
  
   Örebro universitet Örebro University 
Institutionen för naturvetenskap och teknik School of Science and Technology 
 701 82 Örebro  SE-701 82 Örebro, Sweden 
 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå 

 

TRÄ- OCH STÅLREGLARS PÅVERKAN AV 

VÄRMEFLÖDET I 

UTFACKNINGSVÄGGAR 

 
 

Erika Skoglund och Max Flemström 

 

Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng 

 

Örebro vårterminen 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator: Stefan Petersson 

 

 

HEAT TRANSFER THROUGH CURTAIN WALLS WITH WOOD OR STEEL STUDS 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

Förord 

Vi vill tacka följande personer som har hjälpt oss under examensarbetets gång: 

Mats Persson, Örebro universitet som varit vår handledare från universitetet och som engage-

rat bidragit med mycket stöd, råd och uppmuntran.  

Tobias Nygren, Clarus Arkitekter som stått för ritningarna över referensobjekten, ordnat en 

tillfällig licens till programmen HEAT2 och HEAT3 och i övrigt varit mycket hjälpsam med 

information. 

Joakim Larsson, Örebro Universitet. Utan hans hjälp med loggningen av laborationen hade 

denna inte gått att genomföra. 

Magnus Nilsson för hans hjälp med byggandet av den låda som användes vid laborationen. 

 

  



ii 

 

Sammanfattning 

 

Inom dagens byggande i Sverige ställs allt högre krav på den värmeisolerande förmågan hos 

klimatskärmen i de hus som byggs. Detta ställer i sin tur högre krav på konstruktionerna och 

medför även ny problematik. Standardlösningar som tidigare fungerat bra byts ut mot nya, 

ibland obeprövade, lösningar. De hårdare kraven på energi- och fuktdimensionering innebär 

alltså att vikten av val av stommaterial ökar vid en projektering. 

Vi har här försökt ge en realistisk bild av hur valet av reglar kan påverka energi och fukttill-

ståndet hos en byggnad med utfackningsväggar, med fokus på reglar i fält. Till undersök-

ningen användes referensobjekt i form av ritningar som tillhandahölls av handledaren på Cla-

rus arkitekter. Med hjälp av dessa gjordes tredimensionella energiberäkningar som visade 

dels att valet av material kan ha mycket stor betydelse både för energiförluster och fukttill-

stånd, samt att sambanden inte nödvändigtvis behöver vara enkla. Valet av reglar har mycket 

varierande betydelse beroende på hur väggen är uppbyggd. Genom en laboration undersöktes 

skillnaden mellan slitsade och oslitsade ytterväggsreglar för att ge ökad förståelse och verifie-

ra noggrannheten av beräkningarna jämfört med en verklig vägg. Det sista visade sig svårt att 

uppnå, men det var tydligt att slitsarna hade mycket stor betydelse för temperaturfördelningen 

i en vägg.  

 

Nyckelord: U-värde, stålreglar, slitsar, energi, köldbryggor.  
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Abstract 

 

Construction of Swedish buildings today places higher demands on the heat-insulating capac-

ity of the building envelope in the house built. This in turn places higher demands on the 

structures and also creates new problems. Standard solutions that previously worked well are 

being replaced by new, sometimes untested, solutions. The tougher demands on energy and 

moisture design means that the choice of substrate material is of greater importance than be-

fore when designing buildings. 

Here we have tried to give a realistic view of how the choice of studs can affect energy and 

humidity conditions of a building with curtain walls, focusing on studs in the field. The sur-

vey used reference objects projects in the form of drawings provided by the supervisor at 

Clarus Architects. Using these, three-dimensional calculations were made showing firstly that 

the choice of material can be of great importance both for the energy and moisture, and sec-

ondly, that the relationship is not necessarily simple. The importance of the choice of studs 

varies depending on how the wall is built. By a laboratory experiment, the correlation be-

tween slotted and unslotted outer wall studs was examined to provide greater understanding 

and verifying the accuracy of the calculations compared to a real wall. The last task proved 

difficult to achieve, but it was clear that the studs had great significance for the temperature 

distribution in a wall. 

 

Keywords: U-value, steel studs, slit steel, energy, thermal bridges. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens byggande är energiåtgång en viktig del, dels under själva byggprocessen och dels 

när det gäller själva byggnaden när den står klar och ska brukas. Mängden energi som går åt 

för att värma upp en byggnad under bruksskedet är en av de viktigaste delarna att dimensio-

nera för i ett byggprojekt. Ytterväggskonstruktionerna har utvecklats mycket genom tiderna 

och idag är det inte ovanligt att bygga exempelvis passivhus, vilket innebär tjockare väggar 

med mer isolering. Byggnaden ska då klara att värmas upp tillräckligt med energi från hus-

hållsapparater och människor. Endast om särskilda omständigheter kräver det ska ytterligare 

värme tillföras. Exempel på sådana fall skulle kunna vara vid extremt låg utomhustemperatur, 

eller när huset står tomt och således inga människor bidrar till uppvärmningen. Fortfarande 

finns enklare ytterväggskonstruktioner kvar, som inte är lika tjocka och välisolerade. De fun-

gerar de också. Det beror helt på hur höga krav man vill uppfylla utöver kraven för bostads-

hus och passivhus.  

 

Det är inte bara energiåtgången man bör tänka på när hus ska byggas. När det blir mer avan-

cerade och välisolerade konstruktioner kan nya fuktproblem uppstå som behöver beaktas. 

Valet av material i ytterväggarna har stor betydelse, dels för vad de klarar ur fuktsynpunkt, 

men även för den totala värmeledningsförmågan. 

 

Sverige har en tradition att bygga med trä, men nu när fler och fler övergår till att bygga med 

stålreglar är det intressant att undersöka vad det innebär för energiförbrukningen då materia-

let används i ytterväggar. Ett av problemen med stål i konstruktioner är ju dess höga värme-

ledningsförmåga och det satsas därför på att utveckla produkterna inom bland annat detta 

område. Idag när ytterväggar byggs med stålreglar används ofta slitsade sådana i syfte att 

minska värmeledningsförmågan och därmed köldbryggor, eftersom de slitsade stålreglarna 

har ett lägre värmeledningstal än oslitsade stålreglar. Trä och stål har sina för- och nackdelar 

beroende på var och hur byggnadsmaterialen används.  
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Figur 1 Slitsad stålregel 

1.2 Syfte 

Att undersöka hur valet av reglar påverkar U-värdet hos tre typer av väggar och hur stora 

köldbryggor som kan uppstå av dessa reglar i fält. Både ur energisynpunkt och även för att se 

om köldbryggorna skulle kunna orsaka risk för kondensproblem innanför diffusionsspärren 

undersöks sambandet, då dessa är de primära problem som kan uppstå på grund av för stora 

köldbryggor
1
.  

 

1.3 Avgränsning  

Energiförluster vid användning av slitsade ytterväggsreglar i stål, jämfört med homogena 

stålreglar och träreglar undersöks i avseende på värmeledning och fukt. För anslutning mot 

syll och hammarband görs inga beräkningar i arbetet. Inte heller undersöks infästningar av 

fönster och dörrar utan enbart reglar i fält behandlas i arbetet. Handberäkningar görs inte av 

temperaturfördelningen och stationära tillstånd förutsätts råda hos materialen. 

  

                                                 
1
 Hagentoft, Carl-Eric. Introduction to Building Physics. (sid 34) 
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Terminologi 

Adiabatisk – avsaknad av värmeöverföring. 

 

Fukthalt - Den totala fuktmängden i luft.  

 

Fuktkvot - kvot av förångningsbar vattenmassa i ett material och materialets torra massa. 

 

Fukttillstånd - nivå på fuktförhållanden i ett material. Fukttillståndet för material kan beskri-

vas som fukthalt, fuktkvot, relativ fuktighet mm.  

 

Kritiskt fukttillstånd - fukttillstånd vid vilket ett materials avsedda egenskaper och funktion 

inte uppfylls. För mikrobiell påverkan är fukttillståndet kritiskt då tillväxt sker.  

 

Mättnadsånghalt - Den mängd vattenånga luften kan innehålla vid en viss temperatur. 

 

Relativ fukthalt - Den mängd vattenånga luften innehåller, i förhållande till mättnadsånghal-

ten.  

 

Värmekapacitivitet – anger ett materials värmelagringsförmåga i förhållande till dess massa. 

 

Stationärt tillstånd – ingen förändring av det totala energi- eller fuktinnehållet sker. 

 

Typer av fukttransport som bör beaktas vid fuktdimensionering
2
: 

 

Fuktdiffusion - transport av vattenånga på grund av skillnader i ånghalt. 

 

Fuktkonvektion - transport av vattenånga med strömmande luft. 

 

Kapillärsugning - transport i vätskefas på grund av kapillärsugning hos fina porer. 

 

Tyngdkraft - vattenövertryck och vindtryck för transport i vätskefas. 
  
                                                 
2
 Fukthandboken, 1994, Andra reviderade utgåvan, (sid 26) 
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2 Metod 

För att möjliggöra en jämförelse mellan de olika reglarna i ytterväggskonstruktionerna; slit-

sade stålreglar, homogena stålreglar samt träreglar, bidrog handledaren från Clarus Arkitekter 

med ritningar på tre olika väggkonstruktioner, bilaga A. Dessa bestod i sin tur av tre versio-

ner, med reglar i trä, stål eller slitsat stål. För varje snitt jämfördes värmeledning, temperatur-

fördelning och fukttillstånd. 

 

2.1 Litteraturstudie 

För att få en bättre förståelse om materialen i väggsnittet, hur beräkningar skulle göras samt 

vilken övrig information som skulle kunna behövas för att genomföra examensarbetet söktes 

information i olika källor. Dessa källor var böcker på biblioteket, egna läroböcker som an-

vänts i kurser inom byggteknik samt sökningar på Internet. Exempel på litteratur som var till 

stor hjälp i arbetet är ”Tillämpad byggnadsfysik” av Bengt Åke Pettersson och ”Fukthand-

bok, Praktik och teori” av Bengt Elmarsson och Lars-Erik Nevander. 

 

På SP:s hemsida hittades information om hur de går tillväga för att ta reda på värmemotstånd 

hos byggnadsdelar och detta gav idéer till hur laborationen i det här examensarbetet skulle 

kunna genomföras. Att gå tillväga som SP gör var inte möjligt, då deras metod är mer avan-

cerad samt kräver dyrbarare och mer avancerad teknik än studenterna haft tillgång till.
3
 

 

2.2 Energiberäkningar  

Beräkningar har gjorts i datorprogrammet HEAT3, ett program som kan ta fram vilket värme-

flöde en viss konstruktion har och temperaturfördelningen hos konstruktionen. Programmet 

används av både forskare och konsulter inom byggteknik, bland annat inom ingenjörsutbild-

ningen på Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola
4
. Även en 2D-version finns av 

programmet, HEAT2, men i vårt fall hade denna varit otillräcklig för att ge ett tillfredsstäl-

lande resultat då korslagda reglar och slitsade profiler undersöktes.  

 

                                                 
3
 SP. (22 maj 2012). Värmemotstånd hos byggnadsdelar 

4
 www.blocon.se 
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De väggtyper som skulle jämföras ritades upp i programmet i 3D, det vill säga i x-, y- och z-

led. Därefter gjordes beräkningar för att få fram U-värde för var och en av väggtyperna, som 

sedan jämfördes med varandra. För att undersöka storleken hos köldbryggorna jämfördes U-

värdet i ett tänkt snitt där inga reglar fanns med U-värdet då reglar fanns med i snittet. Diffe-

rensen gav värdet på köldbryggorna som reglarna i väggen åstadkommer. För varje väggtyp 

beräknades U-värdet hos tre olika snitt, en med träregel, en med homogen stålregel och en 

med en slitsad stålregel. På så vis kunde även skillnaden som utgörs av slitsarna påvisas och 

huruvida den motiverar att använda slitsade profiler istället för homogena. Om köldbryggorna 

skulle visa sig vara stora kan man göra en enklare bedömning av fukttillståndet vid plastfoli-

en eftersom de i sådana fall, åtminstone teoretiskt, skulle kunna orsaka problem med förhöjd 

fuktighet eller kondens. 

 

Väggtyperna som ritades upp i HEAT3 bestod av boxar med angivna mått i de tre olika di-

mensionerna. Sedan passades de olika boxarna ihop för att bilda den konstruktion som öns-

kades. De olika boxarna tilldelades sedan materialdata som användes i beräkningen. Materia-

len tilldelades olika λ-värden för respektive materials värmeledningsförmåga. De materialda-

ta som användes i dessa beräkningar tillhandahölls i form av en materiallista, gjord i HEAT, 

av handledaren på Clarus Arkitekter. Materiallistan med de λ-värden som användes vid dessa 

beräkningar går att utläsa i bilaga B. 

 

I de slitsade delarna av stålprofilerna antogs att urtagningarna var luftfyllda. Det kunde även 

tänkas att isolering pressats in i de luftfyllda hålen vid utförandet. Därför jämfördes värdena 

med ett snitt där urtagningarna är fyllda med isolering för att undersöka om valet av material i 

dessa utrymmen skulle göra någon märkbar skillnad för resultatet. 

 

För att slippa rita upp hela väggar i HEAT3 begränsades denna del av arbetet till att enbart 

rita snitt där reglar korsar varandra och ta hänsyn till deras s-avstånd för att få fram hur stora 

snitt och hur mycket av väggen som skulle ingå för varje snitt. Symmetri i snittet eftersträva-

des så att snittytorna kunde betraktas som adiabatiska, det vill säga att inget värmeflöde 

skedde genom snittytorna. Till exempel användes väggtyper med vertikala reglar på 600 mm 

avstånd, samt horisontella reglar med s-avstånd 450 mm. Snittarean blev annorlunda då det 

enbart fanns vertikala reglar i olika skikt i väggkonstruktionen, där de ena hade s-avstånd 600 

mm och de andra ett s-avstånd på 450 mm. Det som gjordes då var att hitta minsta gemen-

samma nämnare för symmetrin, som i detta fall blev 1800 mm och sedan ritades detta snitt 
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upp med en bredd på 1800 mm. Höjden på snittet spelade i detta fall inte någon roll då vägg-

typen inte förändras i höjdled och programmet räknar ut värmeöverföring/m
2
. Den valda 

snitthöjden påverkar i detta fall inte U-värdeberäkningen. 

 

HEAT3 beräknade för varje väggkonstruktion som ritats upp ett värde Q [W/m
2
]. I dessa be-

räkningar hade temperaturer bestämts till 0°C utomhustemperatur och 1°C inomhustempera-

tur, det vill säga med en grads differens. Differensen valdes till 1°C i skillnad mellan inne- 

och utetemperaturen för att lätt kunna få ut U-värdet i beräkningen som programmet gjort. 

Värmeflödet Q lästes av och eftersom gradskillnaden var 1°C blev enheten W/(m
2
°C) som 

motsvarar enheten för ett U-värde. Det kontrollerades även att det inte gjorde någon större 

skillnad om temperaturintervallet ökades. Resultaten för U-värdena då det var en grads skill-

nad stämde överens med dessa beräkningar. Därför kunde värdet för Q utläsas som U-värde i 

programmets beräkningar då det var en grads differens. Övriga ytor som inte skulle ha inner- 

eller yttertemperatur ansågs vara adiabatiska. 

 

Förutom beräknade energiflöden kunde ur programmet även fås bilder på temperaturfördel-

ningen samt värmeflödet i väggsnittet som ritats upp. Detta gav ökad förståelse för hur kon-

struktionerna påverkades av köldbryggor och visade sig senare användbart för att kunna av-

göra var en eventuell kontroll av fukttillstånd i väggen lämpligast skulle genomföras.  

 

För varje väggsnitt som beräknades valdes en temperaturlinje genom väggen på det ställe där 

kondensrisken i väggkonstruktionen enligt temperaturfördelningen ansågs vara störst, (se 

bilaga C). Efter att en temperaturlinje dragits genom väggen tar programmet fram ett diagram 

över hur temperaturen fördelar sig på just det ställe som är valt, (se bilaga D). I stället för att 

använda en grads skillnad vid denna beräkning valdes här lämpliga temperaturer för de aktu-

ella konstruktionerna vid fuktberäkningar. Temperaturerna valdes för lätt byggnad i Västerås. 

Med hjälp av diagrammen kunde temperaturfördelningen längs linjen undersökas och tempe-

raturen vid diffusionsspärren, den känsligaste punkten för denna typ av väggsnitt, kunde en-

kelt avläsas med ganska god noggrannhet.  

 

 

 

 



8 

 

2.3 Laboration hot-box 

En låda byggdes med en utbytbar sida (se bilaga H). Lådan med de fem fasta sidorna bestod 

av 50 mm cellplast + 11 mm OSB-skiva. Öppningsmåtten var 0,45×0,50 m
2
. 450 mm bredd 

för att få samma mängd regel som i en vägg med reglar på 450 mm s-avstånd och 500 mm 

höjd för att enkelt kunna räkna fram ett Ψ- värde per meter. Runt öppningen på lådan bygg-

des en “krage” av 45x45mm-reglar, för att fästa den utbytbara delen i. Ett stativ byggdes av 

reglar för att höja lådan från underlaget, så att omgivande material inte behövde tas med i 

beräkningarna. Den utbytbara sidan gjordes i tre alternativa utföranden, där grundkonstruk-

tionen bestod av:  

 

● Sidor i 21×120 mm
2
 ytterpanel. 

● Framstycke i gips och bakstycke i OSB, för stabilitetens skull. OSB-skivan gjordes 

större än sidmåtten så att den utskjutande delen även kunde användas till att skruva 

fast locket vid lådan.  

● Isolering i mineralull (glasull). 

 

De alternativa lösningarna var: 

1. Endast grundkonstruktionen, det vill säga endast innehållande isolering, för att använ-

da som referens. 

2. Grundkonstruktionen, innehållande en oslitsad stålregel. 

3. Grundkonstruktionen, innehållande en slitsad stålregel. 

 

I lådan monterades en värmekälla i form av en utbytbar glödlampa. Effekten hos lampan kon-

trollerades med ett mätinstrument som monterades mellan nätuttaget och lampsladden. Med 

hjälp av instrumentet kunde ström, spänning, effekt och fasförskjutning avläsas. En tempera-

turgivare monterades inuti lådan så nära dess mitt som möjligt och en annan utanför lådan. 

Detta gjordes för att kunna mäta temperaturen inne i lådan samt omgivande temperatur.  

 

Laborationen utvecklades under tidens gång för att få ett säkrare resultat. Därför genomfördes 

testerna två gånger, men med lite olika förutsättningar, samt ett mindre test i början för att se 

om själva metoden ens var genomförbar. Testet i början genomfördes så att en liten lys-

rörslampa med 8W effekt placerades inne i lådan som värmekälla. Även en temperaturgivare 

placerades inne i lådan och resultaten från givaren lästes av med en multimeter. Värdena 

kunde endast avläsas i hela grader (°C). Sedan skruvades locket med enbart isolering fast på 
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lådan. Detta försök loggades för hand var femtonde minut och temperaturen noterades. Efter 

detta försök konstaterades det att mer krävdes för att få jämförbara resultat för de olika reg-

larna, då hela grader utan några decimaler samt för låga gradskillnader mellan inne- och ute-

temperaturen gav för oprecisa värden för jämförelsen. Därför bestämdes att ett nytt försök 

skulle göras, men med andra förutsättningar. Nu placerades istället för lysrörslampan en 11W 

lågenergilampa i lådan, samt en annan typ av temperaturgivare kopplad till en dator som log-

gade inne- och utetemperaturen med programmet quickDAQ. I programmet gjordes inställ-

ningar så att temperaturerna skulle loggas 10 gånger per sekund och loggningen kunde startas 

och avslutas manuellt. Detta försök fungerade mycket bättre då temperaturerna avlästes med 

bättre precision och med fler decimaler. Alla tre lock, det med enbart isolering, det med en 

slitsad stålregel och det med en homogen stålregel, testades och varje försök pågick i ungefär 

fyra timmar. Efter laborationen gjordes loggningen av temperaturer om till diagram för att 

lättare kunna se vad som hänt under testet. Det konstaterades att kurvorna i diagrammen skul-

le ha behövt plana ut mer för att rätt resultat skulle kunna avläsas. Ett annat bekymmer var att 

effekten hos lampan var mycket instabil, vilket berodde på att en lågenergilampa användes. 

Förutom att man kunde avläsa direkta skillnader i effekt uppstod en kraftig fasförskjutning 

som kan ha påverkat effekten ytterligare beroende av hur mätinstrumentet hanterade detta 

fenomen. Därför bestämdes det att ännu ett försök skulle genomföras, men denna gång under 

en längre tid än vid föregående laboration för att försöka få en mer utplanad kurva. 

 

 Denna gång svetsades termoelement på reglarna, så att temperaturfördelningen hos dessa 

bättre kunde undersökas. Den mest önskvärda placeringen av dessa torde ha varit i vinkeln 

mellan livet och flänsarna på reglarna, men utrustningen krävde att de svetsades fast 1,5 cm 

in på flänsarna. Tyvärr kunde inte mätvärdena från dessa loggas utan bara läsas av manuellt i 

°C eller Fahrenheit. I lådan placerades den här gången en lampa med 40W effekt och med 

vanlig glödtråd samt att loggningen i datorprogrammet ställdes in på att logga en gång per 

sekund, då detta ansågs vara fullt tillräckligt för att få en användbar kurva efteråt. Även under 

dessa försök varierade effekten något, men betydligt mindre än när lågenergilampor använts 

och utan att någon fasförskjutning uppstod. 

 

 

Eftersom undersökningen gjordes som en jämförelse mellan lösningarna med reglarna och 

mot grundkonstruktionen spelade eventuella brister i utförandet en mindre roll än om det rört 

sig om en enskild provning enbart baserad på teorier, så länge bristerna inte varierade mellan 
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försöken. Genom att subtrahera det första resultatet från de prover där reglar användes skulle 

värmeförlusten i W/°C fås och därigenom skulle Ψ-värdet för de slitsade reglarna i enheten 

W/(m·°C) kunna lösas ut. Värmeflödestätheten (W/(m
2
·°C)) var här inte så intressant då det 

inte rörde sig om något verkligt väggsnitt, men om så önskats kunde även detta enkelt tas 

fram med hjälp av värmeflödet.  λ-värdet i genomsnitt för den slitsade delen skulle kunnat 

lösas ut för hand om det rört sig om ett endimensionellt flöde, men eftersom så inte var fallet 

och det rörde sig om en jämviktsekvation krävdes antingen komplicerade beräkningar eller att 

man använde HEAT3 för att prova sig fram. Om programmets beräkningar för ett snitt av 

samma typ som locken på lådan gav samma temperaturfördelning som termoelementen visa-

de skulle det innebära att teorin stämde med verkligheten. 

 

Under laborationen togs även bilder med en värmekamera, (se bilaga F), för att kunna se var 

eventuella läckage i lådan skulle kunna finnas, om de varierade mellan försöken vilket kunnat 

påverka resultaten, samt för att se om stålreglarna leder mer värme och att laborationen fun-

gerade som det var tänkt. Värmekameran ställde automatiskt in intervallet för temperaturska-

lan tillhörande varje bild och kände av lägsta respektive högsta temperatur hos de ytor som 

befann sig inom bildramens gränser.  

 

2.4 Fuktberäkningar 

Fuktberäkningar gjordes med hjälp av datorprogrammet Excel. 

Temperaturer togs från beräkningarna ur HEAT3. Dessa användes sedan för att ta fram vs 

(mättnadsånghalten) vid de aktuella skikten. För snitten utformades Excel-datablad, (se bilaga 

G), med beräkningar genom och på sidan av reglarna, i det senare fallet i de snitt där situatio-

nen var så ofördelaktig som möjligt. Den mest ofördelaktiga situationen antogs vara där man 

har en regel ytterst som leder in kyla i väggen, samtidigt som ingen regel kan föra ut värme 

inifrån, vilket enkelt kunde bekräftas med de grafiska illustrationerna för temperaturfördel-

ningen från beräkningarna ur HEAT3. På så vis fick man låg temperatur vid diffusionsspär-

ren, där konstruktionerna var som känsligast. Det visade sig att skillnaden blev mycket liten 

vid jämförelse mellan det snitt där man räknat genom träregeln och där man endast räknat 

genom isoleringen, varför värdet för diffusion genom isoleringen användes. I snitten med stål 

gjordes bedömningen att det saknar mening att undersöka hur mycket fukt som passerar ge-
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nom reglarna. Där var det självklart att undersöka fukttransporten på sidan av reglarna, efter-

som diffusionen där var mest intressant.  

 

När beräkningarna skulle utföras utgicks från en situation där stationärt tillstånd antogs ha 

uppnåtts, både vad gäller fukttillståndet och temperaturfördelningen i snitten. Ute- och inne-

klimat valdes med Västerås som utgångsläge.  

 

Dimensionerande vinterutetemperatur i Västerås, DVUT, valdes för lätt byggnad med 25 

timmar som tidskonstant och blev då -19°C. Inomhustemperaturen valdes till +20°C. Med 90 

% RF i utomhusluften som utgångspunkt kunde den absoluta fukthalten Ve [g/m
3
] ute fås 

genom att ta 90 % av tabellvärdet för mättnadsånghalten = 0,97·0,9 och inomhusfukthalten 

med ekvationen Vi = Ve + ΔV. ΔV kan räknas fram med sambandet ΔV = G/(n·V), där G är 

fuktproduktionen i gram per timme, n är antalet luftomsättningar per timme och V är bygg-

nadens volym. I detta fall fanns det ingen färdig byggnad att bestämma volymen hos och där-

för användes ett schablonvärde för ΔV i bostäder, ΔV = 4g/m
3
 luft.

5
 

 

Beräkningarna begränsades till att undersöka om kondens överhuvudtaget kunde uppstå och 

om så var fallet gjordes inga beräkningar av möjligheten för materialen att torka ut, efter en 

uppfuktningsperiod. 

 

  

                                                 
5
 Petersson, Bengt-Åke. Tillämpad byggnadsfysik.  
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3 Teori 

 

3.1 Väggtyper 

De tre olika ytterväggstyperna som jämfördes var: 

 

● En vägg bestående av vertikala reglar med isolering s-avstånd 600 mm och horisontel-

la reglar med isolering (installationsvägg) s-avstånd 450 mm.  

● En vägg bestående av två skikt med vertikala reglar men med olika s-avstånd, 600 

mm samt 450 mm, och olika tjocklek på skikten, men mellan dessa skikt var en tunna-

re mineralullsskiva placerad. 

● En vägg bestående av två skikt med vertikala reglar men med olika s-avstånd, 600 

mm samt 450 mm, och olika tjocklek på skikten, men mellan dessa skikt var ett tjockt 

skikt med endast mineralull placerad samt ett tunt skikt med mineralull placerad 

längst ut mot fasaden på mineritens utsida. Denna väggs tänkta användning var som 

passivhusvägg.  

 

Gemensamt för alla väggtyperna var att de hade en diffusionsspärr samt att det antagits att 

väggarna hade en luftad fasadlösning. Väggarna hade även två gipsskivor mot inneluften 

samt en skiva av fabrikatet ”Minerit Windstopper”, en cementbunden mineralfiberskiva, mot 

den luftade fasaden. Då väggarna ritades upp i programmet HEAT antogs det att diffusions-

spärren inte hade någon inverkan på värmeflödet varför den inte ritades med. Inte heller fasa-

den ritades med, utan värdet för Rse sattes istället till 0,13 m
2
K/W. Enligt SS-EN ISO 6946 

gäller att spalten inte tilldelas något eget värde för värmeövergångsmotståndet och över-

gångsmotståndet mellan uteluften och väggen ges samma värde som Rsi.  

 

3.2 Värmeledning 

Värmeflödestätheten betecknas Q [W/m
2
] och är ett värde på hur mycket energi som försvin-

ner genom en byggnadsdel. Värmeflödeskoefficienten α ger värdet i förhållande till grad-

skillnaden mellan ytorna hos byggnadsdelen i [W/(m
2
·K)] 

λ= värmekonduktiviteten hos ett material. Denna anges i [W/(m·K)] 
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För en godtycklig punkt gäller följande samband för transmissionsberäkningar, se ekvation  

(1): 

Q = - λ 
  

  
  (1) 

Sambandet gäller dock endast för endimensionella beräkningar.
6
  

Vid endimensionella beräkningar antas att man bara har ett värmeflöde i en riktning och 

snittytor i andra riktningar kan räknas som adiabatiska, det vill säga att de inte ger någon 

energiförlust eller något energitillskott. Detta antagande kan till exempel göras om man bara 

har homogena skikt i en vägg och inte befinner sig i närheten av syll, hammarband, infäst-

ningar av dörrar och dylikt.  

Förutom värmeledning genom material sker även värmeöverföring genom strålning och kon-

vektion. Lätta materials värmeegenskaper påverkas mer av temperaturen i materialet, därför 

att värmetransporten genom strålning är större.
7
 

Konvektion innebär att värme transporteras av luftens rörelser till eller från ytor. Luftrörel-

serna kan bero på naturlig eller påtvingad konvektion. Naturlig konvektion innebär att luftrö-

relserna beror av det termomekaniska samband som uppstår då luft kommer i kontakt med 

ytor som har en annan temperatur än luften. Eftersom kall luft väger mer än varm kommer 

nerkyld lyft att sjunka neråt och dra med den ovanförliggande luften mot den kalla ytan, vil-

ket får även den att kylas och pressa undan luften under sig. Då luften kommer i kontakt med 

varmare ytor sker det motsatta och luften börjar cirkulera mellan de varmare och de kallare 

ytorna. Även en viss volymändring uppstår som ytterligare ökar luftrörelserna. Värmandet 

och kylningen av luften gör att den fungerar som ett medium för värmetransport. Ju större 

temperaturskillnaderna är mellan ytorna, desto mer påtaglig blir effekten. Det är främst detta 

man försöker motverka med de flesta isolermaterial, genom att hindra luften att röra sig fritt 

och som i till exempel cellplast stänga in den i små celler. Ju mindre luften kan röra sig fritt 

och ju mindre temperaturskillnaden är mellan ytorna, desto mer motverkas konvektionen. 

Påtvingad konvektion beror på andra typer av påverkan än det termomekaniska sambandet, 

yttre faktorer. Exempel på dessa kan vara fläktar eller vindtryck.
8
 Detta kan förhindras med 

hjälp av vindbrytande skivor, papp och kan även vara en positiv bieffekt hos fuktspärren i 

väggen.  

                                                 
6
 Burström, Per Gunnar. Byggnadsmaterial. s. 38-39 

7
 a.a., s. 45 

8
 Petersson, Bengt-Åke. Tillämpad byggnadsfysik. 257 
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Luften i sig har ju mycket låg värmeledningsförmåga, λ = 0,026 W/(m·K) hos torr luft
9
, men 

endast om den är stillastående. I vårt fall kommer viss konvektion att äga rum där reglarna är 

slitsade, såvida inte dessa utrymmen fylls av isolering. Konvektionen i luftspalterna bortses 

från eftersom sambanden i dessa är avancerade och det bör räcka att beräkningarna utförs 

enligt standarden för ventilerade luftspalter. 

 

Även fukt spelar in i värmeledningsförmågan. Vatten har λ=0,6 W/(m·K) och is har λ=1,7 

W/(m·K)
10

. Fuktinnehållet hos byggnadsdelen har alltså avsevärd betydelse för isolerförmå-

gan, liksom var fukten befinner sig om det är minusgrader i något av skikten. Stål i reglar kan 

dock anses innehålla så gott som inget vatten. Även om så hade varit fallet skulle detta haft 

mycket liten inverkan på värmeflödet, därför att stålet har λ=60 W/(m·K). Om det skulle fin-

nas vattenfyllda porer i stålet skulle deras inverkan på värmeöverföringen vara försvinnande 

liten i sammanhanget. 

För att bestämma värmeflödet mitt i fält på en homogen vägg räcker det att man bestämmer 

värmeflödet genom väggen i en dimension. Ofta är dock sambandet inte så enkelt, utan man 

måste behandla värmeflödet i två eller till och med tre dimensioner. För tredimensionella 

beräkningar finns en grundekvation, se ekvation (2):  

 

 

  
  

  

  
  

 

  
  

  

  
  

 

  
  

  

  
    

  

  
   (2) 

 

där hänsyn har tagits till värmekapacitet och tid. x, y och z är de kartesiska koordinaterna 

[m]. T = Temperatur  [°C eller K] och t = tiden. [s] ρ är densiteten [kg/m
3
] och c är värmeka-

pacitiviteten [J/(kg·K)] Om stationärt tillstånd råder så att värmekpacitiviteten inte behöver 

medräknas och λ dessutom kan anses vara konstant blir sambandet enklare, se ekvation (3): 

 

 
   

      
   

        (3) 

 

vilket är en laplaceekvation och en förenkling av den så kallade värmeledningsekvationen.  

                                                 
9
 Burström, Per Gunnar. Byggnadsmaterial. s. 50 

10
 a.a. 
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Att hitta exakta lösningar för denna typ av ekvationer i praktiken kräver ofta användning av 

dataprogram.
11

 I vårt fall med slitsade stålreglar med olika placeringar och riktningar var be-

räkningsprogrammet en nödvändighet. Reglarna är mycket tunna, 1 mm, vilket gör att flödet 

inte kan anses röra sig endimensionellt genom hela snittet ens med en grov uppskattning. 

Dessutom gör flänsarna så att flödesriktningarna kompliceras ytterligare. Flänsarna täcker 

upp en stor yta parallellt med väggytan och samlar upp värmeenergi från den varmare sidan 

av snittet, som förs ut på den kallare sidan. 

 

 

3.3 Material 

Trä 

Trä är ett material som traditionellt använts som stommaterial inom byggandet i Sverige och 

används fortfarande flitigt. En nackdel med materialet är att det är organiskt och således 

känsligt för fukt och lätt angrips av svampar.  

70 % < RF < 85 % ger liten eller måttlig risk för angrepp av mögelsvampar
12

. Angreppen 

tycks uppstå slumpartat och det är därför svårt att hitta en exakt gräns för hur hög fukthalten 

får vara. Även om man av erfarenhet vet att trä skyddat mot regn under vintern klarar en hög 

relativ fukthalt ska de kritiska fukttillstånd som används vara väl undersökta och dokumente-

rade, annars ska RFkrit sättas till 75 % 
13

.  

Miljöpåverkan 

Trä är ett förnyelsebart byggmaterial och i Sverige råder det ingen brist på denna råvara, då 

det finns stora mängder skog i landet
14

. I Sverige planteras idag två nya träd för varje avver-

kat träd. Förutsatt att fler än hälften av de planterade träden överlever blir tillväxten av nya 

träd större än det avverkade antalet. Det innebär att skogen aldrig tar slut och att det alltid 

finns tillgång till byggmaterial.  När skogen växer och fler träd tillkommer, bidrar detta till att 

mer koldioxid tas upp eftersom träden tar upp och binder koldioxid. Den koldioxid ett träd tar 

upp kommer att fortsätta vara lagrad även efter att trädet har avverkats och eventuellt använts 

vid ett husbygge. När träet är färdiganvänt och inte längre behöver uppfylla sin funktion som 

till exempel regelvirke används det som biobränsle, vilket även leder till minskat användande 

                                                 
11

 Hagentoft, Carl-Eric. Introduction to Building Physics.  
12

 Elmarsson, Bengt och Nevander, Lars-Erik. Fukthandbok, Praktik och teori. (sid 292-293) 
13

 BBR 2012 6:52 
14

 www.trabyggnadskansliet.se 
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av fossila bränslen. Dessa släpper ut avsevärt mer koldioxid i luften och påverkar miljön ne-

gativt. Koldioxiden som släpps lös då trä blir biobränsle anses tas upp av de nya träden som 

planterats och på så vis behålls ett naturligt kretslopp istället för att ny koldioxid förs upp till 

jordytan.
15

 Ur dessa aspekter kan träet klassas som ett miljövänligt byggnadsmaterial, men 

för att kunna göra en mer exakt bedömning när man jämför material med varandra krävs en 

livscykelanalys. Endast en liten del av byggnaders energiåtgång består av produktion och 

rivning. En betydligt större del energi används i bruksskedet. Det innebär att även om skill-

naden i hur materialen påverkar byggnadens energiförbrukning är liten får den stora effekter 

ur ett livscykelperspektiv. Denna påverkan kan vara större än skillnaden i energiåtgång vid 

framställning och återvinning av materialen. I så fall är det viktigast att ta hänsyn till hur va-

let av byggnadskomponenter påverkar U-värdet hos byggnaden, vid en bedömning av bygg-

nadens totala energiförbrukning. 

 

Stål 

Stål i konstruktioner kan vara kall- eller varmvalsat. Tunnplåtsprofiler är oftast kallvalsade 

och kan innehålla slitsar för att bland annat minska köldbryggor eller skapa en ventilerad luft-

spalt.
16

 Stål i sig riskerar inte att påverkas av mögel, utan det man här bör ta hänsyn till vid 

fuktdimensionering är risken för korrosion och risken att en köldbrygga kan ge problem hos 

kringliggande material.  

Rostskydd 

Det skydd som används mot korrosion hos stålreglar är vanligtvis varmförzinkning. Även 

rostskyddsmålning, elförzinkning eller rostfritt legerat stål kan användas. Den sista metoden 

är ovanlig i lättprofiler, men de övriga återfinns både enskilt och i kombination med varandra. 

En intressant egenskap hos rostfritt stål är att det har mycket lägre λ-värde än vanligt kon-

struktionsstål, cirka 15 W/(m·K)
17

.   

 

För att avgöra vilket skydd som krävs utgår man bland annat från hur aggressiv miljö stålet 

befinner sig i vid användningen. Tidigare utgick man från olika miljöklasser, men man har nu 

övergått till benämningen korrosivitetsklasser och delar upp dessa enligt standarden SS-EN 

ISO 12944-2, (se bilaga J). Man utgår från olika miljöklasser, C1 – C5-M, där till exempel 

                                                 
15

 svensktträ.se/byggande/klimatsmart. Bygg klimatsmart 
16

 Burström, Per Gunnar. Byggnadsmaterial.  
17

 Elmarsson, Bengt och Nevander, Lars-Erik. Fukthandbok, Praktik och teori s. 61 

http://www.svensktträ.se/byggande/klimatsmart
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C1 innebär användning inomhus i torra uppvärmda lokaler och är den lägsta korrosivitetsk-

lassen.
18

 

Stålreglar som varmförzinkas får ett zinkskikt på 70-200 μm
19

. Rostskyddet är helt beroende 

av tjockleken på zinkskiktet, som angrips istället för stålet och har en mycket lägre korro-

sionshastighet. Vid skada på skiktet har den närliggande zinken en katodisk avståndsverkan 

så att stålet fortfarande skyddas, men det innebär att zinken i det området snabbare förbrukas.  

 

Miljöpåverkan 

20 % av världens stålproduktion används till byggmaterial. Stålprodukter återvinns och an-

vänds om och om igen upp till ungefär 30 gånger. Då stål används i byggnader är det i lätta 

konstruktioner och detta kräver inte så mycket av de råvaror som ingår i stålet. Återvinnings-

barheten gör att nytillverkning av stål minskar och leder till besparing av råvaror som olja, 

malm och skog. Byggbranschen har ett stort ansvar att återvinna material som till exempel 

stål. Stål går att återvinna oberoende av hållfasthet, hur det är legerat samt dess ålder. Den 

största miljöpåverkan från stål är energianvändningen vid drift. För att minska miljöpåverkan 

inom byggsektorn kan effektivare transporter och byggkonstruktioner med mindre stålåtgång 

vara en effektiv insats. Inte bara stålet i sig utan även rostskyddsbehandlingen bör finnas med 

i en bedömning av miljöpåverkan, eftersom någon form av sådan ofta förekommer. Tunn-

plåtsreglar skyddas vanligen med ett zink-skikt, vilket till stor del är återvinningsbart och för 

övrigt inte kan anses miljöfarligt då det råder brist av ämnet i svenska marker.
20

 

 

Tunnplåt 

Tunnplåt är som namnet antyder den tunnaste typ av plåt som används inom byggnation. 

Förutom tunnplåt finns mediumplåt och grovplåt att använda vid tillverkning av olika kon-

struktioner och profiler. I Sverige tillverkas tunnplåt, bland annat metalliserad kallvalsad plåt, 

i olika tjocklekar. Ett ungefärligt intervall är 0,4-2,5 mm plåttjocklek. Förutom kallvalsad plåt 

finns varmvalsad. Den senare kan ännu inte göras lika tunn som den kallvalsade, men utveck-

lingen mot att kunna tillverka den i mindre tjocklekar går framåt. Plåten metalliseras för att 

detta ger en skyddande beläggning på ytan av plåten, som utgör ett skydd mot korrosion. Me-

talliseringen består av en oädlare metall och den vanligaste metoden för metallisering är 

                                                 
18

 Korrosivitetsklasser, ama.byggtjanst.se 
19

 Burström, Per Gunnar. Byggnadsmaterial.  
20

 Stålbyggnadsinstitutet. Stålet och miljön. 
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varmförzinkning. Förutom denna finns även en förzinkningsmetod där zink blandat med alu-

minium används. En fördel med metallisering är att om en plåt ska stansas eller kapas av nå-

gon anledning ger metalliseringen skydd även där den skadats, genom att den oädlare metal-

len skyddar plåten katodiskt. Andra metalliseringar som kan användas är; polyester, plastisol 

och även målning där en rostskyddande färg målas på en redan metalliserad yta för att öka 

korrosionsskyddet ytterligare.
21

 

 

Det finns flera fördelar med att använda tunnplåt. Plåten kan fås i olika stålsorter beroende på 

vad konstruktionen ska användas till och det finns flera tjocklekar att välja mellan. Produkter 

som görs i stora volymer går att tillverka i högt tempo och till en låg kostnad. Att stansa i 

tunnplåt är lättare än att göra det i kraftigare profiler, då tunnplåten går att stansa innan den 

formas till profiler. Leveranser och förvaring av tunnplåt är enkelt då själva materialet levere-

ras på rullar till kunder som de sedan kan kapa i önskade längder, vilket i sin tur leder till 

minskat spill i produktionen. Profiler kan formas så att de blir stapelbara med varandra, vilket 

förenklar förvaring och logistik.
22

 Tunnplåt används bland annat till att forma profiler som 

reglar, skenor, skivtäckning, bandtäckning och profilerad plåt, men det finns även andra pro-

dukter som kan tillverkas av detta material.
23

 

Tunnplåtsreglar 

För att tillverka stålreglar används kallvalsad plåt i olika tjocklekar. För att forma reglarna 

används flera olika metoder:
24

 

 

● Rullformning, där rullformningsmaskiner används till att tillverka reglar i olika läng-

der. En fördel med att använda sig av rullformning metoden ger en snabb bearbetning 

från plåt till regel och reglarna kan tillverkas med en produktionshastighet av upp till 

ungefär 50 m/min. Nackdelen med att använda denna metod är att investeringskostna-

den är hög samt att rullverktygen är låsta till att göra en viss profil. Rullformning kan 

vara bra när stora serier av en regeltyp produceras, exempelvis Z-profilen som är den 

vanligaste typen av tunnplåtsregel. 

● Kantpressning. För att forma plåten bockas den steg för steg genom att en kniv tryck-

er ner plåten i en smal spalt i en dyna. Fördelen med denna metod är att den är flexi-

                                                 
21

 Stålbyggnadsinstitutet. Stålbyggnad. (sid 197-200) 
22

 Stålbyggnadsinstitutet. Stålbyggnad. s. 197-199 
23

 a.a., (kap 13.3) 
24

 a.a., (sid 197-207) 
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bel samt att det är lätt att forma tjockare plåtar om det skulle behövas. Det som är lite 

sämre är att tillverkningstiden är lite mer långsam än för rullformningsmetoden, men 

detta är en bra metod då enkla reglar i mindre mängder ska tillverkas. 

● Pressning i verktyg. Vid denna typ av bearbetning används ett verktyg med han- och 

hondelar som formar regeln under ett kraftigt tryck. Metoden är fördelaktig då profiler 

i mer avancerade former kan tillverkas i ett ganska högt tempo. Det som kan vara ne-

gativt med metoden är att verktygskostnaden blir hög. 

 

Metoderna ovan kan vid behov kombineras med varandra. Ska en regel stansas ska detta gö-

ras innan formning sker. Stansning kan göras i olika former, efter önskemål. Reglarna utfor-

mas vanligen så att de ska kunna förvaras i par, genom att den ena flänsen görs “mindre” än 

den andra så att reglarna kan boxas. Att de kan passas ihop genom boxning underlättar dess-

utom om de behöver skarvas.  

 

Det finns mängder av variationer utöver de standardreglar som används, anpassade för diver-

se ändamål och situationer. Det kan vara så att nedböjningen av ett tak orsakar större belast-

ning på en mellanvägg än väggen klarar att bära. Då kan teleskopreglar användas, som följer 

med nedböjningen och expanderar igen om taket återgår till originaltillståndet. Detta kan vara 

praktiskt i kontorsbyggnader i industrilokaler, där det skulle vara onödigt kostsamt i sam-

manhanget att minska nedböjningen av takkonstruktionen.   

 

En slitsad stålregel perforeras för att få sina slitsar antingen genom att stansa ut hål i plåten 

eller genom att hålen skärs ut.
25

 Stansas hålen i regeln minskar stålmängden och den blir en 

aning lättare jämfört med om hålen skärs ut och plåten viks ut på sidorna av snitten. Stålre-

geln behåller i det senare fallet sin ursprungliga tyngd trots hål. I skenor och reglar stansas 

även dräneringshål för att eventuell fukt i ytterväggen ska kunna ta sig ut och i reglar kan 

installationshål stansas för att installatörer ska kunna dra kablar och liknande genom dem. 

 

När väggar byggs med stålreglar placeras dessa i en stålskena i under- och överkant, som syll 

och hammarband. I ytterväggar där stålreglar använts är reglarna oftast slitsade och då är 

även skenorna slitsade, eftersom dessa annars skulle ge en ganska stor linjär köldbrygga runt 

hela byggnaden. I en innervägg däremot används vanliga homogena stålreglar eftersom det 

                                                 
25
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inte är någon betydande temperaturskillnad hos luften på olika sidor av en innervägg. En yt-

tervägg kan ha stor temperaturskillnad mellan ut- och insida. För innerväggen är det viktigare 

att ta hänsyn till ljudöverföring och reglarna kan då levereras med en ljuddämpande duk på 

de sidor som ligger an mot skivmaterialet. Isolering monteras även in i regeln för att minska 

ljudspridning. 

 

När en yttervägg monteras kan det vara nödvändigt att behöva skruva i reglarna, exempelvis 

för att fästa gipsskivor. Detta medför att varje skruv kan bli en punktköldbrygga i väggen, 

men då de utgör så liten area av hela väggen brukar dessa värden kunna försummas vid en U-

värdeberäkning. Reglarna kan dock inte försummas.  

 

Mineralull 

Med mineralull menas stenull eller glasull. Dessa material har liknande egenskaper och där-

för kan de båda kallas för mineralull. Mineralull är ett värmeisolerande material som ofta 

används i väggkonstruktioner. Mineralullen är värmeisolerande för att den innehåller stilla-

stående luft eller någon annan gas.
26

 

 

Både sten- och glasull består av fibrer och tillverkas i en spinnprocess. Som namnet antyder 

består stenull av olika stenmaterial. Glasull består av samma mineralinnehåll som vanligt 

glas, där även returglas kan användas vid produktionen. För att materialen sedan ska kunna 

användas som isolering av väggar formas de till skivor i olika tjocklekar, där ett härdplastlim 

håller ihop fibrerna. Dessa isoleringsmaterial tillverkas i olika densitet och bland annat densi-

teten påverkar värmeisoleringsförmågan. En fördel med stenull är att materialet har ett bra 

brandmotstånd, detta tack vare att stenullen har en hög smältpunkt. Både stenull och glasull 

går att tillverka som lösull och de används ofta vid isolering av vindsbjälklag.
27

 

 

Ett sätt att se skillnad på de två olika mineralullsisoleringarna är på färgen. Glasullen har ofta 

en gulaktig färg, vilket beror på bindemedlet som använts vid tillverkningen. Stenullen har en 

mer grå eller brunaktig nyans.
28

 

 

                                                 
26
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27
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Det finns en sorts hårda isolerskivor tillverkade av stenull som är endast ett par centimeter 

tjocka. Dessa kallas hos Paroc för ROB 80 och ROB 60. De har trots hårdheten en bra värme-

isolerförmåga och ett bra brandmotstånd.
29

 Tack vare att skivorna är så hårda skulle de även 

kunna användas som ett mellanskikt för att bryta köldbryggor. Detta undersöks i de väggsnitt 

som behandlas i arbetet.  

 

3.4 Köldbryggor 

En köldbrygga innebär en förändring av värmeflödet i en byggkomponent och en förändring 

av den inre yttemperaturen hos denna. Köldbryggor uppstår oftast där byggnadsdelar fogas 

samman, eller ändrar struktur.
30

 Ett vanligt exempel på detta är vid träreglar mellan isolering 

och genomföringar med material som har högre värmeledningsförmåga än övrigt material i 

konstruktionen.  

 

Andra exempel är variationer i tjocklek hos delar av en byggnads ytterkonstruktion samt vid 

ökade ytor mot den kallare sidan. Sådana köldbryggor kan till exempel uppstå vid ytterhörn 

och anslutningar mellan vägg, tak och golv. De vanligaste typerna av köldbryggor som bör 

beaktas kan delas upp i linjära och punktformiga köldbryggor. De linjära köldbryggorna finns 

vanligtvis där olika byggdelar ansluter till varandra. Exempel på sådana anslutningar är mel-

lan en vägg och ett fönster eller en vägg och en dörr, samt mellan vägg och tak eller vägg och 

golv. Linjära köldbryggor har en värmegenomgångskoefficient Ψ [W/(m·K)].
31

 Vid ytterhörn 

kan så kallade geometriska köldbryggor finnas, som innebär att värmeförlusterna ökar och 

behöver beräknas. Punktformiga köldbryggor kan exempelvis vara stålkramlor i en tegelvägg 

samt finnas i ytterhörn mellan ytterväggar och bjälklag. Dessa köldbryggor bör beräknas för 

sig.
32

 En punktformig köldbrygga har en värmegenomgångskoefficient χ [W/K].
33

 Om kram-

lor och dylikt orsakat det ökade värmeflödet blir ökningen större då träreglar används än vid 

stålregelkonstruktioner, beroende på den korta förankringslängden då man skruvar i lättprofi-

ler i stål. 

 

                                                 
29
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30
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31
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32
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Då köldbryggor utgör en kallare del av konstruktionen finns det risk för att fuktproblem upp-

står på dessa områden om de befinner sig i den i övrigt varmare delen av väggen
34

. Detta fe-

nomen beror på att kall luft inte kan innehålla lika mycket vatten som varm luft. Kommer då 

varm luft i kontakt med de kallare ytorna vid konstruktionen kommer den del av vattnet från 

den varma luften som inte får plats när luften kyls ned att fällas ut och bilda kondens, fukt på 

ytan. Partiklar fastnar lättare på en yta där det är fuktigt och skulle mögelsporer olyckligtvis 

fastna på ett sådant ställe finns det risk för mögeltillväxt. För att tillväxt ska kunna ske måste 

temperaturen vara gynnsam och näring måste finnas. Exempel på sådan näring som är vanligt 

förekommande i konstruktioner är trämaterial och smuts.
35

 Även om kondens inte uppstår 

kan en hög relativ fukthalt medföra problem med bland annat mögel eller röta. 

 

Utan att göra några avancerade beräkningar av fukttillståndet i väggen kan man konstatera att 

köldbryggor som sänker temperaturen i väggen, framförallt nära ångspärren, kan orsaka pro-

blem med för hög fukthalt. På samma sätt kan köldbryggor som höjer temperaturen ha positiv 

effekt ur fuktsynpunkt, medan problemet med dessa utgörs av de energiförluster de orsakar. 

En dåligt isolerad vägg innebär ju generellt mindre risk för fuktskador, varför man bör vara 

extra försiktig vid fuktdimensionering av lågenergihus. Här har ångspärrens placering och 

utförandet större betydelse, men även köldbryggor skulle kunna orsaka ett skadligt fukttill-

stånd i väggen.  

  

3.5 Energi 

Krav i Boverkets byggregler 

Boverkets byggregler, BBR, gäller när en ny byggnad ska uppföras och i viss utsträckning 

när en befintlig byggnad ska ändras
36

. Begreppet byggnad är enligt PBL, plan- och byggla-

gen, ”en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i 

vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den”
37

. Reg-

lerna i BBR omfattar tillsammans med reglerna PBL och PBF, plan- och byggförordningen, 

utformningskrav och egenskapskrav. Dessa krav är minimikrav på byggnader enligt samhäl-

                                                 
34
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let som gäller bland annat området energihushållning. Detta område berörs i denna uppsats. 

Reglerna i dessa författningar ska följas då de är minimikrav, men det är självklart tillåtet att 

bygga bättre än kraven som anges. Den som ansvarar för att reglerna följs är byggherren
38

, 

den som för egen räkning utför eller låter utföra projekteringsbyggnads-, rivnings- eller 

markarbeten
39

. Kommunens byggnadsnämnd eller liknande ska se till att reglerna följs.  

 

I Boverkets byggregler, BBR, finns krav på hur hög specifik energianvändning ett hus får ha. 

Det kan därför vara bra att göra en energiberäkning om man ska bygga ett nytt hus för att visa 

att kraven uppfylls. De krav som BBR ställer finns bland annat publicerade i tabellform. För 

att hitta det krav på energianvändningen som gäller i det aktuella fallet bör man bland annat 

veta i vilken klimatzon huset ska befinna sig och hur huset kommer värmas upp. Kraven skil-

jer sig åt beroende på om byggnaden räknas som eluppvärmd eller om den har någon annan 

värmekälla. Man bör även veta om huset ska brukas som bostad eller lokal, då användnings-

området påverkar vilken tabell man ska söka i.
40

 

 

De krav som gäller för energianvändning idag kan man se i tabeller som finns i BBR. Ett ex-

empel på en sådan tabell syns i tabell 1. 

 

Tabell 1 Energikrav för bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme. Tabellen är 

tagen från BBR 2012. 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning 

[kWh per m
2 
Atemp och år] 

130 110 90 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um 

[W/m
2
K] 

0,40 0,40 0,40 

 

Värdena i tabellen är tagna direkt ur BBR
41

 och visar vilka krav som finns för bostader som 

har annat uppvärmningssätt än elvärme. Denna tabell heter “Tabell 9:2a” i BBR och förutom 
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denna finns tre tabeller till som visar samma typ av krav, men vilken typ av hus man bygger 

avgör i vilken tabell man ska söka värdet. 

 

Som framgår av tabellen ovan ska huset även klara kraven för genomsnittlig värmegenom-

gångskoefficient (betecknas Um) för de byggnadsdelar som omsluter hela byggnaden. 

 

Detta värde skall alltså också räknas ut och det görs i projekteringsskedet. Det görs för bygg-

nadsdelar inklusive köldbryggor och kontrolleras med hjälp av standarderna SS-EN 

ISO13789:2007 och SS 02 42 30 (2). Formeln nedan (ekvation 4) för att räkna ut den genom-

snittliga värmegenomgångskoefficienten samt teckenförklaringarna är tagna ur BBR
42

. 

 

   
                

 
   

 
   

 
    

   
  (4) 

     

Ui Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i (W/(m
2
·K)). 

Ai Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft (m
2
). För fönster, dörrar, 

portar och dylikt beräknas Ai med karmyttermått. 

ψk Värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan k (W/(m·K)). 

χk Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k (m). 

Aom Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft (m
2
). 

Med omslutande byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar upp-

värmda delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis upp-

värmda utrymmen. 

 

Att ta hänsyn till linjära och punktformiga köldbryggor när Um beräknas kan betyda mycket 

för resultatet. I vanliga småhus kan man med hjälp av erfarenhet konstatera att linjära köld-

bryggor kan öka Um-värdet med 15-20 % och för flerbostadshus kan linjära köldbryggor ha 

ännu större inverkan. Värmeflödet hos punktformiga köldbryggor brukar däremot vara så 

litet, i förhållande till övriga värmeförluster som finns i klimatskalet, att det kan försummas 

då en Um-beräkning görs.
43
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43

Boverket. Energihusållning enligt Boverkets byggregler 



25 

 

Passivhus 

Tolkningen av begreppet passivhus i Nationalencyklopedin lyder “Passivhus, huskonstruk-

tion som för sin uppvärmning använder ett minimum av aktiva värmekällor.” De värmekällor 

som accepteras är till exempel värme från människor och djur, maskiner och lampor. Med en 

värmeväxlare i ventilationssystemet kan den varma inneluften värma upp den kalla ytterluf-

ten innan den kommer in i huset. Ett passivhus har tjockare väggar än vad ett mer vanligt hus 

har och det finns mer isolering i en passivvägg. Det är bland annat när utetemperaturen sjun-

ker som annan värmetillförsel behövs inne i byggnaden.
44

 

 

För att ett hus ska klassas som passivhus ska det klara kravet på ett U-värde mindre eller lika 

med 0,10 W/(m
2
·K)

45
. 

 

3.6 Fukt 

Krav i BBR 

Avsnitt 6 i BBR omfattar bestämmelser inom områdena hygien, hälsa och miljö. Fukt finns 

som ett mindre avsnitt i detta, benämnt 6:5. Den allmänna bestämmelsen som finns för fukt, 

6:51, finns för att se till att människor som ska vistas i byggnaden inte ska skada hälsan på 

grund av fukt i konstruktionen. Fukt som tränger sig in i en byggkonstruktion kan orsaka ska-

dor, dålig lukt, hygieniska olägenheter samt mikrobiell tillväxt, vilket kan påverka männi-

skans hälsa negativt. 

 

För att undvika fuktproblem i byggkonstruktionen kan det vara bra att i projekteringsskedet 

använda sig av fuktsäkerhetsprojektering. Fuktsäkerhetsprojektering innebär att de som pro-

jekterar en byggnad gör systematiska åtgärder för att se till att byggnaden inte kan skadas på 

grund av olika fuktkällor. Det är inte bara i detta skede fuktsäkerheten kan påverkas, utan 

även i de andra följande skedena i byggprocessen. Till exempel under själva produktionsfa-

sen kan en bra fuktsäkerhetsåtgärd vara att se till att alla produkter och material som används 

vid bygget hålls skyddade från fukt och smuts. Detta kontrolleras under byggets gång med 

mätningar och besiktningar, vilket är viktigt för att förhindra att fukt byggs in i konstruktio-

nen, som sedan kan bli svår att torka ut.  

                                                 
44
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I BBR 2012, punkt 6:52, kan läsas; “För material och materialytor, där mögel och bakterier 

kan växa, ska väl undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. /… / Om det 

kritiska fukttillståndet för ett material ej är väl undersökt och dokumenterat ska en relativ 

fuktighet(RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd.” I punkt 6:53 i BBR 2012 står 

även; “Fukttillståndet för en byggnadsdel ska inte överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet 

om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning.”
46

 I avsitt 6:53 i 

BBR anges bestämmelser om fuktsäkerhet som lyder: “Byggnader ska utformas så att varken 

konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt. Fukttillståndet i en bygg-

nadsdel ska inte överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet om det inte är orimligt med hän-

syn till byggnadsdelens avsedda användning. Fukttillståndet ska beräknas utifrån de mest 

ogynnsamma förutsättningarna”
47

. 

 

Dessa krav är svåra att uppfylla, särskilt i moderna hus med tjocka isolerskikt i väggarna. 

Isoleringen gör att de yttre väggskikten får en låg temperatur, som i sin tur leder till att den 

relativa fukthalten närmar sig uteluftens. Enligt fukthandboken överskrider till exempel ut-

omhusluften i Sturup 75 % RF alla månader utom maj
48

. Det kan innebära att, om inte annat 

kan påvisas, trämaterial bör undvikas i ytterväggar.  

 

En annan risk som bör beaktas under fuktsäkerhetsprojekteringen är att skador kan uppstå på 

diffusionsspärren. Ett sätt att delvis komma undan problemet är att flytta in diffusionsspärren 

en bit i väggen, men här är det viktigt att tillräcklig isolering finns utanför fuktspärren så att 

kondens inte kan uppstå innanför denna. 

 

När en fuktsäkerhetsprojektering genomförs tas hänsyn till vilka material det är som ingår i 

byggkonstruktionen. Att bestämma en byggnadsdels fuktsäkerhet kan vanligen göras på föl-

jande tre sätt
49

: 

● Kvalitativ bedömning, som innebär att med enkla hjälpmedel kontrollera byggnadsde-

len. 
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● Kvantitativ bestämning, som innebär att beräkningar av fukttillståndet i en konstruk-

tion görs. 

● Beprövade lösningar, innebär att redan dokumenterade erfarenheter om liknande 

byggnader med samma typ av klimatpåverkan utnyttjas. För att kunna använda sig av 

det bör den befintliga dokumentationen innehålla en konstruktion som varit prövad 

under 10-20 år, samt varit problemfri under denna tid.  

 

Vid en bedömning av fukttillstånd är det bra att ta hänsyn till fuktkällor som är vanligt före-

kommande. Storlek och varaktighet för fuktkällorna är någonting som bestäms utifrån var 

man befinner sig.
50

 Regn, snö, luftfukt, byggfukt, läckage från installationer och markfukt är 

de vanligaste problemorsakerna man behöver beakta. 

 

3.7 Beräkningsprogrammet HEAT 

Både HEAT2 och HEAT3 kan användas för att behandla två- och tredimensionella värme-

ledningsproblem, bland annat för att beräkna U-värden hos byggnadsdelar. Beräkningar för 

både stationärt och dynamiskt tillstånd kan göras i HEAT. Programmet använder en numerisk 

metod med noder för att ta fram temperaturfördelning, värmeflöde och isotermer. I och med 

att noder används kan materialstrukturer som byggts upp av olika rektanglar beräknas. Efter-

som upp till 50·10
6
 noder kan användas i beräkningarna kan avancerade strukturer byggas 

upp av rektanglarna. En ytterligare applikation är att klimatvillkoren kan matas in som en 

funktion av tiden. 

  

Värmegenomgångskoefficienter för bland annat köldbryggor kan beräknas så att de överens-

stämmer med standarden ISO10211. HEAT3 är godkänt att användas i alla fyra fall enligt 

ISO10211:2007, Bilaga A för 3D-beräkningsprogram.
51

 Metoden programmet använder är en 

analytisk beräkning av noder. På så vis löses värmeledningsekvationen med “finita element-

metoden”
52

. Detta ger tillräckligt god noggrannhet hos beräkningsresultaten för att uppfylla 

kraven i standarden. Metoden bygger på att in och utflöde av energi (temperatur) till varje 

nod beräknas.
53

 I det stationära tillståndet ska summan bli noll för varje nod. Annars skulle 
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temperaturen ändras vilket inte sker i stationärt tillstånd där summan av flödena är konstant 

varvid det totala energiinnehållet inte ändras. Här behöver alltså ingen hänsyn tas till materia-

lets värmekapacitivitet, materialets energilagringsförmåga. HEAT bestämmer automatiskt 

lämpligt antal noder för en beräkning så att den uppfyller kraven från SS-EN ISO 10211
54

.  
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4 Mätresultat 

4.1 Energi 

Datorberäkningar 

De värden som tagits fram i HEAT3 var i detta fall U-värden för olika väggsnitt med tre olika 

regeltyper; homogena stålreglar, slitsade stålreglar samt träreglar. En beräkning gjordes även 

för väggsnitt utan reglar innehållande endast isolering, för att se vad de olika reglarna kan ge 

för köldbryggor i väggkonstruktionerna. I bilaga C redovisas bilder från beräkningarna i 

HEAT3. Bilderna visar temperaturfördelningen samt värmeflödet i de olika väggsnitten som 

beräknats. 

 

Då beräkningar gjordes för tre olika väggtyper i programmet innebar det även att det för tre 

olika snitt med endast isolering togs fram grundvärden för att få värden att jämföra med. Des-

sa värden visas i tabell 2 nedan tillsammans med U-värdena för väggsnitten med olika typer 

av reglar. I tabellen visas i kolumnen längst till höger vilken skillnad det blir i U-värde mel-

lan de väggtyper som innehåller reglar och väggarna med endast isolering. Detta visar vad 

reglarna gör för skillnad på U-värdet för väggen, det vill säga hur stora energiförluster de 

orsakar. 

 

Tabell 2 U-värden för de olika väggsnitten, med och utan reglar. 

Väggsnitt U-värde med reg-

lar 

[W/m
2
°C] 

U-värde utan reg-

lar 

[W/m
2
°C] 

Energiförlust 

 

[W/m
2
°C] 

K-42.6-11, trä 0,1534 0,1328 0,0206 

K-42.6-21, slitsat stål 0,1655 0,1328 0,0327 

K-42.6-21, homogena stålreglar 0,2410 0,1328 0,1082 

K-42.6-51, trä 0,1550 0,1358 0,0192 

K-42.6-61, slitsat stål 0,1686 0,1358 0,0328 

K-42.6-61, homogena stålreglar 0,1913 0,1358 0,0555 

K-42.6-71, trä 0,0900 0,0836 0,0064 

K-42.6-81, slitsat stål 0,0939 0,0836 0,0103 

K-42.6-81, homogena stålreglar 0,0985 0,0836 0,0149 
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Dessa resultat visar hur de olika reglarna påverkar väggtypernas U-värden. Det går också att 

jämföra resultaten med varandra, för att se vad skillnaden i U-värdet blir mellan de slitsade 

stålreglarna och de homogena stålreglarna. Detta är värdet på respektive köldbrygga och kan, 

om så önskas, även omvandlas till ett Ψ-värde [W/(m·°C)]. 

 

En beräkning gjordes för att se om det gjorde någon större skillnad om slitsarna antogs bestå 

av luft eller om de antogs vara fyllda av isolering. Skillnaden mellan dessa två materials 

lambdavärden var inte mer än 0,011 W/(m·K), då värdet för luft var 0,026 W/(m·K) och för 

isolering 0,037 W/(m·K). De berörda utrymmena var dessutom mycket små. Resultatet för de 

två olika beräkningarna blev som väntat liknande och därefter beslutades att enbart räkna alla 

slitsar som luft, eftersom skillnaden blev obetydlig i sammanhanget. 

 

Ytterligare en beräkning gjordes för den utbytbara delen av den ”hot-box” som användes un-

der laborationen. Detta för att kunna jämföra temperaturfördelningen i teori och verklighet. 

Samma förutsättningar användes som under laborationen, vilket innebär att laborationen 

gjordes först. Därför redovisas dessa resultat tillsammans med laborationsresultaten.  

 

Laborationsresultat 

Laborationen gjordes i två försök på grund av att det första försöket inte gav mätbara resultat, 

då kurvan för temperaturen inte hann plana ut. 

 

Då ett andra försök gjordes på laborationen loggades inne- och utetemperaturen en gång i 

sekunden med hjälp av en dator och programmet quickDAQ och dessa värden kunde sedan i 

datorprogrammet MathLab göras om till diagram där man kunde se temperaturerna i kurvor 

som planar ut. Där kurvorna planat ut antogs att ett någorlunda stationärt tillstånd uppnåtts. 

Effekten hos värmekällan dividerat med differensen mellan temperaturen i lådan och tempe-

raturen utanför denna gav energiförlusten. Först gjordes försöket med enbart isolering, sedan 

med stålreglarna. Dessa hade vid detta försök även försetts med påsvetsade termoelement av 

typ K vid flänsarna så att temperaturfördelningen i reglarna kunde undersökas. Syftet med 

detta var att undersöka hur fördelningen stämde överens med beräkningar i HEAT, för att 

kunna se om slitsarnas inverkan på temperaturfördelningen var lika stor i verkligheten som 

enligt beräkningarna. 
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Vid försöket med en homogen regel och 40W värmekälla hade de resultat som redovisas i 

tabell 3 uppnåtts när försöket avslutades och de kan jämföras med hur temperaturfördelning-

en skulle varit enligt HEAT i tabell 4: 

 

Tabell 3 Temperaturfördelning, homogen stålregel. 

 I låda Utanför låda Innerst regel Ytterst regel ΔT mellan 

flänsar 

Temperatur 68,2°C 23°C 50°C 32°C 18°C 

 

Tabell 4 Temperaturfördelning enligt HEAT, homogen stålregel. 

 

 

I låda Utanför låda Innerst regel Ytterst regel ΔT mellan 

flänsar 

Temperatur 68,2°C 23°C 51,5°C 36,0°C 15,5°C 

 

När den slitsade regeln användes steg som väntat temperaturen innerst på regeln snabbare och 

därför antecknades förutom slutresultatet även förhållandena då den inre flänsen nått samma 

temperatur som i slutet av det första försöket. I tabell 5 och tabell 6 redovisas resultaten då 

innerflänsen nått 50°C: 

 

Tabell 5 Temperaturfördelning, slitsad stålregel. 

 I låda Utanför låda Innerst regel Ytterst regel ΔT mellan 

flänsar 

Temperatur 64,2°C 23°C 50°C 25°C 25°C 

 

Tabell 6 Temperaturfördelning enligt HEAT, slitsad stålregel. 

 I låda Utanför låda Innerst regel Ytterst regel ΔT mellan 

flänsar 

Temperatur 64,2°C 23°C 59,4°C 27,0°C 32,4°C 

 

Slutresultatet när temperaturutjämningen skett under detta försök redovisas i tabell 7 och kan 

jämföras med de beräknade värdena i tabell 8: 

 

Tabell 7 Temperaturfördelning, slitsad stålregel. 

 I låda Utanför låda Innerst regel Ytterst regel ΔT mellan 

flänsar 

Temperatur 70°C 23°C 58°C 26°C 32°C 
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Tabell 8 Temperaturfördelning enligt HEAT, slitsad stålregel. 

 I låda Utanför låda Innerst regel Ytterst regel ΔT mellan 

flänsar 

Temperatur 70°C 23°C 64,7°C 24,6°C 40,1°C 

 

Alla dessa värden antecknades för hand och en viss osäkerhet kring värdena för temperatur i 

och utanför lådan finns på grund av att dessa värden var svåravlästa. De bör jämföras med de 

loggade värdena som visade att temperaturerna i slutet av det sista försöket med den oslitsade 

regeln var 70,78°C i lådan och 23,14°C utanför. Vid slutet av försöket med den slitsade re-

geln rådde samma temperaturförhållanden i och utanför lådan som vid försöket med den ho-

mogena. Värdena som antecknades för temperaturen i och utanför lådan stämde alltså ganska 

dåligt. Enligt dessa var det vid slutet av det första försöket, där homogen regel användes, 

68,2°C i lådan och 23°C i rummet. I slutet av det andra försöket, med slitsad regel, anteckna-

des 70°C i lådan och 23°C som rumstemperatur. 

 

Bilder som togs med värmekamera på locket innehållande isolering samt en regel visade att 

det var varmare på utsidan av locket där regeln befann sig jämfört med där endast isolering 

fanns bakom gipsskivan. Där den homogena stålregeln befanns sig var temperaturen på utsi-

dan av locket ungefär 28°C. Vid kanterna av locket mot lådan, där det var isolering bakom 

gipset, var temperaturen 22°C. När den slitsade stålregeln var monterad i locket blev det en 

temperatur på 25°C utanför på locket och ut mot kanterna vid isoleringen var det 22°C. Dessa 

temperaturer avlästes från bilder tagna med värmekameran. 

 

De temperaturer som loggades under försöken redovisas som medelvärden av de 600 sista 

värdena i varje loggning, vilket motsvarar 10 minuters mätning. Detta då det är opraktiskt att 

redovisa alla de 24 000- 25 000 mätvärdena från varje försök. I bilaga E redovisas den upp-

mätta temperaturförändringen under försöken, illustrerad som kurvor i Excel. Rumstempera-

turen under försöken redovisas som medelvärdet under hela försöket, då momentanvärdet i 

slutet av ett försök inte hunnit påverka värmebalansen. Genom att multiplicera värdena i ko-

lumnen längst till höger med två (reglarna var 0,5m långa) fås Ψ-värdet som W/(°C·m). En 

osäkerhet finns här kring effektutvecklingen. Vid försöket med den homogena regeln anteck-

nades effekten först noga, men när 40W-lampan användes skedde ingen synlig variation utan 

instrumentet visade hela tiden ett uttag på 40W. När nästa försök gjordes visade mätaren även 

denna gång 40W i början och därför fördes inga anteckningar, men efter ganska lång tid 
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sjönk effekten hos lampan och höll sig sedan runt 39,7W. Så skedde även vid försöket med 

enbart isolering.   

 

 

Tabell 9 Resultat av de loggade mätvärdena under försöken. 

Version Rumsmedel-

temperatur 

under försö-

ket °C 

Temperatur i 

lådan vid 

slutet av för-

söket °C 

ΔT °C Effekt under 

försöket W 

W/°C 

Homogen regel 23,14 70,78 47,64 40 0,840 

Slitsad regel 23,14 70,78 47,64 39,7 0,833 

Endast isolering 22,38 70,35 47,97 39,7 0,828 

 

4.2 Fukt 

Då de olika väggsnitten beräknats i HEAT3, med ändrade inne- och utetemperaturer till 20°C 

respektive -19°C, drogs en temperaturlinje genom ytterväggen och regeln som var närmast 

uteluften. Detta för att få fram vilken temperatur det var vid diffusionsspärren i varje vägg-

snitt. När beräkningar för väggen gjorts och temperaturlinjer dragits ritades diagram som vi-

sade temperaturfördelningen i det snitt som valts. Dessa diagram finns redovisade i bilaga D. 

De temperaturer som programmet räknat fram för diffusionsspärren i väggsnitten visas i ta-

bell 10: 

 

Tabell 10 Temperatur vid diffusionsspärren i de olika väggsnitten. 

Väggsnitt Temperatur vid diffusionsspärr 

[°C] 

K-42.6-11 4,25 

K-42.6-21 7,0 

K-42.6-21, homogena stålreglar -5,0 

K-42.6-51 5,5 

K-42.6-61 6,5 

K-42.6-61, homogena stålreglar -1,0 

K-42.6-71 13,0 



34 

 

K-42.6-81 14,0 

K-42.6-81, homogena stålreglar 13,0 

 

Dessa värden användes för att göra fuktberäkningar i ytterväggarna och beräkna relativ fuk-

tighet vid diffusionsspärren. Fuktberäkningskalkylerna som är gjorda i Excel finns att se i 

bilaga G. 

 

För de tre väggarna innehållande träreglar gjordes fuktberäkningar både vid diffusionsspärren 

och längst ut vid träreglarna. Det förra för att undersöka hur nära uteluftens relativa fukthalt 

reglarna skulle befinna sig och om man i något av fallen skulle hålla sig under en lägre relativ 

fukthalt än 75 %. Resultaten visas i tabell 11: 

 

Tabell 11 Relativ fuktighet i väggsnitt med träreglar, vid yttre träregel samt vid insida diffu-

sionsspärr. 

Väggtyp RF ytterst vid regel  (%) RF insida av diffusionsspärr (%) 

K-42.6-11 77 75 

K-42.6-51  77 69 

K-42.6-71 71 43 

 

För stålreglarna gjordes endast fuktberäkningar för diffusionsspärrens insida, där risken för 

kondens var störst hos de väggsnitt som undersöktes: 

 

Tabell 12 Relativ fuktighet i väggsnitt med stålreglar vid insida diffusionsspärr 

Väggtyp RF insida av diffusionsspärr (%) 

K-42.6-61 homogen 108 

K-42.6-61 slitsad 65 

K-42.6-81 homogen 43 

K-42.6-81 slitsad 40 

K-42.6-21 homogen 149 

K-42.6-21 slitsar 63 

. 
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5 Analys av mätresultat 

 

Tabell 13 Skillnader i U-värde mellan väggsnitten med reglar och de utan reglar. 

Väggsnitt Skillnad i U-värde 
[W/(m

2
·°C)] 

Reglarnas ökning av U-värde 

för väggen 

[%] 

K-42.6-11 0,0206 15,5 

K-42.6-21 0,0327 24,6 

K-42.6-21, homogena stålreglar 0,1082 81,5 

K-42.6-51 0,0192 14,1 

K-42.6-61 0,0328 24,2 

K-42.6-61, homogena stålreglar 0,0555 40,9 

K-42.6-71 0,0064 7,7 

K-42.6-81 0,0103 12,3 

K-42.6-81, homogena stålreglar 0,0149 17,8 

 

 

 

I tabell 13 ovan redovisas skillnaden i U-värde, beräknat i programmet HEAT3, för varje 

väggsnitt om den var enbart isolerad eller om den innehöll reglar. I kolumnen till höger visas 

hur många procent reglarna ökade U-värdet för väggsnittet, det vill säga hur mycket de på-

verkade väggens U-värde negativt. Reglar i isolering ger alltid en viss försämring av U-värdet 

jämfört med enbart isoleringen eftersom λträ är ungefär 3,78 gånger så högt som för mineral-

ullen och λstål är cirka 1620 gånger så högt som λmin.ull, men en jämförelse kunde göras mellan 

väggarna för att se vilka reglar som ökade U-värdet mest.  

 

Alla de tre väggtyperna jämfördes i grupper var för sig, där snitt med trä-, stål och slitsade 

stålreglar i en väggtyp jämfördes med varandra. Den procentuella ökningen av U-värdet i 

förhållande till U-värdet med endast isolering för  varje väggrupp beräknades. Gemensamt 

för alla de tre grupperna var att väggen med träreglar gav lägst U-värde, därefter väggen med 

slitsade stålreglar medan väggen med homogena stålreglar gav högst U-värde. Skillnaden 

procentuellt för hur mycket högre U-värdet blev med de olika stålreglarna jämfört med för 

träreglarna varierade mellan väggtyperna. I kolumnen med procentvärdena är det tydligare 

hur stor skillnad det blev i U-värdeökning om en vägg med homogena stålreglar användes än 



36 

 

då en vägg innehöll träreglar. Skillnaden i U-värde hos en vägg med träreglar, jämfört med en 

vägg där slitsade stålreglar använts var inte så stor. Då hade skillnaden mellan att använda 

reglar i trä eller slitsat stål jämfört med att använda homogena stålreglar betydligt större bety-

delse. I den tjockare väggtypen med mer isolering, passivväggen som tabell 13 visar, påver-

kades U-värdet mindre av vilka reglar som användes. Passivväggarna som beräknades med 

alla de tre olika reglarna hamnade under kravet för att det ska klassas som passivhus, 0,1 

W/(m
2
·°C). Detta var dock bara en beräkning av ett snitt av ytterväggen och kan därför inte 

helt visa att huset skulle klassas som passivhus då fönster, dörrar och andra delar av huset 

som kan påverka U-värdet inte räknats med. 

 

På bilderna tagna med värmekamera syntes det tydligt var i det lock som monterats på lådan 

den homogena stålregeln samt den slitsade regeln befann sig. Att de släppte igenom mer 

värme än isoleringen gjorde var också tydligt och likt flänsarna hos radiatorer bidrog även 

reglarnas flänsar till värmeöverföringen. Temperaturskillnaden utanpå locket mellan det om-

råde där endast isolering fanns bakom gipsskivan och där den homogena stålregeln befann sig 

blev 6°C. Motsvarande skillnad mellan det homogena isolerskiktet och ytan vid den slitsade 

stålregeln sig blev 3°C. Det framgick således tydligt att temperaturskillnaden mellan isolering 

och den homogena stålregeln var större än den var mellan isoleringen och den slitsade stålre-

geln. Den homogena stålregeln släppte således igenom mer energi än den stålregel vars vär-

meflöde bröts med slitsar i livet. Detta visades även tydligt på bilderna som togs, där den ho-

mogena stålregeln syntes tydligare än den slitsade vilket innebar att den homogena regeln 

blev varmare och mer energi flödade genom denna. Utifrån mätningarna på reglarnas flänsar 

kunde man bekräfta att temperaturen fördelades mycket jämnare i den homogena regeln. Hos 

den slitsade regeln blev flänsen närmast insidan av lådan snabbt varmare till skillnad från den 

yttre flänsen som påverkades mycket lite av temperaturhöjningen i lådan och den inre flän-

sen. Även om det var svårt att utnyttja värdena till att bestämma exakta värden för värmeled-

ningen kunde man alltså göra bedömningen att slitsarna på ett effektivt sätt bryter värmeflö-

det. Genom att rita upp snittet med reglarna i HEAT3 och jämföra temperaturfördelningen i 

programmet med den verkliga kunde beräkningsnoggrannheten i förhållande till ett verkligt 

exempel verifieras. Det visade sig att beräkningarna för den oslitsade regeln stämde bra med 

verkligheten, men den slitsade regeln verkade leda mer värme än beräkningarna visade. Att 

beräkningen för den slitsade regeln när innerflänsen nått samma temperatur som sluttempera-

turen vid första försöket inte stämde är inte konstigt eftersom värmen fortfarande steg snabbt 

i lådan. Att även resultaten för regeln då den närmat sig jämvikt stämde dåligt med beräk-
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ningarna är mer anmärkningsvärt. Vi konstaterar att resultaten för den homogena regeln 

dessutom stämde väl med verkligheten, trots att experimentet inte fungerade perfekt. 

 

 I efterhand kan man konstatera att om man velat ha bättre och mer tillförlitliga resultat skulle 

man för det första behövt genomföra experimentet under en längre tid och för det andra be-

hövt logga alla värden, inklusive effektuttaget. Öppettiderna i labbet var en begränsning, då 

brandrisken medförde att ”hot-boxen” krävde ständig övervakning. 

 

Beräknat RF högre än 100 % innebär kondens och som resultatet av beräkningarna i Excel 

visar i tabell 4 och tabell 5 sker detta vid plasten hos två av de beräknade väggsnitten. Dessa 

väggar innehöll i båda fallen homogena stålreglar. Är stålet korrosionsskyddat ska fukten inte 

vara något större problem för materialet, men då kondensen sker på plastens insida finns ing-

en möjlighet för vatten att dräneras bort eftersom plasten ska vara tät och dräneringshålen 

befinner sig på andra sidan plasten, mot utsidan av väggen.  

 

Enda fallet där träreglarna befann sig under 75 % RF överallt var i väggsnittet med en tunn 

isolerskiva på utsidan av väggkonstruktionen, men innanför fasaden. Denna vägg hade även 

bäst U-värde av de nio väggsnitt som beräknats i detta arbete.   
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6 Slutsats och diskussion 

 

Det vi kommit fram till i beräkningarna ur HEAT3 är att även om det beräkningsmässigt all-

tid är fördelaktigt ur energisynpunkt att använda träreglar, har valet av reglar betydelse bero-

ende på vilken väggtyp som ska byggas. Bygger man välisolerade passivhusväggar påverkar 

reglarna U-värdet ganska lite och i den väggtyp där ett skikt med enbart isolering finns mel-

lan de uppreglade skikten påverkar valet av reglar nästan inte U-värdet alls. Å andra sidan är 

kraven högre på passivhus och små skillnader kan för dessa väggtyper vara avgörande för om 

byggnaden ska kunna kallas passivhus. 

 

När vi gjorde jämförelser av fukttillstånd konstaterades att här såg sambandet lite annorlunda 

ut. Det som varit positivt ur energisynpunkt behövde inte vara så ur fuktsynpunkt. Köldbryg-

gor i de inre skikten kan ge ett bättre fukttillstånd längre ut i väggen. I passivhusväggarna 

gjorde valet av reglar liten skillnad i avseende på energiförluster, men risken för att kondens-

problem skulle uppstå ökades drastiskt när de homogena stålreglarna användes. Här finns 

dock flera aspekter att ta hänsyn till, som att stål med rätt rostskydd tål fukt bättre än trä. Om 

eventuellt kondensvatten kan ledas ut ur väggen innebär fukten ett mindre problem än där 

träreglar använts, men eftersom kondens i vårt fall kan uppstå innanför plasten blir detta svårt 

att åstadkomma. 

 

En aspekt som inte utreddes i arbetet var att värmen sprids snabbare i stålregelväggar innan 

stationärt tillstånd uppnås, jämfört med i träreglar. Träreglarna får alltså en jämnare tempera-

tur tack vare träets värmelagringsförmåga och tillfälliga temperaturförändringar ger därför 

inte lika stor påverkan av fukttillståndet vid diffusionsspärren. Beräkningarna baserades på 

medelvärden för temperaturen i utomhusluften, men snabbare minskning av temperaturen vid 

plasten sker antagligen med stålreglar än då trä används. Genom laborationen kunde man 

dock se att även i den förenklade och relativt tunna ”stålregelvägg” som våra lock utgjorde 

tar det tid för värmespridningen att ske. 

 

Möjligheter till uttorkning hos träreglarna spelar nog mindre roll med de nya kraven från 

BBR, som vi tolkat som att kondens inte överhuvudtaget får uppstå. Att ligga under RFkrit för 

träreglar är svårt när 90 % valts som RF utomhus. Ju bättre isolerad vägg desto högre RF 

kommer reglarna att befinna sig i ytterst i väggen, såvida inte ett homogent isolerskikt finns 
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utanpå reglarna. Detta är tydligt i beräkningarna. Endast den vägg där ett skikt isolering låg 

utanpå väggen klarade att hålla träreglarna i mindre än 75 % RF, både i de yttre delarna och 

vid fuktspärren, under de givna förhållandena. Vid ett sådant utförande kan det vara av bety-

delse hur fasaden är fäst mot reglarna, då infästningarna kan ge punktformade köldbryggor in 

i reglarna och höja RF vid dessa punkter. Reglar som leder värme inifrån byggnaden och ut i 

väggen kan i så fall motverka detta om infästningarna är placerade just där mest värmeled-

ning uppstår, det vill säga där reglarna korsar varandra (se bilaga C).  

 

Man kan lätt konstatera att homogena reglar inte är lämpliga i ytterväggar med de förutsätt-

ningar som beräkningarna gjordes, men om dessa ändå ska användas är det mycket viktigt att 

tänka på i vilken väggkonstruktion och i vilken typ av lokal de används, då de gav kondens-

risk i två av de tre snitt vi undersökte. Vad gäller träreglarna beror också resultaten mycket på 

hur man ska tolka BBR:s krav. 

 

Enligt BBR 2012 ska den kritiska fukthalten ej överskridas och om inget annat är väl under-

sökt och dokumenterat ska 75 % RF användas som kritiskt värde. Detta krav är öppet för 

tolkningar. När kan man anse att ett värde är väl undersökt och dokumenterat? Om 70 % < 

RF < 85 % ger liten eller måttlig risk för angrepp av mögelsvampar, innebär det då att man 

måste kunna visa att materialet aldrig möglar i den miljö det kommer att befinna sig i eller 

räcker det att det är osannolikt att det kommer att mögla? Eftersom mögel verkar uppstå spo-

radiskt i vissa miljöer och olika mögelsvampar kan konkurrera ut varandra innebär ju det att 

man aldrig kan vara säker så länge materialen befinner sig i samma RF som utomhusluften. 

Trots det används trä fortfarande i de yttre väggskikten av många företag, som alltså måste ha 

gjort en annorlunda tolkning eller så är de beredda att själva stå för riskerna. Faktum är ju att 

trä är ett material som har mycket lång tradition i Sverige och ofta har det inte uppstått några 

problem i träkonstruktioner, men många byggnader har också drabbats av problem. De nya 

kraven på lägre energiåtgång hos byggnader innebär att ytterväggarna görs tjockare och täta-

re, vilket i sin tur innebär ett annat klimat i de yttre delarna av väggarna än tidigare. Man kan 

alltså inte utgå från att de material som fungerat bra tidigare i ytterväggar kommer att göra 

det i fortsättningen, utan man kanske i större mån måste försöka förutsäga de problem som 

kan komma att uppstå, genom att göra en fuktdimensionering. Allt som allt kan man konsta-

tera att det inte gör någon stor skillnad huruvida man väljer stål- eller träreglar i en utfack-

ningsvägg ur energisynpunkt så länge man använder sig av slitsade reglar. Träreglarna ger då 

något mindre köldbryggor, men storleken hos dessa beror mycket på vägguppbyggnaden. Det 
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har större betydelse ur andra aspekter vilket alternativ man väljer. Om trä används blir kon-

struktionen mer känslig för fuktproblem, vilket kräver en noggrannare bedömning av den 

valda konstruktionen. Även då stålreglar används behöver fuktkänsligheten bedömas noga. 

En konstruktion med ett utanpåliggande isolerskikt tycks vara det bästa alternativet ur alla 

aspekter och gör även att valet av reglar får mindre betydelse för isolerförmåga och fukttill-

stånd.  

 

Laborationen gav inte så tillförlitliga resultat som man kunnat önska och målet, att bestämma 

λ-värdet för den slitsade delen av stålreglarna, kunde inte uppfyllas. Visserligen kunde man 

se skillnader hos dem och det var tydligt att slitsarna i stålregeln har stor inverkan på värme-

ledningsförmågan, men försöket skulle ha behövt pågå under en längre tid. Temperaturdiffe-

rensen mellan den inre och yttre flänsen var större än man kunnat vänta sig hos den slitsade 

regeln. Även den homogena regeln gav större temperaturskillnad än vad som väntats. För-

klaringar till detta kan vara att valet av värmeövergångsmotstånd ger stor påverkan av dessa, 

samt att λstål varierar lite och ibland kan vara lägre än 60 W/(m·K). Värdet togs ur de materi-

aldata som används av handledaren från Clarus Arkitekter och man har där valt detta värde 

för att ligga på den säkra sidan vid energiberäkningar. Övriga parametrar som kunnat påverka 

resultatet var: 

 

● Luftläckage på grund av otätheter i ”lådan” och i anslutningen mellan locket och den-

na. Lådan ansågs tillräckligt lufttät tack vara att alla delar limmats ihop; skalet av 

OSB med trälim och cellplasten med cellplastlim. Förutom det användes även akrylat-

fog till att ytterligare täta vinklarna i cellplasten och insidan av lådan så att verkligen 

ingen uppvärmd luft skulle läcka ut. Anslutningen mellan locket och lådan gjordes så 

tät som möjligt genom att ytan mellan cellplasten och locket drevades mycket nog-

grant innan locket skruvades fast. För att ytterligare kontrollera att förhållandena var 

desamma vid varje försök användes en värmekamera som visade om ”köldbryggorna” 

i anslutningen befann sig på samma ställen och var av samma storleksordning. 

 

● Att stationärt tillstånd ej uppnåtts hos de ingående materialen. Genom att studera kur-

van över temperaturutvecklingen gjordes en bedömning av när detta inträffat.  

 

● Ojämn energitillförsel. En voltmeter användes för att kontrollerade att den angivna ef-

fekten hos värmekällan stämde överens med verkligheten. Detta visade sig inte stäm-
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ma så bra och för att få säkrare resultat borde antingen effekten ha loggats eller en 

säkrare värmekälla använts. Det sista förutsatt att problemet inte orsakades av elnätet. 

 

● Ojämn temperaturfördelning inuti lådan. Det antogs att konvektionen medförde att 

luften cirkulerade i lådan på grund av att väggarna hade olika stor mängd isolering. 

Detta kunde tack vare ett misslyckat försök kontrolleras. Under slutet av det första 

försöket med 40W lampan sjönk plötsligt temperaturen c:a 2°C efter att ha varit stabil 

ett tag, för att sedan fortsätta vara stabil. När locket togs bort visade det sig att den 

tejp som använts för att hänga upp temperaturgivaren i lådan lossnat, troligen för att 

den inte tålde den höga temperaturen. Tack vare denna händelse kunde konstateras att 

temperaturen i botten på lådan var lägre än i mitten och antagandet att luften cirkule-

rade var felaktigt. Ett ytterligare antagande, att en eventuell ojämn fördelning var lika 

stor vid alla försök då förhållandena var lika, ansågs medföra att resultaten i förhål-

lande till varandra trots allt blev tillräckligt exakta. Värmekällan placerades därför li-

kadant vid alla försök och termoelementet fästes med en säkrare upphängning så att 

det befann sig på samma ställe i mitten av lådan vid alla försök.  

 

● Att mätinstrumenten var för okänsliga. Genom att använda en värmekälla med hög ef-

fekt i boxen blev temperaturintervallet stort och toleranserna hos mätutrustningen 

gjorde då mindre skillnad för resultaten. En nackdel med detta var att materialens 

värmeledningsegenskaper förändras i olika temperaturer. Dock rörde det sig här 

främst om ett jämförande experiment och eftersom förhållandena var i princip de-

samma i varje försök antogs att sambanden också var det. 

 

● Varierande rumstemperatur. För att kompensera för detta användes medelvärdet av 

den loggade rumstemperaturen, men osäkerhet finns kring lämpligheten i detta. 

 

Laborationen lyckades kanske inte så bra som det var tänkt, men gav å andra sidan ökad för-

ståelse och känsla för sambanden i denna typ av konstruktioner och beräkningar. För att få 

mer tillförlitliga resultat skulle man antingen fått bygga lådan annorlunda eller låtit försöken 

pågå under längre tid, samt använda en annan värmekälla. Vad vi kom fram till var att slitsar-

na har en positiv inverkan på temperaturfördelningen i reglarna som stämmer ganska väl med 

beräkningarna i programmet. Dock gjorde slitsarna mindre skillnad enligt laborationen än 

enligt beräkningsprogrammet ur detta avseende, vilket innebär att även påverkan av värme-
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flödet kan vara något sämre än enligt beräkningarna. Båda dessa värden är direkt beroende av 

värmeflödet i den slitsade delen och en jämnare temperaturfördelning innebär ökad värme-

ledningsförmåga. Laborationsresultaten antyder att man kanske borde undersöka detta ytterli-

gare om man vill vara helt säker på tillförlitligheten hos beräkningarna, men det finns så klart 

många faktorer som kunnat förklara detta. Bland annat visade sig valet av värmeövergångs-

motstånd när beräkningar jämfördes med laborationsresultat ha stor betydelse.  
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8 Bilageförteckning 

 

A)  Ritningar av väggsnitt från Clarus Arkitekter 

B)  Materiallista till HEAT3 från Clarus Arkitekter 

C) Bilder av värmeflöde och temperaturfördelning från HEAT3 

D)  Temperaturdiagram från HEAT3 

E)  Temperaturdiagram från laborationen 

F)  Bilder från värmekamera 

G)  Fuktberäkningskalkyler 

H) Ritning och bilder av hot-box 

I) Korrosivitetsklasser 

J)  RFkrit, värmekonduktivitet och ångpermeabilitet 
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Bilaga A (1 (6)) 

 

 

Figur 1 Väggsnitt från ritning K-42.6-11 
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Bilaga A (2 (6)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur2 Väggsnitt från ritning K-42.6-21 
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Bilaga A (3 (6)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Väggsnitt från ritning K-42.6-51 
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Bilaga A (4 (6)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Väggsnitt från ritning K-42.6-61 
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Bilaga A (5 (6)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Väggsnitt från ritning K-42.6-71 
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Bilaga A (6 (6)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Väggsnitt från ritning K-42.6-81 
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Bilaga B (1 (1)) 

 

Materiallista till HEAT3 

 

Tabell 1 Materiallista med λ-värden till HEAT3. 

Material λ-värde (värmeledningsförmåga) [W/(m·K)] 

Trä 0,14 

Stenull UNS 37 0,037 

Stenull ROB 80 0,039 

Minerit windstopper 1,7 

Gips 0,25 

Stål 60 

Luft 0,026 
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Bilaga C (1 (9)) 

 

Värmeflöde och temperaturfördelning från HEAT3 

 
Figur 1 Värmeflöde i vägg K-42.6-11. 

 

 
Figur 2 Värmeflöde i vägg K-42.6-21 med slitsade stålreglar. 
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Bilaga C (2 (9)) 

 

 
Figur 3 Värmeflöde i vägg K-42.6-21 med homogena stålreglar. 

 

 
Figur 4 Värmeflöde i vägg K-42.6-51. 
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Bilaga C (3 (9)) 

 

 
Figur 5 Värmeflöde i vägg K-42.6-61 med slitsade stålreglar. 

 

 

Figur 6 Värmeflöde i vägg K-42.6-61 med homogena stålreglar. 
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Bilaga C (4 (9)) 

 

 

Figur 7 Värmeflöde i vägg K-42.6-71. 

 

 

Figur 8 Värmeflöde i vägg K-42.6-81 med slitsade stålreglar. 
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Bilaga C (5 (9)) 

 

 

Figur 9 Värmeflöde i vägg K-42.6-81 med homogena stålreglar. 
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Bilaga C (6 (9)) 

 

 
Figur 10 Temperaturfördelning i vägg K-426-11. 

 

 

Figur 11 Temperaturfördelning i vägg K-426-21 med slitsade stålreglar. 
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Bilaga C (7 (9)) 

 

 

Figur 12 Temperaturfördelning i vägg K-426-21 med homogena stålreglar. 

 

 

Figur 13 Temperaturfördelning i vägg K-426-51. 

 

 

Figur 14 Temperaturfördelning i vägg K-426-61 med slitsade stålreglar. 
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Bilaga C (8 (9)) 

 

 

 

Figur 15 Temperaturfördelning i vägg K-426-61 med homogena stålreglar. 

 

 

Figur 16 Temperaturfördelning i vägg K-426-71. 

 

 

Figur 17 Temperaturfördelning i vägg K-426-81 med slitsade stålreglar. 
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Bilaga C (9 (9)) 

 

 

 

Figur 18 Temperaturfördelning i vägg K-426-81 med homogena stålreglar. 
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Bilaga D (1 (5)) 

Temperaturdiagram från HEAT3 

 
Figur 1 Temperatur vid plast samt utsidan av yttre träregeln, vägg K-42.6-11. 

 

 

Figur 2 Temperatur vid plast, vägg K-42.6-21, slitsad stålregel. 
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Bilaga D (2 (5)) 

 

 

Figur 3 Temperatur vid plast, vägg K-42.6-21, homogen stålregel. 

 

 

Figur 4 Temperatur vid plast samt utsidan av yttre träregeln, vägg K-42.6-51. 
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Bilaga D (3 (5)) 

 

 

Figur 5 Temperatur vid plast, vägg K-42.6-61, slitsad stålregel. 

 

 

Figur 6 Temperatur vid plast, vägg K-42.6-61, homogen stålregel. 
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Bilaga D (4 (5)) 

 

 

Figur 7 Temperatur vid plast samt utsidan av yttre träregeln, vägg K-42.6-71. 

 

 

Figur 8 Temperatur vid plast, vägg K-42.6-81, slitsad stålregel. 
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Bilaga D (5 (5)) 

 

 

Figur 9 Temperatur vid plast, vägg K-42.6-81, homogen stålregel. 
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Bilaga E (1 (2)) 

 

Temperaturdiagram från laboration 

 

Figur 1 Temperaturutjämningskurva, homogen stålregel. 

 

 

 

Figur 2 Temperaturutjämningskurva, slitsad stålregel 
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Bilaga E (2 (2)) 

. 

 

 

Figur 3 Temperaturutjämningskurva, endast isolering 

 

I försöket ovan startades värmekällan innan datorn och all mätutrustning hunnit kopplas in. Detta har 

tagits hänsyn till i längden av den redovisade kurvan. 
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Bilaga F (1 (4)) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bilaga F (1 (4)) 
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Bilaga F (2 (4)) 

 

 

 



71 

 

 
  

 

 

 

 

Bilaga F (3 (4)) 
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Bilaga F (4 (4)) 
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Bilaga G (1 (9)) 

 

Resultat från fuktberäkningar 

 

Tabell 1 Beräkning av relativ fuktighet i vägg K-42.6-51. 

Skikt   d (m)       C) vs (g/m
3
) δ 10

-6 (
m

2
/s) Z = d/δ 10

3
 (s/m) ΔV  g/m3) V (g/m3) RÅ % 

  
          

  

  
  

-19,000 0,970 
     

0,873 0,900 

luftad fasad 
            

         
0,873 

 Minerit 
 

0,005 
  

0,400 
 

12,500 0,025 
    

  
-17,000 1,160 

     
0,898 0,774 

Mineralull 0,170 
  

24,000 
 

7,083 0,014 
    

         
0,912 

 Mineralull 0,020 
  

24,000 
 

0,833 0,002 
    

         
0,913 

 Fuktspärr 
 

0,0002 
    

2000,000 3,942 
    

  
5,500 7,030 

     
4,855 0,691 

Mineralull 0,070 
  

24,000 
 

2,917 0,006 
    

         
4,861 

 2 x inomhusgips 0,026 
    

6,000 0,012 
    

         
4,873 

 

              
  

20,000 17,280 
     

4,873 0,282 

Kontrollsumma 
       

4,000 4,873 
 Summa   

     
2029,333 4,000 
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Bilaga G (2 (9)) 

 

 

 

 

Tabell 2 Beräkning av relativ fuktighet i vägg K-42.6-71. 

Skikt   d (m)       C) vs (g/m
3
) δ  10

-6 
m

2
/s) Z = d/δ  10

3
 s/m) ΔV  g/m

3
) V (g/m3) RÅ % 

  
  

-19,000 0,970 
   

0,873 0,900 

luftad fasad 
          

       
0,873 

 Mineralull 0,020 
  

24,000 0,001 0,000 
    

       
0,873 

 Minerit 
 

0,005 
  

0,400 12,500 0,025 
    

  
-16,000 1,270 

   
0,898 0,707 

Mineralull 0,340 
  

24,000 14,167 0,028 
    

       
0,925 

 Mineralull 0,020 
  

24,000 0,833 0,002 
    

       
0,927 

 Plast 
 

0,0002 
   

2000,000 3,928 
    

  
13,000 11,350 

   
4,855 0,428 

Mineralull 0,070 
  

24,000 2,917 0,006 
    

       
4,861 

 2 x inomhusgips 0,026 
   

6,000 0,012 
    

       
4,873 

 

            
  

20,000 17,280 
   

4,873 0,282 

  
         Kontrollsumma 

     
4,000 4,873 

 Summa   
    

2036,417 4,000 
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Bilaga G (3 (9)) 

 

 

 

Tabell 3 Beräkning av relativ fuktighet i vägg K-42.6-11. 

Skikt   d (m) T(   C) vs (g/m
3
) δ (10

-6 
m

2
/s) Z = d/δ (10

3
 s/m) ΔV (g/m

3
) V (g/m

3
) RÅ (%) 

  
         

  

  
  

-19,000 0,970 
     

0,873 0,900 

  
             
         

0,873 
 Minerit 

 
0,005 

  
0,400 

 
12,500 0,025 

    
  

-17,000 1,160 
     

0,898 0,774 

Mineralull 0,170 
  

24,000 
 

7,083 0,014 
    

         
0,912 

 Plast 
 

0,0002 
    

2000,000 3,944 
    

  
4,250 6,470 

     
4,855 0,750 

Mineralull 0,070 
  

24,000 
 

2,917 0,006 
    

         
4,861 

 2 x inomhusgips 0,026 
    

6,000 0,012 
    

         
4,873 0,282 

  
             
  

20,000 17,280 
         

           Kontrollsumma 
       

4,000 4,873 
 Summa   

     
2028,500 4,000 
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Bilaga G (4 (9)) 

 

 

 

Tabell 4 Beräkning av relativ fuktighet i vägg K-42.6-61, homogena stålreglar. 

Skikt   d (m)       C) vs (g/m
3
) δ  10

-6 
m

2
/s)   Z = d/δ  10

3
 s/m)   ΔV  g/m

3
) V (g/m

3
) RÅ % 

  
          

  

Uteklimat 
 

-19,000 0,970 
     

0,873 0,900 

  
           Minerit 
 

0,005 
  

0,400 
 

12,500 
 

0,025 
    

         
0,898 

 Mineralull 0,170 
  

24,000 
 

7,083 
 

0,014 
    

         
0,912 

 Mineralull 0,020 
  

24,000 
 

0,833 
 

0,002 
    

         
0,913 

 Plast 
 

0,0002 
    

2000,000 
 

3,942 
    

  
-1,000 4,490 

     
4,855 1,081 

Mineralull 0,070 
  

24,000 
 

2,917 
 

0,006 
    

         
4,861 

 2 x inomhusgips 0,026 
    

6,000 
 

0,012 
    

         
4,873 

   
           Inneklimat 

 
20,000 17,280 

     
4,873 0,282 

Kontrollsumma 
       

4,000 4,873 
 Summa   

     
2029,333 

 
4,000 
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Bilaga G (5 (9)) 

 

 

 

Tabell 5 Beräkning av relativ fuktighet i vägg K-42.6-61, slitsade stålreglar. 

Skikt   d (m) T (   C) vs (g/m
3
) δ (10

-6 
m

2
/s)   Z = d/δ (10

3
 s/m)   ΔV (g/m

3
) V (g/m

3
) RÅ % 

  
          

  

Uteklimat 
 

-19,000 0,970 
     

0,873 0,900 

  
           Minerit 
 

0,005 
  

0,400 
 

12,500 0,025 
    

         
0,898 

 Mineralull 0,170 
  

24,000 
 

7,083 0,014 
    

         
0,912 

 Mineralull 0,020 
  

24,000 
 

0,833 0,002 
    

         
0,913 

 Plast 
 

0,0002 
    

2000,000 3,942 
    

  
6,500 7,510 

     
4,855 0,647 

Mineralull 0,070 
  

24,000 
 

2,917 0,006 
    

         
4,861 

 2 x inomhusgips 0,026 
    

6,000 0,012 
    

         
4,873 

 

            Inneklimat 
 

20,000 17,280 
     

4,873 0,282 

  
           Kontrollsumma 

       
4,000 4,873 

 Summa   
     

2029,333 4,000 
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Bilaga G (6 (9)) 

 

 

 

Tabell 6 Beräkning av relativ fuktighet i vägg K-42.6-81, homogena stålreglar. 

Skikt   d (m) T (   C) vs (g/m
3
) δ 10

-6 (
m

2
/s)   Z = d/δ (10

3
 s/m)   ΔV (g/m

3
) V (g/m

3
) RÅ % 

  
          

  

Uteklimat 
 

-19,000 0,970 
     

0,873 0,900 

Mineralull 0,020 
  

24,000 0,001 
 

0,000 
    

         
0,873 

 Minerit 
 

0,005 
  

0,400 12,500 
 

0,025 
    

         
0,898 

 Mineralull 0,340 
  

24,000 14,167 
 

0,028 
    

         
0,925 

 Mineralull 0,020 
  

24,000 0,833 
 

0,002 
    

         
0,927 

 Plast 
 

0,0002 
   

2000,000 
 

3,928 
    

  
13,000 11,350 

     
4,855 0,428 

Mineralull 0,070 
  

24,000 2,917 
 

0,006 
    

         
4,861 

 2 x inomhusgips 0,026 
   

6,000 
 

0,012 
    

         
4,873 

 

            Inneklimat 
 

20,000 17,280 
     

4,873 0,282 

  
           Kontrollsumma 

       
4,000 4,873 

 Summa   
    

2036,417 
 

4,000 
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Bilaga G (7 (9)) 

 

 

 

Tabell 7 Beräkning av relativ fuktighet i vägg K-42.6-81, slitsade stålreglar. 

Skikt   d (m)       C) vs (g/m
3
) δ 10

-6 
(m

2
/s)   Z = d/δ 10

3
 (s/m)   ΔV  g/m

3
) V (g/m

3
) RÅ % 

  
          

  

Uteklimat 
 

-19,000 0,970 
     

0,873 0,900 

Mineralull 0,020 
  

24,000 0,001 0,000 
    

         
0,873 

 Minerit 
 

0,005 
  

0,400 12,500 0,025 
    

         
0,898 

 Mineralull 0,340 
  

24,000 14,167 0,028 
    

         
0,925 

 Mineralull 0,020 
  

24,000 0,833 0,002 
    

         
0,927 

 Plast 
 

0,0002 
   

2000,000 3,928 
    

  
14,000 12,070 

     
4,855 0,402 

Mineralull 0,070 
  

24,000 2,917 0,006 
    

         
4,861 

 2 x inomhusgips 0,026 
   

6,000 0,012 
    

         
4,873 

 Inneklimat 
 

20,000 17,280 
     

4,873 0,282 

  
           Kontrollsumma 

      
4,000 4,873 

 Summa   
    

2036,417 4,000 
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Bilaga G (8 (9)) 

 

 

 

Tabell 8 Beräkning av relativ fuktighet i vägg K-42.6-21, homogena stålreglar. 

Skikt   d (m) T (   C) vs (g/m
3
) δ 10

-6 
(m

2
/s)   Z = d/δ 10

3
 (s/m)   ΔV (g/m

3
) V (g/m

3
) RÅ % 

  
          

  

Uteklimat 
 

-19,000 0,970 
     

0,873 0,900 

  
             
         

0,873 
 Minerit 

 
0,005 

  
0,400 12,500 0,025 

    
         

0,898 
 Mineralull 0,170 

  
24,000 7,083 0,014 

    
         

0,912 
 Plast 

 
0,0002 

   
2000,000 3,944 

    
  

-5,000 3,250 
     

4,855 1,494 

Mineralull 0,070 
  

24,000 2,917 0,006 
    

         
4,861 

 2 x inomhusgips 0,026 
   

6,000 0,012 
    

         
4,873 0,282 

Inneklimat 
 

20,000 17,280 
         

           Kontrollsumma 
      

4,000 4,873 
 Summa   

    
2028,500 4,000 
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Bilaga G (9 (9)) 
 

 

 

 

Tabell 9 Beräkning av relativ fuktighet i vägg K-42.6-21, slitsade stålreglar. 

Skikt   d (m) T (   C) vs (g/m
3
) δ (10

-6 
m

2
/s)   Z = d/δ (10

3
 s/m)   ΔV( g/m

3
) V (g/m

3
) RÅ(%) 

  
          

  

Uteklimat 
 

-19,000 0,970 
     

0,873 0,900 

  
           Minerit 
 

0,005 
  

0,400 12,500 0,025 
    

         
0,898 

 Mineralull 0,170 
  

24,000 7,083 0,014 
    

         
0,912 

 Plast 
 

0,0002 
   

2000,000 3,944 
    

  
7,000 7,760 

     
4,855 0,626 

Mineralull 0,070 
  

24,000 2,917 0,006 
    

         
4,861 

 2 x inomhusgips 0,026 
   

6,000 0,012 
    

         
4,873 0,282 

  
           Inneklimat 

 
20,000 17,280 

     
4,873 

   
           Kontrollsumma 

      
4,000 

  Summa   
    

2028,500 4,000 
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Bilaga H (1 (2)) 

 

Hot-box 

 

Figur 1 Den ”hot-box” som använts vid laborationen.  
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Bilaga H (2 (2)) 

 

 
Figur 2 Lådan inklusive mätutrustning. Figur 3 Lådan. 

 

                      
Figur 4 Slitsad stålregel Figur 5 Homogen stålregel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Termoelementets placering på stålregelns fläns.  
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Bilaga I (1 (2)) 

 

Korrosivitetsklasser 

Tabell 1 Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2 samt exempel på typiska miljöer. 

Tabellen är tagen från http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=219&Typ=AmaNytt. 

Korrosivitetsklass Miljöns korrosivitet Exempel på typiska miljöer i den tempererade klimat-

zonen (informativt) 

Utomhus Inomhus 

C1 Mycket låg - Uppvärmda utrymmen 

med torr luft och obetyd-

liga mängder förorening-

ar, t.ex. kontor, affärer, 

skolor, hotell. 

C2 Låg Atmosfärer med låga 

halter luftföroreningar. 

Lantliga områden. 

Icke uppvärmda utrym-

men med växlande tem-

peratur och fuktighet. 

Låg frekvens av fuktkon-

densation och låg halt 

luftföroreningar, t.ex. 

sporthallar, lagerlokaler. 

C3 Måttlig Atmosfärer med viss 

mängd salt eller måttliga 

mängder luftförorening-

ar. Stadsområden och 

lätt industrialiserade 

områden. Områden med 

visst inflytande från kus-

ten. 

Utrymmen med måttlig 

fuktighet och viss mängd 

luftföroreningar från 

produktionsprocesser, 

t.ex. bryggerier, mejerier, 

tvätterier. 

C4 Hög Atmosfärer med måttlig 

mängd salt eller påtagliga 

mängder luftförorening-

ar. Industri och kustom-

råden. 

Utrymmen med hög 

fuktighet och stor mängd 

luftföroreningar från 

produktionsprocesser, 

t.ex. kemiska industrier, 

simhallar, skeppsvarv. 

C5-I Mycket hög(industriell) Industriella områden 

med hög luftfuktighet 

och aggressiv atmosfär. 

Utrymmen med nästan 

permanent fuktkonden-

sation och stor mängd 

luftföroreningar. 

C5-M Mycket hög(marin) Kust- och offshoreområ-

den med stor mängd salt. 

Utrymmen med nästan 

permanent fuktkonden-

sation och stor mängd 

luftföroreningar. 

 

http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=219&Typ=AmaNytt
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Bilaga I (2 (2)) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Massförlust för standardprov av kolstål och zink i olika korrosivitetsklasser enligt 

BSK 99. Tabellen är tagen från 

http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=219&Typ=AmaNytt 

Korrosivitetsklass Massförlust per ytenhet och tjockleksreduktion (1-årig exponering
1
) 

Stål Zink 

Massförlust (g/m
2
) Tjockleksreduktion 

(µm) 

Massförlust (g/m
2
) Tjockleksreduktion (µm) 

C1   10   1,3   0,7   0,1 

C2 > 10 till 200 > 1,3 till 25 > 0,7 till 5 > 0,1 till 0,7 

C3 > 200 till 400 > 25 till 50 > 5 till 15 > 0,7 till 2,1 

C4 > 400 till 650 > 50 till 80 > 15 till 30 > 2,1 till 4,2 

C5-I > 650 till 1500 > 80 till 200 > 30 till 60 > 4,2 till 8,4 

C5-M > 650 till 1500 > 80 till 200 > 30 till 60 > 4,2 till 8,4 
1
 Avfrätningshastigheten är i allmänhet högre i början av exponeringen. 

 

 

 

 

  

http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=219&Typ=AmaNytt
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Bilaga J (1 (1)) 

RFkrit trä och stål 

      RF% 

 

   ingen risk  måttlig risk  stor risk 

Trä, rötangrepp <75   75-95              >95 

Trä, mögelangrepp <70   70-85   >85 

Oskyddat stål, rost <60   70 

 

Värt att tänka på är att hänsyn till årstid bör tas.  

 

Värmekonduktivitet 

 

     Torrt   Tillämpbart 

 

Stål     60   60 

Trä ┴     0,12   0,14 

Mineralull    0,035   0,040 

Styrencellplast    0,035   0,040 

KC-bruk    0,65   1,0 

Gips      Tillverkaren 

 

Zv är ånggenomgångsmotståndet 

 

Ångpermeabilitet
 
 10

-6 
m  

Fuktområde RF %   

     35-80  80-90  90-95 

 

Mineralull  Ej spec      24 

Gips inv. 13mm    2,7-4,5  2,7-3,5  2,7-3,5 (10
3
 s/m) 

Fibercementskiva (1600 kg/m
3
)  0,3-0,4  0,35-0,50 0,50-0,75  

Trä vinkelrätt mot fibrerna har  0,2-2,0  1,0-3,5  

Fuktspärr, HD-polyeten 0,2 mm har Zv >  2000·10
3
 s/m  

55

                                                 
55

 Burström, Per-Gunnar. Byggnadsmaterial. 
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