
KÖLDBRYGGORS EFFEKT PÅ 
BYGGNADENS KLIMATSKAL OCH 
ENERGIANVÄNDNING 
Jämförelse mellan det generella påslaget och numeriska analyser, fallstudie 
Kv. Kaksmulan i Stockholm 

SANDRA MAJEED       

MARIO SHABO       

 

 

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 
 
Kurs: Examensarbete, byggnadsteknik 
Kurskod: BTA205 
Ämne: Köldbryggor 
Högskolepoäng: 15hp 
Program: Högskoleingenjörsprogrammet inom 
byggnadsteknik 
 
 
 

 
 
Handledare: Robert Öman  
Examinator: Bozena Guziana 
Uppdragsgivare: Fredrik Laven, Structor 
Datum: 2018-07-03 
E-post:  
Smd15001@student.mdh.se 
Mso13001@student.mdh.se 
 

 



 

ABSTRACT  

Housing in Sweden accounts for about 40% of total energy use. According to Boverket, 
thermal bridges make up about 15-20% of total energy losses for housing. Due to the fact that 

there have become more authorities demanding energy use for housing, it is necessary to 
work with those parts that affect energy use. In this work the thermal bridges of a multi-

family house in Kv Kaksmulan has been calculated. The calculations have been carried out 
with the computer program Flixo Energy, where the output of thermal bridges is obtained. 
The purpose of the work is to compare different methods for calculating thermal bridges. 

Through the calculation, general guideline for the general addition are given. The result 
shows that the accurate calculations gave an addition of 26% on the transmission, compered 
to the recommended addition of 20%. A building without exterior corridors gave an addition 

of 20% while a building with exterior corridors around all of it gave an addition of 39%. For a 
building with only windows as facade, the addition become 25%. The same building with bad 

connection between the window and the outer walls, gave an addition of 35%. The guiding 
factors for the case study's type of construction system depend on how many airways the 
building has, and how well or bad the thermal bridge is. The more meters of exterior 

corridors and the worse the thermal bridge is in the connection between the windows and the 

outer walls, the greater the general addition will be. 
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Detta examensarbete är ett arbete skrivet i samarbete med Structor Eskilstuna AB. 

Examensarbetet har utförts som ett slutmoment på högskoleingenjörsprogrammet i 
Mälardalens högskola inom byggnadsteknik. Examensarbetet har en omfattning på 15 

högskolepoäng. 
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examensarbetets gång.  

Vi vill även tacka alla som på något sätt bidragit till att arbetet kunnat genomförts. 

Västerås, Juni, 2018 

Sandra Majeed & Mario Shabo 

 

  



 

SAMMANFATTNING  

Utsläpp från produktion av el och värme utgör 26% av de globala utsläppen. 
Energianvändningen i byggnader beror på olika faktorer, en av faktorerna är köldbryggor. En 
köldbrygga är en sämre isolerad del i en konstruktion. På grund av köldbryggor ökar 

energianvändningen för en byggnad vilket leder till högre utsläpp.  

Förutom utsläpp bidrar köldbryggor till bland annat till fuktskador och sämre termiskt 

inneklimat. Fuktskador bidrar till hälsorisker så som astma och allergier. Det termiska 
inneklimatet påverkar byggnadens klimat som gör att en persons termiska komfort påverkas. 
Den termiska komforten upplevs i ett utrymme där det tillexempel kan vara för kallt eller 

varmt.  

Beräkning av köldbryggor kan genomföras på olika sätt. I detta examensarbete har Kv. 

Kaksmulan studerats och de vanligaste köldbryggorna har observerats. Med hjälp av 
datorprogrammet Flixo Energy har noggrannare beräkningar för kaksmulan gjorts. 

Beräkningarna har legat i grund till jämförelse av det generella påslag samt schablonvärden 

enligt svensk standard genomförts.  

En sammanställning av beräkningsresultat för fyra olika linjära köldbryggor i ett exempel för 

ett aktuellt flerbostadshus visar att värmeförlusterna, på grund av transmission, ökade med 

86 % med schablonvärden. Motsvarande ökning blev endast 26 % enligt noggrannare 
beräkningar med hjälp av Flixo Energy. De noggrannare beräkningarna i jämförelse med det 

generella påslaget på ungefär 20 % visar en differens på 6 procentenheter. 

En byggnad utan loftgångar hade en ökning av transmission med 20 % samtidigt som 

motsvarande byggnad med loftgångar runt hela byggnaden hade en ökning på 39 %. För en 
byggnad med endast fönster som fasad blev ökningen av transmission 25 %. För en likadan 
byggnad men med en sämre fönstersmyg blev ökningen 35 %. De styrande faktorerna för 
fallstudiens typ av byggsystem beror på hur mycket loftgångar byggnaden har samt hur 
bra/dålig fönstersmygens köldbryggevärde är. Ju fler meter loftgång och ju sämre köldbrygga 

i fönstersmygen, desto större påslag krävs. 

Ett tydligt resultat från examensarbetet är att även en ganska måttlig linjär köldbrygga kan få 
stor betydelse för byggnadens totala värmeförluster om det handlar om en mycket stor 

sammanlagd längd för köldbryggan. Eftersom olika metoder kan ge olika resultat när det 
gäller inverkan av köldbryggor är det bra om man kan jämföra olika metoder. Om möjligt är 
det bra om man kan jämföra med en manuell beräkning, och om möjligt också med mer än 

ett dataprogram. 

Nyckelord: Köldbryggor, generellt påslag, schablonvärden, värmegenomgångskoefficient, 

klimatskal 
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Ai Arean för byggnadsdel. [m2] 

Ψk Värmegenomgångskoefficient för den 

linjära köldbryggan. 
[W/mK] 

lk Längden mot uppvärmd inneluft av 

den linjära köldbryggan. 
[m] 

Χj, Χk Värmegångskoefficienten för den 

punktformiga köldbryggan. 

[W/K] 

Aom Sammanlagd area för omslutande 

byggnadsdelars ytor mot uppvärmd 

inneluft. 
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FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

BBR Boverkets byggregler. 

SIS Standardiseringen i Sverige. 

ISO Internationella standardiseringsorganisationen. 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Klimatskal Med klimatskal menas de byggnadsdelar som skiljer 
utomhusklimatet med inomhusklimatet. Klimatskalets 
har som uppgift att stå emot fukt, nederbörd, värme, 
vind, tjäla. Det är genom detta skal en köldbrygga kan 

uppstå. Klimatskalet berör alltså delar som ytterväggar, 

källarväggar, tak, golv, fönster och ytterdörrar. 

Köldbryggor Del av klimatskal med material som har högre 

värmeledningsförmåga än övriga konstruktionen (SS 

EN ISO 10211, 2007). 

Kondensation Ändring av aggregationstillståndet hos en substans till 

en tjockare fas (Nevander & Elmarsson, 2006). 

Generellt påslag Är ett procentuellt påslag för köldbryggor på Um-värdet 

Boverket (2012). 

Schablonvärden Bestämda värden på den linjära köldbryggan enligt SS-

EN ISO 14683:2017. 

Termodiffusion En homogen gasblandning som är sammansatt av två 
olika molekylvikter kan separeras (Nevander & 

Elmarsson, 2006). 
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1 INLEDNING 

 Bakgrund 

Samtidigt som samhället utvecklas, skapas det fler och fler miljöhot. Klimatförändringarna 
som orsakas av människor, är idag ett stort hot mot vår jord. En bidragande faktor till 
klimatförändringarna är växthusgasutsläppen. Globalt så kommer 26% av världens utsläpp 
från produktion av el och värme (Naturskyddsföreningen, 2016-11-29). I Sverige står 

bostäder och service för ungefär 40% av den totala energianvändningen (Naturvårdsverket, 

2017-09-15). Energianvändningens storlek för bostäder och service beror på en rad olika 
faktorer. En faktor som påverkar energianvändningen är köldbryggor. Köldbryggorna utgör 
ungefär 15–20% av energiförlusterna för bostäder enligt Boverkets byggregler(BBR) (2012). 
Den typen av energiförlust beror på att en köldbrygga är en sämre isolerad konstruktionsdel 

än den övriga konstruktionen. Den höga värmeledande förmågan i konstruktionen gör att det 

bland annat uppstår kyliga delar inomhus vilket i sin tur bidrar till att energianvändningen 
behöver ökas. Eftersom energianvändningen står för en stor del av klimatförändringarna på 
jorden behöver byggbranschen se över värmeförlusterna genom klimatskalet och på så sätt 

kunna få mer energieffektiva byggnader. 

I ett projekt av Larsson, T. Berggren, B. (2015) skiljer sig köldbryggorna mellan olika 

byggsystem. Generellt går det att säga att köldbryggorna i en Sandwichkonstruktion har en 
större andel köldbryggor än en konstruktion med ett yttre obrutet lager av isolering. Vidare 

påstår Larsson, T. Berggren, B. (2015) att ett schablonpåslag i ett tidigt skede kan vara bra 
medan det i ett senare skede är mer lämpligt att använda en noggrannare metod. Enligt 
Wingård, G. (2009) är en kombination av schablonvärden och noggrannare beräkningar med 
program den bästa metoden vid beräkning av köldbryggor. Wingård, G. (2009) anser att det 

dock kan uppstå problematik kring schablonvärden på grund av att varje konstruktion måste 

tolkas och matchas med redan bestämda konstruktioner enligt SS-EN ISO 14683:2007. 

I bostadsprojekt söks lösningar baserat på långsiktigt hållbar utveckling där fokus ligger på 
miljömässigt sunda val och ekonomiskt hållbara lösningar. Structorgruppen har som vision 
att arbeta med miljön baserat på de sexton nationella miljökvalitetsmål, där miljöpåverkan 

på respektive mål i ett tidigt stadium skall identifieras. Arbetet med långsiktighet och 

minskad miljöpåverkan präglar den egna verksamheten såväl som varje enskilt uppdrag. 

På grund av att det finns ett antal olika metoder att beräkna köldbryggor på, behövs det fler 

och tydligare riktlinjer för när de olika metoderna är lämpliga att använda samt vilka de 

styrande faktorerna är. 
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 Problemformulering 

I många fall beaktas köldbryggor med hjälp av förenklade metoder. En av de metoderna är en 
så kallad schablonmetod där man översiktligt beaktar köldbryggorna med ett procentuellt 
påslag av byggnadens transmissionsförluster genom klimatskalet. Påslaget beror på en rad 
antal faktorer och det finns egentligen ingen gällande praxis för hur det procentuella påslaget 
ska bestämmas. Genom att göra egna beräkningar där de vanligaste köldbryggorna 

identifieras och genom det, identifiera eventuella felkällor till de generella påslagen. 

Generella påslag är en förenklad metod att beräkna köldbryggorna på.  

 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att undersöka noggrannare beräkningar för köldbryggor och 
jämföra dessa beräkningar med ett generellt påslag på ungefär 20% samt med 

schablonvärden. Med hjälp av dessa jämförelser skall de styrande faktorerna bestämmas.  

 Frågeställningar 

 Är generella påslag en lämplig metod för att beakta en byggnads köldbryggor och vad 
är dess begränsningar och vad är det generella påslagets rimlighetsval? 

 Hur stora blir skillnaderna mellan generella påslag och schablonvärden jämfört med 

en noggrannare metod för det aktuella projektet, Kv. Kaksmulan i Stockholm? 

 Vilka är de styrande faktorerna för bedömning av generella påslag och går det att 

sammanställa några generella riktlinjer/praxis? 

 Avgränsning 

Examensarbetet behandlar de vanligast förekommande tvådimensionella linjära 
köldbryggorna för en byggnad. Tredimensionella punktformiga köldbryggor beaktas inte i 

detta arbete.  

Undersökningen för de olika beräkningsmetoderna är begränsade till ett byggsystem 
bestående av betongstomme med utanpåliggande isolering. Värmeförluster genom 
byggsystemets klimatskal samt köldbryggor är de enda förlusterna som tas hänsyn till. Övriga 

förluster genom luftflöden, spillvatten och liknande har inte att beaktas i detta arbete.  

Fokus för examensarbetet ligger i att jämföra förenklade metoder med egna beräkningar 

samt ta fram generella riktlinjer/praxis till de styrande faktorerna för det generella påslaget 

på transmissionsförlusterna på grund av köldbryggor. 
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2 METOD 

Det finns idag flera olika sätt att beräkna köldbryggor på. I detta examensarbete har 

köldbryggorna beräknats med olika metoder. Dessa metoder är schablonvärden enligt svensk 
standard, generellt påslag, noggrannare beräkningar med datorprogrammet Flixo Energy och 
handberäkningar. Beräkningarna som har beräknats med Flixo Energy har jämförts med 
både det generella påslaget för köldbryggor som ligger på ungefär 20 % samt schablonvärden 
enligt svensk standard. Genomgång av indata och resultat för det aktuella projektet har 

gjorts. För att se hur stor inverkan transmissions förlusterna på det totala värmeförlusterna 

är har två byggnader jämförts. En större byggnad och en mindre byggnad. 

För att få en större inblick i det aktuella projektet har företaget ICEE som utfört 

energiberäkningarna besökts. ICEE har bistått med handlingar för energin samt allmän 
information om Kv. Kaksmulan. ICEE jobbar framförallt med projektering av VVS-
installationer och har under de senaste åren fokus på moderna simuleringsprogram för 

energi och klimatberäkningar. Litteratur har använts för förklaring av köldbryggor och 
konsekvenserna med köldbryggorna. I arbetet har olika försök på köldbryggorna och 

klimatskalet gjorts där areor och löpmeter ökats/minskats för att se hur det påverkar 

påslaget samt för att riktlinjer för påslaget skall kunna fastslås. 

 Litteraturstudie 

Litteratur som använts i arbetet består av rapporter, böcker och tidigare examensarbeten. 
Boverkets byggregler har använts för att främst lägga en grund för examensarbetet. BBR har 
olika krav som bör följas. Svensk Standard har använts för att få ut schablonvärden. Material 
från tidigare kurser och föreläsningar har införskaffats, använts och bearbetats i 

examensarbetet.  

Interna och externa handledare har varit till stor hjälp. Handledarna har bidragit med 
information och erfarenheter. Mälardalens bibliotek och bibliotekarier har hjälpt till med att 

hitta relevant litteratur. Med hjälp av skolans verktyg har relevant information införskaffats.  

 Fallstudie 

Examensarbetet är baserat på en fallstudie på ett flerbostadshus i Kv. Kaksmulan i Stockholm 

där köldbryggor för byggnaden har identifierats. I arbetet har noggrannare beräkningar på 
fallstudien gjorts. De noggrannare beräkningarna har gjorts med hjälp av datorprogrammet 
Flixo Energy och jämförts med andra metoder enligt avsnitt 3.2. Köldbryggorna 
identifierades med hjälp av ritningar som tilldelades av Structor Eskilstuna AB och 
energiberäkningar från ICEE. Hos ICEE diskuterades olika köldbryggor, storleken på 

köldbryggorna samt flerbostadens uppbyggnad. Med hjälp av ritningarna från Structor 
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Eskilstuna AB och informationen från ICEE kunde beräkningar på de olika köldbryggorna i 

byggnaden beräknas.  

3 KÖLDBRYGGOR 

 Vad är köldbryggor? 

En köldbrygga kan beskrivas som en sämre isolerad konstruktionsdel än den övriga 
konstruktionen. Genom den sämre isolerade konstruktionsdelen sker det så kallade 

transmissionsförluster. Den sämre isolerade delen kan bero på olika faktorer där 
klimatskalets uppbyggnad och materialegenskaper är två av de. Dessa faktorer bidrar till ett 
högre värmeflöde uppstår i de berörda delarna av konstruktionen än den övriga 

konstruktionen (Boverket, 2003). 

Idag finns följande tre sätt att beakta köldbryggor på (Boverket, 2012): 

- Köldbryggor i klimatskalet. 

- Linjära köldbryggor. 
- Punktformiga köldbryggor. 

3.1.1 Vilka konsekvenser medför köldbryggor? 

Förutom att köldbryggorna innebär att byggnaden inte är ”tät” och att värmeförluster sker 

genom konstruktionen, så finns det en rad andra konsekvenser köldbryggorna bidrar till. På 

grund av att värme förloras, måste man tillföra mer energi för att kunna värma upp 
byggnaden och kompensera för det man förlorat (Ronnegren, 2010). Den extra tillförseln av 
energin leder till ökade energikostnader samt ökade utsläpp av växthusgaser. Eftersom 
värmeöverföringar beror på att värme förloras genom temperaturskillnaden på de olika 
sidorna av väggen, så finns en stor risk för kondensbildning. När kondensen kommer i 

kontakt med organiska material som mineralull och trä, kan det leda till hälsofarlig 

mikrobiell påväxt. Andra bieffekter kan enligt Larsson & Berggren (2015) till exempel vara:  

- Obehagligt inomhusklimat med eventuella kalla golv och väggar nära 

balkonginfästningar och ytterhörn. 
- Luftrörelser. 
- Lokal nedsmutsning. 

- Problem för ventilationssystem att hålla ett bra inomhusklimat. 
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3.1.2 Varför minimera köldbryggor? 

Genom att minimera köldbryggor minskas värmeförluster och fuktskador. Det termiska 
inneklimatet blir bättre. Avsättningen av smuts på kalla ytor minskas och en termostat som 

är placerad nära en köldbrygga kan ”reagera” fel.  

3.1.2.1. Minska värmeförluster, spara energi 

Ett ökat energibehov kan bero på att fukthalten i väggar, golv och tak har ökat. Effekten av att 

fukthalten ökar kan delas upp i tre delar (Nevander & Elmarsson, 2006): 

- Värmeledningsförmågan hos ett material blir större när materialet är fuktigt än torrt. 
Värmeledningsförmågan påverkar -värdet. 

- När en konstruktion påverkas av en fasomvandling kan det leda till en 
energitransport. 

- Byggfukt eller regnfukt som ska torkas kräver energi.  
 

Även vatten har egenskaper som gör att energin påverkas (Nevander & Elmarsson, 2006): 

- Ett värmeisolerande material har ett porsystem vilket vatten har en förmåga att 
tränga sig in i. När vatten tränger sig in i porsystemet ökar värmeledningsförmågan. 
Vatten har ett -värde på 0,6 W/mK, fryser vattnet till is ökar -värdet till 2,3 W/mK. 

- Där vattens fasomvandling förekommer avges eller upptas stora mängder energi. 
 

Is  vätska  ånga kräver energitillförsel. Ånga  vätska  is avger energi. Den största 

energiomsättningen ger fasomvandligen vätska  ånga (Nevander & Elmarsson, 2006). 

En köldbrygga leder till att värme förloras. Dessa transmissionsförluster leder till stora 
energikostnader. När värme förloras i en byggnad krävs det mer energi att värma upp 

byggnaden (Ronnegren, 2010).  

3.1.2.2 Minska risken för fuktskador 
Fukt är vatten i olika faser, ånga, vätska och fastform. Fukt finns överallt runt omkring oss, i 
badrummet, i köket etc. Fukt i stora mängder kan vara farligt. Om en byggnad får fuktskador 

kan konsekvenserna vara till exempel mögel, försämrad värmeisolering, fuktfläckar och 

sprickbildning (Nevander & Elmarsson, 2006).  

Byggnadsmaterial innehåller luft, alltså är materialen porösa. Luften som finns i 

byggnadsmaterialet är nästan alltid i kontakt med luften utanför. Relationen mellan 
fuktinnehåll och temperatur är en viktig del när man talar om fukt. Luften har en förmåga att 

ta upp och avge fukt vilket är viktigt att känna till (Nevander & Elmarsson, 2006).  

Fuktskador medför hälsorisker (Nevander & Elmarsson, 2006): 

- Illamående, astma, rinnande näsa eller ögon och problem i luftvägarna är några av de 
hälsoproblemen som fuktskador kan medföra. 

- Mögel kan medföra allergier.  
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- Ett hus kan ha ”sjuka-hus-sjukan”, människor som vistas i normala hus mår dåligt.  
 

3.1.2.3 Förbättra det termiska inneklimatet genom högre yttemperatur på insidan 

Det termiska klimatet innehåller två olika delar, termisk komfort och termiska klimatet. 
Termisk komfort för personer som är i byggnaden och påverkan från det termiska klimatet på 

själva byggnaden. Den termiska komforten är hur en person upplever ett utrymme, det kan 
till exempel vara att det är för kallt, för varmt eller att det är obehagligt. Genom att tillföra 

värme eller kyla kan en önskad inomhustemperatur erhållas (Boverket, 2017). Vad som 

bedöms vara bra inomhusklimat beror på vad brukaren själv anser vara bra.   

Köldbryggor kan leda till låga yttemperaturer vilket senare kan leda till kondensation. 
Kondensation leder till fuktskador. De kalla yttemperaturerna kan även orsaka 

nedsmutsning, att det är kallt inomhus och styrningen av inomhusklimatet blir problematisk.  

3.1.2.4 En termostat kan ”reagera fel”  
Köldbryggor leder till sämre inneklimat och gör att en person kan uppleva klimatskalet 

kallare på vissa byggnadsdelar. Det gör att temperaturen sjunker. Har en termostat placerats 

vid en köldbrygga kan termostaten ”reagera fel” och ge fel värden.  

3.1.2.6 Minska avsättningen av smuts mot kalla ytor(termodiffusion) 

Smuts som sätter sig på ytor med lägre temperatur kan förklaras genom termodiffusion. En 
homogen gasblandning som är sammansatt av två olika molekylvikter kan separeras. 
Separationen mellan de två gaserna sker då gasblandningen påverkas av olika temperaturer. 

Områden med hög temperatur ”drar åt sig” den lätta gasen och områden med lägre 

temperatur ”drar åt sig” den tyngre gasen. Smutspartiklarna som finns i luften brukar räknas 
med i gasblandningen. Dessa partiklar räknas in som de tunga molekylerna. Om en 
termodiffusion sker, så kommer smutspartiklarna söka sig åt ytan med en lägre temperatur 

(Nevander & Elmarsson, 2006). 

3.1.3 Köldbryggor i klimatskalet 

När köldbryggor uppstår på grund av byggnadsdelar som träreglar, balkar, pelare, 
metallreglar och liknande anses det vara en köldbrygga i klimatskalet. Byggnadsdelarnas 
höga värmekonduktivitet (lambda-värde, λ), det vill säga förmåga att leda värme, gör så att 
konstruktionsdelen får ett sämre värmemotstånd (U-värde) och det innebär att värme lättare 

kan ledas bort med hjälp av materialet (Boverket, 2003). 

3.1.4 Linjära köldbryggor 

När man bygger en huskropp så måste man ansluta väggar med olika typer av bjälklag för att 
skilja insidan med utsidan. I anslutningarna, som till exempel kan vara en betongplatta med 
en betongvägg, är det ibland svårt att isolera. Köldbryggan som uppstår i den typen av 

konstruktioner anses vara linjära se figur 1 och figur 2. Dessa köldbryggor som betecknas Ψ 



7 

 

 

(W/mK), kan på ett tydligt sätt illustreras i en sektion och förklaras som läckflöde per 
löpmeter köldbrygga. Med hjälp av två dimensionella modeller kan man beräkna det extra 
värmeflödet som uppkommit i anslutningarna mellan konstruktionsdelarna. De linjära 
köldbryggorna brukar inte beaktas vid beräkning med det generella påslaget, istället görs det 

en ökning av Um-värdet med 15–20 % för småhus. För flerbostadshus kan ökningen på de 

linjära köldbryggorna till och med vara större än 15–20 % (Boverket, 2012).  

 

Figur 1: Linjära köldbryggor som uppstått på Mälardalens högskola i Västerås. Köldbryggorna kan 
ses på de mörka partierna av fasaden, Powerpoint-presentation (Tallbom, u.d.). 

 

Figur 2: Linjära köldbryggor som uppstått på Mälardalens högskola i Västerås. Köldbryggorna kan 
ses på de mörka partierna av fasaden, Powerpoint-presentation (Tallbom, u.d.). 
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3.1.5 Punktformiga köldbryggor 

Vid infästningar och anslutningar vid ett utvändigt hörn mellan till exempel yttervägg och 
tak, kan punktformiga köldbryggorm uppstå se figur 3. De punktformiga köldbryggorna 
anses oftast vara så små jämfört med övriga förluster genom klimatskalet, så att värmeflödet 

försummas i en Um-beräkning (Boverket, 2003). 

 
 

Figur 3: Punktformiga köldbryggor vid infästningar på ett tak (Larsson, T. Berggren, B, 2015). 

Hålen i snön visar var i taket värmen försvinner. 

3.1.6 Transmissionsförluster 

En byggnad består av flera olika konstruktionsdelar. Dessa konstruktionsdelar har olika 

material och sammankopplas i en konstruktion på olika sätt. Alla material har olika 
egenskaper där till exempel mineralull har en hög isolerande förmåga medan betong och trä 

har en lägre isolerande förmåga men en hög hållfasthet. Genom att använda dessa material 
tillsammans i en konstruktion, så får man en konstruktionsdel utan några större 
energiförluster. Det finns dock vissa delar som ”läcker” värme via konstruktioner som väggar 

och fönster, tak och golv. Den typen av värmeförlust kallas för transmissionsförluster. 
Transmissionsförluster kan endast ske där det finns en temperaturskillnad, det vill säga 

genom husets skal. I de fallen där det uppstår transmissionsförluster, går värmen från delen 
med hög temperatur till delen med lägre temperatur tills de båda delarna når samma 
temperatur (Paroc, u.d.). Den typen av värmeöverföring kan ske genom ledning, strålning 
och konvektion. Oavsett klimatzon och uppvärmningssätt får klimatskalets genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient Um inte överstiga (Petersson, 2013): 

 0,400 W/m2K, för bostäder. 
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  0,600 W/m2K. för lokaler. 

 Beräkningar  

Det finns idag flera olika sätt att beräkna köldbryggor på. I kommande avsnitt förklaras de 

olika metoderna som av författarna använts i detta examensarbete. 

3.2.1 Schablonvärden enligt svensk standard 

Vid beräkning av värdet på en linjär köldbryggan kan schablonvärden med hjälp av SS-EN 
ISO 14683:2017 (Swedish Standars Instiute. 2017) användas. Genom att beräkna köldbryggor 
genom schablonvärden istället för egna beräkningar med specifika detaljer, kan 
arbetsinsatsen minskas. Eftersom schablonvärden är en genväg när det gäller beräkningar, 

kan skillnaden på resultatet med den metoden och de faktiska transmissionsförlusterna bli 

stor. Felmarginalen i denna metod kan variera mellan några procent upp till 50%. Det kan 
bidra till att till exempel värmesystem måste dimensioneras upp, samt att konstruktionen 

blir överdimensionerad med onödigt mycket material (Petersson, 2013).  

Enligt standarden SS-EN ISO 14683 visar tabell 4 olika metoder på hur en köldbrygga kan 

beräknas och hur stor den förväntade osäkerheten kan vara. 

Tabell 1: Metoder för beräkning av linjär värmegenomgångskoefficient enligt SS-EN ISO 14683. 
Tabellen visar den förväntade osäkerheten vid beräkning av köldbryggor genom de olika 
metoderna. 

  

Schablonvärden i SS-EN ISO 14683 behandlar tvådimensionella köldbryggor. Ifall värdet för 
den linjära köldbryggan är okänt kan dessa schablonvärden användas. Värdet för den linjära 
köldbryggan används främst då ingen detaljerad information finns i till exempel tidigt skede. 

I detta examensarbete har schablonvärden använts och jämförts med noggrannare 
beräkningar. Värdena för de linjära köldbryggorna finns i den svenska standarden SS-EN ISO 

14683 och är givna enligt tabell 8. 
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3.2.2 Generellt påslag 

Ett annat sätt är att ta hänsyn till köldbryggor är genom ett generellt påslag. Generella påslag 
är en uppskattning på hur stor andel av de totala transmissionsförlusterna köldbryggorna är. 
Påslaget om ungefär 20% är inte ovanligt (Boverket, 2012). Påslaget på 20% görs på 
transmissionsförluster (Um) genom klimatskalet och resultatet skall ge ett ungefärligt svar på 

hur stora de totala transmissionsförlusterna för byggnaden är. 

3.2.3 Noggrannare beräkningar, Flixo Energy 

Med hjälp av simuleringsprogram, är det idag smidig att beräkna köldbryggor. De 
noggrannare beräkningarna i detta arbete är genomförda med utdata från programmet Flixo 

Energy. Resultatet av Flixo Energy har använts i arbetet för att beräkna Um-värde på de 

faktiska köldbryggorna för fallstudien. 

3.2.4 U-värdesmetoden & λ-värdesmetoden, handberäkningar 

Ett sätt att beräkna U-värde på är genom U-värdesmetoden. Enligt Powerpoint-presentation 

(Tallbom, u.d.), är förutsättningarna för U-värdesmetoden att allt värmeflöde sker vinkelrätt 
mot väggen enligt figur 4. Eftersom man i beräkningarna inte tar med värmetransport som 
sker i sidled, så kommer det beräknade U-värdet vara lägre än vad det verkliga värdet är.

 

Figur 4: Värmeflöde i en vägg, vinkelrätt, Powerpoint-presentation (Tallbom, u.d.). 

Ett annat sätt är genom λ-värdesmetoden. Förutsättningarna för den metoden är att man tar 
hänsyn till att värmetransporten i konstruktionen kan gå i sidled samt vinkelrätt enligt figur 

5. Genom att beräkna ett λ-medelvärde för andelen av varje material i konstruktionen 

kommer man i resultatet av beräkningarna få ett U-värde som är större än det verkliga.  
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Figur 5: Värmeflöde i en vägg, sidled samt vinkelrätt, Powerpoint-presentation (Tallbom, u.d.). 

Eftersom de båda metoderna är ”fel” åt två olika håll, så är ett medelvärde det bästa sättet att 
beräkna värmeflödet på. Genom att beräkna båda metoderna och sedan ta ett medelvärde av 

dessa, får man ett så verkligt resultat som möjligt (Fjellborg, F. u.å.). 
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4 AKTUELL STUDIE 

 Objektbeskrivning 

För att kunna genomföra examensarbetet och få ett resultat med relevanta svar, har ett 
verkligt objekt undersökts. Byggnaden som undersökts är ett flerbostadshus i Kv. Kaksmulan 

som skall byggas i Stockholm. Byggnaden kommer att bestå utav ett trapphus med 77 
lägenheter. Huvudparten består av ettor och tvåor i 5 våningsplan. Lägenheterna på plan 2 

och uppåt har loftgång enligt figur 6. Beställaren Stena fastigheter har låtit Mecon Bygg AB 

vara totalentreprenör för bygget. 

Eftersom examensarbetets huvudsakliga syfte är att undersöka ett objekt för att kunna 
jämföra det generella påslaget med egna beräkningar och schablonvärden enligt svensk 
standard, har hänsyn tagits till de mest förekommande och bidragande typerna av 
köldbryggor i den berörda byggnaden. Objektet ger en helhetsbild på vilka skillnader det 

finns mellan de olika beräkningsmetoderna, samt vilka typer av köldbryggor som till störst 
del bidrar till energiförluster. I detta examensarbete har de vanligaste köldbryggor för det 
aktuella objektet identifierats och beräknats. Köldbryggorna som beaktas i Kv. Kaksmulan är 

följande: 

- Köldbryggor i hörn. 

- Köldbryggor i loftgånganslutning. 

- Köldbryggor i fönstersmyg. 

- Köldbryggor i kantbalk.  

 

Figur 6: Fasad mot gård, Kv. Kaksmulan. Det är även på denna sida loftgångarna ligger. 

 Översiktlig beskrivning av köldbryggor i Kv. Kaksmulan 

Kv. Kaksmulan har ett byggsystem som är vanligt förekommande för flerbostadshusprojekt. I 

detta avsnitt anges några viktiga dimensioner och material för fallstudien. 
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4.2.1 Utvändigt ytterhörn 

I Kv. Kaksmulan finns det två olika typer av hörn. Köldbryggorna i dessa hörn är olika 
beroende på om det är ett invändigt- eller utvändigt hörn. I det utvändiga hörnet enligt Figur 
7 kommer det generellt uppstå en negativ köldbrygga på grund av att konstruktionen har en 
större utvändig kall area och en mindre invändig varm area. I det invändiga hörnet kommer 

det generellt uppstå en positiv köldbrygga på grund av att konstruktionen har en större 

invändig varm area och en mindre utvändig kall area. I detta projekt tas endast hänsyn till 

utvändiga ytterhörn. Tabell 1 visar ytterväggens uppbyggnad. 

 Tabell 2: Material och lambdavädre för yttervägg. 

Material Tjocklek [mm] 𝝀 [W/mK] 

Puts 10 1,000 

Cellplast XPS 190 0,031 

Betong C28/35 150 2,000 

        

 
 

Figur 7: Detalj för utvändigt ytterhörn för fallstudiens byggsystem. Ej i skala. 
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4.2.2 Köldbryggor i kantbalk 

Det största köldbryggevärdet uppstår vanligast vid kantbalken. Kantbalken i detta arbete är 

uppbyggd enligt figur 8. Materialen i kantbalken kan läsas i tabell 2. 

Tabell 3: Material och lambdavärde för kantbalk. 

Material 𝝀[W/mK] 

Dränerande cellplast 0,031 

Cellplast XPS 0,031 

Betong C28/35 2,0 

Trä/Parkett 0,13 

 

 

Figur 8: Kantbalk med cellplast av olika typer. Ej i skala. 

4.2.3 Köldbryggor i loftgånganslutning 

Bostäderna i Kv. Kaksmulan kommer att nås via loftgångar. Loftgångarna finns på fyra 
våningsplan där var och en av de mäts till ungefär 63m långa. För att minimera 

köldbryggorna vid loftgångarna, så är de uppbyggda enligt Figur 9. Loftgångarna bärs upp av 

klackar med c/c 2m med en bredd på 0,35m gjutna i väggen samt pelare i framkant. I figuren 

går det att se att loftgången har tre följande snitt: 

- A-A: Loftgång utan klack, vertikalsnitt enligt figur 10. 

- B-B: Loftgång med klack, vertikalsnitt enligt figur 11. 

- C-C: Loftgångsdörr, vertikalsnitt enligt figur 12. 
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Figur 9: Planritning på anslutning av loftgång. Loftgången är infäst med klackar c/c 2m och står på 
pelare i framkant (pelare går ej att tyda på bilden). Ej i skala. 

 

Figur 10: Snitt A-A på loftgång utan klack enligt figur 9. Ej i skala 

 

Figur 11: Snitt B-B på loftgång med klack enligt figur 9. Ej i skala. 

 

Figur 12: Snitt C-C på loftgångsdörr enligt figur 9. Ej i skala. 

4.2.4 Köldbryggor i fönstersmyg 

Eftersom fönstersmygar är svåra att isolera och Kv. Kaksmulan har mycket fönster, så 
uppstår en stor del av köldbryggorna i dessa. Fönsteranslutningen är uppbyggd enligt figur 

13. Materialen för fönsteranslutning enligt tabell 3. Köldbryggan uppstår i princip i träet samt 
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i betongklacken. Ju mer fönster som finns, desto mer trä och betong. Mellan fönstersmygen 

och väggen ligger det drevning i form av stenull. 

Tabell 4: Material och lambdavärde för fönsteranslutning. 

Material 𝝀 [W/mK] 

Cellplast XPS 0,031 

Betong C28/35 2,0 

Trä/fönstersmyg 0,13 

Fönsterglas 0,8 

Aluminium 160 

Stenull/drevning 0,036 

Luft 0,05 

 

 

Figur 13: A-ritning på fönsteranslutning med fasad. 

 Byggnad med olika storlek 

På grund av att det går att bygga bostäder i olika våningar, kommer förhållandet mellan de 
olika delarna i klimatskalet att variera. Vid en bred och lång byggnad på en våning kommer 
till exempel taket ha en stor andel av klimatskalet. En byggnad med samma byggnadsarea 
men på tio våningar, kommer att ha lägre takandel av klimatskalet. Det kan därför vara svårt 

att veta vad det generella påslagets lämplighet, med hänsyn till byggnadens volym, är.  
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Byggnadens form och volym kommer även att påverka hur stor inverkan 
transmissionsförlusterna har på de totala värmeförlusterna. Värmeförlusterna i form av till 

exempel ventilation och luftläckning för en stor byggnad är oftast höga i jämförelse mot ett 
småhus där det inte behövs stora aggregat och liknande. Detta innebär att det kanske inte är 

viktigt att fokusera på transmissionsförluster ifall de utgör en liten del av byggnadens totala 

värmeförluster. 

 Flixo Energy 

För att kunna genomföra vissa beräkningar och visuellt kunna se hur en byggnadsdel med en 
köldbrygga ser ut, så har programmet Flixo Energy används. Flixo Energy är ett hjälpmedel 
för alla typer av yrkesgrupper som vill se över en byggnads köldbryggor samt 
energiprestanda. Programmet utför tvådimensionella simuleringar av konstruktionen som 

importerats. 

Vid användning av programmet krävs det först och främst att en detalj i 2d ritas upp i ett 
program. I detta arbete Autodesk AutoCAD använts. Ritningar för varje enskild detalj har 

gjorts separat i AutoCAD där varje ritning har en stängd geometri enligt figur 14. 

 

Figur 14: Exempel på hur en detalj och dess geometri i AutoCAD kan se ut. Detaljen måste vara 
stängd i alla hörn för att kunna hanteras i Flixo Energy. 

Efter att detaljen är ritad, skall den konverteras från DWG till DXF format. När det nya 

formatet är sparat, skall filen importeras genom Flixo Energy.  

Genom att trycka på Tools -> Assign Properties, kan man fylla i vilka material som skall 
finnas i detaljen. I programmet finns det förinställda material som går att välja. Om inte 
materialet för konstruktionen finns i programmet, går det att skapa egna material med 

egenskaper som det aktuella materialet har. Lambda-värdet för de olika materialen fylls i. 
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När alla material är valda är det dags att välja vad som är insida, utsida och vart detaljen är 
snittad. Det görs genom Tools -> Boundery Condition. Även här går det att ändra 
inställningar på till exempel inne- och utetemperatur. Det är inte förrän det är gjort som det 
går att göra beräkningar på detaljen. I arbetet har en utetemperatur på -10˚C och 

innetemperatur på 20˚C använts. Temperaturskillnaden på 20 grader används vid tidigare 

beräkningar i fallstudien och har därför använts i detta arbete. 

Genom att trycka på Calculate, gör programmet beräkningar för detaljen. Efter att 

programmet gjort beräkningar, går det att sätta ut U-värden på de berörda delarna. I 

programmet går det att få ut olika data beroende på vad det är för resultat som vill fås. 

I programmet har det förutom U-värden, även erhållits köldbryggevärden som legat i grund 
till resultatet i detta arbete. Detaljen som från början endast var några streck, går efter dessa 

steg att tyda i form av en färglagd bild med materialdata, se figur 16. Bilden går att ändra 
beroende på hur resultatet vill ses. Ett sätt som använts är att genomföra en simulering med 
temperaturfördelningen i konstruktionen, se figur 17. Detta för att tydligt kunna se vart 

konstruktionen är varm respektive kall.  

Enligt J. Andersson (personlig kommunikation, 2018-05-24) som är ingenjör inom 

byggteknik på Structor Eskilstuna AB, så är U-värden kontrollerade med handgjorda 
beräkningar samt att köldbryggorna är avstämda med andra simuleringsprogram som Heat 2 
samt Heat 3. J. Andersson anser att det är lite krångligt att använda många komponenter i 

programmet och att man relativt enkelt kan göra fel vilket kan ge missvisande resultat. 

Eftersom det går att sätta in indata i programmet och erhålla utdata som kan jämföras med 

nya och redan gjorda beräkningar, så är programmet en del av processen i att besvara 

frågeställningarna för examensarbetet. 

Beräkningarna i Flixo Energy är utförda enligt EN ISO 10211:2007. Det finns olika sätt att 
göra dessa beräkningar på. I detta arbete är alla beräkningar utförda med invändiga mått 

enligt Figur 15.  
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Figur 15: Vid beräkning av transmissionsförluster genom klimatskalet, finns det olika sätt att ta 
hänsyn till mått på. I detta examensarbete har hänsyn tagits till de invändiga måtten. 

När invändiga mått används så räknas inte mellanbjälklagets och innerväggarnas tjocklek 
med. När totalt invändiga mått används så räknas tjockleken för mellanbjälklaget och 

innerväggar in. I utvändiga mått räknas hela byggnadens längder med. 

Beroende på vilka mått som används kan en köldbrygga få olika värden. När beräkningar 
görs ska samma mått användas genom hela beräkningsgången. Om samma mått inte 

används erhålls ett felaktigt Um-värde. 

4.4.1 U-värde och värmegenomgångskoefficienten för yttervägg, 

handberäkning 

För att undersöka programmet Flixo Energys tillförlitlighet har beräkningar på ytterväggen 
gjorts för hand enligt ekvationerna nedan. Resultatet för beräkningarna på ytterväggen har 

jämförts med resultatet från Flixo Energy. 

4.4.1.1. U-värde 

En byggnadsdels värmegenomgångskoefficient betecknas som U-värde. U-värdet anger den 
värdemängd som passerar en yta per tidsenhet med en grads skillnad. U-värdet beräknas 

enligt Ekvation 1.  

𝑈 =       (Ekv. 1) 

4.4.1.2. Värmemotstånd 

Värmemotståndet R beskriver ett materials isolerings egenskaper. I ett homogent 

materialskikt beräknas värmemotståndet för ett material enligt Ekvation 2.  
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𝑅 =       (Ekv. 2) 

Värmemotstånd finns även för luften närmast ytskikten i en konstruktion. Inre ytor 

betecknas 𝑅  och yttre ytor betecknas 𝑅 . 

𝑅 = 0,130 𝑚 𝐾/𝑊 

𝑅 = 0,040 𝑚 𝐾/𝑊 

4.4.1.3. Värmegenomgångskoefficient för linjär köldbrygga 

𝜓 som är värmegenomgångskoefficienten anger värmeflödet som uppstår på grund av 

köldbryggor. Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan beräknas enligt 

Ekvation 3. 

𝜓 = 𝜙 − 𝑈 𝐵      (Ekv. 3) 

Termisk kopplingskoefficient beräknas enligt Ekvation 4. 

𝜙 =
𝑞𝑡𝑜𝑡

∆𝑇
       (Ekv. 4)

     

4.4.2 Hur beräknas Um-värdet? 

BBR ställer krav på byggnaders genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um. För att 

komma fram till ett Um-värde har Um beräknas enligt Ekvation 5. 

𝑈 =       (Ekv. 5) 

Värmegenomgångskoefficient, Um utan köldbryggor beräknas enligt Ekvation 6. 

𝑈 = ,        (Ekv. 6) 

Andel köldbryggor i procent beräknas enligt Ekvation 7. Denna andel i % läggs på 

byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um. 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =       (Ekv. 7) 
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5 RESULTAT 

 Handberäkningar för att se Flixo Energys noggranhet 

Beräkningarna i detta avsnitt är gjorda för att kunna bekräfta simuleringsprogrammets 

noggrannhet. I avsnittet erhålls ett resultat på U-värde för vägg på 0,157 𝑊/𝑚 𝐾 samt ett 

köldbryggevärde, 𝜓 = 0,060 𝑊/𝑚𝐾. Resultaten i dessa försök stämmer överens med 

beräkningarna enligt Flixo Energy.  

Värmemotstånden för de olika materialskikten enligt tabell 1 beräknas enligt Ekvation 2. 

𝑅 =
0,190

0,031
= 6,130 𝑚 𝐾/𝑊 

𝑅 =
0,150

2,000
= 0,075 𝑚 𝐾/𝑊 

𝑅 =
0,010

1
= 0,010 𝑚 𝐾/𝑊 

ΣR = 0,130 + 0,040 + 6,130 + 0,075 + 0,010 = 6,384 𝑚 𝐾/𝑊 

Ytterväggen får U-värdet enligt ekvation 1. 

𝑈 =
1

6,384
= 0,157 𝑊/𝑚 𝐾 

Termisk kopplingskoefficient beräknas enligt Ekvation 4. 

𝑞 = 6,384 𝑚2𝐾/𝑊 

∆𝑇 = 30°𝐶 

𝜙 =
6,384

30
= 0,213 𝑊/𝑚 

Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan i ytterväggen enligt Ekvation 3. 

𝜓 = 0,213 − 0,157 × 1 = 0,060 𝑊/𝑚𝐾 

 Noggrannare beräkningar, Flixo Energy 

Beräkningarna i kommande avsnitt är de så kallade noggrannare beräkningarna enligt 

avsnitt 3.2.3 i detta arbete. Resultatet för dessa beräkningar skall spegla verkligheten så 

noggrant som möjligt. 



22 

 

 

5.2.1 Utvändigt hörn 

Här redovisas köldbryggorna som uppstår då två ytterväggar möts. I figur 17 visas 
temperaturfördelningen i ett utvändigt hörn. Materialdata och geometri redovisas nedan i 

figur 16 och figur 18. Där ytterväggarna möts uppstår en köldbrygga. 

5.2.1.1. Indata och utdata 

U-värdet för ytterväggarna är 0,157 W/m2K enligt figur 16. 

Köldbryggan beräknas enligt Ekvation 3: 

𝜓 =
,

,
− 0,157 ∗ 1,000 − 0,157 ∗ 1,000 = 0,060 𝑊/𝑚𝐾   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Material med lambdavärden (λ) för utvändigt hörn. Var i konstruktionen materialen 
används går att se i figur 16. 

 

Figur 17: Temperatur, u-värde värdet 
på den linjära köldbryggan på 
utvändigt ytterhörn. Simuleringen av 
detaljen är utförd i Flixo Energy. Ute-
temperaturen är -10 grader och inne-
temperaturen är 20 grader. Ej i 
skala.Material och U-värde på 
kantbalk.  

Figur 16: Material och U-värde på 
kantbalk. Simuleringen av detaljen är 
utförd i Flixo Energy. 
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5.2.2 Kantbalk 

Här redovisas köldbryggorna som uppstår i en kantbalk, dvs. där ytterväggarna och plattan 
möts uppstår en köldbrygga. I figur 20 visas temperaturfördelningen i en kantbalk. 

Materialdata och geometri redovisas nedan i figur 19 och figur 21.  

5.2.2.1. Indata och utdata 

U-värdet för ytterväggarna är 0,157 W/m2K enligt figur 19.  

U-värdet för plattan är 0,060 W/m2K enligt figur 19. 

Köldbryggan beräknas enligt Ekvation 3: 

 𝜓 =
15,231

30,000
− 0,060 ∗ 1,350 − 0,157 ∗ 1,000 = 0,270 𝑊/𝑚𝐾 

 

 Figur 20: Temperatur, u-värde värdet 
på den linjära köldbryggan på 
utvändigt ytterhörn. Simuleringen av 
detaljen är utförd i Flixo Energy. Ute-
temperaturen är -10 grader och inne-
temperaturen är 20 grader. Ej i skala. 

Figur 19: Material och U-värde på 
kantbalk. Simuleringen av detaljen är 
utförd i Flixo Energy. 
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Figur 21: Material med lambdavärden (λ) för kantbalk. Var i konstruktionen materialen används 
går att se i figur 19. 
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5.2.3 Loftgångsdörr, vertikalsnitt 

Här redovisas köldbryggorna som uppstår i anslutning mellan dörr och loftgång. I figur 23 
visas temperaturfördelningen för loftgångsdörren. Materialdata och geometri redovisas 

nedan i figur 22 och figur 24.  

5.2.3.1. Indata och utdata 

U-värdet för ytterväggarna är 0,157 W/m2K enligt figur 22. 

U-värdet för fönstersmygen är 0,855 W/m2K enligt figur 22. 

U-värdet för dörren är 0,494 W/m2K enligt figur 22. 

Köldbryggan beräknas enligt Ekvation 3: 

𝜓 , , =
,

,
− 0,157 ∗ 0,954 − 0,855 ∗ 0,950 −  0,494 ∗ 1,0 = 0,193 𝑊/𝑚𝐾  

      

 

 

 

 

 

Figur 22: Material, U-värde och modell 
på loftgångsdörr. Simuleringen av 
detaljen är utförd i Flixo Energy. 

Figur 23: Temperatur, u-värde och 
värdet på den linjära köldbryggan på 
utvändigt ytterhörn. Simuleringen av 
detaljen är utförd i Flixo Energy. Ute-
temperaturen är -10 grader och inne-
temperaturen är 20 grader. Ej i skala. 
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Figur 24: Material med lambdavärden (λ) för loftgångsdörr, vertikalsnitt. Var i konstruktionen 
materialen används går att se i figur 22. 
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5.2.4 Loftgång med klack, vertikalsnitt 

Här redovisas köldbryggorna som uppstår då ytterväggen och loftgången med klack möts. I 
figur 26 visas temperaturfördelningen. Materialdata och geometri redovisas nedan i figur 25 

och figur 27.  

5.2.4.1. Indata och utdata 

U-värdet för ytterväggarna är 0,157 W/m2K enligt figur 25. 

Köldbryggan beräknas enligt Ekvation 3: 

𝜓 =
34,814

30,000
− 0,157 ∗ 1,000 − 0,157 ∗ 1,000 = 0,847 𝑊/𝑚𝐾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26: Temperatur, u-värde och 
värdet på den linjära köldbryggan på 
utvändigt ytterhörn. Simuleringen av 
detaljen är utförd i Flixo Energy. Ute-
temperaturen är -10 grader och inne-
temperaturen är 20 grader. Ej i skala. 

Figur 25: Material, U-värde och modell 
på loftgång med klack. Simuleringen av 
detaljen är utförd i Flixo Energy. 



28 

 

 

 

Figur 27: Material med lambdavärden (λ) för loftgång med klack. Var i konstruktionen materialen 
används går att se i figur 25. 
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5.2.5 Loftgång utan klack, vertikalsnitt 

Här redovisas köldbryggorna som uppstår då ytterväggen och loftgången utan klack möts. I 
figur 29 visas temperaturfördelningen. Materialdata och geometri redovisas nedan i figur 28 

och figur 30.  

5.2.5.1. Indata och utdata 

U-värdet för ytterväggarna är 0,157 W/m2K enligt figur 28. 

Köldbryggan beräknas enligt Ekvation 3: 

𝜓 =
11,337

30,000
− 0,157 ∗ 1,000 − 0,157 ∗ 1,000 = 0,065 𝑊/𝑚𝐾 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Temperatur, u-värde och 
värdet på den linjära köldbryggan på 
utvändigt ytterhörn. Simuleringen av 
detaljen är utförd i Flixo Energy. Ute-
temperaturen är -10 grader och inne-
temperaturen är 20 grader. Ej i skala. 

 

Figur 28: Material, U-värde och modell 
på loftgång utan klack. Simuleringen av 
detaljen är utförd i Flixo Energy. 
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Figur 30: Material med lambdavärden (λ) för loftgång utan klack. Var i konstruktionen materialen 
används går att se i 28. 

Eftersom loftgången innehåller olika delar som till exempel klackar, dörrar och hålkäl, 

behövs ett medelvärde för köldbryggan beräknas. Medelvärde på den linjära köldbryggan tas 

ut för loftgången enligt tabell 5. 

Tabell 5: Medelvärde för den linjära köldbryggan på loftgång. 

Loftgång Ψ [W/mK] Längd l [m] Ψ*l [W/K] 

Klack cc 2m á 0,35m 0,847 32 x 4 x 0,35 38  

Dörrar á 1,3m 0,193 14 x 4 x 1,3 14 

Hålkäl 0,065 134,4 8,7 

       Totalt= 60,7 W/K

    Medel ψ=60,7/252=0,241 W/mK
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5.2.6 Fönstersmyg, vertikalsnitt 

Här redovisas köldbryggorna som uppstår i anslutning mellan fönster och vägg det vill säga i 
fönstersmygen. I figur 32 visas temperaturfördelningen för fönstret. Materialdata och 

geometri redovisas nedan i figur 31 och figur 33.  

5.2.6.1. Indata och utdata 

U-värdet för ytterväggarna är 0,157 W/m2K enligt figur 31. 

U-värdet för fönstersmygen är 0,855 W/m2K enligt figur 31. 

U-värdet för fönstret är 0,666 W/m2K enligt figur 31. 

Köldbryggan beräknas enligt Ekvation 3: 

𝜓 , , =
28,764

30,000
− 0,157 ∗ 1,015 − 0,855 ∗ 0,095 − 0,656 ∗ 1,000 = 0,063 𝑊/𝑚𝐾 

 

 

 

 

 

Figur 31: Material, U-värde och modell 
på fönster. Simuleringen av detaljen är 
utförd i Flixo Energy. 

 

Figur 32: Temperatur, u-värde värdet 
på den linjära köldbryggan på 
utvändigt ytterhörn. Simuleringen av 
detaljen är utförd i Flixo Energy. Ute-
temperaturen är -10 grader och inne-
temperaturen är 20 grader. Ej i skala. 
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Figur 33: Material med lambdavärden (λ) för fönster, vertikalsnitt. Var i konstruktionen materialen 
används går att se i figur 31. 
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 Jämförelse mellan schablonvärden enligt svensk standard och Flixo 

Energy 

I detta avsnitt har en jämförelse mellan de noggrannare beräkningarna med hjälp av Flixo 

Energy jämförts med schablonvärden från svensk standard, SS-EN ISO 14683:2017. 

5.3.1 Transmissionsförluster 

U-värden, värden på den linjära köldbryggan från programmet Flixo Energy, areor på delar 
av klimatskalet samt längd på de olika köldbryggorna är sammanställda enligt tabell 6 och 

tabell 7. Figur 36 visar vart köldbryggorna i byggnaden uppstår.  

Tabell 6: Area och U-värde för klimatskal. Värden med * är enligt bilaga 1 från ICEE och övriga 
värden från beräkningar med Flixo Energi. 

Del av klimatskal A [m2] U [W/m2K] U*A [W/K] 

Tak 759* 0,078* 59 

Vägg 1248* 0,157 196 

Fönster 612* 0,656 401 

Fönster bottenvåning 60* 1,400* 84 

Golv 745* 0,099 74 

Dörrar 145* 0,494 71 

Summa 3569  885 
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Tabell 7: Längd och värdet på den linjära köldbryggan med detaljer från Kv. Kaksmulan. Värden 
med * är enligt bilaga 1 från ICEE och övriga värden från beräkningar med Flixo Energi. 

Köldbrygga Ψ [W/mK] Längd l [m] Ψ*l [W/K] 

Utvändigt hörn 0,060 105* 6 

Kantbalk 0,404 90* 36 

Loftgång 0,241 252 61 

Fönstersmyg 0,063 2076 131 

Summa   234 

 

Figur 34 visar att fönstersmygen utgör 82% av köldbryggorna i byggnaden, loftgången utgör 

10% av köldbryggorna i byggnaden, hörnet utgör 4% av köldbryggorna i byggnaden och 

kantbalken utgör 4% av köldbryggorna i byggnaden.  

Figur 35 visar att väggarna utgör 35% av klimatskalet i byggnaden, taket utgör 21%, golvet 

utgör 21%, fönster utgör 19% och dörrar utgör 4%.  

 

  

 

  

4%
4%

10%

82%

Köldbryggor [m]
Utvändigt
hörn
Kantbalk

Loftgång

Fönstermyg

21%

35%19%

21%
4%

Klimatskal [m2]

Tak

Vägg

Fönster

Golv

Dörrar

Figur 34: Visar andel för olika delar av 
klimatskalet där 35 % består av 
yttervägg. Enligt tabell 6. 

Figur 35: Visar att fönstersmygen utgör 
82% av de linjära köldbryggornas totala 
längd i byggnaden. Enligt tabell 7. 
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Figur 36: Aktuella köldbryggor för Kv. Kaksmulan. Resultat enligt tabell 7 med beräkningar från 
Flixo Energy. 

Värden för den linjära köldbryggan är tagna från den svenska standarden SS-EN ISO 

14683:2017 enligt tabell 8. Figur 38 visar vart köldbryggorna i byggnaden uppstår.  

Tabell 8: Längd och värdet på den linjära köldbryggan med detaljer och schablonvärden (Ψ) från 
SS-EN ISO 14683:2017. Värden med * är enligt bilaga 1 från ICEE och övriga värden från 
beräkningar med Flixo Energi. 

Köldbrygga Typ, enligt 
SS-EN ISO 

14683:2017 

Ψ [W/mK] Längd l [m] Ψ*l [W/K] 

Utvändigt hörn C1 0,150 105* 16 

Kantbalk GF2 0,750 90* 68 

Loftgång B1 1,050 252 265 

Fönstersmyg W18 0,200 2076 415 

Summa    764 

 

Figur 37 visar att fönstersmygen utgör 82% av köldbryggorna i byggnaden, loftgången utgör 
10% av köldbryggorna i byggnaden, hörnet utgör 4% av köldbryggorna i byggnaden och 

kantbalken utgör 4% av köldbryggorna i byggnaden.  
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Figur 37: Visar att fönstersmygen utgör 82% av de linjära köldbryggornas totala längd i 
byggnaden. Enligt tabell 8. 

 

Figur 38: Aktuella köldbryggor för Kv.Kaksmulan. Resultat enligt tabell 8 med beräkningar 
medhjälp av schablonvärden. 

5.3.2 Um utan köldbryggor 

Nedan följer beräkningar för transmissionsförluster genom klimatskalet enligt Ekvation 6. 
Transmissionsförlusterna i detta avsnitt tar inte hänsyn till några köldbryggor. Det är på 

detta värde (U ) ett påslag på ungefär 20% görs vid beräkning med generellt påslag. 

𝐴 = 3569 𝑚  

𝑈 =
885

3569
= 0,250 𝑊/𝑚 𝐾 

4% 4%

10%

82%

Köldbryggor [m]
Utvändigt
hörn
Kantbalk

Loftgång

Fönstersmyg
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5.3.3 Um med köldbryggor 

Nedan följer beräkningar för transmissionsförluster (U ) genom klimatskalet med 

köldbryggor enligt Ekvation 5. Transmissionsförlusterna i detta avsnitt är beräknade 

inklusive köldbryggor. För U , ä  är köldbryggorna beräknade med hjälp av 

simuleringsprogrammet Flixo Energy och för U ,  är köldbryggorna beräknade med 

schablonvärden från SS-EN ISO 14683:2017. De linjära köldbryggorna för U , ä  enligt 

tabell 7 och för U ,  enligt tabell 8. U-värde för del av klimatskalet enligt tabell 6. 

𝐴 = 3569 𝑚  

𝑈 , ä =
885 + 234

3569
= 0,310 𝑊/𝑚 𝐾 

𝑈 , =
885 + 764

3569
= 0,460 𝑊/𝑚 𝐾 

0,460 − 0,310 = 0,150 𝑊

/𝑚 𝐾 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑈  𝑓ö𝑟 𝐹𝑙𝑖𝑥𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑜𝑐ℎ 𝑈  𝑓ö𝑟 𝑠𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑜𝑛𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛. 

0,150

0,310
= 0,48

→ 48% 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 det 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔𝑒𝑡  𝑜𝑐ℎ 𝑒𝑔𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝐹𝑙𝑖𝑥𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦. 

5.3.4 Andel köldbryggor 

I detta avsnitt beräknas andelen köldbryggor av transmissionsförlusterna för de egna 
beräkningsresultaten med programmet Flixo Energy och för schablonvärden enligt Ekvation 

7. Procentsatserna kan jämföras med det 20 procentiga påslaget som rekommenderas i 

Boverket (2012).  

Klimatskal, ∑UA = 885 W/K 

Flixo Energy, ∑ψl = 234 W/K 

Schablonvärden, ∑ψl = 764 W/K 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟, 𝐹𝑙𝑖𝑥𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 
234

885
= 0,26 → 26% 

Det generella påslaget på byggnadens genomsnittliga U-värde, Um blir för egna beräkningar 

med programmet Flixo energy 26%. 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟, 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑜𝑛𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 
764

885
= 0,86 → 86% 

Det generella påslaget på byggnadens genomsnittliga U-värde, Um blir för schablonvärden 

86%. 
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 Styrande faktorer, generellt påslag 

Olika byggnadsdelar har testats för att undersöka vilka byggnadsdelar som påverkar andelen 
köldbryggor störst. Dessa tester har genomförts med olika köldbryggor och med olika areor 
på klimatskalet. De olika värdena på areor, u-värden i W/K, linjära köldbryggor i W/K, Um, 

utan köldbryggor och Um, med köldbryggor kan läsas enligt tabell 9. 

En studie har gjorts på en byggnad utan några loftgångar i byggnaden och jämfört det med en 

byggnad med loftgångar runt hela byggnaden. Studien har även gjorts på en byggnad med 
endast fönster som fasad samt motsvarande byggnad med endast yttervägg utan fönster. 
Byggnaden har även undersökts genom att minska den till en våning samt att öka den till tio 
våningar. Syftet med studien är att kunna påvisa vilka de styrande faktorerna för det 

generella påslaget är. Det vill säga för att se vilka faktorer som gör så att en större ökning av 

transmission behöver göras.  

Atot – Är byggnadens totala omslutande area. Den totala arean förändras endast då 

byggnadens klimatskal ändras. I detta fall endast när byggnaden beaktas som en våning samt 

tio våningar.  

Um-värdet utan köldbryggor beräknas enligt Ekvation 6 och Um-värdet med köldbryggor 

beräknas enligt Ekvation 7.  

U-värden och värden på de linjära köldbryggorna finns enligt tabell 6 och tabell 7. För 

byggnad med sämre fönstersmyg är värdet på den linjära köldbryggan 0,100 W/mK. 

Tabell 9: Värden på areor, u-värden i W/K, linjära köldbryggor i W/K, Um, utan köldbryggor och Um, med 

köldbryggor. De olika värdena är för de olika tester som har genomförts med olika köldbryggor och 
volymer i klimatskalet. 

 Atot  

[m2] 

∑U*Atot 

[W/K] 

∑Ψ*l 

[W/K] 

Um, utan 

köldbryggor 

[W/m2K] 

Um, med 

köldbryggor 

[W/m2K] 

Byggnad utan 

loftgång 

3569 885 173 0,250 0,300 

Byggnad med 

loftgång 
3569 885 348 0,250 0,350 

Endast fönster 

som fasad 

3569 1508 370 0,420 0,530 

Endast fönster 
som fasad 
med sämre 

fönstersmyg 

3569 1508 527 0,420 0,570 



39 

 

 

Endast vägg 

som fasad 
3569 496 103 0,140 0,170 

Byggnad med 

en våning 
2066 384 87 0,190 0,230 

Byggnad med 

tio våningar 

6584 1894 532 0,290 0,350 

 

Andelen köldbryggor beräknas enligt ekvation 7. Andelen köldbryggor enligt tabell 10 är det 

generella påslaget i procent som läggs på Um-värdet.  

Tabell 10: Andel köldbryggor i procent. Det procentuella värdet är det generella påslaget som läggs 
på Um-värdet.  

 Andel köldbryggor 

[%] 

Byggnad utan loftgång 20 

Byggnad med loftgång 39 

Endast fönster som fasad 25 

Endast fönster som fasad med 

sämre fönstersmyg 

35 

Endast vägg som fasad 21 

Byggnad med en våning 23 

Byggnad med tio våningar 28 

 

 Diagram på andelar för köldbryggor och klimatskal 

För att på ett enkelt sätt se vilka de styrande faktorerna för påslagen är, har diagram för varje 

del gjorts. Diagrammen för klimatskal visar till exempel förhållandet mellan vägg, golv och 
tak. Diagrammen för köldbryggor visar förhållandet mellan de olika köldbryggorna i 
byggnaden. I varje diagram går det snabbt att se vilka delar som är de dominerande. Det 
resulterar att det på smidigt sätt går att dra generella slutsatser på vilka de styrande 

faktorerna för de olika påslagen är. 

Som exempel går det att tänka ”ifall andelen loftgång är stor, dvs. runt hela huset, så bör ett 

större påslag göras än om byggnaden har en liten andel loftgång”.  
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I följande avsnitt beskrivs de olika diagrammen närmre. 

5.5.1 Byggnad utan loftgång 

I detta avsnitt har alla loftgångar för fallstudien tagits bort.  

Figur 39 visar att fönstersmygen utgör 91% av köldbryggorna i byggnaden, hörnet utgör 5% 

och kantbalken utgör 4%.  

Figur 40 visar att väggarna utgör 35% av klimatskalet i byggnaden, taket utgör 21%, golvet 

utgör 21%, fönster utgör 19% och dörrar utgör 4%.  

Påslaget för detta försök blev 20% enligt tabell 10. 

 

 

  

 

5.5.2 Byggnad med loftgång 

I detta avsnitt har loftgångar runt hela byggnaden testats. Byggnaden har en omkrets på 

ungefär 182m vilket innebär att längden för 4 våningar med loftgång blir 728m.  

Figur 41 visar att fönstersmygen utgör 69% av köldbryggorna i byggnaden, loftgången utgör 

24%, hörnet utgör 4% och kantbalken utgör 4%.  

Figur 42 visar att väggarna utgör 35% av klimatskalet i byggnaden, taket utgör 21%, golvet 

utgör 21%, fönster utgör 19% och dörrar utgör 4%. 

Påslaget för detta försök blev 39% enligt tabell 10. 
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Utvändigt
hörn
Kantbalk
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21%
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4%
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Tak
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Golv

Dörrar

 Figur 40: Andel för olika delar av 
klimatskalet för en byggnad utan 
loftgångar. Väggen utgör 35 % av 
arean. 

Figur 39: Visar att fönstersmygen 
utgör 91% av de linjära köldbryggornas 
totala längd i byggnaden. 
Loftgångarna utgör 0 %. 
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5.5.3 Byggnad med endast fönster 

som fasad 

I detta avsnitt består fasaden av endast fönster. Vägg/fasad har plockats bort och fönster har 

ökats med väggens area. Fönstersmyg ökat med lika många procent som fönsters area har 

ökat.  

Figur 43 visar att fönstersmygen utgör 82% av köldbryggorna i byggnaden, loftgången utgör 

10%, hörnet utgör 4% och kantbalken utgör 4%.  

Figur 44 visar att fönstren utgör 54% av klimatskalet i byggnaden, taket utgör 21%, golvet 

utgör 21% och dörrar utgör 4%.  

Påslaget för detta försök blev 25% enligt tabell 10. 
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  Figur 42: Andel för olika delar av 
klimatskalet för en byggnad med 
loftgångar. 

 

Figur 41: Visar att fönstersmygen utgör 
69 % av de linjära köldbryggornas 
totala längd i byggnaden. 
Loftgångarna utgör 24 %. 
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5.5.4 Byggnad med endast fönster 

som fasad med en sämre fönstersmyg 

I detta avsnitt har liknande försök som avsnitt 5.5.3 gjorts. Skillnaden är att fönstersmygen 

har fått ett sämre värde på den linjära köldbryggan.  

Figur 45 visar att fönstersmygen utgör 69% av köldbryggorna i byggnaden, loftgången utgör 

24%, hörnet utgör 4% och kantbalken utgör 3%. 

Figur 46 visar att fönster utgör 54% av klimatskalet i byggnaden, taket utgör 21%, golvet 

utgör 21%, dörrar utgör 4%.  

Påslaget för detta försök blev 35% enligt tabell 10. 

 

 

5.5.5 Byggnad med endast vägg som 

fasad 

I detta avsnitt testas en byggnad utan några fönster i fasaden.  

Figur 47 visar att loftgången utgör 56% av köldbryggorna i byggnaden, hörnet utgör 24% och 

kantbalken utgör 20%. 

Figur 48 visar att väggar utgör 54% av klimatskalet i byggnaden, taket utgör 21%, golvet 

utgör 21% och dörrar utgör 4%.  

4%

3%

24%

69%
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  Figur 43: Andel för olika delar av 
klimatskalet för en byggnad med endast 
fönster som fasad. Andelen fönster 
utgör 54 % av byggnadens area. 

 

Figur 44: Visar att fönstersmygen utgör 
91% av de linjära köldbryggornas 
totala längd i byggnaden. 

 

Figur 46: Visar att fönstersmygen utgör 
69% av de linjära köldbryggornas 
totala längd i byggnaden. 

 

Figur 45: Andel för olika delar av 
klimatskalet för en byggnad med 
fönster som fasad. Andelen fönster 
utgör 54 % av byggnadens area. 

 



43 

 

 

Påslaget för detta försök blev 21% enligt tabell 10. 

 

 

 

5.5.6 Byggnad med en våning 

I detta avsnitt har byggnadens klimatskal minskats så att byggnaden har ett våningsplan.  

Figur 49 visar att fönstersmygen utgör 92% av köldbryggorna i byggnaden, kantbalken utgör 

4%, loftgången utgör 3% och hörnet utgör 1%.  

Figur 50 visar att taket utgör 37% av klimatskalet i byggnaden, golvet utgör 36%, väggarna 

utgör 15%, fönster utgör 10% och dörrar utgör 2%.  

Påslaget för detta försök blev 23% enligt tabell 10. 
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Figur 48: Visar att fönstersmygen utgör 
0 % av de linjära köldbryggornas totala 
längd i byggnaden. Loftgångar utgör 
56 % av byggnaden. 

 

Figur 47: Andel för olika delar av 
klimatskalet för en byggnad med endast 
vägg som fasad. Andelen vägg utgör 54 
% av byggnadens area. 
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5.5.7 Byggnad med tio våningar 

I detta avsnitt har byggnadens klimatskal ökats så att byggnaden har tio våningsplan.  

Figur 51 visar att fönstersmygen utgör 68% av köldbryggorna i byggnaden, loftgången utgör 

20%, hörnet utgör 9% och kantbalken utgör 3%.  

Figur 52 visar att väggarna utgör 47% av klimatskalet i byggnaden, fönster utgör 24%, taket 

utgör 12%, golvet utgör 11% och dörrar utgör 6%.  

Påslaget för detta försök blev 28% enligt tabell 10. 

 

 

4%

13%

9%

74%

Köldbryggor [m]
Utvändigt
hörn
Kantbalk

Loftgång

Fönstersmyg
37%

15%10%

36%

2%

Klimatskal [m2]

Tak

Vägg

Fönster

Golv

Dörrar

9%
3%

20%

68%

Köldbryggor [m]
Utvändigt
hörn
Kantbalk

Loftgång

Smyg

12%

47%
24%

11%

6%

Klimatskal [m2]
Tak

Vägg

Fönster

Golv

Dörrar

 
Figur 49: Visar att fönstersmygen 
utgör 74 % av de linjära 
köldbryggornas totala längd i 
byggnaden. 

 Figur 51: Andel för olika delar av 
klimatskalet för en byggnad med tio 
våningar. Väggen utgör 47% av 
byggnadens totala area. 

 

Figur 50: Andel för olika delar av 
klimatskalet för en byggnad med en 
våning. Golvet utför 36 % av 
byggnadens totala area och taket utgör 
37 %. 

Figur 52: Visar att fönstersmygen utgör 
68 % av de linjära köldbryggornas 
totala längd i byggnaden. 
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 En köldbryggas påverkan på de totala värmeförlusterna 

Det här examensarbetet handlar i huvudsak om inverkan av köldbryggor i en ganska stor 
byggnad i form av ett flerbostadshus. I det här avsnittet visas att betydelsen av köldbryggor 
kan bli väldigt olika för olika byggnader beroende på att transmissionsförlusternas andel av 
de totala värmeförlusterna kan vara helt olika. Generellt gäller att transmissionsförlusterna 
tenderar att dominera för mindre byggnader medan ventilationsförlusterna tenderar att 

dominera för större byggnader. Detta förklaras i huvudsak av att mindre byggnader har 
mycket större omslutande area i förhållande till byggnadens volym och golv area jämfört med 

större byggnader. 

Här visas ett tänkt exempel där transmissionsförlusterna dominerar kraftigt i ett småhus 

med 80 % av de totala värmeförlusterna samt ett exempel där ventilationsförlusterna 
dominerar kraftigt i en större byggnad med 80 % av totala värmeförlusterna. De här värdena 

är rimliga, men samtidigt något av ytterligheter (R. Öman, personlig kommunikation, 4 juni 
2018). Transmissionsförlusterna avser här total transmission, men exklusive en viss 

köldbrygga. Ventilationsförlusterna avser summan av avsedd ventilation och luftläckning. 

Tabell 11 visar då vad som händer om man utgår från ett exempel med de köldbryggor som 
erhålls av loftgångar enligt tabell 10. De här köldbryggorna medför att 

transmissionsförlusterna ökar med 39 %, vilket är samma sak som att byggnadens 

genomsnittliga U-värde ökar med 39 %. Observera att det här bara är ett exempel för att visa 

en viktig princip, och just loftgångar är ju i praktiken inte aktuellt för vanliga småhus. 

I det här exemplet medför köldbryggorna att småhusets totala värmeförluster ökar med 0,39 
· 0,80 = 31 %. På motsvarande sätt medför samma köldbryggor att den större byggnadens 

totala värmeförluster ökar med 0,39 · 0,20 = 8 %. Det här exemplet visar att samma 

köldbrygga får helt olika betydelse i olika byggnader beroende på transmissionsförlusternas 

andel av de totala värmeförlusterna. 

Tabell 11: Köldbryggornas inverkan på byggnadens totala värmeförluster på grund av både 
transmission och ventilation i ett småhus och en större byggnad.  

 Småhus Större byggnad 

Transmission exkl. en viss 
köldbrygga som andel av totala 

värmeförluster 

80% 20% 

Ventilation som andel av totala 

värmeförluster 
20% 80% 

Ökning av 
transmissionsförlusterna på 

grund av en viss köldbrygga 

39% 39% 
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Ökning av totala 
värmeförluster på grund 

av en viss köldbrygga 

31% 8% 
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6 DISKUSSION  

Köldbryggor i en byggnad kan variera stort beroende på hur konstruktionen för köldbryggan 

ser ut. Det är idag känt i vilka konstruktioner en köldbrygga uppstår och det finns även en 
rad olika program och metoder att beräkna och beakta dessa köldbryggor på. I och med att 
miljökraven för byggnader höjs, kommer användningen av de olika beräkningsmetoderna att 

spela roll.  

 Jämförelse mellan schablonvärden och Kv. Kaksmulan 

I SS-EN ISO 14683:2017 förväntas handberäkningar ge ett procentuellt fel på 
köldbryggevärdet för linjära köldbryggor på ungefär +5% medan beräkning med 

schablonvärden ge ett fel mellan 0–50%. Hur vida schablonvärden är lämplig eller inte, är 
svårt att avgöra för ett enskilt projekt. Detta eftersom schablonvärden är en metod där 
material och dimensioner redan är fastställda. Eftersom vi i detta examensarbete har använt 

oss av en fallstudie på Kv. Kaksmulan så är lämpligheten specifikt för projekt med den typen 
av byggsystem. Även om examensarbetet är projektspecifikt, går det att komma fram till 

några generella slutsatser. Generellt för väggtjockleken i SS-EN ISO 14683:2017 är att den är 
300mm bred. Det innebär att lämpligheten vid användning av schablonvärden ligger i att 
projektet har liknande uppbyggnad av konstruktioner som de i SS-EN ISO 14683:2017. För 

ett byggsystem enligt Kv. Kaksmulan, går det att konstatera att schablonvärden är olämpligt 
då andelen köldbryggor uppgår till 86% av de totala transmissionsförlusterna. För de egna 

beräkningsresultaten uppgår köldbryggorna till 26% av transmissionsförlusterna. 

Tittar man närmare på detaljerna från fallstudien på Kv. Kaksmulan, är andelen isolering 
större i ytterväggen än övriga material tillsammans har. Generellt för byggnaden gäller 10mm 
puts, 190mm isolering och 150mm betong. På grund av att ytterväggen består av ungefär 54% 

isolering, har det lett till att vi har fått ett lågt U-värde och i och med det även en lägre 
köldbrygga. Jämför man väggen från fallstudien med detaljerna på ytterväggarna enligt SS-
EN ISO 14683:2017, kan man se att andelen isolering i ytterväggarna är betydligt mindre än 
väggen i Kv. Kaksmulan. Detta innebär att schablonvärdena (värdena för de linjära 
köldbryggorna) för köldbryggorna är betydligt större än vad de egna beräkningsresultaten 

som vi genomfört med hjälp av Flixo Energy har visat. Um – beräkningarna för 

transmissionsförluster inklusive köldbryggor som gjorts påvisar en skillnad på ungefär 48% 

mellan schablonvärden och egna beräkningsresultat.  

I resultatet för Um – beräkningarna enligt schablonvärden erhölls ett värde på 0,46 W/m2K 
medan det i de egna beräkningarna erhölls ett värde på 0,31W/m2K. För att få ett perspektiv 
på storleken på skillnaden kan man jämföra det med Boverkets byggreglers krav på 

klimatskatskals genomsnittliga värmegenomgångskoefficient Um inte överstiga 0,40 W/m2K, 
för bostäder. Det innebär att resultatet på 0,46 W/m2K som erhållits av schablonvärden, inte 

klarar Boverkets byggreglers krav, medan det noggrannare resultatet på 0,31W/m2K ligger 
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klart under kravet. Skillnaden på resultatet i de olika beräkningarna beror, förutom att 
konstruktionerna ser olika ut, på att det i ISO 14683:2017 finns ett antal olika konstruktioner 

för varje del att välja mellan. Det innebär att varje enskild person har möjlighet att tolka 
detaljerna på sitt eget sätt. Beroende på hur detaljen tolkas, kommer köldbryggan (värdet för 

den linjära köldbryggor) att skilja sig.  

 Jämförelse mellan generellt påslag och Kv. Kaksmulan 

Sett till det generella påslaget kan ett påslag på Um-värdet på ungefär 20% för ett 

flerbostadshus göras (Boverket, 2012). Det innebär att köldbryggorna står för ungefär 20% av 
de totala transmissionsförlusterna. Enligt resultatet från de egna beräkningarna ligger 
andelen köldbryggor på 26% av de totala transmissionsförlusterna. Ifall de 26% ses som ett 
så kallat påslag, går det att konstatera att det i jämförelse med boverkets rekommendation, 

skiljer sig med 6 procentenheter. Eftersom Boverkets rekommendation ligger på ett påslag på 

ungefär 20%, innebär det att det för denna typ av byggsystem kan vara lämpligt att använda 

sig av ett påslag på 20%. 

 Styrande faktorer 

I detta examensarbete undersöktes även vilka de styrande faktorerna för bedömning av det 
generella påslaget på transmissionsförlusterna på grund av köldbryggor är. I arbetet har olika 

försök på köldbryggorna och klimatskalet gjorts där areor och löpmeter ökats/minskats för 
att se hur det påverkar påslaget. Resultatet av undersökningen visar att en byggnad utan 

loftgång, är andelen köldbryggor av de totala transmissionsförlusterna 20%. Lägger man till 
loftgångar på alla våningsplan och runt hela byggnaden så är andelen köldbryggor 39%. Det 

innebär att loftgångar har en stor inverkan på påslaget. 

En byggnad med en våning är andelen köldbryggor 23% och en byggnad med tio våningar är 
andelen köldbryggor 28%. Skillnaden på 5 procentenheter visar att andelen köldbryggor ökar 
ju högre byggnad man har. Det innebär att påslaget på 20 % enligt generella påslag är mer 

lämplig för en låg byggnad än en som är flera våningar. 

En byggnad med fasad som endast består av fönster är andelen köldbryggor 25%. En likadan 
byggnad med fönstersmygar som har ett sämre köldbryggevärde får 35% andel köldbryggor. 

Resultatet visar att en sämre fönstersmyg bidrar till ett stort påslag. Tar man bort alla 
fönster, vilket egentligen inte är realistiskt, så blir påslaget 21%. Det visar att en byggnad med 
bra fönster och fönstersmyg, inte ger så stor skillnad jämfört med en byggnad som bara 

består av vägg.  
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 Totala värmeförluster 

Exemplet enligt tabell 10 visar hur stor påverkan köldbryggorna har på värmeförlusterna för 
en byggnad. Eftersom värmeförlusterna i en byggnad beror på olika faktorer är det viktigt att 
veta hur mycket fokus som behöver läggas på beräkningar av köldbryggor. I resultatet har 
författarna gjort en undersökning på ett småhus i jämförelse med en större byggnad. För 
småhuset har ventilationsförlusterna uppskattats till 20% av transmissionsförlusterna 

exklusive köldbryggor. Den 39 procentiga ökningen av transmissionsförlusterna på grund av 
en viss köldbrygga leder till att ökningen av de totala värmeförlusterna blir 31%. Resultatet 
visar att om ett småhus skall byggas, där värmeförlusterna på grund av ventilation är små 
och transmissionsförluster genom klimatskalet är stora, bör vikt läggas på att beräkna 

köldbryggor. 

I exemplet går det även att läsa hur en större byggnad påverkas av köldbryggor. 

Ventilationsförlusterna för den större byggnaden uppskattas till 80% av 
transmissionsförlusterna. Ökningen av totala värmeförlusterna blir i detta fall 8%. Det 
innebär att köldbryggorna för en större byggnad kanske inte är de viktigaste utan att det 

kanske är viktigare att lägga fokus på ventilationsförluster. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om det generella påslaget i jämförelse mot andra 

beräkningsmetoder är en lämplig metod att använda när köldbryggor beräknas samt 
undersöka vilka de styrande faktorerna för det generella påslaget är. Arbetet är baserat på en 

fallstudie med en viss typ av byggsystem och slutsatserna gäller därför för just detta system.  

De styrande faktorerna för fallstudiens typ av byggsystem beror på hur mycket loftgångar 
byggnaden har samt hur bra/dålig fönstersmygens köldbryggevärde är. Ju fler meter loftgång 

och ju sämre köldbrygga i fönstersmyg, desto större påslag krävs. 

En byggnad med flera meter loftgång ger ett större procentuellt påslag. Resultatet för en 
byggnad med flera meter loftgång var 39%. Även en byggnad med en sämre köldbrygga i 
fönstersmygen get ett större procentuellt påslag. Resultatet för en byggnad med sämre 

köldbrygga i fönstersmyg var 35%. 

För detta byggsystem är det generella påslaget lämplig. Skillnaden mellan Kv.Kaksmulan och 

det generella påslaget är 6 procentenheter. De egna beräkningsresultaten har ett påslag på 

26% vilket är relativt nära det generella påslaget på 20%. 

Det generella påslaget är mer lämplig för en låg byggnad. Påslaget för en byggnad med en 

våning är 23%. 
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Eftersom Boverket har krav på att Um inte får överstiga 0,40 W/m2K, så är det oavsett hur 
stor eller liten byggnad är, viktigt att beräkna dessa förluster på bästa möjliga vis. Det är dock 

olika viktigt sett till totala värmeförluster för en byggnad.  

Generellt gäller att köldbryggor tenderar att få mindre inverkan ju större byggnaden är 
beroende på att transmissionsförlusternas andel tenderar att minska ju större byggnaden är. 
Man bör alltså generellt prioritera att minska ventilationsförlusterna för en större byggnad. 

Omvänt gäller att transmissionsförlusterna tenderar att dominera för mindre byggnader, och 

det medför att minskad inverkan av köldbryggor generellt bör prioriteras högre ju mindre 

byggnaden är. 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Några förslag till fortsatt arbete är följande: 

- En fördjupning i ämnet där alla köldbryggor för ett eller, vid ett längre arbete, flera 
olika projekt jämförs med schablonvärden.  

- Flera olika lösningar på varje enskild detalj där det till exempel går att prova olika 
tjocklekar på isoleringen för att se hur det påverkar köldbryggorna. Utifrån detta kan 
tabeller konstruktionerna fås ut.  

- Utgå utifrån detaljerna i detta examensarbete, men arbeta med ett 3D 
simuleringsprogram. 
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BILAGA 1: VÄRDEN FRÅN ICEE 
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