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Sammanfattning  
 
 
I Boverkets byggregler står det föreskrivet att bostäder och lokaler ska vara utformade så att 
den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um, högst uppgår till ett givet tabellerat 
värde, beroende på vilket klimatzon huset befinner sig i. I detta uttryck för Um ingår  
köldbryggor som är lokala förändringar i klimatskärmen som medför ett högre värmeflöde i 
dessa delar jämfört med andra. Ett alternativt sätt att få fram köldbryggorna i en konstruktion 
är schablonvärden för köldbryggor som fås genom att göra ett påslag med 20 procent på den 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten utan att ta med de linjära och punktformiga 
köldbryggorna. Denna procentsats verkar aningen hög och därför finns det anledning att 
undersöka schablonvärdet.  
 
Syftet med studien är att få en bättre uppfattning om påslaget på 20 procent som finns 
tillgängligt för köldbryggor är tillförlitligt eller om det finns anledning till att beakta det med 
försiktighet. 
 
Det som ska beräknas är andelen linjära köldbryggor i förhållande till den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten för tre stycken nyproducerade hus med träregelstomme och 
grundläggning platta på mark.  
 
De tre olika husen som har undersökts är ett studentboende i Umeå, hyresrätter i Västerås och 
hyresrätter i Valsta centrum Märsta. Beräkningarna resulterade i att andelen linjära 
köldbryggor i förhållande till Um uppgick till 7,6 % för projekt 1, 8,1 % för projekt 2 och 7,4 
% för projekt 3. Resultaten i denna studie påvisar att schablonvärdet på 20 % för en modern 
träregelkonstruktion är väldigt högt och bör ses över. 
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1 Bakgrund  
 
Examensarbetet är det avslutande projektet i teknologie kandidatexamen med huvudområde 
Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet och institutionen samhällsbyggnad och 
naturresurser. Omfattningen av arbetet är 15 högskolepoäng motsvarande 10 veckors arbete 
och sker under läsperiod 3 vårterminen 2017.  
 
I Boverkets byggregler (2016) står det föreskrivet att flerbostadshus oavsett uppvärmningssätt  
ska vara utformade så att den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten högst uppgår till 
0,40 W/m2K . I detta värde ingår köldbryggor som är lokala förändringar i klimatskärmen 
som medför ett högre värmeflöde i dessa delar jämfört med andra. Det finns schablonvärden 
för köldbryggor som fås genom att göra ett påslag med 20 procent på den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten utan att ta med de linjära-och punktformiga köldbryggorna 
som ingår i uttrycket. Detta är känt sedan länge och procentsatsen som läggs på tycks vara på 
den säkra sidan. Därför finns det anledning att undersöka om schablonvärdet är tillförlitligt. 
 
Studien fokuserar på tre stycken flerbostadshus med träregelstomme grundlagt med platta på 
mark. Köldbryggor kan stå för en stor del av de totala värmeförlusterna i en byggnad om man 
i projekteringen inte hanterat köldbryggorna på ett effektivt sätt. I en rapport från Svenska 
byggbranschens utvecklingsfond (2015) tar man upp problematiken med köldbryggor och 
varför det är viktigt att beakta inte bara ur energiaspekten. Köldbryggor kan även ge 
hygieniska olägenheter såsom kondensation av fukt som kan leda till fuktskador. Det kan 
även bidra med lokal nedsmutsning och göra det svårt att reglera styrningen av klimatet inne. 
 

2 Syfte 
 
Syftet med studien är att få en bättre uppfattning om påslaget på 20 procent  som finns 
tillgängligt för köldbryggor är tillförlitligt eller om det finns anledning till att beakta det med 
försiktighet. Det är viktigt för att bilda sig en uppfattning hur stora transmissionsförluster 
köldbryggorna i en konstruktion bidrar med. 

3 Frågeställning 
 

• Är schablonvärdet på 20 procent representativt för en modern träregelkonstruktion?  
 

Huskonstruktionerna som har undersökts är tre stycken nyproducerade hus med 
träregelstomme med grundläggning platta på mark. I denna rapport behandlas endast linjära 
köldbryggor vid beräkningar. Köldbryggornas andel av den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten för ett antal typhus ska jämföras med schablonvärdet på 20 
procent.  
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4 Litteraturstudie  
 
4.1 Vad är en köldbrygga? 
 
En köldbrygga är enligt Petersson (2013) lokala förändringar i en klimatskärms annars 
homogena utformning som skapar ett ökat värmeflöde i dessa specifika delar jämfört med 
övriga. Med begreppet klimatskärm menas de byggnadsdelar som omsluter byggnaden, alltså 
golv, väggar, tak, fönster och dörrar. Köldbryggorna uppstår beroende på hur väggar, golv, 
fönster och dörrar ansluts till varandra. Några vanligt förekommande lokala förändringar i en 
byggnadskonstruktion är: 
 

• Delar av klimatskärmen med varierande tjocklek 
• Stora ytor mot den kallare utsidan 
• Genomföringar med material som har högre värmeledningsförmåga  

 
Svenska Byggingenjörers Riksförbund (2015) har i sin kartläggning om köldbryggor i 
miljonprogrammen kommit fram till att de mest betydande köldbryggorna är bjälklagskanter, 
balkonger och loftgångar, fönsteranslutningar, sockel och källarkonstruktioner och andra 
typer av infästningar.  
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En bra metod för att identifiera köldbryggor är med hjälp av termografi som är 
värmefotografering där den infraröda strålningen som kommer från ett objekt  omvandlas till 
en värmebild som beskriver temperaturfördelningen (Flir, 2017).  
De flesta av köldbryggorna som identifierades av Svenska Byggingenjörers Riksförbund finns 
representerade i de olika termogrammen, se figur 1. 

 
Figur 1 Termogram som visar köldbryggor för olika byggsystem i miljonprogrammet (SBUF, 2015) 

 
4.2 Allmänt om köldbryggor kopplat till U-värde 
 
Det finns köldbryggor som inte tas med vid beräkningar av klimatskärmens olika 
byggnadsdelar och dessa benämns som linjära- och punktformiga köldbryggor enligt 
Boverket (2012). För att beakta dessa ingår de linjära-och punktformiga köldbryggorna vid 
beräkning av den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um. 
 
 
 𝑈# = %&'((,*∙,*- ./∙0/- 12

,'3
  

 
	

UKorr, i = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel (W/m2K) 
Ai = Area för byggnadsdels yta mot uppvärmd inneluft (m2) 
Ψk = Värmegenomgångskoefficient för linjär köldbrygga (W/mK) 
lk = Längd linjär köldbrygga (m) 
Χj = Värmegenomgångskoefficient för punktformig köldbrygga (W/K) 
Aom =Totalt omslutande area som gränsar mot uppvärmd inneluft (m2) 
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4.3 Olika typer av köldbryggor  
 
Vid U-värdesberäkningar finns tre typer av köldbryggor som måste tas hänsyn till: 
 

• Köldbryggor som finns i klimatskärmen  
• Linjära köldbryggor 
• Punktformiga köldbryggor 

 
För att få en bättre inblick i vad som kännetecknar dessa köldbryggor beskrivs de mer 
ingående nedan. 
 
 
4.3.1 Köldbryggor som finns i klimatskärmen 
 
De köldbryggor som finns i klimatskärmens ingående byggnadsdelar är genomföringar med 
material som har högre värmeledningsförmåga. Detta kan vara exempelvis trä-och 
metallreglar, balkar och kramlor. Dessa köldbryggor hanteras beräkningsmässigt antingen via 	
l-och U-värdesmetoden för inhomogena konstruktioner eller via korrektionstermer som 
adderas till beräknas U-värde för respektive byggnadsdel(Boverket, 2012). 
 
 
4.3.2 Linjära köldbryggor  
 
De linjära köldbryggorna uppstår vid anslutningar mellan vägg och tak, vägg och platta på 
mark, vägg och fönster och dörrar eller där två väggar möter varandra och skapar ett 
tvådimensionellt värmeflöde. Ett exempel där vägg och tak ansluts och bildar en köldbrygga 
kan ses i figur 2. 
 

 
Figur 2 Köldbrygga anslutning vägg och tak (Byggahus, 2015) 

 
Beteckningen för den linjära värmegenomgångs koefficienten är den grekiska bokstaven psi 
Ψk och enheten är W/mK och ger värmeförluster per längdmeter(Boverket, 2012). 
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4.3.3 Punktformiga köldbryggor 
 
I anslutningar mellan exempelvis två ytterväggar och tak skapas ett tredimensionellt 
värmeflöde som definierar en punktformig köldbrygga. Figur 3 visar en punktformig 
köldbrygga som har uppstått mellan två ytterväggar och golv. 
 

 
Figur 3 Termografering av hörn i fastighet (Thermoteknik, 2009) 

Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan betecknas med den 
grekiska bokstaven chi Χj med enheten W/K. Enligt Boverket (2012) är värmeflödet för 
punktformiga köldbryggor är ofta så litet att det kan försummas vid beräkning av den 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um. 
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4.4 Metoder för beräkning av köldbryggor 
 
De vanligaste metoderna för att ta hänsyn till köldbryggor är följande: 
 

• Schablonpåslag som är ett procentpåslag på den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten. 

• Köldbryggekataloger  
• Beräkningar med simuleringsprogram  

 
 
Enligt ISO 14683:2007 Köldbryggor i byggnadskonstruktioner skiljer  det en hel del gällande 
noggrannhet kopplat till val av metod. Numeriska beräkningar sägs ha en noggrannhet på 5 
procent, köldbryggekataloger och manuella beräkningar 20 procent och standardvärden en 
noggrannhet från 0 upp till 50 procent. Vid val av metod för beräkning av de linjära 
köldbryggor bör noggrannheten återspegla den noggrannhet som krävs vid beräkning av det 
totala värmeöverflödet. 
 
 
4.4.1 Schablonpåslag  
 
Boverket (2012) säger att ett alternativt sätt att ta hänsyn till de linjära köldbryggorna är att 
utelämna de linjära köldbryggorna vid beräkning av den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten, Um och istället göra ett generellt påslag på 20 procent på det 
Um- värde som tagits fram inklusive de köldbryggor som finns i klimatskärmen. 
 
I en rapport från Svenska byggbranschens utvecklingsfond (2015) beskrivs det att andelen 
köldbryggor kan variera väldigt mycket beroende på en byggnads utformning. Till exempel 
kan andelen köldbryggor i ett lågenergihus som är väldigt välisolerat med tjocka väggar vara 
stora delar av den totala värmetransmissionsförlusten. Därför kan schablonvärden vara 
missvisande i vissa fall. 
 
Sweden Green Building Council har tagit fram en certifiering som kallas Miljöbyggnad som 
presenterar hur en byggnads kvaliteter är vad gäller energi, inomhusmiljö och material. 
Byggnaden erhåller betyget brons, silver eller guld beroende på hur högt ställda kraven är. 
Enligt Sweden Green Building Council (2016) är den aktuella statistiken för  antal certifierade 
byggnader i Miljöbyggnad 1393 stycken och med tanke på den rådande klimatfrågan och att 
samhället ställer allt högre krav på energianvändningen kommer antalet byggnader som 
certifieras med Miljöbyggnad troligtvis öka de kommande åren. 
I bedömningskriterier för nyproducerade byggnader säger Sweden Green Building Council 
(2014) för att erhålla betyget brons och silver kan köldbryggorna approximeras genom att 
göra ett schablonpåslag med 20 procent av totala transmissionsförlusterna. För högsta betyget 
guld krävs dock mer utförliga beräkningar som sedan måste redovisas. 
 
 
  



	

	 7	

4.4.2 Köldbryggekataloger  
 
Katalogvärden för vanligt förkommande köldbryggor är generellt en säkrare metod jämfört 
med ett schablonmässigt påslag. I vissa typer kataloger med värden på köldbryggor tas ej 
hänsyn till isolertjocklek och andra parametrar med vilket kan bidra till att denna metod blir 
mindre pålitlig.  I  Wingårds rapport Metoder för köldbryggeberäkningar i designprocessen 
(2009) i kapitlet förenklade metoder lyfts ett datorprogram fram som heter COBRA som är ett 
typexempel på en katalog med köldbryggor. Programmet är ett datorbehandlat bibliotek med 
vanligt förekommande köldbryggor där indata vad gäller dimensioner, material och 
randvillkor kan justeras efter den aktuella konstruktionen. Detta är det bättre alternativet med 
metoden katalogvärden eftersom det går att justera indata. 
 
 
4.4.3 Beräkningar med simuleringsprogram 
 
Det finns många olika beräkningsprogram där du  har möjlighet att utföra simuleringar av 
köldbryggor och generella värmeöverföringsproblem. Två stycken programvaror som 
Karlsson och Mani (2015) tar upp i deras rapport är HEAT2 och Comsol Multiphysics. Båda 
programvarorna använder sig vid beräkning av Finita element metoden(FEM) för att lösa 
randvärdesproblem med partiella differentialekvationer. Det är även möjligt att importera filer 
från färdiga modeller från AutoCad, dock krävs det att simuleringsmodellen består av slutna 
linjer som bildar en area. Därför är det ofta nödvändigt att förenklingar görs i AutoCad av den 
aktuella konstruktionsdetaljen. Detta utförs för att möjliggöra tilldelning av de olika 
materialegenskaperna som de olika ytorna ska köras med i simuleringen. 
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5 Metod  
 
5.1 Undersökta typhus 
 
Tre stycken nyproducerade typhus med träregelstomme grundlagt med platta på mark har 
använts som underlag för beräkningar. De tre olika husen som har undersökts är ett 
studentboende i Umeå, hyresrätter i Västerås och hyresrätter i Valsta centrum Märsta. Vid U-
värdesberäkningar är ytterväggen, golv-och takblocket uppbyggda enligt figurerna nedan. 
Figur 4 visar ett tvärsnitt av ytterväggen. Figur 5 golvblockets uppbyggnad med 100 betong 
platta och 300 markisolering som tillägg. I figur 6 visas ett tvärsnitt av takblocket med 500 
lösull. Samtliga typhus som har undersökts har ytterväggens, golv-och takblockets 
uppbyggnad för U-värdesberäkningar. 
 

	
Figur 4 Tvärsnitt yttervägg 

	
Figur 5 Golvblockets uppbyggnad 

	
Figur 6 Tvärsnitt takkonstruktion 
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5.2 Beräkning köldbryggor 
 

För att få fram  andelen av de linjära köldbryggorna i förhållande till den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten, Um, beräknas först U-värden för de olika byggnadsdelarna 
som ingår i klimatskärmen. Därefter beräknas Um för det valda typhuset genom att summera 
U-värdena för respektive byggnadsdel multiplicerat med dess delarea för att sedan dividera 
med Aom som är den totala omslutande area som gränsar mot uppvärmd inneluft. Vid 
beräkning av Um utesluts linjära och punktformiga köldbryggor. 

Vid konstruktioner som består av ett eller flera sammansatta skikt med exempelvis träreglar 
och isolering används två metoder, l-värdesmetoden och U-värdesmetoden för att få ett så 
korrekt U-värde som möjligt. För fönster och dörrar används U-värden som är deklarerade 
från leverantör. 

De linjära köldbryggorna beräknas genom att använda en köldbryggekatalog med vanligt 
förekommande köldbryggor och värden på linjära värmegenomgångskoefficienter enligt 
Petersson (2013). Värmegenomgångskoefficienterna multipliceras med längderna på 
köldbryggorna för att sedan summeras och divideras med Aom.  
 
De summerade värdet av de linjära köldbryggorna divideras därefter med Um och på så sätt 
fås andelen av de linjära köldbryggorna. Detta värde jämförs sedan med schablonvärdet som 
är ett  procentpåslaget på 20 %. 
Uttrycket för hur stor andel av de linjära köldbryggorna i förhållande till genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten ges av: 
 

 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙	𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟	𝑖	𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡	 =
EF/∙G/
H'3
%3

∙ 100  (1) 

	
5.3 Beräkning U-värden 
	
 

Eftersom punktformiga och linjära köldbryggor utesluts vid beräkning av Um ges uttrycket för 
den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten efter omskrivning av: 

 

𝑈# = %&'((,*∙,*
,'3

	 	 (2)	

	

UKorr, i = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel (W/m2K) 

Ai = Area för byggnadsdels yta mot uppvärmd inneluft (m2) 
Aom =Totalt omslutande area som gränsar mot uppvärmd inneluft (m2) 
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Den korrigerade värmegenomgångskoefficienten, Ukorr, beräknas enligt följande: 
 

𝑈KLMM = 𝑈 + 𝛥𝑈P + 𝛥𝑈M + 𝛥𝑈Q (3)  

 

Där ΔUf avser rättelse för köldbryggor i form av olika fästanordningar. Inga speciella 
fästanordningar antas finnas vilket ger ΔUf =0. ΔUg är korrigering för arbetsutförande, 
springor och spalter. Isoleringsarbetet antas vara utfört på ett korrekt sätt så att inte några 
springor har uppstått, vilket ger ΔUg=0. ΔUr är den korrigering för nederbörd och 
vindpåverkan i omvända tak och duo-tak. Eftersom byggnaden varken har duo-tak eller ett 
omvänt tak antas denna term också vara 0. Samtliga korrigeringsfaktorer antas vara noll vilket 
medför att UKorr= U för respektive byggnadsdel i klimatskärmen(Petersson, 2013) 
 
 

För att beräkna U-värdet för en byggnadsdel krävs beräkningar av värmemotstånd, R, för re- 
spektive skikt. Ur nedanstående samband fås den totala värmegenomgångskoefficienten, U: 

 

𝑈 = R
ST

   (4) 

 

 

Byggnadsdelars totala värmemotstånd, RT, för homogena skikt kan beskrivas som summan 
av varje enskilt skikts R-och d/l-värden enligt ekvation (5).  

 

𝑅V = ∑𝑅X +
Y*

Z[\(,*
	𝑑ä𝑟	𝑖 = 1, 2, …     (5) 

 

För konstruktionens värmeövergångsmotstånd används Rsi=0,13 m2K/W för innerytor och 
Rse=0,04 m2K/W för ytterytor. 

lber, i  består av ett korrigerat värmemotstånd för isoleringsmaterial som ligger i fuktig miljö. 
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Det korrigerade värmemotståndet ges enligt: 

 

𝜆`aM,X = 𝜆Yab0 + 𝛥𝜆X (6) 

 

Klimatet där huset är byggt antas vara torrt vilket medför li =0 och då blir 
värmeledningsförmågan för samtliga skikt lber, i = ldekl. 

  

För beräkning av värmemotståndet, R-värdet, för samtliga material i klimatskärmen används 
följande samband:  

𝑅 = Y
Z
  (7) 

	

Där 𝜆	är materialets värmeledningsförmåga och d är materialets tjocklek.  

 
	
5.3.1 𝜆-värdesmetoden 
 

Vid beräkningar av sammansatta skikt med 𝜆-värdesmetoden beräknas först den sammansatta 
värmeledningsförmågan, enligt ekvation (8). 

 

𝜆cd##de =
Y3fg\(*fG	h

Yg'g
∙ 𝜆#diaMXd0	R +

Y3fg\(*fG	j
Yg'g

∙ 𝜆#diaMXd0	k (8)
  

Där d står för tjockleken och 𝜆, värmeledningsförmågan för respektive material. 
 

Det totala värmemotståndet med 𝜆-värdesmetoden beskrivs i ekvation (9). 

𝑅VZ = ∑𝑅ölMXQd	cbXbi +
Yg'gfG	g2'm/G\/
Znf33fo

 (9)
  

Där Rövriga skikt är värmemotståndet för alla övriga skikt summerat, d är tjockleken för det 
sammansatta skiktet och	𝜆 värmeledningsförmågan för det sammansatta skiktet. 
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5.3.2 U-värdesmetoden 
 
Beräkningar av värmemotstånd för sammansatt skikt med U-värdesmetoden: 

 

𝑅V% = ∑𝑅ölMXQd	cbXbi +
Y*

Zp\/G,*
	𝑑ä𝑟	𝑖 = 1, 2, …     (10) 

 

Där Rövriga skikt är värmemotståndet för alla övriga skikt summerat, d tjockleken och 
värmeledningsförmågan, 𝜆, för respektive material. 
 

Den totala värmegenomgångskoefficienten för U-värdesmetoden ges av: 

 

𝑈V% =
R
Shq
∙ ,3fg\(*fG	h

,g'g
+ R

Sjq
∙ ,3fg\(*fG	j

,g'g
 (11) 

	

 

Det totala värmemotståndet för sammansatta skikt med U-värdesmetoden ges av: 

 

𝑅V% =
R
%T
q  (12) 

	

För att ta fram ett representativt värmemotstånd tas ett medelvärde av 𝜆-värdesmetoden och 
U-värdesmetoden fram med värden från ekvation (9) och (12) i ekvation (13). 
 

𝑅iLi =
ST
q-ST

r

k
  (13) 

 
 

 

Den sammanvägda värmegenomgångskoefficienten för respektive byggnadsdel fås med 
värdet från ekvation (13) insatt i ekvation (4). 
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5.3.3 Byggdelar mot mark 
 
Vid beräkningar för platta på mark används följande formler enligt Petersson (2013) för att ta 
hänsyn till det tredimensionella värmeflödet:  
 
Karakteristisk dimension för plattan beräknas enligt ekvation (14). 

 
	 	 	 𝐵t = 2 ∙ ,

u
	 	 (14) 

	
Den ekvivalenta tjockleken motsvarar värmeisoleringsvärdets tjocklek för materialet i marken 
och ges av ekvation (15). 
	
	 	 	 𝑑i = 𝑤 + 𝜆 ∙ (𝑅 + 0,17)	 	(15)	
	
	

𝑂𝑚	𝑑i ≥ 𝐵t	𝑠å	ä𝑟:	
	
	 𝑈 = Z

(�,���∙��-Yg)
	 (16)	

	
	 𝑜𝑚	𝑑i < 	𝐵t	𝑠å	ä𝑟:	

	
	 	 𝑈 = k∙Z

(�∙��-Yg)∙��	(
�∙��
pg�h

)
	 (17)	 	

	
A= Plattans invändiga area 
P= Perimeter mot uteklimat 
l=	Markens värmekonduktivitet	
w= Total väggtjocklek 
R= Värmemotstånd för betong, isolering, och ytskikt	
	
Om man inte känner till något om markens förhållande sätts markens värmekonduktivitet till 
2,0 W/mK. Vid beräkningar av värmemotstånd av byggdelar mot mark används Rsi=0,17 
m2K/W för inre, nedåtriktat värmeflöde och Rse=0,04 m2K/W för yttre, oavsett 
värmeflödesriktning. 
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6 Resultat 
	
6.1 Projekt 1- Hyresrätter Valsta centrum Märsta 
 
I tabell 1 visas de uppmätta areorna för de olika byggnadsdelarna som omsluter byggnaden.			
	
Tabell 1 Uppmätta delareor 

Byggnadsdel Area(m2) 

Platta 708,5 

Ytterväggar 1691,6 

Tak 708,5 

Aom 3108,6 
	
	
De olika köldbryggorna som identifierats för byggnaden finns sammanställda i tabell 2 nedan, 
där även längden av dessa och den linjära värmegenomgångskoefficienten för respektive 
anslutning redovisas.  
 
Tabell 2 Identifierade köldbryggor 

Anslutning   
Längd köldbrygga lk 
(m) 

Linjär värmegenomgångskoefficient Yk 
(W/mK) Yk × lk (W/K) 

Yttervägg och 
yttervägg 201,6 0,03 6,1 
Yttervägg och 
mellanbjälklag 496,2 0,02 9,9 
Yttervägg och 
platta på mark 165,4 0,04 6,6 

Yttervägg och tak 165,4 0,02 3,3 

Fönster 1278,4 0,02 25,6 

Dörrar 12 0,02 0,24 

Summa     51,7 
 
Summering av dessa anslutningar ger ett värde för de linjära köldbryggorna på 51,7 W/K. 
	
	 	



	

	 15	

I tabell 3 visas de sammanställda U-värdena för respektive byggnadsdel multiplicerad med de 
olika delareorna. 
 
Tabell 3 Sammanställda U-värden multiplicerade med delareor 

Byggnadsdel Area (m2) U-värde (W/m2K) Ukorr, i ·Ai (W/K) 

Platta 708,5 0,063 44,6 

Vägg 1691,6 0,15 247,1 

Tak 708,5 0,059 41,6 

Fönster 383,6 0,9 345,3 

Dörr 3,8 1,1 4,2 

Summa     682,7 

 
Det totala värdet för respektive byggnadsdels summerade U-värde multiplicerat med delarean 
uppgick till 682,7 W/K. 
 
 
Insättning av värden från tabell (1) och (3) i ekvation (18) ger: 
 
  𝑈# = ��k,�

�R��,�
= 0,22	𝑊/𝑚k𝐾  (18) 

 
Insättning av värden från tabell (1), (2) och (3) i ekvation (19) ger: 
 

 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙	𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟	𝑖	𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡	 =
�h,�
�h��,�
�,kk

∙ 100 = 7,6% (19)
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6.2 Projekt 2- Studentbostäder Sofiehem Umeå 
 
I tabell 4 visas de uppmätta areorna för de olika byggnadsdelarna som omsluter byggnaden.   
 
Tabell 4 Uppmätta delareor 

Byggnadsdel Area(m2) 

Platta 245,7 

Ytterväggar 767,4 

Tak 245,7 

Aom 1258,8 
 
 
De olika köldbryggorna som identifierats för den valda byggnaden finns sammanställda i 
tabell 5 nedan, där även längden av dessa och den linjära värmegenomgångskoefficienten för 
respektive anslutning redovisas.  
 
Tabell 5 Identifierade köldbryggor 

Anslutning   
Längd köldbrygga lk 
(m) 

Linjär värmegenomgångskoefficient Yk 
(W/mK) Yk × lk (W/K) 

Yttervägg och 
yttervägg 138,6 0,03 4,2 
Yttervägg och 
mellanbjälklag 247,2 0,02 4,9 
Yttervägg och 
platta på mark 82,4 0,04 3,3 

Yttervägg och tak 82,4 0,02 1,6 

Fönster 533,2 0,02 10,7 

Dörrar 7,6 0,02 0,15 

Summa   24,9 
 
Summering av dessa anslutningar ger ett värde för de linjära köldbryggorna på 24,9 W/K. 
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I tabell 6 visas de sammanställda U-värdena för respektive byggnadsdel multiplicerad med de 
olika delareorna. 
 
Tabell 6 Sammanställda U-värden multiplicerade med delareor 

 

 
Det totala värdet för respektive byggnadsdels summerade U-värde multiplicerat med delarean 
uppgick till 308,6 W/K. 
 
Insättning av värden från tabell (4) och (6) i ekvation (20) ger: 
 
  𝑈# = ���,�

Rk��,�
= 0,25	𝑊/𝑚k𝐾  (20) 

 
Insättning av värden från tabell (4), (5) och (6) i ekvation (21) ger: 
 

 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙	𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟	𝑖	𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡	 =
j�,�
hj��,�
�,k�

∙ 100 = 8,1% (21) 
	
	 	

Byggnadsdel Area (m2) U-värde (W/m2K) Ukorr, i ·Ai (W/K) 

Platta 245,7 0,063 15,5 

Vägg 767,4 0,15 112,1 

Tak 245,7 0,059 14,4 

Fönster 180,7 0,9 162,7 

Dörr 3,6 1,1 3,9 

Summa     308,6 
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6.3 Projekt 3- Hyresrätter Nordanby äng Västerås 
 
I tabell 7 visas de uppmätta areorna för de olika byggnadsdelarna som omsluter byggnaden.   
 
Tabell 7 Uppmätta delareor 

Byggnadsdel Area(m2) 

Platta 335,5 

Ytterväggar 1137,0 

Tak 335,5 

Aom 1808,1 
 
 
De olika köldbryggorna som identifierats för den valda byggnaden finns sammanställda i 
tabell 8 nedan, där även längden av dessa och den linjära värmegenomgångskoefficienten för 
respektive anslutning redovisas.  
 
Tabell 8 Identifierade köldbryggor 

Anslutning   
Längd köldbrygga lk 
(m) 

Linjär värmegenomgångskoefficient Yk 
(W/mK) Yk × lk (W/K) 

Yttervägg och 
yttervägg 178,8 0,03 5,4 
Yttervägg och 
mellanbjälklag 400 0,02 8 
Yttervägg och 
platta på mark 80 0,04 3,2 

Yttervägg och tak 80 0,02 1,6 

Fönster 824  16,5 

Dörrar 7 0,02 0,1 

Summa   34,8 
 
Summering av dessa anslutningar ger ett värde för de linjära köldbryggorna på 34,8 W/K. 
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I tabell 9 visas de sammanställda U-värdena för respektive byggnadsdel multiplicerad med de 
olika delareorna. 
 
Tabell 9 Sammanställda U-värden multiplicerade med delareor 

Byggnadsdel Area (m2) U-värde (W/m2K) Ukorr, i ·Ai (W/K) 

Platta 335,5 0,063 21,1 

Vägg 1137,03 0,15 166,1 

Tak 335,5 0,059 19,7 

Fönster 290,4 0,9 261,4 

Dörr 2,9 1,1 3,2 

Summa     471,6 

 
Det totala värdet för respektive byggnadsdels summerade U-värde multiplicerat med delarean 
uppgick till 471,6 W/K. 
 
Insättning av värden från tabell (7) och (9) i ekvation (22) ger: 
 
  𝑈# = ��R,�

R���,R
= 0,26	𝑊/𝑚k𝐾  (22) 

 
Insättning av värden från tabell (7), (8) och (9) i ekvation (23) ger: 
 

 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙	𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟	𝑖	𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡	 =
��,�
h���,h
�,k�

∙ 100 = 7,4% (23) 
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7 Diskussion 
 
Beräkningarna resulterade i att andel köldbryggor i förhållande till Um  för de undersökta 
typhusen uppgick till 7,6 % för projekt 1, 8,1 % för projekt 2 och 7,4 % för projekt 3. De 
framtagna procentandelarna för de olika typhusen ligger väldigt nära varandra och det skiljer 
endast 0,7 procentenheter från huset med lägsta värdet till huset med högsta värdet.  
 
De beräknade U-värdena för typhusens olika byggnadsdelar såsom grund, tak och vägg är 
låga i förhållande till Boverkets byggreglers kravnivå (2016), vilket tyder på god isolerande 
förmåga. Det som höjer den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för de olika 
typhusen beror till stor del på de högre U-värden för dörrar och fönster och betydande 
fönsterarea som har stor inverkan. Ett högre värde på Um medför ett lägre värde på andelen 
köldbryggor vilket är en bidragande faktor till de låga värdena på köldbryggorna i förhållande 
till procentpåslaget på 20%. 
 
Resultatet från denna studie påvisar att metoder med schablonpåslag inte alltid är 
representativt vilket överensstämmer bra med vad som godkänns för de olika 
betygsgraderingarna enligt Sweden Green Building Council (2014). Där köldbryggor kan 
approximeras genom att göra ett schablonpåslag för att erhålla betyget brons och silver men 
för högsta betyget guld krävs mer utförliga beräkningar.  
 
Utformningen av huset spelar stor roll för hur stor andel av Um som består av linjära 
köldbryggor. Ett hus med exempelvis mycket fönster bidrar utöver det ökade värmeflödet 
genom fönstret även med en köldbrygga vid anslutningen med väggen runt om fönstret, vilket 
ökar Um.  
 
De olika typhusen består av 4-6 plan med varierande utformning. Anslutningar mellan 
yttervägg och yttervägg och vid anslutning av mellanbjälklagen  gör att ett hus med flera plan 
och många hörn får en högre andel linjära köldbryggor än ett enplanshus med enkel 
rektangulär form. 
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8 Slutsatser 
	
 
Det som skulle undersökas i denna studie var om schablonvärdet på 20 % enligt Boverket 
(2012), som är ett generellt påslag på Um, är representativt för en modern träregelkonstruktion 
för tre stycken typhus.  
 
Vid jämförelse med schablonvärdet på 20 % är det en tydlig skillnad mot de framtagna 
värdena för de olika typhusen. I rapporten från Svenska byggbranschens utvecklingsfond 
(2015) beskrivs det att andelen köldbryggor kan variera väldigt mycket beroende på 
byggnadens utformning. Det visade sig att trots att typhusen varierade rejält i utformning och 
storlek låg alla värdena väldigt nära varandra och alla var mindre än hälften av det 
rekommenderade schablonvärdet. 
 
För fortsatt arbete rekommenderas att göra en studie med fler antal hus, allt ifrån enplanshus 
till högre hus med varierande utformning. Detta för att ytterligare undersöka om 
procentpåslaget på 20 % för schablonvärdesberäkningar bör sänkas. 
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