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En konstruktions varmeledende egenskab afhænger primært af varmeledningsevnen for de byggematerialer, der 
indgår i konstruktionen� Jo dårligere materialerne er til at lede varmeenergi, jo bedre isolering� 
 
En anden vigtig faktor er konstruktionens tæthed – en egenskab, der først i de seneste bygningsreglementer er sat 
fokus på med krav om gennemførelse af Blower Door Test� Massive ydervægge i Ytong porebeton eller Silka kalk-
sandsten er nemme at udføre tætte, og Xella har dokumenteret en række konstruktioner, der sikrer tæthed og mini-
male kuldebroer�

Varmeledningsevne
Varmeledningsevne, konduktivitet, udtrykker den energimængde, der ledes igennem 1 m² af materialet i 1 m tyk-
kelse ved en forskel på udvendig og indvendig temperatur på 1 K� Varmeledningsevne = varmestrømshastighed × 
afstand / (tværsnitsareal × temperaturforskel)� SI-enheden er W/mK� 

Da det primært er de luftfyldte po-
rer, der nedsætter varmelednin-
gen, er varmeledningsevnen for 
porebeton afhængig af densiteten� 
For Silka Vægsystem er varmeled-
ningsevnen ligeledes afhængig af 
densiteten�

Da varmeledningsevnen ændres 
med ændringer i produktets fugt-
indhold, anvender man ved bereg-
ning af en bygnings energitab altid 
designværdien, der tager hensyn til 
fugtindholdet under normal anven-
delse�  
 
Ved Xella er varmledningsevnen deklareret med et fugtindhold ved 23° C og 80% relativ fugtighed�  

DS 418:2011 "Beregning af bygningers varmetab" angiver varmeledningsevnen for en række materialer til mur-
værk� Der er tale om standardværdier, og det er derfor vigtigt ved energiberegning at anvende leverandørens de-
klarerede værdier� 

Hos Xella sker der løbende en produktudvikling - bl�a� med henblik på mere enegieffektive produkter og løsninger� 

Fig. 1: Varmeledningsevnens afhængighed af massefylden for porebeton
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Varmeisolering

Varmeisolering af bygninger tjener flere formål: at minimere energibehovet til opvarmning, at opretholde en jævn 
og behagelig rumtemperatur, at forhindre kolde overflader,  
 
der giver ”kuldenedfald” og mulighed for kondensering af rumfugt� En velisoleret bygning sparer energi og er mere 
komfortabel at opholde sig i� 

Forbrænding af fossile brændstoffer for at opvarme vores bygninger er skyld i en stor del af CO2 udledningen�  
Bedre varmeisolering er derfor et vigtigt led i nedbringelse af CO2 belastningen af atmos-færen�

Grundlag
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Varmestrøm
Varmestrømmen beskriver, hvor meget varme, der transporteres gennem en konstruktion,  
og afhænger af temperaturforskel og konstruktionsdelenes termiske modstand� 

U-værdien i W/m² K angiver, hvor stor en varmemængde der pr� sekund passerer gennem 1 m² af bygningsdelen, 
når temperaturforskellen mellem den indvendige og udvendige side er en grad Celsius (°C) eller Kelvin (K)�  
Beregning af U-værdier er beskrevet i den danske standard DS 418, 2011: "Beregning af bygningers varmetab"� 
 
U-værdien anvendes til vurdering af en bygningsdels varmeisolerende egenskab og benyttes ved beregning af byg-
ningens energitab� U-værdien er den reciprokke værdi af den samlede termiske modstand, varmeisolansen R� Jf� 
DS 418, 2011 er:

 

Varmeisolansen RT beregnes som summen af de enkelte lags isolans Ri plus indvendig og udvendig overgangsiso-
lans Rsi og Rse

Et materialelags varmeisolans R beregnes ud fra lagets tykkelse d og et materiales varmeledeevne λR som følger:

 

Enheden for varmeisolans er [m²K/W]� For bygningsdele bestående af flere homomogene materialelag beregnes  
varmeisolansen som summen af de enkelte lags varmeisolans

 

Overgangsisolans er utryk for varmeisolansen ved overgang fra luft til konstruktion og fra konstruktion til luft� Da 
varmestrømmen er kraftigst opad, er overgangsisolans for væg, gulv og loft forskellig� Overgangsisolans er angivet 
i DS 418, 2011:

Varmeisolering
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Varme overgangsmodstand Varmestrømmens retning

Opad
m²K/W

Horisontal
m²K/W

Nedad
m²K/W

Rsi 0,10 0,13 0,17

Rse 0,04 0,04 0,04

Hulrummets tykkelse 
mm

Isolansen R i varmestrømmens retning

Opad
m²K/W

horisontal
m²K/W

nedad
m²K/W

0 0,00 0,00 0,00

5 0,11 0,11 0,11

7 0,13 0,13 0,13

10 0,15 0,15 0,15

15 0,16 0,17 0,17

25 0,16 0,18 0,19

50 0,16 0,18 0,21

100 0,16 0,18 0,22

300 0,16 0,18 0,23

Varmeisolering

Ikke ventilerede hulrum
Ikke ventilerede hulrum bidrager til varmeisolering� Et hulrum betegnes som ikke ventileret, når små åbninger til 
det fri ikke er fordelt for ventilation af hulrummet og deres areal ikke overstiger:
 Maks� 5 cm² pr� m længde for lodrette luftlag
  Maks� 5 cm² pr� m² overflade for vandrette luftlag 

For svagt ventilerede hulrum kan isolansen medregnes som den halve af værdierne i tabel 5� Et hulrum defineres 
som svagt ventileret, når ventilation til det fri skabes med åbninger på:
 5-15 cm² pr� m længde for lodrette luftlag
 5-15 cm² pr� m² overflade for vandrette luftlag

Ventilerede luftlag bidrager ikke til varmeisolering og indgår i varmetabsberegningen som indvendig overgangsisolans� 
Materialelag placeret udenfor et ventileret luftlag medregnes ikke�

Tabel 2: Isolans af ikke ventilerede hulrum

Tabel 1: Overgangsisolanser
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Udvendigt bygningshjørne

Ydervæg: YTONG/SIPOREX Massivblok
        
        

Udvendig bygningshjørne (vandret snit) 

Note: Monteres i forbandt

Detail nr:9A

Mål 1:10

150

200 Porebetonpuds 
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400 mm YTONG Energy + 
U-værdi=0,15 W/mK, Densitet=340kg/m ³

Hjørneskinne 

9

0

Psi-Therm 2011

Bauvorhaben:

Seite:

Datum: 8.2.2012
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Wärmebrückenberechnung (Ψ-Wert)

Nr. Name Länge U-Wert Korrekturfaktor

U1 U1 2,860 m 0,14 W/(m²K) F_e (1,00)

 

Wärmebrückenverlustkoeffizient

Ψ = -0,065 W/(mK)
 

1

2

Kuldebroer er dele af klimaskærmen, der er markant dårligere isoleret end resten af klimaskærmen�  
Kuldebroerne har især betydning i nyere, velisoleret byggeri� Kuldebroer kan være geometrisk betingede – fx i  
bygningshjørner, eller materialebetingede – fx hvor der indgår stålsøjler i ydervægskonstruktionen, eller hvor  
etagedæk bygges ind i ydervæggen� 

Regler for beregning af varmetabet gennem kuldebroer er angivet i DS 418, 2011�

Linjetab og punkttab
Kuldebroerne opdeles i linjetab og punkttab� Linjetab er varmetabet gennem kuldebroer med lille bredde,  
hvor varmetabet er proportionalt med kuldebroens længde� Linjetab opstår f�eks� ved fundamenter, vinduesfalse og 
gennemgående betondæk� Linjetab angives i W/mK� Punkttab opstår f�eks�, hvor bjælker, metalbæringer og -ankre 
går gennem isoleringen� Punkttab angives i W/K� Bortset fra fundamenter og vinduesfalse skal linje- og punkttab 
indregnes i U-værdien for den bygningsdel, hvor de indgår�

Xella har udviklet og dokumenteret en række løsninger, som minimerer kuldebroer og linjetab�

Kuldebroer

Vandret snit� Ydervæg Ytong Energy+ hjørne�

Facademur, udvendigt hjørne� Kuldebrokoefficent λ = -0,065 W/mK

Varmeisolering
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Detail nr:Detail nr:20

Betonplade9

YTONG Tilpasningssten 150x100209

Betonfundament50

Fugtspærre og radonspærre92

Niveaufri adgang

Note: Opbygning af fugtafvisninde lag iht. producenten.

Vindues eller dørparti44

Lecaterm-blok58

Fugtafvisende lag210

Trykfast isolering 62

Bæredygtig jord59

Opklodsning30

Gulvbrædder211

Strøer212

Karm45

Isolering60

20

Etagedæk, parallelt med dæk (lodret snit)

Ydervæg: YTONG Massivblok
        
        

Ydervæg/Etageadskillelse/Fri kant/dækelement

Ingen lydkrav

Detail nr:7A

150

Ø10 dorn, sømmet i

Dækelement8

79

Ø50-80mm forskydningsknastUdstøbning

Ringanker

Isolering evt YTONG multipor, 
monteres i YTONG lim

34

60

201

180

200

Mål 1:10

YTONG 65 mm Randblok 145

Porebetonpuds 

Etagedæk, vederlag (lodret snit)

Ydervæg: YTONG Massivblok
        
        

Ydervæg/Etageadskillelse/Bærende kant/dækelement

Ingen lydkrav

Detail nr:7B

150

Ø10 dorn, sømmet i

Dækelement8

79

Ø50-80mm forskydningsknastUdstøbning

Ringanker

Isolering evt YTONG multipor, 
monteres i YTONG lim

34

60

201

180

200

Mål 1:10

YTONG 65 mm Randblok 145

Porebetonpuds 

Fugearmering78

400 mm YTONG Energy + 
U-værdi=0,15 W/mK, Densitet=340kg/m ³

400 mm YTONG Energy + 
U-værdi=0,15 W/mK, Densitet=340kg/m ³

7

0

Psi-Therm 2011

Bauvorhaben:

Seite:

Datum: 7.2.2012
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Wärmebrückenberechnung (Ψ-Wert)

Nr. Name Länge U-Wert Korrekturfaktor

U1 U1 2,240 m 0,13 W/(m²K) F_e (1,00)

 

Wärmebrückenverlustkoeffizient

Ψ = +0,004 W/(mK)
 

3

4

5

Lodret snit� Ytong Energy+ ydervæg/etagedæk�

Lodret snit� Sokkel/terrændæk�

Etageadskillelse beton� Kuldebrokoefficent λ = -0,004 W/mK

Varmeisolering
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Murkrone, tagdæk (lodret snit)

Ydervæg: YTONG Massivblok
       
        

Murkrone/tagdækelement/vederlag

NOTE:Hvis det er nødvendigt med afstivning af murkronen kan der anvendes 
forankringsstænger som føres op og udstøbes i Ø80 hul 

Dampspære ikke nødvendigt ved kombination multipor/ Porebeton

Detail nr:5

Ø10 dorn, sømmet i

Dækelement8

79

Ø50-80mm forskydningsknast

Udstøbning

Ringanker

34

201

150

180

200Fugearmering78

YTONG 200x200x600 mm blokke, 
densitet 340 kg/m ³149

Mål 1:10

Tagisolering, evt YTONG multipor85

Vinkelbeslag73

60 Isolering evt YTONG multipor, 
monteres i YTONG lim

147

400 mm YTONG Energy + 
U-værdi=0,15 W/mK, Densitet=340kg/m ³

150 mm YTONG porebeton
densitet 340 kg/m ³

YTONG Grundpuds + slutpuds

5

0

Psi-Therm 2011

Bauvorhaben:

Seite:

Datum: 8.2.2012
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Wärmebrückenberechnung (Ψ-Wert)

Nr. Name Länge U-Wert Korrekturfaktor

U1 U2 1,410 m 0,08 W/(m²K) F_e (1,00)

U2 U2 1,620 m 0,13 W/(m²K) F_e (1,00)

 

Wärmebrückenverlustkoeffizient

Ψ = -0,040 W/(mK)
 

6

7

Lodret snit� Ytong Energy+ ydervæg/Ytong Tagelement�

Murkrone� Kuldebrokoefficent λ = -0,040 W/mK

Varmeisolering
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Det termiske indeklima i en bolig eller et arbejdsrum 
opleves behageligt, hvis den varme, man producerer 
ved stofskiftet, kan afgives til omgivelserne uden at 
man sveder eller bliver kold� 
 
En persons varmebalance og dermed graden af  
termisk komfort er bestemt af:
 Lufttemperatur
  Middelstrålingstemperatur  

(overfladetemperatur på rummets flader)
 Lufthastighed (træk)
 Relativ luftfugtighed
 Aktivitetsniveau
 Påklædning

Ved almindelig påklædning og aktivitet foretrækker de 
fleste at rumtemperatur og middelstrålingstemperatur 
ligger mellem 20 og 24°C� Forskellen mellem lufttem-
peratur og middelstrålingstemperatur bør ikke være 
over 2-4°C�

Komfortabelt rumklima og energibesparelse
Middelstrålingstemperaturen er et vægtet gennemsnit 
af overfladetemperaturer i rummet� Vi afgiver en væ-
sentlig del af vores varme ved en stråling til rummets 
begrænsningsflader� Derfor er det vigtigt, at disse flader 
er passende varme� Derved kan lufttemperaturen og 
dermed udgiften til opvarmning af ventilationsluften re-
duceres� Kolde vægflader er dyre i drift, ikke kun fordi de 
isolerer dårligt, men også fordi de øger behovet for en 
højere lufttemperatur til kompensation for den lave mid-
delstrålingstemperatur, de forårsager�
 

Med godt varmeisolerende konstruktioner sparer man 
altså ikke bare på energitabet – man kan holde en lavere 
rumtemperatur og alligevel opnå den samme termiske 
komfort�

Varmelagring
Ytong og Silka har en god varmeakkumuleringsevne� 
Dette bevirker at materialerne har en evne til at lagre 
varme, som har betydning for et jævnt indeklima året 
rundt� Jo større evne til at lagre varmen, jo mindre risiko 
er der for pludselige temperatursvingninger inde i boli-
gen, når den udvendige temperatur ændre sig� Materia-
lers evne til at lagre varme, er afhængig af varmekapaci-
teten�

Varmekapaciteten pr� overfladeareal kan beregnes  
således:

C = cp * ρ * t

cp Specifik varmekapacitet
ρ Massefylde
t Tykkelse

En vigtig størrelse i denne forbindelse er varmeind-
trængningstallet Jo lavere varmeindtrængningstallet er 
for fladerne, der afgrænser rummet, jo langsommere vil 
materialerne reagere på store temperatursvingninger� 

d = √cp * λ  * ρ

cp Specifik varmekapacitet
λ Beregningsværdi for varmeledningsevne
ρ Massefylde

Det termiske indeklima 

Varmeisolering
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Termisk indeklima om sommeren
I sommerperioden hvor indeklimaet påvirkes af varme-
tilførsel udefra er konstruktionernes evne til at varme-
isolere og til at oplagre varme og afgive den langsomt 
med til at sikre mod overophedning i dagtimerne�

Ytong porebeton og Silka vægsystem har gode  
egenskaber mht� varmeisolering, varmeakkumulering 
og afkølingstider� Materialerne medvirker således til at 
skabe og opretholde et komfortabelt termisk indeklima i 
sommerperioden, hvor lette materialer som har dårlig 
varmelagringskapacitet i forbindelse med store vindues-
flader giver større risiko for overophedning og behov for 
nedkøling� Porebeton og kalksandsten medvirker såle-
des til at nedbringe energibehov til afkøling og til opret-
holdelse af et komfortabelt termisk indeklima�

De udvendige overflader af facade og tag er udsat for 
store temperaturudsving� I ekstreme tilfælde kan over-
fladetemperaturen nå op på 70°C� Temperatursvingnin-
gerne forplanter sig gennem konstruktionen, og ampli-
tuden (svingningens størrelse) bliver svagere undervejs 
når varmen afgives til materialet� Den tidsmæssige for-
sinkelse af temperatursvingningen gennem konstruktio-
nen kaldes faseforskydningen�

 Princip for temperaturforløb på den indvendige og udvendige overflade  
af en facademur med høj varmekapacitet�

Udvendig temperatur
Indvendig temperatur

Varmeisolering
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Ved nybyggeri og større ombygninger skal bygninger 
opfylde krav om energiforbrug iht� Bygningsreglemen-
tet BR18� Der skal udføres en energiramme beregning, 
hvori medtages varmetab gennem klimaskærmen, op-
varmning af brugsvand, varmetab fra installationer 
samt energiforbrug til ventilation, køling og pumper� I 
andre bygninger end boliger medregnes endvidere el-
forbrug til belysning�

I beregningerne medtages solindfald gennem vinduer 
samt internt varmetilskud fra personer og udstyr�
Ved mindre renoveringer og tilbygning er det ofte til-
strækkeligt at udføre en varmetabsramme, hvor der 
kun fokuseres på klimaskærmens U-værdier� Krav til 
energirammer er beskrevet i BR18 kapitel 11 og min� 
U-værdier i bilag 2, tabel 1�

Energikrav til byggeri

Mindste varmeisolering
For at sikre en minimum varmeisolering, skal mindste krav til bygningsdeles U-værdi iht� BR18 overholdes�

Bygningsdel U-værdi [W/m²K]

Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30

Etageadskillelser og skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der 
er mere end 5°C lavere end temperaturen i det aktuelle rum

0,40

Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,20

Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,50

Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag 0,20

For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod 
rum opvarmet til en temperatur, der er mere end 5°C lavere end temperaturen i det aktuelle rum

1,80

Linjetab [W/mK]

Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5°C 0,40

Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,06

Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,20

Varmeisolering

Tabel 3: Min. varmeisolering iht. Bygningsreglementet BR18, bilag 2
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Massive ydervægge af Ytong Energy+ kan opfylde ener-
gikravene til lavbyggeri� Ytong massivblokke kan opfyl-
de mindstekravet til nybyggeri� For at opnå tilstrække-
lig god U-værdi for massive ydervægge af andre 
porebetonprodukter eller Silka Vægsystem anvendes 
Multipor Isoleringsplader på ydersiden� (Se tabel 5)�

U-værdierne er baseret på DS 418:2011, ”Beregninger 
af bygningers varme tab”� U-værdier er angivet  som re-
sulterende transmissionskoefficient, hvilket vil sige, at 

både ind- og udvendig overgangs isolans samt alle til-
læg er indregnet med de forudsætninger, der er anført 
herunder�

U-værdierne er regnet med Lambda deklareret for 
fugtindholdet ved 23°C og 80% relativ fugtighed� 

U-værdier

Varmeisolering

Varmeledningsevne for porebeton

Ytong densitet λ

290 kg/m³ 0,076 W/mK

340 kg/m³ 0,088 W/mK

375 kg/m³ 0,110 W/mK

475 kg/m³ 0,142 W/mK

525 kg/m³ 0,137 W/mK

575 kg/m³ 0,158 W/mK

Følgende forudsætninger gælder for de beregnede U-værdier

Forudsætninger λ

Multipor udvendig isolering 0,043 W/mK

Multipor indvendig isolering 0,040 W/mK

Indvendig overgangsisolans, lodret 0,10 W/mK

Indvendig overgangsisolans, vandret 0,13 W/mK

Udvendig overgangsisolans 0,04 W/mK

Varmeledningsevne for kalksandsten

Silka densitet λ

1900 kg/m³ 1,2 W/mK

Forudsætninger
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Ytong Energy + Multipor U-værdi [W/m²K]

400 mm 180 mm 0,15

500 mm 280 mm 0,11

Ytong 290 kg/m 3 Puds U-værdi [W/m²K]

300 mm 10 mm 0,24

365 mm 10 mm 0,20

400 mm 10 mm 0,18

480 mm 10 mm 0,15

U-værdier

1) Værdierne er med 10mm puds uvendig og indvendig

1) Værdierne er med 10mm puds uvendig og indvendig

Varmeisolering

Multipor i mm 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Silka

1900 kg/m³

115 mm 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

150 mm 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14

200 mm 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14

Ytong

525 kg/m³

100 mm 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13

150 mm 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

200 mm 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12

575 kg/m³

100 mm 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

150 mm 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

200 mm 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12

Tabel 5: U-værdi for Ytong og Silka med udvendig Multipor 1)

Tabel 4: U-værdi for Ytong massivblokke 1)

Multipor i mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Massiv Teglsten

1700 kg/m³

240 mm 0,67 0,48 0,39 0,33 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18

375 mm 0,59 0,44 0,36 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17

490 mm 0,54 0,41 0,34 0,29 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17

Tabel 6: U-værdi for eftersiolering med indvendig Multipor 1)

1) Værdierne er med 10mm puds uvendig og indvendig

1) For tykkelserne 60, 80 og 100 mm anvendes λ = 0,040 W/mK . Resterende tykkelser λ = 0,043 W/mK
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