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Sammanfattning 
I hopp om att Sverige ska uppnå sina miljömål ställs hela tiden högre krav på 

byggnaders energianvändning. Ett första steg bör vara att förbättra byggnadens förmåga 

att behålla värmen. Dessa förbättringsåtgärder innebär att klimatskärmen blir mer 

värmeisolerande och att köldbryggor i olika konstruktionsdetaljer begränsas. Ett 

återkommande problem är dock att när befintliga byggnader renoveras finns gällande 

varsamhetskrav som påverkar möjligheterna för hur arbetet får utföras. Värdebärande 

egenskaper ska nämligen bevaras även om det innebär merkostnader vid renoveringar.   

 

Detta examensarbete syftar till att studera energianvändningen för köldbryggor som 

uppstår i utkragade balkonggolv och hur energianvändningen påverkas då 

balkongplattan tilläggsisoleras. Studien omfattar även den påverkan detta får på 

byggnadens yttre gestaltning och huruvida investeringskostnaden är ekonomiskt 

försvarbar ur ett livscykelperspektiv jämfört med energibesparingen.  

 

Resultatet visar att dessa köldbryggor ökar energianvändningen med närmare 4000 kWh 

per år och byggnad och att tilläggsisoleringen av balkonggolven minskar denna 

användning med ungefär 75 %. Utifrån aspekten att studera huruvida tilläggsisoleringen 

påverkar byggnadens yttre gestaltning visar resultatet även att förändringen är 

marginell. Bedömningen är därför att tilläggsisoleringen inte påverkar byggnadens 

gestaltning. Jämförandet av investeringskostnaden med energibesparingen ur ett 

livscykelperspektiv visar att materialkostnaden är för hög samtidigt som energipriset är 

för lågt för att generera någon vinst under den valda kalkylperioden.  
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Abstract  
In order for Sweden to reach its goals for a sustainable future, the government continues 

to increase demands on improving energy efficiency of buildings. A first step should be 

to improve the buildings ability to keep its heat. This means that the thermal insulation 

of the envelope should be improved and effect of thermal bridges in various 

constructions be minimized. A recurrent problem when renovating already existing 

buildings is the requirement of preservation and how that affects the possibilities on 

how to renovate. All buildings constitute a storytelling that illustrates how society has 

developed over time. Building characteristics and expressions must be preserved even if 

it leads to higher renovation costs.  

 

This thesis aims to study the energy use caused by thermal bridges in balcony slabs and 

how the energy use is affected by insulating the balcony slabs. It also investigates how 

the overall building appearance is affect by this figuration. And last, the study aims to 

explore however the investment in material is defensible when comparing it with the 

cost for energy in a life cycle perspective.        

 

The result shows that the thermal bridges caused by the balcony slabs increase the 

energy use by almost 4000 kWh per year and building and by adding insulation to the 

slabs, the energy usage decline by almost 75 %. In view of the buildings appearance, the 

additional insulation has a minimal affect. When comparing the investment cost in a life 

cycle perspective with the saving of energy, results shows that the costs in material is 

too high and at the same time the price for energy is too low for obtaining any profit for 

the given time period.   
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Nomenklatur 
 
BBR; Boverkets byggregler 

Fastställda föreskrifter och 

allmänna råd för Svenska  

byggnader. 

 

Köldbrygga 

Klimatskärmskomponenter där 

värmeisoleringen lokalt är försämrad. 

 

Psi-värde 

Värdet för det värmeflöde som sker 

genom en konstruktion och därmed 

utgör en linjär köldbrygga. 

 

Punkthus 

Kvadratisk hustyp med ett trappschakt i 

husets mitt. Placeras oftast gruppvis. 

 

Årligt energibehov 

Det årliga energibehov som en specifik 

byggnadskomponent ger upphov till. 

 

Riksintresse 

Område av nationellt intresse. 

 

Varsamhetskrav 

Krav på ett förhållningssätt om att 

tillvarata byggnadens befintliga värden.  

 

Värdebärare 

Arkitektonisk egenskap hos en byggnad 

med estetiskt, kulturellt och/-eller 

funktionellt värde.  

 

PBL; Plan och bygglagen 

Lag som reglerar hur byggnad, mark 

och vatten skall planeras i Sverige.  

 

VIP-skivor 

ISOVER VacuPad Integra UVP 007, 

Isoleringsmaterial med låg 

värmekonduktivitet.  

 

Cellglas 

Foamglas W+F, Isoleringsmaterial för 

tuffa förhållanden.  

 

 

 

 

 

Aerogelmatta 

Paroc XIA 001 Spaceloft, Tunt 

isoleringsmaterial med låg 

värmekonduktivitet.  

 

Sprayisolering 

SprayTec G, Isoleringsmaterial som 

enkelt kan appliceras på de flesta ytor 

och områden.  

 

CO2-emissioner 

Utsläpp av koldioxid. 

 

Primär energianvändning 

Användning av energi som inte av 

människan omvandlat till annan form av 

energi.  

 

 

Utkragat bjälklag 

Del av bjälklag som skär genom 

byggnadens klimatskärm. 

 

Termisk komfort 

Hur ett utrymme upplevs av människan 

temperaturmässigt.  

 

Atemp 

Den invändiga golvrean av ett 

våningsplan, vindsplan eller källarplan 

som värms mer än 10 °C. 

 

Normalårskorrigering 

Korrigering av årets förbrukning efter 

temperaturförhållandena under året.  

 

Byggnadens fastighetsel 

Den el som används för byggnadens 

drift. 

 

Simulering 

Återskapa en process i en kontrollerad 

miljö.  

 

Yttre gestaltning 

Hur en byggnad uppfattas utifrån.  
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1. Inledning 
I detta kapitel redovisas den bakgrund och de förutsättningar som varit grundläggande 

för arbetets syfte. Syftet definieras av problemformuleringen som väglett arbetet och 

vidare presenteras arbetets avgränsningar. 

 

Vi blir hela tiden mer medvetna om problematiken kring energi och miljöpåverkan. 

Denna nyfunna medvetenhet leder också till att myndigheters krav om hur vi ska 

hushålla med vår energi blir allt tuffare. Enligt Martin, Erkoreka, Flores, Odriozola och 

Sala (2011) tillkommer nya lagar ständigt för hur energi ska sparas. I framtiden kommer 

det ställas ännu strängare krav på energianvändningen och ett första steg är därför att 

effektivisera byggnaders förmåga att behålla värme. 

 

Under de senaste två decennierna (1984-2004) har den primära energianvändningen 

ökat med 49 % samtidigt som CO2-emissioner ökat med 43 %.  Det globala bidraget 

från byggnader gällande energianvändningen ligger nu mellan 20-40% i utvecklade 

länder och har med det gått förbi andra stora områden såsom industri och transport. 

Anledningen är att befolkningen hela tiden ökar och att kraven på bostäders utbud 

gällande komfort och service också ökar. Samtidigt spenderas mer tid inomhus än 

någonsin tidigare och allt detta leder till att behovet av energi kommer att fortsätta öka 

även i framtiden. Privata initiativ tillsammans med ett tydligt ställningstagande från 

myndigheters sida att satsa på energieffektivisering och ny teknologi för att minimera 

energianvändningen och samtidigt öka kunskapen hos befolkningen kommer vara 

grundläggande för en hållbar framtid. (Pérez-Lombard, Ortiz & Pout, 2007) 

 

 

1.1. Sveriges miljömål & Krav från myndigheter 
 

1.1.1. Sveriges miljömål 
Sverige har ett miljömålssystem som innehåller ett generationsmål, sexton 

miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Generationsmålet innebär den 

samhällsomställning som måste ske för att miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås. Detta 

är ett politiskt mål som bottnar i vilka värden som bör skyddas och vad som kommer att 

krävas för att uppnå en viss miljökvalitet. Generationsmålet ska vara vägledande för all 

form av miljöarbete och på alla olika nivåer i samhället.  

 

De sexton miljökvalitetsmålen beskriver ett tillstånd i det svenska samhället där allt 

miljöarbete uppnått sina förväntningar. Varje år sammanställs en rapport över arbetet att 

nå miljökvalitetsmålen och en gång per mandatperiod genomförs även en fördjupad 

utvärdering. För att underlätta arbetet att nå dessa mål finns också tjugofyra olika 

etappmål, dessa är förtydligande steg på vägen för att uppnå generationsmålet och i 

slutändan miljökvalitetsmålen. Utöver detta har också regeringen satt upp 71 delmål 

som syftar till att ytterligare konkretisera det arbete som behöver göras och även 

beslutat om fyra övergripande frågor: naturmiljö, fysisk planering och hushållning med 

mark och vatten samt byggnader, kulturmiljö och hälsofrågor. Ett viktigt syfte med alla 

dessa olika mål är att de ska vara vägledande för allas miljöarbete, såväl regeringen som 

för myndigheter och givetvis även övriga aktörer. Det övergripande målet är att till 

nästa generation lämna över ett samhälle där Sveriges stora miljöproblem är lösta. År 

1999 beslutade riksdagen därför att 15 av miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda 2020 

samt att de 16e miljömålet, begränsad klimatpåverkans första etapp ska vara uppnådd 

2050. (Miljömål, 2015) 
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I dagsläget är generell energieffektivisering den högst prioriterade åtgärden för att 

uppnå Sveriges miljökvalitetsmål (Miljömål, 2015). Boverket uppmanar därför 

bostadssektorn till effektiviseringar, sektorn utgör nämligen en dryg tredjedel av landets 

totala energibehov och det finns gott om utrymme till förbättring (Wingård, 2009).  

 

 

1.1.2. BBR 
Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och 

boende. Boverkets byggregler är en samling föreskrifter och allmänna råd som fastställs 

av Boverket och gäller för Sveriges byggnader. Dessa gäller både vid uppförande- och 

ändring av en byggnad. I BBR finns föreskrifter och allmänna råd som berör 

tillgängligheten, varsamhetskrav, utformning, termisk komfort, energihushållning med 

mera. 

   

För flerbostadshus som har annan uppvärmning än el är kravet på specifik 

energianvändning numera 110 kWh/m
2
 år i klimatzon II (BBR 21), där bland annat 

Gävleborg ingår. I BBR 22 har kravet generellt skärpts till 100 kWh/m
2
 år med 

undantaget för flerbostadshus med små lägenheter. Kravet för genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient är 0,4 W/m
2*

K. I kapitel 9:4 redogörs U-värden för 

omslutande byggnadsdelar som inte får överskridas. U-värdet för vägg är där 0,18 

W/m
2
*K och för golv 0,15 W/m

2
*K. Enligt kapitel 9:91 ska ”byggnader vara utformade 

så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv 

värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. 

 

Byggnader ska även utformas så att ett tillfredställande termiskt klimat kan erhållas. 

Detta krav gäller för alla rum där människor vistas mer än tillfälligt. I Boverkets 

byggregler avsnitt (6:42) står det att: ”Byggnader och deras installationer ska utformas, 

så att termisk komfort som är anpassad till utrymmenas avsedda användning kan 

erhållas vid normala driftsförhållanden.” Ett av dessa krav för det termiska klimatet är 

att golvets yttemperatur inte understiger 16 ˚C, i hygienrum 18 ˚C samt i lokaler 

avsedda för barn 20˚C. Temperaturen är också begränsad till att högst uppgå till 26˚C. 

Utkragade balkonger är i regel placerade i anslutning till bostadens vardagsrum som i 

sin tur är en vistelsezon där yttemperaturen på golvet som lägst beräknas till 16º C 

enligt Boverkets författningssamling (2015). Vid insidan av en yttervägg som skiljer 

balkonggolv från vardagsrumsgolv kan temperaturen sjunka under den beräknade lägsta 

temperaturen vilket då påverkar den termiska komforten negativt. 

 

Varsamhetskrav 

När ett renoveringsarbete ska utföras på äldre bebyggelse finns en rad varsamhetskrav 

som måste beaktas. I stora drag handlar det om att bevara utmärkande stildrag från den 

tid då byggnaden restes eftersom dessa har ett historiskt värde. Enligt Plan- och 

Bygglagen (2010:900 8 kap § 17) står det att ”Ändringar av en byggnad skall utföras 

varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.” För att det ska vara 

lättare att förstå innebörden av varsamhetskraven kan kommunen precisera dessa i 

detaljplanen eller i områdesbestämmelserna för det specifika området. Det ska dock 

tilläggas att även om någon sådan precisering inte har skett så gäller ändå 

varsamhetskraven så det är av största vikt att detta undersöks (Boverket 2014). 

 



 

3 

 

1.2. Miljonprogrammet i Sverige 
Efter andra världskriget var läget kritiskt i Sverige. Bostadsbristen tvingade människor 

att leva under katastrofala förhållanden och även om byggnationen kom igång skapligt 

under 1950-talet behövdes det något drastiskt för att lösa situationen. Detta ledde till att 

Sveriges riksdag år 1960 beslutade att bygga en miljon nya bostäder. (Möller Frohm & 

Rutqvist, 2007) 

 

Bostäderna byggdes i städernas utkant i form av fullt utrustade samhällen i mindre 

skala. Den akuta bostadsbristen och trångboddheten försvann och resultatet blev de 

miljonprojekt som finns utspritt över vårt land än idag (Karlsson & Andersson, 2012).  

Faktum är att miljonprojektet inte bara såg till att bostadsbristen försvann utan halvvägs 

in i detta omfattande projekt upptäcktes det att denna extrema produktion skulle leda till 

ett överskott på bostadsmarknaden. Anledningen var med största sannolikhet dålig 

planering i kombination med extrema påtryckningar men detta faktum i kombination 

med bristande underhåll ledde till att människor i samhället ställde sig kritiska till hela 

projektet och denna inställning lever till viss del kvar än idag (Hall & Vidén, 2006). 

 

Det som kännetecknar denna epok i svensk bygghistoria är framförallt enkelhet till följd 

av massproduktion samt att bostäderna har tydliga linjer och en något kantig 

utformning. Idag är en del av dessa byggnader renoverade, en del har rivits medan en 

stor del av beståndet är i ursprungligt skick och i stort behov av renovering. Det som 

behöver åtgärdas är byggnadernas tekniska brister men även brister som uppkommit till 

följd av nya krav från samhället gällande exempelvis energianvändning.  Olika 

bostadsföreningar har givetvis olika ekonomiska förutsättningar att åtgärda dessa 

byggnader. Gemensamt är ändå att företagen måste hålla nere kostnaderna och stora 

renoveringar är därför svårt att motivera vilket i sin tur försämrar förutsättningarna att 

det blir av. Lägg därtill att många av dessa bostäder har gällande varsamhetskrav vilket 

också ökar kostnaderna för renoveringen (Eriksson & Hansson 2010), (Sidén & Rolfsen 

Sandborg, 2014). Detta är problematiskt, byggnaderna i dessa områden är ofta skyddade 

av olika lagar vilket gör att de inte får rivas och eftersom det också finns gällande 

varsamhetskrav får inte renoveringarna utföras hur som helst, framförallt exteriört.  

 

  

1.3. Köldbryggor 
En köldbrygga är en värmeledande konstruktionsdetalj som genomskär klimatskärmen 

och skapar en passage från byggnadens varma insida till den kalla utsidan.  Därigenom 

leds värme (dvs. transmitteras), som ökar byggnadens värmeförluster och skapar 

därmed en större energianvändning, följt av högre kostnader och sämre termisk komfort 

för hyresgästerna. Enligt (Ibrahim, Biwole, Wurtz & Achard, 2014) uppstår 

köldbryggor i byggnadens svagare värmeisolerande klimatskalskomponenter och ger 

ökade energiförluster för byggnaden. Köldbryggor kan även uppstå om isoleringsarbetet 

inte utförts ordentligt så att det finns hålrum i konstruktionen. Vanligtvis uppstår 

köldbryggor framförallt vid balkonginfästningar, mellan våningsplan, vid takfoten eller 

i ytterhörn av klimatskalet (Energimyndigheten, 2011). I dagsläget utgör köldbryggor 

20-30% av en byggnads totala transmissionsförluster och siffran ökar stadigt i takt med 

att våra byggnader blir tätare (Wingård, 2009). 
 
Utöver energiaspekten uppstår även andra problem. Ruth, McClung och Zhang (2013) 

skriver att ett problem med köldbryggor är hur de påverkar bostäders termiska komfort. 

Kalla golv upplevs obehagliga och att omvärdera den aspekten ekonomiskt är omöjligt. 
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Det är en sak att upprätta en kalkyl som väger för-och nackdelarna med att 

tilläggsisolera en bostad ur energianvändningssynpunkt eller kostnadsmässigt. Men 

frågan är hur komfortproblem bedömas och vad det ska få kosta att åtgärda.   

 
Köldbryggor är alltså en energitjuv som kostar fastighetsägaren pengar. Men 

problematiken bör också ses ur ett bredare perspektiv. Köldbryggor påverkar nämligen 

Sveriges möjligheter att uppnå satta miljömål, generell energieffektivisering är den 

högst prioriterade åtgärden för att uppnå Sveriges miljömål och bostadsmarknaden 

utgör i dagsläget en tredjedel av vårt energibehov (Wingård, 2009). Ska Sverige uppnå 

miljömålen bör särskild hänsyn tas till köldbryggor. 
 
För nyproducerade byggnader finns en del olika konstruktionslösningar för att undvika 

köldbryggor i balkonggolv. Ett exempel kommer från ett tyskt företag, Halfen AB som 

tillverkar balkonginfästningar med isolerade kärnor som gjuts fast i bjälklaget (Halfen 

AB, 2015). På detta sätt undviks köldbryggor från start och eftersom 

konstruktionslösningen är integrerad påverkar den heller inte byggnadens yttre 

gestaltning. Figur 1 illustrerar en sådan konstruktionslösning.  

 

 

 
 Figur 1.  Infästning nybyggnation. Illustration: Schöck 

  

  

För befintliga byggnader med utkragade balkonggolv är valmöjligheterna mer 

begränsade. Ett alternativ är att kapa ner balkongerna och ersätta dessa med balkonger 

som spänts in i stag som monteras i bjälklagen. Fördelen är att den linjära köldbryggan i 

bjälklaget bryts, nackdelarna är dessvärre fler. Nya köldbryggor uppstår ofta vid 

infästningspunkterna, fasaden förstörs vid avkapningen och måste åtgärdas, byggnadens 

yttre gestaltning påverkas och till följd av stora kostnader är återbetalningstiden i form 

av energibesparing väldigt lång. I ett examensarbete av Sidén och Rolfsen Sandborg, 

(2014) beskrivs denna problematik. I arbetet beskrivs renoveringen av tre punkthus i 

bostadsområdet Sätra som ligger i utkanten av Gävle. Utgångspunkten var att samtliga 

hus skulle få nya balkonger installerade men under arbetets gång insåg fastighetsägaren 

att kostnaden för arbetet var stor och återbetalningstiden för lång. Två av tre byggnader 

fick balkongerna utbytta medan den tredje renoverades med sitt befintliga balkonggolv 

kvar dock utfördes inget arbete för att åtgärda köldbryggan.  
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1.4. Syfte  och mål 
I denna studie undersöks möjligheten att utvändigt tilläggsisolera utkragade 

balkonggolv med förhoppningen att åtgärda köldbryggor i bjälklaget. Byggnaders 

bjälklag består i regel av armerad betong med hög värmekonduktivitet och när dessa 

byggnadsdelar bryter klimatskärmen uppstår linjära köldbryggor längs ytterväggarna.  

Berggren och Wall (2013) skriver att när isoleringstjockleken ökar, ökar också effekten 

från köldbryggor som tidigare varit försumbara. Om en yttervägg tilläggsisoleras ökar 

alltså effekten av köldbryggan i de utkragade balkonggolven vilket även (Mao & 

Johannesson, 1997) beskriver, genom att redan då behandla köldbryggors relativt stora 

roll för värmeförluster och beskriva att när isoleringens tjocklek ökas så ökas även 

köldbryggans relativa inverkan. 

 

Att tilläggsisolera innebär också en kostnad för fastighetsägaren. Studien behandlar 

därför även de ekonomiska effekter arbetet får på byggnadens energianvändning i 

förhållande till investeringen genom att sammanställa en kalkyl över 

livscykelkostnaden. Slutligen undersöks tilläggsisoleringens påverkan av byggnadens 

yttre gestaltning. Många äldre bostadshus har gällande varsamhetskrav vilket innebär att 

renoveringar inte får förändra byggnadens tidstypiska uttryck.    

 

Detta är utgångspunkten för arbetet - går det att, genom utvändig tilläggsisolering, 

undvika denna onödiga energianvändning som går förlorad genom utkragade 

balkonggolv? Hur påverkar konstruktionslösningen i så fall byggnadens utseende och 

går investeringen att försvara i slutändan?  

 

Rapporten syftar till följande:  

- Undersöka hur utvändig tilläggsisolering av balkongplattor påverkar 

värmeenergibehovet för en byggnad. Användning av några utvalda 

värmeisoleringsmaterial på marknaden undersöks värmetekniskt.   

- Ta reda på vilka visuella effekter den utvändiga renoveringen skulle innebära för 

byggnadens yttre gestaltning. 

- Undersöka huruvida diverse kostnader för tilläggsisolering av balkonggolv kan 

ses ekonomiskt försvarbart jämfört med besparingen i energikostnad för 

fastighetsägaren.  

 

Målet med denna studie är att effektivisera en byggnads värmeenergianvändning.  

 

 

1.5. Omfattning och avgränsningar 
I arbetet studeras inte den termiska komforten även om problematiken berörs. Studien 

innefattar heller inte montagemetoder, beständighet, fuktaspekter och 

materialkombinationers lämplighet eller byggnadstekniska lösningar utifrån materialval. 

Studien är avgränsad till att behandla tre områden, dessa är energianvändning, kostnad 

och gestaltning. Varje område har sedan sina egna begränsningar och avgränsningar. 

 

1.5.1. Energianvändning 
De 3D-modeller som byggts upp för att beräkna balkongernas värmeförluster ska 

återspegla problematiken med köldbryggor och vad utvändig isolering möjliggör men 

det är viktigt att understryka att dessa modeller är en förenklad bild av verkligheten. 

Energiberäkningarna är också baserade utifrån förutsättningarna för detta specifika hus 

vilket även det innebär vissa begränsningar utifrån resultatets generaliserbarhet. En kort 
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sammanfattning är att byggnaden använder fjärrvärme för uppvärmning har ett F-system 

för ventilation, är belägen på nordliga breddgrader i Gävle.  

 

1.5.2. Kostnad 
Studien utgår ifrån listpriser och tabellvärden för materialkostnaderna. Om en 

entreprenad hade genomfört dessa renoveringar så hade inköpskostnaden baserats på 

företagets kundavtal och vilken kvantitet som köpts in så med största säkerhet hade 

inköpspriset varit mycket lägre. Utöver materialkostnader innebär även investeringen en 

utförandekostnad. Denna del är utesluten i studien då det är problematiskt att sätta ett 

värde för utförandekostnaden utan att ta in offerter från entreprenörer.   

 

1.5.3. Gestaltning 
Gestaltningen är baserad på den referensbyggnad som används i studien även om 

utformningen förenklats något. För att skaffa sig en uppfattning om skillnaden det 

innebär att tilläggsisolera golven är det enklare att skala av konstruktionen och fokusera 

på byggnadens huvudkomponenter och byggnadens övergripande intryck. 
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2. Metoder och genomföranden 
Kapitlet inleds med en beskrivning av referensobjektet samt en fördjupning om 

värmelära. Vidare ges en utförlig beskrivning av de metoder som använts under 

studiens gång.   

2.1. Övergripande strategi 
Den övergripande metoden som har valts är att utföra arbetet genom en fallstudie. Som 

referensobjekt används en byggnad i Sätra, Gävle. Byggnaden valdes på grund av att 

denna restes under miljonprogrammet och att området numera är minnesmärkt och 

innehar gällande bevarandekrav. Referensobjektet är byggnadens balkong. Denna 

balkong modelleras i ett finit elementprogram för att studera dess värmeförluster och 

sedan hur tilläggsisolerande åtgärder påverkar förlusterna. Dessförinnan görs en 

marknadsinventering för att studera vilka värmeisoleringsmaterial som kan vara 

lämpliga för det här ändamålet. Utifrån åtgärdernas kostnader och den energibesparing 

som fås, genomförs en livscykelkostnadsanalys. Konstruktionslösningarna illustreras 

slutligen med hjälp av ett ritprogram som möjliggör 3D-visualiseringar, detta för att 

fastställa konstruktionslösningarnas påverkan av byggnadens yttre gestaltning.  

 

 

2.2. Objektbeskrivning 
Några grundläggande förutsättningar för referensobjektet var att byggnaden skulle ha 

utkragade bjälklag, att bostadsområdet hade gällande varsamhetskrav samt att det fanns 

konstruktionsritningar och energideklaration för byggnaden att se över.  

Valet föll på en byggnad belägen 3 km norr om centrala Gävle i stadsdelen Sätra på 

adressen Glaciärvägen 21. Detta miljonprojektområde började byggas 1965 och växte 

sedan i storlek fram till 1994. Just denna byggnad stod färdig 1966 och tillhör därför 

Sätras äldsta byggnader (Gavlegårdarna, 2015). Sätra är idag en stadsdel med drygt 

9000 invånare och enligt översiktsplanen Gävle Stad 2025 har Länsstyrelsen utnämnt 

Sätra till riksintresse. (Gävle kommun, 2015). 

 

Byggnaden utgör ett av Sätras punkthus och har funnits i området sedan stadsdelen kom 

till. Det är ett friliggande bostadshus med fem våningsplan som inhyser 25 lägenheter. 

På markplanet finns förråd, barnvagnsrum, fjärrvärme- och elcentral, tvättstuga med 

mera. Våningsplanen är identiska och varje våning innehåller 6 lägenheter. 

Fördelningen av boendeform per våning är, en etta, två tvåor, två treor och en fyra. Alla 

lägenheter har en tillhörande balkong vilket innebär att byggnaden totalt har 25 

balkonger. Balkongernas mått är 3x1,8 m vilket ger varje köldbrygga en längd på 3 m 

och totalt för byggnaden är denna längd 75 m. Boarean är på 1905 m
2 

och byggnadens 

Atemp är 2381 m
2
. Byggnadens har en vitputsad fasad och mörkbruna kontrastdetaljer 

runt fönster och balkongdörrar. Byggnadens fönster är tidstypiska och består av ett stort 

fönster med ett tillhörande vädringsfönsters vid sidan. Taket är klätt i vit plåt och 

detsamma gäller balkongernas sidor.  
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Figur 2. Planritning över byggnad. Bilaga C Ritningsunderlag 

 

 

Uppvärmningen sker via fjärrvärme med en total användning på 347 910 kWh per år. 

Byggnadens fastighetsel är uppmätt till 35 276 kWh. Normalårskorrigeringen ger en 

total energianvändning på 405 609 kWh per år vilket ger en specifik energianvändning 

på 170 kWh/m
2 
år varav 15 kWh/m

2 
år är fastighetsel. Byggnadens specifika 

energianvändning är baserad på den totala energianvändningen som levereras till en 

byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens 

fastighetsenergi. Genom att dividera detta värde med byggnadens Atemp fås den specifika 

energianvändningen (Isover, 2015). För att ventilera byggnaden används ett F-system. 

Detta innebär att tilluften tas ouppvärmt in i byggnaden genom tillluftsdon i 

klimatskärmen. Tilluften tas in i sovrum och vardagsrum medan frånluften tas från kök 

och toaletter.  

 

2.3. Litteraturstudie 
Studien har baserats på vetenskapliga artiklar som hämtats från databasen: Science 

Direct (http://www.sciencedirect.com/). Sökord som användes var: thermal, bridge, 

balcony, calculation of thermal bridges, energy, energy consumption, buildings, Million 

Homes Programme. Som tillägg till de vetenskapliga artiklarna har information också 

använts från utvalda avhandlingar och examensarbeten. Dessa har hämtats från DiVA 

(http://www.diva-portal.org) som är ett vetenskapligt arkiv för forskningspublikationer 

och studentuppsatser. 

 

2.4. Inhämtning av data och marknadsundersökning 
En inventering genomförs för att bestämma vilka isoleringsmaterial som ska användas i 

studien, i möten med handledare diskuteras vilka egenskaper som är viktigast och i 

Bilaga B redovisas en sammanställning av frågorna som ligger till grund för 

inventeringen.  
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Sökandet efter isoleringsmaterial sker till stor del på nätet. Med hjälp av sökmotorer 

såsom Google är det enkelt att leta sig fram till olika företags hemsidor där 

produktkataloger i regel finns tillgängliga tillsammans med en viss produktinformation.  

För att få svar på alla frågor i underlaget kontaktas företagen som marknadsför 

produkterna. När all information samlats in jämförs produkterna mot varandra och i 

samtal med handledare tas sedan beslut om vilka produkter som ska användas i studien.  

I denna studie väljs fyra material ut. Materialen delas in i två par som sedan kommer att 

kombineras med varandra för att ge de olika konstruktionslösningarna bästa möjliga 

egenskaper.  

3.  

 

Första steget för att hitta lämpliga isoleringsmaterial var övergripande sökningar på 

nätet med hjälp av sökmotorn google.se men även tips från människor i branschen var 

till hjälp i detta skede. Inventeringen resulterade i ett antal material och för att fastställa 

vilka av dessa som bäst skulle lämpa sig för studien utfördes en marknadsundersökning. 

I samråd med handledare sammanställdes ett underlag med frågor angående materialens 

egenskaper, se Bilaga B. De företag som marknadsfört produkterna kontaktades och 

svaren från undersökningen resulterade i ett underlag som senare grundlade beslut om 

vilka material som skulle användas. Nedan presenteras de isoleringsmaterial som valdes 

för studien. På grund av materialens egenskaper och kostnadsbild togs beslutet att 

kombinera två isoleringsmaterial med varandra i två separata konstruktionslösningar. 

Aerogelmatta & Cellglas utgör den ena konstruktionslösningen och VIP-skivor & 

Sprayisolering utgör den andra.  

 

2.4.1. Aerogelmatta & Cellglas 
Aerogelmattan går egentligen under namnet Paroc XIA 001 Spaceloft och är en produkt 

som företaget Paroc AB tillhandahåller. Detta är en flexibel fiberförstärkt matta med 

god värmeisolerande förmåga, bra brandskyddande egenskaper som kan användas för 

att bryta köldbryggor i olämpliga konstruktionsdetaljer. Materialet är oorganiskt och 

stöter ifrån sig vatten vilket sammanfattningsvis gör att det lämpar sig väl för denna 

konstruktionslösning (Paroc, 2015).  

 

Cellglas egentliga namn är Foamglas W + F och är ett isoleringsmaterial från företaget 

Foamglas AB. Detta är ett extremt tåligt isoleringsmaterial med många bra egenskaper 

som kan användas överallt. Materialet är oorganiskt, vattentätt, obrännbart, har en 

tryckhållfasthet på 400 kPa och går samtidigt enkelt att forma med en vanlig kniv. 

Dessa egenskaper gör att materialet passar bra att använda som översta isoleringslager i 

den här konstruktionslösningen. (Foamglas, 2015)  

 

2.4.2. VIP-skivor & Sprayisolering 
VIP-skivor, eller ISOVER VacuPad Integra UVP 007 är en produkt från företaget 

Isover AB. Detta är en värmeisolerande skiva som använder en vakuumteknik för att 

minimera värmegenomströmningen. Materialet är tänkt att användas för 

konstruktionsdetaljer där inte vanliga isoleringsmaterial räcker till, fördelen är nämligen 

att materialet kräver minimalt utrymme men ger ändå god värmeisolering. Materialet är 

frostbeständigt men påverkas negativt av fukt och måste därför byggas in. (Isover, 

2015) 

 

 Sprayisolering har namnet SprayTec G och är en produkt från företaget Ovacon AB. 

Detta är ett självhäftande isoleringsmaterial av glasfiber som sprayas fast mot ytan som 

ska isoleras. Materialet är frostbeständigt, påverkas ytterst lite av fukt och går att 
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använda på i stort sett alla ytor. Som med VIP-skivorna måste dock materialet sitta 

väderskyddat. (Ovacon AB, 2015) 

  

 

2.5. Simuleringar av förluster 
Innan metoderna för simuleringarna av förluster hos balkonger presenteras, redovisas 

områdets bakgrund, det vill säga värmeteori.  

 

2.5.1.  Värmeteori 
Värme är rörelseenergi. Molekylerna vibrerar ostrukturerat och ju snabbare rörelse 

desto högre blir temperaturen. Värme överförs även genom elektronutbyte i fasta 

material. Värme transporteras alltid från högre till lägre temperaturer. Värmeflödet 

genom byggnadsdelar, eller transmissionsförluster som det heter, syftar på de 

energiförluster som sker via byggnadens omslutande delar, huvudsakligen genom 

värmeledning. Dessa är väggar, tak, golv, dörrar och fönster. Här ingår även linjära och 

punktformiga köldbryggor (Jansson och Wetterstrand, 2005). Köldbryggor utgör 

ungefär 30 % av byggnadens totala transmissionsförluster men i takt med att byggnader 

blir mer värmeisolerade ökar detta värde (Wingård, 2009). 

 

För att undvika värmeförluster används en rad olika material för att isolera värmen. Hur 

bra ett material isolerar bedöms efter dess förmåga att stå emot transmission, det vill 

säga materialets värmekonduktivitet (λ). Hur bra ett materialskikt isolerar bedöms efter 

dess värmemotstånd (R), värmemotståndet är inte mer komplicerat att förstå än att 

materialets tjocklek (m) vägs in, enkelt förklarat, tjockleken dividerat med materialets 

värmekonduktivitet = värmemotståndet för ett materialskikt.  

Ett annat begrepp som är viktigt i sammanhanget är värmegenomgångkoefficienten, 

även kallt U-värde. Denna beskriver hela byggnadsdelars isoleringsförmåga, exempelvis 

en vägg eller ett tak. I figur 3 och 4 beskrivs tillvägagångssättet för att beräkna en 

byggnadsdels U-värde. 

 
Figur 3. Värmemotstånd och U-värde 

 

Först beräknas materialskiktets eller skiktens värdemotstånd vilket ger ett värde i Watt 

per kvadratmeter och temperatur. U-värdet beräknas genom att ta inversen av R, men då 

är det totala värmemotståndet som ska användas vilket innebär att hänsyn ska tas till 

värmeövergångsmotstånden Rsi och Rse, d.v.s. fiktiva skikt som anger hur värme tar sig 

från den varmare miljön till den invändiga ytan och hur värmen tar sig från den 

utvändiga ytan till yttre miljön. 
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Figur 4. Beskrivning av värmemotståndet 

 

Värmemotståndet (R), är det totala värdet för ett specifikt materialskikts värmemotstånd 

i kombination med värmeövergångsmotstånden för skiktens inre och yttre ytor, Rsi och 

Rse.  Rsi är det inre värmeövergångsmotståndet och Rse det yttre 

värmeövergångsmotståndet för den specifika byggnadsdelen. För en yttervägg är dessa 

värden 0,13 m
2
*K/W för Rsi och 0,04 m

2
*K/W för Rse. 

 

Den inverkan som vissa köldbryggor har måste beräknas separat då U-värdeberäkningar 

inte tar hänsyn till dem. Precis som för U-värden har dessa köldbryggor en 

värmegenomgångskoefficient, för linjära köldbryggor betecknas den med bokstaven ψ 

(psi) med enheten W/m*K. Med linjär köldbrygga menas att köldbryggan verkar längs 

en linje, exempelvis där bjälklag möter ytterväggen eller i ett hörn, där yttervägg möter 

yttervägg. För punktformiga köldbryggor som verkar i en punkt, t ex en bult som 

fungerar som infästning i en yttervägg, betecknas den med bokstaven χ (chi) med 

enheten W/K (Isover, 2015). När köldbryggeverkan ska beräknas för mer komplexa 

konstruktioner, räcker inte de ekvationer som visas i figurer 3 och 4 till. Härmed måste 

mer avancerade numeriska metoder användas, till exempel finita elementmetoden.  

 

 

2.5.2. Finita elementmetoden 
 

Att bygga en modell i programmet Comsol Multiphysics version 3.5 gör det möjligt att 

beräkna förluster genom köldbryggor. Comsol Multiphysics är baserat på den så kallade 

FEM-metoden (Finita Element Metoden) vilka bland annat ofta används för att beräkna 

värmeöverföring i flera dimensioner (2- och 3-D) eftersom det ofta saknas analytiska 

lösningar och inte kan förenklas till enklare 1-D fall. Metoden består av att den 

modellerade konstruktionen utgörs av små termiska element, vilka utgör 

temperaturnoder, som utbyter värme så att termisk jämvikt uppnås. När konstruktionens 

temperaturfält och värmeflöden är balanserade, har en lösning funnits – metoder 

förutsätter iterativa beräkningar. Att använda denna programvara, Comsol Multiphysics, 

är att föredra bland annat eftersom det är enkelt att justera konstruktionsmodellerna i 

efterhand jämfört med andra program. Det är även mer användarvänligt jämfört med 

andra programvaror på marknaden även om Comsol kräver en högre prestanda av 

datorn (Wingård, 2009).  

 

Simuleringarna är baserade på konstruktionsritningar från referensobjektet även om 

konstruktionen har förenklats med syftet att ge en tydlig och lättolkad bild av arbetet.  

Först simulerades en utgångspunkt, ett referensfall som bestod av en yttervägg och ett 

anslutande bjälklag. Därefter simulerades ett problemfall i form av ett utkragat bjälklag.  

Problemfallet har samma uppbyggnad som referensfallet men med skillnaden att 

bjälklaget är utkragat i syfte att fungera som balkonggolv. Med dessa två fall var 

förutsättningarna för studien bestämd och arbetet med att simulera isoleringen av 

köldbryggan kunde påbörjas. Materialens olika värmekonduktivitet och storlek fanns 
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tillgängliga från inventeringen så det som återstod var att testa olika kombinationer av 

materialen för att hitta den optimala lösningen där köldbryggan åtgärdats med så lite 

material som möjligt.  

 

2.5.3. Modellen  
Simuleringsmodellen baseras på en rad indata som erhållits vid inventeringen av 

isoleringsmaterial och från byggnadens konstruktionsritningar. Beslut fattades att två 

olika kombinationer skulle simuleras. Mått på balkongen med värmeisoleringsmaterial 

och dess tjocklekar framgår i figurer 5 och 6. Den ena konstruktionslösningen bestod av 

ett underliggande lager aerogelmatta på två cm som sträckte sig 55 cm ut på balkongen 

och sedan kapslades in i ett lager glascellsisolering med en tjocklek på totalt sex cm. 

Den andra konstruktionslösningen bestod av ett underliggande lager VIP-skivor med en 

tjocklek på 3,l cm som sträckte sig 55 cm ut på balkongen och som sedan kapslades in i 

ett lager sprayisolering med en tjocklek på 5 cm på balkongens ovansida och 7 cm på 

balkongens kortsidor och undersida. För att komma fram till dessa tjocklekar och 

längder genomfördes en rad simuleringar främst för att få ner mängden av de dyrare 

materialen och samtidigt uppnå målet med att bryta köldbryggan.  

 

 
Figur 5. Snitt för Simulering av Aerogelmatta och Cellglasisolering 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Snitt Simulering VIP-skivor och Sprayisolering 
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2.5.4. Beräkning av psi-värdet och energiförluster 
 

En 3-D modell byggdes upp, för att få med randeffekter invid bakongens infästning och 

betongarmeringens inverkan, se figur 7. Modellen består av halva balkongens löpsträcka 

för att använda datorkapaciteten på ett effektivare sätt.   

 

 

 
 

Figur 7. Modellens uppbyggnad 

 

Simuleringen av balkongens köldbrygga utförs i ett stationärt tillstånd med 20 ˚C 

temperaturskillnad mellan inne- och utemiljön. Temperaturen utomhus är satt till 0 ˚C 

och temperaturen inomhus 20 ˚C. Utmed invändiga och utvändiga ytor verkar 

värmeövergångsmotstånden och dess värden är 0,13 m
2
*K/W för Rsi och 0,04 m

2
*K/W 

för Rse. Bjälklaget består av armerad betong där betongens värmekonduktivitet är 

1,8W/m*K och armeringens värmekonduktivitet är 78 W/m*K. U-värdet på väggen 

motsvarar 0,2 W/m
2
*K. 

 

 

Beräkna Ψ-värde för balkongens köldbrygga 

Köldbryggeverkans storlek beräknas utifrån ett referensfall och ett problemfall enligt 

tidigare beskrivning. Köldbryggeverkan kvantifieras genom psi-värdet och här beskrivs 

teorin kring dess beräkning. Ψ-värdet (Psi-värdet) anger hur många Watt som strömmar 

genom per grad temperaturskillnad och löpmeter köldbrygga i en konstruktionsdetalj. 

För att kunna beräkna köldbryggans Ψ-värde behövs Φ-värdet (värmeflödet) för 

referensobjektet och Φ-värdet för den utkragade balkongen.  
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                Referensobjekt   Utkragad balkong  

 

Figur 8: Modell från Comsol Multiphysics av referensobjekt och utkragad balkong 

 

Psi-värdet beräknas enligt: 

 

 Φ utkragad balkong – Φ referens 

Ψ köldbrygga = _________________________________ [W/m*K]  

  L balkong * ∆T  

 

Genom att dividera köldbryggans Φ-värde med balkongens längd multiplicerat med   

temperaturskillnaden fås ett Ψ-värde för balkongens totala köldbrygga.  Observera att 

psi-värdet är i detta fall ett psi-värde utöver det som redan finns i form av en 

mellanbjälklagsanslutning utan utkragning.   

   

Beräkna Ψ-värde för de modifierade balkongernas köldbrygga 

Beräkningarna utförs på samma vis som tidigare med skillnaden att Φ-värdena för 

modifierade balkongerna, d.v.s. med tilläggsisolering, och referensobjektet används.   

 

 

 

                 Referensobjekt   Modifierad balkong 

 

Figur 9: Modell från Comsol Multiphysics av referensobjekt och modifierad 

balkong 

 

 

 Φ modifierad balkong 1 – Φ referens 

Ψ modifierad balkong = _________________________________ [W/m*K] 

  L balkong * ∆T  
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Beräkning av energiförlusterna genom balkongerna 

Energiförlusten (Q) visar hur många kWh per år balkongens köldbrygga använder. 

Genom att multiplicera detta värde med antalet balkonger fås den totala ökade 

energianvändningen som köldbryggorna ger upphov till. Ψ-värdet beräknas enligt 

tidigare beskrivning vilket sedan multipliceras med balkongens längd och antal 

gradtimmar (S) för den specifika orten.  

 

Q utkragad balkong =  Ψ utkragad balkong * L * (S)  [kWh/år]   

 

 

Beräkningarna utförs på samma vis då den modifierade balkongen används.  

 

Q modifierad balkong =  Ψ mod * L * (S)  [kWh/år] 

 

 

2.6. Ekonomiska kalkyler  
En analys av livscykelkostnaden genomförs. Denna metod visar vad investeringen 

innebär under en längre tid ur ett kostnadsperspektiv med hänseende till den 

kostnadsbesparing energieffektiviseringen ger upphov till. För dessa ekonomiska 

kalkyler användes Belok LCC som är ett konstadsfritt kalkyleringsverktyg för 

energianvändning (Belok, 2015) och har utformats på uppdrag av Energimyndigheten. 

Resultatet av investeringarna i jämförelse med kostnaden för energianvändningen som 

köldbryggorna utgör presenteras med hjälp av en kalkyl över livscykelkostnaderna.  

I kapitel 3.3.1. presenteras resultatet i form av diagram för livscykelkostnaderna och i 

Bilaga A presenteras den indata som har använts.  

 

Materialåtgången beräknades per kvadratmeter och med hjälp av inventeringsunderlaget 

sammanställdes siffror över materialkostnaderna. Siffrorna adderades och ett 

totalbelopp per kvadratmeter fastställdes. På detta sätt kunde sedan ett pris per balkong 

och byggnad tas fram.  

 

För att kunna jämföra materialkostnaden med kostnaden för den specifika 

energiförbrukningen som köldbryggan utgör behövs information om hur många kWh/år 

som går förlorad till följd av denna. I byggnadens energideklaration framgick det att 

byggnaden använder sig av fjärrvärme för uppvärmning. Hemsidan nilsholgersson.nu är 

ett forskningsprojekt som pågått sedan 1991 där en ”bostadsfastighet” ständigt förflyttas 

genom landet för att jämföra kostnader för bland annat uppvärmning (Nilsholgersson, 

2015). På denna sida finns rapporter för fjärrvärmepriser och dessa har använts för att 

fastställa energikostnaderna. 

 

 

2.7. Visualisering 
Programmet Revit 2014 är ett ritprogram som visat sig fördelaktigt vid framställning av 

arkitektritningar och figurer. Programmet är enkelt att använda och dessutom har 

programmet en funktion som möjliggör renderade figurer av de modellerade 

byggnaderna. För att ge en bild av vad tilläggsisolering av balkonggolven innebär 

används denna programvara. Denna del av arbetet visar konstruktionslösningens 

påverkan av byggnadens yttre gestaltning.  
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3. Resultat 
Kapitlet redogör för de resultat som fallstudien föranlett. Resultatet presenteras i fyra 

delar, Materialval, simuleringar & energiberäkningar, kostnader och gestaltning.   

 

3.1. Materialval 
Följande är en sammanställning över de isoleringsmaterial som valdes ut under 

inventeringen tillsammans med några av deras fysikaliska egenskaper.  

 

Tabell 1. Isoleringsmaterialens egenskaper, X innebär att uppgift saknas. 

 

3.2. Simuleringar & energiberäkningar 
 

3.2.1. Referensobjektet 
I figurerna nedan visas simuleringen av värmeströmningen genom referensobjektet. 

Infästningen försvagar ytterväggens värmemotstånd och en antydan till köldbrygga går 

att utläsa genom att studera färgskiftningarna i figuren.  

 

 

 

 
Figur 10. Simulering Referensobjekt från höger. 

 

 

 

Material Värmekonduk

tivitet [W/m*K] 

Densitet 

[kg/m
3
] 

Tryckhållfasthet 

[kPa] 

U-värde 

[W/m
2
*K] 

Tjocklek 

[cm] 

Aerogelmatta 0,015 150 70 1,19 1 

Cellglas 0,038 100 400 0,67 5 

VIP 0,007 X 50 0,28 3,1 

Sprayisolering 0,032 75 X 0,64 5 
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Figur 11. Simulering Referensobjekt från vänster 

 

3.2.2. Köldbryggan 
Problematiken kring de köldbryggor som uppstår i utkragade bjälklag illustreras i 

figurerna nedanför. Att byggnaden har utkragade bjälklag betyder att byggnadens 

bjälklag genomskär byggnadens yttervägg.  De utkragade delarna kan bland annat 

användas som loftgångar eller som i det här fallet som balkonggolv. De utkragade 

bjälklagen utgör stora köldbryggor för byggnader vilket framgår i figurbilderna från 

simuleringen. Skillnaden mellan ytterväggens kulör visar att yttemperaturen gått från 0 

˚C i referensfallet till ungefär 4 ˚C i fallet med köldbrygga.  

 
 

Figur 12. Simulering Köldbrygga vid snitt 
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Figur 13. Simulering Köldbrygga vid utkragning 

 

Figur 14 visar också hur temperaturen påverkas vid ytterväggens insida. Den ljusa 

randen på bjälklagets överkant ger en indikation av hur köldbryggan lokalt kan sänka 

temperaturen i bostaden, något som ses som ett komfortproblem för hyresgästerna. 

Anledningen till att väggsnittet ibland ser lite konstigt ut är på grund av cellstorleken 

och inte något som har med värmesimuleringen i sig att göra. 

 
 

Figur 14. Simulering Köldbrygga inifrån. 
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3.2.3. Aerogelmatta & Cellglas 
 

Figur 15 och 16 visar den första av två konstruktionslösningar med tilläggsisolering. I 

detta fall har isoleringsmaterialen aerogelmatta och cellglas använts.  

 
Figur 15. Simulering Aerogelmatta & cellglas vid utkragning 

 

 

 

 
 

Figur 16. Simulering Aerogelmatta & cellglas vid snitt. 

  



 

20 

 

3.2.4. VIP-skivor & Sprayisolering 
 

Figur 17 och 18 visar den andra konstruktionslösningen för tilläggsisolering. I detta fall 

används isoleringsmaterialen VIP-skivor och sprayisolering.  

 

 
Figur 17. Simulering VIP-skivor & sprayisolering vid utkragning. 

 
Figur 18. Simulering VIP-skivor & sprayisolering vid snitt. 

 

 

3.2.5. Energiförluster 
De simuleringar och energiberäkningar som genomförts visar att köldbryggan i 

byggnadens utkragade balkonggolv ökar energianvändningen med 157 kWh/år och 
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balkong. Eftersom att byggnaden har 25 balkonger blir den totala värmeförlusten därför 

3 938 kWh/år. I tabell 2 redovisas resultatet från arbetets energiberäkningar. I relation 

till byggnadens köpta fjärrvärme utgör köldbryggan 1 % av den köpta energin. 

 

 

Tabell 2. Resultat av studiens energiberäkningar 

 

 Φ   
[W] 

LBal   
[m] 

∆T  
[K] 

Ψ  
[W/m*K] 

S 
[gradtimmar] 

Qbalkong  
[kWh/år] 

Qbyggnad 
[kWh/år] 

Köldbrygga 149,49 3 20 0,5098 103 000 157 3938 
Aero/cellglas 126,9 3 20 0,133 103 000 41 1027 
VIP/Spray 125,28 3 20 0,106 103 000 32,7 819 

 

3.3. Kostnader 
Materialkostnaderna är baserade på prislistor och information från de företag som står 

bakom produkterna. Dessa kostnader redovisas i tabellerna nedan för respektive 

konstruktionslösning. Energikostnaden är baserad på de värden som erhållits vid 

värmesimuleringarna samt fjärrvärmepriser från Nilsholgersson.nu. 

Det totala priset för konstruktionslösningarna presenteras som ett totalbelopp för 

material per kvadratmeter. 

 

Tabell 3. Åtgång och kostnad för material för konstruktionslösning med Aerogel 

och cellglas som isoleringsmaterial 

 

 

Tabell 4. Åtgång och kostnad för material för konstruktionslösning med VIP-

skivor och sprayisolering som isoleringsmaterial 

 

   

3.3.1. Energikostnader 
 

Investeringen för material skiljer sig åt beroende på vilken av de två 

konstruktionslösningarna som väljs. Kostnaden för material för konstruktionslösningen 

med aerogelmatta & cellglas ger en total materialkostnad på 8 482 kr per balkong. 

Genom att multiplicera denna kostnad med 25 blir den slutgiltiga investeringskostnaden 

Material Åtgång [m
2
]
 

Pris [kr/m
2
] Summa [kr] 

Aerogelmatta 7
 

427,50 2992 

Cellglas 12 182 2184 

Tätskikt 6 118 708 

Ytskikt ovansida 6 272 1632 

Ytskikt undersida 6 161 966 

Materialkostnad per balkong 8482 

Material Åtgång Pris [kr/m
2
] Summa [kr] 

VIP-skiva 4 2000  8000 

Sprayisolering 12 300 3600 

Tätskikt 6 118 708 

Ytskikt ovansida 6 272 1632 

Ytskikt undersida 6 161 966 

Materialkostnad per balkong 14906 
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för hela byggnaden ca 212 000 kr. Materialkostnaden för konstruktionslösningen med 

VIP-skivor & sprayisolering är 14 906 kr vilket innebär en totalkostnad för hela 

byggnaden på ca 372 500 kr. 

  

I livscykelanalysen jämförs investeringen med kostnaden för den energi som går 

förlorad under en bestämd tid. För att detta ska vara möjligt behövs information om 

fjärrvärmepriser, hur den årliga prisökningen ser ut, vilken kalkylränta som ska 

användas och slutligen under vilken kalkylperiod kostnaderna ska jämföras. 

Fjärrvärmepriser och årlig prisökning finns i de rapporter som tillhandahålls på 

hemsidan nilsholgersson.nu, och genom samtal med handledare bestämdes vilken 

kalkylränta och kalkylperiod som skulle användas. Denna information finns att se i 

Bilaga A.  

 

Figur 19 visar hur de olika kostnaderna varierar under samma tidsperiod. Staplarna till 

vänster visar energianvändningen, staplarna i mitten underhållskostnaderna och de till 

höger den totala livscykelkostnaden. Den blå stapeln illustrerar kostnaden som 

köldbryggan i en balkong utgör om denna lämnas utan att åtgärdas under 40 år. Den 

gröna stapeln illustrerar investeringen för konstruktionslösning med aerogelmatta & 

cellglas under 40 år för en balkong. Och den röda stapeln illustrerar investeringen för 

konstruktionslösning med VIP-skivor och sprayisolering under 40 år för en balkong.  

 

 
 

Figur 19. Livscykelkostnader per balkong. Blå stapel: befintlig balkong, Grön 

stapel: aerogelmatta & cellglas, Röd stapel: VIP-skivor & sprayisolering 

 

Figur 20 visar samma förhållanden som tidigare med skillnaden att kostnaderna i detta 

fall utgörs av den totala kostnaden för hela byggnaden. Tilläggsisoleringen minskar 

köldbryggans energianvändning med ca 75 %.   
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Figur 20. Livscykelkostnader för hela byggnaden. Blå stapel: befintlig balkong, 

Grön stapel: aerogelmatta & cellglas, Röd stapel: VIP-skivor & sprayisolering 

 

 

3.4. Gestaltning  
Påverkan av byggnaders yttre gestaltning kan vara avgörande för hur renoveringar får 

genomföras. Det finns ofta varsamhetskrav för äldre byggnader för att skydda dem men 

kraven kan också få ekonomiska konsekvenser till följd av merkostnader när byggnaden 

ska renoveras. Varsamhetskrav finns för att undvika att viktiga värdebärare och 

karaktäristiska kännetecken för specifika byggnadsstilar förvanskas eller försvinner. 

Detta faktum har varit vägledande i detta arbete med utgångspunkten att lösa problemet 

med så små medel som möjligt.  

 

3.4.1. Byggnaden före tilläggsisolering av balkonggolv 
Figur 21 illustrerar byggnadens yttre gestaltning innan dess att någon tilläggsisolering 

har genomgörts.Viktiga komponenter som kan vara en värdebärare för denna byggnad 

är balkongernas räcken samt hur de är placerade. Även balkongernas vindsskivor i vit 

sinuskorrigerad plåt är tidstypiska och kan därför vara en komponent som bör bevaras.  
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Figur 21. Gestaltning av balkonger. 

 

3.4.2. Byggnaden efter isolering av balkonggolv 
 

Figur 22 visar byggnadens yttre gestaltning efter det att balkonggolven tilläggsisolerats. 

De två konstruktionslösningarna som har studerats har samma ytskikt och upplevs 

därför lika ur gestaltningssynpunkt. Av den anledningen illustrerar figuren både 

tilläggsisolering med VIP-skivor & sprayisolering samt Aerogelmatta & cellglas. 

 

 
 

Figur 22. Gestaltning av tilläggsisolerade balkonger. 
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4. Diskussion 
Diskussionen innefattar problematisering, spekulationer och reflektioner som arbetet 

gett upphov till. Här diskuteras resultatet, kapitlet är grundläggande för arbetets 

slutsats och sammanfattning.   

 

4.1. Termisk komfort 
Balkonger byggs oftast i anslutning till antingen bostadens vardagsrum eller något av 

sovrummen. I de fall där de utkragade bjälklagen utgör köldbryggor får också 

innergolvet en lägre temperatur under vinterns kalla månader. Eftersom detta är svårt att 

åtgärda är kalla golv ett komfortproblem som många hyresgäster får stå ut med. 

Alternativen som finns är att göra en invändig tilläggsisolering av bjälklaget eller att 

kapa ner balkongerna och ersätta dessa med balkonger som har en isolerad kärna i 

golvet som bryter köldbryggan. Detta är oerhört kostsamt vilket föranleder det faktum 

att inget görs och problemet kvarstår. Men hur värdesätter vi egentligen komfort? Vad 

vore en rimlig kostnad för att få detta åtgärdat utifrån endast denna aspekt? Genom att 

tilläggsisolera balkonggolven åtgärdas även problematiken med kalla innergolv.  

 

4.2. Balkongens livslängd 
Eftersom balkongerna består av armerad betong har dessa en relativt lång livstid, i bra 

förhållanden skulle balkongerna kunna hänga kvar i upp till 100 år. I Sverige har vi fyra 

olika årstider som alla påverkar balkongerna olika. Betongen ska stå emot låga 

minusgrader och höga plusgrader, regn och snö. Vissa delar av året varierar 

temperaturen så mycket att det är minusgrader på kvällen och plusgrader på dagen. Allt 

detta påverkar givetvis livslängden för balkongerna. Frostsprängning och 

karbonatisering är vanliga problem för utkragade byggnadsdelar och det är svårt att 

åtgärda när problemet väl uppstått. Denna studie utgår ifrån att balkongerna är i brukligt 

skick. Med detta menas att det inte finns några tecken på varken frostsprängning eller 

karbonatisering och att betongens livslängd kan uppskattas hålla ytterligare 50 år. 

Intressant vore att se om dessa konstruktionslösningar kunde förlänga de befintliga 

balkongerna ytterligare.   

 

4.3. Renoveringen jämfört med att ersätta balkongerna 
I ett arbete av Sidén & Rolfsen Sandborg (2014) studeras de ekonomiska 

konsekvenserna som varsamhetskrav kan ha vid en renovering. Just denna specifika 

renovering behandlar bland annat byggnadernas balkonger. Byggnaderna har utkragade 

balkonger och för att göra byggnaderna mer effektiva planeras det att kapa ner de 

befintliga bjälklagen, investera i moderna balkonglösningar med isolerade golvkärnor 

som fästs i fasadpelare och dragstag. Tanken är att på så vis effektivisera 

energianvändningen och sänka kostnaden för uppvärmning. Men då kostnaden för detta 

uppgick till 1 920 000 kr per byggnad, eller 78000 kr per balkong visade det sig 

omöjligt att räkna hem någon vinst och detta ledde i slutändan till att renoveringen 

stoppades. Av de tre byggnader som skulle ha åtgärdats på detta sätt åtgärdades endast 

två. Den tredje byggnaden renoverades enligt samma princip som de andra men med 

skillnaden att de utkragade bjälklagen lämnades kvar. Investeringskostnaden blev på så 

vis mycket mindre men byggnadens problem med köldbryggor kvarstod.  

I studien som utförts i detta arbete visade det sig att materialkostnaden uppgår till 180 

000 kr respektive 372 500 kr för inköp av material. För denna investering blir golven 

lika energieffektiva som om balkongerna skulle ha bytts ut men utan att påverka 

byggnadens yttre gestaltning i lika stor utsträckning. En stor kostnad tillkommer för 
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utförandet men investeringen blir ändå avsevärt mycket mindre än den att ersätta 

balkongerna.  

 

4.4. Energieffektivisering  
Energieffektivisering handlar i grunden om att bygga något nytt för en hållbar framtid. 

Att på olika sätt förändra vårt sätt att leva och samspela i hopp om att kommande 

generationer också ska kunna leva i en fungerande värld. Vi är 7 miljarder människor i 

världen, alla vill må bra, bo bra, och ha möjligheter att utvecklas. Det är oundvikligen så 

att om vi inte fortsätter att förändra oss och sträva efter en effektivare energianvändning 

så kommer detta aldrig vara möjligt. Det jag vill komma fram till är att det är lätt att 

tappa fokus på varför något ska energieffektiviseras. Istället för att effektivisera våra 

bostäder för en hållbar framtid effektiviserar vi endast för vår egen vinnings skull. Finns 

det möjligheter att spara pengar på effektiviseringen då investerar vi. Om investeringen 

innebär en kostnad men lägre energianvändning struntar vi i det. Det är givetvis inget 

konstigt med detta, bostäder ägs av företag och företag intresserar sig för ekonomisk 

vinning och förlust. Men det är också därför det är så oerhört viktigt att myndigheter 

tvingar branschen till effektiviseringar.  

 

4.5. Metoddiskussion   
 

4.5.1. Inventering  
De materialkostnader som används i arbetet är baserade på listpriser från leverantörerna. 

Detta är lite problematiskt eftersom i dessa priser är frakt och moms medräknade. Om 

materialen skulle ha beställts av en entreprenad hade först och främst ett kundavtal 

påverkat priset procentuellt, företagskunder betalar heller inte moms och stora 

beställningar brukar i regel påverka priset så beroende på hur mycket material som köps 

in kommer investeringen per byggnad bli lägre.  

Studien tar heller inte hänsyn till kostnaden för utförande vilket givetvis hade haft en 

stor påverkan av studiens slutgiltiga resultat. Anledningen till detta är att det är svårt att 

uppskatta denna kostnad utan att ta in offerter.  

 

4.5.2. Simuleringar 
Simuleringarna i Comsol Multiphysics 3,5 visar hur värmen strömmar genom olika 

konstruktionsdetaljer.  Detta är ett relativt enkelt sätt för att få en tydlig bild kring 

problemet samtidigt som det möjliggör beräkningar av den energi som går förlorad via 

köldbryggor. När de olika modellerna byggdes upp i den här studien förenklades 

konstruktionerna något. Exempelvis användes en solid yttervägg med ett konstant U-

värde på 0,2 W/m
2
*K. Bjälklaget är i verkligheten inklätt från båda håll med innertak 

och golvbeläggning och den utkragade delen av bjälklaget har egentligen ett tätskikt och 

ytskikt ovanpå isoleringen. Allt detta hade haft en fördelaktig påverkan då 

värmeströmningen hade begränsats ännu mer men för att göra studien tydlig och 

lättolkad togs beslut om att genomföra simuleringarna i en något avskalad verklighet.  

 

4.5.3. Sammanfattande av studiens resultat 
Resultatet av denna studie visar att investeringens kostnad är för hög för att inom 40 år 

generera någon ekonomisk vinst. Detta beror bland annat på att fjärrvärmepriset 

fortfarande är relativt lågt samtidigt som okonventionella isoleringsmaterial är kostsamt 

att köpa in. 

Utöver detta visar studien också att köldbryggornas energianvändning minskat med 

ungefär 75 % vilket genererar en effektivisering på 2911 kWh varje år för byggnaden.  
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Av den anledningen är detta ett relativt enkelt sätt att effektivisera ett flerbostadshus på 

även om det i dagsläget är svårt att motivera renoveringen endast utifrån en ekonomisk 

aspekt. Men lägg därtill att dessa konstruktionslösningar även åtgärdar problematiken 

rörande termisk komfort samtidigt som byggnadens yttre påverkas marginellt så blir det 

genast mer intressant. En annan aspekt är om byggnaden i framtiden får fasaderna 

tilläggsisolerade. Ett sådant arbete skulle öka köldbryggornas påverkan procentuellt och 

göra tilläggsisolering av balkonggolven mer lönsamt.   

Energipriserna kommer med all säkerhet fortsätta att öka och priserna för 

isoleringsmaterial kommer att gå ner i takt med att efterfrågan bli större. Som alternativ 

till att kapa ner balkongerna är detta ett förslag som går att motivera både av 

ekonomiska, miljömässiga- och kulturhistoriska skäl. Det är möjligt att investeringarna i 

framtiden även kan räknas hem ekonomiskt jämfört med dess inverkan på 

energianvändningen även om det endast är spekulationer i dagsläget. 
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5. Slutsats 
Målet med arbetet var att effektivisera en byggnads värmeenergianvändning. 

Balkongernas köldbryggor ökar byggnadens energianvändning med 3 938,2 kWh per år. 

Tilläggsisoleringen minskar denna energianvändning med ungefär 75 %. Detta innebär 

en minskning med 2 911 kWh per år om aerogelmatta & cellglas används och 3 119,4 

kWh per år om VIP-skivor & sprayisolering används. Studiens övergripande mål är med 

detta uppnått. Den visuella effekten detta innebär är marginell. Det enda som påverkas 

är golvets tjocklek och när justeringen utförs på samtliga balkonggolv är det svårt att 

ens se någon skillnad. Byggnadens yttre gestaltning kan därför ses oförändrad. 

När investeringen jämförs med besparingen av byggnadens energikostnad visar 

resultatet att tilläggsisoleringarna inte lönar sig under den valda kalkylperioden. Detta 

beror till stor del på isoleringsmaterialens höga kostnad i kombination med det relativt 

låga fjärrvärmepriset.  

 

 



 

29 

 

Referensförteckning 
Berggren B., Wall, M. (2013) Calculation of thermal bridges in (Nordic) building 

envelopes – Risk of performance failure due to inconsistent use of methodology. Energy 

and Buildings. 63, 331-339. Doi: 10,1016/j.enbuild.2013–06.021 

 

Eriksson, E., Hansson, E. (2010) Minskning av energiförbrukningen i ett flerbostadshus 

från miljonprogrammet (Kandidatuppsats). Jönköping: Akademin för Byggnadsteknik. 

Högskolan i Jönköping. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:383899/FULLTEXT01.pdf 

 

Ge, H., Ruth McClung, V., Zhang, S. (2013) Impact of balcony thermal bridges on the 

overall thermal performance of multi-unit residential buildings: A case study. Energy 

and Buildings. 60, 163-173. Doi: 10.1016/j.enbuild.2013.01.004 

 

Hall, T., Vidén, S. (2006). The Million Homes Programme: a review of the great 

Swedish planning project. Planning Perspectives, 20(3), 301-328. 

doi:10.1080/02665430500130233 

 

Ibrahim, M., Biwole, P, H., Wurtz, E., Achard, P. (2014) Limiting windows offset 

thermal bridge losses using a new insulating coating. Applied Energy. 123, 220-231. 

Doi: 10.1016/j.apenergy.2014.02.043  

 
Jansson, J., Wetterstrand, M. (2005) Jämförelse av energiberäkningsprogram - Med 

hänsyn till EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Örebro: institutionen för 

teknik, Örebro Universitet. Tillgänglig: http://www.oru.se/pagefiles/14882/oru-te-

exa096-b105_051.pdf 

 

Karlsson, L., Andersson, M. (2012) Upprustning av miljonprogram - En undersökning 

om kommunala bostadsbolag (Kandidatuppsats). Karlstad: Fakulteten för ekonomi, 

kommunikation och IT, Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Tillgänglig: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:533651/FULLTEXT01.pdf 

 

Pérez-Lombard, L., Ortiz, J., Pout, C. (2007) A review on buildings energy 

consumption information. Energy and Buildings. 40 (2008) 394–398 

 

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

Buildings. 26(3), 233-240. Doi: 10.1016/S0378-7788(97)00005-4 

 

Martin, K., Erkoreka, A., Flores, I., Odriozola, M., Sala, J, M. (2011) Problems in the 

calculation of thermal bridges in dynamic conditions. Energy and Buildings. 43(2-3), 

529-535. Doi: 10.1016/j.enbuild.2010.10.018   

 

Möller Frohm, E., Rutqvist, L. (2007) Förslag till åtgärder av miljonprogramsbostäder 

- Inventering och värdering med beaktande av varsamhet, energieffektivisering, 

kostnader och miljöbelastning (Kandidatuppsats). Gävle: Akademin för teknik och 

miljö. Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Högskolan i Gävle. Tillgänglig: 

http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:120232/FULLTEXT01.pdf 

 

Sidén, A, Rolfsen Sandborg, K. (2014) Ekonomiska konsekvenser till följd av 

varsamhetskrav - Ett förnyelseprojekt av flerbostadshus i Sätra (Kandidatuppsats). 



 

30 

 

Gävle: Akademin för teknik och miljö. Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, 

Högskolan i Gävle. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:731052/FULLTEXT01.pdf 

 

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

Institutionen för Byggvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan. Tillgänglig: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:423881/FULLTEXT01.pdf 

 

Webbsidor 

Belok. (2015). Generell kalkyl. Hämtad 2015-04-20 från: 

http://www.belok.se/lcc/generell.php 

 

Betongkonsult.(2015). Balkonger. Hämtad 2015-04-20 från: 

http://www.betongkonsult.se/betongkonsult/extern/balkonger.htm 

 

Boverket. (2015). Boverkets författningssamling BFS 2015:3 BBR 22. Hämtad 2015-05-

18 från: https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2015-3-BBR-22.pdf 

 

Boverket. (2014). Varsamhetskravet. Hämtad 2015-04-27 från: 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-

plan---och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/varsamhetskravet/ 

 

Energimyndigheten. (2011). Brister i isoleringen. Hämtad 2015-04-23, från: 

https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Isolering/Brister-i-

isoleringen/ 

 

Foamglas. (2015). Produktblad Foamglas F+W. Hämtad 2015-04-05 från:  

http://www.foamglas.se/__/frontend/handler/document.php?id=351&type=42 

 

Gavlegårdarna. (2015). Sätra. Hämtad 2015-04-27 från: 

http://www.gavlegardarna.se/vara-omraden/Satra/ 

 

Gävle Kommun. (2015) Översiktsplan Gävle Stad 2025 hämtad 2015-04-27 från: 

http://www.gavle.se/PageFiles/4903/%C3%96P%20G%C3%A4vle%20stad%20minska

d%20uppl%C3%B6sning.pdf 

 

Halfen. (2015). Balkonginfästning HIT. Hämtad 2015-04-22, från: 

http://www.halfen.com/se/1400/produkter/armeringssystem/balkonginfaestning-

hit/inledning/ 

 

Isover. (2015). BBRs definitioner. Hämtad 2015-04-29 från:  

http://www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/bbr/bbrs+definitioner 

 

Isover. (2015). Produktblad ISOVER VacuPad Integra UVP 007. Hämtad 2015-04-05 

från: 

http://www.isover.se/files/Isover_SE/Om_Isover/Kontakta_oss/Broschyrer_Bygg/Vacu

pad%20produktblad.pdf 

 

Isover. (2015). Så beräknas U-värden. Hämtad 2015-05-21 från: 

http://www.isover.se/konstruktionsl%C3%B6sningar/bbr/ber%C3%A4kna+u-

v%C3%A4rden 



 

31 

 

Nilsholgersson. (2015). Fjärrvärme. Hämtad 2015-05-01 från: 

http://www.nilsholgersson.nu/rapporter/aktuell-rapport/undersoekning-2014/inledning/ 

 

Ovacon. (2015). Snabbguide för spraytec sprutisolering. Hämtad 2015-04-06 från:  

http://www.spraytec.se/pdfer_online/applikationer/termisk_isolering.pdf 

 

Paroc. (2015). Produktblad Paroc XIA 001 Spaceloft. Hämtad 2015-04-15 från:  

http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/produkter/pages/universell-

byggisolering/paroc-xia-001 

 

Svensk betong. (2015). Beständighet och livslängd. Hämtad 2015-04-20 från: 

http://www.svenskbetong.se/hallbart-byggande-bp/bestaendighet.html 

 

Vattenfall. (2015). Ventilationssystem. Hämtad 2015-04-29 från:  

http://www.vattenfall.se/sv/ventilationssystem.htm 

 

Cembrit AB. (2015). Minerit Normal, cementgrå omålad cementskiva för tuffa miljöer. 

Hämtad 2015-05-18 från: 

http://www.cembrit.se/Files/Filer/SE/Broschyr/Br_Minerit_Normal.pdf 

 

Cembrit AB. (2015). Cembrit Heavy Duty. Hämtad 2015-05-18 från: 

http://www.beijerbygg.se/wcsstore/BeijerCAS/HPMAssets/d120001/medias/docus/91/1

358930706026_heavydutyfasad_cembrit_prod_140328_135827_0088.pdf 

 

Schöck. (2015). Thermally protective and load-bearing. Hämtad 2015-05-20 från: 

http://www.schock-us.com/en_us/solutions/isokorb--189 

 

Schönox. (2015). Produktblad 1K-DS PREMIUM. Hämtad 2015-05-18 från: 

http://media.schoenox.net/schonox/docs/schonox1kdspremium_se_se_tds.pdf?1431940

164 

 

 

 

 

 

 

 

     

  
 

 

 

 

 

  



 

32 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Bilaga A 
 

 

Kalkylering 
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Sammanställning kalkyl per balkong 
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Sammanställning kalkyl per byggnad 
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Frågor till leverantörer 
 
 

 Vilken diverse nedbrytning finns att ha i åtanke? 

 Hur står materialet emot UV-strålning? 

 Hur reagerar det på syror? 

 Är det frostbeständigt? 

 Hur påverkas det av fukt? 

 Är det ett organiskt material? 

 Vad har materialet för densitet? 

 Vad har materialet för termisk konduktivitet? 

 Vad har materialet för tryck/draghållfasthet? 

 Vilket U-värde har materialet? (W/m2*K) 

 Vad kostar det? 

 
 

 

  



 

38 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Bilaga C 
 

 

Energideklaration 
 

 

 

  

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik 



 

39 

 

 



 

40 

 

  



 

41 

 



 

42 

 

 
 

 

 

  



 

43 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

Bilaga D 
 

Ritningsunderlag 
 

 

 

 

  

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik 



 

44 

 

 
A-ritning för byggnadens fasad åt söder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-ritning för byggnadens fasad åt väst 
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K-ritning av befintlig utkragad balkong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


