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Sammanfattning 

Det konstrueras i stor utsträckning bristfälliga detaljlösningar på 

byggnader i dagsläget. Den bärande stommen i konstruktionen 

prioriteras ofta medan det inte ägnas lika mycket fokus åt att 

tillgodose de byggnadsfysiska aspekterna. Anledningen till de 

bristfälliga detaljerna är även att den som utför arbetet saknar rätt 

kunskap och tid. För att skapa en förbättring behövs ett hjälpmedel!  

Kunskap och erfarenhet om hur bra detaljer skapas finns redan i 

företag, svårigheten är dock att sprida kunskapen till de som är i 

behov av den.  

Målet med denna rapport är att skapa en metodik som blir startskottet 

för ett omfattande arbete kring framtagandet av ett detaljbibliotek, 

vars syfte är att sprida byggnadsfysiska kunskaper inom företaget och 

inspirera konstruktörer till att konstruera bra detaljlösningar. 

Biblioteket ska innehålla byggnadsfysiskt utredda detaljlösningar som 

analyserats enligt den utarbetade metodiken. Metodiken kommer göra 

det möjligt att på ett enkelt sätt utvärdera detaljlösningar, för att sedan 

presentera dessa med uträknade värden och rekommendationer i 

detaljbiblioteket.  

Via intervjuer med konstruktörer och en omfattande genomgång av 

byggnadsprojekt, har 7st detaljlösningar valts ut för att utredas och 

sedan exemplifiera hur dokumenten i detaljbiblioteket kommer att 

gestalta sig.  

Exemplen går att se i rapporten, och de kommer även att utgöra 

embryot till det slutgiltiga detaljbiblioteket. Detaljbiblioteket kommer 

sedan ligga ute på Sweco Structures interna nätverk, så att detaljerna 

blir lättåtkomliga för de som är i behov av dem.  

Nyckelord: köldbryggor, detaljlösningar, köldbryggeberäkningar, 

temperaturfördelning, metodik, detaljbibliotek. 
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Abstract 

It is constructed inadequate detail solutions of buildings in the current 

situation. The carrying frame of the structure is often given priority 

while it is not given as much focus to solve the building physical 

aspects. The reason for the inadequate detail is also that the person 

doing the don´t has the right knowledge or time. In order to create an 

improvement, a tool is needed! 

 Knowledge and experience of how well the details are created already 

exists at the company, the difficulty is to spread the knowledge to 

those who are in need of it. 

The objective of this report is to create a methodology that will mark 

the start of an extensive work on the development of a detail library 

whose purpose is to spread building physical skills within the 

company and inspire constructors to construct good detail solutions. 

The library will include good building physical detail solutions which 

were analyzed according to the produced methodology. The method 

will allow to easily evaluate detail solutions, and to present them with 

calculated values and recommendations in detail library. 

Through interviews with designers and a comprehensive review of 

construction projects, has 7 detail solutions been selected to be 

examined, and then illustrate how the documents in detail the library 

will be presented.  

The examples will be seen in the report, and they will also serve as the 

embryo of the definitive and large detail library. Detailed library will 

then be placed at Sweco Structures internal network, so that the details 

are easily accessible for those who are in need of them. 

 

Keywords: thermal bridges, detail solutions, thermal bridge 

calculations, temperature distribution, methodology, detail libraries. 
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Begreppsdefinitioner  
 

 Kondensation(kondens) – Då ånga övergår till vätska. Sker då 

mättnadsånghalten överskrids eller RF 100% 

 Lambdavärde (λ=L) – Värmekonduktivitet(värmeledningsförmåga) 

[W/m*K] 

 Läckflödeskoefficienten (Psi-värde, Ѱ) - Hur mycket energi som 

strömmar igenom köldbrygga, vid temperaturskillnaden 1 grad mellan 

inne- och utemiljön [W/m*K] 

 Mättnadsånghalt inne (Vi) – Den maximala ånghalten inomhus vid 

en viss temperatur [kg/m
3
] 

 Mättnadsånghalt ute (Ve) – Den maximala ånghalten utomhus vid 

en viss temperatur [kg/m
3
] 

 RF(relativ fuktighet) – Den verkliga ånghalten dividerat med 

mättnadsånghalten [%] 

 Rse – Det yttre värmeövergångsmotståndet [m
2
K/W] 

 Rsi – Det inre värmeövergångsmotståndet [m
2
K/W] 

 Specifik energianvändning – Den energi som en byggnad använder vid 

normalanvändande under ett normalår. Hushållsel ingår inte [kWh/m
2
*år] 

 Ånghalt (v) – Vattenångans massa dividerat med den totala volymen 

[kg/m
3
] 

 Ångspärr – Ett skikt i en konstruktion som har i uppgift att hindra 

fukttransport genom både vattenångdiffusion och fuktkonvektion 
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

Bakgrunden till arbetet grundar sig i vetskap om att det i stor 

utsträckning konstrueras byggnader med bristfälliga detaljlösningar i 

dagsläget. Det är viktigt att ta värme och fuktegenskaper i beaktning. 

Byggnadens anslutningar och andra kritiska delar där det är svårt att 

värmeisolera, lufttäta och fuktsäkra prioriteras inte alltid. Det sker ofta 

på grund av att konstruktören eventuellt inte har kunskap eller tid - 

därför behövs det ett hjälpmedel! 

Studier har tidigare utförts om hur byggnader skall konstrueras lufttätt 

t.ex. Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar (Wahlgren, 

2010). Det finns också redan olika samlingar av köldbryggor med 

uträknade värden för läckflödeskoefficienten, men de är ofta mycket 

översiktliga och utförda av något företag som säljer isoleringsmaterial 

eller liknande. Det skapar en osäkerhet i hur trovärdiga resultaten är, 

då det företaget kan anpassa värdena för att öka sin försäljning. Sweco 

Structures har insett svårigheten med att konstruera bra detaljlösningar 

och även insett att det finns ett stort behov till förbättring. Moderna 

välisolerade och täta byggnader kräver detaljer som håller samma 

standard som konstruktionerna i övrigt för att uppnå så bra resultat 

som möjligt. Om byggnaden värmeisoleras mer utan att ta hänsyn till 

köldbryggor så kan hela insatsen ha varit förgäves (Asdrubali et al., 

2011). För att lyckas med det så krävs en fördjupad kunskap inom 

byggfysik, något som det alltid är nyttigt att förbättra, men det tar tid 

och kostar pengar att utbilda. 

Det är allmänt känt att klimatet genomgår förändringar, då 

förbränning ger upphov till växthusgaser vilka skapar en växthuseffekt 

som gör att jordens temperatur stiger. När jordens befolkningsmängd 

ökar, samtidigt som företagen vill expandera, resulterar det i en ökad 

förbränning och därmed en ökad påverkan på jorden, vilket i sin tur 

kräver en förändring. Stora delar av världen och i synnerhet Sverige är 
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inne i en överfasningsperiod, där miljövänligare energislag uppfinns 

och ofta prioriteras. Lika väl som att göra energianvändningen mer 

miljövänlig så ställs det allt högre krav på samhället i stort att minska 

energianvändningen för bl.a. fordon, maskiner, elektronik och inte 

minst inom byggsektorn.  

 

Hela byggsektorn står för 40% av världens energianvändning (Tadeu 

et al., 2011), vilket gör den till en stor bov i dramat. Av de 40% är ca 

5/6 energi som används för drift under dess brukstid (Persson, 2002), 

och där ingår den specifika energianvändningen. Därför är behovet att 

minska dess specifika energianvändning stor. Det krävs förändringar 

för att lyckas minska på energianvändningen. Rapporten Optimal 

economic exploitation of hydrogen based grid-friendly zero energy 

buildings (Milo et al., 2010) hävdar att den totala energianvändningen 

inom byggsektorn går att minska med 60% till och med år 2050 om 

omedelbara åtgärder till förbättring utförs, där ingår bl.a. minskning 

av den specifika energianvändningen..  

 

Krav på byggnaders energianvändning blir allt hårdare även från 

myndigheter, vilket visas t.ex. då Boverket år 2009 stärkte kraven för 

eluppvärmda byggnader och nu år 2012 även har skärpt kraven för 

resterande energislags specifika användning och genomsnittlig 

värmeisolering med ca 20% (Boverket, 2011). Det visar att minskning 

av byggnaders energianvändning spelar stor roll ur politisk synvinkel 

(Asdrubali et al., 2011). Det finns även ett uppstolpat mål från EPBD 

(Energy Performance of Buildings Directive) (Marszal, 2010) som 

hanterar energifrågor och är ett respekterat samarbete inom EU (Tadeu 

et al., 2011), om att alla nya hus som byggs år 2020 ska vara av 

passivhus karaktär, så kallade Nära Noll Energihus (NNE) För att 

lyckas med det krävs ett nytänkande och förändringar. 

Enligt rapporten Dynamic calculation of thermal bridges (Mao & 

Johannesson, 1997) så ökar den totala specifika energianvändningen 

med mellan 2-21% om köldbryggor tas med i beräkningarna, mot om 
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de skulle frånses. Rapporten Simulation of dynamic linear thermal 

bridges using a boundary element method Model in the frequency 

domain (Tadeu et al., 2011) anger i sin tur att specifika 

energianvändningen ökar med 9-19%. Det bekräftar att energi som 

transmitteras genom köldbryggor, inte är försumbara. Köldbryggor 

ger störst procentuell förlust i byggnader med mycket värmeisolering 

till skillnad från hus med lite värmeisolering (Larbi, 2004), vilket gör 

det än viktigare för de byggnader där en vilja om låg 

energianvändning önskas/projekteras. 

 

För att det högre krav som ställs på minskad energianvändning ska 

tillgodoses så ställs högre krav på byggnaders lufttäthet och 

värmeisolerande förmåga. 

Redan i programskedet är det viktigt att det ställs krav på att det ska 

prioriteras bra detaljlösningar. Om det inte finns något krav på 

genomtänkta detaljlösningar så kommer det troligtvis inte bli någon 

prioritering, då noggrannare beräkningar och mer tid måste ägnas vid 

framtagning av detaljerna. 

Det är även viktigt att det finns en tanke/planering i 

projekteringsskedet för att det ska blir en bra detaljlösning. För att 

uppnå det underlättar det med ett bra hjälpmedel. Det är kring hur 

hjälpmedlet kommer att se ut som detta arbete fokuserar på. Avsikten 

är att minska tiden vid bedömning av en detaljs utförande, och ge ett 

hyfsat korrekt värde för värmeflödet genom köldbryggan, vilket 

underlättar vid jämförandet detaljer emellan. Det ska vara tydligt 

demonstrerat på ritning och gärna beskrivet med ord där det är 

komplicerat, så att byggarna i byggskedet kan utföra uppgiften som 

den var tänkt att utföras från början. 
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1.2. Problem  

Vetskapen om behovet av värmeisolering i konstruktionen är ofta 

välkänt, medan kunskapen om hur en köldbrygga minimeras samt de 

konsekvenser som en köldbrygga kan innebära, ibland bygger på 

antaganden, myter eller bristande kunskap. Förstudier har visat att det 

under ett projekt inte alltid finns tid att noggrant utreda hur en detalj 

bäst ska utformas ur energi- och fuktsynpunkt, då tiden ofta är knapp 

och kunskapen inte alltid finns hos personen som utför arbetet. 

Prioriteten ligger ofta på att få de bärande delarna att hålla och då 

kommer klimatskalets funktioner i andra hand. 

Att en detaljlösning inte är så bra utförd som den skulle kunna ha varit 

kan bero på många anledningar. Studier har gjorts för att utreda vart i 

byggprocessen felen uppstår och visar att det finns behov av 

förbättring i alla led. Allra störst behov av förbättring är det i 

projekteringsskedet. 

Skedet i byggprocessen där fel uppstår (Nevander, 1994) indelas 

enligt: 

1. Projekteringsskedet 51 % 

2. Utförandeskedet 25 % 

3. Materialprestanda 10 % 

4. Överpåverkan, Användning 9 % 

5. Övrigt 5 % 

Den procentfördelningen stämmer bra överens med rapporten 

lufttäthetsfrågorna i byggprocessen (Sikander S. , 2004) där det via 

intervjuer med personer i byggbranschen klargörs att det allt för ofta 

konstrueras undermåliga detaljer i projekteringsskedet och även med 

undermåliga beskrivningar, vilket gör detaljen svår att förstå; därmed 

finns det gott med utrymme för förbättring. 
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1.3. Syfte, mål och frågeställning  

 

1.3.1.  Syfte 

Syftet med detta arbete är att öka och sprida kunskaper om byggfysik, 

samt att hjälpa konstruktörer att ta fram sunda detaljlösningar ur 

framförallt fukt- och energisynpunkt. Dock även ur 

lufttäthetssynpunkt. 

 

1.3.2. Mål  

Målet med examensarbetet är att skapa en metodik för att först och 

främst kunna utvärdera köldbryggors fukt- och värmeegenskaper i 

detaljlösningar, men även för att kunna utvärdera dem ur 

lufttäthetssynpunkt. Metodiken ämnar leda till skapandet av ett 

detaljbibliotek där det ska finnas säkra förslag på användbara 

detaljlösningar. 

Så småningom då biblioteket vuxit och tagit form ska konstruktören 

ha möjlighet att söka efter liknande/motsvarande detaljlösningar i 

biblioteket för att få inspiration och kunskaper till ett hållbart 

byggande. I denna rapport visas några exempel som fungerar som de 

första exemplen i biblioteket. 

 

1.3.3. Frågeställningen i rapporten 

Hur skapas och presenteras information om goda exempel på 

konstruktionsdetaljer ur framförallt köldbrygge- och fuktsynpunkt, 

men även ur lufttäthetssynpunkt, för konstruktörer? Föreliggande 

rapport behandlar dels en metodik för att ta fram en lösning på 

frågeställningen, samt hur lösningen kan se ut.  
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1.4. Målgrupp  

Målgruppen för rapporten är i huvudsak de personer som kommer att 

utveckla detaljbiblioteket samt bibliotekets framtida användare, dvs. 

konstruktörer som i sitt arbete behöver kunskap och inspiration om 

hur en bra detaljlösning kan se ut. Rapporten kan även ligga till grund 

för undervisning. 
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2. Metod 

2.1. Förutsättning 

Examensarbetet omfattar tio veckors heltidsstudier, vilket motsvarar 

15 högskolepoäng. Studien kommer ske med handberäkningar och 

datorprogram. 

 

Byggnadskonstruktörers kunskaper om klimatskärmens funktion, ur 

byggnadsfysikalisk synvinkel är ibland begränsade. Istället för att 

utbilda dem i detta så är tanken att de lär sig under byggprocessens 

gång, när de aktivt arbetar med detaljer. Sweco Structures’s idé är att 

konstruktören ska vända sig till deras interna kunskapsdatabas 

Swecopedia (som finns att tillgå på deras interna nätverk), och i ett 

detaljbibliotek hitta goda detaljlösningar, vilka kan tillämpas eller 

likna en lösning i det aktuella fallet. För att inte räkna på oändligt 

många typer av köldbryggor/detaljlösningar, så beslutades att en 

inventering av köldbryggor skulle utföras med utgångspunkt av äldre 

projekt och samtidigt intervjua konstruktörer om vilka köldbryggor 

som är vanligt förekommande i projekt. Ett urval av dessa utgör ett 

embryo till detaljbiblioteket, vilka även används som exempel i denna 

föreliggande rapport.  

 

Det finns tidigare studier utförda inom rapportens aktuella områden: 

köldbryggor, hur beräkningar av dem går till och beräkningsprogram. 

Se rapporterna : Statistical modelling of heat transfer for thermal 

bridges of buildings (Larbi, 2004), Effect of 2D modelling of thermal 

bridges on the energy performance of buildings, Numerical 

application on the Matisse apartment (Deque, Ollivier, & Roux, 

2000), Heat flow visualization for thermal bridge problems (Fukuyo, 

2003). Se även boken: Heat conduction in two and three dimensions, 

computer modelling of building physics applications (Blomberg, 

1996). 
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2.2. Avgränsning 

Avgränsningen i rapporten kommer ske enligt följande: Under 

inventeringen av detaljer, kommer den endast skett i Sweco Structures 

arkiv med byggnadsprojekt. Att bygga upp ett fullständigt 

detaljbibliotek är ett omfattande arbete, således begränsas rapporten 

till att redovisa metodiken för hur detta kan åstadkommas samt att visa 

hur metodiken kan tillämpas genom exempel på några utvalda 

köldbryggor från verkliga projekt. Köldbryggor som används är 

endast linjära två tvådimensionella köldbryggor. (ej punktformiga 

eller tredimensionella). 
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2.3. Arbetsgång 

För att nå målet, som är en fungerande och strukturerad metodik, för 

framtagande av detaljlösningar som inspiration för konstruktörer, så 

har följande arbetsgång har använts: 

1. Litteraturstudier: 

a. Leta i litteratur inom det aktuella området för att få 

fördjupad kunskap. Litteratur har tillhandahållits i 

Sweco Structures interna litteraturarkiv, rapporter från 

myndigheter, fackmannalitteratur och vetenskapliga 

rapporter. 

2. Inventeringar och identifieringar av köldbryggor utifrån 

tidigare projekt som Sweco Structures genomfört. 

a. Intervjua konstruktörer och annan kunnig personal om 

projekt, där de vet att detaljerna blivit bra eller projekt 

där de, av olika anledningar, skulle kunna utförts bättre  

(se avsnitt 2.4.2.). 

b. Sortera fram med hjälp av inlärd kunskap och med 

hjälp av kompetent personal på företaget, de detaljer 

som är bra att ha med i denna rapport. 

3. Utifrån några valda exempeldetaljer, kvantifiera 

köldbryggeverkan (Psi-värdet).  

a. Modellera konstruktionerna i beräkningsprogram för 

att bestämma Psi-värdet.  

b. Visa med exemplen hur ”allvarlig” köldbryggan är. 

c. Visa temperaturerna som fås vid konstruktionsytorna 

samt vid ångspärren under bestämt klimat. 

d. Belys risken om det finns risk för kondens vid 

ångspärren.  

4. Köldbryggorna samt dessas fuktaspekter (enl. punkt 3 upptill) 

bilägges i befintlig checklista som används av konstruktörer 

vid projektering. 
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5. Forma ett tillvägagångssätt för hur den skapade informationen 

garanteras vara korrekt. 

6. Skapa ett exempel för hur hjälpmedlet för konstruktörer bäst 

borde utformas och vilka fakta som bör finnas med. Ge även 

förklaringar för hur hjälpmedlet ska användas.  

7. Ge förslag till fortsatt arbete/utveckling.  
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2.4. Genomförandet av arbetet som ligger till grund för 

metodiken 
I detta avsnitt beskrivs genomförandet av arbetet mer i detalj. 

Arbetsgången i det här arbetet är viktig eftersom den ligger till grund 

för föreslagna metodiken om hur framtida arbetsgången bör ske. 

 

1. Litteraturstudier. 

Vid litteratur studierna så har litteratur gåtts igenom som gett lärdom 

om detaljlösningar och ämnen som kommer att vara viktiga för att ha 

möjlighet att förstå och utvärdera dem. 

2. Inventering av detaljlösningar. 

Det utfördes intervjuer med anställda på företaget. Det här arbetet 

utförs för att skapa ett hjälpmedel som riktar sig mot konstruktörer, då 

är det mycket nyttigt att ha deras erfarenheter, tankar och synpunkter i 

åtagande, så hjälpmedlet blir vad de är i behov av.  

Under intervjuerna kom det fram information om projekt som 

innehåller detaljer vilka skulle kunna passa för just det här arbetet. En 

del av de projekt som de rekommenderade, gjordes det en grundlig 

genomgång av. Genomgången innehöll bland annat förklaringar som: 

 Vad det var för typ av byggnad? 

 Vilka krav som fanns på byggnaden från beställaren? 

 Varför den konstruerats som den gjordes? 

 Hur stort fokus det hade varit på köldbryggor i projektet?   

Svaren på frågorna varierade från projekt till projekt. Det märktes på 

detaljernas standard att den varierade mycket beroende på hur mycket 

krav det ställts på dess utförande.  

Det finns också en annan skillnad på projekten. Det finns flertalet 

projekt där det är mycket svårt att påverka detaljutförandet, då tydliga 

instruktioner och ritningar på hur detaljen ska vara konstruerad 

kommer från beställaren. Vid granskning av några sådana 



12 
 

instruktioner gick det att se att de handlingarna är av varierande 

standard som inte alltid håller den klass som många nya byggnaders 

detaljer skulle behöva hålla. I de fallen är det svårt för Sweco 

Struktures som konsult att påverka resultatet.  

För att få en större förståelse diskuterades det även mycket mer än 

detaljerna under intervjuerna. Diskussioner om materialval, bärande 

konstruktioner, stomkompletteringar, täthet mm, kom på tal. Det 

viktigaste som kom ut ifrån intervjuerna, förutom vilka detaljer som 

skulle kunna användas, var alla personliga erfarenheter och råd som 

den intervjuade har samlat på sig under år av arbete inom 

byggbranschen. Alla information från intervjuerna har varit med 

forma den här rapporten och efterföljande detaljbibliotek. 

 

3. Utsortering av detaljlösningar till biblioteket 

När intervjuerna var avklarade och flertalet projekt var granskade, 

skulle det med hjälp av inlärd information bestämmas vilka detaljer 

som skulle vara med i rapporten. Detta för att exemplifiera hur 

beräkning och granskning av dem ska gå till, samt hur 

detaljbiblioteket skulle kunna komma att se ut. 

Kriterierna för att en detalj ska användas var: 

 Detaljen ska komma ifrån ett verkligt projekt. 

 Detaljen ska vara av den typen att den sannolikt kommer kunna 

finnas liknande detaljer i framtida projekt. 

 Det ska finnas någon nytta med att just beskriva detaljen som 

valts. Antingen för att den är utförd klanderfritt, att den kan visa 

på förbättrings förslag eller visa på något som bedöms viktigt att 

veta. 

Utsorteringen mynnade ut i 7st utvalda detaljer: 3st detaljer där en 

vägg möter ett tak och 4st där en vägg möter en platta på mark. 

Detaljerna har dock olika sammansättning av byggnadsmaterial. Alla 

detaljer är valda i samråd med anställda på Sweco Structures.  
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Då inventeringen av projekt utfördes, uppmärksammades det att vissa 

typer av detaljer fanns med i ett större antal projekt än andra. De som 

valts att beskriva i rapporten är några av de vanligaste.   De 7st valda 

detaljerna utsågs är för att de alla först och främst uppfyller de ovan 

ställda kraven, men även för att de olika detaljerna krävde olika 

beräkningsmetoder och olika antaganden vid beräkning. Mer om vilka 

skillnader det varit vid uträkning och i antaganden går att se i 

avsnitt 3.6. 

 

4. Kvantifiera köldbryggeverkan i detaljen/detaljerna 

 

En del av den information som ska finnas med i det slutgiltiga 

detaljbiblioteket är Psi-värdet, även kallad läckflödeskoefficienten. 

För att ta reda på den så användes ett beräkningsprogram. Det går att 

läsa mer om programmet och hur beräkningar utförts i kapitel 3. 

Då ett beräknat Psi-värde kommer att finnas att tillgå till varje 

detaljlösning i detaljbiblioteket så kommer det bli enkelt att kunna 

jämföra olika detaljer. 

 

5. Temperaturfördelning i konstruktionen 

 

En del i fuktsäkringen av en konstruktion är att hindra fukt från att 

kondensera i den. För att beräkna risken har en 

temperaturfördelningsberäkning i beräkningsprogrammet utförts. 

Den förklarar vilka temperaturer som förekommer i konstruktionen.  

 

När det är givet hur temperaturen är fördelad i konstruktionen så är 

det nödvändigt att veta vid vilken temperatur som inomhusluften 

kondenserar. Beräkningen skedde med en inomhus temperatur på 

23 °C, och en utomhustemperatur på -20 °C. Det gav som resultat att 

det är absolut nödvändigt att hålla temperaturen på den ”varma 

sidan” av väggen minst 8 °C ur fuktsäkerhetssynpunkt (ingen hänsyn 
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har tagits ur komfortsynpunkt) . Mer om hur den beräkningen 

genomförts, se avsnitt 3.5. 

 

6. Säkring av lösningar och data 

Det är viktigt att all information som skapas är kontrollerad. Med 

kontrollerad så menas att den är korrekt och går att lita på. Om 

konstruktörer ska använda informationen i verkliga projekt är det en 

mycket viktig faktor. Annars kommer det inte fungera till sitt syfte.  

Kontrollen på exemplen har skett av byggfysiskt kunnig personal på 

företaget. 

 

7. Konstruktörshjälpmedel 

För att konstruktörer ska kunna dra nytta av de utvalda och 

beräknade detaljlösningarna, behövs ett enkelt och tydligt 

tillvägagångssätt att få tillgång till dem. Det är även att 

rekommendera att ha en metod att kunna bocka av att det har 

kontrollerats mot detaljbiblioteket.  

På Sweco Structures interna nätverk så finns en tjänst som heter 

Swecopedia, vilken är till för att söka information inom företaget. 

Målet är att detaljbiblioteket ska finnas tydligt sorterat på 

Swecopedia. När konstruktören söker information och behöver ha 

åtkomst till en viss typ av detalj så får konstruktören kryssa i några 

rutor med information om vad för typ av detalj som systemet ska 

söka fram. Det ska även gå att skriva in några förklarande ord. Då 

ska det visas en lista med detaljlösningar som matchar sökningen 

som utförts. Listan blir olika lång beroende på detaljeringsgrad på 

sökningen. Konstruktören kan då leta igenom de olika detaljfilerna 

efter en lösning som passar. 

Sweco Structures har tidigare använt sig av checklistor vid 

fuktsäkring av en konstruktion. Checklistorna hjälper till att försäkra 

att alla kriterier för att lyckats med fuktsäkringen, har funnits i 
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åtanke vid konstruktionstillfället. I nuvarande läge förekommer inte 

köldbryggor i listan. 

Det kommer att tillkomma en punkt på den befintliga checklistan 

(avsnitt 4.3.). Den punkten kommer att härleda konstruktören till 

detaljbiblioteket, för att där söka upp en liknande detaljlösning. Då 

det behöver bockas av i en checklista så är risken att glömma bort att 

utföra kontrollen mindre, och gör det svårare att ignorera den pga. 

lathet.  
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3. Kvantifiering av köldbryggeverkan och 

temperaturfördelning 
Detta är punkt 4 och 5 i genomförandet. 

 

3.1 Beräkningsmetodik 

När köldbryggeverkan ska beräknas så finns det standarder för hur 

beräkningen skall gå till. De beskrivs i SS-EN ISO 10211:2007. 

Läckflödeskoefficienten är värdet för värmeeffekten som passerar 

genom köldbryggan i enheten W/m*K. Läckflödeskoefficienten som 

har betäckningen Ѱ och uttalas Psi-värde, går att beräkna utan 

beräkningsprogram, men då är beräkningarna mycket komplexa om 

det över huvud taget finns analytiska lösningar för dem. 

Beräkningarna skulle även ta mycket lång tid att utföra, därför är det 

inte försvarbart att beräkna för hand. Vanligast är nuförtiden att 

använda numeriska beräkningsprogram.  

Det finns flera olika beräkningsprogram på marknaden. Värden i 

rapporten har räknats fram med ett sådant program, med namnet 

Heat2 (Blomberg, 1996).  

Beskrivningar av Heat2 och andra beräkningsprogram samt flera 

metoder för bedömning av köldbryggor finns i rapporten Metoder för 

köldbryggeberäkningar i designprosessen (Wingård, 2009). 
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3.2. Heat2 
Heat2 har använts i det här arbetet och valet beror på att Sweco 

Structures använder detta beräkningsprogram. Heat2 är ett 

tvådimensionellt beräkningsprogram som baseras på den numeriska 

metoden FDM (Finit-differensmetoden) och räknar enligt SS-EN ISO 

10211:2007.  

FDM använder sig av en mängd rektangulära celler som placeras 

bredvid varandra för att tillsammans skapa en konstruktionsdel i form 

av en rektangel, som t.ex. ett skivmaterial i en vägg(se figur 1). 

I beräkningen så komprimeras cellens massa till en temperaturnod 

som är placerad mitt i cellen(se figur 1). Mellan varje nod finns ett 

värmemotstånd som är beroende av värmekonduktiviteten för det 

material som cellen är definierad till, samt cellens mått. Ett mer 

isolerande material har ett större värmemotstånd och tvärt om. För 

varje nod utförs en värmebalans som räknar ut en temperatur i cellen 

beroende på temperaturer i närstående celler. Beräkningen för att 

bestämma temperaturfält och värmeflöden blir således iterativ 

(beräknar om beräkningen tills ett resultat går att avläsa). 

Det ger som följd att när temperaturen på vardera sidan om materialet 

är definierad (som de behöver vara i programmet), och materialet som 

cellerna är en del av är definierat (vilket den även måste vara), så 

skapar det ett verklighetstroget värmeflöde genom materialet, vilket 

går att dokumentera. 

Figur 1, Celler och noder i FDM 

(Blomberg, 1996) 
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Heat2 är en smart programvara och kan vid en tydligt definierad 

konstruktion räkna ut värdet för köldbryggan själv. Vissa köldbryggor 

har programmet dock svårt att förstå och klarar då inte av att beräkna 

ett värde för köldbryggan.  

Programmet kan oftast ändå räkna ut ett värde för den totala mängden 

värmeflöde som passerar genom den uppritade konstruktionen. Sedan 

får konstruktionen efter behov modelleras om stegvist för att få ut 

värden på energiflödet genom de konstruktionsdelar som ligger intill 

köldbryggan. De intilliggande konstruktionsdelarna subtraheras bort 

så att endast värdet för köldbryggan finns kvar (figur 2). För mer fakta 

om FDM, HEAT2, dess beräknings metoder och funktioner, se 

(Blomberg, 1996) och (Blocon, 2011). 

 

 
Figur 2, Delar som subtraheras bort vid beräkning av köldbrygga 
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3.3. Beräkning köldbrygga, teori 

Beräkningarna i rapporten kommer vara steady-state beräkningar 

(Blomberg, 1996). Med en steady-state beräkning menas en beräkning 

som bara innehåller stationära förhållanden så som konstanta variabler 

under en längre tidsperiod och den tar inte häller hänsyn till 

materialens värmetröghet. För att läsa mer om steady-state 

beräkningar, se SS-EN ISO 10211:2007 och (Blomberg, 1996). 

Standarden SS-EN ISO 10211:2007, förklarar att beräkningar för 

köldbryggor ska ske för en meter konstruktionsdel åt vardera håll om 

själva köldbryggan(se figur 3), beräkningar sker ej på hela 

byggnadens klimatskärm. Därför är det viktigt att identifiera vart 

köldbryggan är, samt att avgränsa beräkningsområdet 

(konstruktionsdelen) som ska matas in i beräkningsprogrammet. Den 

standarden behöver frånses vid modulering, för att programmet ska 

förstå och kunna räkna på konstruktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Heat2 kan för enklare konstruktioner beräkna köldbryggans 

läckflödeskoefficient själv. Heat2 beräknar då ett värmeflöde för t.ex. 

väggar och golv där inte köldbryggan längre påverkar värmeflödet.  

Sedan beräknar den värmeflödet genom hela konstruktionen. När det 

är utfört så subtraheras värmeflödet genom vägg och golv bort, så 

Figur 3, Vägglängd vid beräkning, bild från SS-EN 

ISO 10211:2007 
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endast köldbryggan kvarstår. Varför den behöver mer vägg är för att 

köldbryggan kan påverkar värmebalansen en längre sträcka i väggen 

än en meter.  

För mer komplexa konstruktioner måste Psi-värdet beräknas för hand 

på basis av Heat2’s framräknade värmeflöden, enligt ekvationer i 

avsnitt 3.4. Utöver värmeflöden beräknar Heat2 de temperaturfälten 

uppstår i de modellerade konstruktionsdelarna.   

 

Köldbrygga vid mark 

När en köldbrygga i anslutning till marken t.ex. en kantbalk vid en 

betongplatta på mark ska beräknas, så finns det några speciella 

bestämmelser att ta hänsyn till. Modelleringen i 

beräkningsprogrammet ska ske enligt figur 4. Vid en första anblick av 

bilden så känns markens djup och bredd mycket stor. Men det behövs, 

vilket bekräftats i uträkningarna från programmet för värmeflödet. Det 

syns att värmen sprider sig djupt ner i marken, vilket visar att det är 

fullt nödvändigt att följa standarden. 

 

  

Figur 4,Storlek på marken vid beräkningar, bild 
från SS-EN ISO 10211:2007 
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Modellering 

Att modellera en konstruktion i Heat2 är inte en komplicerad process.  

Det sker med hjälp av rektanglar som formas efter de dimensioner 

som materialet som de ska efterlikna har, för att sedan fästas ihop i 

samma ordning som konstruktionen (se figur 5 & 6).  

Figur 5, Modellerings rektanglar ur Heat2 

Det är viktigt att kontrollera att rektanglarna verkligen har fästs ihop 

helt och att det inte tandar mot varandra i någonstans. Det för att 

underlätta för programmet vid beräkning och för att få ett så ärligt 

resultat som möjligt.   

Figur 6, Beskrivning modellering i Heat2 

Utöver geometrin och värmekonduktivteter för materialen, så måste 

randvillkoren (vid beräkningsområdets fysiska gränser) ges. Detta sker 

samtidigt som temperaturer och värmeövergångsmotstånd definieras. 

Det betyder att konstruktionen endast tillåts värmeöverföring mellan 

bestämda ytor. 
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Då en köldbryggeberäkning utförts i programmet, går det att skriva ut 

ett standardiserat resultatdokument där alla värden som använts och 

beräknats finns med, se Bilaga K-N. 

 

Antaganden 

Vid simuleringar i beräkningsprogram så behöver vissa antaganden 

göras för att få beräkningen att fungera. Detta för att de verkliga 

förhållandena är dynamiska och ska nu föras in i programmet i 

stationär form. Det behövs även göras antaganden på grund av att 

programmet är programmerat som det är. Det går t.ex. inte att få 

programmet att räkna ut köldbryggan själv om inte den inre ytan som 

värmen passerar först (t.ex. insida vägg), är parallell mot den yttre 

ytan som värmen passerar (t.ex. utsida vägg). Programmet klarar även 

bara av att hantera två temperaturer samtidigt vid fullständig 

uträkning. Det behövs också göras ett antagande angående ventilerad 

vind och luftspalt i vägg som nämnts i avsnitt 3.6.2. 

Då köldbryggor vid mark ska beräknas så har antaganden angående 

byggnadens storlek utförts. Vid beräkningarna har en byggnadsbredd 

på 10m antagits för alla byggnader vilket (enligt figur 4) skapar en ett 

markdjup på 25m och lika så för markbredden. Det medför även att 

marken sträcker sig 5m in under byggnaden. 

För mer information om köldbryggeberäkningar och beräkningar i 

beräkningsprogram, se (Blomberg, 1996).  
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3.4. Läckflödeskoefficientberäkning 
Beräkningen sker enligt SS-EN ISO 10211:2007 och grundar sig på 

att ett totalt värde för värmeflödet från Heat2 för hela den uppritade 

konstruktionen är givet. Beräkningarna behöver utföras för hand om 

Heat2 själv inte klarar av att beräkna värdet. 

 

För att kunna beräkna värdet för endast köldbryggan, utifrån att Heat2 

har beräknat totala värmeflödet, så behövs det subtrahera bort de 

omkringliggande konstruktionsdelarna. Om det inte är möjligt att 

beräkna värmeflödet får de kringliggande konstruktionsdelarna i 

beräkningsprogrammet, så lär uträkning för dem göras för hand. 

Vilket demonstreras nedan, ekvationerna är hämtade ur SS-EN ISO 

10211:2007. 

 

                          (1) 

 

Фl = qin 

Фl = Läckflödet, dvs värmeflödet genom konstruktionen per löpmeter.     

[W]  

Θi = Innetemperatur.     [K] 

Θe = Utetemperatur.     [K] 

L2D = ”Konduktansen erhållen ur en tvådimensionell beräkning av 

komponenten som separerar de två miljöerna” [W/m*K] 

 

(Omskrivning av formel för anpassning till uppgift). 

 

    
  

       
               (2) 

 

Konduktansen består av en del som avser förluster genom homogena 

konstruktionsdelar (som har U-värde) samt en del som avser förluster 

genom köldbryggor (som har Psi-värde). 
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(3)  

där 

Uvägg: U-värde för vägg som inte ska räknas med i köldbryggan.     

[W/(m
2
·K)] 

Avägg: Arean för väggen som ej ska räknas med i köldbryggan. 

Kan vara utvändig eller invändig beroende på standard.     [m
2
] 

hvägg: L1 + L2 (se figur 7 & 8) 

Ѱköldbrygga: Läckflödeskoefficient för köldbryggan per löpmeter.     

[W/(m·K)] 

lköldbrygga: Längd på köldbrygga.     [m] 

 

                                                (4) 

   

            
                 

           
                 (5) 

 

 Om:                       ekv 5 att 

 

                                              (6) 

Så att 

                                              (7) 

 

Stoppa in i formel 6 fås 

                          
  

       
               (8) 

 

Om        =      så fås uttrycket 9 enligt 

 

            
  

  
                             (9) 

 

Då det finns två standarder för vilken area som används då 

kringliggande konstruktionsdelar runt om köldbryggan ska räknas 

bort. Det finns en standard för utvändig area och en för invändig area 
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(SS-EN ISO 10211:2007) (se figur 7 & 8), resultatet blir att de två 

metoderna ger något olika värden, eftersom det vid beräkning med 

den mindre invändiga arean, ger ett större värde för 

Ѱköldbrygga(läckflödeskoefficienten), och vid beräkning med den större 

utvändiga aren, ger ett mindre värde för 

 Ѱköldbrygga(läckflödeskoefficienten). 

 

 

Figur 7, Beräkning av köldbrygga med invändig area (Akander, 2000) 

 

 

Figur 8, Beräkning av köldbrygga med utvändig area (Akander, 2000) 

Фl som är värmeflödet genom konstruktionen per löpmeter, skrivs om 

till Фtot då det är där det totala värmeflödet genom konstruktionen ur 

Heat2 ska stoppas in.  

 

ΔT försvinner då temperaturen 1K används. 

 

                Ф                                     (10) 

                Ф                                    (11) 
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Om beräkningarna ska ske med konstruktionsdelens invändiga eller 

utvändiga area får den som utför beräkningarna eller avser att använda 

de beräknade läckflödeskoefficienterna besluta om själv. Det som är 

viktigt är att samma metod används genomgående vid alla 

beräkningstillfällen i samma byggnad (SS-EN ISO 10211:2007). 

Beräkningen går att förenkla ytterligare om det i programmet går att 

beräkna värmeflödet för varje konstruktionsdel individuellt. Det 

fungerar i Heat2. Då används den totala konstruktionens värmeflöde, 

för att sedan subtrahera de intilliggande konstruktionernas värmeflöde. 

Exempelberäkningen i avsnitt 3.6.1. förklarar hur uträkningen av 

köldbryggan vid en kantbalk på en platta på mark med väggar av 

bärande stålpelare stomkompletterad med träreglar och mineralull 

utförs.  

 

  



27 
 

3.5. Kritisk temperatur ur fuktsynpunkt 
I detta kapitel redovisas förutsättningarna för att bedöma vilken kritisk 

temperatur som bör ses upp med ur fuktsynpunkt.  

Det är viktigt att temperaturen innanför ångspärren är tillräckligt 

varm, för att inte aktuella ånghalten ska överskrida mättnadsånghalten 

och därmed orsaka kondensation.  

För att säkra detaljen mot kondensation har en temperatur beräkning 

för konstruktionen gjorts, även den i Heat2. Hur temperaturen är 

fördelad i de olika detaljlösningarna går att se på en bild, i anknytning 

till vardera köldbryggeberäkning, se avsnitt 3.6. & bilagor A-E. 

När en temperatur är beräknad så är det nödvändigt att veta vid vilken 

temperatur som kondensutfällning börjar ske (daggpunkten). För att få 

reda på det krävs en ytterligare uträkning. 

Beräkning av den kritiska temperaturen sker med temperaturer för 

vinterhalvåret. Det är på vintern det är störst risk för 

kondensutfällning i väggen. Beräkningen sker för byggnader i 

Mellansverige. 

Innetemperaturen i beräkningen har satts till 23˚C då rapporten Så mår 

våra hus (Boverket, 2009b) som genom mätningar fått fram att den 

högsta medel innetemperaturen finns i flerbostadshus, och ligger på 

22,3+0,2 ˚C. 23 ˚C ligger lite över och blir därmed en 

överdimensionering då varmare luft kan bära mer fukt. 

Utetemperaturen har beslutats vara -20 ˚C då det är ett medelvärde för 

orter i Mellansverige (Boverket, 2009a). 

Nedanstående formel beskriver uträkningen av ånghalten inomhus 

(Burström, 2008) 

                        (12) 

Nedan beskrivs mättnadsånghalten hämtad ur tabell (Burström, 2008). 

 vi (mättnadsånghalt inne) för 23 ˚C = 20,55 g/m
3
 

 ve (mättnadsånghalt ute) för -20 ˚C = 0,89 g/m
3
 

Värdet för fukttillskottet är hämtat ifrån rapporten Så mår våra hus 

(Boverket, 2009b) där det högsta fukttillskottet enligt den är 3,6 g/m
3
, 

och är uppmätt för småhus. Mer information om vilka fuktkällor som 

påverkar fukttillskottet, se (Nevander, 1994)   
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Det ger en invändig ånghalt(vi) [g/m
3
]: 

                         
 (13) 

Beräkning av RF [%] inomhus: 

   
    

     
            (14) 

Rapporten Så mår våra hus (Boverket, 2009b) har via mätningar 

utvärderat RF i byggnader. De har kommit fram till ett medelvärde 

som ligger mellan 30-34,99 % i både småhus och flerbostadshus. Det 

ovanstående uträknade värdet på 22 % är korrekt uträknat enligt 

antaget klimat. Men då värdet ur Så mår våra hus (Boverket, 2009b) 

är högre, ger det en indikation på att verkliga fall kan vara värre än 

teoretiska. För att vara på den säkra sidan och där med skapa en 

ytterligare säkerhetsmarginal har 40 % RF antagits. 

Beräkning ånghalt inomhus: 

                       (15) 

Den temperatur som har 8,22g/m
3
 som mättnadsånghalt är 7,9 ˚C 

(antagande 8 ˚C) (Burström, 2008).  

Det ger som resultat att för att vara säker att ingen kondens sker, så 

måste temperaturen överstiga 8 ˚C. 
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3.6. Exempel på beräkningsresultat 
I det här kapitlet redogörs tydligt beräkningarna av två exempeldetaljer. För att se 

beräkningar för övriga 5 detaljer, se bilaga A-E. 

 

3.6.1. Beräkning 1 (konstruktion 1) 

Här förklaras en beräkning av köldbrygga vid platta på mark mot vägg 

med bärande stålstolpar och utfackningsväggar i trä och mineralull. 

 

Definitioner tabellvärden:  

 Yta = Den yta på konstruktionen som raden i tabellen 

behandlar (se figur 10).  

 q = Värde för värmeflödet genom konstruktionen i enheten 

[W/m²] eller [W/m]. 

 Längd = Längd på konstruktionen sätt från sidan.  

 BC = Boundery conditions(Den sträcka på konstruktionen som 

värmen passerar igenom).  

 Yttemperatur = Den temperatur som definierats i rummet och 

därmed även på ytan i enheten [K] 

 Läckflödeskoefficienten (Psi-värde, Ѱ) - Hur mycket energi 

som försvinner igenom köldbryggan [W/m*K] 

 

Uträkningen går ut på att räkna hur stor köldbryggeverkan i 

konstruktionen är. För att göra det kommer det totala värdet för hela 

uppritade konstruktionen (vägg ihopkopplad med plattan med 

tillhörande mark) subtraheras med värdet för väggen och plattan, som 

nämnt i avsnitt 3.2. Differensen mellan energiflödet för den totala 

konstruktionen subtraherat med väggen + plattan motsvarar 

köldbryggan (se figur 2). 
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Figur 9, Uppbyggnad, konstruktion 1 

Alla värden i tabellerna här nedan är hämtade ur resultatdokumenten 

från Heat2 (Bilaga K-M). 

Värdet som kommer användas är q värdet i enheten [W/m] från 

resultatdokumentet. Det går att avläsa längden på den simulerade 

konstruktionen i kolumnen till höger om q i t.ex. tabell 1, den är dock 

redan ihop räknad av programmet och behövs därför inte tas hänsyn 

till.  

Heat2 räknar ut U-värdet för konstruktionsdelen längst ut vid slutet av 

den modellerade konstruktionsdelen. Enligt SS-EN ISO 10211:2007 

så ska varje konstruktionsdel vara minst en meter lång vid beräkningar 

(se avsnitt 3.3.). Men då köldbryggan ofta fortfarande påverkar 

värmeflödet i väggen efter en meter, så lär konstruktionen göras 

längre. Programmet beräknar hur stort U-värdet borde vara med de 

material som finns i konstruktionen, och sedan beräknar det vilket U-

värde det blir då köldbryggan påverkar. Om skillnaden är större än 

0,5% så antyder programmet att beräkningarna kan vara missvisande. 
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I tabell 8 i avsnitt 3.6.2., går det att se hur mycket programmet tycker 

att det felar pga. närhet till köldbrygga vid uträkningen av 

köldbryggan ni nästkommande detalj. Därför har simuleringar skett 

med längre konstruktionsdelar. Dock så utförs beräkningar på en 

meters djup in i väggen (SS-EN ISO 10211:2007).  

Värdet som söks är ѰKöldbrygga i enheten [W/m*K]. Det positiva värdet 

q [W/K] ifrån tabell 1-3 (det fetmarkerade) används vid 

beräkningarna. I rapporten kommer det räknas med den inre arean, 

enligt kapitel 3. De positiva värdena anger hur mycket energi som 

passerar ut ifrån de inre ytorna 3 och 4(se figur 10), och därför 

används då de. De negativa värdena tydliggör hur mycket energiflöde 

som kommer fram till de övriga (se figur 10) definierade ytorna. Dock 

är det inte intressant i detta fall. 

Det har använts 1K temperaturskillnad på vardera sidan om 

konstruktionen i simuleringen, det blir därför per automatik [W/m*K], 

vilket visas nedan: 

 

Tabell 1, Värmeflöde för hela konstruktionen, konstruktion 1 (förklaring av 

ytors placering, se figur 10) 

Yta q [W/m²] q  
[W/m] 

Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

3 0.1732 0.8234 4.753 [2] T=1 R=0.13 

4 0.1933 0.3524 1.823 [2] T=1 R=0.13 

6 -0.2244 -0.4547 2.026 [3] T=0 R=0.13 

7 -0.0288 -0.7209 25.07 [4] T=0 R=0.04 

 

 

Figur 10, Konstruktion 1, Beskrivning av yta och BC 
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Tabell 2, Värmeflöde för väggen utan köldbryggan, konstruktion 1 

(förklaring av ytors placering, se figur 10) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

4 0.1834 0.3343 1.823 [2] T=1 R=0.13 

6 -0.1834 -0.3343 1.823 [3] T=0 R=0.13 

    

Tabell 3, Värmeflöde för plattan utan köldbryggan, konstruktion 1 

(förklaring av ytors placering, se figur 10) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

3 0.1395 0.6630 4.753 [2] T=1 R=0.13 

1 -0.0246 -0.6630 26.95 [3] T=0 R=0.04 

     

 

 

 

 

 

 

Figur 11, Modellering av konstruktion 1 

 

Figur 12, Värmefördelning i konstruktion 1.  

Skalan går från 0K till 1K. Lila är kallare  

och röd är varmare 
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Tabell 4, Uträkning köldbrygga, konstruktion 1 

Hela konstruktionen: ѰHela = 0,8234+0,3524=1,1758 W/m*K 

Väggen utan köldbrygga: ѰVägg = 0,3343 W/m*K 

Plattan utan köldbrygga: ѰPlatta = 0,6630 W/m*K 

Resultat: ѰKöldbrygga = 1,1758 - 0,3343 - 0,6630 = 0,1785 W/m*K 

 

Temperaturfördelning, konstruktion 1 

Temperaturfördelning i konstruktion 1, med en inne-temperatur på 

23˚C och en ute-temperatur på -20˚C. För att fuktsäkra ska inte 

temperaturen innanför ångspärren befinna sig under 8˚C (se avsnitt 

3.5.), vilket går att avläsa i figur 13, att den inte gör i denna detalj, och 

är därmed fuktsäkrad ur det perspektivet.  

Figur 13, Temperaturfördelning i konstruktion 1. Med en inne-temperatur på 23˚C och en ute-temperatur på -20˚C. Lila  r kallare och r d  r 

varmare 
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Tabell 5, Materialvärden i konstruktionen, konstruktion 1 

(Referenser för materialvärden, se Bilaga O) 

 λx (i x-led) 

[W/(m·K)] 
λy (i y-led) 

[W/(m·K)] 

Betong 1.7 1.7 

Cellplast 0.04 0.04 

Puts 1 1 

Mineralull 0.04 0.04 

Trä 0.13 0.13 

Mineralull viktat 

med träreglar s600 

0.0468 0.0468 

Gipsskiva 0.22 0.22 

Morän 2.0 2.0 
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3.6.2. Beräkning 2 (konstruktion 2) 

Beräkning av köldbrygga, takanslutning mellan stomkompletterad 

vägg mot tak med trätakstolar.  

 

Beräkningsprogrammet Heat2 kan som tidigare nämnt i avsnitt 3.2, 

själv räkna ut läckflödeskoefficienten för en köldbrygga i en 

konstruktion. Kravet är att det skall vara en tydlig konstruktion och att 

den inre och ytan som värmen passerar igenom skall vara parallella. 

Det klarar även bara av att hantera två olika temperaturer vid 

fullständig uträkning av köldbryggan. I beräkningen nedan visas en 

konstruktion som i vilken Heat2 klarar av att beräkna köldbryggan 

själv.  

 

 

Figur 14, Uppbyggnad, konstruktion 2 

 

 

Konstruktionen är en anslutning mellan en vägg och tak(se figur 14). 

Väggen är uppbyggd av bärande stålpelare, med stomkomplettering av 



36 
 

träreglar och mineralull. Taket är uppbyggt av ett isolerat takbjälklag 

med en kallvind över sig. Ovanför kallvinden finns ett yttertak. För att 

skapa förutsättningar för programmet att räkna ut köldbryggan själv. 

har det valts enligt SS-EN ISO 6946:2007 modellera takbjälklaget 

utan det ovanför liggande yttertaket (se figur 16). Istället säger 

standarden att det får modelleras som om det skulle ligga ett 

homogent skikt där med R-värdet mellan 0,06 och 0,30 m
2
K/W, med 

ett ofta antaget värde på 0,2 m
2
K/W.  

 

Då Heat2 bara kan hantera två värmeövergångsmotstånd samtidigt vid 

fullständig beräkning, så sätts det ventilerade vindsutrymmets 

värmeövergångsmotstånd till 0,13 m
2
K/W. Värdet ligger inom det 

tillåtna intervallet och är samma som Rsi för väggar, men är något 

högre än Rsi för tak (se Bilaga O). Detta antogs ge ett ärligare resultat 

då det låg närmre 0,2. En inre temperatur har valts till 1K och en yttre 

till 0K. Därmed är även temperaturen ovanför takbjälklaget antagen 

till 0K. Värden i tabellerna är hämtade ur aktuellt resultatdokument 

från Heat2(se bilaga N). 

 

Tabell 6, Värmeflöde för konstruktion 2 (förklaring av ytors placering, se figur 15) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

2 0.1886 0.2178 1.155 [2] T=1 R=0.13 
3 0.1482 0.1566 1.057 [2] T=1 R=0.13 
5 -0.1117 -0.1463 1.31 [3] T=0 R=0.13 
6 -0.1531 -0.2282 1.49 [3] T=0 R=0.13 
 

 
Figur 15, Konstruktion 2, Beskrivning av yta och BC 
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Tabell 7, Uträkning 

köldbrygga, utförd av Heat2 

ѰKöldbrygga = 0.0364 W/(m·K) 

    

 

Tabell 8, En-dimentionella U-värden där konstruktionsdelen slutar, konstruktion 2 

[W/(m²·K)] 
 Exact Beräknat Fel(%) 

Lower boundary: 0.1722 0.1722 <0.5 

Right boundary: 0.1312 0.1312 <0.5 

 

I tabell 8 går det att se att vägglängden i beräkningen var tillräckligt 

lång, då felet är under 0,5 %. 

 

 
Figur 16, Modellering av konstruktion 2 

   

    

    

 
Figur 17, Värmefördelning i konstruktion 2.  

Skalan går från 0K till 1K. Lila är kallare  

och röd är varmare 
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Temperaturfördelning, konstruktion 2 

Temperaturfördelning i konstruktion 1, med en inne-temperatur på 

23˚C och en ute-temperatur på -20˚C. För fuktsäkrad ska inte 

temperaturen innanför ångspärren befinna sig under 8˚C (se avsnitt 

3.5.), vilket den inte gör i denna detalj, och är därmed fuktsäkrad ur 

det perspektivet (se figur 18).  

 

 
Figur 18, Temperaturfördelning i konstruktion 2. Med en inne-temperatur på 23˚C och en ute-

temperatur på -20˚C. Lila  r kallare och r d  r varmare 
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Tabell 9, Materialvärden konstruktion 2 (referenser för materialvärden, se Bilaga O) 

 λx [W/(m·K)] λy [W/(m·K)] 

Gipsskiva 0.22 0.22 
Mineralull viktat med  

träreglar s600 
0.0468 0.0468 

Trä 0.13 0.13 
Västkustskiva 0.035 0.035 
Mineralull viktat  

med takstolar s1200 
0.043 0.043 

Mineralull 0.04 0.04 
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4. Resultat 

4.1. Metodik för skapandet av ett detaljbibliotek 
Här visas metodiken för skapandet av detaljbiblioteket. 

 

1. Inventering och utvärdering av detaljlösningar 

Utför intervjuer 

 Syftet med intervjuerna är att identifiera olika typer av 

detaljlösningar inför urvalet av de som stämmer bäst mot 

kriterierna. 

 Inventering av detaljlösningar ska ske primärt i Sweco 

Structures arkiv. 

Om detaljen som ska utvärderas redan är känd, gå direkt till 

”kunskap om detaljer”. 

Hitta detaljer 

För att ta reda på vart det går att hitta bra detaljlösningar av olika typer 

så är det att rekommendera för att kunna effektivisera intervjun, att ha 

förberett frågor som ska ställas.  

Frågor rekommenderas handla om: 

 Byggnadsprojekt där det är viktigt att hålla kvar värmen i 

byggnaden. (Byggnader så som industrier som producerar 

mycket värme brukar ha problem att få till tillräcklig kylning 

och prioriterar inte att motverka köldbryggor då de kan vara 

positiva). 

 Projekt där det ställts höga krav på detaljerna. 

 Projekt som av någon anledning beskriver något som är 

ovanligt men borde börja utnyttjas mer. 

 Projekt som är av en typ som antingen är ny eller av någon 

anledning finns bristande kunskap om. 
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Kunskap om detaljer 

När detaljerna är bestämda och de ska utvärderas så är det att föredra 

om det är möjligt att intervjua konstruktören som utformat detaljen. 

Förslag till frågor: 

 Vad det är för typ av byggnad som detaljen konstruerades för? 

 Vilka krav som fanns på byggnaden från beställaren? Fanns 

det även andra krav? 

 Varför har den konstruerats som den gjorts? Fanns det några 

speciella tankar bakom? 

 Hade beställaren några ritningar för hur detaljen skulle 

konstrueras? 

 Hur stort fokus har det varit på köldbryggor, lufttäthet och fukt 

i projektet?  Togs det stor hänsyn till köldbryggornas 

påverkan? 

 Fråga konstruktören om dens egna åsikter beträffande positiva 

och negativa kommentarer om detaljen. Fråga även om 

konstruktören i efterhand märkt att detaljen skulle ha 

konstruerats på något annorlunda sätt? 

 

Försök att få ut så mycket fakta som möjligt, det underlättar det 

fortsatta arbetet. 

Det rekommenderas att diskutera med ytterligare någon med 

erfarenhet och djupare kunskaper inom byggfysik om vad den har för 

åsikter om detaljen. Fråga om vad som är viktigt att tänka på vid 

detaljtypen och vad som kan vara att rekommendera. Ju fler personer 

desto bättre. 

 

2. Utsortering av detaljlösningar till biblioteket 

Syftet med utsorteringen är att kunna bestämma vilka detaljlösningar 

som det är passar att ha med i detaljbiblioteket. 
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Kriterier för detaljer i detaljbiblioteket är: 

 Detaljen ska komma ifrån ett verkligt projekt. 

 Detaljen ska vara av den typen att den sannolikt kommer 

kunna finnas liknande detaljer i framtida projekt. 

 Det ska finnas någon nytta med att just beskriva detaljen som 

valts. Antingen för att den är utförd klanderfritt, att den kan 

visa på förbättringsförslag eller visa på något som bedöms 

viktigt att veta. 

 

3. Kvantifiera köldbryggeverkan i detaljen/detaljerna 

Syftet med att bestämma köldbryggeverkan är att kunna få ett värde 

för detaljen. Det ska sedan användas för att kunna rankas och jämföras 

med andra detaljlösningar.  

Använd ett beräkningsprogram för att kvantifiera köldbryggeverkan 

(Psi-värdet). Beskrivning hur beräkning går till och vilka antaganden 

som kan behöva göras står förklarat i kapitel 3.  

4. Temperaturfördelning i konstruktionen 

Syftet med kvantifieringen av temperaturfördelningen i 

konstruktionen är att kunna avgöra om det finns en risk för kondens i 

konstruktionen, och då även kunna positionsbetämma eventuell 

kondensutfällning. Detta ett steg i fuktsäkringsprocessen. 

 Utför temperaturfördelningsberäkningen i samma 

 beräkningsprogram som för köldbryggan.  

 Jämför temperaturfördelningen i konstruktionen med den 

kritiska temperaturen som räknats fram.  

Beskrivning av hur temperaturberäkningen går till, vilken den kritiska 

temperaturen är och hur den räknats fram står förklarat i avsnitt 3.5. 
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5. Kontroll av information 

Syftet med granskningen är att göra informationen pålitlig och 

eliminera risken för misstag. 

Kontrollen utförs genom att alla använda uppgifter och beräkningar 

kontrolleras av oberoende part med tillräckliga kunskaper inom 

byggfysik och konstruktion för att ha kunna utvärdera informationens 

korrekthet. 

6. Skapande av dokument till detaljbiblioteket 

Syftet med korrekt skapande av dokument till detaljbiblioteket är att 

skapa en enhetlighet i biblioteket som förenklar vid själva infogandet 

och även vid senare avläsning av information. Exempel på färdiga 

dokument för infogande i detaljbiblioteket, se avsnitt 4.2. och bilaga 

F-J. 

Den information som skall finnas med i detaljbiblioteket är: 

 En förklarande ”ritningsbild”. Där ska det gå att förstå hur 

detaljen är konstruerad. 

 Beskrivet vad för typ av byggnad detaljen är hämtad ifrån. 

 Beskrivet vad Psi-värdet är för köldbryggan i konstruktionen. 

 En förklarande bild från beräkningsprogrammet för hur 

konstruktionen är modellerad. 

 Information om kritisk temperatur i konstruktionen. 

 En temperaturfördelningsbild från beräkningsprogrammet. 

 Rekommendationer för detaljen. 

 

7. Infogande i detaljbibliotek 

Det skapade detaljdokumentet ska enligt Sweco Structures 

anvisningar föras in i detaljbiblioteket på Swecopedia som ligger på 

det interna nätverket. Vid infogande ska det enligt anvisningar på 

Swecopedia fyllas i beskrivande uppgifter och fakta för beskrivning 
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av detaljen. Det kommer både att kryssas i färdiga rutor och skriva 

förklarande text. 

 

Följande fakta bör alltid anges: 

 Vad det är för typ av detalj. 

 Vilka typer av konstruktionsdelar som finns i anslutning. 

 Vad detaljen har för bärande system. 

 Vad för typ av stomkomplettering som används. 

 Vad den har för Psi-värde. 

 Om det är något speciellt sökord som ska kunna användas för 

att söka upp detaljen. 

 

Det för att göra det enklare att vid sökning hitta passande 

detaljlösningar. 
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4.2. Innehåll i detaljbibliotek 
Informationen som ska finnas med i detaljbiblioteket exemplifieras i 

avsnitt 4.2.1 och 4.2.2, samt bilaga F-J. Exemplen används för att 

redovisa detaljbibliotekets innehålls utseende. 
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4.2.1. Detaljbiblioteksdokument, Köldbrygga 1 (konstruktion 1) 

Köldbrygga vid platta på mark mot vägg med bärande stålstolpar och 

utfackningsväggar i trä och mineralull. 

 

 

Typ av byggnad detaljen är hämtad ifrån: Affärslokal 

Psi-värde för köldbryggan (ѰKöldbrygga): 0,1785 W/m*K 

 

 

Detaljen modellerad i beräkningsprogram 
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Temperaturprofil för konstruktionen 

Där temperaturen sjunker under 8˚C finns det en stor risk för kondens. 

 

 

 

 

Rekommendationer 

 Om ångspärren placeras som mest en tredjedel in i väggen så är det godtagbart ur 

fuktsynpunkt. 

 För mer information om fuktsäkring och ångspärr se bilaga P. 
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4.2.2. Detaljbiblioteksdokument, Köldbrygga 2 (konstruktion 2) 

Köldbrygga, takanslutning mellan stomkompletterad vägg mot tak 

med trätakstolar.  

 

 

   

  

Typ av byggnad detaljen är hämtad ifrån: Affärslokal 

Psi-värde för köldbryggan (ѰKöldbrygga): 0.0364 W/(m·K) 

  

 Detaljen modellerad i beräkningsprogram 
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Temperaturprofil för konstruktionen 

Där temperaturen sjunker under 8˚C finns det en stor risk för kondens. 

 

 
 

 

Rekommendationer 

 Om ångspärren placeras en tredjedel in i väggen så finns det en risk för kondens, 

speciellt i hörnet. Ångspärren kan placeras direkt bakom inre skivmaterial, men 

riskerar då att lättare punkteras. Kan rekommenderas med en fuktberäkning. 

 För mer information om fuktsäkring och ångspärr se bilaga P. 
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4.3 Checklista för fuktsäkert byggande 

Checklista (en av många sidor) för fuktsäkert byggande som 

Sweco Structures använder sig av, kompletterad med en punkt för 

kontroll mot detaljbibliotek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare checklista saknas av 

sekretesskäl. 
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5. Slutsats och diskussion 
 

Det konstrueras bristfälliga detaljlösningar i dagsläget. Sweco 

Structures har insett problemet och söker en lösning, vilket det här 

arbetet är tänkta att vara. Det som är resultatet av de 10 veckors 

studier som lagts ner är en tydlig metodik för framtagandet av ett 

detaljbibliotek. Till den finns det exemplifierat hur dokumenten, som 

kommer finnas i detaljbiblioteket, kommer att vara uppbyggda. Det 

finns även ett exempel på hur den kompletterade checklistan för 

fuktsäkring ser ut.  

Metodiken ska vara lätt att förstå för att därefter enkelt kunna följas, 

så att både mer eller mindre erfarna konstruktörer ska kunna följa den. 

Metodiken innehåller 7 delar, som var och en innehåller ett eller flera 

moment. Vilka steg som finns med i metodiken och i vilken ordning 

de bör utföras har bearbetats fram under examensarbetets gång. Den 

slutgiltiga metodiken liknar till viss del den arbetsgång som använts 

under arbetet. Skillnaden är först och främst att metodiken är 

pedagogiskt förklarad, men även att metodiken är en uppdaterad och 

ett mer komplett sätt att utföra uppgiften.  Idén om hur metodiken ska 

vara upplagd har ändrats och kompletterats allt efter som att olika 

svårigheter har påträffats, eller att ett smartare sätt att lösa uppgiften 

har utarbetats.  

Den slutgiltiga metodiken är tydligt uppunktad för att på ett tydligt 

sätt klargöra arbetsgången, vilket gör risken att missa någon punkt 

mindre. I beräkningsavsnitten så härleder metodiken till 

exempeluträkningar i rapporten. Detta för att den informationen inte 

lika lätt kan punktas upp som den i metodiken. Då informationen 

behövs så står det tydligt vart den går att finna. 

För att utvärdera vilka detaljlösningar som uppfyller kraven för 

detaljbiblioteket har mellan 30-40st byggnadsprojekt genomsökts. De 

projekten har hittats efter intervjuer med konstruktörer på Sweco 

Structures kontor i Stockholm. Samtal har även förts med 
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konstruktörer på andra av Swecos kontor i Sverige, i hopp om att 

finna bra detaljer. Sökandet efter bra material har tagit längre tid än 

vad som funnits att använda för den delen, och har gjort att de andra 

delarna fått arbetats med i en högre takt än planerat. 

När ett antal detaljer har sökts fram och det ska sorteras ut vilka av 

dem som uppfyller kraven från metodiken (avsnitt 4.1.), visar det sig 

att det är mycket svårare än förväntat. Även om litteraturstudierna i 

arbetets början, tillsammans med tidigare kunskaper har givit en bra 

grund att stå på, så har det inte varit lätt att avgöra detaljens prestanda. 

Enklare delar på detaljerna har kunnat utvärderas men detaljer är ofta 

komplexa konstruktioner som därmed är svåra att bedöma. Här 

upptäcktes vikten av erfarenhet. Att ha erfarenhet ifrån att ha varit 

med i projekt tidigare där ett visst problem uppstått för att sedan ha 

erfarenhet om hur det löstes, eller veta hur det borde ha lösts. Det är 

mycket viktigt för att lyckas med ett bra resultat. 

Eftersom jag har insett att det finns en problematik kring detta för 

mig, går det att förmoda att det finns en problematik även för 

konstruktörer som aldrig varit med i ett specifikt projekt där en viss 

typ av detalj skapats. Där finns det en stor risk att de kliver på en 

mina, som någon med erfarenhet från en liknande situation redan har 

tagit lärdom av och inte skulle kliva på igen. Det bekräftade ytterligare 

behovet och anledningen till att detta arbete utförs. 

Mycket utav den byggfysiska kunskapen och erfarenheten som behövs 

vid utvärdering av detaljerna finns redan på företaget. För att utveckla 

företaget är det viktigt att de som sitter inne på viktig kunskap har ett 

sätt att dela med sig av den till de som behöver den för att kunna öka 

standarden på sitt arbete. Ett detaljbibliotek som detta är en ypperlig 

möjlighet att sprida kunskaper och erfarenheter om den presenterade 

detaljlösningen. 

När en detalj har konstruerats, har konstruktören skaffat sig kunskaper 

om varför den utförts som den gjort? Vad som är viktigt att tänka på? 

Finns det några risker? Kunskaper kan även vara erfarenheter från 
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tidigare arbete. Det ska även redan ha utförts köldbryggeberäkningar 

för konstruktionen under dess ursprungliga projekt. Det är kunskaper 

som andra konstruktörer skulle vilja ha möjlighet att ta del av då de 

ska konstruera en liknande detaljlösning. 

För att dela med sig av kunskaperna kommer de att föras in i 

detaljbiblioteket tillsammans med bilder och uträknade värden. Det 

finns i metodiken tydligt förklarat vilken information som bör vara 

med för att säkra konstruktionen ur fukt-, lufttäthet- och 

energisynpunkt. Framkommer det ytterligare information som bedöms 

relevant är det bara att fylla på med den med. För att ett verktyg som 

detta ska ha någon genomslagskraft så måste metodiken för hur 

information infogas i den utföras enkelt och tydligt. Tiden är redan 

knapp för konstruktörerna, så det måste vara tidseffektivt. Om den i 

rapporten utarbetade metodiken används, så kommer kompletteringen 

med nya detaljer vara en relativt okomplicerad process.  

För att informationen i detaljbiblioteket ska kunna användas måste 

uppgifterna vara pålitliga.  Hur det skulle garanteras var länge ett 

problem. Avdelningen som hanterar byggnadsfysikfrågor på företaget 

är arbetstyngd, men det är den avdelning som bäst kan utvärdera om 

informationen som ska infogas i biblioteket är korrekt. Därför kommer 

de stå för granskningen. Det kommer öka deras arbetsbörda för 

stunden, men förhoppningen är att det ska minska i takt att 

detaljbiblioteket tar form och blir det hjälpmedel det är tänkt att bli.  

 

Brukandet av bibliotek 

Det här detaljbiblioteket kommer, då det är färdigställt, vara ett 

okomplicerat hjälpmedel som alla på företaget kommer kunna ta del 

av. Det enda som behövs för tillgång, är en dator som är uppkopplad 

till nätverket vilket alla konstruktörer på Sweco Structures idag har 

tillgång till. Det har funnits en tanke på att biblioteket skulle vara i 

form av en fysisk broschyr. Fördelarna med att ha den på nätverket är 
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att det är lättare att uppdatera den med nya detaljer, lättare att 

komplettera redan infogade detaljer, möjlighet att ha en mycket stor 

mängd med information i den och att alla hela tiden använder den 

senaste upplagan.  

Detaljbibliotekets funktion kommer bli att hjälpa konstruktörer som är 

i behov av kunskap eller inspiration. Det kommer ske genom att en 

liknande detalj som den som ska skapas går att söka fram i biblioteket, 

för att likna eller inspireras av. Om jag varit i behov av kunskap eller 

inspiration och ett hjälpmedel fanns, hade jag använt det och tror att 

fler skulle göra likadant. 

 

Hur arbetet har gått 

Arbetet har varit en tungrodd process att starta upp. Det har tagit 

mycket tid då det här arbetet är startskottet för ett mycket större 

arbete. Eftersom det har tagit mycket tid, så hade det kostat mycket 

pengar för företaget att utföra. Nu när en metodik är framtagen och det 

går att visa på något konkret betyder det att stenen har satts i rullning 

och att det har skapat en möjlighet för någon annan att ta över. 

Arbetet som utförts, har det inom Sweco Structures funnits ett 

önskemål om att få genomfört. Det är en viktig förutsättning för att 

arbetet ska få genomslagskraft. Det som är mycket viktigt är att 

detaljbiblioteket uppdateras så att moderna material och lösningar 

finns att tillgå. Det är ytterligare en anledning till varför det ska vara 

enkelt och snabbt att infoga detaljer.   

Idén om ett hjälpmedel för den som söker information om olika 

detaljer är mycket bra. Det som jag tror kommer att bli svårast, är att 

få detaljutvärderingsprocessen och infogandet i detaljbiblioteket att gå 

smidigt, även om metodiken är enkel så måste någon göra jobbet.  

Kommer processen att fortsätta? Ja, jag tror det. I projekten så utförs 

köldbryggeberäkningar redan nu till viss del. Därför kvarstår inte lika 
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mycket jobb innan det går att föra in det i biblioteket. Bara det att 

någon kommer kunna se och granska det som gjorts, gör kanske även 

att fler utför noggrannare köldbryggeberäkningar i projekten. 

Att rekommendera är att skapa en sorts rutin kring att föra in i 

detaljdokumentet direkt då en passande detalj har skapats. Den som 

skapat sitter troligtvis inne på de djupaste kunskaperna om detaljen, 

och då kan informationen enkelt föras in i biblioteket. 

 

Utvärdering av arbete 

Vid utförandet av metodiken går det att utvärdera om något gjorts bra 

eller ha kunnat göras bättre. Då information skulle samlas, tog det upp 

en större del av den totala tiden, än vad det så här i efterhand borde ha 

tagit upp. Kanske borde klarare direktiv om vad som skulle frågas om, 

ha delats ut inför intervju tillfällena, så konstruktörerna kunnat 

förbereda sig bättre. Varje intervju tog rätt lång tid, men även om 

diskussionerna ibland gled ifrån ämnet, så gav det förståelse som varit 

nyttig under arbetet. Det svåra med det var att intervjuerna utfördes 

för att få reda på detaljer, men även för att få lärdom, i hopp om att 

kunna utvärdera dem. Då inte all kunskap var inlärd innan 

intervjuerna, fanns det svårigheter att skriva upp frågor. Sökandet 

efter projekt med bra detaljlösningar har tagit upp ca 1/3 av den totala 

tiden. 

 

Något som insetts i efterhand är att tydligare avgränsningar skulle 

skett tidigare i projektets skede. Tio veckor är mindre tid än vad det 

låter. Det är mycket som ska hinnas med och lämnar lite tid åt den 

faktiska forskande delen. Det går inte att lösa alla byggbranschens 

problem på tio veckor, vilket jag tycktes vilja göra vid arbetets start. 

 

Fortsatt arbete 

Förutom att fortsätta utveckla och börja fylla upp detaljbiblioteket kan 

temperaturfördelningsberäkningen utvecklas. Beräkningen av 
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temperatur för att säkra mot kondensutfällning i väggen har skett med 

temperaturer för Mellansverige. Det skulle kunna göras en beräkning 

för norra och södra Sverige med för att kunna tillämpa den. 

 

Den mängden information som är finns i biblioteket går att utveckla. 

All information som kan vara nyttig att veta eller alla erfarenheter som 

finns att dela med sig av ska infogas i biblioteket. 

 

Det har i det här arbetet bara tagits hänsyn till köldbryggor, fukt och 

lufttäthet. I framtiden går det även att utvärdera detaljerna ur fler 

hänseenden t.ex. brand och ljud. 

 

 

Förslag på detaljlösningar 

Nedan följer förslag till detaljer i det framtida detaljbiblioteket: 

 

 Anslutning mellan grund och yttervägg 

o Platta på mark mot träregelvägg (med bärande stålpelare). 

o Platta på mark mot plåtregelvägg (med bärande stålpelare). 

o Platta på mark mot betongvägg. 

o Platta på mark mot murad vägg. 

 Anslutning mellan yttervägg och bjälklag 

o Träregelvägg (med bärande stålpelare) som möter 

betongbjälklag. 

o Plåtregelvägg (med bärande stålpelare) som möter 

betongbjälklag. 

o Betongvägg som möter betongbjälklag. 

 Anslutning yttervägg tak 
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o TRP-plåttak möter stålbalk med utfackningsvägg av 

plåtreglar alt. träreglar med isolering. 

o Betongvägg möter betongtak. 

o Betongtak möter stålbalk med utfackningsvägg av plåtreglar 

alt. träreglar med isolering. 

o Träregelvägg möter trätakstol. 

 Övrigt 

o Balkonglösningar vid olika väggtyper. 

  



59 
 

Referenser  

  
Akander, J. (2000). Datorövning med GF2DIM. Stockholm: KTH. 

Anderlind, G., & Stadler, C.-G. (u.m 2006). Isolerguiden bygg 06. Hämtat från Paroc.se: 

www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf.../IsolerguidenBygg06_1.pdf den 07 05 2012 

Asdrubali, F., Baldinelli, G., & Bianchi, F. (2011). A quantitative methodology to evaluate thermal 

bridges in buildings. Applied Energy , 1-9. 

Blocon. (den 20 06 2011). HEAT2 8 Update manual. Hämtat från Buildingphysics.com: 

http://www.buildingphysics.com/manuals/HEAT2_8_update.pdf den 18 05 2012 

Blomberg, T. (1996). Heat conduction in two and three dimensions, computer modelling of building 

physics applications. Lund: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB. 

Boverket. (den 11 10 2011). Boverket informerar om skärpta energikrav i Boverkets byggregler. 

Hämtat från Boverket.se: 

http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket%20_informerar/201

1/2011-5.pdf den 03 04 2012 

Boverket. (den 16 11 2009a). Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT. Hämtat från Boverket.se: 

www.boverket.se/Global/...o.../dvut_2009%201_4_dagar.pdf den 23 05 2012 

Boverket. (den u.d 09 2009b). Så mår våra hus - redovisning av regeringsuppdrag beträffande 

byggnaders tekniska utformning m.m. Hämtat från Boverket.se: 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/sa_mar_vara_hus.pdf den 16 05 

2012 

Burström, P. G. (2008). Byggnadsmateriel, Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. Polen: Pozkal. 

Deque, F., Ollivier, F., & Roux, J. (2000). Effect of 2D modelling of thermal bridges on the energy 

performance of buildings, Numerical application on the Matisse apartment. Energy and Buildings 33 , 

583-587. 

FEBY. (den 01 10 2009). Kravspecifikation för passivhus. Hämtat från Energieffektivabyggnader.se: 

http://www.energieffektivabyggnader.se/download/18.712fb31f12497ed09a58000142/Kravspecifik

ation_Passivhus_version_2009_oktober.pdf den 22 04 2012 

Fukuyo, K. (2003). Heat flow visualization for thermal bridge problems. International Journal of 

Refrigeration 26 , 614-617. 

Gyproc. (den u.d 05 2008). Teknisk information för ytterväggssystem. Hämtat från Gyproc.se: 

http://www.gyproc.se/files/PDF/Sweden/GHUTekniskInfo_SE.pdf den 12 05 2012 

Isodrän. (u.å). Tekniska fakta. Hämtat från Isodran.se: http://www.isodran.se/index.php/tekniska-

fakta/tekniska-fakta den 02 05 2010 



60 
 

Larbi, A. B. (2004). Statistical modelling of heat transfer for thermal bridges of buildings. Energy and 

Buildings 37 , 945-951. 

Lindgren-Persson. (den 07 07 2010). Bygg fuktsäkra takkonstruktioner. Hämtat från Byggtjanst.se: 

http://bygginfo.byggtjanst.se/PageFiles/97068/SU111099,%20bilaga%20Bygg%20fukts%C3%A4kra%

20takkonstruktioner.pdf?epslanguage=sv den 23 04 2012 

Mao, G., & Johannesson, G. (1997). Dynamic calculation of thermal bridges. Energy and Buildings 26 , 

233-240. 

Marszal, H. B. (2010). Zero Energy Building – A review of definitions and calculation methodologies. 

Energy and Buildings 43 , 971-979. 

Milo, A., Gaztanaga, H., Etxeberria-Otadui, I., Bacha, S., & Rodriguez, P. (2010). Optimal economic 

exploitation of hydrogen based grid-friendly. Renewable Energy , 197-205. 

Nevander, E. (1994). Fukthandbok: Praktik och teori. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 

Persson, A. (u.m 2002). Energianvändning i bebyggelsen. Hämtat från Iva.se: 

http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Bebyggelse%20v1.pdf den 08 05 

2012 

Pittsburgh Corning Scandinavia AB. (2006). Takhandboken. Stenkullen: Pittsburgh Corning 

Scandinavia AB. 

Samuelson, I., & Hägerhed Engman, L. (u.m 2006). Kalla vindar - problem och förbättringar. Hämtat 

från Sp.se: www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/Kalla%20vindar.pdf den 16 05 12 

Sandin, K. (1996). Värme och fukt. Lund. 

Sikander. (2010). ByggaL - Metod för byggande av lufttäta byggnader. Borås: SP Sveriges tekniska 

forskningsinstitut. 

Sikander, & Wahlgren. (2008). Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets lufttäthet. 

Borås: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. 

Sikander, S. (den 01 01 2004). Lufttäthetsfrågorna i byggprosessen. Hämtat från Sp.se: 

http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/SP%20RAPP%202004_22.pdf den 23 04 2012 

SIS. (2000). SS-EN 13829:2000. Stockholm: SIS Förlag AB. 

SIS. (2008). SS-EN ISO 10211:2007. Stockholm: SIS Förlag AB. 

SIS. (2009). SS-EN ISO 10456:2007. Stockholm: SIS Förlag AB. 

SIS. (2007). SS-EN ISO 6946:2007. Stockholm: SIS Förlag AB. 

Skanska. (2010). Inventering och Utvärdering av Högpresterande Isolering. Göteborg: Skanska Sverige 

AB. 



61 
 

Svenskbyggtjänst. (u.å). Byggkatalogen. Hämtat från Byggtjanst.se: 

http://byggkatalogen.byggtjanst.se/rockwool_ab/mineralull/rockwool_vastkustskiva/i237281/ den 

06 05 2012 

Tadeu, A., Simones, I., Simones, N., & Prata, J. (2011). Simulation of dynamic linear thermal bridges 

using a boundary element method. Energy and Buildings , 3685-3695. 

Wahlgren, P. (den 01 01 2010). Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar. Hämtat från 

Fuktsakerhet.se: http://www.fuktsakerhet.se/sv/fakta/Documents/SP-

RAPP%202010_09%20Etapp%20C.pdf den 20 04 2012 

Wingård, G. (2009). Metoder för köldbryggeberäkningar i designprocessen. Stockholm: KTH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



62 
 

Bilaga A-E är köldbryggeberäkningar som de i avsnitt 3.6.1. & 

3.6.2, Fast mindre utförligt beskrivna. 

Bilaga A, Beräkning köldbrygga, Konstruktion 3 

Köldbrygga 3 (konstruktion 3). Anslutning stomkompletterad 

stålstommevägg mot platta på mark.  

 

Figur 19, Uppbyggnad, konstruktion 3 

 

Tabell 10, Värmeflöde för hela konstruktionen, konstruktion 3 (förklaring av ytors 

placering, se figur 20) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

3 -0.0287 -0.7181 25.06 [4] T=0 R=0.04 
4 -0.7856 -0.1846 0.235 [3] T=0 R=0.13 
5 -0.4247 -0.0161 0.038 [3] T=0 R=0.13 
6 -0.1658 -0.3194 1.926 [3] T=0 R=0.13 
8 0.2088 0.4436 2.125 [2] T=1 R=0.13 
9 0.1734 0.7949 4.585 [2] T=1 R=0.13 
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Figur 20, Konstruktion 3, Beskrivning av yta och BC 

 

Tabell 11, Värmeflöde för väggen utan köldbrygga, konstruktion 3 (förklaring av ytors 

placering, se figur 20) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

6 -0.1607 -0.3415 2.125 [3] T=0 R=0.13 
8 0.1607 0.3415 2.125 [2] T=1 R=0.13 
     

     

Tabell 12, Värmeflöde för plattan utan köldbrygga, konstruktion 3 (förklaring av ytors 

placering, se figur 20) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

1 -0.0297 -0.8180 27.54 [3] T=0 R=0.13 
9 0.1784 0.8180 4.585 [2] T=1 R=0.13 
 

     

 
Figur 21, Modellering av konstruktion 3 
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Figur 22, Värmefördelning i konstruktion 3. 

Skalan går från 0K till 1K. Lila är kallare och röd 

är varmare 

  

Tabell 13, Uträkning köldbrygga, konstruktion 3 

Hela konstruktionen: ѰHela = 0,4436+0,7949=1,2385 W/m*K 

Väggen utan köldbrygga: ѰVägg = 0,3415 W/m*K 

Plattan utan köldbrygga: ѰPlatta = 0,8180 W/m*K 

Resultat: ѰKöldbrygga = 1,2385-0,3415-0,8180=0,079 W/m*K  
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Temperaturfördelning, konstruktion 3 

 

Figur 23, Temperaturfördelning i konstruktion 3. Med en inne-temperatur på 23˚C och en ute-

temperatur på -20˚C. Lila  r kallare och r d  r varmare 

Tabell 14, Materialvärden konstruktion 3 (för materialvärden, se Bilaga O)  

 λx [W/(m·K)] λy [W/(m·K)] 

Mineralull viktat med  

träreglar s450 
0.049 0.049 

Glasroc vindskiva 0.209 0.209 
Plywood 0.09 0.09 
Gipsskiva 0.22 0.22 
Lättklinkerblock 0.8 0.8 
Cellplast 0.04 0.04 
Stål 60 60 
Trä 0.13 0.13 
Murbruk 1 1 
Puts 1 1 
Betong 1.7 1.7 
Isodränskiva 0.042 0.042 
Morän 2.0 2.0 
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Bilaga B, Beräkning köldbrygga, Konstruktion 4 
Köldbrygga 4 (konstruktion 4). Anslutning stomkompletterad 

betongvägg mot platta på mark 

 

Figur 24, Uppbyggnad, konstruktion 4 

 

Tabell 15, Värmeflöde för hela konstruktionen, konstruktion 4 (förklaring av ytors 

placering, se figur 25)  

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 

Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

5 0.1272 0.6996 5.5 [2] T=1 R=0.13 
6 0.2488 0.5039 2.025 [2] T=1 R=0.13 
8 -0.1796 -0.3289 1.832 [3] T=0 R=0.04 
9 -0.2219 -0.0067 0.03 [3] T=0 R=0.04 
10 -0.499 -0.0449 0.09 [3] T=0 R=0.04 
11 -0.0329 -0.8228 25.014 [3] T=0 R=0.04 
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Figur 25, Konstruktion 4, Beskrivning av yta och BC 

  

Tabell 16, Värmeflöde för väggen utan köldbrygga, konstruktion 4 (förklaring av ytors 

placering, se figur 25) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

6 0.1798 0.3641 2.025 [2] T=1 R=0.13 
8 -0.1798 -0.3641 2.025 [3] T=0 R=0.04 

 

    

   

Tabell 17, Värmeflöde för plattan utan köldbrygga konstruktion 4 (förklaring av ytors 

placering, se figur 25) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

5 0.1005 0.5528 5.50 [2] T=1 R=0.13 
3 -0.0194 -0.5528 28.50 [3] T=0 R=0.04 
 

 

 

Figur 26, Modellering av konstruktion 4 
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Figur 27, Värmefördelning i konstruktion 4. Skalan går 

från 0K till 1K. Lila är kallare och röd är varmare 

   

Tabell 18, Uträkning köldbrygga konstruktion 4 

Hela konstruktionen: ѰHela = 0,6996+0,5039=1,2035 W/m*K 

Väggen utan köldbrygga: ѰVägg =  0,3641 W/m*K 

Plattan utan köldbrygga: ѰPlatta =  0,5528 W/m*K 

Resultat: ѰKöldbrygga = 1,2035-0,3641-0,5528=0,2866 W/m*K 
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Temperaturfördelning, konstruktion 4  

 

Figur 28, Temperaturfördelning i konstruktion 4. Med en inne-temperatur på 23˚C och en 

ute-temperatur på -20˚C. Lila  r kallare och r d  r varmare 

 

 

Tabell 19, Materialvärden för konstruktion 4 (Referenser för materialvärden, se Bilaga 

O)  

 λx [W/(m·K)] λy [W/(m·K)] 

Betong 1.7 1.7 
Cellplast 0.04 0.04 
Puts 1 1 
Foamglas 0.045 0.045  

Morän 2.0 2.0 
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Bilaga C, Beräkning köldbrygga, Konstruktion 5  
Köldbrygga 5 (konstruktion 5). Anslutning stomkompletterad 

betongvägg mot platta på mark.  

 

Figur 29, Uppbyggnad, konstruktion 5 

 

Tabell 20, Värmeflöde för hela konstruktionen, konstruktion 5 (förklaring av ytors 

placering, se figur 30) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

3 -0.0234 -0.5932 25.39 [3] T=0 R=0.04 
4 -0.148 -0.3161 2.136 [3] T=0 R=0.04 
6 0.1727 0.3725 2.157 [2] T=1 R=0.13 
7 0.1342 0.5367 3.999 [2] T=1 R=0.13 

   
Figur 30, Konstruktion 5, Beskrivning av yta och BC 
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Tabell 21, Värmeflöde för väggen utan köldbrygga, konstruktion 5 (förklaring av ytors 

placering, se figur 30) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

4 -0.1313 -0.2832 2.157 [3] T=0 R=0.04 
6 0.1313 0.2832 2.157 [2] T=1 R=0.13 
   

 

Tabell 22, Värmeflöde för plattan utan köldbrygga, konstruktion 5 (förklaring av ytors 

placering, se figur 30) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

1 -0.013 -0.4331 33.32 [3] T=0 R=0.04 
7 0.1083 0.4331 3.999 [2] T=1 R=0.13 
 

 
Figur 31, Modellering av konstruktion 5 

 
Figur 32, Värmefördelning i konstruktion 5. 

Skalan går från 0K till 1K. Lila är kallare och röd 

är varmare 
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Tabell 23, Uträkning köldbrygga, konstruktion 5 

Hela konstruktionen: ѰHela = 0,3725+0,5367= 0,9092 W/m*K 

Väggen utan köldbrygga: ѰVägg = 0,2832 W/m*K 

Plattan utan köldbrygga: ѰPlatta = 0,4331 W/m*K 

Resultat: ѰKöldbrygga = 0,9092-0,2832-0,4331=0,1929 W/m*K 

 

 

 

Temperaturfördelning, konstruktion 5 

 

 

Figur 33, Temperaturfördelning i konstruktion 5. Med en inne-temperatur på 23˚C och en ute-temperatur på -20˚C. Lila är 

kallare och röd är varmare 
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Tabell 24, Materialvärden, konstruktion 5 (Referenser för materialvärden, se Bilaga O)  

 λx [W/(m·K)] λy [W/(m·K)] 

Betong 1.7 1.7 
Foamglas 0.045 0.045 
Cellplast 0.04 0.04 
Mineralull 0.04 0.04 
Puts 1 1 
Morän 2.0 2.0 
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Bilaga D, Beräkning köldbrygga, Konstruktion 6 
Köldbrygga 6 (konstruktion 6). Stomkompleterad väg med bärande 

stålstomme mot tak av betonghåldäck. 

 

 
Figur 34, Uppbyggnad, konstruktion 6 

Tabell 25, Värmeflöde, konstruktion 6 (förklaring av ytors placering, se figur 35) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

2 0.2325 0.2393 1.029 [2] T=1 R=0.13 
3 0.1831 0.3651 1.994 [2] T=1 R=0.13 
5 -0.123 -0.2732 2.222 [3] T=0 R=0.04 
6 -0.2179 -0.3311 1.519 [3] T=0 R=0.04 

 

 
Figur 35, Konstruktion 6, Beskrivning av yta och BC 

  

     

 

Tabell 26, Uträkning köldbrygga, utförd av Heat2 

Resultat: ѰKöldbrygga = 0.10 W/(m·K) 
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Tabell 27, En-dimentionella U-värden där konstruktionsdelen slutar, konstruktion 6 

[W/(m²·K)] 

 Exakt Beräknat Fel(%) 

Lower boundary: 0.2321 0.2321 <0.5 

Right boundary: 0.1327 0.1328 <0.5 

 

   

 
 

Figur 36, Modellering av konstruktion 6 

 
 
 
 

 
Figur 37, Värmefördelning i 

konstruktion 6. Skalan går från 0K till 

1K. Lila är kallare och röd är varmare 
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Temperaturfördelning, konstruktion 6 

 
Figur 38, Temperaturfördelning i konstruktion 6. Med en inne-temperatur på 23˚C och en 

ute-temperatur på -20˚C. Lila är kallare och röd är varmare  

 

Tabell 28, Materialvärden, konstruktion 6 (Referenser för materialvärden, se Bilaga O)  

 λx [W/(m·K)] λy [W/(m·K)] 

Glasroc vindskiva 0.209 0.209 
Mineralull viktat med 

träreglar s450 

0.049 0.049 

Gipsskiva 0.22 0.22 
Plywood 0.09 0.09 
Trä 0.13 0.13 
Betong 1.7 1.7 
Stål 60 60 
Mineralull 0.04 0.04 
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Bilaga E, Beräkning köldbrygga, Konstruktion 7 

Köldbrygga 7 (konstruktion 7). Takanslutning, stomkomplitterad 

betongvägg mot betongtak med takstol. 

 

 
Figur 39, Uppbyggnad, konstruktion 7 

Tabell 29, Värmeflöde, konstruktion 7 (förklaring av ytors placering, se figur 40) 

Yta q 

[W/m²] 
q 

[W/m] 
Längd 

[m] 
BC Yttemperatur 

[K] 
Värmeövergångsmotstånd 

[m²K/W] 

2 -0.0914 -0.2495 2.73 [3] T=0 R=0.13 
3 -0.0026 -0.0009 0.35 [3] T=0 R=0.13 
4 -0.0104 -0.0027 0.26 [3] T=0 R=0.13 
5 -0.0431 -0.025 0.58 [3] T=0 R=0.13 
6 -0.0441 -0.0088 0.2 [3] T=0 R=0.13 
7 -0.0847 -0.1228 1.45 [3] T=0 R=0.13 
9 0.1031 0.1908 1.85 [2] T=1 R=0.13 
10 0.1395 0.219 1.57 [2] T=1 R=0.13 
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Figur 40, Konstruktion 7, Beskrivning av yta och BC 

   

Tabell 30, Uträkning köldbrygga, utförd av Heat2 

Resultat: ѰKöldbrygga = 0.0747 W/(m·K) 

 

 

 

 

 

Tabell 31, En-dimentionella U-värden där konstruktionsdelen slutar, konstruktion 7 

[W/(m²·K)] 

 Exakt Beräknat Fel(%) 

Lower boundary: 0.1186 0.1187 <0.5 

Left boundary: 0.0805 0.0806 <0.5 

 

    

    

 

Figur 41, Modellering av konstruktion 7 



79 
 

 

Figur 42, Värmefördelning i 

konstruktion 7. Skalan går 

från 0K till 1K. Lila är 

kallare och röd är varmare 

 

Figur 43, Temperaturfördelning i konstruktion 7. Med en inne-temperatur på 23˚C och en 

ute-temperatur på -20˚C. Lila  r kallare och r d  r varmare 

Tabell 32, Materialvärden, konstruktion 7 

 λx [W/(m·K)] λy [W/(m·K)] 

Betong 1.7 1.7 
Mineralull   0.04 0.04 
Lättklinkerblock 0.8 0.8 
Mineralull viktat med  

takstolar s1200 
0.043 0.043 

Trä 0.13 0.13 
Glasroc vindskiva 0.209 0.209 
Puts 1 1 
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Bilaga F-J är dokument som ska infogas i 

detaljbiblioteket, som dom i avsnitt 4.2.1. & 4.2.2. Fast 

för andra detaljer. 

Bilaga F, Detaljbiblioteksdokumment, Köldbrygga 3 

(konstruktion 3) 
Köldbrygga 3 (konstruktion 3). Anslutning stomkompletterad 

stålstommevägg mot platta på mark.  

 

     

 
 

Typ av byggnad detaljen är hämtad ifrån: Bostadshus 

Psi-värde för köldbryggan (ѰKöldbrygga): 0,079 W/m*K 
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Temperaturfördelning, konstruktion 3 

Där temperaturen sjunker under 8˚C finns det en stor risk för kondens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekommendationer 

 Ångspärren i konstruktionen är placerad bakom de invändiga skivmaterialen, och 

där finns det ingen risk för kondens. 

  Att rekommendera är att flytta in ångspärren en tredjedel av isoleringstjockleken 

för att minska risken för punktering. 

 För mer information om fuktsäkring och ångspärr se bilaga P. 

 

  



82 
 

Bilaga G, Detaljbiblioteksdokumment, Köldbrygga 4 

(konstruktion 4) 
Köldbrygga 4 (konstruktion 4). Anslutning stomkompletterad 

betongvägg mot platta på mark 

 

 

 

 

 

Typ av byggnad detaljen är hämtad ifrån: Skolbyggnad 

Psi-värde för köldbryggan (ѰKöldbrygga): 0,2866 W/m*K 
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Temperaturfördelning, konstruktion 4  

 

 

Rekommendationer 

 

 Detaljen är fuktsäker. 

 Vid invändig betong behövs ingen ångspärr, den kan ses som lufttät och fukttät. 

 För mer information om fuktsäkring se bilaga P. 
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Bilaga H, Detaljbiblioteksdokumment, Köldbrygga 5 

(konstruktion 5) 
Köldbrygga 5 (konstruktion 5). Anslutning stomkompletterad 

betongvägg mot platta på mark.  

 

 

   

 

 
 

Typ av byggnad detaljen är hämtad ifrån: Museums byggnad 

Psi-värde för köldbryggan (ѰKöldbrygga): 0,1929 W/m*K 
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Temperaturfördelning, konstruktion 5  

 

 

 

 

Rekommendationer 

 

 Detaljen är fuktsäker. 

 Vid invändig betong behövs ingen ångspärr, den kan ses som lufttät och fukttät. 

 För mer information om fuktsäkring se bilaga P. 

  



86 
 

Bilaga I, Detaljbiblioteksdokumment, Köldbrygga 6 

(konstruktion 6) 
Köldbrygga 6 (konstruktion 6). Stomkompletterad väg med bärande 

stålstomme mot tak av betong håldäck. 

 

 

 
 

 

  

Typ av byggnad detaljen är hämtad ifrån: Bostadshus 

Psi-värde för köldbryggan (ѰKöldbrygga): 0.10 W/(m·K) 
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Temperaturfördelning, konstruktion 6 

  
 

Rekommendationer 

 Om ångspärren placeras en tredjedel in i väggen så finns det en risk för kondens. 

Ångspärren kan placeras direkt bakom inre skivmaterial, men riskerar då att 

lättare punkteras. Kan rekommenderas med en fuktberäkning. 

 För mer information om fuktsäkring och ångspärr se bilaga P. 
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Bilaga J, Detaljbiblioteksdokumment, Köldbrygga 7 

(konstruktion 7) 
Köldbryga 7 (konstruktion 7). Takanslutning, stomkomplitterad 

betongvägg mot betongtak med takstol. Idun 

 

 

 
Typ av byggnad detaljen är hämtad ifrån: Bostadshus 

Psi-värde för köldbryggan (ѰKöldbrygga): 0.0747 W/(m·K) 
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Temperaturfördelning, konstruktion 7 
 

 

 

 Detaljen är fuktsäker. 

 Vid invändig betong behövs ingen ångspärr, den kan ses som lufttät och fukttät. 

 För mer information om fuktsäkring se bilaga P. 
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Bilaga K, Resultatdokument konstruktion 1, Hela konstruktionen 
Resultatdokument från Heat2 för konstruktion 1. Används i beräkning 1. Hela konstruktionen 
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Bilaga L, Resultatdokument konstruktion 1, Väggen 
Resultatdokument från Heat2 för konstruktion 1. Används i beräkning 1. Väggen utan 

köldbrygga 
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Bilaga M, Resultatdokument konstruktion 1, Plattan 
Resultatdokument från Heat2 för konstruktion 1. Används i beräkning 1. Plattan utan 

köldbrygga 

 



94 
 

Bilaga N, Resultatdokument konstruktion 2 
Resultatdokument från Heat2 för konstruktion 2. Används i beräkning 2. Hela konstruktionen 
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Bilaga O, Materialdata 

Tabell 33, Materialdata använda i rapporten, med referenser 

Material: λ [W/(m·K)] Referens: 

Betong  1,7 (Burström, 2008) 

Cellplast 0,04 (Burström, 2008) 

Foamglas (Medelvärde) 0,045 (Pittsburgh Corning Scandinavia AB, 

2006) 

Fogmassa (Antas = Uretan) 0,21 SS-EN ISO 10456:2007 

Glasroc vindskyddsskiva 0,21 (Gyproc, 2008) 

Isodrän 0,042 (Isodrän, u.å) 

Lättklinkerbetong 0,8 (Sandin, 1996) 

Makadam 3 (Sandin, 1996) 

Mineralull 0,04 (Burström, 2008) 

Morän 2,0 SS-EN ISO 10456:2007 

Plywood 0,09 SS-EN ISO 10456:2007 

Plåtreglar(antar = stål) 60 (Burström, 2008) 

Puts 1,0 (Burström, 2008) 

Trä 0,13 SS-EN ISO 10456:2007 

Vindskyddsskiva(antag=gips) 0,22 (Sandin, 1996) 

Västkustskiva(Isolering) 0,035 (Svenskbyggtjänst, u.å) 

 

Viktat lambdavärde för Mineralull med träreglar s600 

1. Reglarna är 7,5% av brädden i väggen 

2. Därmed står mineralullen för 92,5% av bredden 

3. (0,075*0,13)+(0,925*0,04)=0,0468 W/(m·K) 

Viktat lambdavärde för Mineralull med träreglar s450 

1. Reglarna är 10% av brädden i väggen 

2. Därmed står mineralullen för 90% av bredden 

3. (0,1*0,13)+(0,9*0,04)=0,049 W/(m·K) 

Viktat lambdavärde för Mineralull med trätakstolar s1200  

1. Reglarna är 3,75% av brädden i väggen 

2. Därmed står mineralullen för 96,25% av bredden 

3. (0,0375*0,13)+(0,9625*0,04)=0,043 W/(m·K) 

Tabell 34, Inre och yttre värmeövergångsmotstånd [m
2
°C/W] (SS-EN ISO 6946:2007) 

Konstruktionsdel: Rsi [m
2
°C/W]: Rse [m

2
°C/W]: 

Väggar 0,13 0,04 

Tak 0,10 0,04 

Golv 0,17 0,04 
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Bilaga P, Grundläggande kunskap 
 

Köldbryggor 

Bärande stomme prioriteras ofta i projekt, för utan den blir det ingen 

byggnad, och då de bärande materialen har högre värmekonduktivitet 

så skapas det köldbryggor. Värme isoleras av material som inte är lika 

bärande. Förr fanns det bärande skikt som klassades som isolerande 

t.ex. lättklinkerbetong. Lättklinkerbetong finns fortfarande men har 

inte tillräckligt isolerande förmåga för att klara dagens hårdare ställda 

energikrav, utan idag bör det alltid finnas något externt isolerande 

material. Det går dock att sammanföra bärande betong med isolerande 

cellplast i så kallade sandwich väggar, men man kommer inte ifrån att 

det fortfarande är bärande betong och isolerande cellplast.  

 

Svaga delar av en byggnad där det ofta blir en köldbrygga är vid 

anslutningar t.ex. vid dörrar och fönster, infästningar av olika varianter 

eller genomföringar av t.ex. ventilationskanaler, vattenrör eller el-rör. 

 

Materialval 

Vid detaljutformning är det viktigt att tänka igenom vad det är för 

klimat det kommer vara i anslutning till detaljen. Det är viktigt att täta, 

men det är ännu viktigare att utforma detaljen så att den mekaniskt 

klarar av det klimat den kommer komma i kontakt med. Detta för att 

en tätningsmassa kommer åldras och läcka in mer och mer för varje år, 

medan en väl genomtänkt byggkonstruktionslösning kommer klara sig 

längre. 

Vid detaljutformning är det även viktigt att materialen som används 

klarar klimatet de utsätts för. Fukt är ofta farlig i sammanhanget och i 

den mån det går är det att föredra att bygga med material med hög 

fukttålighet. Varför ett visst material används borde bero på vilka 

egenskaper det har, men väljs ibland på rutin då det ofta bygger 

likadant, vilket leder till att det blir ett material av ren lathet. 
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Lufttätbyggnad 

Rapporten tar hänsyn till nybyggnader med mekanisk till och 

frånluftsventilation med värmeväxlare. 

För att en byggnad ska hålla de krav som brukare och myndigheter 

ställer på dem ur energi- och fuktsynpunkt är det viktigt att de är så 

luft- och ångtäta som möjligt. Det finns flertalet anledningar till varför 

det är viktigt. Anledningar som enklast upptäcks av brukaren är den 

onödigt höga uppvärmningskostnaden och obehag i form av drag, 

kalla ytor eller ned smutsade ytor. När det blåser in i värmeisoleringen 

så minskar dess isolerande förmåga, vilket skulle öka om inte ett helt 

tätt skikt skulle finnas. Hus med värmeväxlare (FTX-ventilation) 

suger ut den ”gamla” och uppvärmda luften ur byggnaden för att 

ersätta den med ny luft uppvärmd av den gamla.  

Om tätskiktet i väggen inte skulle vara tät så ger det som följd att det 

läcker ut varm luft rakt ut genom väggen utan att återvinna värmen. 

Det ger en sämre effekt på värmeväxlaren och en högre 

uppvärmningskostnad. Obehag i form av drag eller kalla ytor sker 

oftast på ställen där tätskiktet har behövt skarvats eller av någon 

anledning tagits hål i t.ex. genomföringar vid installationer, runt 

fönster/dörrar eller vid anslutningar. Om tätskiktet är tätt, är det viktigt 

att ventilationen är rätt dimensionerad för att få en bra inomhusmiljö, 

då det är enda vägen för luften att ta sig in och ut.  De hus som 

använder sig av en värmeväxlare har även fördelen med att luften 

filtreras i den innan den kommer in i huset, till skillnad om den hade 

trängt in genom otätheter, vilket minskar tillkomst av partiklar och 

kan underlätta för bland andra allergiker. För mer information om 

täthet, se rapporten Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar 

(Wahlgren, 2010). 
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Fukttransport 

En ångspärr har i uppgift att hindra all framfart av luft och fukt bl.a. 

fukt som transporteras med luften via fuktkonvektion. Om 

daggpunkten nås i väggen så kondenseras fukten vilket kan orsaka 

fuktskador om den inte kan vädras bort. Rapporten Så mår våra hus 

(Boverket, 2009b) uppger att av alla hus byggda mellan år 96-05, så 

har ca 12% av småhusen och ca 29% av flerbostadshusen fuktskador 

som påverkar inomhusmiljön negativt.  Det bevisar behovet av 

genomtänkta konstruktionslösningar. 

Klimatet i Sverige gör att det stora delar av året är varmare inne än ute 

och då klarar luften att bära mer fukt inne än ute. Det kräver ett tätt 

klimatskal. 

 

Ett annat sätt för fukten att vandra är genom fuktdiffusion. Det innebär 

att fukten vandrar från högre ånghalt till lägre i strävan att nå balans. 

Ånghalten hos inneluften är vid normala förhållanden alltid högre än 

ute, vilket gör att vattenångan vill vandra utåt i väggen. Och likt 

fuktkonvektionen så kan den då kondensera i väggen om den når 

daggpunkten. 

 

Vid båda fallen är det viktigt att ha ett diffusionstätt skikt i väggen. 

Det ska gärna placeras en bit in i väggen är för att undvika punktering 

av den med installationer så som eldosor och elrör samt minska risken 

att punktera den med spik från uppsättning av tavlor och liknande. 

Den får enligt tumregler placeras längst en tredjedel i väggen inifrån 

räknat (Nevander, 1994) Om det inte kan uppfyllas bör en 

fuktberäkning göras.  
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Ångspärr 

Ångspärrens funktion är att hindra fukt att ta sig igenom väggen så 

långt att den riskerar att kondensera. I ett modernt hus ska ingen fukt 

kunna färdas där det inte är planerat att den ska göra det. I gamla hus 

med självdragsventilation så gjorde det inte så mycket om det läckte 

luft genom väggen på ett antal ställen, för den fukt som kondenserat i 

väggen ventilerades ofta ut och vid överventilering når aldrig 

ånghalten hos inneluften högre nivåer. Ångspärren har även betydelse 

ur energisynpunkt. Om de energikrav som finns idag ska uppnås, 

tillåter inte det att luft passerar genom väggen, utan ska ventileras 

genom den vanliga ventilationen så att en eventuell värmeväxlare kan 

återvinna värmen. Värmeväxlarens verkningsgrad blir lägre om den 

inte får tillgång till all förbrukad rumsluft. 

Nutidens energikrav har även gjort att konstruktioner värmeisoleras 

mer, vilket gör att väggarna är utvändigt kallare idag än förr. Då 

väggen är kallare än förr så ökar risken för kondensutfällning, vilket 

gör ångspärren desto viktigare.  

Vart i väggen ångspärren ska placeras kan kräva en beräkning. Det 

finns dock som tidigare nämnts (se föregående avsnitt) tumregler för 

okomplicerade konstruktioner. Det kan även vara att föredra att 

placera en ångspärr utanpå nygjuten betong, får att få fukten att torka 

utåt. Svårigheten med att få väggen lufttät ligger ofta i att lyckas täta 

anslutningar och genomföringar i väggen. Det finns många olika 

lösningar på hur det ska gå till för att få det tätt, och även olika 

material att använda som ångspärr. För mera information om lufttäthet 

och material, se rapporten Goda exempel på lufttäta 

konstruktionslösningar (Wahlgren, 2010) och ByggaL – Metod för 

byggande av lufttäta byggnader (Sikander, 2010). 
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Krav på byggnaders lufttäthet 

Det finns inga krav från BBR (Boverkets byggnadsregler) om 

lufttäthet. De hänvisar till krav för energianvändning, vilka tidigare i 

rapporten har nämnts att de sänkts. FEBY (Forum för energieffektivt 

byggande) har ett lufttäthetskrav för passivhus på 0,3 l/m
2
s då 

byggnaden är satt i ett 50 Pa tryck (FEBY, 2009). 

Beständighet 

När en byggnad projekteras så skall dess livslängd allt som oftast vara 

mycket lång. Det kräver att byggnadsmaterialen i den har en 

förhoppningsvis lika lång livslängd för att inte byggnadens täthet skall 

minska allt för mycket under byggnadens livstid.  

Drivkrafter för fuktvandring  

För att förhindra fuktvandring i väggen kan det som tidigare nämnt 

placeras en ångspärr i väggen där fukt och vind stannas upp. För att 

avhjälpa ytterligare kan det vara bra att ta hänsyn till drivkrafterna 

som får luften att vilja vandra. För mer information, se (Nevander, 

1994). 

    Vindpåverkan 

o Att styra vinden är omöjligt, men det är förnuftigt att 

försöka hitta en så skyddad plats för byggnaden som 

möjligt, att t.ex. placera huset i närheten av andra 

byggnader eller vid skog eller berg kan minska 

ansträngningen för tätskiktet. 

 Termisk drivkraft 

o Betyder att varm luft är lättare än kall vilket gör att varma 

luften stiger. På hus med kallvind kan det vara en fara att 

varm och fuktig luft tränger igenom tätskiktet i taket för att 

sedan kondensera på vinden, då det skapar en risk för 
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fuktskador. Se till att ventilationen på vinden fungerar bra 

så är det oftast inget problem då tätskiktet är helt. 

 Mekanisk ventilation 

o Att tänka på vid mekanisk ventilation är att inte skapa ett 

övertryck i byggnaden. Ett övertryck skulle föra med sig att 

varm fuktig inneluft trycks ut i konstruktionen, vilket sätter 

större krav på tätskiktets täthet.  

 

Mätning av täthet i byggnad 

Rapporten nämner att FEBY (2009) hade ett lufttäthetskrav för 

passivhus för passivhus på 0,3 l/m
2
s då byggnaden är satt i ett 50 Pa 

tryck. Det vanligast sättet att mäta lufttätheten i en byggnad är med 

”Blower door metoden”, den beskrivs i europeiska normen SS-EN 

13829:2000. Metoden går ut på att all ventilation stängs av samtidigt 

som alla öppningar som tillhör ventilationssystemet förseglas. När det 

är tätt så placeras en fläkt i dörren till rummet med tätning runtom (se 

figur 44).  Två tryckmätare är placerade på fläkten, en på utsidan av 

Figur 44, Blower door metoden (egen 

bild)  
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”dörren” och en på insidan för att mäta tryckskillnaden. Fläkten styrs 

så att både övertryck och undertryck skapas och en dator mäter av 

värdena som registreras som l/m
2
s vid en tryckskillnad på 50 Pa. 

Fläkten är noga kalibrerad och ger mycket exakta värden. 

Värmekamera 

Ett sätt att undersöka om köldbryggor existerar är med hjälp av en 

värmekamera. Kravet för att värmekameran ska fungera är att det skall 

finnas en temperaturskillnad på vardera sidan om konstruktionen som 

thermograferas. Detta för att kunna se en värmeskillnad. 

Värmekameran är mycket enkel att använda och ger ett bra och 

dokumenterbart resultat. Kameran ger ett resultat i form av en bild där 

det går att avläsa olika temperaturer med hjälp av färger (se figur 45). 

Ljusare färg betyder varmare temperatur och mörkare kallare. Vilken 

exakt temperatur det är går som oftast att avläsa vid sidan av bilden.  

Figur 45, Bild från värmekamera. Föreställer hörn vin takanslutning (egen bild) 

Mätning av luftotätheter 

Vid en undersökning av en konstruktion kan värmekameran 

kombineras med en lufthastighetsmätare som registrerar om det är 

drag vilket påvisar otätheter. Spårgas kan även användas. Den ger 
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dock inte något mätbart resultat, utan endast en indikation på att det 

läcker in eller ut luft samt hur den för sig i rummet.  

För djupare information om täthetsprövningar av byggnader och 

mätmetoder, rapporten Alternativa metoder för utvärdering av 

byggnadsskalets lufttäthet (Sikander & Wahlgren, 2008). 

I rapporten lufttäthetsfrågorna i byggprocessen (Sikander S. , 2004) har de 

utifrån intervjuer med folk i branschen utvärderat vilka detaljer som är 

svårast att få lufttäta. Svaret blev enligt nedan, med det svåraste först och 

sedan i fallande ordning:  

 Genomföringar allmänt  

 Eldosor/elrör 

 Täta mot stålstomme/ståldetaljer 

 Täta vid mellanbjälklagets anslutning till vägg 

 Tätning runt fönster/dörr  

 Täta mot betong  

 Täta mot ventilationskanaler/skorsten 

När svaren kommer från personer som själva utför byggnationen så ger det 

ett talande svar på vad som är svårt och därmed vad som bör förbättras. I 

samma rapport (Sikander S. , 2004) frågades det även i intervjuerna om 

vad orsakerna till de dåligt tätade detaljlösningarna var. Svaret blev att det 

mycket ofta byggde på dåligt tekniska lösningar i konstruktionen och 

därefter på dåliga ritningar. De medgav även att en anledning till dålig täthet 

berodde på okunnighet i byggskedet.  

 

Ytskikt på vägg 

För att en vägg ska kunna fungera enligt alla ställda byggfysiska krav 

så krävs det att konstruktionen är noga genomtänkt. För att en vägg 

ska kunna klara angrepp från slagregn, blåst av löv, snö eller annan 

form av attackerande föremål så krävs ett hårt och beständigt ytskikt. 

Ytskikten kan vara i en mängd olika material så som t.ex. trä, plåt, 

tegel, puts och betong. Några av materialen suger i kontakt med vatten 
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åt sig, för att senare vid torrare klimat torkas ut. Vid de 

konstruktionerna behövs en luftspalt (Nevander, 1994). Andra 

material är helt vattentäta och suger inte upp något vatten. Det är 

ibland smart att ha en luftspalt även bakom de systemen då det finns 

en risk för kondens bakom ytskiktet som riskerar att skapa en 

fuktskada. Mer om ytskikt går att läsa i fukthandboken (Nevander, 

1994) 

Träbeklädnad 

Träbeklädnaden består av antingen liggande eller stående panel av 

något slag som ofta täcks med färg för att skydda mot nedbrytning. 

Vid träbeklädnad av en vägg är det att rekommendera 

tvåstegsprincipen. Den går ut på att panelens huvuduppgift är att 

skydda mot slagregn och direkt nedblötning medan ett skydd mot vind 

placeras bakom en luftspalt lite längre in i väggen. Panelen är fäst på 

liggande eller stående läkt (liggande läkt för stående panel och stående 

läkt för liggande panel) vilket skapar en vädrad luftspalt bakom 

panelen som vädrar bort den fukt som trängt igenom springor på 

panelen eller sugits upp av panelen. Det är viktigt att det är öppet upp- 

och nertill vid luftspalten för att få en bra luftströmning. Innanför 

läkten finns ett vindskydd i form av en papp, skiva eller duk som fästs 

i reglarna för att hindra vinden att blåsa in i väggen.  

Plåtbeklädnad 

Plåtbeklädnaden består mesta dels av profilerad och ytbehandlad plåt 

som fästs i antingen läkt av trä eller plåt på samma sätt som för 

träpanelen eller rakt på reglarna, då plåten är korrigerad så skapar det 

en tvåstegstätning. Plåten är i sig själv tätare än trä men den behöver i 

vilket fall en läktad luftspalt bakom med ett inre vindskydd för att 

kunna ventilera bort det vatten som lyckas tränga in bland annat 

genom kondens.  
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Skalmur 

En vanlig variant av skalmur är en tegelbeklädd vägg. Den kan även 

muras med kalksten. Principen skiljer sig från en plåtbeklädnad som 

skapar ett relativt tätt skydd. Skalmurar suger åt sig vatten vid regn för 

att sedan låta det dunsta då det är torrare. Det är vanligt att placera en 

luftspalt bakom skalmuren för att både ge muraren mer utrymme att 

arbeta på, men även här för att skapa en ventilationsspalt. För en bra 

ventilation kan det vara smart att avlägsna var tredje stöt fog i en rad 

på den nedre delen av muren.  Det måste även finnas öppningar överst 

på muren för bästa ventilation. Se bild 

Fasadputs 

Det finns två system av fasadputs. Antingen så används en helt tät och 

tunnare puts som inte behöver någon luftspalt för dennes funktion är 

att inte släppa igenom någon fukt. Problemet med den tunna putsen är 

att det är svårt att garantera att den kommer klara av att vara helt tät, 

speciellt vid anslutningar. Därför är det en osäker lösning ur 

fuktsynpunkt.  Jag har i rapporten valt att beskriva den andra typen av 

puts som är lite tjockare och putsas ofta på ett skivmaterial. Putsen är 

inte helt tät utan suger åt sig fukt för att det bakom skivan skapas en 

luftspalt  

Fasadbetong 

Fasadbetong är vanligt vid flerfamiljshus och lyfts ofta på plats av en 

kran som stora element. De kan fästas som ett fasadmaterial utanpå 

något annan eller vara en yttre del i ett sandwich element. Den 

springan som bildas mellan fasadbetongselementen måste tätas. Även 

där är det smidigast med en tvåstegstätning.  

 

Isolering 

Värmeisoleringsmaterial har i uppgift att isolera byggnaden så värmen 

hålls kvar i byggnaden. Det finns flera typer av värme isolering på 
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marknaden med olika bra isolerande förmåga. I beräkningarna i 

rapporten används: mineralull, cellplast och foamglas. 

För information om isoleringsmaterial, se Isolerguiden (Anderlind & 

Stadler, 2006) 

För mer information om högpresterande isoleringsmaterial, se 

rapporten Inventering och Utvärdering av Högpresterande Isolering 

(Skanska, 2010) 

 

Bärande väggkonstruktioner med stomkompletteringar 

När en vägg byggs behövs det någonting som är bärande för att få 

huset att stå stadigt. Sedan så kompletteras de bärande delarna med ett 

isolerande material för att få ett behagligt inneklimat, spara energi och 

så vidare. Det som är svårigheten vid en väggs konstruktion är att de 

bärande materialen leder värme mycket bättre än de isolerande. Det 

gör att det skapas en köldbrygga där det bärande materialet befinner 

sig.  Några exempel på bärande konstruktionsmaterial är: Trä, plåt, 

lättklinkerbetong, betong och tegel. Det är även vanligt att använda sig 

av ett material som är en kombination av lättklinkerbetong och 

cellplast som kallas för sandwichvägg. Mer om bärande 

väggkonstruktioner går att läsa i fukthandboken (Nevander, 1994).  

Det byggs även hus med en bärande del i form av betongelement eller 

stålpelare. Vid betongelementen så fästs någon form av regel, gärna 

utvändigt (Nevander, 1994)för att skapa möjlighet att fästa isoleringen 

och ytskiktet i något. På ett liknande sätt så placeras reglar mellan de 

bärande stålpelarna för att ”komplettera” dem så att väggen blir 

funktionerlig (Nevander, 1994). 

Skriv allmänt om väggkonstruktioner av olika slag. Deras brister och 

fördelar. 
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Takkonstruktioner 

Det finns många olika typer av takkonstruktioner och de kan vara 

konstruerade på en mängd olika sätt. Lika som för väggar så är det ett 

bärande system och ett kompletterande, där isoleringen ingår. Det 

finns några stora skillnader på hur ett tak byggs. En skillnad är om det 

är ett kallt tak eller varmt tak. Om byggnaden har takstolar så är ofta 

tanken att det ska finnas en vind ovanför innertaket, då brukar 

isoleringen och ångspärren placeras ovanpå innertaket vilket skapar ett 

kallt utrymme på vinden. Det har visat sig vara svårt att få ett bra 

klimat på den kalla vinden. Vad problemen är och hur förbättringarna 

skulle gå till går att läsa om i artikeln: Kalla vindar – problem och 

förbättringar (Samuelson & Hägerhed Engman, 2006). 

 Om det bärande systemet däremot är bärande balkar så placeras 

isoleringen vanligtvis mellan balkarna vilket gör att det går att utnyttja 

utrymmet hela vägen upp i tak . Det är också en frågeställning 

beroende på taktäckningsmaterial om det ska vara en luftspalt under 

den eller inte (Nevander, 1994). 

Om det ska vara en luftspalt i yttertaket så placeras ofta råspont under 

taktäckningsmaterialet för att sedan skapa en luftspalt bakom denna. 

Det bevisas i rapporten Bygg fuktsäkra takkonstruktioner (Lindgren-

Persson, 2010) att det är en rekommendation att det ur fuktteknisk 

synvinkel är smart att placera isolering utanför råsponten på taket. 

Även om det är en luftspalt innanför råsponten, som har i uppgift att 

vädra bort all eventuell fukt, så är det inte alltid tillräckligt. Rapporten 

visar att isoleringen utanpå råsponten säkrar en RF under 75 % vid 

råsponten efter första året, vilket är den kritiska gränsen för hur fuktigt 

det får vara vid trä och vissa andra materiel.  

Vid en RF 75 % eller högre finns en stor risk för mögel, nedsmutsning 

och även röta. Om det placeras en isolering på råsponten så blir 

luftspalten lite varmare då eventuell värme från huset inte kyls ner lika 

fort. Taket blir heller inte lika kallt och därmed blir RF inte lika hög. 
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För mer information om takkonstruktioner, se fukthandboken 

(Nevander, 1994). 

För mer information om problem med kalla vindar och vad som kan 

förbättras, se artikeln Kalla vindar – problem och förbättringar 

(Samuelson & Hägerhed Engman, 2006). 
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