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Abstract

Intermittent concrete supports impact on
temperatures, heat losses and humidity conditions

William Rolin

In construction projects building contractors generally strive for 
efficiency. In projects where intermittent concrete supports in 
slabs/slab edges are used contractors sometimes express discontent 
due to complicated production methods. Intermittent supports are 
used to distribute the load from a slab or slab edge to the 
foundation on e.g. compacted fill. It is a method which sometimes 
can be required since the insulation of the slab is not capable of 
being loadbearing. 

This thesis aims to research how intermittent supports affects 
temperature in concrete slabs, heat loss and issues related to 
humidity. Methods used to research these subjects are studying of 
literature, interviews, software modeling, calculations and 
analysis. Softwares used in modeling are Autodesk Revit and Heat2.

Results show that intermittent supports affect floor temperatures 
along walls in the climate screen to a great extent, while floor 
temperatures along inner walls are barely affected. It is also 
shown that center distance between supports are of minor 
importance. Calculations show that intermittent supports have an 
obvious impact on thermal bridges. Less insulations lead to less 
thermal bridges, and vice versa. 

When insulation is placed between the concrete slab of a heated 
building and the ground, the ground gets a, to some extent, 
lasting heating. Intermittent supports have a negative impact upon 
this heating of the ground, though depending on several factors 
such as size of the slab and the geographical location. Analysis 
also show that the combination of intermittent supports and under 
floor heating is not recommended in respect of humidity-related 
problems.
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SAMMANFATTNING 

I byggnadsprojekt strävar entreprenörerna efter att ha så få 
arbetsmoment som möjligt och därmed arbeta effektivare och minska 
på kostnaderna. I de byggnadsprojekt som genomsläpp föreskrivs 
händer det att entreprenörerna klagar eftersom det kan vara 
omständligt att utföra och medföra fler arbetsmoment. Genomsläpp är 
intermittenta betongupplag som har uppgiften att fördela lasten från 
betongplatta/kantbalk ned till betongfundament eller betongsulor på 
packad fyllning eller likvärdigt. Genomsläpp gör att laster kan fördelas 
samtidigt som en isoleringsmöjlighet av grunden uppkommer.  
Genomsläpp är en alternativ lösning eftersom cellplast inte kan placeras 
under fundamenten/sulorna på grund av lastskäl. Runt en byggnad 
kan det behövas många genomsläpp som bidrar till omständliga- och 
fler arbetsmoment. 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka genomsläpps 
påverkan för temperaturer, värmeförluster och fuktsäkerhet. Detta 
genom att undersöka hur golvtemperaturer, köldbryggor, 
värmekudden under byggnader och golvvärme påverkas av 
genomsläpp. Undersökningen genomförs genom en litteraturstudie, 
intervjustudie, modellering, beräkningar och analyser. Modelleringen 
och beräkningar har genomförts med datorprogrammen Revit och 
Heat2.  

 

Resultaten visar att genomsläppen påverkar golvtemperaturen längs 
med ytterväggarna väldigt mycket, medan påverkan på 
golvtemperaturen längs med innerväggarna kan försummas. 
Golvtemperaturen varierar endast lite då genomsläppens dimensioner 
och s-avstånd ändras. Det framgår tydligt genom alla beräkningar att 
genomsläppens påverkan på köldbryggorna är betydligt större än om 
det inte är några genomsläpp alls. Desto mindre genomsläpp och desto 
mer isolering, desto mindre kommer köldbryggan att bli. 
Köldbryggorna är stora vid genomsläpp eftersom det är lite isolering 
runt och ingen isolering där genomsläppen är placerade.  

 
Genomsläpp påverkar värmekudden under byggnader negativt. Hur  
stor påverkan är beror på flera faktorer som bland annat byggnadens 
storlek, tätskikt på golvet och geografisk plats. Kombinationen 
genomsläpp med golvvärme visade sig inte rekommenderas och bör 
undvikas för att undvika framtida problem och skador. 
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Termer 

Svensk Standard – En norm som beskriver hur man bör bygga i 
Sverige.  

Porositet – Beskriver andelen porer i visst material och brukar skrivas i 
procent. 

Värmeledningsförmåga – Benämns ofta som värmekonduktivitet eller 
lambdavärde, λ-värde (Enhet = W/mK). Beskriver ett materials 
förmåga att leda värme.  

Relativ fuktighet (RF) – Beskriver förhållandet mellan luftens ånghalt 
och mättnadsånghalt vid en given temperatur och anges i (%).  

Rse – Värmeövergångsmotståndet utomhus [m2K/W]  

Rsi – Värmeövergångsmotståndet inomhus [m2K/W]  

Mättnadsånghalt – Beskriver den största mängden vatten som luften 
kan bära vid en given temperatur.  

Kondensation – Uppstår då vattenånga övergår till vatten i flytande 
form. Detta sker vid RF 100% eller vid överskriden mättnadsånghalt.  

Byggfukt – Fukt som har lagrats i ett material som behöver avges för att 
skapa fuktjämvikt mellan materialet och dess omgivning.  

Kapillärsugning – Fukttransport i vätskeform som sker genom 
materialens porer. Storleken och hastigheten på transporten beror av 
porernas struktur och fördelning.  

Fuktdiffusion – Vattenånga som transporteras genom 
koncentrationsskillnader. En högre ånghalt transporteras till en lägre 
ånghalt ihop om utjämning och jämvikt.  

Fuktkonvektion – Värmetransport där luften transporterar 
vattenångan genom ett luftflöde.  

Ånghalt – Beskriver mängden vattenånga som luften innehåller.  

Ånggenomgångsmotstånd – Beskriver ett materials förmåga att 
undvika att vattenånga transporteras. 

Ångspärr – Ett fuktskydd i konstruktionen som används för att 
undvika fukttransport genom fuktkonvektion och fuktdiffusion.  
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1. INLEDNING 

I de projekt som genomsläpp föreskrivs klagar ibland entreprenörerna. 
Detta eftersom genomsläpp kan vara omständligt att utföra och det 
medför till fler arbetsmoment, vilket bidrar till att arbetet tar längre tid 
och blir mer kostsamt. Genomsläpp är intermittenta betongupplag 
mellan till exempel en betongplatta/kantbalk ned till ett 
fundament/betongsula. Genomsläpps uppgift är att fördela 
ovanliggande last ned till fundament eller betongsulor och samtidigt 
kunna ge en isoleringsmöjlighet. Det är ofta inga problem med 
genomsläpp vid pålade grundläggningar. Då kan man isolera runt om 
och under fundamenten eftersom lasten tas på pålarna istället för 
fundamenten. Däremot om man har fundament/sulor på packad 
fyllning eller likvärdigt kommer man inte kunna isolera under dessa på 
grund av lastskäl, då är genomsläpp en möjlighet. Man kan isolera 
under fundamenten med foamglas, som är en svart isolering som klarar 
av att ta mycket last. Men problemet med foamglas är att den är väldigt 
dyr, samt att den måste ligga på en helt plan yta för att inte spricka.  

 

Entreprenörerna försöker oftast ha så få arbetsmoment som möjligt för 
att vara tidseffektiva. De vill jobba i stora etapper med så få 
omständliga moment som möjligt. Runt en byggnad kan det vara 
många genomsläpp, vilket innebär fler moment i arbetet. I den första 
etappen gjuts fundamenten/sulorna som har uppstickande armering 
där genomsläppen ska vara. Sedan läggs cellplast över hela ytan men 
kapas runt omkring armeringsuppsticken där genomsläppen ska gjutas.  
Då kan de eventuellt gjuta genomsläppen i samma etapp som plattan 
gjuts. Annars kan de behöva gjuta i en egen etapp. Ett problem att inte 
gjuta i samma etapp som plattan är att cellplasten flyter. Om man gjuter 
mot cellplast kan man behöva lägga vikter på den så att den inte flyter 
upp under gjutningen.  

 

I äldre byggnader som saknar värmeisolering under grunden/plattor 
uppstår ofta problem. Detta eftersom, desto mindre isolering man har 
desto mer värms marken upp. Efter en tid riskerar man få 
rundvandring uppåt och ibland uppkommer skadorna flera år efter 
bygget. Beroende på ytskikt på golvet, är risken olika stora.  

Det är lasten från väggarna som avgör hur stora genomsläppens 
dimensioner behöver vara. Lasten avgör också hur tätt genomsläppen 
behöver placeras.  
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1.1 Syfte och mål 
Examensarbetets syfte är att med hjälp av litteraturstudier, 
undersökningar, intervjustudier, modellering, beräkningar och analyser 
undersöka genomsläpps påverkan för temperaturer, värmeförluster och 
fuktsäkerhet. Studien utförs för att om genomsläppens dimensioner och 
s-avstånd inte har någon större betydelse gällande dessa faktorer, kan 
dimensioner och s-avstånd som underlättar entreprenörernas arbete 
väljas. Målet med undersökningen är att få svar på hur genomsläpp 
påverkar temperaturer, värmeförluster och fuktsäkerhet i byggnader. 
Detta genom att undersöka och analysera dessa frågor: 

 Hur påverkas golvtemperaturen av genomsläppen? 

 Hur påverkas köldbryggor av genomsläppen? 

 Vad är genomsläppens påverkan på värmekudden under huset 
som ger risk för framtida fuktvandringar?  

 Hur påverkas genomsläpp av golvvärme? 

1.2 Avgränsningar 
Detta examensarbete har begränsats till att undersöka:  

 Grundtypen platta på mark 
 Ingen hänsyn tas till statik och ovanliggande laster.  
 Svensk byggteknik och klimatförhållande.  
 Grundläggning med grundsulor på sprängsten 
 Betongstomme 
 Heat2 används som beräkningsprogram 
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2. BAKGRUND 
Det är viktigt att en byggnad är projekterad och utförd så inga problem 
för användarnas hälsa och hygien uppstår. Särskilt viktigt är det att se 
till att risken för fuktproblem i byggnaden, eller på byggnadens ytor är 
minimala. Det finns krav i BBR (Boverkets byggregler) om att 
byggnader inte ska leda till fuktskador, lukt, mikrobiell tillväxt eller 
liknande som kan medföra problem med användarnas hälsa och 
hygien. Bra projektering och utformning av en byggnad medför mindre 
energianvändning, minskad risk för fuktproblem, förbättrad 
inomhusmiljö och en god termisk komfort. [1]  

 

2.1 Litteraturstudie 
För att få en bredare kunskap inom det aktuella området har litteratur 
sökts. Litteratur har framförallt tillhandahållits ur fukthandboken, men 
även ur studentlitteratur, tidigare utförda examensrapporter och 
rapporter från olika myndigheter. Internet har varit en viktig del av 
informationssökandet.  

Under litteraturstudien har litteraturen givit kunskap och ökad 
förståelse om ämnen som krävs för att kunna förstå, utföra och 
utvärdera problemen.  

 

2.2 Intervjustudie 
Intervjuer har genomförts med byggdoktorer, fuktsakkunniga och en 
golvvärmeleverantör. För att lösa problemen är det bra att diskutera, 
reflektera och höra åsikter och tankar av personer med erfarenhet inom 
ämnet. Intervjuerna gav kunskap och viktig information angående 
frågor som är svåra att hitta information om via litteratur. På grund av 
Covid-19:s spridning i samhället har samtliga intervjuar beslutats göra 
via distanskontakt.  

 

Målet med intervjustudien är att få en bättre bild över problemet, få 
svar på hur genomsläpp påverkas av golvvärme och värmekudden som 
skapas under byggnaden vid uppvärmning. Värmekudde är ett 
begrepp inom byggfysik som ofta används för att förklara 
värmespridningen under en byggnad. Mitt under byggnaden kommer 
det vara som varmast och desto längre ut mot ytterväggarna, desto 
kallare kommer marken att vara. Därav bildas en ”kudde” av värme. 
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2.3 Datorprogram 
Datorprogrammet Heat2 har använts för att modellera, simulera och 
undersöka temperaturer och köldbryggor. Programmet har erbjudits av 
Kåver och Mellin AB.  

De undersökta konstruktionsdetaljerna har modelleras med hjälp av 
Revit. Programmet har tillhandahållits av Uppsala Universitet genom 
en studentlicens.  
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3. VÄRME 
Det är viktigt att en byggnad inte har för stora värmeförluster. 
Värmeförlusterna som sker i byggnader är framförallt transmissions-, 
ventilations- och läckageförluster. Transmissionsförluster sker då 
värmen förloras genom byggnadens klimatskal, ventilationsförluster 
sker då värmen förloras genom att byggnaden ventileras med ny frisk 
luft, och läckageförluster sker då värmen förloras genom otätheter i 
byggnaden. [2] 

 

3.1 Köldbryggor 
Köldbryggor uppstår främst vid olika typer av anslutningar, till 
exempel anslutning mellan grundplatta och yttervägg. Detta innebär att 
värmeledningsförmågan är större där än i den övriga byggnaden. Då 
värmeflödet genom byggnadsdelar ökar så ökar även värmeförlusterna. 
Hur stor köldbryggan är beror på materialen och uppbyggnaden av 
byggnadsdelen. Om materialen har ett lågt värmemotstånd kommer 
värmeflödet bli större där. Köldbryggor ger upphov till höga 
fukttillstånd och kondensation. Köldbryggor påverkar även byggnaden 
negativt genom att yttemperaturen på golven och ytterväggarna 
inomhus blir kallare än övriga delar av byggnaden. Även om en 
byggnad har ett lågt energibehov är det viktigt att försöka minimera 
dess köldbryggor.  

 

För att beräkna effekterna av köldbryggor i byggnader används oftast 
två- och tredimensionella datorprogram. Hur beräkningarna utförs står 
beskrivet i framtagna standarder. Om detaljerade beräkningar ska 
utföras görs dessa enligt SS-EN ISO 10211:2007 [3], medan förenklade 
metoder och schablonvärden utförs enligt SS-EN ISO 14683:2007. [4]  
En byggnads energiförbrukning påverkas mycket av köldbryggor. För 
ett flerbostadshus kan köldbryggorna bidra till över 20% av 
energiförlusterna enligt BBR. [2] 

 

3.2 Värmetransport 
Värmetransporter genom byggnadsdelar sker via värmeledning, 
värmestrålning och värmekonvektion. Värmetransporterna försöker ta 
sig från varmare delar till kallare delar, för att skapa en jämvikt. [5] 
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3.2.1 Värmeledning 
Värme transporteras via värmeledning då det finns en 
temperaturskillnad, för att utjämna temperaturerna. Detta innebär att 
värmen försöker ta sig från ett varmare område, till ett kallare. 
Värmeledning sker i alla material. Om ett material/byggnadsdel har 
stor temperaturskillnad på in- och utsidan, kommer värmeflödet bli 
stort. Desto större temperaturskillnaden är, desto större blir 
värmeflödet. [5] 

 
3.2.2 Värmestrålning 
Det uppstår ett strålningsutbyte mellan två ytor då ytornas 
temperaturer skiljer sig. Detta innebär att den varma ytan avger 
värmestrålning som den kallare ytan absorberar, vilket leder till att den 
kallare ytan blir varmare medan den varmare ytan blir kallare. Den 
kallare ytan kommer även reflektera och transmittera strålningen. 
Mängden värmestrålning som absorberas, transmitteras och reflekteras 
beror på ytans egenskaper, samt karaktär. [6] 

 

3.2.3 Värmekonvektion 
Värmekonvektion sker då en vätska eller gas tar med sig värmen från 
en plats till en annan. Denna värme kan flyttas genom 
temperaturskillnader, både av naturliga skäl, men även genom 
lufttrycksskillnader på grund av fläktar eller liknande. Om värmen 
strömmar med luft genom temperaturskillnader brukar det kallas 
naturlig konvektion, medan det brukar kallas för påtvingad konvektion 
om värmen strömmar med luft på grund av tryckskillnader. Värmen 
från radiatorer sprider sig till rummet framförallt genom 
värmekonvektion. [5] 
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4. FUKT 
Fuktegenskaperna för material varierar och påverkas av porositeten, 
porernas storleksfördelning, dess struktur och den kemiska strukturen. 
De fuktkällor som man vanligtvis behöver ta hänsyn till är framförallt 
byggfukt, kapillärsugning, fuktdiffusion från marken, den relativa 
fuktigheten inomhus och läckage. Vanligt förekommande fuktskador 
som kan skapas genom grunden är att golvbeläggningar kan bucklas, 
lossna, missfärgats, röta eller i värsta fall leder det till mögel. Mögel är 
det värsta eftersom det innebär innemiljöproblem. Dessa skador kan 
orsakas av både vatten i ångfas och vätskefas. Fuktskador kan bland 
annat bero på att markfukt tar sig in i byggnaden genom kapillär 
sugning, fuktdiffusion eller på grund av inbyggd fukt. För att undvika 
dessa skador behövs fuktsäkerhetsprojektering. [2] 

 

Fuktsäkerhetsprojektering är och kommer förbli viktig i framtiden med 
tanke på förväntande ändringar av klimatet på grund av den globala 
uppvärmningen. Det kommer bland annat bli mer intensiv nederbörd 
oftare som kommer påverka byggnaders fuktsäkerhetsprojektering. I 
framtiden förväntas även årsmedeltemperaturen bli högre i landet, 
vilket leder till ett försämrat fuktskydd eftersom temperaturskillnaden 
över värmeisleringen minskas. Vid fuktsäkerhetsprojektering är det 
viktigt att säkerheten för byggnadsdelar som tar längre tid och mer 
komplicerade prioriteras. Det är t.ex. mycket svårare att åtgärda 
problem som uppstår i kapillärskyddet, än golvbeläggningar som är 
mindre komplicerat att byta. [5] 

 

4.1 Fukttransport  
För att fukttransporter ska kunna ske behöver det finnas en differans 
mellan t.ex. temperatur, ånghalt, fukthalt, relativ fuktighet etc. som gör 
att den större andelen strävar efter att vandra mot den mindre andelen. 
Fukten kan transporteras via vätskefas genom bland annat kapillära 
krafter, vattenövertryck eller tyngdkraft, medan den kan transporteras 
via ångfas genom bland annat fuktkonvektion och fuktdiffusion. 
Fukttransporter i större mängder bör undvikas genom byggnader, för 
att undvika fuktproblem. De vanligaste förekomna fukttransporterna är 
beskrivna nedan. [2] 

4.1.1 Fuktdiffusion 
Fuktdiffusion transporteras genom olika ånghaltskillnader av en 
byggnadsdels in- och utsida. I Sverige är ånghalten vanligtvis mindre 
utomhus än vad den är inomhus, vilket innebär att ångan vill jämna ut 
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sig och därmed transporteras från insidan av byggnaden till utsidan. 
Relativa fuktigheten kan då öka och leda till fuktskador i byggnaden. 
Byggnader påverkas även av fuktproblem på grund av fuktdiffusion 
från marken. [5] 

 

4.1.2 Fuktdiffusion från marken 
I marken finns det även fukt i form av vattenånga som byggnader 
behöver skyddas mot. Då fuktskyddet i marken dimensioneras ska den 
relativa fuktigheten (RF) i marken alltid räknas vara 100%. Både 
temperaturfördelningen som vandrar genom golvet och 
ånggenomgångsmotstånden i materialen behöver vara givna för att 
göra en bedömning om hur byggnaden påverkas av markfukten i 
ångfas. Då en byggnad värms upp kommer marken under att värmas 
upp med tiden. Temperaturerna i marken närmast byggnadens 
ytterväggar kommer variera beroende på utetemperaturen, eftersom 
sträckan jord mellan grund och utetemperatur är kort där. Däremot vid 
byggnadens mitt kan jorden under vara lika mycket uppvärmd under 
hela året för byggnader som är bredare än 6-8 meter och har en 
konstant temperatur inomhus.  

 

Fuktskydd måste dimensioneras för att undvika att markfukten inte ska 
diffundera och skapa fuktproblem för anslutande 
byggnadskomponenter eller övriga material som kan vara känsliga i 
byggnadsdelen. Ångskyddet i golvkonstruktionen kan dimensioneras 
på flera olika sätt beroende på vilken golvbeläggning som väljs. Varken 
heltäckningsmattor eller liknande, samt limmet som används till dessa, 
får utsättas för mycket fukt. Den maximala relativa fuktigheten (RF) 
som får uppnås varierar mellan 80-95%. Variationen beror på vilket 
material som används, samt exponeringstiden. [5] 

 

4.1.3 Kapillärsugning 
Vatten i vätskeform kan strömma in i byggnadsmaterial via dess porer 
genom kapillärsugning. Porerna i materialet avgör hur högt vattnet kan 
transporteras. Desto mindre porerna är, desto högre kan vattnet sugas 
upp. Detta innebär att byggmaterial som har kontakt med flytande 
vatten kan under en kortare period suga åt sig stora mängder fukt. 
Även fuktiga material som kommer i kontakt med ett annat material 
kommer kunna göra ett fuktutbyte mellan materialen genom 
egenskapen kapillärsugning. Detta fuktutbyte kommer att hålla på 
mellan materialen tills porvattenundertrycket i materialen är lika. 
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Fukten kommer vandra från material som har lågt 
porvattenundertryck, till material som har högre porvattenundertryck. 
Detta innebär att ett eller flera kapillärbrytande skikt behövs vid 
projektering och utförande av grunder, för att slippa fuktproblem på 
grund av kapillärsugning. [2] 

 

4.1.4 Fuktkonvektion 
Temperaturskillnader, byggnadens ventilationssystem och vind skapar 
skillnader i lufttrycket. Lufttrycksskillnader gör att luft tar sig genom 
byggnaders otätheter och fukten i luften tas med och kan skapa 
fuktproblem. Mängden fukt som tar sig in i byggnaden på grund av 
fuktkonvektion beror på luftens ånghalt, byggnadens täthet, samt 
tryckskillnadens storlek. Fuktkonvektion kan bara leda till 
kondensation i byggnader om ånghalten inomhus är större än 
mättnadsånghalten utomhus och det är övertryck invändigt. Då 
kommer den varma luften vilja ta sig ut genom otätheter och när den 
möter den kallare luften från utsidan, kommer den relativa fuktigheten 
(RF) öka och kunna leda till kondens i byggnaden. [2] [5] 

 

4.2 Kondensation 
Det uppstår kondens då ånghalten i luften blir högre än 
mättnadsånghalten. Detta innebär att material som har porer fyllda av 
en större mängd fukt än vad materialet kan hålla, kommer överstiga 
mättnadsånghalten. Fukten som då kondenserar är överskottsfukt från 
materialets porer som har omvandlats från gasform till vätskeform, till 
vatten. Det är även vanligt att kondens uppstår då uppvärmd luft 
kommer i kontakt med en kall yta. Detta sker eftersom varm luft kan 
bära en större mängd fukt än vad den kalla kan. Det är viktigt att 
undvika kondensation i byggnader, eftersom det kan bidra till 
fuktskador. Detta betyder att man alltid försöker undvika att samtliga 
ånghalter i en byggnads varierande material, inte blir större än 
mättnadsånghalterna. [2] 

 

4.3 Byggfukt 
I byggnadens tidiga skede är det viktigt att skydda grunden mot 
byggfukt. Betongens uttorkningsbehov kan reduceras genom att bland 
annat skydda den mot fukt, till exempel nederbörd. Beroende på 
omgivande material, samt uttorkningstid dimensioneras fuktskyddet 
mot byggfukt olika. Då byggfukten i betongplattan torkats ut en del, 
kan plastmattor, trägolv etc. läggas ut med ett fuktskydd mellan sig och 
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betongen. Den kritiska relativa fuktigheten avgör mängden byggfukt 
som behöver uttorkas för att plastmattor ska kunna limmas mot 
betongen. För mer info angående byggfukt, se Bilaga B15.1. [5]
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5. HEAT2 
Beräkningsprogrammet Heat2 är en tvådimensionell programvara som 
kan beräkna bland annat köldbryggor och temperaturer genom en 
konstruktionsdel. Om konstruktionen inte är bra definierad, kan 
programmet få problem med att beräkna köldbryggor. För det mesta 
klarar Heat2 av att beräkna ut ett värde för det totala värmeflödet som 
genomströmmar byggnadsdelarna. Därefter kan man ändra detaljen så 
dem anslutande byggnadsdelarna får ut ett eget värmeflödesvärde. 
Detta innebär att man kan ta detaljens värde för det totala värmeflödet 
och subtrahera bort byggnadsdelarnas värmeflödesvärden så att enbart 
ett värde för köldbryggan fås, vilket framgår i Figur 5.0. [7] [8] 

   
Figur 5.0 Förtydligande av vilka delar (värden) som subtraheras bort vid 
uträkning av den linjära köldbryggan vid en kantbalk.   

 

Heat2 är ett simpelt beräkningsprogram. Med hjälp av rektanglar 
modellerar man upp den tänkta modellen som ska beräknas. För att få 
ett så korrekt värde som möjligt är det viktigt att komponenterna 
(rektanglarna) är i kontakt med varandra.  

 

Vid modellering behöver några viktiga värden anges. Bland annat 
materialens värden för dess värmeledningsförmåga, randvillkor, 
temperaturer (in och utsidan) och värmemotstånd. Dessa värden 
varierar och påverkar en byggnadsdel olika mycket beroende på dess 
uppbyggnad. Det går att skriva ut resultatdokument från programmet, 
där värden som har använts, samt de resultatsvärden man fått fram 
finns dokumenterat, se Bilaga 5.  

 

5.1 Köldbryggor i anslutning till mark 
Vid modellering av konstruktionsdelar som är i kontakt med marken 
behöver man anpassa markens storlek för att få rätt beräkningar av 
värmeflödet i programmet. Eftersom värmen från byggnaden sprider 
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sig djupt ned i marken är det därför nödvändigt att modellera 
byggnaden enligt figur 5.1. för att få en korrekt beräkning. Denna 
standarden är beskriven i SS-EN ISO 10211:2007. [3] [8] 

 
Figur 5.1 Förklaring för markens storlek vid beräkningar [7] 
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6. METOD 
Arbetet kommer genomföras genom en intervjustudie, modellering av 
detaljer i revit, modellering och simulering av detaljerna i Heat2 och 
analysering. I kommande kapitel beskrivs utförandet i olika steg för att 
lösa problemen metodiskt.  

 

6.1 Modellering i Revit 
Med hjälp av datorprogrammet Revit modellerades planritningar, 
detaljer och väggelevationer för att illustrera och beskriva detaljerna 
som sedan kommer simuleras i datorprogrammet Heat2. Eftersom 
Revit är ett 3D-program framställdes även en 3D-bild av 
konstruktionen med genomskinliga väggar och betongplatta, se Figur. 
6.1. I figuren kan man tydligt se hur genomsläppen är punktvis 
placerade längs med väggarna för att sprida lasten ned i betongsulorna 
och samtidigt kunna ge en god isoleringsmöjlighet.  I kommande 
avsnitt ges en tydligare förklaring av hur genomsläpp utformas och 
placeras genom 3D-ritningar, planritningar, detaljritningar och 
väggelevationer.  

 

 
Figur 6.1 3D-bild på konstruktionen  

I genomförandet kommer genomsläpp med olika dimensioner och olika 
s-avstånd att undersökas. I tabell 6.1 redovisas vilka dimensioner och s-
avstånd som ska undersökas. 
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Tabell 6.1 Genomsläppens dimensioner och s-avstånd.   

Genomsläpp 
Yttervägg (mm) 

Genomsläpp 
Innervägg (mm) 

s-avstånd            
(mm) 

500x300 300x300 s900 

500x400 300x400 s900 

500x500 300x500 s900 

500x300 300x300 s1200 

500x400 300x400 s1200 

500x500 300x500 s1200 

 

Modelleringen inleddes genom framtagning av 
planritningar/grundritningar med olika dimensioner och s-avstånd på 
genomsläppen, se Figur 6.2 och Bilaga 1, för resterande planritningar 
med andra dimensioner och s-avstånd. På planritningarna kan man se 
genomsläppens utformning, placeringar, samt vart detaljerna och 
väggelevationerna är skurna. För en tydligare beskrivning av 
genomsläppens utformningar, placeringar, kantbalkarnas (KB) höjd och 
grundsulornas (GS) höjd, se Figur 6.3 och Bilaga B2, för förtydligande 
av de övriga dimensionerna och s-avstånd.  

 
Figur 6.2 Planritning. Genomsläpp underyttervägg 500x300 s900 och 
genomsläpp innervägg 300x300 s900
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Figur 6.3 Förtydligande av mått för planritningen i Figur 6.2. Yttervägg och 
Innervägg 

 

Då planritningarna färdigställts påbörjas genomförandet av 
detaljritningar. Dessa modelleras för att ge illustrerande figurer som 
beskriver konstruktionens uppbyggnad. Fyra olika detaljer modelleras, 
där två av detaljerna är anslutning mellan yttervägg/kantbalk och två 
är anslutning mellan innervägg/platta på mark. Det behövs två olika 
detaljer för båda anslutningar. För varje anslutning modelleras en detalj 
där snittet skär genom ett genomsläpp, se Figur 6.4 och 6.5, samt en 
detalj där snittet inte skär genom ett genomsläpp, se Figur 6.6 och 6.7. 
Dessa detaljer gäller för alla undersökta konstruktioner men 
genomsläppens längd och s-avstånd varierar.  
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Figur 6.4 Uppbyggnad av detalj vid kantbalk, med genomsläpp. Snitt A-A, se 
planritning i Figur 6.2.   

 

 
Figur 6.5 Uppbyggnad av detalj under innervägg, med genomsläpp. Snitt B-B, 
se planritning i Figur 6.2.  
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Figur 6.7 Uppbyggnad av detalj vid kantbalk, utan genomsläpp. Snitt A-A, se 
planritning i Figur 6.2  

 
Figur 6.8 Uppbyggnad av detalj under innervägg, utan genomsläpp.         
Snitt B-B, se planritning i Figur 6.2. 
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Väggelevationer modelleras för att ge illustrerande figurer som beskriver 
genomsläppens längder och s-avstånd. Väggelevationer tas fram på både 
ytterväggar, se Figur 6.9, och innerväggar, se Figur 6.10. För att se övriga 
undersökta väggelevationer, se Bilaga 3. 

 
Figur 6.9 Väggelevation med genomsläpp vid yttervägg. Snitt C-C.   

 
Figur 6.10 Väggelevation med genomsläpp vid innervägg. Snitt D-D.  

 

6.2 Modellering i Heat2 
Vid simulering av konstruktionernas temperaturer och linjära 
köldbryggor har beräkningsprogrammet Heat2 används. 
Simuleringarna har utförts enligt kapitel 5. I kommande avsnitt 
beskrivs tillvägagångssättet i Heat2 i olika steg för att undersöka 
golvtemperaturer och linjära köldbryggor metodiskt. 

 

6.2.1 Antaganden  
För att beräkningarna i Heat2 ska fungera har några antaganden gjorts. 
Förhållandena i verkligheten är dynamiska men i beräkningsprogram 
ändras dessa förhållanden till stationära och därmed krävs vissa 
antaganden. Heat2 klarar endast av två olika temperaturskillnader vid 
fullständig beräkning. I avsnitt 6.3 beskrivs vilka temperaturer som 
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antagits. Vid simuleringarna har ett antagande på byggnadens storlek 
gjorts, eftersom markens storlek utförs enligt Figur 5.1. Konstruktionens 
mått har antagits vara 10m bred och 20m lång för alla konstruktioner, 
oavsett dimensioner och s-avstånd på genomsläppen. Även ett 
antagande om att varje genomsläpp bidrar till en linjär köldbrygga har 
gjorts. Därmed har simuleringarna gjorts på enbart ett genomsläpp för 
de olika konstruktionerna, se avsnitt 6.2.2. Ett antagande om 
temperaturer och geografisk plats har gjorts, se avsnitt 6.3 

För ytterligare fördjupning angående köldbryggeberäkningar och 
simuleringar i Heat2, se [7] och [8]. 

 

6.2.2 Anslutning yttervägg/kantbalk 
Innan modelleringen i Heat2 börjades, sammanställdes en 
materialtabell som visar alla ingående materials värmekonduktivitet, se 
tabell 6.1. Materialen är tagna från konstruktionsdetaljernas 
utformande och materialens värmekonduktivitet är hämtade från [9]. 

 

Tabell 6.1 Materialvärden 

 

 λx [W/(m· K)] λy [W/(m· K)] 

Betong 1.7 1.7 

Cellplast 0.037 0.037 

Makadam 3.0 3.0 

PIR 0.024 0.024 

Isodrän 0.042 0.042 

 

Modelleringen i Heat2 av anslutningen mellan yttervägg och kantbalk 
påbörjades genom att med hjälp av rektanglar, utforma detaljerna enligt 
de framtagna konstruktionsdetaljerna från revit. Detaljerna utformades 
på samma sätt men med skillnaden att den ena detaljen är utan 
genomsläpp, medan den andra detaljen är med genomsläpp. 
Modelleringen av dessa detaljer redovisas i Figur 6.11 och Figur 6.12.   
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Figur 6.11 Modellering av anslutning yttervägg/kantbalk utan genomsläpp 

 
Figur 6.12 Modellering av anslutning yttervägg/kantbalk med genomsläpp 

 

Enligt [3] ska konstruktionsdelarna i detaljerna ha en längd på minst en 
meter för beräkningarna. Köldbryggan vid en anslutning mellan 
yttervägg/kantbalk påverkar i dem flesta fallen väggens värmeflöde 
efter mer än en meter. Därför har ytterväggens längd istället valts att vara 
två meter i beräkningarna. Men eftersom detaljerna som undersöks i 
detta arbete är i anslutning till mark, kommer konstruktionsdelen mot 
mark vara längre än en meter. Eftersom byggnaden antas vara 10 meter 
bred, kommer plattan modelleras 5 meter lång, enligt Kapitel 5. Detta 
innebär också att markens bredd bort från byggnaden, samt markens 
djup modelleras 25 meter lång. Markens utformande för korrekt 
modellering redovisas i Figur 6.13. 
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Figur 6.13 Markens utformning vid modellering av anslutning 
yttervägg/kantbalk.  

 

6.2.3 Anslutning innervägg/platta på mark 
Modelleringen i Heat2 av anslutningen mellan innervägg och platta på 
mark påbörjades precis som för anslutningen mellan yttervägg och 
kantbalk. Genom att utforma detaljerna med hjälp av rektanglar enligt 
de framtagna konstruktionsritningarna från revit. Detaljerna utformades 
på samma sätt men med skillnaden att den ena detaljen är utan 
genomsläpp, medan den andra detaljen är med genomsläpp. 
Modelleringen av dessa detaljer redovisas i Figur 6.14 och Figur 6.15.   

 

 

Figur 6.14 Modellering av anslutning innervägg/platta på mark utan 
genomsläpp 
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Figur 6.15 Modellering av anslutning innervägg/platta på mark med 
genomsläpp 

 

6.2.4 Genomsläpp från väggelevation 
Modelleringen av genomsläpp från väggelevationerna gjordes på lika 
sätt oavsett om det var ett genomsläpp under ytterväggen eller 
innerväggen. Det som skiljde modelleringen åt är tjockleken på betongen 
över genomsläppen. För väggelevationerna vid ytterväggen är betongen 
tjockare på grund av snitt genom kantbalken, medan den är tunnare vid 
innerväggen på grund av snitt genom betongplattan. Som nämndes i 
avsnitt 6.2.3, så utformas inte detaljerna på lika sätt som de framtagna 
väggelevationerna, utan endast för ett genomsläpp. Modelleringen för 
genomsläpp från väggelevationerna redovisas i Figur 6.16 vid anslutning 
av yttervägg/kantbalk och i Figur 6.17 vid anslutning av 
innervägg/betongplatta. För att se modelleringen av övriga dimensioner 
och s-avstånd, se Bilaga 4.   

 
Figur 6.16 Modellering av genomsläpp vid ytterväggen, 500x300 s900.
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Figur 6.17 Modellering av genomsläpp vid innervägg, 300x300 s900. 

 
6.3 Beräkning av golvtemperaturer och linjära 
köldbryggor 
Vid simulering av golvtemperaturer har inomhustemperaturen valts till 
23 ºC. Detta eftersom den största medelinomhustemperaturen har mätts 
upp och beräknats till 22,3 + 0,2 ºC [10]. Eftersom detta är medel, väljs 
inomhustemperaturen till 23 ºC i beräkningarna, för att 
överdimensionera. Utomhustemperaturen har valt tills -20 ºC eftersom 
det är medelvärdet för dimensionerande vinterutomhustemperaturer i 
Mellansverige. [11] Medan vid simulering av linjära köldbryggor har 
temperaturskillnaden inomhus och utomhus valts till 1 grad. Vilket 
innebär att inomhustemperaturen har valts till 1 ºC och 
utomhustemperaturen valt till 0 ºC. Vid beräkning av linjära 
köldbryggor räknas detaljens totala värmeflöde ut. Efter 
vidareberäkning räknas Ψ-värdet ut. Vid beräkning av golvtemperatur 
för innerväggar har en marktemperatur på 0 ºC antagits vid ett givet 
djup enligt Kapitel 5.. Djupt nere i marken på vintern når inte 
temperaturen 0 ºC, då snön isolerar, så att välja 0 ºC är 
överdimensionering.  

 

6.4 Genomförande av intervjuer 
Intervjuer genomfördes med bland annat byggdoktorer, 
fuktsakkunniga, skadeutredare och golvvärmeleverantör. Detta för att 
framförallt få svar på frågor angående golvvärmens- och värmekudden 
under byggnaders påverkan på byggnader med genomsläpp. Det är 
nödvändigt att intervjua och diskutera frågorna med erfarna inom 
ämnet för att få fram bra svar. Samma intervjufrågor ställdes till alla 
respondenter som intervjuades. Då frågorna inte alltid har ett enkelt 
svar, diskuterades och reflekterades olika faktorer som kan påverka 
svaren på frågorna. För att se intervjufrågornas som användes i studien, 
se Bilaga 7. 
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7. RESULTAT  
I kommande kapitel redovisas resultat från beräkningar för anslutning 
mellan yttervägg/kantbalk med och utan genomsläpp och anslutning 
mellan innervägg/betongplatta med och utan genomsläpp. Två detaljer 
från genomsläpp från väggelevationerna kommer också att redovisas. 
För att se övriga beräkningsresultat för genomsläpp från 
väggelevationerna, se Bilaga B4.1. I slutet av kapitlet redovisas ett 
avsnitt om vad resultatet av intervjuerna ledde till för svar.  

 

Alla tabellvärden i kommande kapitel är hämtade direkt från 
resultatdokumenten som skrivits ut från Heat2, se Bilaga B5.1-B14.1.  

Förklaring av definitioner i tabellerna: 

 Yta – Ytan i detaljen som redovisas.  
 q – Värmeflöden genom byggnadsdetaljen med enheterna 

W/m2, alternativt W/m för linjär köldbrygga. 
 Längd – Konstruktionsdelens längd. 
 BC – Boundery conditions. Beskriver från och till vilka ytor som 

värmen flödar.   
 Yttemperatur – Temperaturen på den angivna ytan. 

7.1 Beräkning av anslutning yttervägg/kantbalk 
Vid beräkningarna söks värdet för den linjära köldbryggan (ΨKöldbrygga) 
med enheten W/mK. Vid beräkningarna används de fetmarkerade 
värmeflödena i tabellerna. De positiva värdena kommer användas, då 
dessa visar energiförlusterna från ytorna. Då värdet är negativt visar 
det delen energiflöde som når de resterande ytorna som är definierade. 
I detta arbete är inte dessa siffror av betydelse. De uträknade linjära 
köldbryggorna kommer automatiskt få enheten W/mK, då 
temperaturskillnaden i beräkningarna utförs med 1K.  

 

7.1.1 Utan genomsläpp 
I Figur 7.1 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen utan 
genomsläpp.  
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Figur 7.1 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor 

 

I Tabell 7.1 redovisas värmeflödet genom hela konstruktionen för 
anslutning mellan yttervägg/kantbalk utan genomsläpp. Med hjälp av 
tabellvärdena kan Ψ-värdet för hela konstruktionen räknas ut genom 
att addera värmeflödena som passerar genom ytorna 3 och 4.  

 

Tabell 7.1 Värden från Hela konstruktionen 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

3 0.1193 0.5967 5 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

4 0.2113 0.4396 2.08 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

6 -0.1913 -0.3826 2 [3] T = 0 Rse = 0.04 

7 -0.0261 -0.6537 25 [3] T = 0 Rse = 0.04 

 

I Tabell 7.2 redovisas värmeflödet genom enbart ytterväggen. Ur 
tabellen kan ΨYtterväggen avläsas. Samma numrering gäller som för Figur 
7.1. 

 

Tabell 7.2 Värden för endast ytterväggen. 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

4 0.1883 0.3916 2.08 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

6 -0.1883 -0.3916 2.08 [3] T = 0 Rsi = 0.04 
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I Tabell 7.3 redovisas värmeflödet genom enbart plattan. Ur tabellen 
kan ΨPlattan avläsas. Samma numrering gäller som för Figur 7.1. 

 

Tabell 7.3 Värden för endast plattan. 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

3 0.0949 0.4745 30.36 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

1 -0.0156 -0.4744 5 [3] T = 0 Rsi = 0.04 

 

I Figur 7.2 redovisas värmefördelningen genom anslutning 
yttervägg/kantbalk utan genomsläpp. Skalan genom konstruktionen är 
som tidigare nämnt 0K där det är som kallast (lila färg) och 1K där det 
är som varmast (rosa färg).  

 

 
Figur 7.2 Konstruktionens värmefördelning 

 

I Tabell 7.4 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

 

Tabell 7.4 Beräkning av köldbrygga vid yttervägg utan genomsläpp.  

ΨHela = 0.5967 + 0.4396 = 1.0363 [W/mK] 

ΨYtterväggen = 0.3916 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.4398 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 1.0363 – 0.3916 – 0.4398 = 0.2049 [W/mK] 
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Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturerna 
som beskrevs i avsnitt 6.3. Ur Figur 7.3 kan resultatet av 
golvtemperaturen för konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen i 
närheten av ytterväggen ligger runt 21-23 ºC där inget genomsläpp 
finns.  

 

 
Figur 7.3 Temperatur fördelning genom anslutning yttervägg/kantbalk utan 
genomsläpp.  

 

7.1.2 Med genomsläpp 
Numrering av ytorna i konstruktionen med genomsläpp redovisas i 
Figur 7.4.  
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Figur 7.4 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor  

 

I Tabell 7.5 redovisas värmeflödet genom hela konstruktionen för 
anslutning mellan yttervägg/kantbalk med genomsläpp. Med hjälp av 
tabellvärdena kan Ψ-värdet för hela konstruktionen räknas ut genom 
att addera värmeflödena som passerar genom ytorna 3 och 4.  

 

Tabell 7.5 Värden för Hela konstruktionen 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

3 0.1711 0.8555 5 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

4 0.2671 0.5556 2.08 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

6 -0.1892 -0.3784 2 [3] T = 0 Rse = 0.04 

7 -0.0413 -1.0327 25 [3] T = 0 Rse = 0.04 

 

I Tabell 7.6 redovisas värmeflödet genom enbart ytterväggen. Ur 
tabellen kan ΨYtterväggen avläsas. Samma numrering gäller som för Figur 
7.4. 

 

Tabell 7.6 Värden för enbart ytterväggen. 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

4 0.1883 0.3916 2.08 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

6 -0.1883 -0.3916 2.08 [3] T = 0 Rsi = 0.04 

 

I Tabell 7.7 redovisas värmeflödet genom enbart plattan. Ur tabellen 
kan ΨPlattan avläsas. Samma numrering gäller som för Figur 7.4. 

 

Tabell 7.7 Värden för enbart plattan. 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

3 0.1338 0.6689 30.36 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

1 -0.022 -0.6689 5 [3] T = 0 Rsi = 0.04 
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I Figur 7.5 redovisas värmefördelningen genom anslutning 
yttervägg/kantbalk med genomsläpp. Skalan genom konstruktionen är 
som tidigare nämnt 0K där det är som kallast (lila färg) och 1K där det 
är som varmast (rosa färg).  

 

 
Figur 7.5 Konstruktionens värmefördelning 

 

I Tabell 7.8 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
beräknade Ψ-värden.  

 

Tabell 7.8 Beräkning av köldbrygga vid yttervägg med genomsläpp. 

ΨHela = 0.8555 + 0.5556 = 1.4111 [W/mK] 

ΨYtterväggen = 0.3916 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.4398 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 1.4111 – 0.3916 – 0.4398 = 0.5797 [W/mK] 

 

Ur Figur 7.6 kan resultatet av golvtemperaturen för konstruktionen 
avläsas. Golvtemperaturen i närheten av ytterväggen ligger runt 14,5-
15ºC där genomsläpp finns. 
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Figur 7.6 Temperatur fördelning genom anslutning yttervägg/kantbalk med 
genomsläpp.  

 

7.1.3 Sammanställning av resultat 
Vid en sammanställning och jämförelse av anslutning 
yttervägg/kantbalk med och utan genomsläpp visas en tydlig skillnad. 
I Tabell 7.9 redovisas den linjära köldbryggan för varje snitt, den 
procentuella minskningen av den linjära köldbryggan då anslutningen 
inte har något genomsläpp och golvtemperaturerna vid ytterväggen.  

 

Tabell 7.9 Sammanställning av resultat. 

 ΨKöldbrygga  

[W/mK] 
Minskad 
köldbrygga 
(%) 

Golvtemperatur 
vid yttervägg 
(ºC) 

Med 
genomsläpp 

0.5797 0% 14,5-15 

Utan 
genomsläpp 

0.2049 64,7%  21-23 
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7.2 Beräkning av anslutning innervägg/platta på mark 
Kommande beräkningar utförs på samma sätt som för avsnitt 7.1, men i 
detta fall gäller det en anslutning mellan innervägg och platta på mark. 
Det innebär att ΨPlattan kommer behövas subtraheras två gånger från 
ΨHela för att få ut ΨKöldbrygga.   

 

7.2.1 Utan genomsläpp 
I Figur 7.7 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen utan 
genomsläpp.  

 

 

Figur 7.7 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor 

 

I Tabell 7.10 redovisas värmeflödet genom hela konstruktionen för 
anslutning mellan innervägg/platta på mark utan genomsläpp. Med 
hjälp av tabellvärdena kan Ψ-värdet för hela konstruktionen räknas ut 
genom att addera värmeflödena som passerar genom ytorna 3 och 7.  

 

Tabell 7.10 Värden för Hela konstruktionen 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

1 -0.0881 -0.4581 5.2 [3] T = 0 Rse = 0.04 

3 0.0855 0.2139 2.5 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

4 0.0079 0.0157 2 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

6 0.0079 0.0157 2 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

7 0.0855 0.2139 2.5 [2] T = 1 Rsi = 0.13 
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I Tabell 7.11 redovisas värmeflödet genom enbart plattan. Ur tabellen 
kan ΨPlattan avläsas. Samma numrering gäller som för Figur 7.7. 

 

Tabell 7.11 Värden för enbart plattan. 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

1 -0.0795 -0.1987 2.5 [3] T = 0 Rsi = 0.04 

3 0.0795 0.1987 2.5 [2] T = 1 Rse = 0.13 

 

 

I Figur 7.8 redovisas värmefördelningen genom anslutning 
innervägg/platta på mark utan genomsläpp. Skalan genom 
konstruktionen är som tidigare nämnt 0K där det är som kallast (lila 
färg) och 1K där det är som varmast (rosa färg).  

 

 
Figur 7.8 Konstruktionens värmefördelning 

 

I Tabell 7.12 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell 7.12 Beräkning av köldbrygga vid innervägg utan genomsläpp. 

ΨHela = 0.2139 + 0.2139 = 0.4278 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.1987 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.4278 –0.1987*2 = 0.0304[W/mK] 
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Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.9 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen i närheten av innerväggen 
ligger på 23 ºC där inget genomsläpp finns.  

 

 
Figur 7.9 Temperatur fördelning genom anslutning innervägg/platta på mark 
utan genomsläpp.  

 

7.2.2 Med genomsläpp 
I Figur 7.10 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen med 
genomsläpp.  

 

 
Figur 7.10 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor 

 

I Tabell 7.13 redovisas värmeflödet genom hela konstruktionen för 
anslutning mellan innervägg/platta på mark med genomsläpp. Med 
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hjälp av tabellvärdena kan Ψ-värdet för hela konstruktionen räknas ut 
genom att addera värmeflödena som passerar genom ytorna 3 och 7.  

 

Tabell 7.13 Värden för Hela konstruktionen. 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

1 -0.1255 -0.6528 5.2 [3] T = 0 Rse = 0.04 

3 0.1054 0.2634 2.5 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

4 0.0315 0.0631 2 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

6 0.0315 0.0631 2 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

7 0.1054 0.2634 2.5 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

 

I Tabell 7.14 redovisas värmeflödet genom enbart plattan. Ur tabellen 
kan ΨPlattan avläsas. Samma numrering gäller som för Figur 7.10. 

 

Tabell 7.14 Värden för enbart plattan. 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

1 -0.0795 -0.1987 2.5 [3] T = 0 Rsi = 0.04 

3 0.0795 0.1987 2.5 [2] T = 1 Rse = 0.13 

 

 

I Figur 7.11 redovisas värmefördelningen genom anslutning 
innervägg/platta på mark med genomsläpp. Skalan genom 
konstruktionen är som tidigare nämnt 0K där det är som kallast (lila 
färg) och 1K där det är som varmast (rosa färg).  
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Figur 7.11 Konstruktionens värmefördelning 

 

I Tabell 7.15 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell 7.15 Beräkning av köldbrygga vid innervägg med genomsläpp.  

ΨHela = 0.2634 + 0.2634 = 0.5388 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.1987 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.5388 –0.1987*2 = 0.1414[W/mK] 

 

Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.12 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen i närheten av innerväggen 
ligger på 21.85 ºC där genomsläpp finns.  
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Figur 7.12 Temperatur fördelning genom anslutning innervägg/platta på mark 
med genomsläpp. 

 
7.2.3 Sammanställning av resultat 
Vid en sammanställning och jämförelse av anslutning innervägg/platta 
på mark med och utan genomsläpp visas en tydlig skillnad gällande 
köldbrygga medan en mindre skillnad i temperaturskillnad. I Tabell 
7.16 redovisas den linjära köldbryggan för varje snitt, den procentuella 
minskningen av den linjära köldbryggan då anslutningen inte har något 
genomsläpp och golvtemperaturerna vid ytterväggen. 

 

Tabell 7.16 

Snitt ΨKöldbrygga  

[W/mK] 
Minskad 
köldbrygga 
(%) 

Golvtemperatur 
vid yttervägg 
(ºC) 

Med 
genomsläpp 

0.1414 0% 21.85 

Utan 
genomsläpp 

0.0304 79%  23 
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7.3 Beräkning av genomsläpp från väggelevationer 
Två detaljer på genomsläpp från väggelevationerna kommer att 
redovisas i detta avsnitt. För att se övriga beräkningsresultat för 
genomsläpp från väggelevationerna, se Bilaga 4. I slutet av avsnittet 
sammanställs en summering och av resultat från alla beräkningsresultat 
på genomsläpp från väggelevationer.  

7.3.1 Yttervägg, genomsläpp 500x300, s900 
I Figur 7.13 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 500x300 och s-
avstånd 900mm vid ytterväggen. 

 

 

 

Figur 7.13 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor 

I Tabell 7.17 redovisas värmeflödet genom hela konstruktionen för 
yttervägg med genomsläpp 500x300, s900. Tabellvärdet ger Ψ-värdet 
för hela konstruktionen.  

 

Tabell 7.17 Värmeflöde genom hela detaljen 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

1 -0.7586 -0.6827 0.9 [3] T = 0 Rse = 0.04 

3 0.7586 0.6827 0.9 [2] T = 1 Rsi = 0.13 
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I Tabell 7.18 redovisas värmeflödet genom enbart plattan. Ur tabellen 
kan ΨPlattan avläsas.  

Tabell 7.18 Värmeflöde för plattan 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

1 -0.2742 -0.0822 0.3 [3] T = 0 Rsi = 0.04 

3 0.2741 0.0822 0.3 [2] T = 1 Rse = 0.13 

 

 

I Figur 7.14 redovisas värmefördelningen genom konstruktionen. 
Skalan genom konstruktionen är som tidigare nämnt 0K där det är som 
kallast (lila färg) och 1K där det är som varmast (rosa färg).  

 
Figur 7.14 Konstruktionens värmefördelning 

 

I Tabell 7.19 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell 7.19 Beräkning av köldbrygga för genomsläpp vid yttervägg 500x300 
s900. 

ΨHela = 0.6827 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.0822 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.6827 – 0.0822*2 = 0.5183 [W/mK] 
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Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.15 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen i över genomsläppet är runt 
21 ºC. 

 
Figur 7.15 Golvtemperatur för genomsläpp under ytterväggen, 500x300, s900 

 

7.3.2 Innervägg, genomsläpp 300x300, s900 
I Figur 7.16 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 300x300 och  
s-avstånd 900mm vid innerväggen. 

 
Figur 7.16 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor 
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7.3.2 Innervägg, genomsläpp 300x300, s900 
I Figur 7.16 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 300x300 och  
s-avstånd 900mm vid innerväggen. 

 
Figur 7.16 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor 

 

I Tabell 7.20 redovisas värmeflödet genom hela konstruktionen för 
innervägg med genomsläpp 300x300, s900. Tabellvärdet ger Ψ-värdet 
för hela konstruktionen.  

Tabell 7.17 Värden för Hela konstruktionen. 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

1 -0.8323 -0.7491 0.9 [3] T = 0 Rse = 0.04 

3 0.8323 0.7491 0.9 [2] T = 1 Rsi = 0.13 

 

I Tabell 7.21 redovisas värmeflödet genom enbart plattan. Ur tabellen 
kan ΨPlattan avläsas. Samma numrering gäller som för Figur 7.16. 

Tabell 7.21 Värden för enbart plattan. 

Yta q 
[W/m2] 

q 
[W/m] 

Längd 
[m] 

BC Yttemperatur 
[K] 

Värmeövergångsmotstånd 
[m2K/W] 

1 -0.2833 -0.085 0.3 [3] T = 0 Rsi = 0.04 

3 0.2833 0.085 0.3 [2] T = 1 Rse = 0.13 
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I Figur 7.17 redovisas värmefördelningen genom konstruktionen. 
Skalan genom konstruktionen är som tidigare nämnt 0K där det är som 
kallast (lila färg) och 1K där det är som varmast (rosa färg).  

 

 
Figur 7.17 Konstruktionens värmefördelning 

 

I Tabell 7.22 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell  7.22 Berälning av köldbrygga vid innervägg 300x300 s900.  

ΨHela = 0.7491 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.085 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.7491 – 0.085*2 = 0.5791 [W/mK] 

 

Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.18 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen över genomsläppet är runt 
21 ºC.  
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Figur 7.18 Golvtemperatur för genomsläpp under innerväggen, 300x300, s900 

 

7.3.3 Sammanställning av resultat 
Vid en sammanställning och jämförelse av genomsläppens dimensioner 
och s-avstånd visas en tydlig skillnad gällande köldbryggor medan 
skillnaden mellan golvtemperaturen knappt skiljde sig. I Tabell 7.23 
redovisas den linjära köldbryggan för varje snitt och golvtemperaturen.  

Tabelldefinitioner:  

 YV – Yttervägg 
 IV - Innervägg 
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Tabell 7.23 Sammanställning av genomsläppens dimensioner och s-avstånds 
köldbryggor och golvtemperaturer. 

Snitt ΨKöldbrygga  

[W/mK] 
Golvtemperatur 
(ºC) 

YV  500x300 
s900 

0.5183 21 

IV 300x300 
s900 

0.5791 21 

YV 500x400 
s900 

0.604 21 

IV 300x400 
s900 

0.6781 21 

YV 500x500 
s900 

0.6792 21 

IV 300x500 
s900 

0.7658 20 

YV 500x300 
s1200 

0.5018 21 

IV 300x300 
s1200 

0.5517 21 

YV 500x400 
s1200 

0.5898 21 

IV 300x400 
s1200 

0.6509 21 

YV 500x500 
s1200 

0.6692 21 

IV 300x500 
s1200 

0.7407 21 

 

7.4 Resultat av intervjuer 
Intervjuerna gav svar på hur byggnader med genomsläpp påverkas av 
golvvärme, samt hur värmekudden under byggnader med genomsläpp 
påverkas. Efter diskussioner och reflektioner med bland annat 
fuktsakkunniga visade det sig att svaren inte alltid är helt självklara. 
Genomsläppens påverkan på värmekudden under byggnaden visade 
sig vara negativ. Hur mycket negativt genomsläppen bidrar med beror 
på flera faktorer. Några faktorer som påverkar värmekudden under 
byggnader är byggnadens storlek, andelen värme som sprids i marken, 
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ytskikt, drifttemperatur, markuppbyggnad, geografisk plats, golvvärme 
etc. Detta innebär alltså att genomsläpps påverkan bidrar negativt i 
form av att värmeförluster från byggnaden sprids mer genom 
genomsläppen än där det inte är några genomsläpp. Men om denna 
värmetillförsel bidrar negativt är olika i olika projekt beroende på de 
övriga faktorerna.  

 

I intervjuerna diskuterades konstruktionens ytskikt på golvet. 
Värmekudden under byggnader kan påverka olika mycket beroende på 
golvets ytskikt. Då golvet saknar ytskikt och enbart består av betongen, 
skapas inga problem. Däremot om ytskiktet består av plastmatta eller 
träparkett kan problem uppstå. Då gäller det att temperaturdifferensen 
mellan betongens överkant och isoleringens underkant är tillräckligt 
stor för att inte skapa ett ångtryck som bidrar till fuktdiffusion. Detta 
bör inte bli ett problem för mindre byggnader med genomsläpp. Men 
då byggnaden blir större, kommer marken värmas upp mer.  

 

Intervjuerna gav även information om att genomsläppen vid anslutning 
yttervägg/kantbalk inte berörs så mycket av värmekudden. I mindre 
byggnader med genomsläpp är det inte säkert att det behövs en 
ångspärr, då värmeisoleringen kan räcka som fuktskydd.  

 
Vid intervju med en golvvärmeleverantör gavs resultatet att golvvärme 
inte är att rekommendera för byggnader med genomsläpp på grund av 
för lite isolering. Men det påpekas även att golvvärme har funnits 
under en längre period och att det finns plattor med golvvärme som har 
endast 100mm isolering under som inte har några problem. Det skiljer 
sig från projekt till projekt. Det nämns att isoleringens 
värmekonduktivitet, betongtjocklek och markuppbyggnad är faktorer 
som avgör golvvärmens påverkan. Golvvärme i byggnader med 
genomsläpp påverkar framförallt genomsläppen under innerväggarna. 
Det nämndes att en stor fördel med golvvärmen är att den hjälper till 
att torka ut betongen, men när det gäller byggnader med genomsläpp 
väger det negativa före det positiva och därför bör golvvärme 
undvikas.  
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8. ANALYS OCH DISKUSSION 
Vid beräkning av de linjära köldbryggorna för anslutning 
yttervägg/kantbalk ges ett intressant resultat. Enligt beräkningar 
minskas köldbryggan med 64,7% om man inte har något genomsläpp 
och istället har 100mm cellplast med ett λ-värde på 0.037 W/mK. Med 
genomsläpp blir köldbryggorna betydligt större än utan genomsläpp. 
Det beror på att isolering saknas och värmen kan sprida sig genom 
betongen ut till omgivningen. Eftersom värmeisoleringen längsmed 
kantbalkarna kommer vara 100mm utan genomsläpp och 0mm med 
genomsläpp, är det extra viktigt med en tjock sockelisolering.  

 

Golvtemperaturerna vid anslutning yttervägg/kantbalk skiljde sig 
väldigt mycket beroende på om anslutningen var med eller utan 
genomsläpp. Utan genomsläpp gav ett resultat på en golvtemperatur 
mellan 21-23 ºC, vilket är fullt acceptabelt och inom socialstyrelsens 
rekommendationer om yttemperatur på golv som ligger mellan 20-26 
ºC. Däremot med genomsläpp gav ett betydligt lägre värde på 
golvtemperaturen. Med en golvtemperatur på 14,5-15 ºC uppnås inte 
socialstyrelsens rekommendationer om golvtemperatur. Enligt 
socialstyrelsens riktvärden ska inte golvtemperaturen underskrida 16 
ºC, då bedöms en olägenhet av människors hälsa.  

 

Under en intervju med en fuktsakkunnig påpekades det att 
konstruktionens vägg inte var optimalt placerad ur en byggfysikalisk 
synvinkel. Då väggen flyttas ut mer så att väggisoleringen och 
sockelisolering livar med varandra, kommer ett bättre värde på 
köldbryggan och golvtemperaturen att ges. Då jag snabbt testade att 
flytta väggen längre ut visade det sig att golvtemperaturen vid 
ytterväggen blev strax över 16 ºC och därmed acceptabelt enligt 
socialstyrelsens riktvärden. Det påpekades även att väggen inte skulle 
kunna flyttas ut på detta vis på grund av konstruktionsmässiga skäl.  

 

Vid beräkningar av de linjära köldbryggorna för anslutning 
innervägg/platta på mark ges även här ett intressant resultat. Enligt 
beräkningar minskas köldbryggan med 79% om man inte har något 
genomsläpp och istället har 100mm cellplast med ett λ-värde på 0.037 
W/mK.  Med genomsläpp under innerväggen blir det en betydligt 
större värmeförlust än utan genomsläpp. Även i detta fall beror det på 
att isolering saknas under genomsläppen och värmen kan sprida sig 
genom betongen vidare till marken. Som man tydligt kan se i Figur 7.9, 
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så gör det inte så stor skillnad om det enbart är 100mm cellplast under 
innerväggen eller om det hade varit 300mm cellplast under 
innerväggen. Den linjära köldbryggan hade förstås varit mindre med 
300mm cellplast men skillnaden är inte alls lika stor som att ha 100mm 
cellplast eller 0mm cellplast. I Figur 7.12 kan man se att genomsläpp 
under en innervägg får värmen att passera betonglagren och sprida sig 
i marken under byggnaden. Det syns tydligt att den linjära 
köldbryggan från genomsläppen bidrar till en större värmekudde 
under byggnaden.  

 

Golvtemperaturerna längsmed innerväggar är sällan ett problem då det 
inte är vanligt att dessa påverkar värmeförluster i byggnader. I Tabell 
7.16 kan det avläsas att golvtemperaturerna vid innerväggarna är fullt 
acceptabla oavsett om det är genomsläpp eller inte under 
betongplattan.  

 

Vid beräkningar och jämförelser av linjära köldbryggor och 
temperaturer för snitt längsmed byggnaden gavs resultat om hur 
genomsläppens dimensioner och s-avstånd påverkar. Med analysering 
av Tabell 7.23, kan jämförelser göras. Vid jämförelse av de olika s-
avstånden kan man avläsa att de linjära köldbryggorna endast blir lite 
större genom att ha ett s-avstånd på 900mm istället för 1200mm. Med 
detta menas till exempel att den linjära köldbryggan som skapas för en 
yttervägg med genomsläppsdimension 500x300mm och s-avstånd 
900mm ger ett värde på 0.5183 W/mK, medan en yttervägg med 
genomsläppsdimension 500x300mm och s-avstånd 1200mm ger ett 
värde på 0.5016 W/mK. Differensen mellan dessa köldbryggor är 
endast 0.0167 W/mK. Då denna jämförelse görs kan man konstatera att 
om dimensionen på ett genomsläpp är givet, så spelar det inte så stor 
roll ur en värmeförlustssynpunkt om genomsläppet har ett s-avstånd 
på 900mm eller 1200mm.  

 

Ur tabell 7.23 kan det även avläsas att de bästa dimensionerna för att få 
en minimal köldbrygga är då genomsläppets längd är kort. De lägsta 
värdena visas för dem konstruktionerna som har en längd på 300mm. 
Det lägsta värdet för en linjär köldbrygga i tabellen gäller för en 
yttervägg med genomsläppsdimensionen 500x300mm och ett s-avstånd 
på 1200mm. Detta innebär att 900mm cellplast ligger placerade mellan 
genomsläppen. En cellplastskiva är 600mm bred och därmed behöver 
cellplasten kapas och fler arbetsmoment skapas, arbetet tar längre tid 
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och blir eventuellt mer kostsamt. Däremot om man istället väljer det 
näst lägsta värdet i tabellen som är för en yttervägg med 
genomsläppsdimensionen 500x300mm och ett s-avstånd på 900mm, 
kommer det vara 600mm mellan varje genomsläpp. Detta innebär att 
entreprenörerna kan lägga hela cellplastskivor mellan genomsläppen 
och därmed arbeta effektivare och skapa färre arbetsmoment.  

 

Enligt figurerna under Kapitel 7.3 och Bilaga 4, påverkas inte 
golvtemperaturen särskilt mycket beroende på genomsläppens 
dimensioner och s-avstånd. Enligt beräkningarna fick nästan alla 
golvtemperaturer runt 21 ºC. Den enda konstruktionen som fick ett 
annat värde var innervägg med genomsläppsdimension 300x500mm 
och ett s-avstånd på 900mm. Anledningen till att denna konstruktion 
gav en golvtemperatur som var lägre är på grund av flera anledningar. 
Anledningen till att genomsläpp med samma dimension och s-avstånd 
vid ytterväggen inte fick en lägre golvtemperatur är eftersom betongen 
över genomsläppet är betydligt tjockare vid ytterväggen på grund av 
kantbalken. En annan anledning är eftersom den linjära köldbryggan är 
som störst för denna konstruktion. Anledningen till det är eftersom 
betongen är 500mm lång och ett 500mm långt genomsläpp på ett s-
avstånd på 900mm, bidrar till att endast 400mm cellplast är placerat 
mellan varje genomsläpp. 

 

Som nämndes under intervjuerna så påverkas värmekudden under 
byggnader av väldigt många faktorer. All värme som sprids från 
byggnaden till marken bidrar till en förstorad värmekudde. Detta 
innebär ju alltså att genomsläppens påverkan på värmekudden är 
negativ. Då det finns fri tillgång till fukt i marken kommer ångtrycket 
att öka när marken värms upp. Som tidigare nämnt avger genomsläpp 
mer värme till marken än om det inte är några genomsläpp. Detta 
behöver däremot inte betyda att det skapar problem för byggnaden. Så 
länge temperaturgradienten under isoleringen inte är tillräckligt stor, 
kommer inte värmekudden påverka byggnaden negativt genom 
fuktdiffusion. För plastmattor med vattenbaserat lim är kritisk RF 85%. 
Detta innebär att i stort sett inga problem uppstår så länge skillnaden 
mellan temperaturen under isoleringen och temperaturen på 
betongplattan är större än 3 ºC. Denna temperaturskillnad varierar 
beroende på golvmaterialens kritiska RF. Om inget tätskikt används 
uppstår inte heller några problem.  
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I intervjuerna nämndes det också att genomsläppen vid ytterväggen 
inte berörs så mycket av värmekudden. Detta eftersom 
värmeförlusterna där påverkas mest av uteluften. Fuktvandringen som 
sker av värmekudden sker därför sällan vid ytterkanter av byggnader. 
Det är i mitten av byggnader som värmekudden påverkar mest, därför 
är byggnadens bredd av stor betydelse.  

 

Eftersom värmekudden under byggnader beror på hur stora 
byggnaderna är, kan genomsläpp påverka olika mycket. Från 
intervjuerna gavs information om att vid riktigt stora lokaler behövs 
inte ens isolering i mitten av byggnaden utan det kan räcka med en 
ångspärr rent teoretiskt eftersom marken i mitten är så varm. Kan man 
klara sig på enbart en ångspärr i mitten av stora byggnader får 
entreprenörerna färre arbetsmoment samtidigt som kostnaden blir 
mindre. Vid så breda lokaler har därför inte genomsläpp under 
innerväggar så stor påverkan.  

 

Som det står i kapitel 7.4 är inte golvvärme att rekommendera i 
byggnader med genomsläpp. Golvvärmen kommer påverka 
värmekudden under byggnaden negativt eftersom isoleringen är 0mm 
och 100mm för genomsläpp. Detta genom större värmeförluster som 
kan orsaka omvänd fuktvandring. Golvvärmen är däremot bra ur ett 
uttorkningssyfte. Betong torkar ut snabbare, men i byggnader med 
genomsläpp rekommenderas det inte. För mindre byggnader behövs 
inte alltid en ångspärr, utan värmeisoleringen kan räcka som 
fuktskydd, men vid större byggnader med genomsläpp bör en ångspärr 
finns föreffektivisera. Det är så många faktorer som påverkar. I 
intervjuerna påpekades det att alla projekt har olika tillvägagångssätt. 
På grund av alla inverkande faktorer så kan vissa lösningar fungera i 
vissa projekt medan inte i andra. Det skiljer sig från projekt till projekt 
och bör därför alltid kontrolleras vid varje projekt.  

 

8.1 Felkällor 
 Eftersom Heat2 är ett 2D-program kommer inte 

utomhustemperaturen påverka genomsläppen från 
väggelevationerna vid anslutning yttervägg/kantbalk. Därmed 
kommer golvtemperaturen visas hög, trots att den i verkligheten 
påverkas av utomhustemperaturen.  
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 Resultaten kan variera beroende på detaljernas 
materialuppbyggnad. 

 I arbetet har en del antaganden gjorts, till exempel antagande om 
byggnadens storlek, geografisk plats och 
temperaturförhållanden. Görs andra antaganden kommer andra 
värden ges.  

 Materialens värmekonduktivitet kan variera beroende på vart 
ifrån materialdatan är hämtad.  
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9. SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER 
Resultaten visar att genomsläpps påverkan på golvtemperaturen är 
framförallt påtaglig längs med ytterväggarna. Längs med 
innerväggarna är golvtemperaturen inget problem. Golvtemperaturen 
varierar väldigt lite då genomsläppen har olika dimensioner och s-
avstånd. 

 

Genom alla beräkningar framgår det tydligt att genomsläppens 
påverkan på köldbryggorna är betydligt större än där det inte är några 
genomsläpp. Genomsläppen bidrar till stora köldbryggor på grund av 
lite/ingen isolering. Desto mindre dimensioner på genomsläppen, 
desto mer isolering, vilket bidrar till mindre köldbrygga. Desto längre 
s-avstånd mellan genomsläppen, desto mer isolering, vilket bidrar till 
mindre köldbrygga, men skillnaden mellan s-avstånden skiljer sig 
väldigt lite vid samma dimensioner på genomsläpp. 

 
Genomsläpp påverkar värmekudden under byggnader negativt. Hur 
mycket negativt genomsläpp påverkar beror på många faktorer. 
Faktorer som avgör hur negativ påverkan genomsläpp har på 
värmekudden under byggnaden är bland annat byggnadens storlek, 
om golvvärme är installerat eller inte, markens uppbyggnad, tätskikt på 
golvet, drifttemperaturer och geografisk plats. Om värmekudden blir 
ett framtida problem beror på om temperaturgradienten mellan 
överkant betong och underkant isolering. Så länge 
temperaturgradienten är tillräckligt stor, skapas inga framtida problem.  
 
Genomsläpp påverkas negativt av golvvärme och därför bör golvvärme 
undvikas vid konstruktioner med genomsläpp enligt 
rekommendationer.  

 

9.1 Förslag på fortsatta studier 
Detta arbete har grundats i 2D-beräkningar med hjälp av 
datorsimuleringsprogrammet Heat2. I en fortsatt studie skulle 
resultatet kunna jämföras med ett datorsimuleringsprogram som klarar 
av att beräkna i 3D.  

 

Detta arbete har även endast tagit hänsyn till temperatur-, 
värmeförlusts- och fuktsäkerhetssynpunkter. I en fortsatt studie kan 
statik blandas in. Till exempel genom att ta reda på hur genomsläpp bör 
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utformas för att så effektivt som möjligt ta ned last, samtidigt som dem 
ska vara så små som möjligt.  
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B1.1 
 

BILAGA 1 

PLANRITNINGAR 
 

Planritning, genomsläpp under yttervägg 500x400 s900 och innervägg 
300x400 s900. 

 

 

Planritning, genomsläpp under yttervägg 500x500 s900 och innervägg 
300x500 s900.
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Planritning, genomsläpp under yttervägg 500x300 s1200 och innervägg 
300x300 s1200 

 

Planritning, genomsläpp under yttervägg 500x400 s1200 och innervägg 
300x400 s120



 

B1.3 
 

 

 

Planritning, genomsläpp under yttervägg 500x500 s1200 och innervägg 
300x500 s12
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BILAGA 2 

PLANRITNINGAR FÖRTYDLIGANDE 

 
Förtydligande av mått för planritning med genomsläpp 500x400 s900 
yttervägg och 300x400 s900 innervägg. 

 
Förtydligande av mått för planritning med genomsläpp 500x500 s900 
yttervägg och 300x500 s900 innervägg
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Förtydligande av mått för planritning med genomsläpp 500x300 s1200 
yttervägg och 300x300 s1200 innervägg. 

 
Förtydligande av mått för planritning med genomsläpp 500x400 s1200 
yttervägg och 300x400 s1200 innervägg.
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Förtydligande av mått för planritning med genomsläpp 500x500 s900 
yttervägg och 300x500 s900 innervägg
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BILAGA 3 

REVIT, VÄGGELEVATIONER 

 
Väggelevation Yttervägg, 500x400 s900 

 
Väggelevation Innervägg, 300x400 s900

 

Väggelevation Yttervägg, 500x500 s900
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Väggelevation Innervägg, 300x500 s900

 
Väggelevation Yttervägg, 500x300 s1200

 
Väggelevation Innervägg, 300x300 s1200

 
Väggelevation Yttervägg, 500x400 s1200
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Väggelevation Innervägg, 300x400 s1200

 
Väggelevation Yttervägg, 500x500 s1200

 
Väggelevation Innervägg, 500x500 s1200
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BILAGA 4 

Beräkningar av genomsläpp från väggelevationer 
Här redovisas övriga beräkningsresultat för genomsläpp från 
väggelevationerna. Det finns tillgång till resultatdokument för 
kommande beräkningar. Kommande resultat har sammanställts i 
avsnitt 7.3.3.  

 

Yttervägg, genomsläpp 500x400, s900 
I Figur 7.19 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 500x400 och  
s-avstånd 900mm vid ytterväggen. 

 

 
Figur. 7.19 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor 

 

I Tabell 7.24 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell 7.24 Beräkning av Ψ-värden 

ΨHela = 0.741 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.0685 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.741 – 0.0685*2 = 0.604 [W/mK] 
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Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.20 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen i över genomsläppet är runt 
21 ºC.  

 
Figur 7.20 Golvtemperatur för genomsläpp under ytterväggen, 500x400, s900 

 

Innervägg, genomsläpp 300x400, s900 
I Figur 7.21 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 300x400 och  
s-avstånd 900mm vid innerväggen. 

 
Figur 7.21 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor
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I Tabell 7.25 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell  7.25 Beräknade Ψ-värden 

ΨHela = 0.8197 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.0708 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.8197 – 0.0708*2 = 0.6781 [W/mK] 

 

Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.22 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen över genomsläppet är runt 
21 ºC.  

 
Figur 7.22 Golvtemperatur för genomsläpp under innerväggen, 300x400, s900 

 

Yttervägg, genomsläpp 500x500, s900 
I Figur 7.23 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 500x500 och  
s-avstånd 900mm vid ytterväggen.
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Figur. 7.23 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor 

 

I Tabell 7.26 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell 7.26 Beräkning av Ψ-värden 

ΨHela = 0.7888 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.0548 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.7888 – 0.0548*2 = 0.6792 [W/mK] 

 

Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.24 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen i över genomsläppet är runt 
21 ºC. 
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Figur 7.24 Golvtemperatur för genomsläpp under ytterväggen, 500x500, s900 

 

Innervägg, genomsläpp 300x500, s900 
I Figur 7.25 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 300x500 och  
s-avstånd 900mm vid innerväggen. 

 
Figur 7.25 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor
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I Tabell 7.27 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell 7.27 Beräknade Ψ-värden 

ΨHela = 0.8792 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.0567 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.8792 – 0.0567*2 = 0.7658 [W/mK] 

 

Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.26 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen över genomsläppet är runt 
20-21 ºC.  

 
Figur 7.26 Golvtemperatur för genomsläpp under innerväggen, 300x500, s900 

 

Yttervägg, genomsläpp 500x300, s1200 
I Figur 7.27 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 500x300 och  
s-avstånd 1200mm vid ytterväggen.
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Figur. 7.27 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor 

 

I Tabell 7.28 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell 7.28 Beräkning av Ψ-värden 

ΨHela = 0.7404 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.1193 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.7404 – 0.1193*2 = 0.5018 [W/mK] 

 

Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.28 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen över genomsläppet är runt 
21 ºC. 
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Figur 7.28 Golvtemperatur för genomsläpp under ytterväggen, 500x300, 
s1200 

 

Innervägg, genomsläpp 300x300, s1200 
I Figur 7.29 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 300x300 och  
s-avstånd 1200mm vid innerväggen. 

 
Figur 7.29 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor
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I Tabell 7.29 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell 7.29 Beräknade Ψ-värden 

ΨHela = 0.7979 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.1231 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.7979 – 0.1231*2 = 0.5517 [W/mK] 

 

Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.30 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen över genomsläppet är runt 
21 ºC.  

 
Figur 7.30 Golvtemperatur för genomsläpp under innerväggen, 300x300, 
s1200 

 

Yttervägg, genomsläpp 500x400, s1200 
I Figur 7.31 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 500x400 och  
s-avstånd 1200mm vid ytterväggen.
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Figur. 7.31 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor 

 

I Tabell 7.30 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell 7.30 Beräkning av Ψ-värden 

ΨHela = 0.8018 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.106 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.8018 – 0.106*2 = 0.5898 [W/mK] 

 

Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.32 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen över genomsläppet är runt 
21 ºC. 
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Figur 7.32 Golvtemperatur för genomsläpp under ytterväggen, 500x400, 
s1200 

 

Innervägg, genomsläpp 300x400, s1200 
I Figur 7.33 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 300x400 och  
s-avstånd 1200mm vid innerväggen. 

 
Figur 7.33 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor 

 

I Tabell 7.31 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden. 
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Tabell 7.31 Beräknade Ψ-värden 

ΨHela = 0.8697 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.1094 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.8697 – 0.1094*2 = 0.6509 [W/mK] 

 

Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.34 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen över genomsläppet är runt 
21 ºC.  

 
Figur 7.34 Golvtemperatur för genomsläpp under innerväggen, 300x400, 
s1200 
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Yttervägg, genomsläpp 500x500, s1200 
I Figur 7.35 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 500x500 och  
s-avstånd 1200mm vid ytterväggen. 

 
Figur. 7.35 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor 

 

I Tabell 7.32 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell 7.32 Beräkning av Ψ-värden 

ΨHela = 0.8548 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.0928 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.8548 – 0.0928*2 = 0.6692 [W/mK] 

 

Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.36 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen över genomsläppet är runt 
21 ºC. 
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Figur 7.36 Golvtemperatur för genomsläpp under ytterväggen, 500x500, 
s1200 

 

Innervägg, genomsläpp 300x300, s1200 
I Figur 7.37 redovisas numrering av ytorna i konstruktionen vid ett 
längsgående snitt på genomsläpp med dimension 300x500 och  
s-avstånd 1200mm vid innerväggen. 

 
Figur 7.37 Beskrivning av konstruktionens numrering av ytor
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I Tabell 7.33 sammanställs, redovisas och beräknas konstruktionens 
uträknade Ψ-värden.  

Tabell 7.33 Beräknade Ψ-värden 

ΨHela = 0.9323 [W/mK] 

ΨPlattan = 0.0958 [W/mK] 

ΨKöldbrygga = 0.9323 – 0.0958*2 = 0.7407 [W/mK] 

 

Konstruktionens golvtemperatur har räknats ut med temperaturer 
enligt avsnitt 6.3. Ur Figur 7.38 kan resultatet av golvtemperaturen för 
konstruktionen avläsas. Golvtemperaturen över genomsläppet är runt 
21 ºC.  

 
Figur 7.38 Golvtemperatur för genomsläpp under innerväggen, 300x500, 
s1200 
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BILAGA 5 

RESULTATDOKUMENT, YTTERVÄGG UTAN 
GENOMSLÄPP, HELA KONSTRUKTIONEN 
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RESULTATDOKUMENT, YTTERVÄGG UTAN 
GENOMSLÄPP, VÄGGEN 
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RESULTATDOKUMENT, YTTERVÄGG UTAN 
GENOMSLÄPP, PLATTAN 
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RESULTATDOKUMENT, YTTERVÄGG MED 
GENOMSLÄPP, HELA KONSTRUKTIONEN 
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RESULTATDOKUMENT, YTTERVÄGG MED 
GENOMSLÄPP, VÄGGEN 
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RESULTATDOKUMENT, YTTERVÄGG MED 
GENOMSLÄPP, PLATTAN 
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RESULTATDOKUMENT, INNERVÄGG UTAN 
GENOMSLÄPP, HELA KONSTRUKTIONEN 
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RESULTATDOKUMENT, INNERVÄGG UTAN 
GENOMSLÄPP, PLATTAN 
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RESULTATDOKUMENT, INNERVÄGG MED 
GENOMSLÄPP, HELA KONSTRUKTIONEN 
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RESULTATDOKUMENT, INNERVÄGG MED 
GENOMSLÄPP, PLATTAN 
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BILAGA 6 

GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER 
 
Värmekonduktivitet 
Värmekonduktiviteten (λ-värde) skiljer sig beroende på material. Om 
ett material har ett högt λ-värde är dess isoleringsförmåga dålig, vilket 
innebär att värmeisolering bör ha ett lågt λ-värde för att isolera så bra 
som möjligt.  

Ett materials värmeledningsförmåga (λ-värde) finns ofta inmatade i 
beräkningsprogram. Dessa värden behöver dock kontrolleras att de 
stämmer överens med materialet som är tänkt att användas. [3] 

 

Värmemotstånd 
Ett materials värmemotstånd (R) beskriver hur bra dess 
isoleringsförmåga är. Det betyder att ett material med ett högt R-värde 
har en bättre isoleringsförmåga än ett material med ett lågt R-värde. 
Vid värmeförlustsberäkningar används värmeövergångsmotstånden 
för ytor. Värmeövergångsmotståndet för utsidan har beteckningen Rse 
och har alltid värdet 0,04 m2K/W, medan insidan har beteckningen Rsi 
och värdena där varierar beroende på vägg (0,13 m2K/W), kalla golv 
(0,17 m2K/W) och tak (0,10 m2K/W). [3] 

 

Värmegenomgångskoefficient 
Värmegenomgångskoefficient brukar även benämnas som U-värde, 
vilket är ett värde som visar hur bra isolerande till exempel en vägg 
eller ett golv är. En byggnadsdels material och tjocklek är avgörande för 
vilket U-värde byggnadsdelen har. Om värmeisoleringen är bra, ger det 
ett lägre värde på värmegenomgångskoefficienten (U-värde).  

För linjära köldbryggor används psi-värdet (Ψ) som har enheten 
W/mK. Om psi-värdet är högt kommer värmeförlusterna genom 
köldbryggan vara stor. För att få ut värdet med enheten W/K, 
multiplicerar man psi-värdet med längden för köldbryggan som har en 
given uppvärmd inneluftstemperatur. [3] 

 

Fukt i luft 
Det finns alltid en fuktmängd i luften. Mängden fukt som kan bäras är 
större för varmare luft än för kallare luft. Då varm luft och kall luft har 
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samma relativa fuktighet är ånghalten alltså högre för den varma 
luften. Mättnadsånghalten beskriver den största mängd vattenånga som 
kan finnas i luften vid en given temperatur. Relativ fuktighet är 
förhållandet av luftens aktuella vattenmängd och dess maximala 
vattenmängd vid en given temperatur. Då den relativa fuktigheten har 
uppnått 100%, är mättnadsånghalten uppnådd och luften börjar att 
avge vatten. [3] 

 

Fukt i mark 
Det bildas fukt i marken på grund av grundvattnet och nederbörd. 
Fukten binder sig i jordens material och i spricksystem, vilket innebär 
att husgrunden kommer i kontakt med markfukten. Trots att 
grundvattennivån under en byggnad ligger djupt, kan markfukten ta 
sig upp och skada grunden. Fukten kan antingen ta sig upp genom 
ångfas eller på grund av kapillär sugning.   

I marken anses alltid den relativa fuktigheten (RF eller RH) vara 100%. 
Detta innebär att ett poröst material som har kontakt med marken 
kommer ungefär bli lika fuktigt och få samma relativa fuktighetsnivå. 
Detta skapar fuktproblem och för att hindra att dessa problem uppstår 
behövs fuktskydd. [4] 

 

Materialval 
Oavsett vilken typ an grundläggning som utförs, är det viktigt med en 
kombination av material som klarar av att skydda byggnaden från 
problem. [4] 

 

Ytskikt 
Golvbeläggningen limmas vanligtvis direkt mot grundplattan. 
Plastmattor, heltäckningsmattor etc. används ofta som golvbeläggning. 
Detta innebär att ångspärren som stryks på betongplattan behöver 
kunna vara av ett preparat som kan ge bra vidhäftning för 
golvbeläggningslimmet. Om man väljer att ha ett trägolv (till exempel 
parkettgolv) läggs detta löst på betongplattan. Väljer man att ha ett 
trägolv som är relativt fuktkänsligt, behöver man ha en hållbar och bra 
ångspärr som placeras mellan trägolvet och betongplattan.   

Det är viktigt att den relativa fuktigheten kontrolleras i betongplattan 
innan mattorna börjar limmas fast. Detta är viktigt eftersom den 
relativa fuktigheten i plattan måste vara tillräckligt låg så att den tänkta 
mattan och limmet tål det. [4] 



EXAMENSARBETE: GENOMSLÄPPS PÅVERKAN FÖR TEMPERATURER, VÄRMEFÖRLUSTER OCH 
FUKTSÄKERHET 
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Betong 
Betong som material är väldigt finporöst och klarar därför av att ta upp 
fukt via luften. Betongens fuktförhållanden är avgörande för dess 
materialegenskaper beroende på dess miljö. Även närliggande material 
till betongen kommer påverkas av dess fuktförhållanden, genom t.ex. 
kapillär sugning. [4] 

Med platsgjuten betongplatta har uttorkningen en väldigt stor 
betydelse som kan påverka och bestämma tidsplanen vid byggprojekt. 
Detta eftersom det kan ta väldigt lång tid om betongen innehåller en 
stor mängd byggfukt och därför är det viktigt att vara noggrann vid 
projektering och utförande för att spara tid och pengar. Uttorkningen i 
betong är ingen lätt process och uttorkningstiden påverkas framförallt 
av mängden byggfukt och torkhastigheten. Desto tjockare betongen är, 
desto längre tid tar uttorkningen. Väljer man att ha cellplast istället för 
mineralull som värmeisolering, kan betongplattans tjocklek vara 
mindre och därmed blir uttorkningstiden kortare. Man kan även få 
betongen att torka snabbare genom att välja en högpresterande betong 
som har ett lägre vattencementtal och använda sig av rätt 
härdningsmetod. [4] 
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Ångskydd 
En ångspärrs uppgift är att undvika fukttransport genom ångfas, både 
via fuktkonvektion och fuktdiffusion. För att ångspärren ska klara av 
att undvika dessa fukttransporter genom byggnaden, behöver den vara 
lufttät för att undvika fuktkonvektion, samt att 
ånggenomgångsmotståndet behöver vara stort för att undvika 
fuktdiffusion. Det är bra om ångspärren är hel överallt men det gör 
inget om det förekommer små skador i liten mängd. Det är inte alltid en 
ångspärr behövs vid platta på mark. Ibland räcker det med att 
värmeisoleringen fungerar som en ångspärr. Annars vanliga 
förekommande sätt att utföra en ångspärr på är bland annat plastfolie. 

Ångskyddet kan utformas på många olika sätt och beror för det mesta 
på vilken golvbeläggning som tänkt användas. Ångskyddet kan till 
exempel placeras direkt under golvbeläggningen i form av ett 
fuktskydd, eller som ett ångtätt material som placeras under 
betongplattan.  

För byggnader med stora golvytor kan man få problem att 
temperaturskillnaden över isoleringen inte är tillräckligt stor. Då kan 
man vara tvungen att använda en ångspärr mellan värmeisoleringen 
och betongplattan, men det innebär att uttorkningen av byggfukten 
behöver torkas ut uppåt färdigt för att lägga golvet. Man kan även välja 
att inte använda sig av golvbeläggningar som är fuktkänsliga, 
alternativt ha enbart en betongyta, men då bör inte ett framtida golv 
läggas under byggnadens livstid. [4] 

 

Kapillärbrytande skikt, Värmeisolering och Makadam 
Det är viktigt att ha ett eller flera kapillärbrytande skikt för att fukten i 
marken inte ska komma i kontakt med betongplattan genom kapillär 
sugning. Om grundvattenytan ligger väldigt lågt är det inte helt säkert 
att ett kapillärbrytande skikt är nödvändigt, men för att vara på den 
säkra sidan bör man ändå räkna med att grundplattan under den tänka 
livstiden kommer påverkas av kraftigt regn, snabb snösmältning eller 
något sorts läckage.  
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Då värmeisoleringen placeras under betongplattan får man ett 
kapillärbrytande skikt både av makadam och värmeisolering ovanpå, 
vilket ger en dubbel säkerhet för att undvika kapillärsugning. Dessa 
kapillärbrytande skikt ska även placeras under kantbalkar, under 
mellanväggar som tar last och förstyvningar. Det är inte helt säkert att 
värmeisolering kan användas under kantbalkar, betongsulor, 
betongfundament på grund av lastskäl, vilket innebär att det 
kapillärbrytande skiktet med makadam bör vara tjockare. Man ska 
alltid försöka undvika att bara ha ett kapillärbrytande skikt eftersom 
skadorna som kan uppstå, är omständliga och dyrbara att åtgärda. Det 
rekommenderas också att använda tvättad makadam detta eftersom 
otvättad makadam kan ha stenmjöl på kornens ytor och det har visats 
att detta kan suga upp fukten kapillärt. Detta skikt rekommenderas 
vara min 15 cm.  

Om man ökar på värmeisoleringen under betongplattan kommer man 
förlora mindre värmeenergi till den underliggande marken. Däremot 
ökas risken för tjäle. Detta problem uppstår framförallt under marken 
där ytterväggarna är placerade, eftersom sträckan mellan uteluften och 
undersidan av grunden är som kortast där.  

Det spelar ofta ingen roll om värmeisoleringen placeras på ovan- eller 
undersidan av betongplattan med tanke på värmeförlusterna som sker 
från byggnaden ned till marken. De grundläggande kraven är i stort 
sett att klimatskalet ska ha ett acceptabelt värmemotstånd, eller ett 
tillräckligt lågt U-värde. Däremot har placeringen en stor betydelse ur 
en fuktsäkerhetssynpunkt. Det är vanligt att använda cellplast som 
kapillärbrytande skikt, eftersom de är vattentäta. Det rekommenderas 
att lägga minst två lager cellplast, utförda så att fogarna är falsade eller 
förskjutna.  

Byggnader är i behov av att skyddas från luftfuktigheten utomhus och 
inomhus. Det är därför viktigt att isolera runt sockeln för att det annars 
blir låga temperaturer intill ytterväggarna. Detta kan bidra till en hög 
relativ fuktighet inomhus, vilket man vill undvika. Det är även viktigt 
att vertikalt värmeisolera kantbalken, detta bidrar till ett lägre 
energibehov och en högre termisk komfort. Det är bra om man kan 
konstruera så att denna värmeisolering är ansluten till 
värmeisoleringen i ytterväggarna, men rent konstruktionsmässigt är det 
inte alltid möjligt. [3] [4]  

 



 

B6.6 
 

Golvvärme 
Golvvärmen ger ett varmare och bekvämligare golv, ökad komfort, 
samt ökad energieffektivitet. Då golvvärmen stängs av kommer golvet 
bli svalare och marken under kommer med tiden att bli varmare än 
golvet. För att få marken att enbart kortvarigt vara varmare, krävs 
värmeisolering under plattan. Med golvvärme kommer marken under 
betongplattan bli varmare än vad den hade blivit med ett vanligt 
radiatorsystem. Detta innebär att det krävs tjockare värmeisolering i 
byggnader som har golvvärme installerat, för att behålla en stor 
temperaturskillnad. 

Har man golvvärme på vintern kan man klara av att få ett acceptabelt 
fuktskydd med endast en underliggande värmeisolering. När våren 
kommer och golvvärmen avaktiveras har marken värmts upp under 
byggnaden. Om värmeisoleringen under betongplattan inte är 
tillräckligt tjock, kan det ge ett otillräckligt fuktskydd om temperaturen 
i marken är för hög. Golvvärmen leder ofta inte till några fuktproblem i 
byggnader som byggs nuförtiden. Detta eftersom en värmeisolering 
som är 200-300 mm endast bidrar till att marken under 
värmeisoleringen bara värms upp väldigt lite. Däremot kan äldre 
byggnader som har installerat golvvärme få problem eftersom gamla 
betongplattor kan sakna eller ha tunn underliggande värmeisolering. I 
detta fall när golvvärmen stängs av, kommer betongplattan svalna 
snabbt och den ökade temperaturen under betongplattan kommer leda 
till fukttillförsel från den varmare marken. Konsekvenserna av detta är 
att den relativa fuktigheten ökar på grund av att betongplattan kommer 
bli fuktigare. Ur denna synvinkel är det bättre att använda sig av 
cellplast som värmeisolering istället för mineralull. Detta eftersom 
cellplasten har ett högre ångmotstånd än mineralull och kan därmed 
minska risken att betongplattan blir fuktigare.   

Den maximala yttemperaturen på golvet där golvvärmen är installerad 
bör enligt BBR 22 vara maximalt 26ºC i vistelsezonen. Om man 
installerar golvvärmen en bra tid innan man lägger golvet har 
byggfukten i betongplattan bra chans att torka ut. Använder man 
trägolv som ytskikt på plattan bör man ha en ångspärr mellan trägolvet 
och betongplattan. För att golvvärme ska vara en energieffektiv metod 
behövs även kantbalken värmeisoleras.  

Ur en energisynpunkt är det bra att försöka ha så bra värmeöverföring 
som det går från golvytan. Detta innebär alltså att det inte är särskilt bra 
att använda sig av trägolv eller plastmattor vid kombination med 
golvvärme. Om man tänker på miljön och vill att golvvärmen ska ge
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god effekt, är det absolut inte lämpligt att ha tjocka textilmattor 
liggandes på ett trägolv med tanke på dålig värmeöverföring. [4] 
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BILAGA 7 

INTERVJUFRÅGOR 
 
1. Kan man acceptera ett kallare golv längsmed ytterväggarna? Hur mycket 
kallare kan accepteras?  
 
2. Räcker det med värmeisolering som fuktskydd på byggnader med 
genomsläpp? Eller blir det problem under kantbalken där isoleringen är 0mm 
(där genomsläppen är placerade) eller 100mm (mellan genomsläppen)?  
 
3. När blir värmekudden under en byggnad med genomsläpp så stor att det 
kan bli ett problem med fuktdiffusion?  
 
4. Hur påverkas värmekudden under en byggnad av genomsläpp under 
innerväggar? 
 
5. Måste man ha 200-300mm tjock isolering under golvvärme, eller kan man 
klara sig med 100mm på vissa ställen, t.ex. mellan genomsläpp? Där 
genomsläppen är placerade finns det ju ingen isolering under alls, är detta 
okej?  
 
6. Vad händer om man inte har isolering/för lite isolering under en byggnad 
med golvvärme? 
 
7. Behövs ett ångskydd vid byggnader med genomsläpp? Om nej, behövs det vid 
större/bredare byggnader med genomsläpp? 
 
8. Blir värmekudden under en byggnad med genomsläpp större pga. 
golvvärme? Är detta ett framtida problem? 
 

 


