kunna betala sig? Detta torde väl dock vara upp till beställaren, som ju 

är fri att ställa krav på projektören vid upphandlingen. 

Datorsimuleringar av köldbryggor borde dock kunna motiveras på andra grunder än de strikt 

ekonomiska. Även om det nu på sikt inte ekonomiskt lönar sig att datorberäkna köldbryggor kan 

det ändå finnas komfort- och eventuellt kondensproblematik att beakta. Datorsimuleringar måste 

rimligtvis kunna motiveras då det föreligger risk för till exempel kalla golv i en byggnads 

vistelsezoner inomhus eller andra typer av köldbryggerelaterade olägenheter. Precis som Saxhof, 

Schultz och Thomsen visar i sin tidigare omnämnda studie, behöver inte tilltagen isolering 

innebära att köldbryggor kan ringaktas. Snarare tvärtom!83  

Jag skulle därför rekommendera att vissa utvalda köldbryggebildande anslutningar kontrolleras 

genom datorsimuleringar, men att de förenklade metoderna för köldbryggeberäkningar tillämpas i 

det generella förfarandet i övrigt. Anslutningar som är särskilt svårbedömda eller som skulle 

kunna orsaka större olägenheter borde dock kontrolleras med numeriska datorberäkningar. Detta 

handlar som jag ser det dock om ett fåtal anslutningar, till exempel kantbalkar, 

balkonginfästningar och fönsterkarmar. 

Det har dock visat sig att de förenklade metoderna som använts i denna studie har haft vissa 

brister. Antingen har de varit svåra att tolka entydigt för vissa fall (gruppmetoden), eller så har 

anpassningen till nordiska förhållanden varit bristfällig (ISO 14683). Den förenklade metodens 

generalitet visar sig vara tämligen ofullkomlig. Något jag här skulle vilja efterlysa är en förenklad 

                                                      
82 Nuvärdesberäkning med modifierad ränta och annuitetsfaktor  

   (real ränta = 6%; inflation =2%; energiprisökning = 3%; energikostnad = 0,90 kr/kWh) 

    Gudmundsson, K. 2005 

83 Saxhof, B. Schultz, J. Thomsen, K E. 1993 
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metod som både är mycket enkel att använda och samtidigt fullt tillämpbar på svenska 

förhållanden.  

Något som dessutom måste nämnas här är att även om simuleringarna i Comsol Multiphysics tar 

en del tid i anspråk, så finns det inget som hindrar att man som projektör med tiden jobbar fram 

ett eget litet ”bibliotek” med alla de anslutningar man brukar använda i sina byggnader. Då blir ju 

tidsåtgången till slut mindre av en faktor, och man kan kanske åter börja räkna på 

återbetalningstiden. 

Kan man då göra som Swedisol föreslår och helt enkelt lägga till 20-30% på isoleringstjockleken?84 

Det rimmar ju dessutom bra med vad Anderlind skriver om att köldbryggorna står för 20-30% av 

de totala transmissionsförlusterna.85  

I den här studien blev transmissionsförlusterna utan köldbryggor Um.basutförande 0,34 W/m2K. Om jag 

nu lägger på 20-30% skulle mitt Um-värde inklusive köldbryggor hamna på 0,41-0,44 W/m2K. Den 

uppskattningen verkar aningen hög för just detta fall, eftersom Um.comsol blev 0,39 W/m2K. 

Köldbryggorna i denna studies referensobjekt står därmed för knappt 15% av 

transmissionsförlusterna.  

Motsvarande procentsats för mina beräkningar med de förenklade metoderna blev däremot så 

mycket som 38%, vilket innebär att en schablonmässig ökning av transmissionsförlusterna med 

30% enligt Anderlind och Swedisol, skulle hamna närmare sanningen än de förenklade metoderna 

gjorde i denna studie.  

Jag tror dock att det är en lite för grov förenkling att bara lägga en procentsats på byggnadsytornas 

transmissionsförluster. Som jag tidigare nämnt i detta sammanhang borde åtminstone några av de 

mest betydande köldbryggorna kontrolleras med hjälp av datorstödda simuleringar i stället för 

med förenklade metoder, just för att resultatet kan få så pass stort genomslag på resultatet.  

För att testa detta har jag här genomfört en ny Um-beräkning utifrån den förenklade metodens 

framräknade ψ-värden, där jag dock har valt att ersatta värdena för kantbalk (köldbrygga 1) 

respektive fönsterkarm (köldbrygga 9) med motsvarande datorberäknade ψ-värden. Andelen 

köldbryggor i de totala transmissionsförlusterna gick då ned till 6%. Detta visar hur några få 

köldbryggor kan påverka resultatet väsentligt, och hur avgörande det kan vara att granska just 

dessa anslutningar lite extra ändå. 

Det står i Boverkets byggregler att säkerhetsmarginaler skall tillämpas så att den specifika 

energianvändningen ej överstiger kraven som ställs. I Isover Energi 2 får man uppmaningen att 

lägga till mer isolering då man med sin byggnad befinner sig ”för nära gränsen”. Vidare tycker 

Swedisol att man schablonmässigt borde lägga på 20-30% på isoleringstjockleken för att ligga på 

säkra sidan. Man kan inte förneka att både Isover och Swedisol självklart är intresserade av att vi 

                                                      
84 Swedisol. 2008 

85 Anderlind, G. 2000 
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ska använda oss av väl tilltagen isolering, men samtidigt finns trots allt många osäkerheter i alla de 

indata som ska bedömas vid projekteringen, och någonstans måste ju den osäkerheten räknas in. 

Kanske borde det finnas någon typ av partialkoefficientsystem för indata som tar hänsyn till dessa 

osäkerheter, inte bara när det gäller köldbryggor men för all indata som ska anges vid 

energiberäkningen? 

  

3.2.13.2.13.2.13.2.1 SSSSlutsatser och rekommendationerlutsatser och rekommendationerlutsatser och rekommendationerlutsatser och rekommendationer    

Jag kan inte rekommendera att samtliga köldbryggebildande anslutningar i en byggnad beräknas 

genom tidskrävande datorsimuleringar. Samtidigt blir dock resultatet för trubbigt om samtliga ψ-

värden bedöms genom förenklade metoder eller genom schablonmässiga påslag på övriga 

transmissionsförluster.  

Det bästa ur ekonomisk och komfortmässig synpunkt är att endast de få köldbryggor som kan 

förmodas ha störst betydelse på energiförlust eller inomhusklimat beräknas genom datorstödda 

värmesimuleringar. Övriga köldbryggor kan bedömas mer överslagsmässigt utan att det påverkar 

resultatet mer än marginellt. 

När det gäller dessa förenklade metoder har jag i mitt arbete upplevt ett behov av en metod som är 

mer heltäckande i antalet konstruktionsdetaljer med dess olika varianter samt mindre diffus i sitt 

innehåll jämfört med de metoder som använts i denna studie. 
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Bilaga A – Referensobjekt 
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Bilaga B – Beräkningsrapporter Isover Energi 2 
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Bilaga C – Beräkningsrapporter Comsol Multiphysics 

1.1.1.1. KantbalkKantbalkKantbalkKantbalk    

Hela konstrukHela konstrukHela konstrukHela konstruktionen:tionen:tionen:tionen:    

In:In:In:In: Value of integral: -0.886248 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 18, 23 

Ut:Ut:Ut:Ut: Value of integral: 0.886007 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 79, 93 

Referensfall:Referensfall:Referensfall:Referensfall:    

In:In:In:In:    Value of integral: -0.687173 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundary: 9 

Ut:Ut:Ut:Ut:Value of integral: 0.687228 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 68, 87 

 

2. 2. 2. 2.     Mellanbjälklag över bottenvåningMellanbjälklag över bottenvåningMellanbjälklag över bottenvåningMellanbjälklag över bottenvåning    

Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:    

In:In:In:In:    Value of integral: -0.547747 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 2, 10, 11, 26 

Ut:Ut:Ut:Ut:    Value of integral: 0.54787 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundary: 60 

Referensfall:Referensfall:Referensfall:Referensfall:    

In:In:In:In:    Value of integral: -0.416561 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 55, 64 

UtUtUtUt:::: Value of integral: 0.416561 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 91, 92 

 

3. 3. 3. 3.     Mellanbjälklag i utfackningsMellanbjälklag i utfackningsMellanbjälklag i utfackningsMellanbjälklag i utfackningsväggväggväggvägg    

Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:    

In:In:In:In:    Value of integral: -0.481137 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 2, 10, 11, 20 

UtUtUtUt:::: Value of integral: 0.481059 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundary: 64 

Referensfall:Referensfall:Referensfall:Referensfall:    

In:In:In:In:    Value of integral: -0.316077 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 65, 68 

UtUtUtUt:::: Value of integral: 0.316077 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 95, 96 
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4. 4. 4. 4.     Mellanvägg i utfackningsväggMellanvägg i utfackningsväggMellanvägg i utfackningsväggMellanvägg i utfackningsvägg    

Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:    

In:In:In:In: Value of integral: -0.244519 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 11, 14, 72, 73 

Ut:Ut:Ut:Ut: Value of integral: 0.244572 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundary: 2 

Referensfall:Referensfall:Referensfall:Referensfall:    

In:In:In:In:    Value of integral: -0.245656 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundary: 89 

Ut:Ut:Ut:Ut:    Value of integral: 0.245656 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundary: 80 

 

5. 5. 5. 5.     InnerhörnInnerhörnInnerhörnInnerhörn    

Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:    

In:In:In:In: Value of integral: -0.357028 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 11, 62, 63 

Ut:Ut:Ut:Ut: Value of integral: 0.356988 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 2, 12 

Referensfall:Referensfall:Referensfall:Referensfall:    

In:In:In:In:    Value of integral: -0.404513 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 74, 95 

Ut:Ut:Ut:Ut:    Value of integral: 0.404513 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 65, 75 

 

6. 6. 6. 6.     YtterhörnYtterhörnYtterhörnYtterhörn    

Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:    

In:In:In:In: Value of integral: -0.394184 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 11, 22 

Ut:Ut:Ut:Ut: Value of integral: 0.39421 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 2, 62, 63 

Referensfall:Referensfall:Referensfall:Referensfall:        

In:In:In:In:    Value of integral: -0.344555 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 74, 83 

Ut:Ut:Ut:Ut:    Value of integral: 0.344518 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 65, 101 
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7. 7. 7. 7.     TerrassyTerrassyTerrassyTerrassytterkanttterkanttterkanttterkant    

Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:    

In:In:In:In: Value of integral: -0.600566[W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 2, 12 

Ut:Ut:Ut:Ut: Value of integral: 0.600523 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 11 24, …, 56 

Referensfall:Referensfall:Referensfall:Referensfall:    

In:In:In:In:    Value of integral: -0.489473 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 58, 68 

Ut:Ut:Ut:Ut:    Value of integral: 0.489415 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 67, 91 

 

8. 8. 8. 8.     Anslutning mellan yttertak och ytterväggAnslutning mellan yttertak och ytterväggAnslutning mellan yttertak och ytterväggAnslutning mellan yttertak och yttervägg    

Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:    

In:In:In:In: Value of integral: -0.525921 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 2, 14 

Ut:Ut:Ut:Ut: Value of integral: 0.525887 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 7 13, …, 45 

Referensfall:Referensfall:Referensfall:Referensfall:    

In:In:In:In:    Value of integral: -0.368119 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 47, 53 

Ut:Ut:Ut:Ut:    Value of integral: 0.368333 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 52, 74 

 

9. 9. 9. 9.     Anslutning fönsterkarmAnslutning fönsterkarmAnslutning fönsterkarmAnslutning fönsterkarm    

Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:Hela konstruktionen:    

In:In:In:In: Value of integral: -0.191366 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 1, 3, 5 

Ut:Ut:Ut:Ut: Value of integral: 0.191365 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 21 28, 29 

Referensfall:Referensfall:Referensfall:Referensfall:    

In:In:In:In:    Value of integral: -0.16377 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 30 

Ut:Ut:Ut:Ut:    Value of integral: 0.16377 [W/m], Expression: ntflux_htgh, Boundaries: 45 

 


