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Abstract 

 

Currently, the energy issues brought a lot of interest in the community. Now is the focus more on building 

energy-efficient houses. A significant factor influencing energy consumption in our buildings is thermal 

bridges. They occur when a material with poor thermal insulation breaks through a material with better 

insulation. In practice it is often not possible to avoid thermal bridges completely, but there are many 

different options to reduce the thermal bridge effect significantly. This is desirable in order to achieve lower 

energy costs because thermal bridges can lead to a significant increase in the heat losses. The limitation of 

this degree project is evident from the title Thermal bridges impact on the insulation properties of sandwich 

panels, the connection between the windows and external walls 

The primary means used to achieve the results is the HEAT2 PC-program, but literature studies were also 

used. HEAT2 is a two-dimensional heat flow program that calculates the amount of energy passed through 

the part of the construction. It is based on the allocation of the construction into a mesh, i.e. a grid. The more 

the mesh is divided into the more accurate the results, but the calculations are at the same time more time 

consuming to perform. 

A separate analysis was done with and without the draining protective plastic in the window's top edge 

where the material is passing through the thermal insulation at the concrete heel. The plastic has many 

orders of magnitude higher thermal conductivity than the thermal insulation, but it is only 1 mm thick. The 

calculation results show that the plastic caused a significant difference. 

Keywords: Linear thermal bridges, sandwich panels, HEAT2, protective plastic, computer calculations, 

external walls, mesh 
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Sammanfattning 

 

I dagens läge har energifrågorna väckt ett stort intresse i samhället. Nu fokuseras det mer på att bygga 

energisnålare hus. En betydande faktor som påverkar energiförbrukningen i våra hus är köldbryggor. De 

uppstår då ett material med dålig värmeisolering bryter igenom ett material med bättre värmeisolering. 

Köldbryggor är nästan omöjligt att undvika, dock går alltid att reducera. I praktiken är det ofta inte möjligt 

att helt undvika köldbryggor, men det finns många olika möjligheter att minska köldbryggeffekten kraftigt. 

Detta eftersträvas för att uppnå lägre energikostnader eftersom köldbryggor kan medföra en betydande 

ökning av värmeförlusten. Avgränsningen för detta examensarbete framgår av titeln Köldbryggors inverkan 

på isoleringsegenskaper för sandwichelement, anslutning mellan fönster och yttervägg. 

Den främsta metoden som används för att åstadkomma resultatet är PC-programmet HEAT2, men 

litteraturstudier har också använts. HEAT2 är ett tvådimensionellt värmeflödesprogram, som beräknar den 

värmemängd som leds genom konstruktionsdelen. Den bygger på att dela in byggnadsdelen i ett rutnät 

(mesh). Ju fler rutor den blir uppdelad i, desto noggrannare resultat, men beräkningen blir samtidigt mer 

tidskrävande att utföra. 

En särskild analys gjordes med och utan den dränerande skyddsplasten i fönstrets överkant då materialet 

skär igenom värmeisoleringen vid betongklacken. Plasten har mångfaldigt högre värmekonduktivitet än 

värmeisoleringen, men den är bara 1 mm tjock. Beräkningsresultaten visar att skyddsplasten gav en 

betydande skillnad. 

 

Nyckelord: Linjära köldbryggor, sandwichelement, HEAT2, skyddsplast, datorberäkningar, ytterväggar, 

rutnät 



Innehållsförteckning 

1. Inledning ....................................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte ....................................................................................................................................................... 1 

1.3 Problemformulering ............................................................................................................................... 1 

1.4 Avgränsning ........................................................................................................................................... 1 

1.5 Metod ..................................................................................................................................................... 2 

2. Litteraturstudier ............................................................................................................................................ 3 

3. Köldbryggor ................................................................................................................................................. 4 

3.1 Bakgrund ................................................................................................................................................ 4 

3.2 Sandwichelement ................................................................................................................................... 5 

3.3 Skyddsplasten i fönstrets överkant ......................................................................................................... 6 

3.4 Köldbryggor i sandwichelement ............................................................................................................ 7 

3.5 HEAT2 ................................................................................................................................................... 9 

4. Beräkning ................................................................................................................................................... 13 

4.1 Beräkningsfall 1 – Utan skyddsplast .................................................................................................... 14 

4.2 Beräkningsfall 2 – Med skyddsplast .................................................................................................... 16 

5. Resultat och diskussion .............................................................................................................................. 18 

5.1 Fall 1 – Utan skyddsplast ..................................................................................................................... 18 

5.2 Fall 2 – Utan skyddsplast ..................................................................................................................... 19 

5.3 Fall 3 – Utan skyddsplast ..................................................................................................................... 20 

5.4 Fall 4 – Med skyddsplast ...................................................................................................................... 21 

5.5 Fall 5 – Med skyddsplast ...................................................................................................................... 22 

5.6 Fall 6 – Med skyddsplast ...................................................................................................................... 23 

5.7 Skyddsplastens inverkan ...................................................................................................................... 24 

5.8 Sammanfattning ................................................................................................................................... 25 

6. Reducering av köldbryggor i sandwichelement ......................................................................................... 26 

7. Slutsats ........................................................................................................................................................ 27 

7.1 Förslag till fortsatt arbete ..................................................................................................................... 28 

Referenser ....................................................................................................................................................... 29 

Bilagor ............................................................................................................................................................ 31 

Bilaga 1 – Utan skyddsplast ....................................................................................................................... 31 

Bilaga 2 – Med skyddsplast ....................................................................................................................... 36 

 



 1 

1. Inledning 

I detta avsnitt kommer inledningen att beskriva bakgrund, syfte, mål, problemformulering, 

avgränsning och metod. 

 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att vi valt detta examensarbete är för att energi har väckt stort intresse för oss. I 

dagens läge diskuteras mycket kring energianvändningen i våra byggnader och vi tyckte därför att 

köldbryggor skulle passa oss bra. Strängbetong AB har olika konstruktionslösningar och vill att vi 

skall beräkna de linjära köldbryggorna för deras sandwichelement, men även genomföra en analys av 

skyddsplastens inverkan på köldbryggorna.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram linjära köldbryggor och titta på hur de varierar med 

hänsyn till olika isoleringstjocklekar, men även analysera skyddsplasten i fönstrets överkant och om 

reducering av köldbryggor i sandwichelement är genomförbart.  

 

1.3 Problemformulering 

 Hur stora är de linjära köldbryggorna i sandwichelement? 

 Hur reducerar man köldbryggor vid infästning mellan fönster och sandwichelement? 

 

1.4 Avgränsning 

Examensarbetet kommer att handla om köldbryggors inverkan på isoleringsegenskaper för 

sandwichelement. Även en analysering om hur infästningen mellan fönster och sandwichelement ska 

utföras för att försöka reducera köldbryggorna. Programmet HEAT2 kommer att användas för att 

beräkna linjära köldbryggor med hänsyn till isoleringstjockleken med ett intervall från 100 till 300 

mm.  
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1.5 Metod   

En metod som används är ett beräkningsprogram med en teoretisk modell. För beräkning av linjära 

köldbryggor i sandwichelement har verktyget HEAT2, vilket är ett PC-program, används för att kunna 

analysera olika konstruktionslösningar. Ett flertal simuleringsmodeller har skapats med stationärt fall, 

där temperaturen är konstant. En annan metod som används är litteraturstudien vilket låg till grund för 

bland annat beräkningsdelen.  
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2. Litteraturstudier 

På Internet hittades några hemsidor som var till nytta för oss. På föreningen Swedisols hemsida 

(http://www.swedisol.se/sw1010.asp) finns det många formelrutor för beräkning av köldbryggor för 

beräkningsfall av t ex köldbryggor vid fönster eller dörr i en lättbetongvägg, träregelvägg med 

träfasad, träregelvägg med tegelfasad osv. Det finns mycket information om köldbryggor och deras 

värde i olika konstruktionsdetaljer, men inte just linjära köldbryggor i sandwichelement. Metoden som 

Swedisol använde sig av har vi haft nytta av då två modeller, ett referensfall och en beräkningsmodell, 

användes för att räkna fram den linjära köldbryggan. Beräkningsmodellen av sandwichelementet skall 

likna verkligheten så mycket som möjligt, medan referensfallen är en förenklad beräkningsmodell där 

vissa detaljer har tagits bort.  

Andra Internet-källor som har varit intressant för oss är Boverkets hemsida (http://www.boverket.se/). 

Där hittar man många regler, krav och definitioner av begrepp när det gäller t ex energihushållning, 

energieffektivisering med mera.  Boverket har definierat linjära köldbryggor, men inte heller där fanns 

information om sandwichelement eller värden på köldbryggor.  

Vi använde oss även av litteratur och kompendium från tidigare kurser eftersom att det var mycket 

svårt att hitta ”exakta” böcker som beskriver linjära köldbryggor. Kompendium från byggnadsfysik är 

studentlitteratur från Mälardalens högskola, som omfattar allmän information om energi såsom U-

värden, värmekonduktivitet, lite allmänt om köldbryggor och deras påverkan på energianvändning i 

byggnader, tabeller etc. Där hittades inte heller något värde på köldbryggor. 

Manualer till PC-programmet HEAT2 förklarade vad för slags program det är, vad det används till och 

hur det fungerar. Detta hjälpte oss att genomföra beräkningsdelen. 

 

http://www.swedisol.se/sw1010.asp
http://www.boverket.se/
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Figur 1. Exempel på köldbryggor i några konstruktionsdetaljer. [byggnadsfysik, WBT034, 2009 period 3] 

3. Köldbryggor 

Boverkets definition på köldbryggor är ”Vid anslutningar mellan exempelvis väggar, bjälklag, tak och 

balkongplattor uppkommer ett extra värmeflöde som kan behandlas med tvådimensionella 

beräkningsmodeller. Köldbryggan kan uppfattas som linjär och det extra värmeflödet kan uttryckas 

som ett läckflöde per löpmeter köldbrygga.” Den linjära köldbryggan betecknas med den grekiska 

bokstaven Ψ som uttalas ”psi” och har enheten (W/mK). [http://www.boverket.se/] 

 

3.1 Bakgrund  

Köldbrygga är i vanliga fall en konstruktionsdetalj där isolerskiktet bryts igenom av andra material 

med sämre isolerförmåga.[Ingenjörens verktyg 1, kurspärm 2007] 

Köldbryggor kan förekomma bland annat runt fönster, anslutning mellan betongbjälklag eller 

mellanväggar och en invändigt isolerad yttervägg, utkragande balkongplattor, sammanhållande 

kramlor för förbindning av betongskivor eller murverk på båda sidor om ett isoleringsskikt, reglar i 

regelväggar m.m. [byggnadsfysik, WBT034, 2009 period 3] 

Figur 1 visar exempel på konstruktioner där köldbryggan förekommer som t.ex. ”A. Stålpelare i 

yttervägg” där stålpelaren skär betongen. Ett annat exempel är ”B. Kanalmur med kramlor” där 

kramlorna skär igenom kanalmuren. Bilderna C, D, E och F illustrerar byggnadsdelar där isoleringen 

skärs av andra material. Alla dessa bilder där ett högre värmeledande material skär igenom ett lägre 

värmeledande material bidrar till köldbryggor. 

http://www.boverket.se/
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Benämningen köldbrygga är inte så lämplig ur fysikalisk synpunkt eftersom det är värmen som 

strömmar och inte kylan. Värmebrygga borde vara en riktigare term. [byggnadsfysik, WBT034, 2009 

period 3] 

Det är teoretiskt möjligt att beräkna köldbryggor med analytiska metoder. I vissa fall är geometrin så 

komplicerad att man måste använda ett verktyg för att kunna analysera olika konstruktioner till 

exempelvis HEAT2. 

 

3.2 Sandwichelement  

Sandwichväggar är prefabricerade det vill säga tillverkas vanligen i fabrik. De består av, precis som 

namnet antyder, två betongskivor som omsluter isolering. Den yttre betongskivan har en tjocklek på 

75 mm och den inre som är bärande på 150 mm. Ytterväggsisoleringens tjocklek (D) varierar mellan 

100 och 300 mm och klackisoleringstjocklek (d) varierar mellan 60 och 120 mm, se figur 2. Det enda 

som kvarstår att göra efter tillverkningen är fogning och invändig målningsbehandling. Montering av 

fönster sker med karmskruv i plåtkonsoler som är ingjutna i elementet och utförs antingen i fabriken 

eller ute på bygget. Fördelen med prefabricerade sandwichelement är att monteringen utförs på ett 

mycket smidigt sätt då entreprenören bara behöver placera väggen på rätt plats istället för varje 

material för sig. [Strängbetong – smartare för miljön, 25.07.2010] 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 2. Ett ritat sandwichelement med varierande isoleringstjocklek. Ytterväggsisoleringstjockleken D 

varierar mellan 100 och 300 mm. Klackisoleringstjockleken d varierar mellan 60 och 120 mm. 
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3.3 Skyddsplasten i fönstrets överkant 

I sandwichelementet har Strängbetong AB valt att placera en skyddsplast (HD-polyeten) i fönstrets 

överkant för att avleda vatten, se figur 3. Eftersom materialet har en värmekonduktivitet, 

värmeledande egenskaper, på 0,4 W/mK så kommer den att leda värme bättre än isoleringen. Därför 

analysera detta för att se om skyddsplasten påverkar köldbryggans värde stort eller om den är 

försumbar.  

 

 

 

 

 

 

Nedan visas en detaljerad ritning av skyddsplasten där även struktur och mått förtydligas, se figur 4.  

 

 

 

 

  

Figur 3. Figuren visar skyddsplastens placering i fönsteröppningens överkant 

Figur 4. Figuren visar en detaljerad ritning på skyddsplasten då B varierar beroende på 

klackisoleringens tjocklek. 
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3.4 Köldbryggor i sandwichelement  

En av de köldbryggor som förekommer i sandwichelement inträffar vid anslutningen mellan yttervägg 

och fönster. Detta sker för att i väggen runt om fönstret finns det en betongklack som fönstret fästs i. 

För att göra detta möjligt måste en del av isoleringen ersättas med betongklacken eftersom 

ytterväggens isoleringstjocklek är väldigt stor, se figur 5. Detta görs för att det kan uppstå svårigheter 

med att hitta önskad storlek på fönsterkarmen på den svenska marknaden. Se figur 6 som visar 

värmeflödets riktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan förekommande köldbrygga är skyddsplasten som skär genom isoleringen i fönstrets överkant 

eftersom den har en mycket högre värmekonduktivitet än vad isolering har. Materialets uppgift är att 

leda bort vatten, men har som konsekvens att värmeförlusten ökar.  

 

Figur 6. Figuren visar ett stationärt fall där inne- och utetemperaturen är konstant. Den lila färgen 

visar att innetemperaturen är 1° C medan den blå färgen visar att utetemperaturen är 0° C. Stolpen 

med varierande färger till höger om figuren förklarar temperaturen däremellan.  

Figur 5. Figuren visar betongklacken i ett ritat väggelement. 
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Bilden nedan visar hur temperaturfördelningen i en anslutning mellan yttervägg och fönster kan se ut 

med en värmekamera, se bilden till vänster i figur 7. Tyvärr togs kortet i slutet av maj 2010 runt kl. 

02:30 då utetemperaturen var hög, runt 20° C. Detta gjorde att temperaturskillnaden mellan inne och 

ute inte var stor, även under natten då utetemperaturen är lägre. Trots det finns köldbryggor där och 

visas med en mörkare färg. 

 

 

Figur 7. Bilden till vänster visar termografering på en anslutning mellan yttervägg och fönster. Kallare 

ytor har en blå färg, medan varmare har en orange färg. Här ser man hur värmeflödet strömmar ut via 

fönsterkarmen med tanke på att innetemperaturen var lite högre än utetemperaturen. Bilden till höger 

visar en verklighetsbild på objektet. 
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3.5 HEAT2  

HEAT2 är ett PC-program för tvådimensionell värmeflödesberäkning där en konstruktion ritas upp 

och indelas i ett rutnät. Programmet tillhör den senaste generationen av datormodeller från ”Lund 

Group for Computational Building Physics”.  

Nedan kommer en förklaring på hur programmet har använts under examensarbetet. Figur 8 illustrerar 

ett sandwichelement som kommer att ritas i HEAT2.  

 

  

 

 

 

 

 

Första steget är att modellera geometrin av byggnadsdelen i beräkningsprogrammet med rätt 

dimension som visas i figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Visar en översiktlig bild av HEAT2 programmet. 

Figur 8. Ett ritat sandwichelement på en meters längd som består av 150 mm betong 

på insidan, 100 mm värmeisolering och 75 mm betong på utsidan. 
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Med hjälp av programmet ritar man geometriskt upp en konstruktionsdetalj på ett referensfall (se figur 

10) och anger värmeledningsförmåga och specifik värmekapacitet för ingående material. Även 

randvillkor såsom inne- och utetemperatur matas in i programmet. För att få bättre resultat har antal 

mesh i X samt Y-riktning fördubblats i både referensfallen och beräkningsmodellerna i jämförelse 

med tidigare grundantalet mesh. Ju fler mesh objektet blir uppdelat i desto noggrannare resultat 

redovisas. Beräkningen blir dock mer tidskrävande att slutföra.  

 

 

 

Vid beräkningen av energiflödet genom fönsteranslutningen i HEAT2 programmet har ett referensfall 

skapats och kontrollerats. Därefter beräknar programmet ett stationärt värmeflöde för modellen som 

illustreras i figur 11. 

 

 

 

 

 

Figur 10. Bilden visar ett ritat referensfall. Byggnadsdelen består av 150 mm betong på insidan, 

100 mm värmeisolering och 75 mm betong på utsidan och allt är ritat på 1 m längd 

Figur 11. Bilden illustrerar energiflöden från den varma sidan med röd färg till den kalla sidan med 

blå färg genom ett referensfall. Utetemperaturen är bestämd till 0°C och innetemperaturer är 1°C. 

Med hjälp av färgskalan kan temperaturen studeras. I detta fall är värmeflödet q = 0,3247 W/mK. 
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För att räkna fram den linjära köldbryggan har en beräkningsmodell med mått och andra detaljer ritats 

som figur 12 visar.  

 

 

 

 

 

 

Därefter skapas samma geometri i beräkningsprogrammet där köldbryggor är inkluderade, se figur 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Bilden visar en ritad beräkningsmodell i beräkningsprogrammet HEAT2 där 

samma förutsättningar har skapats som figur 12. 

Figur 12. En ritat beräkningsmodell med angivna mått och detaljer. Figuren visar även 

betongklack, klackisolering med 60 mm och fönsterkarm med dimension 15*90 mm. 
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Efter att geometrin har skapats matas samma förutsättningar in i beräkningsmodellen det vill säga 

randvillkor såsom inne- och utetemperatur, se figur 14. Efteråt simuleras ett stationärt värmeflöde för 

att beräkna storleken på köldbryggorna. 

 

 

Genom att beräkna skillnaden av värmeflödet mellan referensfall (se figur 10) och 

beräkningsmodellen (se figur 13) har storleken på den linjära köldbryggan räknats ut. I detta fall blir 

skillnaden Ψ = 0,0251 W/mK. Energiflödet redovisas som Ψ-värde per meter byggnadsdel. Resultatet 

kommer att visa bland annat värmeflöden genom konstruktionen och eventuella köldbryggors storlek 

Psi – värde, Ψ (W/mK).  

Figur 14. Bilden illustrerar energiflöden från den varma sidan med röd färg till den kalla sidan med 

blå färg genom beräkningsmodellen. Pilarna visar energiflödets riktning mot den kalla sidan. 

Utetemperaturen är bestämd till 0°C och innetemperaturer är 1°C. Med hjälp av färgskalan kan 

temperatur studeras. I detta fall är värmeflödet q = 0,3498 W/mK. 
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4. Beräkning 

Beräkningarna har genomförts med HEAT2. Isoleringstjockleken i väggen (D) varierar från 100 mm 

till 300 mm och klackisoleringstjocklek (d) från 60 mm till 120 mm. Den yttre betongskivans tjocklek 

är 75 mm, medan den inre är 150 mm. Måttet på A varierar beroende på klackisoleringens och 

ytterväggsisoleringens tjocklek. Dessa två byggnadsmaterials värmekonduktivitet, λ skiljer sig väldigt 

stort då betongen ligger på 1,7 W/mK och isoleringen på 0,036 W/mK eller 0,025 W/mK. 

Skyddsplastens värmekonduktivitet är 0,4 W/mK. Figur 15 förtydligar ovanstående information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I HEAT2 matas flera randvillkor in, såsom material, temperatur, mesh samt inre och yttre 

övergångsmotstånd (Rsi = 0,13 m
2
K/W och Rse = 0,04 m

2
K/W). I detta examensarbete består 

sandwichelementet av betong, isolering och fönsterkarm. Dessutom ingår en skyddsplast, som 

kommer att analyseras i efterhand. Temperaturen valdes till 0° C på elementets utsida och 1° C på 

insidan. Fönsterkarmens tjocklek är konstant och har ett värde på 15 mm. Betongklacken har en bredd 

på 90 mm. Värmeflödet är lika med noll endast på de ytor som visas på figur 14 (yta 2 och 6) för 

beräkningsmodell och figur 11 för referensfall. Alla beräkningsexempel ritades med längden en meter. 

För att beräkna den linjära köldbryggan Ψ med HEAT2 måste skillnaden mellan referensfallen och 

beräkningsmodellen tas fram. Sandwichelementet ritas två gånger, första gången utan köldbryggor och 

andra gången med. Därefter räknas skillnaden på värmemängden som transporteras genom objektet för 

båda fallen och får fram den linjära köldbryggan.  

Figur 15. Ett sandwichelement med varierande mått på d, D, A, betongklack och längd på 

fönsterkarmen. Resterande mått i figuren är bestämda för varje fall. 
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4.1 Beräkningsfall 1 – Utan skyddsplast 

I beräkningsfall 1 beräknas alla köldbryggor utan skyddsplast när isoleringens värmekonduktivitet 

varierar mellan 0,025 W/mK eller 0,036 W/mK med PC-programmet. Figuren nedan visar två 

detaljerade ritningar på både referensfallen och beräkningsmodellen med förtydligande information. 

 

Varierande förutsättningar för klackisolering, d = 60 mm 

Fönsterkarm = tjocklek x längd = 15x(d + 10 + 20) = 15x90 mm 

Ytterväggsisolering, D = 100, 150, 180, 200, 250 och 300 mm 

Betongklack = 40, 90, 120, 140, 190 och 240 mm 

A = 170, 220, 250, 270, 320 och 370 mm 

 

Figur 16. Figuren visar två detaljerade ritningar på både referensfallen och beräkningsmodellen. 

Skillnaden på värmeflödet mellan dessa två ger den linjära köldbryggan Ψ (W/mK). 
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Varierande förutsättningar för klackisolering, d = 90 mm 

Fönsterkarm = tjocklek x längd = 15x(d + 10 + 20) = 15x120 mm 

Ytterväggsisolering, D = 100, 150, 180, 200, 250 och 300 mm 

Betongklack = 10, 60, 90, 110, 160 och 210 mm 

A = 140, 190, 220, 240, 290 och 340 mm 

 

Varierande förutsättningar för klackisolering, d = 120 mm 

Fönsterkarm = tjocklek x längd = 15x(d + 10 + 20) = 15x150 mm 

Ytterväggsisolering, D = 120, 150, 180, 200, 250 och 300 mm 

Betongklack = 0, 30, 60, 80, 130 och 180 mm 

A = 110, 160, 190, 210, 260 och 310 mm 

 

Beräkningen som utfördes utan skyddsplast redovisas i bilaga 1. 
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4.2 Beräkningsfall 2 – Med skyddsplast 

I beräkningsfall 2 beräknas alla köldbryggor med skyddsplast när isoleringens värmekonduktivitet 

varierar mellan 0,025 W/mK eller 0,036 W/mK med PC-programmet. Figuren nedan visar två 

detaljerade ritningar på både referensfallen och beräkningsmodellen med förtydligande information. 

 

Varierande förutsättningar för klackisolering, d = 60 mm 

Fönsterkarm = tjocklek x längd = 15x(d + 10 + 20) = 15x90 mm 

Ytterväggsisolering, D = 100, 150, 180, 200, 250 och 300 mm 

Betongklack = 40, 90, 120, 140, 190 och 240 mm 

A = 170, 220, 250, 270, 320 och 370 mm 

 

Figur 17. Figuren visar två detaljerade ritningar på både referensfallen och beräkningsmodellen. 

Skillnaden på värmeflödet mellan dessa två ger den linjära köldbryggan Ψ (W/mK). 
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Varierande förutsättningar för klackisolering, d = 90 mm 

Fönsterkarm = tjocklek x längd = 15x(d + 10 + 20) = 15x120 mm 

Ytterväggsisolering, D = 100, 150, 180, 200, 250 och 300 mm 

Betongklack = 10, 60, 90, 110, 160 och 210 mm 

A = 140, 190, 220, 240, 290 och 340 mm 

 

Varierande förutsättningar för klackisolering, d = 120 mm 

Fönsterkarm = tjocklek x längd = 15x(d + 10 + 20) = 15x150 mm 

Ytterväggsisolering, D = 120, 150, 180, 200, 250 och 300 mm 

Betongklack = 0, 30, 60, 80, 130 och 180 mm 

A = 110, 160, 190, 210, 260 och 310 mm 

 

Beräkningen som utfördes med skyddsplast redovisas i bilaga 2. 
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5. Resultat och diskussion 

I detta kapitel visas resultatet av de beräknade köldbryggor som utförts i kapitel 4 med diagram. De 

har tagits fram med hjälp av PC-programmet HEAT2.  En sammanställning av alla linjära köldbryggor 

redovisas i slutet av bilaga 1 och 2. 

 

5.1 Fall 1 – Utan skyddsplast 

I detta fall är tjockleken på klackisoleringstjocklek (d) bestämd till 60 mm, men ytterväggsisoleringen 

(D) varierar i intervallet 100 till 300 mm. Isoleringen med värmekonduktiviteten 0,025 W/mK ger ett 

Ψ-värdet mellan 0,0186 och 0,0479 W/mK, men vid värmekonduktiviteten 0,036 W/mK är Ψ-värde 

mellan 0,0254 och 0,0662 W/mK. Köldbryggan ökar med växande ytterväggsisolering vilket beror på 

att betongklackens tjocklek blir större i förhållande till klack- och ytterväggsisoleringen. Den kan 

minskas om ett befintligt material ersätts med ett material med lägre värmeledande förmåga. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Diagrammet visar köldbryggans Ψ-värde med bestämd klackisoleringstjocklek på 60 mm 

men varierande värmekonduktivitet och ytterväggsisoleringstjocklekar. Värmekonduktiviteten har 

värdena 0,036 W/mK och 0,025 W/mK och de gäller för övriga diagram. Ytterväggsisoleringstjocklek 

varierar mellan 100 och 300 mm. 
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5.2 Fall 2 – Utan skyddsplast 

I detta fall är tjockleken på klackisoleringstjocklek (d) bestämd till 90 mm, men ytterväggsisoleringen 

(D) varierar i intervallet 100 till 300 mm. Isoleringen med värmekonduktiviteten 0,025 W/mK ger ett 

Ψ-värdet mellan 0,0035 och 0,0306 W/mK, men vid värmekonduktiviteten 0,036 W/mK är Ψ-värde 

mellan 0,0054 och 0,0427 W/mK. I övrigt lika som tidigare. 
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Diagram 2. Diagrammet visar köldbryggans Ψ-värde med bestämd klackisoleringstjocklek på 90 mm 

men varierande värmekonduktivitet och ytterväggsisoleringstjocklekar. Ytterväggsisoleringstjocklek 

varierar mellan 100 och 300 mm. 
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5.3 Fall 3 – Utan skyddsplast 

I detta fall är tjockleken på klackisoleringstjocklek (d) bestämd till 120 mm, men 

ytterväggsisoleringen (D) varierar i intervallet 120 till 300 mm. Isoleringen med värmekonduktiviteten 

0,025 W/mK ger ett Ψ-värde mellan 0,0005 och 0,0206 W/mK, men vid värmekonduktiviteten 0,036 

W/mK är Ψ-värde mellan 0,0011 och 0,0289 W/mK. I övrigt lika som tidigare. 
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Diagram 3. Diagrammet visar köldbryggans Ψ-värde med bestämd klackisoleringstjocklek på 120 mm 

men varierande värmekonduktivitet och ytterväggsisoleringstjocklekar. Ytterväggsisoleringstjocklek 

varierar mellan 120 och 300 mm. 
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5.4 Fall 4 – Med skyddsplast 

I detta fall är tjockleken på klackisoleringstjocklek (d) bestämd till 60 mm, men ytterväggsisoleringen 

(D) varierar i intervallet 100 till 300 mm. Isoleringen med värmekonduktiviteten 0,025 W/mK ger ett 

Ψ-värdet mellan 0,023 och 0,052 W/mK, men vid värmekonduktiviteten 0,036 W/mK är Ψ-värde 

mellan 0,0298 och 0,0697 W/mK. Skyddsplasten ökar köldbryggans inverkan på värmeflödet trots att 

den har en liten tjocklek på en mm och en värmekonduktivitet som är betydligt högre än isoleringens. I 

övrigt lika som tidigare. 
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Diagram 4. Diagrammet visar köldbryggans Ψ-värde med bestämd klackisoleringstjocklek på 60 mm 

men varierande värmekonduktivitet och ytterväggsisoleringstjocklekar. Ytterväggsisoleringstjocklek 

varierar mellan 100 och 300 mm. Värmekonduktiviteten för skyddsplasten är 0,4 W/mK och det 

gäller för kommande diagram. 
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5.5 Fall 5 – Med skyddsplast 

I detta fall är tjockleken på klackisoleringstjocklek (d) bestämd till 90 mm, men ytterväggsisoleringen 

(D) varierar i intervallet 100 till 300 mm. Isoleringen med värmekonduktiviteten 0,025 W/mK ger ett 

Ψ-värdet mellan 0,0068 och 0,0338 W/mK, men vid värmekonduktiviteten 0,036 W/mK är Ψ-värde 

mellan 0,0084 och 0,0455 W/mK. I övrigt lika som tidigare. 
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Diagram 5. Diagrammet visar köldbryggans Ψ-värde med bestämd klackisoleringstjocklek på 90 mm 

men varierande värmekonduktivitet och ytterväggsisoleringstjocklekar. Ytterväggsisoleringstjocklek 

varierar mellan 100 och 300 mm.  



 23 

5.6 Fall 6 – Med skyddsplast 

I detta fall är tjockleken på klackisoleringstjocklek (d) bestämd till 120 mm, men 

ytterväggsisoleringen (D) varierar i intervallet 120 till 300 mm. Isoleringen med värmekonduktiviteten 

0,025 W/mK ger ett Ψ-värdet mellan 0,0032 och 0,0231 W/mK, men vid värmekonduktiviteten 0,036 

W/mK är Ψ-värde mellan 0,0036 och 0,0312 W/mK. I övrigt lika som tidigare. 
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Diagram 6. Diagrammet visar köldbryggans Ψ-värde med bestämd klackisoleringstjocklek på 120 mm 

men varierande värmekonduktivitet och ytterväggsisoleringstjocklekar. Ytterväggsisoleringstjocklek 

varierar mellan 120 och 300 mm.  
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5.7 Skyddsplastens inverkan  

I detta fall är tjockleken på klackisoleringstjocklek (d) bestämd till 60 mm, men ytterväggsisoleringen 

(D) varierar i intervallet 100 till 300 mm. ΔΨ-värdet beräknas genom att ta skillnaden på 

sandwichelementets köldbrygga med och utan skyddsplast.  

Isoleringen med värmekonduktiviteten 0,025 W/mK ger ett ΔΨ-värde mellan 0,0041 och 0,0044 

W/mK men vid värmekonduktiviteten 0,036 W/mK fås ett annat ΔΨ-värde mellan 0,0035 och 0,0044 

W/mK. ΔΨ-värdet bör vara konstant men den varierar eftersom mesh har för stora dimensioner i 

jämförelse med materialets tjocklek. Detta skulle kunna genomföras noggrannare genom att öka 

antalet mesh just på den ytan där skyddsplasten är placerad, men rymdes inte inom tiden för detta 

arbete.  

Skyddsplasten ökar köldbryggans inverkan på värmeflödet trots att den har en liten tjocklek på 1 mm 

och på grund av värmekonduktiviteten som är betydligt högre än isoleringen. I praktiken kan den 

anses vara nästan försumbar för att Ψ-värdet är så lågt. Men i vår teoretiska beräkning anser vi att 

skyddsplastens inverkan inte är försumbar eftersom Ψ-värdet i elementet inte är så stor i jämförelse 

med skyddsplastens Ψ-värde.  
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Diagram 7. Diagrammet visar köldbryggans Ψ-värde med bestämd klackisoleringstjocklek på 60 mm 

men varierande värmekonduktivitet och ytterväggsisoleringstjocklekar. Ytterväggsisoleringstjocklek 

varierar mellan 100 och 300 mm.  
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5.8 Sammanfattning 

Köldbryggan ökar med växande ytterväggsisolering vilket beror på att betongklackens tjocklek blir 

större i förhållande till klack- och ytterväggsisoleringen. Även skyddsplasten ökar köldbryggans 

inverkan på värmeflödet, trots att den har en liten tjocklek på en mm och på grund av 

värmekonduktiviteten som är betydligt högre än isoleringens. I praktiken kan den anses vara nästan 

försumbar för att Ψ-värdet är så lågt. Men i vår teoretiska beräkning anser vi att skyddsplastens 

inverkan inte är försumbar eftersom Ψ-värdet i elementet inte är så stor i jämförelse med 

skyddsplastens Ψ-värdet. 

ΔΨ-värdet bör vara konstant men den varierar eftersom mesh har för stora dimensioner med tanke på 

materialets tjocklek. Detta skulle kunna genomföras noggrannare genom att öka antalet mesh just på 

den ytan där skyddsplasten är placerad, men rymdes inte inom tiden för detta arbete. 

Det går att reducera den linjära köldbryggans inverkan genom att välja ett isoleringsmaterial med låg 

värmekonduktivitet. 
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6. Reducering av köldbryggor i sandwichelement 

Efter all beräkning och analysering som gjorts har vi kommit fram till två olika förslag på hur 

köldbryggor kan reduceras i sandwichelement.   

Ett av förslagen är att hitta ett annat skyddsplastsmaterial som har lägre värmekonduktivitet än den 

som nu används i fönstrets överkant för att minska värmeledningen genom materialet.  

Ett annat förslag är att öka klackisoleringens tjocklek till väggens isoleringstjocklek om möjligt, se 

figur 18. På detta sätt ersätts betongklacken med isolering och mindre värme leds genom den ytan.  

 

 

 

Figur 18. Betongklacken som är gråmarkerad skall ersättas med isolering för att undvika 

köldbryggan som annars förekommer där.  
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7. Slutsats 

Resultatet visar att köldbryggan ökar med växande ytterväggsisolering vilket beror på att 

betongklackens tjocklek blir större i förhållande till klack- och ytterväggsisoleringen. Även 

skyddsplasten ökar köldbryggans inverkan på värmeflödet, trots att den har en liten tjocklek på 1 mm 

och på grund av värmekonduktiviteten som är betydligt högre än isoleringens. I praktiken kan den 

anses vara nästan försumbar för att den linjära köldbryggans Ψ-värde är så litet. Men i detta 

examensarbete visar beräkningen att skyddsplastens inverkan inte är försumbar eftersom Ψ-värdet i 

elementet inte är så stor i jämförelse med skyddsplastens Ψ-värdet.  

Dock går det att reducera den linjära köldbryggans inverkan genom att välja ett material på 

skyddsplasten med låg värmekonduktivitet. Men även öka klackisoleringens tjocklek till väggens 

isoleringstjocklek om möjligt. Detta medför att betongklacken ersätts med isolering och mindre värme 

leds genom den ytan. 

Grundantalet mesh fördubblades bara, då antalet rutor ger noggrannare resultat, eftersom en 

överdriven ökning inte gav en större förändring. Dessutom krävdes det mer tid att utföra 

beräkningsprocessen vid den överdrivna ökningen. Däremot påverkades resultatet en aning vid 

fördubblingen av mesh i jämförelse med grundantalet. 

Då en analys av skyddsplastens inverkan genomfördes har ΔΨ-värdet tagits fram och bör vara 

konstant men varierar eftersom mesh har för stora dimensioner med tanke på materialets tjocklek. 

Detta skulle kunna genomföras noggrannare genom att överdrivet öka antalet mesh just på den ytan 

där skyddsplasten är placerad, men rymdes inte inom tiden för detta arbete.  
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7.1 Förslag till fortsatt arbete 

Ett förslag till fortsatt arbete kan vara att analysera om skyddsplasten påverkar resultatet lika mycket 

som tidigare efter att materialet har bytts ut till ett annat med en lägre värmekonduktivitet.  

Ett annat förslag är att beräkna de linjära köldbryggorna i sandwichelementet då betongklacken har 

ersatts med isolering om möjligt. Det som kan vara svårt här är att hitta en tillräckligt bred fönsterkarm 

ute på den svenska marknaden. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Utan skyddsplast 

Denna bilaga visar värdena på de linjära köldbryggorna som tagits fram med HEAT2. 

Konstruktionsdelen består av en varierande ytterväggstjocklek (D) från 100 till 300 mm och 

klackisoleringstjocklek (d) på 60, 90 och 120 mm. Isoleringen har en värmekonduktivitet på 0,025 

W/mK eller 0,036 W/mK. 
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Klackisolering (d) 60 mm 
 

 

Klackisoleringstjocklek, d=60 mm 

λ = 0,036 W/mK 

Isolertjocklek D  

[mm] 

Referensfall  

[W/mK] 

Beräkningsmodell  

[W/mK] 

Köldbrygga Ψ  

[W/mK] 

100 0,3247 0,3501 0,0254 

150 0,2238 0,2662 0,0424 

180 0,1886 0,2378 0,0492 

200 0,1707 0,2236 0,0529 

250 0,1380 0,1984 0,0604 

300 0,1158 0,1820 0,0662 

 

λ = 0,025 W/mK 

Isolertjocklek D  

[mm] 

Referensfall  

[W/mK] 

Beräkningsmodell  

[W/mK] 

Köldbrygga Ψ  

[W/mK] 

100 0,2324 0,2510 0,0186 

150 0,1587 0,1894 0,0307 

180 0,1333 0,1689 0,0356 

200 0,1204 0,1588 0,0384 

250 0,0971 0,1408 0,0437 

300 0,0813 0,1292 0,0479 

 

 

 

 

Figur 19. Figuren visar två detaljerade ritningar på både referensfallen och beräkningsmodellen. 

Skillnaden på värmeflödet mellan dessa två ger den linjära köldbryggan Ψ (W/mK). 
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Klackisolering (d) 90 mm 
 

 

Klackisoleringstjocklek, d=90 mm 

λ = 0,036 W/mK 

Isolertjocklek D  

[mm] 

Referensfall  

[W/mK] 

Beräkningsmodell  

[W/mK] 

Köldbrygga Ψ  

[W/mK] 

100 0,3247 0,3301 0,0054 

150 0,2238 0,2437 0,0199 

180 0,1886 0,2147 0,0261 

200 0,1707 0,2004 0,0297 

250 0,1380 0,1750 0,0370 

300 0,1158 0,1585 0,0427 

 

λ = 0,025 W/mK 

Isolertjocklek D  

[mm] 

Referensfall  

[W/mK] 

Beräkningsmodell  

[W/mK] 

Köldbrygga Ψ  

[W/mK] 

100 0,2324 0,2359 0,0035 

150 0,1587 0,1728 0,0141 

180 0,1333 0,1520 0,0187 

200 0,1204 0,1417 0,0213 

250 0,0971 0,1236 0,0265 

300 0,0813 0,1119 0,0306 

 

  

Figur 20. Figuren visar två detaljerade ritningar på både referensfallen och beräkningsmodellen. 

Skillnaden på värmeflödet mellan dessa två ger den linjära köldbryggan Ψ (W/mK). 
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Klackisolering (d) 120 mm 
 

 

Klackisoleringstjocklek, d=120 mm 

λ = 0,036 W/mK 

Isolertjocklek D  

[mm] 

Referensfall  

[W/mK] 

Beräkningsmodell  

[W/mK] 

Köldbrygga Ψ  

[W/mK] 

120 0,2751 0,2762 0,0011 

150 0,2238 0,2313 0,0075 

180 0,1886 0,2018 0,0132 

200 0,1707 0,1872 0,0165 

250 0,1380 0,1614 0,0234 

300 0,1158 0,1447 0,0289 

 

λ = 0,025 W/mK 

Isolertjocklek D  

[mm] 

Referensfall  

[W/mK] 

Beräkningsmodell  

[W/mK] 

Köldbrygga Ψ  

[W/mK] 

120 0,1960 0,1965 0,0005 

150 0,1587 0,1639 0,0052 

180 0,1333 0,1426 0,0093 

200 0,1204 0,1321 0,0117 

250 0,0971 0,1137 0,0166 

300 0,0813 0,1019 0,0206 

 

  

Figur 21. Figuren visar två detaljerade ritningar på både referensfallen och beräkningsmodellen. 

Skillnaden på värmeflödet mellan dessa två ger den linjära köldbryggan Ψ (W/mK). 
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Sammanställning 

Sammanställning av värdena på de linjära köldbryggorna för samtliga sandwichelement utan 

skyddsplast. 

 

 Isolertjocklek,  

D [mm] 

 

100 120 150 180 200 250 300 

Konstruktionsdel λ = 0,036 W/mK Klackisoleringstjocklek, 

d [mm] 

Fönsteranslutning 0,0254 --- 0,0424 0,0492 0,0529 0,0604 0,0662 60 

Fönsteranslutning 0,0054 --- 0,0199 0,0261 0,0297 0,0370 0,0427 90 

Fönsteranslutning --- 0,0011 0,0075 0,0132 0,0165 0,0234 0,0289 120 

 

 λ = 0,025 W/mK  

Fönsteranslutning 0,0186 --- 0,0304 0,0356 0,0384 0,0437 0,0479 60 

Fönsteranslutning 0,0035 --- 0,0141 0,0187 0,0213 0,0265 0,0306 90 

Fönsteranslutning --- 0,0005 0,0052 0,0093 0,0117 0,0166 0,0206 120 
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Bilaga 2 – Med skyddsplast 

Denna bilaga visar värdena på de linjära köldbryggorna som tagits fram med HEAT2 med 

skyddsplasten inkluderat. Konstruktionsdelen består av en varierande ytterväggstjocklek (D) från 100 

till 300 mm och klackisoleringstjocklek (d) på 60, 90 och 120 mm. Isoleringen har en 

värmekonduktivitet på 0,025 W/mK eller 0,036 W/mK. 
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Klackisolering (d) 60 mm 
 

 

 

Klackisoleringstjocklek, d=60 mm 

λ = 0,036 W/mK 

Isolertjocklek D  

[mm] 

Referensfall  

[W/mK] 

Beräkningsmodell  

[W/mK] 

Köldbrygga Ψ  

[W/mK] 

100 0,3247 0,3545 0,0298 

150 0,2238 0,2699 0,0461 

180 0,1886 0,2413 0,0527 

200 0,1707 0,2275 0,0568 

250 0,1380 0,2023 0,0643 

300 0,1158 0,1855 0,0697 

 

λ = 0,025 W/mK 

Isolertjocklek D  

[mm] 

Referensfall  

[W/mK] 

Beräkningsmodell  

[W/mK] 

Köldbrygga Ψ  

[W/mK] 

100 0,2324 0,2554 0,0230 

150 0,1587 0,1937 0,0350 

180 0,1333 0,1731 0,0398 

200 0,1204 0,1632 0,0428 

250 0,0971 0,1452 0,0481 

300 0,0813 0,1333 0,0520 

 

  

Figur 22. Figuren visar två detaljerade ritningar på både referensfallen och beräkningsmodellen. 

Skillnaden på värmeflödet mellan dessa två ger den linjära köldbryggan Ψ (W/mK). 
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Klackisolering (d) 90 mm 
 

 

 

Klackisoleringstjocklek, d=90 mm 

λ = 0,036 W/mK 

Isolertjocklek D  

[mm] 

Referensfall  

[W/mK] 

Beräkningsmodell  

[W/mK] 

Köldbrygga Ψ  

[W/mK] 

100 0,3247 0,3331 0,0084 

150 0,2238 0,2465 0,0227 

180 0,1886 0,2177 0,0291 

200 0,1707 0,2033 0,0326 

250 0,1380 0,1779 0,0399 

300 0,1158 0,1613 0,0455 

 

λ = 0,025 W/mK 

Isolertjocklek D  

[mm] 

Referensfall  

[W/mK] 

Beräkningsmodell  

[W/mK] 

Köldbrygga Ψ  

[W/mK] 

100 0,2324 0,2392 0,0068 

150 0,1587 0,1760 0,0173 

180 0,1333 0,1552 0,0219 

200 0,1204 0,1450 0,0246 

250 0,0971 0,1268 0,0297 

300 0,0813 0,1151 0,0338 

 

  

Figur 23. Figuren visar två detaljerade ritningar på både referensfallen och beräkningsmodellen. 

Skillnaden på värmeflödet mellan dessa två ger den linjära köldbryggan Ψ (W/mK). 
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Klackisolering (d) 120 mm  
 

 

 

 

Klackisoleringstjocklek, d=120 mm 

λ = 0,036 W/mK 

Isolertjocklek D  

[mm] 

Referensfall  

[W/mK] 

Beräkningsmodell  

[W/mK] 

Köldbrygga Ψ  

[W/mK] 

120 0,2751 0,2787 0,0036 

150 0,2238 0,2337 0,0099 

180 0,1886 0,2042 0,0156 

200 0,1707 0,1896 0,0189 

250 0,1380 0,1637 0,0257 

300 0,1158 0,1470 0,0312 

 

λ = 0,025 W/mK 

Isolertjocklek D  

[mm] 

Referensfall  

[W/mK] 

Beräkningsmodell  

[W/mK] 

Köldbrygga Ψ  

[W/mK] 

120 0,1960 0,1992 0,0032 

150 0,1587 0,1665 0,0078 

180 0,1333 0,1452 0,0119 

200 0,1204 0,1347 0,0143 

250 0,0971 0,1163 0,0192 

300 0,0813 0,1044 0,0231 

 

  

Figur 24. Figuren visar två detaljerade ritningar på både referensfallen och beräkningsmodellen. 

Skillnaden på värmeflödet mellan dessa två ger den linjära köldbryggan Ψ (W/mK). 
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Sammanställning 

Sammanställning av värdena på de linjära köldbryggorna för samtliga sandwichelement med 

skyddsplast. 

 

 Isolertjocklek, 

 D [mm] 

 

100 120 150 180 200 250 300 

Konstruktionsdel λ = 0,036 W/mK Klackisoleringstjocklek, 

d [mm] 

Fönsteranslutning 0,0298 --- 0,0461 0,0527 0,0568 0,0643 0,0697 60 

Fönsteranslutning 0,0084 --- 0,0227 0,0291 0,0326 0,0399 0,0455 90 

Fönsteranslutning --- 0,0036 0,0099 0,0156 0,0189 0,0257 0,0312 120 

 

 λ = 0,025 W/mK  

Fönsteranslutning 0,0230 --- 0,0350 0,0398 0,0428 0,0481 0,0520 60 

Fönsteranslutning 0,0068 --- 0,0173 0,0219 0,0246 0,0297 0,0338 90 

Fönsteranslutning --- 0,0032 0,0078 0,0119 0,0143 0,0192 0,0231 120 

 


