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Sammanfattning 
 
I detta examensarbete utvärderas tre olika anslutningar av gjutna balkongplattor 
mot ytterväggar. Dessa tre är: den kontinuerligt sammangjutna lösningen, en 
lösning med intermittent sammangjutning och en lösning med särskilda 
kraftöverförande och isolerande element av märket Schöck Isokorb. Dessa tre 
typer av anslutningar har analyserats termiskt med hjälp av programmet David 
32. Resultatet visade att Schöcks Isokorb gav klart lägst energiflöde genom 
anslutningen. Den intermittenta lösningen gav också ett reducerat energiflöde, 
dock större än Schöck Isokorb, men den lägsta yttemperaturen på insidan visade 
sig vara mycket låg i de oisolerade delarna. Den enklaste lösningen, den 
kontinuerligt sammangjutna anslutningen gav som väntat det sämsta resultatet av 
de testade med en mycket hög värmetransport och en låg lägsta yttemperatur på 
insidan. Denna var dock inte lika låg som i den intermittenta lösningen. 
 
För att utvärdera den ekonomiska aspekten på valet av anslutning har en 
energiberäkning på ett helt hus utförts, för att kunna bestämma energibesparingen 
vid användning av Schöcks Isokorb. Det valda huset var ett nio våningar högt 
punkthus med beteckningen kv. Engelsmannen i Stockholm. 
Energiberäkningarna utfördes med månadsmedelvärden enligt EN 832 under ett 
helt kalenderår. Beräkningarna visade att vid användning  av Schöcks Isokorb 
sjönk det totala värmebehovet, beräknat till 82 819 kWh/år, för byggnaden med 
ca 4300 kWh/år eller 6 %. Minskningen ger en besparing på ca 3500 kr/år i 
uppvärmning. Installationskostnaden för Schöcks Isokorb har beräknats till ca 
270 000 kr, priset inkluderar elementpriset och installation. För att på annat sätt 
uppnå en sänkning av uppvärmningskostnaden med 4300 kWh/år måste man öka 
värmesisoleringen i väggarna från 120 mm till 145 mm alternativt att installera 
fönster med ett U- värde 1.1 W/m2K istället för 1.2 W/m2K alternativt öka 
isolertjockleken på vindsbjälklaget från 300 till 700 mm. Priset för att installera 
bättre fönster är mycket högre än att installera Schöcks Isokorb i 
balkonganslutningarna. Vid användning av Schöck Isokorb erhålls förutom ett 
sänkt värmebehov också ett bättre inomhusklimat med varmare golv, mindre risk 
för missfärgningar och kondens på ytterväggens insida. 
 
Slutsatsen är att Schöck Isokorb är ett element som med goda resultat lyckas 
minska köldbryggor vid balkonginfästningar och därmed ger ett minskat 
värmebehov. Detta ger också bättre termisk komfort i byggnaden.  Elementet är 
relativt dyrt, men alternativet blir oftast dyrare, kräver mycket konsultarbete och 
ger oftast inte lika bra resultat. Isokorbelementet ger också andra positiva 
effekter som t.ex. ett förbättrat inomhusklimat och bättre säkerhet mot rostskador 
vid anslutning mot vägg.    
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English summary  
 
In this Master of Science Thesis, three different balcony joints are evaluated to 
determine the best solution for building in Sweden. These three are: the 
continuous concrete joint, intermittently insulated concrete joint and a solution 
using a special  element from Schöck, the Schöck Isokorb.  
 
To construct a balcony joint without making a big thermal bridge is a tough 
technical problem. Normally, in Sweden, it is solved by using intermittently 
insulated joints. The German company Schöck has constructed an element called 
the Isokorb. It connects the balcony slab with the building floor slab while 
minimizing the thermal bridge.   
 
To evaluate which of the solutions is the best, they have been analyzed in a 
computer program, David 32. David 32 is a computer program that calculates 
heat flows in 3-D. The result showed that the solution with Schöck Isokorb gave 
minimum amount of heat flow through the joint. The intermittent solutions gave 
also a reduced heat flow through the joint, but higher than with the Schöck 
Isokorb. The continuous solution gave, as was suspected, the highest heat flow of 
them all.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Shows the lowest surface temperature in a model of the Schöck Isokorb inside a balcony 
joint in David 32.   
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Figur 2 shows the lowest surface temperature in a model of the intermittent solution in David 32.   
 
Lowest surface temperatures on the inside wall was also analyzed with the help 
of David 32. The calculation showed that the joint with the Schöck Isokorb had 
the highest surface  temperature, 17,5 P

0
PC. The intermittent and the continues cast 

solution both had a low lowest surface temperature of 14,4 P

0
PC resp. 14,0 P

0
PC. The 

results can also be seen in the table below. 
 
      

   
Continuous 
joint Intermittent

Schöck 
Isokorb  

 
Lowest surface 
temperature [P

o
PC] 14,0 14,4 17,5  

 Ψ [W/mK] 0,796 0,433 0,299  
      
 
 Table 1 contains a summery of the results from David 32 
 
To evaluate the best solution, an economic study has been done on an entire 
building, to evaluate the heating energy gain using the Schöck Isokorb. The 
selected building was a nine floors high residential building called  
kv. Engelsmannen. The energy calculation was made using EN 832 under a 
period of one year. The calculations showed that the heating energy needed was 
reduced from 82 819 kWh/a for the Schöck Isokorb solution to 78 493 kWh/ a. 
The difference is 4300 kWh/a or 6 %. The energy reduction gives an economical 
saving by approximately 3500 SEK/a. The installations cost for the Schöck 
Isokorb was calculated to about 270 000 SEK, that includes the element and 
installation cost. The economy can however not be treated in this way since the 
extra spending of energy is not an option even if you are willing to pay. When 
the total frame for the energy use is fixed the extra energy use has to be 
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compensated for by other means and for an already well insulated house this can 
become very costly  To obtain a reduction in the heating energy use by 4300 
kWh/a we have in the actual building three options: 
 

• Wall insulation for 1411 mP

2
P outer wall elements is increased from 120mm 

to 145mm. Total cost is estimated to 50000 SEK 
 
• Windows, 611 mP

2
P, with a U-value of 1.1 W/mP

2
PK instead of 1.2 W/mP

2
PK. 

Total cost for upgrading windows is estimated to 800 kr/mP

2
P or  

495200 SEK. 
 
• Insulation thickness on attic floor is increased from 300 to 700 mm. Total 

cost is estimated to 56000 SEK, this price does not include necessary 
changes to the roof construction. 

 
The most expensive alternative is to install windows with a better U-value. This 
alternative however can be used without severe implication for the whole build 
structure. Increase of insulation thicknesses at a later stage in a project will cause 
changes in dimensions and design that may be unacceptable.  
 
There are other positive effects of reducing the thermal bridge effect that can not 
be measured in economic terms. The indoor thermal comfort is improved with a 
higher floor temperature at the joint, and the risk for dirt spots and fungus on the 
surface is reduced leading to less health risks.   
 
Summary table, comparison between the three alternatives: 
 
 Continuous slab  The intermittent 

solution 
The Schöcks 
Isokorb 
 

Thermal insulation This solution 
offers bad 
insulation 
qualities. 

Reliable method 
which offers 
relatively good 
insulation 
qualities. 

The Schöcks 
Isokorb gives a 
substantial 
reduction in 
heating energy for 
a large building 
with many 
balconies 
compared with the 
traditional 
intermittent 
solution. 



Thermal comfort  The floor surface 
will be cold at the 
joints  

The floor surface  
will be cold at the 
intermittent 
concrete bridges  

The element gives 
an even and raised 
surface 
temperature on the 
inside of the 
external wall.  

Cold spots, mould 
growth risk 

The solution gives 
cold surfaces 
which can suffer 
risk for 
discoloration and 
biological growth. 

The solution gives 
cold spots at the 
joint with risk for 
discoloration and 
biological growth. 

Surface 
temperatures are 
even and 
constiderably 
higher with no risk 
for mould growth 
and surface 
discoloration. 

Installation cost Reference case 400 SEK/m 
Requires a 
consultant to 
analyse every 
joint.  

1000 SEK/m 
Standard solutions 
reduce time for 
construction 
calculations. 

Energy saving Not acceptable Reference case 4300 kWh/a 

Alternative energy 
saving cost 

 Roof insulation 
56 000 SEK 
Improved 
windows  
495 200 SEK 
Improved wall 
insulation  
55 000 SEK 
 

Reference case 
 

Side benefits   Stainless steel 
reinforcement bars 
eliminate the risk 
of corrosion in the 
balcony joints 
when a crack 
occurs 

Table 2. Summary table, comparison between the three alternatives.  
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The result of this thesis is that the Schöck Isokorb solution for balcony joints has 
the lowest heat loss and best thermal comfort for the three regarded solutions. 
The solution with intermittent insulated joints is regarding to energy loss fairly 
effective but gives higher risk for local cold spots than the continuous slab 
solution which is quite unacceptable regarding heat loss, thermal comfort and 
risk for mould growth. Which solution is the most economical will be depending 
on if the customer can spend all the energy he is willing to pay for or if the 
building has a given frame for the energy consumption and the extra heat loss has 
to be compensated by other means. Since the solutions do not match the same 
specifications for lowest surface temperature the customer has to accept higher 
mould growth risk for the intermittent solution in return for the saved investment 
cost. 
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 1  Inledning 
 
”Om möglet på huset kommer tillbaka sedan man tagit ut stenarna och sedan man 
skrapat huset och putsat det, skall prästen komma och se på det. Om han då 
finner att fläckarna har spritt sig, är det ett elakartat mögel på huset. Det är orent. 
Huset skall rivas och stenar, trävirke och puts föras till en oren plats utanför 
staden."  
 
Orden ur Bibelns tredje Mosebok är en tidig beskrivningen av ett sjukt hus. 
  
Att fästa in balkonger utan att skapa köldbryggor är ett mycket svårlöst 
konstruktionstekniskt problem. Traditionellt görs detta genom hopgjutning med 
bjälklaget, antingen kontinuerligt utmed balkongplattans hela längd eller 
intermittent där köldbryggan dock punktvis går obruten in i bjälklaget 
(golvet/taket).  
 
Det tyska företaget Schöck har konstruerat ett element som ansluter 
balkongplattan till betongbjälklaget och skapar ett obrutet isoleringsskikt genom 
fasaden, samtidigt som det tar upp krafter från balkongplattan. Effekten blir en 
lägre energiförbrukning och ett förbättrat inomhusklimat. En konventionell 
lösning kan ge upphov till kalla ytor på insidan vilka kan leda till kondens, 
missfärgningar och i värsta fall mögel. Riskerna för dessa typer av problem kan 
radikalt minskas vid användning av Schöcks Isokorb.  
 
Problemet är inte bara konstruktionstekniskt utan också ekonomiskt. Schöcks 
Isokorb är en dyrare lösning än den traditionella hopgjutningen. 
Entreprenadföretag kan därför tjäna pengar genom att använda den traditionella 
lösningen, särskilt när beställarna i dagens läge sällan ställer krav på att 
köldbryggor skall redovisas eller minimeras. Den totala energiförbrukning som i 
dag redovisas för byggprojekt i Sverige inkluderar inte köldbryggors inverkan 
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Figur 3. Dessa två bilder visar exempel på skador som kan uppkomma om köldbryggan 
är för kraftig. 
 

1.1  Mål 
 
Målet med examensarbetet är att undersöka vilken som är den bästa anslutningen 
för gjutna betongplattor på den svenska marknaden. Lösningen skall vara både 
energisparande och uppfylla de ekonomiska krav som ställs i dagens 
nyproduktion. 
 
1.2  Byggherrar räknar fel på energiförbrukningen 
 
I artikeln ” Byggherrar räknar fel på energiförbrukningen” skriver Niclas Köhler 
om problemen med krångliga beräkningar och brist på kompetens när 
byggherrarna beräknar energiförbrukningen i nya hus.  

Ett av kraven för att få bygga fastigheter på Stockholm Stads mark är att husen 
förbrukar lite energi per kvadratmeter. Den verkliga siffran brukar tyvärr bli 30-
40 procent högre än beräknat. Den stora boven i energiberäkningarna är  
glaspartierna som blivit så populära på senare år. Men även andra köldbryggor 
har visat sig bidra en hel del till energiförbrukningen. Johan Holmberg, docent 
vid avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers bekräftar denna bild och till 
och med säger att nybyggda hus inte längre är energisnålare än gamla. 

En förklaring till de bristfälliga beräkningarna kan vara en bristande kompetens 
hos byggbolagen, menar Anna-Greta Holmbom på Gatu- och fastighetskontoret.  
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- Om man sätter en duktig energitekniker på det här får man bättre 
resultat, säger Anna-Greta Holmbom.  
 

Enligt Jonny Kellner, miljöchef på JM, är beteendet hos de boende den största 
felkällan. Det är nästan omöjligt att beräkna hur mycket varmvatten en hyresgäst 
använder, eller om han öppnar fönster när golvvärmen står på för fullt.   

- Beräkningarna ger inte en beskrivning av verkligheten. De görs för att 
uppfylla Boverkets byggregler, säger Johnny Kellner. 

 
Ett annat problem är beräkningsprogrammet E-norm. E-norm togs ursprungligen 
fram för villor men gjordes sedan om och används nu för större byggnader. Att 
de nya fastigheterna visat sig vara mer energikrävande har fått tjänstemännen att 
tänka om. E-norm gås nu igenom, instruktioner tas fram för hur 
beräkningsmodellen skall användas samtidigt som Boverket håller på att se över 
de nuvarande energinormerna. 
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2  Allmänt om köldbryggor  
 
Med köldbrygga avses allmänt en konstruktionsdetalj där ett material med hög 
värmeledningsförmåga bryter igenom ett material med låg 
värmeledningsförmåga. Resultatet av detta blir att konstruktionen blir dåligt 
isolerad med en onödig energiförlust som följd. De vanligast förekommande 
anslutningarna där köldbryggor ofta förekommer visas i bilden nedan. 
 

1. Källargolv och yttervägg 
 
2. Bottengolv och yttervägg 
 
3. Yttervägg och fönster eller dörr 
 
4. Hörn i ytterväggar 
 
5. Yttervägg och golvbjälklag 
 
6. Yttervägg och bärande innervägg 
 
7. Golvbjälklag, balkongbjälklag och yttervägg 
 
8. Tak och ytterväggar 
 
9. Genomföringar i tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 visar var köldbryggor ofta förekommer i ett hus. Bilden är tagen ur Guidelines for the 
calculation of thermal bridges av: Gudni Johannesson och Lars Olsen. 
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För att approximativt beräkna köldbryggor och deras inverkan kan man följa en 
beräkningsprocedur som beskrivs nedan. ref: Johannesson och Olsen, 1996. 
 

1. Byggnaden delas upp i geometriska element 
 
2. Geometriska storleken av elementen bestäms 
 
3. U-värdet för alla ytor bestäms 

 
4. Köldbryggor identifieras och klassas 

 
5. Köldbryggorna får ett approximativt värde  

 
6. Transmissionsförlusterna genom köldbryggorna beräknas (L BkB) 

 
7. Transmissionsförlusterna beräknas approximativt för hela byggnaden (LBDB) 

 
8. Proportionen mellan LBkB och LBD B beräknas (LBkB / LBD B) 

 
9. En bedömning görs om proportionen kan accepteras, om inte, beräknas 

köldbryggorna noggrannare eller konstrueras om 
 

10. Transmissionsförlusten LBDB beräknas noggrannare 
 
För att beräkna alla konstanter och värden som används i beräkningsproceduren 
kan man ta hjälp av dessa enkla formler. 

 
  
 
 
 
 

 
 
där: R = värmemotståndet [mP

2
PK/W] 

d = materialets tjocklek [m] 
λ = värmekonduktiviteten [W/mK] 
U = termiska transmittansen per areaenhet [W/mP

2
PK] 

 

R
d
λ

:=

U 1

Rtot
:=
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Lk

n

Ψ l⋅( )∑
n

χ∑+:=

LD

n

U A⋅( )∑ Lk+:=

 
 
där: Ψ = den linjära termiska transmittansen i en kontinuerlig     

köldbrygga [W/mK] 
l = kantens längd till vilken Ψ refererar [m]  
χ = den termiska  transmittansen i en punktformig köldbrygga [W/K]  

 
 
 
Φ

n

U A⋅( )∑
n

Ψ l⋅( )∑+
n

χ∑+⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

θi θe−( )⋅:=

 
 
Φ = Det totala värmeflödet genom en konstruktion [J/s] 
Θi = Temperaturen inomhus [K] 
Θe = Temperaturen utomhus [K] 
 
 
Punkttransmittansen χ för enkla balkformiga konstruktionselement som går 
genom det isolerade skalet uppskattas enligt följande tabell. 
 
Betong  Tvärsnittsarea * 7 
Tegel  Tvärsnittsarea * 3 
Trä  Tvärsnittsarea * 0,7 
Stål  Tvärsnittsarea * 170 
Rostfritt Stål Tvärsnittsarea * 60 
 
Tvärsnittsarean anges i mP

2 

 

Den linjära termiska transmissionen beror på 1: vilken grupp köldbryggan tillhör 
och 2: vilken konstruktionsdetalj köldbryggan är placerad i. 
 
Köldbryggans grupp beror på isoleringens värmekonduktivitet och isoleringens 
tjocklek. Den fullständiga tabellen redovisas i Tabell 3. 
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  Minimal isoleringstjocklek 
 
       λ  ≤ 0,05         λ ≤ 0,12        λ ≤ 0,26   
 
Grupp 1         0mm          0mm          0mm 
 
Grupp 2         10mm          25mm          50mm 
 
Grupp 3         50mm          120mm          260mm 
 
Grupp 4 5/6 delar av isoleringstjockleken i omgivande delar 
 
 
Tabell 3. Ur tabell 1 kan man bestämma vilken grupp köldbryggan tillhör. Den minimala 
isoleringstjockleken som funktion av λ-värdet ger köldbryggans grupp. Tabellen är tagen ur 
(Guidelines for the calculation of thermal bridges av: Gudni Johannesson och Lars Olsen) 

 
Efter att man har identifierat Gruppen och man vet vilken konstruktionsdetalj 
köldbryggan finns i tar man ur tabellen ovan reda på vilken formel man skall 
använda för bestämning av den linjära termiska transmittansen Ψ.  
 
 
Konstruktionsdetalj Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
Källargolv och vägg 1,0 0,30 0,10 + Ψ k Ψ k 
Bottengolv och yttervägg 1,2 0,50 0,15 + Ψ f Ψ f 
Yttervägg och fönster eller dörr 0,4 0,15 0,05 + Ψ f Ψ f' 
Hörn i ytterväggar 0,8 0,15 0,05 + Ψ k Ψ k 
Yttervägg och golvbjälklag 1,0 0,50 0,10 + Ψ f Ψ f 
Yttervägg och bärande innervägg 0,8 0,40 0,05 + Ψ f Ψ f 
Golvbjälklag, balkongbjälklag och 
yttervägg 1,2 0,80 0,15 + Ψ f Ψ f 
Tak och yttervägg 0,8 0,40 0,10 + Ψ k Ψ k 
 
Tabell 4. Tabellen är tagen ur (Guidelines for the calculation of thermal bridges av: Gudni 
Johannesson och Lars Olsen) 

 
 
ΨK 0.6 λ⋅ 2 λ⋅

d
l

⋅+:=
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där: λ = värmekonduktiviteten [W/mK] 
d = avståndet mellan insidan av isoleringen och insidan av 
konstruktionen [m] 
l = isoleringstjockleken [m] 

 
ΨF b

λ

l
⋅:=

 
 
där: b = tjockleken på det angränsande golvbjälklaget [m] 

λ = värmekonduktivitet [W/mK] 
l = tjockleken på isoleringen närmast köldbryggan 

 
För ytterligare information om beräkningsmetoderna hänvisas till ”Guidelines for 
the calculation of thermal bridges av Gudni Johannesson och Lars Olsen” och” 
Lectures on Building Physics av Gudni Johannesson 2002” 
 
 
 

2.1  Ytkondensation  
Daggpunkten är den lägsta temperatur som fuktig luft kan anta utan att kondens 
fälls ut. Om daggpunkten för en luftvolym betecknas TBsatB erhålls den relativa 
fuktigheten för samma luftvolym enligt 
 

Φ = pBsB(T BsatB)/p BsB(T) eller 
  

Φ= vBsB(T BsatB)/vBsB(T) 
 
 
där: Φ       = relativ fuktighet 

TBsatB  = daggpunkten 
T      = lufttemperaturen  
vBsB(T) = mättnadsånghalten vid temperaturen TB 

pBsB(T) = mättnadsångtrycket vid temperaturen T 
 
Villkoret för att ytkondens inte skall bildas på insidan av ett fönster eller en 
yttervägg kan formuleras på följande sätt 
  
 TBsB > T Bsat 
 
där: TBs B = ytans temperatur 



 
 

3.1  Skador på balkonger 
 
De flesta balkongskador är koncentrerade till korrosion hos räcken och 
frostsprängning i ytterkant av balkongplattan. De flesta skador bildas på grund av 
bristande underhåll av balkongen. Det finns även skador som uppkommer 
inomhus på grund av balkongens dåliga isolering. Vintertid, när utetemperaturen 
är låg och balkonginfästningen dåligt isolerad blir innerytan kall. När innerytans 
yttemperatur understiger daggpunkten hos innerluften kondenserar vatten på dess 
yta. Kondensvattnet skapar missfärgningar och i värsta fall mögel. Även om 
kondensbildning inte sker finns det ändå en risk för missfärgningar på insidan 
väggen genom termodiffusion. 
 
Risken för att mögel skall uppstå i en långvarig fuktigt miljö beskrivs i tabellen 
nedan. 
 

Ingen risk  Liten – Måttlig risk Stor risk 
RF < 70 %  70 – 85 %  > 85 % 
 
Tabell 5. Risk för mögeltillväxt. 
 
 

3.2   Ljudisolering 
 
Ett bra inomhusklimat beskrivs inte enbart av luft- och golvtemperaturen utan 
också av bullernivån. Det kan förekomma olika slags oljud i en lägenhet t ex 
stomljud, stegljud och luftljud. Stomljud fortplantas i stommen i form av 
vibrationer som uppkommer i andra delar av fastigheten t ex på grund av gång på 
bjälklag, hissmotorer, från vatten- och ventilationsledningar. Stegljud 
uppkommer av gång på bjälklag, trappor och balkonger. Luftljud avges från t ex 
trafik, ljudanläggningar och tal.  
 
Det största ljud problemet med balkonger är stegljudet som uppkommer vid 
aktiviteter på balkongen. Stegljuden förs in i lägenheterna via anslutningarna till 
bjälklaget. Det finns paralleller mellan köldbryggor och stomljud. Om 
köldbryggan minimeras minskar även stegljudsfortplantningen. Bästa alternativet 
vore att ha balkongen helt fristående, vid en sådan lösning finns varken 
köldbryggor eller stegljudsproblem. 
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4  Konventionella metoder 
 
Den traditionella metoden att fästa in balkongen är att helt enkelt gjuta ihop den 
med betongbjälklaget. Denna lösning skapar en kraftig köldbrygga med låga 
temperaturer på insidan som följd. De låga temperaturerna leder till ökad 
energianvändning och kan leda till kondens på insidan, missfärgningar och i 
värsta fall mögel.  
 
För att förbättra denna konstruktion brukar man lägga in isoleringsremsor på 
längden med en längd på 500-1000 mm per element. Mellan dessa 
isoleringsremsor måste man dock gjuta in armeringsjärn som svarar för 
bärförmågan. Dessa kraftöverförande partier brukar vanligtvis vara ca 200 till 
400mm långa. Genom dessa öppningar i isoleringen skapas fortfarande en 
köldbrygga som kan ge upphov till kalla golv och kondens. 
 
Det finns bättre lösningar på problemet men dessa används sällan. Efter samtal 
med konsulter har det visat sig att byggherrarna i Sverige sällan ställer krav 
beträffande köldbryggor. Därför gör inte heller konstruktörerna något för att 
reducera dessa. Detta leder till att många nybyggda lägenheter och kontor ofta 
har kalla golv runtomkring balkonger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. En typskiss över en intermittent infästning.. 
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Källor: 
Informationen gavs via telefon v.23 av: 
Henrik C Carlsson  Konsult WSP 
Mats Öberg   Cementa 
Mats Dickman  Rolf-Dickman AB 
 
Informationen gavs muntligt v.36: 
Josip Antunovic  WSP Byggprojektering, Stockholm-Globen  
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 5  Schöcks system 
 
(Informationen i detta stycke är tagen ur Schöcks produktpärm) 
 
Schöcks Isokorb kombinerar bärförmåga och värmeisolering. Isokorbelementet 
består av en 80mm tjock remsa av expanderad polystyren som svarar för 
värmeisoleringen. Genom isoleringsremsan drar man igenom rostfria 
armeringsjärn i överkant, dessa svarar för draghållfastheten. I den nedre delen av 
elementet finns ett tryckelement av höghållfast armerad betong, som tar upp 
tryckspänningarna som bildas av betongplattan. Mängden armering och storleken 
på tryckelementet kan varieras beroende på den dimensionerande lasten som 
verkar på elementet. Isokorb finns i en mängd olika varianter beroende på 
balkongens konstruktion. Det finns till exempel en variant för en konstruktion 
där balkongytan och bjälklaget är i samma plan och en annan om nivåerna är 
olika. Här nedan följer ett par exempel på konstruktionslösningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 6 visar ett Isokorbelement som ansluter balkongplattan till ett högre beläget golvbjälklag. 
Bilden är tagen ur Schöcks produktpärm. 

 

 

 

 

 
Figur 7 visar ett Isokorbelement som ansluter balkongplattan till ett golvbjälklag i samma plan. 
Bilden är tagen ur Schöcks produktpärm. 
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5.1   Säkerhet och kvalité 
 
Schöcks Isokorb består av tre delar. En cellplastdel, ett tryckelement i höghållfast 
betong och armeringsjärn som tar upp dragkrafter. Armeringen består av tre 
hopsvetsade armeringsjärn. Två delar vanligt armeringstål sammansvetsade med 
en del rostfritt stål i mitten. Isokorbelementets känsliga punkt är svetsfogarna i 
armeringsjärnen. För att garantera bra kvalité på svetsarna utförs dagliga 
stickprov på fabriken i Baden-Baden, de dragtestas och böjtestas. Tester i full 
skala utförs också, fast mer sällan på grund av att dessa är dyra att utföra och är 
väldigt tidskrävande. På fullskaletesten kan man se exakt hur betongen spricker 
av lasten, hur mycket armeringen expanderar och om tryckelementen spricker 
under lasten.

 21 
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6  David 32 
 
Beräkningshjälpmedlet David 32 är ett Dos- baserat beräkningsprogram 
utvecklad av Tekn dr Gunnar Anderlind. Med hjälp av programmet beräknas 
värmeflöden och temperaturer på och inuti konstruktionen som modelleras i 
programmet. Modelleringen sker i flera steg. Steg 1 är att en lista fylls i med 
använda material och deras λ- värden. Steg 2 är att randvillkoren väljs för 
konstruktionen. Steg 3 är att konstruktionen ritas upp i form av tredimensionella 
kuber. I steg 4 bestäms vilket material varje kub skall representera från listan 
som man skapade i Steg 1. Efter att materialen har bestämts anger man måtten 
för varje element. Steg 5 är bestämning av randvillkoren för den färdiga 
konstruktionen. I det slutliga skedet får man en översiktlig bild av konstruktionen 
för att se om man har utfört allting korrekt. 
 
Efter att modellen blivit klar kan beräkningen påbörjas i programmet. I resultatet 
från beräkningen kan man få reda på lägsta och högsta temperaturen för varje 
använt material. Temperaturfördelningen i det kontrollerade snittet samt 
värmeflödet genom hela konstruktionen samt i alla punkter i det kontrollerade 
snittet. 
 

6.1   Framtagning av beräkningsmodell för David 32 
 
Beräkningarna i David 32 kommer att göras för tre olika anslutningslösningar för 
samma konstruktion. Dessa tre presenteras nedan. Referenskonstruktionen är en 
sandwichvägg bestående utifrån räknat av 100mm betong + 170mm mineralull + 
70 mm betong. Sandwichväggen är ansluten till ett 200 mm tjockt golvbjälklag 
som övergår till en balkong.  



6.2   Anslutning 1 
 
I Anslutning 1 görs inga försök att begränsa köldbryggan vid genomgången 
mellan betongbjälklag och balkongplatta, det vill säga: balkongen är 
kontinuerligt sammangjuten med golvbjälklaget. 
 
 

 
Figur 8 visar anslutning 1 i genomskärning. 
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6.3   Anslutning 2 
 
I Anslutning 2 isoleras köldbryggan intermittent med ca 1000 mm långa 
sektioner cellplast, för övrigt går köldbryggan dock obruten in i byggnaden 
genom de 400mm långa sektionerna med högarmerad betong. Mängden armering 
och isoleringens tjocklek och längd kan variera från fall till fall. 
 

 
 
Figur 9 visar anslutning 2 i genomskärning. 
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6.4   Anslutningstyp 3 
 
I Anslutningstyp 3 används Schöcks Isokorb för att bryta köldbryggan på hela 
dess längd. Isokorbelementet installeras på sådant sätt att elementets ytterkant 
sammanfaller med väggisoleringens ytterkant. Eftersom Isokorb innehåller 
armeringsjärn behövs ingen ytterligare tilläggsarméring för att bärförmågan skall 
vara tillfredställande. 
 
 
 

 

Figur 10 visar anslutning 3 i genomskärning. 

 25 



 26 

7  Resultat från David 32 
 

7.1   Anslutning 1 
 
En tredimensionell modell skapades i programmet David 32. Randvillkoren som 
användes var R BsiB = 0,13 mP

2
PK/W, R BseB = 0,04 m P

2
PK/W, TBinneB = 20P

0
PC och TButeB = -

10P

0
PC.  λBbetongB=1,7 W/mK och λBisoleringB = 0,036 W/mK. De oändliga kanterna sattes 

till 1000mm.  
 

 
 
 
Figur 11 på modellen för Anslutning 1 i programmet David 32. 

 
Resultatet från beräkningen var väntad. Det blev ett stort värmeflöde i 
anslutningen mellan balkongplattan och bjälklaget. Detta kan illustreras genom 
en bild ur programmet. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12 illustrerar värmeflödet i anslutningen. 

 
Figur 12 illustrerar värmeflödet i anslutningen. Det gröna och röda området 
representerar en hög värmetransport. Man kan se hur värmen försvinner i hörnen 
av konstruktionen. 
 
När programmet visar värmeflödet i några punkter ser man direkt att 
köldbryggan är stor i detta fall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13 visar värmeflödet i hörnen på anslutningens innersida. 
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Punkterna där värmeflödet uppgår till 67,9 [W/m2] är placerade i anslutningen 
mellan golvbjälklaget och väggen, taket och väggen. Det totala värmeflödet 
genom konstruktionen uppgår till 35,8 W. Detta är den högsta värmeförlusten av 
de tre undersökta anslutningar. Även den linjära termiska transmittansen är högst 
i denna lösning och uppgår till 0,796 [W/mK]. 
 
David 32 ger också information om temperaturfördelningen i konstruktionen. 
Temperaturen visas med hjälp av en färgskala i den vänstra bilden nedan, den blå 
färgen representerar -100C och den röda + 200C. Det syns i bilden att i 
anslutningen mellan plattorna är temperaturen i genomsnitt lägre än i den 
isolerade delen på väggkonstruktionen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14 visar temperaturfördelningen i konstruktionen. 
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Figur 14 visar temperaturfördelningen i konstruktionen. Den lägsta temperaturen i 
anslutningen mellan golvet/taket och väggen uppgår till 14,00C En temperatur på 14,0 
0C är en låg temperatur, ett golv som har en så låg temperatur skulle utan tvekan 
upplevas som ett mycket kallt golv. Vid en inomhustemperatur på 200C och en 
relativ fuktighet som överstiger 70% bildas det kondens på innerväggens insida. 
Denna kondens kan leda till byggskador i form av missfärgningar och i värsta fall 
mögel. Risken för mögeltillväxt bedöms som stor redan vid en relativ fuktighet 
som överstiger 60%, under förutsättningen att förhållandena förblir gynnsamma 
under en längre tid. 
 
I diagrammet nedan kan man se hur yttemperaturen stiger med avståndet från 
ytterväggen. 
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Graf 1 visar hur yttemperaturen stiger när avståndet från väggen ökar. 
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7.2   Anslutning  2  
 
En tredimensionell modell skapades i programmet David 32. Randvillkoren som 
användes var R BsiB = 0,13 mP

2
PK/W och RBseB = 0,04 mP

2
PK/W, TBinneB = 20P

0
PC och TButeB = -

10P

0
PC. λBbetongB=1,7 W/mK och λBisoleringB = 0,036 W/mK, λBarmeringB = 50 W/mK. 

Området där betongen innehåller en hög andel armeringsjärn har ett mycket 
högre λ- värde än ren betong. Detta sammansatta λ- värde som består av både 
betong och armeringsjärn beräknas med λ- värdesmetoden. (λ- värdesmetoden 
beskrivs i Köldbryggor i Plåtkonstruktioner, av: Johannesson och Åberg 1981.) 
Antalet armeringsjärn som appliceras antas vara 12 st 8mm per meter, 8st i 
överkant och 4 st i underkant.  
 
λBresB= α * λBbetongB + β * λBstål 
λBresB=2,376 
 
α = Andel betong  
β =Andel armering 
  
De oändliga kanterna sattes till 1000mm. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 15 visar värmeflödet i hörnet på insidan av anslutningen.  

 
Vid denna lösning märker vi ingen minskning av värmeflödet från 
Anslutningstyp 1 vi kan se att värmeflödet ökar från 68 till 80 [W/mP

2
P] i 

anslutningens hörn. Anledningen till detta är att materialet i snittet som 
kontrolleras är ungefär lika i både Anslutningstyp 1 och 2, nämligen armerad 



betong. Anslutningstyp 2 har i det kontrollerade snittet en högre armeringstäthet 
än Anslutningstyp 1 och därmed ett högre värmeövergångstal. Denna modell ger 
ingen bra bild av värmeflödet eftersom det är olika på olika djup av 
konstruktionen. Vid en annan vinkel ser vi att värmeflödet bryts i de isolerade 
delarna med blir högre i de armeringstäta områdena. Detta kan betraktas i figuren 
nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16 visar värmeflödet genom konstruktionen.  

 
Figur 16 visar värmeflödet genom konstruktionen. De röda områdena representerar i 
genomsnitt högt värmeflöde. Dessa är på den oisolerade delen av anslutningen. 
De blåa områdena representerar ett lågt värmeflöde på den isolerade delen av 
anslutningen. Det totala värmeflödet genom konstruktionen uppgick till 70,9 W. 
Den linjära termiska transmittansen i denna anslutning uppgick till 0,433 
[W/mK]. Det är 45% mer än Anslutningstyp 3 men Anslutning 1 har 84% högre 
termisk transmittans än denna anslutning. Detta gör denna lösning till en relativt 
bra energibesparande lösning. En nackdel med anslutning 2 är 
temperaturfördelningen i anslutningen mellan väggen och golvet. 
 
Man kan betrakta temperaturskillnaderna i figur 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 17 visar temperaturfördelningen i anslutningen. 
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Figur 17 visar temperaturfördelningen i anslutningen. De röda områdena 
representerar en i genomsitt hög temperatur. Dessa är på den isolerade delen av 
anslutningen. De blåa områdena representerar en låg temperatur och därför ett 
stort värmeflöde utåt.  
 
Den lägsta temperaturen på insidan av anslutningen mellan golvbjälklaget och 
väggen, taket och väggen är lägre än i anslutning 1. Detta kan förklaras med att 
värmeflödet just i de punkterna är mycket hög, på grund av det höga 
värmeövergångstalet till vilken den stora armeringstätheten bidrar. Man ser 
temperaturen i bilden nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17 visar den lägsta yttemperaturen i anslutningen. 

 
Temperaturen kommer att variera längs med väggen. Den lägsta temperaturen, 
14,40C återfinns bara mitt i den bärande delen av anslutningen. Temperaturen är 
mycket högre i de isolerade delarna av konstruktionen. Bilden nedan visar 
temperaturen mitt i den isolerade delen av anslutningen. Man ser att denna 
temperatur är helt tillfredsställande nämligen 18,40C. Golvtemperaturen varierar 
alltså mellan 14,40C och 18,40C på en strecka av 700mm. 
Risken för kondens i detta fall är ganska liten. Vid en inomhustemperatur på 
200C och en relativ fuktighet på minst 80% kommer vattnet att kondensera på 
väggen. Risken för mögeltillväxt är däremot stor redan vid en relativ fuktighet på 
60%, förutsatt att det kritiska fuktigheten består under en längre tid. De angripna 
delarna kommer att vara små, eftersom de kalla områdena är relativt små. 
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Figur 18 visar temperaturen i anslutningen mellan golv/tak och väggen. 

 
Figur 19 visar temperaturen i anslutningen mellan golv/tak och väggen. Denna är 
18,40C.  Den isolerade delen av anslutningen har ett mycket litet värmeflöde som 
uppgår till 16,3 [W/m2].    
 
I grafen nedan kan man se hur yttemperaturen stiger ju längre bort från 
ytterväggen man kommer. Man ser i grafen att det tar ca 60 cm innan 
yttemperaturen uppnår ett värde på ca 19,80C. 
 
 
 
 
 
 

Graf 2 visar hur temperaturen stiger när avståndet till väggen ökar. 
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7.3   Anslutning  3 
 
I lösning 3 används Schöcks Isokorb KX 12/7 för att bryta köldbryggan. Enligt 
informationen från Schöck är Isokorb KX 12/7 det den typ som används mest.  
En tredimensionell modell skapades i programmet David 32. Randvillkoren som 
användes var R BsiB = 0,13 mP

2
PK/W och RBseB = 0,04 mP

2
PK/W, TBinneB = 20P

0
PC och TButeB = -

10P

0
PC. λBbetongB= 1,7 W/mK och λBisoleringB = 0,036 W/mK, λIsokorb = 0,141 W/mK. 

 
Man märker direkt från resultaten att denna lösning ger bäst isolering av dessa tre 
fall. 
Värmeflödet i konstruktionen blir betydligt mindre. Detta kan man se i Bild 20. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 20 visar värmeflödet i anslutningens innerhörn.  

 
Värmeflödet mer än halveras, jämfört med anslutning 1, från 67,9 [W/mP

2
P] till 

29,58 [W/mP

2
P] i köldbryggan. Det totala värmeflödet är också lägst av de tre 

kontrollerade fallen. Det totala värmeflödet över konstruktionen uppgick till 21,0 
W/mP

2
P. Den linjära termiska transmittansen uppgick till 0,299 [W/mK]. 

Anslutning 2 har 45 % högre termisk transmittans än denna lösning och 
Anslutning 1 har 266 % högre linjär termisk transmittans.  
 
Värmeflödet är också jämt över konstruktionen. Detta illustreras i Figur 21. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figur 21 visar värmeflödet genom konstruktionen. 

Man kan även se en tydlig ökning av temperaturen i anslutningen mellan 
golvbjälklaget och väggen, eller taket och väggen. Detta visas i bilden nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22 visar lägsta yttemperatur på insidan. 

Lägsta yttemperaturen på insidan uppgår nu till 17,5 0C. Temperaturen i hörnen 
är fortfarande lägre än inomhustemperaturen. Schöcks Isokorb ger en lägre 
yttemperatur än Anslutning 2, denna lösning ger däremot en jämn temperatur 
som inte ger någon risk för kondens i någon del av anslutningen. 
 
I grafen nedan kan man se hur yttemperaturen stiger ju längre bort från 
ytterväggen man kommer. I detta fall kan man se att temperaturen höjs relativt 
fort till ett komfortabelt värde, det vill säga ca 19 0C. Denna ökning sker på  
ca 10 cm. En ökning till 19,8 0C tar ca 40 cm, detta är mycket mindre än i  
Anslutning 1 och 2, där motsvarande sträcka är ca 60cm. 
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Graf 3 visar hur temperaturen ökar när avståndet från ytterväggen ökar.
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7.4   Sammanfattning av resultat från David 32 
 
Resultatet från beräkningarna i David 32 sammanfattas i en tabell och en graf. I 
tabellen sammanställs: lägsta yttemperatur, sträckan från vägg innan 
temperaturen växer till 19,8P

0
PC, det totala energiflödet per mP

2
P, energiflödet i 

hörnet och Ψ. 
 
      
   Anslutning 1 Anslutning 2 Anslutning 3  

 Lägsta yttemperatur [P

o
PC] 14 14,4 17,4  

 Sträcka innan 19,8 P

o
PC [cm] 58 66 39  

 Energiflöde totalt  W/m P

2
P
 8,95 6,33 5,25  

 Ψ 0,796 0,433 0,299  
      
 
Tabell 5 

I tabellen kan man se skillnaden i yttemperaturer mellan de olika 
anslutningstyperna och hur lång sträcka det tar innan yttemperaturen stiger till 
19,8P

0
PC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 4 visar hur temperaturen i de olika anslutningarna stiger när avståndet till väggen ökar. 
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7.5   Kommentar 
 
Programmet David 32 är ett relativt lätthanterligt program. Möjligheten att 
konstruera en lösning är visserligen god men det finns ingen möjlighet att 
kontrollera alla resultat som t. ex. temperaturen inne i konstruktionen. Den enda 
ytan som går att kontrollera är yttersidan av konstruktionen. Ytterytan kan 
visserligen ge en ungefärlig information om skiktet är homogent, som i 
Anslutning 1 och 3. Anslutning 2 däremot innehåller olika material på olika djup 
av konstruktionen. Om alla yttemperaturer skall kontrolleras måste beräkningen 
göras om för varje skikt för sig. Detta skulle ta en väldigt lång tid och 
informationen skulle ändå inte vara helt tillfredställande eftersom varje skikt inte 
gränsar mot en isolerad rand utan till ett material med en annan temperatur än 
materialet i skiktet som kontrolleras. Är man däremot bara ute efter maximal 
eller minimal temperatur för ett material eller skikt så är David32 ett mycket bra 
hjälpmedel. 
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8  Strålningsberäkningar 
 
Efter att yttemperaturerna för de olika lösningarna beräknats, har en 
strålningsberäkning utförts, i strålningsprogrammet, skrivet av Gen Fuji, för att 
kontrollera hur den kalla ytan påverkar komforttemperaturen. 
 
θ BKomfortB= (θ BStrålningB + θ BLuftB ) / 2 
 
I modellen har ett fönster och en radiator inkluderats för att återspegla 
verkligheten. Radiatorn har måtten 1*1,5mP

 
Poch temperaturen 30P

0
PC. Fönstret har 

måtten 1,6*1,1m och temperaturen 15P

0
PC. Köldbryggan lades som en 10cm remsa 

i (x,y) rummet och en 10cm remsa i (z,x) rummet. Temperaturen på köldbryggan 
varierar mellan fallen. Eftersom Anslutningstyp 2 hade varierande temperaturer i 
längdled kontrolleras bara Anslutning 1 och 3. 
 
Nedan visas resultatet från Anslutning 1. Temperaturen på köldbryggan är 
14,5P

0
PC. Temperatursänkningen kan man se i form av nyansskillnader och 

temperaturlinjer. Man ser att där radiatorn inte finns på väggen sjunker 
strålningstemperaturen. Temperatursänkningen är kännbar av ända upp till ca en 
meter över golvet.   
 

 
Figur 23 visar strålningstemperaturen på ett avstånd av 10cm från väggen för Anslutning 1. 

 

Trad Trad,
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När strålningstemperaturen kontrolleras för Anslutning 3 har köldbryggan en 
temperatur på 17,4 P

0
PC. 

Denna lösning ger en mycket mindre köldbrygga och därmed en högre 
strålningstemperatur. Temperatursänkningen är nu bara kännbar på ca 40 cm 
höjd över golvet. Detta är en klar förbättring från Anslutning 1 där man kände av 
temperatursänkningen på ca en meters höjd över golvet. Detta illustreras i grafen 
nedan. 
 

 
Figur 24 visar strålningstemperaturen på ett avstånd av 10 cm från väggen för Anslutning 3.  
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9  Ytterligare David32 beräkningar 
 
För att få en bättre förståelse för hur armering förändrar värmeledningsförmågan 
hos betong och hur värmeledningsförmågan skall bedömas, utfördes några enkla 
simuleringar i David32.  
Randvillkoren som användes var Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W, Tinne = 
200C och Tute = -100C.   
 
Steg 1 
 
En 70mm bred remsa av en balkonganslutning modellerades. Denna remsa 
bestod av ett snitt ur en sandwichkonstruktion med enbart betong i anslutningen 
mellan balkongplattan och golvbjälklaget. Enligt Figur 25. 
 

 
 
Figur 25 visar konstruktionen i Steg 1. 

 
Det totala värmeflödet avlästes från beräkningarna som gjordes på denna modell 
i David32. Det totala värmeflödet uppgick till 2,17 W. 
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Steg 2 
 
Steg 2 gick ut på att modellera ett likadant snitt fast med armeringsjärn. 
Armeringsjärnen valdes till 10 mm, avståndet från armeringsjärn till överkant 
betong sattes till 20 mm, avståndet mellan armeringsjärnen sattes också till  
60 mm. Det undre armeringsjärnet placerades 20 mm ovan underkant. 
Denna modell såg ut enligt nedan. 
 
 

 
Figur 26 visar modellen i Steg 2. 

 
Tre armeringsjärn lades in. Två i överkant och ett i underkant. Dessa tre 
armeringsjärn skall motsvara armeringen som behövs vid användning av den 
intermittenta anslutningen mellan balkongplattan och golvbjälklaget, 
anslutningstyp 2. 
 
Det totala värmeflödet uppgick till3,70 W i Steg 2 modellen. 
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Steg 3 
 
I Steg 3 gjordes modellen i Steg 1 om, genom att man höjde betongens 
värmekonduktivitet för att uppnå samma värmeflöde i Steg 3 som i Steg 2. Efter 
många försök hittades den värmekonduktivitet som skulle kunna användas för 
högarmerad betong. Detta värde uppgick till 2,55 W/mK. Eftersom ren betong 
har ett värde på ca 1,2 W/mK är det en betydande höjning till 2,55 W/mK, En så 
stor höjning bör tas med i energiberäkningar för dessa konstruktioner. 
 
Steg 4 
 
För att kontrollera den funna värmekonduktiviteten används en tredje modell. 
Denna var 140mm tjock remsa som innehöll dubbelt så mycket armering som 
den första, det vill säga fyra armeringsjärn i överkant och två i underkant. 
Armeringsdimensionerna var detsamma nämligen 10mm. Avståndet mellan 
armeringsjärnen sattes till 60mm. Annars samma placering som i Steg 2.  
 
Denna modell hade ett totalt värmeflöde som uppgick till 3,70 W.  
 
Steg 3 repeterades för denna konstruktion. Efter några försök konstaterades att 
värmeövergångstalet var detsamma i detta fall. Värmekonduktiviteten var även i 
detta fall 2,55 W/mK.  
 
Steg 5 
 
Kontroll av likadan konstruktion som i Steg 2, fast med rostfria armeringsjärn, 
visar att värmekonduktiviteten blir mycket lägre. Värmekonduktiviteten uppgick 
i detta test till 1,45 W/mK. Detta kan jämföras med 2,55 W/mK i Steg 2. Detta 
visar att genom att byta ut vanliga armeringsjärn till rostfria kan energiförlusterna 
minskas i denna typ av konstruktion. 
 

9.1   Kommentar 
 
Man kan använda en ekvivalent värmekonduktivitet för högarmerad betong i 
energiberäkningar men detsamma gäller inte beräkningar av lägsta 
yttemperaturer.  Simuleringarna i David32 visar att även om det totala 
värmeflödet är detsamma så blir yttemperaturen betydligt lägre när man beräknar 
med en modell med armeringsjärn, eftersom dessa ligger så nära golvytan. 
Värmen går då snabbt ut genom stålet och lämnar en kallare yta i överkant av 
bjälklaget. Värmeflödet i det sammansatta fallet, då ett värde på 
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värmekonduktiviteten representerar både betong och stål, blir jämt fördelat över 
konstruktionen med en högre yttemperatur som följd.  
Detta bör beaktas när man använder sig av Schöcks Isokorb eftersom dess 
värmeövergångstal är angivet som ett snitt över elementet. Armeringsjärnen är 
även där placerade i överkant och ger därför troligtvis en lite kallare golvyta än 
vad simuleringarna visar. Denna skillnad kommer dock att vara relativt 
begränsad eftersom Schöck använder rostfria armeringsjärn i sitt Isokorbelement.  
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10 Beräkningar på en hel byggnad 
 
För att bättre förstå hur mycket köldbryggor påverkar energiförbrukningen i en 
byggnad, genomfördes en fullständig energiberäkning för ett flerbostadshus. I 
beräkningarna jämfördes två olika balkonganslutningar. Den vanliga lösningen 
som används i Sverige, det vill säga den intermittenta lösningen, och Schöcks 
system. Jämförelsen gjordes under en period på ett kalenderår. 
 
Det valda huset är ett nio våningar högt punkthus kallat för kv Engelsmannen. 
Kv Engelsmannen består av två nästintill identiska punkthus. Beräkningarna 
kommer dock bara utföras på ett hus, Hus 1. 
 
Kv Engelsmannen är ett projekt som kommer att byggas för Svenska Bostäder av 
PEAB, som har totalentreprenad på objektet. Arkitekten är ÅWL- arkitekter och 
WSP ansvarar för projekteringen. Projektet är nu i projekteringsstadiet och 
beräknas vara klart för första inflyttning årsskiftet 2005/2006.  
 

10.1   Beräkningsgång  
 
Huset kommer att beräknas med hjälp av ett Excelbaserat beräkningsprogram, 
skrivet av prof. Gudni Johannesson. Programmet är baserat på EN 832 för årlig 
energiförbrukning i bostadshus som beaktar byggnaders värmetröghet 
värmetransport mot mark och köldbryggor mm.  
 
Programmet är skrivet för att beräkna två olika zoner parallellt, och kan även kan 
användas för att göra jämförande beräkningar för två olika varianter. Detta 
utnyttjas här för jämförelser mellan Schöcks lösning med den intermittenta 
lösningen.  
 

10.2   Antaganden gjorda i programmet 
 
En del antaganden har gjorts för att få fram alla data som man behöver för 
programmet. De flesta antaganden är tagna ur WSP:s antaganden för deras  
E-norm beräkning. Dessa är 
 
U-värde för Fönster    1,20 W/m2K 
U-värde för Dörrar    1,20 W/m2K 
Area vägg mot mark    62 m2

Inomhustemperatur    21 0C 
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Ventilationsflöde 90 mP

3 
P/h och 

lägenhet 
Luftläckage     0,8 l/mP

2
P
 

Avskärmningsfaktor för fönster   0,75 
Glasytan utgör 90% av fönsterarean. 
 
Detta antagande har gjorts för att beräkningar på hela komplexet inte skall 
behövas. 
 
Temperatur i garaget 15 P

0
PC hela året om 

10.3   Mätta värden från ritningar 
 
För att kunna bestämma arean på uteväggar, fönsterarean, takarean och längden 
på alla köldbryggor, har mätning med linjal gjorts i ritningarna, som 
tillhandahölls av WSP. Dessa värden har också kontrollerats med WSP:s 
antaganden. 
 

10.4   Beräkning av linjära köldbryggor 
 
Huset har ett antal olika konstruktionslösningar som ger köldbryggor. Dessa är 
till exempel anslutningarna mellan fönster och ytterväggen, anslutningarna 
mellan bjälklaget och ytterväggen. För att kunna bestämma Ψ-värdet för en 
konkret köldbrygga måste man antingen modellera konstruktionen i ett 
dataprogram till exempel Gf2dim eller följa (om möjligt) beräkningsgången 
beskriven i avsnitt 2. I detta arbete kommer beräkningarna göras både i Gf2dim 
och enligt avsnitt 2, för att kunna kontrollera den enkla modellen mot 
datorberäkningarna. Värdet som kommer användes för beräkningar i 
energiprogrammet beräknas med Gf2dim eftersom det kan antas vara mer exakt.  
 
Beräkningarna i Gf2dim ger oss Q BtotB och Q BendimB, ∆T = 30 P

O
PC och L = 1 m. Q BtotB är 

ett totalt värde för hela konstruktionen. Q BendimB är ett värde för de isolerade delarna 
av konstruktionen  
 
För att få fram Ψ-värdet för en köldbrygga användes formeln: 
 
 
 
 
 
 
 

Ψ
Qtot Qendim−

∆T L⋅
:=
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Anslutningar som genererar en köldbrygga Ψ enligt Gf2dim Ψ                                  
.                                  avsnitt 2 

 
1 Anslutning fönster och yttervägg  0,151  0,150 
 
2 Anslutning bjälklag och yttervägg  0,076  0,075 
 
3 Anslutning tak och yttervägg  0,141  0,146 
 
4 Anslutning tak och bjälklag  0,145  … 
 
5 Ytterhörn    0,324  0,150 
 
6 Innerhörn     0,132  0,150 
 
 
Den enkla metoden ger bra resultat vid beräkningar av enkla fall av köldbryggor. 
Vid lite udda konstruktionsdetaljer blir resultatet felaktigt, som till exempel 
hörnanslutningarna.  
 

10.5   Balkonginfästningen 

 
Den viktigaste köldbryggan för detta arbete är den vid balkonginfästningen. Det 
finns 4 olika balkongutformningar på huset. Dessa måste konstrueras av en 
konstruktör för att få en verklig armeringsmängd och rätt Isokorbelement. 
Konstruktören som ställde upp och utförde beräkningar var Hubert Fritschi. 
Hubert Fritschi arbetar som konstruktör på Schöck och är därmed den främsta 
experten på Isokorbelement. Han ställde också upp och utförde beräkningarna på 
den intermittenta lösningen. Anledningen till att en konstruktör från Schöck har 
fått i uppdrag att konstruera båda lösningarna är att resultatet kommer med stor 
sannolikhet bli rättvisare om en och samma konstruktör konstruerar båda 
lösningarna med samma förutsättningar. 
 
Resultatet från konstruktören blev: 
 
Intermittent lösning: 
200 mm armerad betong + 725 mm isolering + 200 mm armerad betong. Den 
armerade betongen innehåller 4 st 12 mm armeringsjärn i överkant och 2st 8 mm 
armeringsjärn i underkant. Detta gäller samtliga balkongkonstruktioner. 
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Schöcks Isokorb: 
KX 12/7 används i samtliga balkonger. KX 12/7 hörnelement användes till alla 
hörn. 
 
Beräkningarna utfördes i David32 för att få ett så exakt värde på köldbryggan 
som möjligt. Resultatet från beräkningarna redovisas nedan. 
 
Intermittenta lösningen  Ψ = 0,450  med 80mm isoleringsremsa  
Intermittenta lösningen  Ψ = 0,420 med 120mm isoleringsremsa 
Schöck Isokorb  Ψ = 0,254  med KX12/7 
 
Resultatet från beräkningarna i David 32 visar att Schöck erbjuder en mycket 
bättre isolerad lösning än det traditionella intermittenta lösningen. Intermittenta 
lösningens svaghet är den höga armeringsinnehållet i anslutningarna. 
Beräkningarna visade att även om isoleringstjockleken ökades från 80mm till 
120mm erhölls en marginell minskning i energiflödet.  
 
Yttemperaturerna kontrollerades också i programmet David32. Randvillkoret Rsi 
ändrades från 0,13 till 0,2. Resultatet redovisas i tabellen nedan. 
 
Anslutningstyp  T Bmin B  T Bmax 
 
Intermittent lösning 80mm isolering 15,7 P

o
PC  18,1P

 o
PC 

Intermittent lösning 120mm isolering 15,7 P

 o
PC  17,7P

 o
PC 

Schöcks Isokorb KX 12/7 17,4P

 o
PC  17,4P

 o
PC 

 
Tabell 6 visar lägsta yttemperatur för tre olika balkonginfästningsmetoder. 

 
Beräkningarna visade att Schöcks lösning gav en högre lägsta yttemperatur än 
det intermittenta lösningarna. Den intermittenta lösningen ger en högre 
yttemperatur i sina isolerade delar men en lägre yttemperatur i sina kalla delar.  
 



11 Resultat från beräkningsprogrammet 
 
Resultatet från beräkningen gav ett värmebehov på 82819 kWh/a vid användning 
av den intermittenta anslutningen och 78493 kWh/a vid användning av Schöck 
Isokorb eller 6% mindre. Detta ger en besparing på 4326 kWh/a eller ca 3500 
kr/år vid ett elpris på ca 80 öre/ kWh. 
 
Enligt Schöck kostar ett Isokorbelement ca 100 Euro/löpmeter och 
installationstiden för denna är 5 min/element. Detta medför en kostnad på ca: 
28.800 euro vilket motsvarar med dagens (2004-11-16) växelkurs 8,96 kr/euro 
258.048 kr och 24 arbetstimmar vilka motsvarar ca 7200kr vid en timpenning på 
300kr/timmen exkl. moms.  
 
Kostnaden för installation av balkonger med den intermittenta anslutningen 
beräknas till ca 400 kr/m eller 115 200 kr för hela projektet.  
 
För att kunna bedöma förbättringen i husets isolering har det gjorts två 
jämförelser. 
 

1. Isoleringen i väggarna har ökats för att erhålla lika uppvärmningsbehov 
med den intermittenta anslutningen. 

 
2. Fönstrens U-värde minskades för att erhålla lika uppvärmningsbehov vid 

användning av den intermittenta anslutningen.   
 

3. Taket tilläggsisoleras för att erhålla lika uppvärmningsbehov med den 
intermittenta anslutningen.  

 
Resultatet visade att: 
 

1. Ökning av isolerings tjockleken från 120 mm, gav en ny tjocklek på 
143mm. 

 
2. Bättre fönster gav ett nytt U-värde på U=1.11 W/m2K 

 
3. För att uppnå lika värmebehov vid tilläggsisolering i taket krävdes det att 

dess U- värde sänktes från 0,17 W/m2K till 0,05 W/m2K. Detta ger en 
ökning av isoleringstjockleken från 300 mm till 700 mm.  
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Kostnadsökningen för återgärderna visade sig vara hög: 
 

1. Kostnaden för att öka isoleringen i väggarna uppgick till ca 50 000 kr. 
 
2. Kostnad för att U-värdet i fönstren skulle minskas ner från 1.3 till 1.2 är ca 

250kr/m2 för träkarmar och ca 350 kr/m2 för aluminiumkarmar. (Priset 
gavs via telefon av Elitfönster 2004-11-17) En prisuppgift för sänkning 
under 1.2 vid antagandet att en sänkning från 1.2 till 1.1 kostar lika 
mycket som att sänka aluminiumfönstrets från 1.3 till 1.2, kommer den 
kostnaden att uppgå till ca 217 000 kr. Eftersom kostnaden för att sänka 
fönstrets U-värde till 1.2 är standardiserat och en prisuppgift för sänkning 
till 1.1 saknas, kan man dra slutsatsen att en ytterligare sänkning kan bli 
väsentligt dyrare. Efter samtal med glasproducenter erhölls information att 
om glasets U-värde skall sänkas under 1.1-1.0, vilket ger ett U-värde för 
ett helt fönster på ca 1,2, måste argongasen bytas ut mot krypton. 
Kryptongasen är mycket dyr och en glasytas pris mer än fördubblas då 
kryptongasen används. Eftersom fönstren i kv. Engelsmannen har ett U-
värde på 1.2 så skulle en sänkning av fönstrens U-värde innebära en 
fördubbling av fönsterpriset. Merkostnaden för att byta ut fönster 
uppskattas därför till ca 800 kr/m2 eller 495 200 kr för hela projektet. 

 

Pris standard 3 glas U=2,0 100% Standard 3 glas fönster 
Pris glas U=1,0 ger fönster ca 
U=1,2 140% 3 glasfönster med energiglas och argon 

Pris glas under U= 1,0 
minst 
200%

Argon byts ut mot krypton, detta medför en stor 
prisökning 

Pris glas U=0,5 225% 3 glas 2st energiglas med kryptonspalt. 

Tabell 6 visar jämförelse i pris mellan olika glasytor hos en glastillverkare. 

 
En bieffekt som uppkommer då fönster U- värdet sjunker under 1.3 är att 
man kan få kondens på ytterglasets utsida på hösten. Detta kan även frysa 
under senhösten och sikten försämras avsevärt. Komforten och standarden 
sjunker då för ett sådant fönster och det blir mindre uppskattat av 
hyresgästerna. Enligt glastillverkarna kommer detta fenomen med all 
säkerhet att uppstå vid användning av fönster med ett U-värde på 1,1. 
 

3. Skillnaden i inköpspris för takisolering blir 127,90 kr/m2, 213,8 kr/m2 

istället för 85,90 kr/m2. Detta ger en total merkostnad på ca 56 000 kr för 
detta projekt. Att öka isoleringstjockleken innebär mer än bara en utökad 
inköpskostnad. Den nya isoleringstjockleken kräver 400 mm mer plats i 
höjd vilket kan innebära att takkonstruktionen blir olämplig och måste 
höjas eller ändras. Denna ändring kommer att öka kostnaderna väsentligt 
för en sådan tilläggsisolering.  
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De kostnader som anges ovan är uppskattningar som kan variera starkt mellan 
olika projekt med olika förutsättningar. 
 
 
Schöck Isokorb ger även andra ekonomiska fördelar som är svåra att sätta en 
prislapp på. 
 

1. Inomhusklimatet förbättras då yttemperaturen på golvet ökar. Det blir mer 
behagligt att gå på och den kalla strålningen från väggen minskar. En 
komfortökning som uppskattas av hyresgäster. 

 
2. Vid låg yttemperatur på insidan finns det risk för kondens och 

missfärgningar, ibland även mögel, på väggarnas insida. Kostnaden att 
måla om skadade ytor på grund av eventuella missfärgningar kan bli hög. 
Vid mögelangrepp kan en eventuell sanering öka kostnaderna ytterligare.  

 
3. Tack vore att Schöck har rostfria armeringsjärn i balkonganslutningen 

elimineras risken för rostangrepp på armeringsjärnen då en spricka uppstår 
mellan ytterväggen och balkongplattan. I svåra fall av rostangrepp finns 
en risk att armeringen brister och balkongplattan ramlar av. 
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12 Slutsats 
 
Schöcks Isokorb 
 
+  Schöcks Isokorb ger en klar minskning av värmebehovet för en stor 

byggnad som innehåller många balkonger jämfört med den 
traditionella intermittenta lösningen.  

 
+  Elementet ger också en jämn och ökad yttemperatur på ytterväggens 

insida. Vilket leder till mindre risk för missfärgningar biologisk 
tillväxt som kan försämra inomhusklimatet. 

 
+ Elementet är lätt att installera och dess höga kvalité kan garanteras 

och kontrolleras på fabriken. 
 
+ Schöck erbjuder sina kunder unika lösningar på eventuella problem, 

vilket minskar projekteringstiden. 
 
+ Rostfria armeringsjärn eliminerar risken för rostangrepp i 

balkonganslutningen då en spricka uppstår. 
 
(-) Isokorbelementet är en dyr lösning för energibesparing. 
 
Intermittent lösning 
 
+ Beprövad metod som har relativt goda isoleringsegenskaper. 
 
+ Billig! 
 
(-) Lösningen ger upphov till kalla golvytor som kan drabbas av 

missfärgningar och i värsta fall mögel. 
 
(-) Golvytan nära balkonganslutningen kan upplevas som kall och 

obehaglig av hyresgäster. 
 
(-) Kräver att en konstruktör projekterar varje anslutning. 
 

 52 



Resultatsammanställning  
 
 Den kontinuerligt 

sammangjutna 
lösningen.  

Den intermittenta 
lösningen. 

Schöcks Isokorb 
 

Isolering Denna lösning 
erbjuder dålig 
isolering med en 
stor köldbrygga 
som följd. 

Beprövad metod med 
relativt bra 
isoleringsegenskaper.
 
 

Schöcks Isokorb ger 
en bra isolering av 
balkonganslutningen.
 

Termisk 
komfort. 

Golvytan i 
anslutningen känns 
kall och obehaglig. 
 

Golvytan i 
anslutningen känns 
bitvis kall och 
obehaglig.  
 

Isokorbelementet ger 
en jämn och relativt 
hög temperatur i 
anslutningen.  

Kalla ytor, 
mögelrisk. 

Den kalla ytan ger 
risk för 
missfärgningar, 
vattenkondensation 
och bilogisk 
tillväxt. 

Den bitvis kalla ytan 
ger risk för 
missfärgningar, 
vattenkondensation 
och biologisk 
tillväxt. 

Tack vore den höga 
yttemperaturen finns 
det ingen risk för 
missfärgningar och 
mögel. 
 

Installation 
kostnad. 

Referens 400 kr/m eller  
115 200 kr 
Kräver att en konsult 
projekterar varje 
anslutning. 

1000 kr/m eller  
277 000 kr 
Standardiserade 
lösningar minskar 
projekteringstiden.  

Energibesparing  Oacceptabel Referens 4300 kW/år  
 

Alternativ 
energikälla.  

 Tilläggsisolering i 
ytterväggar 50 000kr.
Tilläggsisolering i 
taket 56 000kr. 
Bättre fönster  
495 200kr. 

Referens 
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Andra effekter.   Den rostfria 
armeringen i 
anslutningen 
eliminerar risken för 
rostangrepp i 
balkonganslutningen.
 

Tabell 7 resultatsammanställning  

 
Resultatet av detta examensarbete är att Schöcks Isokorb har den lägsta 
energiförlusten och erbjuder den bästa termiska komforten av de tre analyserade 
lösningarna. Den intermittenta lösningen är ur energisynpunkt relativt effektiv 
men ger en högre risk för kalla ytor. Den kontinuerligt sammangjutna lösningen 
ger en oacceptabelt stor köldbrygga och hög risk för kalla ytor som leder till 
missfärgningar och biologisk tillväxt. 
 
Vilken lösning som är mer ekonomisk beror helt på om byggherren har ett val att 
acceptera högre energiförbrukning och högre kostnader eller om byggnaden har 
en given gräns för energianvändning. Ifall gränsen överskrids måste man 
kompensera energiförlusterna på annat sätt. 
 
Eftersom lösningarna inte erbjuder lika hög lägsta yttemperatur måste 
byggherren acceptera lägre yttemperatur och högre risk för missfärgningar och 
mögel vid användning av den intermittenta lösningen. 
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