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SAMMANFATTNING 

I dagens samhälle ligger stort fokus på att bygga miljövänliga och energieffektiva byggnader. 

För att möta de allt mer skärpta energikraven måste hela klimatskalet beaktas där 

köldbryggor utgör en betydande del. 

Examensarbetet går ut på att göra en sammanställning av linjära köldbryggor (ψ) för vanligt 

förekommande konstruktionsdetaljer där köldbryggor finns. Sammanställningen där olika 

isoleringsmaterial på fasadskiva och isolertjocklekar tabelleras, ska underlätta för framtida 

projektering. Två simuleringsprogram för beräkning av köldbryggor har jämförts och 

utvärderats med varandra. Utvärderingen har gjorts med avseende på vilket program som 

var mest lämpat för att lösa frågeställningen. De två simuleringsprogrammen som används 

vid detta arbete är HEAT2 och COMSOL Multiphysics. 

Arbetet har resulterat i en lathund som finns tillgänglig på ELU:s intranät. Lathunden 

innehåller U-värde och ψ-värde med illustrering av konstruktionsdetaljerna och i detta arbete 

redovisas tillvägagångssätt och utförandet. En utvärdering av det lämpligaste program för 

utförandet av uppgiften finns också redovisad.  

 

 
Nyckelordkord: Linjära köldbryggor, Värmegenomgångskoefficient, HEAT2, COMSOL 
Multiphysics, Värmeflöde 
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ABSTRACT 

Currently there is a lot of focus on environmentally friendly and energy efficient buildings in 

our society. To face the more toughen energy requirements, the entire climate shell of the 

building has to be considered there thermal bridges constitute a significant part. 

This bachelor dissertation intends to create a compilation for Ψ-values of common 

construction details where thermal bridges are to be found. The compilation with a chart that 

includes insulating material and insulation thickness shall simplify in future projecting. 

Furthermore, two simulating programs for calculations of thermal bridges have been 

compared with each other. The two simulation programs that have been used in this 

dissertation are HEAT2 and COMSOL Multiphysics. 

This dissertation has resulted in a quick reference guide which is available at ELU`s internal 

network. This quick reference guide includes U-values and Ψ-values with an illustration of 

every construction detail and the procedure and execution is reported in this dissertation. An 

evaluation of which of the two programs that has been used was more appropriate for this 

purpose is presented as well. 

 

 

Keywords: Thermal bridges, Heat transfer coefficient, HEAT2, COMSOL Multiphysics, Heat 

flow  
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FÖRKLARING AV FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER 

 

FÖRKORTNING BESKRIVNING 

 

 

BBR Boverkets byggregler – Myndighet 

 

 

ISO International Organization for Standardization 

 

 

SYMBOL BESKRIVNING 

 

ENHET 

R Värmemotstånd 

 

𝑚2𝐾/𝑊 

𝑑 Tjocklek på skikt 

 

𝑚 

𝜆 Värmekonduktivitet 

 

𝑊/𝑚𝐾 

𝜙𝑡𝑜𝑡  Termisk kopplingskoefficient för tvådimensionella 

beräkningar 

𝑊/𝑚 

𝑞𝑡𝑜𝑡 Totala värmemotståndet över konstruktionen 

 

𝑚2𝑊/𝐾 

𝑐 Specifik värmekapacitet 

 

𝑊𝑠/𝑘𝑔𝐾 

𝑈 Värmegenomgångskoefficient 

 

𝑚2𝑊/𝐾 

𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟,𝑖 Värmegenomgångskoefficient för en byggnadsdel 

 

𝑊/𝑚2𝐾 

𝐴𝑙 Area för byggnadsdelens yta mot inneluft 

 

𝑚2 

𝛹𝑘 Värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor 

 

𝑊/𝑚𝐾 

𝑙𝑘 Längden på den linjära köldbryggan mot uppvärmd 

inneluft 

𝑚 

𝜒𝑗 Värmegenomgångskoefficient för punktformiga 

köldbryggor 

𝑊/𝐾 

𝐴𝑜𝑚 Totalt omslutande area som gränsar mot uppvärmd 

inneluft 

𝑚2 

𝑄𝑡 Maximalt tillåtna transmissionsförlusterna för aktuell 

byggnad 

𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

𝑡∆𝑇𝑚 Antalet gradtimmar under årets 

uppvärmningssäsong 

℃ℎ 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

I dagens samhälle ligger stort fokus på att bygga energieffektivt och klimatsmart. Minskning 

av energiförbrukningen under produktionen, miljövänliga materialval samt välisolerade och 

täta byggnader är några av de viktigaste punkter som ska beaktas under byggprocessen.  

Vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad ska kraven på energihushållning enligt 

Boverkets byggregler (BBR 22) följas [1]. Köldbryggor utgör en stor del av 

energiförbrukningen för en byggnad. Enligt BBR kan dessa motsvara 15-20% av 

energiförlusten för småhus och ännu högre andel för bostadshus [2]. 

Med en köldbrygga menas en del av klimatskalet där det finns ett ökat värmeflöde i 

förhållande till den övriga byggnadsdelen. Det finns två varianter av köldbryggor som man tar 

hänsyn till punktformiga köldbryggor och linjära köldbryggor. Båda förekommande varianter 

av köldbryggor beräknas med hjälp av olika standarder [2]. 

Beräkningen av köldbryggor kan vara tidskrävande och därmed leda till ett högt antal 

arbetstimmar. En lathund med sammanställda ψ-värden för köldbryggor innebär således en 

tidsbesparing och är av intresse under projektering vid energiberäkningar. Köldbryggor kan 

beräknas med hjälp av ett flertal olika datorprogram. 

1.2 SYFTE 

Syftet med arbetet är att, i samarbete med ELU, göra en sammanställning av 

värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor, det så kallade ψ-värdet. 

Sammanställningen ska göras för konstruktionsdetaljer från tidigare projektering i uppdrag av 

ELU och ska resultera i en lathund i form av tabeller med illustrerande bilder för varje detalj. 

Materialegenskaper, dimensioner och väsentliga längder för den aktuella detaljen ska framgå 

av sammanställningen. Sammanställningen ska dessutom innehålla olika typer av isolering, 

ψ-värden och U-värden för redovisade konstruktionsdetaljer. Lathunden ska finnas tillgänglig 

för samtliga ELU:s medarbetare på företagets intranät. Värden ska kunna väljas eller 

interpoleras direkt ur tabellerna för att bespara tid och underlätta vid framtida projektering. I 

arbetets syfte ingår även att jämföra och utvärdera två olika simuleringsprogram, HEAT2 och 

COMSOL Multiphysics. Utvärderingen har gjorts med avseende på vilket program som var 

mest lämpat för att lösa frågeställningen. 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Arbetet är inriktat på linjära köldbryggor och tar inte hänsyn till punktformiga köldbryggor. 

Simuleringar kommer att göras för fasadskiva med en tjocklek på 30, 50, 80 och 100 mm för 

materialen mineralull, cellplast och PIR-isolering. Utvärdering av resultatet sker direkt efter 

den första simuleringen. Utvärderingen sker med hänsyn till handhavande av programmen 

för att fortsätta arbetet med ett av de två ovannämnd programmen. I utvärderingen tas inte 

hänsyn till ekonomiska aspekter av programmen. Typdetaljen som illustreras i kapitel 4 i 

rapporten (se figur 5) är godtagbar för beräkningar av köldbryggor och är inte representativ 

som konstruktionslösning ur ett hållbart byggtekniskt perspektiv. 

1.4 LÖSNINGSMETODER 

För beräkning av köldbryggor finns standarder med riktlinjer för detaljerade beräkningar, 

förenklade metoder och schablonvärden. Ett alternativt sätt att tillgodose köldbryggans 

inverkan på byggnadens totala U-värde är att addera 20 % till byggnadens U-värde [1]. Det 

finns dessutom ett flertal olika datorprogram som hjälpmedel för simulering och beräkning av 

köldbryggor. 

 

Tillvägagångssätt för att lösa uppgiften: 

 

 Litteraturstudier för införskaffning av erforderlig teoretisk bakgrund. 

 Revit används för att modellera de olika konstruktionsdetaljerna som är framtagna i 

samarbete med ELU. Detta för att ge en tydlig bild av detaljernas uppbyggnad. 

 En förenklad modell av detaljerna görs i AutoCAD, för vidare överföring till 

beräkningsprogrammen. 

 Inlärning och simulering i programmen HEAT2 och COMSOL Multiphysics för 

framtagning av detaljernas totala värmeflöde. 

 Handberäkning av den linjära köldbryggan i MathCAD.  

 Tabellering och utvärdering av de framtagna resultaten. 

 Sammanställning av resultatet till en lathund med ψ-värden och U-värden för 

varierande isolertjocklek och material. 
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1.5 LITTERATURSTUDIER 

De olika konstruktionsdetaljerna som har simulerats, beräknats och analyserats har tagits 

fram med hjälp av ELU-Konsult och härrör från tidigare projekt av ELU. 

Materialdata som använts i arbetet har samlats in från materialtillverkare samt 

utbildningsmaterial från KTH. 

För fördjupning av teoretiska kunskaper användes studielitteratur som behandlar ämnet 

byggteknik och byggnadsfysik.  

Formler och beräkningsmetoder har inhämtats från ISO-standarderna: 

 SS-EN ISO 10211 Köldbryggor i byggnadskonstruktioner – Värmeflöden och 

yttemperaturer – Detaljerade beräkningar. 

 SS-EN ISO 14683 Köldbryggor i byggnadskonstruktioner – Linjär 

värmegenomgångskoefficient – Förenklade metoder och schablonvärden. 

 SS-EN ISO 13789 Byggnaders termiska egenskaper - 

Värmegenomgångskoefficienter – Beräkningsmetod  

 

För att öka förståelsen för ämnet och för att få en inblick i struktur och upplägg för 

examensarbetet har tidigare examensarbeten studerats. 

1.6 DATORPROGRAM 

Datorprogrammen COMSOL Multiphysics och HEAT2 har tillämpats för simulering av 

köldbryggor. HEAT2 har tillhandahållits av ELU-Konsult AB och COMSOL Multiphysics har 

tillhandahållits av KTH med studielicens. 

Datorprogrammet MathCAD har använts för beräkningar av köldbryggor med det framtagna 

värmeflödet från HEAT2 och COMSOL Multiphysics. MathCAD har tillhandahållits av KTH 

med studielicens. 

För ritning av de aktuella konstruktionsdetaljerna har modelleringsverktygen AutoCAD och 

Revit använts som har tillhandahållits av KTH med studielicens. 
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2 TEORI  

2.1 KÖLDBRYGGOR 

Som köldbrygga betecknas en konstruktionsdel som har högre värmeledande förmåga 

jämfört med övriga konstruktionen. Det ökade värmeflödet bidrar till större värmeförluster i 

byggnaden.  

Begreppet köldbrygga kan vara vilseledande då värmeflödet sker från högre temperatur till 

lägre temperatur. I praktiken skulle det kunna anses vara en värmebrygga. En köldbrygga 

kan orsaka luftrörelser, nedsmutsning av ytor samt komfortproblem på grund av att 

temperaturen är lägre vid köldbryggan än vid omgivande ytor. Vid höga temperaturskillnader 

finns det risk för kondensation, vilket kan leda till mikrobiell tillväxt [3]. 

De två olika typer av köldbryggor som ska beaktas är linjära köldbryggor och punktformiga 

köldbryggor [2]. 

 Linjära köldbryggor uppkommer vid anslutning mellan olika konstruktionsdelar där 

värmegenomgångskoefficienten betecknas med Ψ (Psi) som uttrycker värmeflödet 

per meter köldbrygga och grad (W/mK). Köldbryggan kan behandlas med 

tvådimensionella beräkningsmodeller och kan beräknas på olika sätt beroende på 

vilken metod som används i standarden. De metoder som kan tillämpas visas och 

beskrivs i figur 1 och figur 2. Beräkning görs enligt SS-EN ISO 10211:2007 för 

detaljerade beräkningar och SS-EN ISO 14683:2007 för förenklade metoder och 

schablonvärden.  

 En punktformig köldbrygga beskriver en tredimensionell köldbrygga som uppstår vid 

exempelvis möte mellan ytterväggshörn och yttertak. Denna 

värmegenomgångskoefficient betecknas med den χ (Chi) och anger värmeflödet per 

grad för köldbrygga (W/K). Värmeflödet beräknas enligt standarden SS-EN ISO 

10211:2007 [2]. 

Reglar, balkar, kramlor med mera som har högre värmeledningsförmåga än övriga 

konstruktionsdelen och finns inuti klimatskärmen beaktas vid beräkning av U-värde och 

beräknas inte som en köldbrygga. Metoder för beräkning av dessa finns i standarderna SS-

EN ISO 6946:2007 och SS 24230 och beräknas normalt med i byggnadsdelens U-värde. 
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Köldbryggor kan beräknas enligt standarden genom metoderna som visas i figur 1 och figur 

2 med inre respektive yttre längd. Användandet av de inre längderna i beräkningen resulterar 

i att Ψ-värdet blir högre då man inte räknar med köldbryggans bredd. Oavsett vilken av 

metoderna som används är det viktigt att vara konsekvent vid beräkning av köldbryggor för 

hela konstruktionen. I detta arbete har beräkningsmetoden med inre längder använts.  

I figur 1 illustreras beräkningsmodellen där längden utan köldbrygga tillämpas och i figur 2 

illustreras beräkningsmodellen där längden med köldbrygga tillämpas. 

 

 

Figur 1, metod med inre längden illustreras av de röda linjerna [4]. 

 

 

Figur 2, metod med yttre längden illustreras av den röda linjen [4]. 
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2.2 VÄRMETRANSPORT 

2.2.1 Ledning 

Drivkraften för värmeledning är temperaturskillnader i olika delar av ett material. Värmen leds 

från högre temperatur till lägre temperatur tills jämnvikt har uppnåtts. Ett exempel på 

värmeledning är en stålpelare som är i kontakt med in- och utsidan av en byggnad [5]. 

2.2.2 Strålning 

Strålning uppstår mellan ytor med olika temperaturer. Värmetransporten sker från ytan med 

högre temperatur till ytan med lägre temperatur tills jämnvikt har uppnåtts. Ett exempel på 

värmestrålning är mellan glasrutorna i ett fönsterparti [5].  

2.2.3 Konvektion 

Konvektion som värmetransport utgörs av tryckskillnader i luften. Konvektion uppstår på 

grund av rörelser i en fluid och på grund av densitetskillnader. Värmeutbytet sker i 

skiktgränsen som sedan överför värmen vidare. Den konvektiva värmeöverföringen kan ske 

på två olika sätt, påtvingad konvektion eller naturlig konvektion. Naturlig konvektion sker med 

hjälp av den termiska drivkraften och vid påtvingad konvektion uppstår luftrörelser med hjälp 

av exempelvis fläktar [5]. 

2.3 VÄRMEKONDUKTIVITET 

Värmekonduktiviteten, λ-värdet, hos ett material beskriver hur bra värmeledningsförmåga det 

materialet har. Material med bra isoleregenskaper ska ha så lågt λ-värde som möjligt. 

Vid praktiska beräkningar använder man sig av ett beräkningsvärde för 

värmeledningsförmågan, λber. Beräkningsvärdet fås genom att multiplicera λD och Δλw. λD är 

det deklarerade värdet från materialtillverkaren och Δλw är en korrigering för hygroskopiska 

material som befinner sig i fuktig miljö. I det här arbetet har ingen korrigering använts och λber 

= λ [5] [6]. 

2.4 VÄRMEMOTSTÅND 

Värmemotståndet beskriver ett materials isoleregenskaper och betecknas med bokstaven R. 

Högt R-värde motsvarar högt värmemotstånd och bra isoleringsförmåga.  

Vid beräkning av värmemotståndet i ett homogent materialskikt dividerar man materialets 

tjocklek med dess värmekonduktivitet enligt formel 2:1. 

𝑅 = 
𝑑

𝜆
      [2:1] 
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Utöver de värmemotstånd som finns i materialen finns även ett värmeövergångsmotstånd i 

luften närmast ytskikten i en konstruktion. Värmeövergångsmotståndet för inre ytor 

betecknas Rsi, där si står för surface internal och för yttre ytor betecknas Rse där se står för 

surface external [7]. Värmeövergångsmotståndet varierar beroende på byggnadsdel och 

redovisas i tabellen nedan. 

 

Rse – Väl ventilerad luftspalt 0,13 m2K/W 

Rsi – Gäller för tak 0,10 m2K/W 

Rsi – Gäller för väggar 0,13 m2K/W 

Rsi – Gäller för kalla golv 0,17 m2K/W 

 

Tabell 1, värmeövergångsmotstånd för byggnadsdelar. 

 

Vid beräkning av värmemotståndet för en byggnadsdel med homogena materialskikt 

summeras samtliga R-värden, inklusive Rsi-värdet och Rse-värdet till ett gemensamt ∑R-

värde. ∑R-värde ger det totala värmemotståndet för den specifika byggnadsdelen [5]. 

Vid beräkning av ett medelvärde för U-värdet (formel 2:4) används två olika 

gränsvärdesmetoder för sammansatta materialskikt. Denna beräkning används vid 

exempelvis väggar med träreglar. De två metoderna som kombineras i beräkningen är λ-

värdesmetoden (formel 2:3) och U-värdesmetoden (formel 2:2) [5] [8]. Vid λ-värdesmetoden 

proportioneras ett viktat λ-värde till procentandelar av materialet och vid U-värdesmetoden 

beräknas värmemotståndet för väggen med reglar och för väggen med isolering.  

λ-metoden överskattar U-värdet och U-värdesmetoden underskattar det. För att få ett 

realistiskt värde beräknas ett medelvärde [9].  

 

𝑅𝑈 =
1

%𝑡𝑟ä
∑𝑅𝑡𝑟ä

+
%𝑖𝑠𝑜𝑙

∑𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙

     [2:2] 

 

𝑅𝜆 =
𝑑

%𝑡𝑟ä∙𝜆𝑡𝑟ä+%𝑖𝑠𝑜𝑙·𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙
    [2:3] 

 

 

𝑅𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
𝑅𝜆+𝑅𝑈

2
     [2:4] 
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2.5 VÄRMEGENOMGÅNGSKOEFFICIENT 

Värmegenomgångskoefficienten för en byggnadsdel betecknas som U-värde. U-värdet är 

den värmemängd som passerar en yta per tidsenhet med en grad skillnad. 

Värmegenomgångskoefficienten beräknas genom att invertera det totala 

värmegenomgångsmotståndet och är ett mått på isoleringsförmågan, enligt formel 2:5 [8]. 

Formeln nedan visar beräkning av konventionellt U-värde. 

 

𝑈 =
1

∑𝑅
      [2:5] 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
       [2:6] 

För sammansatta skikt beräknas Rmedel med hjälp av formel 2:4. Därefter inverteras Rmedel 

vilket ger ett medelvärde för U-värdet över det sammansatta skiktet som visas i formel 2:6. 

2.5.1 Värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor 

Värmegenomgångskoefficienten, Ψ anger värmeflödet som uppstår på grund av linjära 

köldbryggor.  

Formel 2:7 används för beräkning av tvådimensionella köldbryggor.  

𝛹 = 𝛷𝑡𝑜𝑡 − 𝑈 · 𝑙𝑘      [2:7] 

 

Formel 2:8 används för beräkning av termiska koefficienten. 

𝛷𝑡𝑜𝑡 =
𝑞𝑡𝑜𝑡
𝛥𝑇

        [2:8] 

Φtot är beteckningen för den termiska koefficienten för tvådimensionella beräkningar.  

qtot betecknar konstruktionsdetaljens totala värmeflöde och kan tas fram med hjälp av olika 

datorprogram alternativt handberäkning. 

ΔT beskriver temperaturdifferensen.     
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2.5.2 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um-värdet, är ett mått på hur mycket 
värmeenergi som transporteras ut ur klimatskärmen. Vid beräkning av Um-värdet tas hänsyn 
till värmeförluster för hela byggnaden. De köldbryggor som beaktas är linjära köldbryggor 

och punktformiga köldbryggor.  

Nedan visas formeln för beräkning av det genomsnittliga Um-värdet och formeln för beräkning 

av korrigeringsvärdet Ukorr. Vid beräkning av Um används lk som är längden av köldbryggan. 

 

𝑈𝑚 =  
∑ 𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟,𝑖×𝐴𝑙+ ∑ 𝛹𝑘×𝑙𝑘+∑ 𝑋𝑗

𝐴𝑜𝑚
    [2:9] 

 

 

𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑈 + ∆𝑈𝑓 + ∆𝑈𝑔 + ∆𝑈𝑟      [2:10] 

 

För beräkning av Um beaktas korrigering där: 

ΔUf tar hänsyn till köldbryggor i fästanordningar 

ΔUg korrektion för arbetsutförandet samt springor och spalter 

ΔUr Korrektion för nederbörd och vindpåverkan i omvända tak och duo-tak [5]. 

 

2.5.3 Maximalvärde för den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 

Den maximala genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, 𝑈𝑚
𝑚𝑎𝑥, är det högsta tillåtna 

medelvärdet på hela byggnadens U-värde. Sämre isolerade delar måste kompenseras av 

andra delar i byggnaden. Ett exempel på detta är ett fönster som vanligtvis har högre U-

värde än en vägg vilket leder till att väggen måste kompensera för fönstret. Maximalvärde för 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient beräknas enligt formel 2:11. 

 

𝑈𝑚
𝑚𝑎𝑥 =

𝑄𝑡
𝐴𝑜𝑚

× 1
𝑡∆𝑇𝑚

      [2:11] 

2.6 VÄRMEFLÖDESTÄTHET 

Värmeflödestätheten anger den mängd energi som transporteras genom ett skikt med en 

temperaturdifferens. Det här examensarbetet betraktar endast stationära förhållanden, det 

vill säga där temperaturdifferensen är konstant [5]. 
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2.7 VÄRMEFÖRLUSTER 

De huvudsakliga värmeförlusterna som förekommer i en byggnad är transmissionsförluster, 

läckage- och ventilationsförluster. Transmissionsförlusten är värmeenergin som 

transporteras genom klimatskärmen. Läckageförlusterna uppstår i byggnader där det finns 

otätheter och där luft transporteras in eller ut. Ventilationsförluster är de värmeförluster som 

uppstår när byggnaden förses med frisk luft [8]. 
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2.8 ALLMÄN BESKRIVNING AV PROGRAMMEN 

2.8.1 HEAT2 

HEAT2 är ett datorprogram för beräkning av tvådimensionella utjämningsförlopp och 

jämnvikt för värmetransport som kan beräkna både dynamiska och stationära förhållanden. 

Modellen som beräknas kan antingen ritas direkt i programmet eller exporteras från ett antal 

olika program. Det kan även infogas modell, diagram eller tabell som ett urklipp med 

formaten text, Excel, HTML, XML, Metafile och bitmap till programmet. 

HEAT2 innehåller ett materialbibliotek med över 200 olika byggnadsmaterial där 

materialegenskaper kan kompletteras och justeras efter rådande förhållanden. Det är 

dessutom möjligt att manuellt lägga in nya material i programmet. 

Nedan anges programmets användningsområde: 

 Generella värmeöverföringsproblem. 

 Köldbryggor – automatiska beräkningar kan göras i programmet av ϕ-värdet 

(benämns i standard som L2D) och ψ-värdet som beräknas i enlighet med standarden 

EN ISO 10211. 

 Beräkning av U-värdet för en byggnadskonstruktionsdel. 

 Beräkning av yttemperaturer och kondensationsrisker. 

 Beräkning av värmeförluster från huset till grunden. 

 Optimering av isoleringsanpassning. 

 Analysering av golvvärmesystem. 

 Analysering av fönsterkarmar – Detta tillämpas i enlighet med standarden ISO 10077 

[10]. 

HEAT2 är baserat på FEM-beräkningar. FEM står för finita elementmetoden och används för 

att lösa randvärdesproblem med partiella differentialekvationer approximativt. För beräkning 

delas geometrin in i små kvadratformade domäner, där varje domän innehåller en nodpunkt i 

mitten. Denna nodpunkt anger den skapade kvadratens temperatur. Vilken temperatur den 

skapade kvadraten innehåller beräknas därefter i relation till närliggande kvadrater (se figur 

3). De temperaturer som är konstanta och angivna under beräkningen är de som finns på in- 

respektive utsidan av den skapade geometrin (i detta arbete är differensen mellan in- och 

utsidan 1 grad). Beräkningen sker iterativt tills den noggrannheten som angivits i 

programfunktionen är uppfyllt [11].  

 

  

Figur 3, kvadratiska domäner med noder i mitten [17]. 
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2.8.2 COMSOL Multiphysics 

COMSOL Multiphysics är ett mångsidigt datorprogram baserat på numeriska metoder för 

problemlösning och är ett simuleringsverktyg som kan studera: 

 Elektronik – Exempelvis AC/DC, vågoptik i elektromagnetiska fält. 

 Mekanik – Exempelvis värmetransport, geotekniska tillämpningar 

 Flöde i fluider – Exempelvis massflöde i rör, gaser 

 Kemiska tillämpningar – Exempelvis batterier och bränsleceller 

Programmet är uppbyggt på det sättet att tillvalsmoduler finns för varje fysikaliskt område där 

området ”mekanik” med modulen ”Heat Transfer” används i detta arbete. Olika fysikaliska 

områden kan också kombineras och simuleras samtidigt vilket ordet ”multifysik” anger i 

namnet COMSOL Multiphysics. [12]. Programmet kan studera stationära och dynamiska 

förhållanden med två- och tredimensionella beräkningar och simuleringar. 

COMSOL Multiphysics använder sig liksom HEAT2, av beräkningsmetoden FEM för att lösa 

randvärdesproblem med partiella differentialekvationer. Geometrin delas in i små 

triangelformade domäner (för tvådimensionella beräkningar), där varje domän innehåller tre 

nodpunkter i varje hörn av triangeln. Dessa trianglar används sedan för att skapa rektangel- 

och rombformade domäner för beräkning av den skapade geometrin (se figur 4). 

Temperaturen i varje gränsvärde beräknas i relation till närliggande trianglar. De 

temperaturer som är konstanta och angivna under beräkningen är de som finns på in- och 

utsidan av den skapade modellen som ska studeras. Beräkningen sker iterativt tills den 

noggrannheten som angivits i programfunktionen är uppfyllt och kan väljas i 9 olika steg från 

”Extreamely coarse” till ”extremely fine” [13]. 

 

Figur 4, illustrerar hur samtliga domäner utgår från trianglar för att bilda romber, rektanglar och trianglar i 
modellen. 
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3 UTFÖRANDE 

I arbetet har det valts att lösa uppgiften genom modellering av detaljer, sammanställning av 
materialegenskaper, simulering i datorprogram och kompletterande handberäkningar. I 
kapitlet nedan beskrivs arbetets genomförande och hur uppgiften har lösts metodiskt. 

3.1 DETALJRITNING 

Arbetet inleds med att modellera konstruktionsdetaljer i Revit, se exempel i figur 5. 

Modellering gjordes för att framställa illustrerande bilder med beskrivningar på de utvalda 

detaljerna som finns i resultatdelen av arbetet.  

Beräkningsprogrammen HEAT2 och COMSOL Multiphysics har funktionen att importera 

färdiga modeller från AutoCAD. Med hänsyn till antalet detaljer som är avsedda att simuleras 

i arbetet är importeringsfunktionen i programmet tidsbesparande. I AutoCAD förenklades och 

anpassades detaljerna för simulering i HEAT2 och COMSOL Multiphysics. 

Simuleringsmodellen ska bestå av slutna linjer som bildar en area. Ytorna ska därefter 

tilldelas de önskade materialegenskaperna i programmen. 

 

  

Figur 5, yttervägg/bjälklag detaljillustrering i Revit. 

Figur 6, yttervägg/bjälklag modell i AutoCAD. 
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3.2 MATERIALEGENSKAPER 

En materialtabell, se tabell 2, upprättades som underlag för all materialdata i arbetets 

beräkningar samt för att skapa egna material i datorprogrammen HEAT2 och COMSOL 

Multiphysics. Tabellen sammanställdes med material från detaljernas uppbyggnad där 

densitet, specifik värmekapacitet och värmekonduktivitet framgår. Den specifika 

värmekapaciteten anges i två olika enheter på grund av att beräkningsprogrammen 

använder olika enheter vid simulering och beräkning. 

 

Tabell 2, material med egenskaper som använts i projektet. 

3.3 SIMULERINGAR 

Beräkningsprogrammen HEAT2 och COMSOL Multiphysics har använts vid simulering av 

linjära köldbryggor. Simuleringarna är utförda för beräkning av konstruktionsdetaljens totala 

värmeflöde. Värmeflödet används sedan för vidareberäkning av den linjära köldbryggan, Ψ-

värdet. I arbetet har det valts 1 grad temperaturskillnad och för beräkningen i programmet 

väljs att studera stationära flöden. 

I HEAT2 och COMSOL Multiphysics finns funktionen att beräkna Ψ-värdet direkt i 

simuleringen. I HEAT2 används standarden EN ISO 10211 där programmet tillämpar de yttre 

längderna av konstruktionen [10]. I COMSOL Multiphysics anges egna gränser för beräkning 

av Ψ-värdet.  

Nedan följer en beskrivning av hur den redovisade simuleringen har utförts med hjälp av 

programmen. 

  

Material 

 

Värmekonduktivitet 

𝜆 (𝑊/𝑚×℃) 

Specifik värmekapacitet Densitet 

ρ (kg/𝑚3) c (MJ/𝑚3K) c (Ws/kgK) 

Fasadskiva:     

Mineralull 0,031 0,044 800 55 

Cellplast 0,033 0,039 1300 30 

PIR-isolering 0,023 0,051 1450 35 

     

Övriga material:     

Gips 0,22 0,720 800 900 

Mineralull 0,037 0,010 800 12 

Mineralull inkl. 7,5 % reglar 

för c/c 600 

0,045 0,041 852 48,6 

Trä, furu 0,14 0,750 1500 500 

Betong 1,7 2,070 900 2300 

Stål 60 3,900 500 7800 

Parkettgolv 0,13 0,750 1500 500 
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3.3.1 HEAT2 

I programmet har värmeflödet genom konstruktionsdetaljen simulerats och beräknats. I 

HEAT2 kan geometrier överföras från AutoCAD med hjälp av en urklipp funktion. Detaljen 

hade efter justering av skalan avvikande längder från den ursprungliga geometrin. Geometrin 

ritades upp direkt i programmet med hjälp av modelleringsfunktionen. I figurerna nedan följer 

en beskrivning av tillvägagångssättet vid modellering i programmet HEAT2. 

Konstruktionsdetaljen som simuleras är bjälklag/yttervägg med fasadskiva 30 mm av 

mineralull. 

Rektanglar med slutna linjer ritades upp enligt konstruktionsdetaljen där modelleringen 

bygger på ett system med fyra gränsvärden som ska anges, X1, X2, Y1, Y2. Med detta system 

ritas en modell som överensstämmer med den verkliga detaljen. Se figur 7. 

 

Figur 7, konstruktionsdetaljen bjälklag/yttervägg efter modellering. 
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I programmets materiallista skapas nya material med egenskaper ur tabell 2. Material med 

respektive egenskaper tilldelas de motsvarande ytorna i modellen. Se figur 8. 

 

Figur 8, material tilldelas de skapade ytorna. 

 

Efter att materialegenskaper angetts för konstruktionen ska gränsvärden för in- och utsida 

anges. Inre och yttre gränser anges med respektive värmeövergångsmotstånd och 

temperatur. Vidare anges också med vilken noggrannhet beräkningen ska utföras (om 

köldbryggan ska beräknas fram direkt i simuleringen anges det i detta steg). Därefter startas 

beräkningen vilket tar varierande tid beroende på noggrannheten som valts och hur 

komplexa geometrier konstruktionsdetaljen har. Se figur 9. 

 

Figur 9, tabell i högra hörnet med värmeövergångsmotstånd, temperaturskillnad och stationära förhållanden. 
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Resultatet av simuleringen visas i programmet där olika funktioner kan tillämpas beroende 

på vad som undersökts. Funktioner som kan tillämpas är temperaturfördelningen i 

konstruktionen, värmeflödet per kvadratmeter (W/m2) och per meter (W/m), längder på 

detaljen och riktning av värmeflödet. Figur 10 nedan visar var i konstruktionsdetaljen 

köldbryggan uppstår och var ett ökat värmeflöde sker. Figur 11 visar temperaturfördelningen 

genom konstruktionen. 

 

 

Figur 10, visar det ökade värmeflödet genom köldbryggan i konstruktionen. 

 

 

Figur 11, visar temperaturdifferenser i konstruktionen. 



- 24 - 
 

3.3.2 COMSOL Multiphysics 

Nedan följer beskrivning och illustration av tillvägagångssättet för en simulering i COMSOL 

Multiphysics. I detta exempel simuleras konstruktionsdetaljen bjälklag/yttervägg där 

fasadskivornas tjocklek varierar mellan 0, 30, 50, 80 och 100 mm med materialen cellplast, 

mineralull och PIR-isolering. Samtliga tjocklekar simuleras samtidigt och material anges vid 

varje simulering. 

För att simulera en linjär köldbrygga valdes det att studera stationära förhållanden i 

programmet. Simuleringen gjordes tvådimensionell med undersökning av värmeöverföring i 

solida material valdes. Första steget i simuleringen var att importera den aktuella geometrin 

till beräkningsprogrammet från AutoCAD. Genom att välja funktionen ”import” i programmet 

överförs hela ritningsfilen från AutoCAD till COMSOL Multiphysics. Materialbiblioteket i 

programmet innehåller befintliga material som finns tillgängliga för användning. I arbetet har 

det skapats egna material med specifika materialegenskaper med värden från tabell 2. De 

manuellt skapade materialen appliceras på ytorna för konstruktionen. Se figur 12. 

 

Figur 12, tilldelning av materialet betong på bjälklaget 

 

Därefter bestäms geometrins inre och yttre gränser med dess värmeövergångsmotstånd Rsi 

och Rse samt en temperaturskillnad. I detta arbete har det valts en temperaturskillnad på 1 

grad. Därefter delas geometrin upp i subdomäner med hjälp av funktionen ”Mesh” då extrem 

fin indelning av ytorna valdes för att kunna utföra beräkningen så noggrant som möjligt. Detta 

görs för att en beräkning av värmeflödet ska kunna utföras då varje subdomän har egna 

gränsvärden. Se figur 4.  
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COMSOL Multiphysics kan därefter beräkna värmeflödet via funktionen ”Study”. 

Temperaturdifferensen genom konstruktionen visas på varje detalj där köldbryggans 

förändring beroende på tjockleken av fasadskivan syns. Se figur 13. 

 

Figur 13, temperaturfördelning över konstruktionen. 

 

Det totala värmeflödet för varje detalj hämtas ur programmet för vidare beräkning av Ψ-

värdet. Beräkning och simulering av det totala värmeflödet gjordes för samtliga isolermaterial 

och samtliga isolertjocklekar för konstruktionsdetaljen.  
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3.4 BERÄKNING 

En beräkningsmodell har upprättats i programmet MathCAD. Beräkningsmodellen 

underlättar vid arbetets omfattning då parametrar som ingår i beräkningen kan varieras och 

justeras. MathCAD möjliggör att endast en beräkningsmodell behöver användas för samtliga 

detaljer.  

Nedan redovisas en beräkningsgång i MathCAD för att beräkna Ψ-värdet för 

konstruktionsdetaljen bjälklag/yttervägg (se figur 5). I beräkningsexemplet nedan innehåller 

konstruktionen 30 mm fasadskiva av cellplast. Totala värmeflödet har beräknats i COMSOL 

Multiphysics. Formler har framtagits med hjälp ISO standard [14] som redovisats tidigare och 

byggformler från KTH [15]. 

I beräkningen anges det inre- och yttre värmeövergångsmotståndet, Rsi och Rse för 

konstruktionen. Värden kan variera beroende på byggnadsdel enligt tabell 1. 

 

 

 

 

En sammanställning av materialens tjocklek (d) och värmekonduktivitet (λ) av 

konstruktionsdelens uppbyggnad görs för att beräkna värmemotståndet.  

 

Fasadskiva 

  

 

Gipsskiva 

 

 

 

Reglar med mellanliggande mineralull 

 

 

 

Gipsskiva  
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För sammansatta skikt erfordras beräkning av medelvärde för U-värdet. U-värdet beräknas 

med hjälp av U-värdesmetoden och λ–värdesmetoden för värmemotstånden, Rλ och RU. 

I λ-värdesmetoden summeras alla R-värden med ett viktat λ-värde som tar hänsyn till 

andelen av reglar och mineralull. 

 

 

I U-värdesmetoden summeras R-värden för uppbyggnad av konstruktionsdelen med reglar 

och isolering separat. 

Rträ beräknas genom summering av R-värden med trä i konstruktionens uppbyggnad. 

 

 

 

 

Risol beräknas genom summering av R-värden med isolering i konstruktionens uppbyggnad. 

 

 

 

 

I beräkning av medelvärdet för det totala värmemotståndet RU tas hänsyn till andelen av 

reglar och isolering. 
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lvägg 2.0mT 1K

Beräkning av ett medelvärde för R. 

 

 

 

Medelvärdet för U-värdet beräknas genom invertering av Rmedel. 

 

  

 

 

 

I beräkningen av Ψ-värdet används det simulerade totala värmeflödet, inre längderna av 

konstruktionen och temperaturvariation 1 grad mellan in- och utsida.  
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Det beräknade ψ-värdet finns i tabell 4 och tabell 5 i kapitel 4 av arbetet med samtliga 

varierande tjocklekar och isolermaterial på fasadskivan. 
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4 RESULTAT 

 

Resultatet av arbetet redovisas i detta kapitel i form av tabeller, diagram och illustrationer. 

Figur 14 nedan visar konstruktionsdetaljens uppbyggnad. 

 

Figur 14, illustrering av detalj med relevanta längder. 

 

Tabell 3 visar en materialtabell med de använda λ-värden i beräkningen. 

Material λ  

[W/m·K] 

Mineralull 0,031 

Cellplast 0,033 

PIR-Isolering 0,023 

Utegips 0,022 

Regel 0,14 

Stående träreglar med 

mellanliggande mineralull 

0,075 x 0,14 + 0,925 x 0,037 = 0,045 

(Viktat värde) 

Gipsskiva 0,22 

Golvbeläggning, parkett. 0,13 

Betong/Plattbärlag 1,7 

Tabell 3, använda λ-värden. 
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Tabell 4 och tabell 5 nedan visar ψ-värden för varierande isolertjocklekar och material 

beräknade i COMSOL Multiphysics och HEAT2. Beräkningarna av U-värdet och ψ-värdet är 

utförda i MathCAD enligt kapitel 4.4. Det framgår även en procentuell minskning av 

köldbryggan i tabellen där köldbryggan anses vara 100 % vid 0 mm fasadskiva. 

 

Mineralull U-värde 

[𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄ ] 

𝒒𝒕𝒐𝒕 

[𝑾 𝒎⁄ ] 

𝜓 

[𝑾 𝒎𝑲⁄ ] 

% 
Minskad köldbrygga 

0mm 0,187 0,597 0,222 0% 

30mm 0,156 0,462 0,149 33% 

50mm 0,141 0,406 0,123 45% 

80mm 0,124 0,343 0,095 57% 

100mm 0,115 0,312 0,083 63% 

 

 

  

Cellplast U-värde 

[𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄ ] 

𝒒𝒕𝒐𝒕 

[𝑾 𝒎⁄ ] 

𝜓 

[𝑾 𝒎𝑲⁄ ] 

% 
Minskad köldbrygga 

0mm 0,187 0,597 0,222 0% 

30mm 0,158 0,469 0,153 31% 

50mm 0,144 0,413 0,126 43% 

80mm 0,126 0,352 0,099 55% 

100mm 0,117 0,321 0,087 61% 

Tabell 4, erhållna U-värden, värmeflöden samt Ψ-värden från COMSOL Multiphysics. 

PIR-isolering U-värde 

[𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄ ] 

𝒒𝒕𝒐𝒕 

[𝑾 𝒎⁄ ] 

𝜓 

[𝑾 𝒎𝑲⁄ ] 

% 
Minskad köldbrygga 

0mm 0,187 0,597 0,222 0% 

30mm 0,148 0,431 0,135 39% 

50mm 0,131 0,367 0,106 52% 

80mm 0,111 0,301 0,079 64% 

100mm 0,101 0,270 0,067 70% 
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Mineralull U-värde 

[𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄ ] 

𝒒𝒕𝒐𝒕 

[𝑾 𝒎⁄ ] 

𝜓 

[𝑾 𝒎𝑲⁄ ] 

% 
Minskad köldbrygga 

0mm 0,187 0,570 0,195 0% 

30mm 0,156 0,447 0,134 31% 

50mm 0,141 0,395 0,112 43% 

80mm 0,124 0,336 0,088 55% 

100mm 0,115 0,306 0,077 61% 

 

 

PIR-isolering U-värde 

[𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄ ] 

𝒒𝒕𝒐𝒕 

[𝑾 𝒎⁄ ] 

𝜓 

[𝑾 𝒎𝑲⁄ ] 

% 
Minskad köldbrygga 

0mm 0,187 0,570 0,195 0% 

30mm 0,148 0,417 0,121 38% 

50mm 0,131 0,358 0,097 50% 

80mm 0,111 0,295 0,073 63% 

100mm 0,101 0,265 0,062 68% 

 

Tabell 5, erhållna U-värden, värmeflöden samt Ψ-värden från HEAT2. 

 

Vid jämförelse av värmeflöden och ψ-värden från de båda programmen framgår det att 

HEAT2 har genomgående lägre värden än COMSOL Multiphysics. Skillnaden kan bero på 

programmens olika metoder i funktionen ”mesh”. 

I tabellerna ovan framgår det att PIR-isoleringen är det material som leder minst värme, vilket 

är ett förväntat resultat. Differensen beror på materialets låga λ-värde. Värmeflödet mellan 

cellplast och mineralull skiljer sig ytterst lite vilket beror på små skillnader i 

värmekonduktiviteten. Diagram 1 och diagram 2 nedan visar förändringen av Ψ-värdet för de 

olika undersökta isolermaterialen i förhållande till isolertjockleken för fasadskivan. 

Cellplast U-värde 

[𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄ ] 

𝒒𝒕𝒐𝒕 

[𝑾 𝒎⁄ ] 

𝜓 

[𝑾 𝒎𝑲⁄ ] 

% 
Minskad köldbrygga 

0mm 0,187 0,570 0,195 0% 

30mm 0,158 0,453 0,137 30% 

50mm 0,144 0,401 0,114 42% 

80mm 0,126 0,344 0,091 53% 

100mm 0,117 0,314 0,080 59% 
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Diagram 1, Ψ-värden för den linjära köldbryggan för bjälklag/yttervägg. 

 

 

 

Diagram 2, Ψ-värden för den linjära köldbryggan för bjälklag/yttervägg.  
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Konstruktionsdetaljerna nedan är beräknade och sammanställda i en lathund på ELU:s 

intranät och redovisas inte i detta arbete. 

 

 

 
Bjälklag/Yttervägg med  

40mm förskjuten upplaga och  
regelkonstruktion 45x220 c/c 600 

 

 
Bjälklag/Yttervägg 

60mm förskjuten upplaga och  
regelkonstruktion 45x220 c/c 600 

 

 
Betongvägg/Yttervägg 
40mm inskjutning och  

regelkonstruktion 45x220 c/c 600 
 

 

 
Betongvägg/Yttervägg 
60mm inskjutning och  

regelkonstruktion 45x220 c/c 600 

 

 
Betongvägg/Yttervägg 
80mm inskjutning och  

regelkonstruktion 45x220 c/c 600 
 

 

 
Terrassbjälklag/Yttervägg och 

regelkonstruktion 45x195 c/c 600 

 

 
Ytterhörn med VKR-profil 100x100 

och regelkonstruktion 45x220 c/c 600 
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Ytterhörn med VKR-profil 100x100 

och regelkonstruktion 45x195 c/c 600 

 

 
Yttervägg med VKR-profil 150x100 

och regelkonstruktion 45x220 c/c 600 

 

 
Yttervägg med VKR-profil 120x80 

och regelkonstruktion 45x220 c/c 600 

 

 
Yttervägg med VKR-profil 150x100 

och regelkonstruktion 45x195 c/c 600 

 

 
Yttervägg med VKR-profil 120x80 

och regelkonstruktion 45x195 c/c 600 
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5 SLUTSATS 

I det genomförda arbetet har det sammanställts ett antal olika konstruktionsdetaljer med 

respektive U-värde och ψ-värde som kan vara till hjälp vid framtida projekteringar där det 

krävs energiberäkningar. Resultatet påvisar att mer isolering medför ett lägre totalt 

värmeflöde över köldbryggan vilket resulterar i ett lägre ψ-värde. 

Material med lägre värmekonduktivitet har bättre isoleringsförmåga och ger ökad effekt för 

minskning av köldbryggan. Effekten påvisas även tydligt i resultatet där PIR-isoleringen har 

den största isoleringsförmågan av de undersökta materialen.  

I detta arbete har det visat sig att det kan uppstå felaktigheter i geometrin vid överföring av 

ritningsmodeller som urklipp från AutoCAD till programmet HEAT2. På grund av detta har 

inte den funktionen använts vid modellering i programmet HEAT2, utan konstruerats med 

hjälp av programmets ritfunktion. Modellering i programmet fungerar väl för undersökning av 

enstaka detaljer och enklare geometrier men för arbetets ändamål att undersöka ett flertal 

olika detaljer med varierande isolertjocklekar och isolermaterial har COMSOL Multiphysics 

visat sig vara mer lämpat. Programmets förmåga att kunna importera komplexa och lutande 

geometrier direkt från AutoCAD underlättar i arbetet, då dessutom ett flertal detaljer kan 

simuleras samtidigt. 

Vid jämförelse av resultaten från beräkningsprogrammen konstateras att HEAT2 beräknar ett 

lägre totalt värmeflöde, qtot än COMSOL Multiphysics. Det totala värmeflödet är 2-5% lägre 

beroende på isolertjocklek, material och konstruktionsdetalj. Differensen beror sannolikt på 

programmens olika ”mesh” av modellen. Metoden som COMSOL Multiphysics använder där 

trianglarna har nodpunkter i varje hörn antas ge en mer korrekt uträkning av värmeflödet. 

Med ett högre värmeflöde blir även Ψ-värdet större och risken att beräkna ett för lågt ψ-värde 

minskar. Programmets användarvänlighet och effektiva simuleringsmöjligheter har varit 

avgörande aspekter för valet att fortsätta arbetet med COMSOL Multiphysics.  
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6 DISKUSSION 

Varje projekt är unikt och skiljer sig i utformningen från andra projekt. Utmaningen att bygga 

upp en databas med universella konstruktionsdetaljer som ska vara allmängiltiga för varje 

projekt har varit tidskrävande. Den största tidsåtgången i arbetet har varit inlärning av 

metoden och programhantering. Med kunskap om metod och rutin i programhantering är 

tidsåtgången för att bygga upp en större samling av Ψ-värden betydligt mindre. Alternativt 

kan databasen kompletteras med varierande konstruktionstyper allt eftersom olika projekt 

fortlöper. 
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7 FELKÄLLOR 

 Varierande konstruktionsdetaljer kan ge avvikande värden på resultatet.  

 Tillverkarens materialindata där materialegenskaper har samlats in kan variera 

beroende på varifrån materialdata väljs. 

 Resultaten vid beräkning i simuleringsprogrammen kan variera beroende på hur 

programmet används. Ett exempel på detta är vilken noggrannhet som tillämpas i 

funktionen ”mesh”. 

 Avrundningsfel kan ge mindre utslag på den totala beräkningen. 
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8 REKOMMENDATIONER FÖR VIDARE STUDIER 

Vi rekommenderar en fortsatt utveckling av databasen med flera varierande yttervägstyper 

och stomtyper för att möjliggöra en komplettering i största möjliga utsträckning.  
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