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Abstract 
Purpose: A big part of the greenhouse gases from Sweden comes from the construction 
and real estate sector. Since the life cycle perspective is a high currant subject it is 
interesting to implement LCA to the building industry and perform such an analysis on 
the insulation materials that are traditionally used in the building industry. To make the 
result of the LCA applicable for companies in the industry it is also of interest to know 
how the LCC differs between the compared insulation materials. For the result to be 
easy to identify it is necessary to make a compilation of the cost in contrast to the carbon 
dioxide emissions. 

The goal of this study is to contribute with knowledge about the environmental impact 
from a life cycle perspective of different insulation materials. As well to see how the 
cost might change between different insulation materials with more or less carbon 
dioxide emissions, where a presumption is that the U-value is the same for the compared 
materials. 

Method: The scientific methods for the study have been literature study, case study and 
document analysis. As a complement, calculations, life cycle assessments and life cycle 
cost analysis have been made. 

Findings: Loose fill insulation of cellulose reduces the carbon dioxide emissions for 
insulation in the attic with 94,6 percent to a cost increase of 30 percent compared to 
stone wool. A board of cellulose reduces the carbon dioxide emissions for insulation in 
the external wall with 94,4 percent to a cost increase of 7 percent compared to stone 
wool. A foundation with foamglas reduces the carbon dioxide emissions with 65,1 
percent to a cost increase of 55,2 percent compared to a foundation of EPS and concrete. 

Implications: 

• Insulation of cellulose have much lower carbon dioxide emissions than stone
wool.

• Life cycle cost for cellulose are a bit higher than for stone wool.
• From this study the recommendation is to prioritize the environment above the

cost and therefor use cellulose as insulation in buildings.
• Foamglas is a more sustainable alternative to EPS and concrete for foundations.
• Foamglas have a higher life cycle cost than EPS and concrete for foundations.
• From this study the recommendation is to prioritize the environment above the

cost and therefore consider to use foamglas for foundations.

Limitations: The study has not included transportations of the materials. The life cycle 
assessments are made on 1 m2 of material with a fixed thickness. Only two insulation 
materials in each building part have been analyzed and no regards have been taken to 
the materials moist, sound, and fire attribute. The study is quantitative.  

Keywords: Thermal insulation, Life cycle assessment, LCA, Life cycle cost, LCC
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Sammanfattning 
Syfte: En betydande del av Sveriges totala växthusgaser kommer ifrån bygg- och 
fastighetssektorn. Då livscykelperspektivet är ett högaktuellt ämne är det intressant att 
implementera LCA i bygg- och fastighetsbranschen och genomföra en analys på de 
isoleringsmaterial som anses vara de traditionella inom branschen. För att resultatet av 
LCA ska vara applicerbart för företag i branschen är det också av intresse att veta hur 
LCC skiljer sig mellan de jämförda isoleringsmaterialen. För att resultatet ska vara lätt 
att identifiera är en sammanställning av kostnad i kontrast till koldioxidutsläpp av 
intresse.  

Målet med studien är att bidra med kunskap om olika isoleringsmaterials miljöpåverkan 
utifrån ett livscykelperspektiv. Likaså att se hur stor skillnad det blir i kostnad mellan 
isoleringsmaterial med mer eller mindre koldioxidutsläpp, där en förutsättning är att U-
värdet är detsamma för de jämförda materialen. 

Metod: De vetenskapliga metoderna för studien har varit litteraturstudie, fallstudie och 
dokumentanalys. Som komplement till dessa har beräkningar, livscykelanalyser och 
livscykelkostnadsanalyser genomförts.  

Resultat: Lösull av cellulosa minskar koldioxidutsläppet för isoleringen i vindsbjälklag 
med 94,6 procent till en kostnadsökning motsvarande 30 procent jämfört med stenull. 
En skiva av cellulosa minskar koldioxidutsläppet för isoleringen i yttervägg med 94,4 
procent till en kostnadsökning motsvarande 7 procent jämfört med stenull. En 
bottenplatta av cellglas minskar koldioxidutsläppen med 65,1 procent till en 
kostnadsökning motsvarande 55,2 procent jämfört med en bottenplatta av cellplast och 
betong. 

Konsekvenser: 

• Isolering av cellulosa har ett betydligt lägre koldioxidutsläpp än stenull.
• Livscykelkostnad för cellulosa är något högre än för stenull.
• Utifrån denna studie rekommenderas att prioritera miljö framför kostnad och

därför använda cellulosa som isolering i byggnader.
• Cellglas är ett miljömässigt hållbart alternativ till cellplast och betong vid

grundläggning.
• Cellglas har en högre livscykelkostnad än cellplast och betong vid

grundläggning.
• Utifrån denna studie rekommenderas att prioritera miljö framför kostnad och

därför överväga att använda cellglas vid grundläggning av byggnader.

Begränsningar: Undersökningen har inte tagit hänsyn till transporter av material. 
Livscykelanalyserna är gjorda på 1 m2 material med en bestämd tjocklek. Endast två 
isoleringsalternativ per byggnadsdel har jämförts och hänsyn till materialens fukt-, ljud- 
och brandegenskaper har inte beaktats. Studien är kvantitativ. 

Nyckelord: Värmeisolering, Livscykelanalys, LCA, Livscykelkostnad, LCC 
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Begreppslista 
BBR Boverkets byggregler 

CO2e Koldioxidekvivalenter 

EPD Environmental product declaration 
Miljövarudeklaration 

EPS Expanded polystyrene insulation 
Cellplast, expanderad polystyren 

GWP Global warming potential 
Global uppvärmning 

LCA Life cycle assessment 
Livscykelanalys 

LCC Life cycle cost  
Livscykelkostnad 

U-värde Värmegenomgångskoefficient 

XPS Extruderad polystyren insulation 
Cellplast, extruderad polystyren 

λ-värde Värmekonduktivitet 
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1. Inledning
Det här är ett examensarbete på 15 hp som genomförs under sista terminen på 
programmet byggnadsutformning med arkitektur på Jönköping University. 
Huvudområdet för arbetet är byggnadsteknik. Ämnet är isoleringsmaterial och dess 
miljöpåverkan.   

1.1. Bakgrund 
En betydande del, 21 procent, av Sveriges totala växthusgaser 2016 kom ifrån bygg- 
och fastighetssektorn. Utsläppen motsvarades av 12,8 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter (CO2e). Sektorn bidrar dessutom med 8,2 miljoner ton CO2e 
utomlands genom import. Växthusgaser summeras av koldioxid, metan och 
dikväveoxid där koldioxid utgör 70 procent av växthuseffekten som påverkar jordklotet 
med global uppvärmning och ett förändrat klimat (Boverket, 2019a). 

En del i Sveriges arbete i att minska koldioxidutsläppen sker genom att ställa krav på 
bygg- och fastighetssektorn. Boverket är den myndighet som upprättar regler i form av 
föreskrifter och allmänna råd för svenska byggnader. I Boverkets byggregler (BBR) 
finns krav på byggnaders energianvändning vilket innebär ett högsta antal förbrukade 
kilowattimmar per kvadratmeter och år i en byggnad (Boverket, 2019b). 

För att minska eller bibehålla en viss energiförbrukning när det kommer till byggnaders 
uppvärmning krävs isolering av byggnadernas klimatskal. I klimatskalet ingår alla 
byggnadsdelar som angränsar mot den yttre omgivningen. Tuffare energikrav från 
Boverket har medfört att tjockleken på isoleringsmaterial i byggnader har ökat och 
därmed har kvantiteten på isolering också stigit. Uppfattningen att en byggnads största 
klimatpåverkan sker under förvaltningsskedet är därför inte lika självklar nu som den 
var förr. Att analysera en byggnads livscykel och identifiera andra skeden där 
klimatpåverkan är större har således blivit viktigare (Boverket, 2019c). Det 
samstämmer med vad Toller, Carlsson, Wadeskog, Miliutenko och Finnveden (2013) 
hävdar. De menar att vi har nått en punkt där utsläppen från byggnadens 
energianvändning avsett för uppvärmning är mindre viktiga eftersom de nu är lägre än 
utsläppen som genereras vid produktion av byggnader. 

1.2. Problembeskrivning 
Det finns en problematik inom byggbranschen som innebär att produktionsskedet utgör 
en stor del av byggnaders miljöpåverkan sett till hela livscykel. För att möta den 
problematiken föreslår Boverket (2019c) att livscykelperspektivet ska vara en 
utgångspunkt för all ny- och ombyggnation till år 2020. Det förslaget gäller likaså vid 
förvaltning av befintligt bostadsbestånd. Förslaget innebär bland annat att 
livscykelanalyser (LCA) behöver implementeras i bygg- och fastighetsbranschen där 
både kunskap och användning idag är låg.  

Kombinationen av bristande kunskap inom livscykelanalyser och en byggbransch som 
förändras och utvecklas långsamt över tid kan vara en orsak till att traditionella material 
fortfarande dominerar branschen. Ett vanligt förekommande isoleringsmaterial i 
klimatskalet är mineralull. Tidigare forskning visar på att mineralull har betydligt högre 
miljöpåverkan än träbaserad isolering eftersom denna istället binder koldioxid vilket i 
sin tur bidrar till en minskad global uppvärmning (Potrč, Rebec, Knez, Kunič, & Legat, 
2016). En studie ifrån Linnéuniversitet i Växjö visar att mineralull kräver nästan två 
gånger så mycket primärenergi, energi i sin naturliga form, vid produktion i jämförelse 
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med cellulosaisolering. Studien menar på att fokus inte längre enbart kan kretsa kring 
energianvändningen i förvaltningsskedet där uppvärmning av byggnader är en stor del. 
Med ett perspektiv där hela livscykeln beaktas kan primärenergin och därmed 
koldioxidutsläppen minskas (Tettey, Dodoo, & Gustavsson, 2014).  

För grundläggning av byggnader har betong varit ett förekommande alternativ för 
nybyggnationer sedan 60-talet. Fuktproblem under 80-talet ledde till att betongen 
började isoleras undertill (Anticimex, 2019). Idag sker markisolering vanligtvis med 
extruderad polystyren (XPS) eller expanderad polystyren (EPS), vilka även benämns 
cellplast (Burström, 2007). Senaste åren har en ny teknik utvecklats som lämpar sig väl 
som grundläggning för lätta konstruktioner. Tekniken innebär helt förseglade glasporer 
med innesluten luft. Materialet kallas cellglas och det fungerar både som bärande och 
isolerande skikt. Tidigare forskning visar att det vid tillverkning av cellglas kräver 
nästan två gånger så mycket primärenergi som vid tillverkning av EPS (Tettey, Dodoo, 
& Gustavsson, 2014). Studien har dock enbart fokuserat på det isolerande skiktet och 
beräknar inte den del primärenergi som krävs för betongen i grundläggningen. Just 
därför finns ett intresse för att utreda huruvida cellglas kan vara ett miljömässigt hållbart 
alternativ till grundläggning med cellplast och betong. 

För att möta problematiken med byggbranschens miljöpåverkan finns det ett intresse 
av att undersöka isoleringsmaterial i byggnader eftersom isolering utgör en stor del av 
en byggnads klimatskal. Genom att applicera Boverkets förslag, att livscykelperspektiv 
vid nyproduktion ska vara standard, är LCA en intressant utgångspunkt i studien. För 
att resultatet av LCA ska vara applicerbart för företag i branschen är det också av 
intresse att veta hur livscykelkostnaden (LCC) skiljer sig mellan de jämförda 
isoleringsmaterialen. För att resultatet ska vara lätt att identifiera är en sammanställning 
av LCC i kontrast till koldioxidutsläpp av intresse. 

1.3. Mål och frågeställningar 
Målet med studien är att bidra med kunskap om olika isoleringsmaterials miljöpåverkan 
utifrån ett livscykelperspektiv. Likaså att se hur stor skillnad det blir i livscykelkostnad 
mellan isoleringsmaterial med mer eller mindre koldioxidutsläpp, där en förutsättning 
är att U-värdet är detsamma för de jämförda materialen. 

1. Hur påverkas klimatskalets koldioxidutsläpp beroende på val av isolering,
förutsatt en oförändrad energiprestanda?

2. Hur påverkas livscykelkostnaden beroende på val av isolering i klimatskalet,
förutsatt en oförändrad energiprestanda?

3. Hur förhåller sig koldioxidutsläpp sammanvägt med livscykelkostnad för
klimatskalets isolering?

1.4. Avgränsningar 
Studien kommer inte att jämföra alla isoleringsmaterial. Studien kommer inte att 
innehålla prestanda så som brand, ljud eller fuktegenskaper hos isoleringsmaterialen. 
Fokus kommer enbart ligga på materialets koldioxidutsläpp vid analys av materialets 
miljöpåverkan. Därför kommer studien inte heller att behandla ingående beståndsdelar 
i materialet för att utreda om de eventuellt har en skadlig inverkan på miljön eller 
människan. För att behålla lika förutsättningar för alla material kommer 
koldioxidutsläpp och kostnad från transporter att uteslutas ur studien.  
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1.5. Disposition 
Arbetet inleds i första kapitlet med bakgrund, problemformulering, mål, 
frågeställningar och avgränsningar. Därefter fortsätter rapporten i andra kapitlet med 
metod, genomförande, undersökningsstrategi, datainsamlingsmetoder samt en 
redogörelse för arbetets trovärdighet gällande validitet och reliabilitet. Fortsatt i kapitel 
tre presenteras teorin som ligger till grund för arbetet och tidigare forskning om ämnet. 
De teorier som behandlas i kapitlet är isoleringsmaterial, livscykelanalys och 
livscykelkostnad. I rapportens fjärde kapitel presenteras empirin för arbetet. Empirin är 
insamlad genom litteraturstudie, fallstudie, dokumentanalys och beräkningar. I det 
femte kapitlet presenteras analys och resultat och i kapitel sex finns en diskussion och 
slutsatserna av arbetet. 
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2. Metod och genomförande
I följande kapitel redogörs för studiens metoder och genomförande samt arbetets 
trovärdighet i form av validitet och reliabilitet. De metoder som använts i studien är 
fallstudie, litteraturstudie, dokumentanalys samt beräkningar. Tillvägagångsätt för 
analys av klimatskalets isoleringsmaterial har skett med hjälp av LCA och LCC. 

2.1. Undersökningsstrategi 
Studien är kvantitativ och resulterar i en sammanställning av koldioxidutsläpp och 
livscykelkostnad för olika isoleringsmaterial i en byggnads klimatskal. Med 
kvantitativa metoder fås ett mätbart resultat, ofta i form av statistik, som kan redovisas 
grafiskt genom exempelvis tabeller (Patel & Davidsson, 2011). Den empiri som behövs 
för genomförandet har samlats in genom litteraturstudie, dokumentanalys och 
fallstudie. Empirin har sedan bearbetats genom beräkningar för att sedan appliceras i 
LCA och LCC. Metoderna är kvantitativa då de alla ger mätbara data. 

2.2. Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Som visas i figur 1 är kopplingarna mellan frågeställning och metod enligt följande. 

Figur 1. Koppling mellan frågeställning och metod. 

För besvarandet av frågeställningarna 1 och 2 har metoderna fallstudie, litteraturstudie, 
dokumentanalys och beräkningar använts. Genom fallstudie har tjocklek på isoleringen 
som idag används i kataloghuset Prio 143 hämtats. Genom dokumentanalys har 
uppgifter om materialens värmekonduktivitet samlats in. Beräkningar har genomförts 
för att räkna ut tjocklek på de alternativa isoleringsmaterialen. Den empiri som samlats 
in genom metoderna har sedan applicerats i LCA för besvarandet av frågeställning 1 
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och LCC för besvarandet av frågeställning 2. Det har sedan lett till studiens resultat. 
För att bekräfta ett för studien trovärdigt resultat har en litteraturstudie genomförts. Den 
har bidragit med kunskap om tidigare forskning kring ämnet och skapat en stadig grund 
för arbetet.  

För frågeställning 3 har metoderna beräkningar och litteraturstudie använts. 
Litteraturstudien som har genomförts används för att bekräfta resultatet. Resultatet från 
LCA och LCC som genomförts för frågeställningarna 1 och 2 används för att presentera 
resultatet för frågeställning 3.  

2.3. Valda metoder för datainsamling 
Följande avsnitt beskriver de olika metoderna för datainsamling som använts i studien. 
Metoderna är fallstudie, litteraturstudie, dokumentanalys samt beräkningar. 

2.3.1. Fallstudie 
En fallstudie är att titta på ett fenomen i sin verkliga miljö. Fallstudie som 
datainsamlingsmetod är flitigt använd men definitionen är vag. Den kontextuella 
ansatsen i en fallstudie gör att det kan vara svårt att avgöra vad som faktiskt räknas som 
ett fall (Backman, 2008). Den fallstudie som har genomförts i det här arbete innebär att 
klimatskalet ifrån ett kataloghus av företaget Eksjöhus har studeras. 

2.3.2. Litteraturstudie 
Som insamlingsmetod av teori och för att kartlägga tidigare forskning har en 
litteraturstudie genomförts. För att kunna göra en litteraturstudie krävs först en 
litteratursökning. Det är något som alltid ingår i ett vetenskapligt arbete och innebär att 
tidigare forskning och fakta kring det aktuella ämnet som ska undersökas kartläggs 
(Backman, 2008). De källor där teorier vanligtvis hämtas från är främst vetenskapliga 
artiklar och rapporter. Numera finns ett stort utbud på digitala plattformar som nås via 
databaser (Patel & Davidsson, 2011).  

2.3.3. Dokumentanalys 
Dokumentanalys är till viss del likt litteraturstudie. Det vill säga att insamling av 
information sker från tryckta och digitala källor. Skillnaden är att informationen i en 
dokumentanalys inte kommer ifrån vetenskapliga källor. Ett dokument kan vara 
statistik och register, offentliga eller privata handlingar, litteratur, bild- eller 
ljuddokument (Patel & Davidsson, 2011). Den data som hämtats från dokumentanalys 
i den här studien är värmekonduktivitet för de isoleringsmaterial som ingår i studien. 

2.3.4. Beräkningar 
Beräkningar används i studien som en metod för att bearbeta insamlade data. U-
värdesberäkningar utförs för att bestämma tjockleken på isoleringsmaterialen som 
behövs för att energiprestandan skalla vara densamma för de jämförda 
isoleringsmaterialen. U-värdesberäkningarna genomförs utifrån boken Praktisk 
byggnadsfysik (Sandin, 2010).  

2.4. Arbetsgång 
Följande avsnitt beskriver arbetsgången för studien. 

2.4.1. Litteraturstudie 
En litteraturgenomgång har pågått under stora delar av arbetets gång för att erhålla 
kunskap om tidigare forskning inom ämnet. Genom filtrerade sökningar i databaser har 
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relevanta vetenskapliga artiklar erhållits. Artiklarna har i ett första steg gallrats genom 
att titel och abstract har utvärderats. Därefter har de som ansetts som kvalificerade 
granskats. Sökningar i databaser har utgått ifrån sökfunktion Primo som tillhandahålls 
av Jönköpings högskolebibliotek. De främsta databaser som sedan har använts är 
Scopus och Google Scholar. Sökord och kombinationer som har använts vid 
databassökning visas i tabell 1. För att erhålla aktuella artiklar har artiklar äldre än fem 
år från arbetets start filtrerats bort, det vill säga att endast artiklar publicerade från år 
2014 och framåt har granskats.  

Tabell 1. Databaser och sökord som använts vid litteraturstudie. 
Databas Kombination av sökord 

Scopus 

life cycle cost, method, building sector 

polystyrene, thermal insulation, xps 

life cycle assessment, 
thermal insulation 

foamglas 

mineral wool 

cellulose 

Google scholar life cycle assessment, process, method 

2.4.2. Fallstudie 
Studien har jämfört isoleringsmaterial i vindsbjälklag, yttervägg och bottenplatta. 
Utgångspunkt har varit kataloghuset Prio 143, som är Eksjöhus mest sålda hustyp. På 
hustypen har en fallstudie gjorts. Genom fallstudien har uppgifter om tjockleken på 
isoleringen samlats in. Även uppgifter om vilket fabrikat som används i huset har 
hämtats. Dessa uppgifter har varit viktiga för studiens fortskridande och har senare 
bearbetats med beräkningar.  

2.4.3. Dokumentanalys 
För att samla in relevant data till studiens analyser har en dokumentanalys genomförts. 
Byggvarudeklarationer och produktblad har granskats och från dokumenten har 
uppgifter om isoleringsmaterialens värmekonduktivitet hämtats. För vissa material har 
även uppgifter om densitet samlats in. 

2.4.4. Beräkningar 
Insamlade data från fallstudien och dokumentanalysen har bearbetats genom 
beräkningar. Först har U-värdet på isoleringen i typhuset Prio 143 beräknats. Därefter 
har U-värdet applicerats på de alternativa isoleringsmaterialen och genom det har 
nödvändig tjocklek för bibehållen energiprestanda kunnat räknas ut.  

2.4.5. LCA 
Efter att alla data som är nödvändiga för LCA samlats in kunde denna analys påbörjas. 
Analysen gjordes i programvaran One Click LCA. I programmet skapades ett projekt 
med sex olika designer, en design för varje material som skulle analyseras. Analysen 
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gjordes på en kvadratmeter av respektive isolering och med den tjocklek som krävs för 
att erhålla rätt U-värde. De miljövarudeklarationer (EPD) som finns för respektive 
isolering användes. I de fall där ingen EPD för korrekt produkt hittades ersattes dessa 
av likvärdiga produkter. I dessa fall gjordes noggranna urval och flera olika 
miljövarudeklarationer granskades för att hitta de mest lämpliga för analyserna. 

2.4.6. LCC 
I programvaran Bidcon hämtades data angående arbetstid, uppförande-, rivnings-, samt 
materialkostnad för respektive material. Vidare bearbetades nuvärdeskalkylen till att 
passa denna studie och därefter beräknades livscykelkostnaden per kvadratmeter för 
samtliga isoleringsmaterial i studien. 

2.5. Trovärdighet 
Trovärdighet mäts främst med hjälp av begreppen validitet och reliabilitet. Av dessa 
två är validitet det viktigaste. Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att 
mäta det som man avser att mäta. Reliabilitet är ett mått på hur väl mätinstrumentet ger 
tillförlitligt och stabilt underlag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

En LCA ska ge samma resultat oavsett vem som genomför den förutsatt att data är 
korrekt och densamma. Detsamma gäller för LCC. Då data är tänkt att bearbetas i 
programvaror avsedda för denna typ av analys är det viktigt att vara uppmärksam på att 
programvaran hanterar data rätt. Görs det här på korrekt vis blir validiteten i dessa 
analyser hög.  

Insamlande av data för genomförande av LCA och LCC sker genom dokumentanalys 
och fallstudie för att sedan bearbetas genom beräkningar. Då materialen i jämförelserna 
kommer ifrån etablerade leverantörer förutsätts data ifrån leverantörerna vara korrekt 
och trovärdig. U-värden som kommer att beräknas inför val av tjocklek hos material 
kommer att beräknas med vedertagna metoder och därefter kontrollräknas för att 
undvika räknefel. På så vis stärks reliabiliteten hos beräkningarna. 

I Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) finns två standarder för LCA. 
ISO 14040:2006 som tar upp principer och struktur samt ISO 14044:2006 som tar upp 
krav och vägledning (International Organization for Standardization, 2019). Att 
genomföra LCA utifrån dessa standarder säkerställer att resultat är transparant och 
väldokumenterat.  

LCA och LCC ger kvantitativa resultat som på ett konkret sätt visar egenskaper för de 
material som analyserna genomförs på. Dessa siffror kan sedan på ett enkelt sätt 
jämföras och omvandlas till procentsatser för att sättas i förhållande till andra material. 
Det kvantitativa resultatet medför att misstolkningar av resultatet minimeras vilket 
medför att validiteten på jämförelserna blir hög. 
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3. Teoretiskt ramverk
I följande kapitel redogörs för studiens koppling mellan frågeställning och teori. 
Kapitlet har för avseende att ge en teoretisk bakgrund för det valda ämnet som studien 
behandlar.  

3.1. Koppling mellan frågeställningar och teorier 
Som visas i figur 2 är kopplingarna mellan frågeställning och teori enligt följande. 

Figur 2. Koppling mellan frågeställning och teori. 

3.2. Isoleringsmaterial 
Värmeisolerande material har som syfte att skapa ett önskat termiskt klimat i 
byggnader. Ett materials isoleringsförmåga uttrycks på två sätt; värmekonduktivitet och 
transmittans. Värmekonduktiviteten kallas för λ-värde och mäts i enheten W/mK. Varje 
enskilt material har ett visst λ-värde. För att ett material ska få kallas för 
värmeisolerande ska det ha en värmekonduktivitet på maximalt 0,07 W/mK. 
Transmittans är det andra sättet att mäta värmeisoleringsförmåga på. Det kallas för U-
värde eller värmegenomgångskoefficient. Transmittans mäts i enheten W/m2K och kan 
användas för att ge en hel byggnadsdel ett sammanvägt värde på sin 
värmeisoleringsförmåga (Asdrubali, D'Alessandro, & Schiavoni, 2015). Inverteras 
materialets transmittans fås istället materialets värmemotstånd som betecknas R och har 
enheten m2K/W (Sandin, 2010).  

Primärenergi är en energiteknisk term för energi i sin naturliga form som ännu inte 
omvandlats till el eller värme det vill säga energi ifrån råolja, kol, naturgas samt vatten 
(Nationalencyklopedin, 2019). 
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3.2.1. Mineralull 
Mineralull är den gemensamma benämningen av stenull och glasull. Det är den 
vanligaste typen av isolering i europeiska byggnader (Villasmil, Fisher, & 
Worlitschenk, 2019). Stenull består främst av basalt, dolomit och kalksten som smälts 
i en ugn med en temperatur på 1300–1500°C. Glasull framställs på samma sätt men här 
är huvudbeståndsdelen sand och glas. Den höga temperaturen som krävs för 
framställandet av mineralull gör att processen är enormt energikrävande (Tettey, 
Dodoo, & Gustavsson, 2014). Mineralull finns både som skivor och som lösull. Båda 
materialen har ett λ-värde på mellan 0,033–0,040 W/mK (Bokalders & Block, 2014). 

3.2.2. Cellulosa 
Cellulosa är ett organiskt isoleringsmaterial som är baserat på träfiber och som främst 
kommer från återvunna tidningar. För att cellulosa ska klara de krav som ställs på 
byggmaterial så tillsätts oorganiska material som hjälper till att förhindra brand och 
fuktskador i materialet. Vid tillverkning av cellulosa sorteras tidningspappret och 
fuktigt papper tas bort. Även häftstift och eventuell plast plockas bort. Sedan strimlas 
pappret ner till smulor och formas till en fluffig bomullslik massa med hjälp av 
högtrycksluft. Värmekonduktiviteten för cellulosa ligger på ungefär 0,040 W/mK. 
Cellulosa har använts sedan 1919 men under 1950-talet etablerades det på marknaden. 
Cellulosa finns både som skivor och som lösull (Lopez Hurtado, Rouilly, & 
Vandenbossche, 2015). 

3.2.3. Cellplast 
Cellplast är den samlade benämningen av extruderad polystyren (XPS) och expanderad 
polystyren (EPS). Tillverkningsprocessen skiljer sig åt i dessa två varianter. Vid 
framställningen av XPS smälts polystyren och kolväten som sedan expanderas genom 
ett munstycke till önskade dimensioner. När EPS ska framställas görs det i stället med 
hjälp av ånga som får små plastkulor att expandera och bilda luftporer (Burström, 
2007). Cellplast har ett λ-värde som ligger på ungefär 0,035 W/mK. Cellplast har 
utmärkta fuktegenskaper men är däremot inte resistent mot brand. Det göra att cellplast 
ofta används som isolering under betong i bottenplattor där brandrisken inte är en faktor 
som behöver tas hänsyn till (Uygunoglu, Özgüven, & Çalıs, 2016).  

3.2.4. Betong 
Betong utgör ofta det bärande skiktet i en traditionell grundläggning av 
byggnadskonstruktioner. Cement, vatten och ballast är huvudbeståndsdelar i betong. 
Vid tillverkning av cement krävs stora mängder energi, då kalksten som utgör 
huvudråvaran kräver en temperatur på 1450°C. Kalkstenen finmals och bränns i en 
roterugn som ett torrt pulver. Efter kylning har kalkstenen tagit formen av mindre kulor 
och kallas då för cementklinker. Cementklinkern mals i sin tur tillsammans med gips 
och därefter är produkten färdig för att blandas till betong. För att betongen ska erhålla 
specifika egenskaper är det vanligt att olika typer av tillsatser blandas i (Burström, 
2007). Betong är inte ett värmeisolerande material och har ett λ-värde som ligger på 
ungefär 1,7 W/mK. Betong kännetecknas istället av god hållfasthet (Sandin, 2010). 

Betong delas in i olika tryckhållfasthetsklasser, exempelvis C25/30. Den första siffran, 
i det här fallet 25, står för cylinderhållfasthet i MPa vid provtryckning och den andra 
siffran, 30, står för kubhållfasthet i MPa vid provtryckning. Det innebär att 
betongkvaliteten måste klara dessa värden vid provtryckning för att vara godkänd 
(Burström, 2007). 
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3.2.5. Cellglas 
Cellglas är ett oorganiskt material som därför passa väl för användning i 
grundkonstruktioner. Cellglas är ett värmeisolerande material som inte möglar, brinner 
eller släpper igenom ånga eller vatten. Dessutom har cellglas en god tryckhållfasthet. 
Tack vare kombinationen av egenskaperna god värmeisoleringsförmåga och hög 
tryckhållfasthet kan skivor av cellglas ersätta både cellplast och betong vid 
grundläggning av mindre konstruktioner (Bokalders & Block, 2014). Materialet består 
till största del av återvunnet glas. Till det tillsätts sand, mineraler och vissa tillsatsmedel. 
Tillverkningen av cellglas är energikrävande. Vid tillverkningen smälts glas och sand 
vid en temperatur på 830–860°C. Därefter tillsätts luft vilket gör att luftporer bildas. 
Luftporerna gör att materialet får god värmeisoleringsförmåga med ett λ-värde som 
ligger under 0,06 W/mK. Cellglas innehåller 80–95 procent luftporer med en porstorlek 
på 0,1–5 mm (Gong, Tian, & Zhang, 2018). 

En bottenplatta av cellglas som ersätter både cellplast och betong i traditionell 
bottenplatta behöver uppfylla både krav på energi och hållfasthet. För att göra det kan 
Koljernteknik användas. Denna teknik innebär att så kallade Koljernelement med 
underliggande cellglasisolering bildar bottenplatta. Koljernelement består av 
cellglasskivor som stärks upp med en ram av plåt. För att undvika köldbryggor 
kompletteras elementen med kringliggande isolering av cellglas (Koljern, 2019). 

3.3. Livscykelanalys 
LCA är en metod för att spåra miljöbelastning från en produkts livscykel från det att 
råmaterial utvinns vidare till tillverkning, användning och slutligen avfallshantering 
eller återvinning. Två olika tillvägagångssätt finns att använda. Konsekvens-LCA som 
tar hänsyns till indirekta effekter på miljön som produkten genererar genom att vara en 
del i en större process och bokförings-LCA som enbart analyserar miljöbelastning ifrån 
den valda produktens process (Erlandsson , Ekvall, Lindfors, & Jelse, 2014). 

Enligt Boverket kan flertalet kategorier och dess miljöpåverkan studeras i en LCA. Att 
mäta koldioxidutsläpp medför ett resultat i enheten GWP, global warming potential, 
som beräknar global uppvärmningspotential. Enheten utgår ifrån koldioxid där ett ton 
koldioxid motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter medan ett ton metan motsvarar 25 
ton koldioxidekvivalenter. Exempel på andra miljöpåverkanskategorier som kan 
användas i en LCA är AP, acidification potential, som mäter försurning i mark och 
vatten, ODP, ozone depletion potential, som mäter nerbrytning av ozonskiktet i 
stratosfären samt EP, eutrophication potential, som mäter övergödning (Boverket, 
2019d). 

Tillvägagångsätt vid genomförande av en LCA på en generell produkt är standardiserat 
i ISO 14040:2006 och ISO 14044:2006. Tillvägagångssätt för specifika byggprodukter 
finns behandlade i SS-EN 15804 (Boverket, 2019e). I dessa standarder beskrivs de fyra 
faser som utgör en LCA. I första fasen definieras analysens mål och omfattning, här 
fastställs till exempel vilken enhet som ska användas för att få ett jämförbart resultat. I 
andra fasen sker en inventarieanalys vilket innebär insamling av data till analysen. 
Tredje delen består av en miljöpåverkansbedömning som syftar till att skapa en bättre 
förståelse för den analyserade produktens miljöbelastning. Slutligen i fjärde fasen 
tolkas resultatet och analysens validitet diskuteras (Faiz Abd Rashid & Yusoff, 2015). 
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3.3.1. Programvara 
Bionova Ltd är utvecklarna bakom programvaran One Click LCA som är ett av flera 
digitala verktyg för att beräkna LCA, LCC och koldioxidavtryck. Programvaran är 
särskilt framtagen för byggprodukter och byggprojekt. Den är också kompatibel med 
flera certifieringssystem inom byggbranschen varav Breem och Leed är några. One 
Click LCA grundar sin analys på miljövarudeklarationer (EPD) som tillhandahålls ifrån 
bland annat det internationella EPD-systemet Environdec (One Click LCA, 2019). 
Environdec är en global databas som sammanställer EPD:er baserade på ISO 14025 and 
EN 15804 (Environdec, 2019). 

3.4. Livscykelkostnad 
LCC är en metod för att beräkna kostnad för en produkt under en given tid. Till exempel 
produktens livslängd eller dess nyttjandelängd. Eftersom byggnader har förhållandevis 
lång livslängd kan LCC utgöra ett viktigt beslutsunderlag i projekteringsskedet för att 
minska kostnaden. Ofta tas beslut om kostnad utifrån ett kortsiktigt perspektiv där 
bygg- och fastighetsbranschen har en tradition av att kostnadsminimera i 
produktionsfasen. Med ett långsiktigt perspektiv och beaktande av vilka kostnader som 
uppkommer i förvaltningsskedet och slutligen vid demolering kan den totala utgiften 
istället minska (Heralova, 2017). 

Eftersom kostnaden har ett längre tidsperspektiv i en LCC blir det nödvändigt att 
använda sig av diskontering vilket innebär att framtida kostnaders värde relateras till 
dagsläget. Denna metod kallas för nuvärdesberäkning och sker med hjälp av kalkylränta 
där räntan motsvarar en investerings avkastningskrav. Formeln för en LCC bygger på 
en nuvärdesberäkning och ser ut som följande (Gluch, 2014). 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐺𝐺 − 𝑅𝑅 ∗ (1 + 𝑟𝑟)−𝑛𝑛 + �
𝑈𝑈𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=0

 

LCC = livscykelkostnad (nuvärde)  
G = grundinvestering  
Ut = utbetalningar år t  
Rn = restvärdet efter n år (livslängd eller annan kalkylperiod) 
r = kalkylränta  
n =livslängd 

Vägledning för LCC finns i SS-EN 60300-3-3 och i ISO 15686–5:2017 med krav och 
riktlinjer för hur en LCC ska genomföras (Swedish Standards Institute, 2019). 

3.4.1. Programvara 
Elecosoft är utvecklarna bakom programvaran Bidcon som är ett av flera digitala 
verktyg för att ta fram kostnadskalkyler för bland annat bygg- och fastighetsbranschen. 
Genom en omfattande databas med uppslagsböcker som är kopplande till prislistor kan 
ett projekt snabbt erhålla kostnad för material, arbete och tid. 

3.5. Sammanfattning av valda teorier 
De teorier som behandlats i kapitel tre är alla av relevans för arbetets genomförande. 
Först behandlas de isoleringsmaterial som används i arbetet och i dessa har tre 
nyckelfaktorer presenterats: tillverkningsprocess, materialens beståndsdelar och 
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materialens λ-värde. Tillverkningsprocessen och materialens beståndsdelar är viktiga 
att känna till för att skapa en förståelse för livscykelperspektivet hos materialet. 
Materialets λ-värde är relevant då det behövs för att räkna ut U-värdet hos den tjocklek 
på material som analyserats i arbetet. De isoleringsmaterial som presenteras i arbetet är 
mineralull, cellulosa, cellplast och cellglas. Även betong presenteras trots att det inte 
räknas som ett värmeisolerande material. Anledningen till det är eftersom betong ingår 
i de analyser som finns i arbetet. 

Analyserna som används i arbetet är LCA och LCC och för att läsaren ska kunna förstå 
dessa verktyg finns de presenterade i det teoretiska ramverket. Här finns kortfattat 
redovisat det tillvägagångssätt som används när man genomför en LCA och en LCC. 
Även vilka nationella och internationella standarder som behandlar dessa verktyg finns 
presenterade i kapitlet. Slutligen finns även en beskrivning av de programvaror som 
används i arbetet. Programvarorna heter One Click LCA och Bidcon. 
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4. Empiri
Projektets empiri presenteras i följande kapitel. Här framgår nödvändiga data för de 
olika isoleringsmaterialen. Här framgår tjocklek på material, motsvarande lika U-värde 
för respektive byggnadsdel, vindsbjälklag, yttervägg och bottenplatta. Här framgår 
också värmekonduktivitet för respektive isoleringsmaterial.  

Val av tjocklek och U-värde i vindsbjälklag och vägg har skett på följande sätt. 
Tjockleken på isoleringen är bestämd efter den tjocklek som används i fallstudien av 
huset Prio 143. Därefter har U-värdet för det isoleringsmaterialet bestämts med 
formlerna  

𝑈𝑈 =  1
𝑅𝑅
      𝑅𝑅 =  𝑑𝑑

𝜆𝜆

där λ är värmekonduktiviteten i W/mK, d är tjockleken i m, R är värmemotståndet och 
U är transmittansen i W/m2K. Framräknat U-värde appliceras på de alternativa 
isoleringsmaterialen och genom att räkna med samma formler baklänges bestäms 
nödvändig tjocklek på materialen. 

Uppbyggnad av yttervägg och vindsbjälklag förväntas vara oförändrade. Det enda som 
skiljer sig är de värmeisolerande materialen, varvid dessa är de enda som beaktas i 
beräkningarna. Däremot vid beräkning av U-värdet för bottenplattan är hela 
bottenplattan inklusive yttre och inre värmeövergångsmotstånd, Rse och Rsi, beräknat. I 
bilaga 1 presenteras samtliga U-värdesberäkningar och i nedanstående avsnitt 
presenteras de jämförda isoleringsmaterialen.  

4.1. Vindsbjälklag med lösull av stenull 
Det fabrikat som används i vindsbjälklaget i Prio 143 är Paroc lösull. Tjockleken på det 
isolerande skikt är 450 mm. Deklarerad värmekonduktivitet för produkten är 0,042 
W/mK enligt bilaga 2 och densiteten är 28–30 kg/m3 enligt bilaga 3. Uppbyggnaden av 
vindsbjälklaget framgår av figur 3. U-värdet för lösullen i vindsbjälklaget uppnår till 
0,093 W/m2K. 

Figur 3. Vindsbjälklag med isolering av stenull. 

4.2. Vindsbjälklag med lösull av cellulosa 
Det värmeisolerande skiktet i det alternativa vindsbjälklaget består av cellulosa i lösull 
av fabrikat iCell. Deklarerad värmekonduktivitet för produkten är 0,039 W/mK, enligt 
bilaga 4 och densiteten är 40 kg/m3 enligt bilaga 5. Önskat U-värde för isoleringen är 
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0,093 W/m2K. Tjockleken som krävs för att uppnå önskat U-värde blir 418 mm. 
Tjockleken avrundas i studien till 420 mm. Vindsbjälklagets uppbyggnad framgår av 
figur 4. 

Figur 4. Vindsbjälklag med lösull av cellulosa. 

4.3. Yttervägg med stenull i skivor 
De värmeisolerande skikten i ytterväggen hos Prio 143 består av skivor av fabrikat 
Paroc stenull. Skivorna är fördelade i två lager i väggen och har tjocklekarna 45 
respektive 195 mm. Värmekonduktiviteten för stenullsskivorna är 0,036 W/mK och det 
framgår i bilaga 6. Densitet för produkten är 160 kg/m3 enligt bilaga 7. Yttervägg med 
isolering av stenullsskivor visualiseras i figur 5. U-värdet för isoleringen i väggen är 
0,15 W/m2K. 

Figur 5. Yttervägg med stenullsskivor. 

4.4. Yttervägg med cellulosa i skivor 
Det värmeisolerande skiktet i den alternativa ytterväggen består av cellulosa i skivor av 
fabrikat iCell. Deklarerad värmekonduktivitet för produkten är 0,036 W/mK enligt 
bilaga 8 och densitet är 32 kg/m3 enligt bilaga 9. Önskat U-värde för isoleringen är 0,15 
W/m2K. Det ger en nödvändig tjocklek på isoleringen om 240 mm. Isoleringen delas 
upp i två skikt på samma sätt som stenullskivorna och får därför tjockleken 45 
respektive 195 mm. Figur 6 visar uppbyggnad av yttervägg med cellulosaskivor. 
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Figur 6. Yttervägg med cellulosaskivor. 

4.5. Bottenplatta med cellplast och betong 
Grundläggning hos Prio 143 består av en bottenplatta med cellplast och betong. 
Bottenplattan består av 300 mm BEWi EPS S100 och 100 mm betong C25/30. En kant 
runt plattan är förstärkt för att ta lasterna från byggnaden. De förstärkta kanterna har 
300 mm betong C25/30 och 100 mm BEWi EPS S200. Bottenplattans uppbyggnad 
framgår av figur 7.  

Figur 7. Bottenplatta med cellplast och betong. 

EPS S100 av fabrikat BEWi har λ-värde 0,037 W/mK, enligt bilaga 10. EPS S200 
fabrikat BEWi har motsvarande värde 0,034 W/mK, enligt bilaga 11. Betong har ett λ-
värde på 1,7 W/mK (Burström, 2007). U-värdet i bottenplattan uppnår till 0,143 
W/m2K. Då bottenplattan av cellplast och betong består av vanlig bottenplatta och 
förstärkt bottenplatta har ett sammanvägt U-värde varit nödvändigt att beräkna. Plattan 
har en total andel förstärkt platta om 13 procent. I figur 8 framgår vilka delar av plattan 
som är förstärkt. 
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Figur 8. Bottenplattans areor. 

4.6. Bottenplatta med cellglas 
Bottenplatta med cellglas av Koljernteknik består av ett Koljernelement och 
kringliggande cellglas. Önskat U-värde att uppnå är 0,143 W/m2K. Det ger en 
nödvändig tjocklek på 278 mm. Tjockleken på Koljernelementet är 208 mm. Som 
standard har man underliggande isolering i två lager med en radonduk av aluminium 
mellan.  Dessa lager av isolering har vardera en tjocklek på 50 mm. Total tjocklek på 
bottenplattan är därför 308 mm. Cellglasprodukten som används i denna lösning heter 
Foamglas Board T4+ och har en värmekonduktivitet på 0,041 W/mK, enligt bilaga 12. 
Cellglasplattans standardutförande är tjockare än framräknad tjocklek och har därför ett 
bättre U-värde än vad som krävs för bibehållen energiprestanda. U-värdet på 
bottenplattan av cellglas uppnår till 0,130 W/m2K. På grund av att värdet för 
cellglasplattan är bättre än plattan med cellplast och betong, vilket således ger en 
förbättrad energiprestanda, accepteras det och inga justeringar görs. Uppbyggnaden av 
bottenplattan med Koljernelement av cellglas framgår av figur 9. 

Figur 9. Bottenplatta med cellglas och Koljernelement. 

4.7. Genomförande av LCA 
LCA har genomförts på de sex olika isoleringsmaterialen. Programvaran som har 
använts är One Click LCA. För bottenplatta av cellplast och betong har en 
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sammanvägning av dessa material använts. I övriga fall har de isolerande materialen 
analyserats var och en för sig. I bilaga 13 presenteras resultatet av LCA. Den enhet som 
beaktas i det här arbete är kg CO2e. Analysen har gjorts på 1 m2 av respektive isolering, 
vilket ger enheten kg CO2e/m2. En sammanställning av de data som LCA:n gav ges i 
tabell 2. 

Tabell 2. CO2-utsläpp per m2 för isoleringsmaterialen. 
Byggnadsdel Isoleringsmaterial kg CO2e/m2 

Vindbjälklag 
Stenull 19,1 

Cellulosa 1,02 

Yttervägg 
Stenull 10,3 

Cellulosa 0,58 

Bottenplatta 
Cellplast och betong 32,4 

Cellglas 11,3 

4.8. Genomförande av LCC 
LCC har genomförts på samtliga byggnadsdelar som ingår i klimatskalet. Programvaran 
som har använts för analyserna är Bidcon. Data för arbetstid, uppförande-, rivnings-, 
samt materialkostnad har hämtats ifrån Bidcon. Analyserna har genomförts på 1 m2 av 
respektive byggnadsdel och redovisas i svenska kronor. Analyserna avser enbart 
livscykelkostnad för de isolerande skikt som ingår i respektive byggnadsdel med 
undantaget att betong är inkluderad i analysen av bottenplattan bestående av cellplast 
och betong. En sammanställning av data ifrån Bidcon ges i tabell 3. 

Tabell 3. Data för kostnad hämtade ifrån Bidcon. 

Byggnadsdel Isoleringsmaterial 
Uppförandekostnad 
ink material  
SEK/m2 

Underhållskostnad 
SEK 

Rivningskostnad 
SEK/m2 

Vindsbjälklag 

Stenull 256 – 74 

Cellulosa 342 – 74 

Yttervägg 

Stenull 199 – 55 

Cellulosa 215 – 55 

Bottenplatta 
Cellplast och 
betong 479 – 977 

Cellglas 1268 – 106 
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LCC för samtliga isoleringsmaterial har beräknats med nedanstående formel (Gluch, 
2014). Formeln har modifierats för sitt ändamål där grundinvestering ges av 
uppförandekostnad inklusive material och restvärde ges av rivningskostnad. På grund 
av att rivningskostnaden adderas är termen positiv istället för i ursprungskalkylen där 
restvärdet subtraherades i formeln. Kalkylräntan är satt till 2 procent som är 
inflationsmålet enligt Sveriges Riksbank (2019). Livslängd för samtliga byggnadsdelar 
är satt till 50 år för att harmoniera med byggnadens livslängd ur ett 
projekteringsperspektiv. Underhållskostnad bortses från då inga underhåll av 
isoleringsmaterialen inom 50 år förväntas äga rum. 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐺𝐺 + 𝑅𝑅 ∗ (1 + 𝑟𝑟)−𝑛𝑛 + �
𝑈𝑈𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=0

 

LCC = livscykelkostnad 
G = uppförandekostnad inklusive material 
Ut = underhåll år t  
R = rivningskostnad  
r = inflationsränta  
n =livslängd 

I tabell 4 presenteras livscykelkostnad per kvadratmeter för samtliga isoleringsmaterial. 
Nedan följer ett beräkningsexempel för cellulosa i vindsbjälklaget. 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 342 + 74 ∗ (1 + 0,02)−50 = 369 

Tabell 4. Livscykelkostnad per m2 för isoleringsmaterialen. 

Byggnadsdel Isoleringsmaterial Livscykelkostnad 
SEK/m2 

Vindsbjälklag 
Stenull 283 

Cellulosa 369 

Yttervägg 
Stenull 219 

Cellulosa 235 

Bottenplatta 
Cellplast och betong 842 

Cellglas 1307 

4.9. Litteraturstudie 
Under en längre tid har fokus legat på att utforma krav som medför att energisnåla 
byggnader produceras. Parallellt med dessa krav har andelen förnybara källor som 
använts till uppvärmning av byggnader ökat i såväl befintligt som i nytt 
byggnadsbestånd. Dessa två faktorer har bidragit till att byggnader är betydligt mer 
energisnåla idag än för ett antal år sedan. Papadopoulos (2016) skriver i en artikel att 
1970-talets oljekriser utgjorde en startpunkt för behovet av att minska den energi som 
dåtidens byggnader förbrukade speciellt eftersom källan ofta var oljeberoende. 
Ytterligare beskrivs att val av material vid projektering och produktion av byggnader 



Empiri 

19 

har blivit ett högaktuellt ämne eftersom olika material förbrukar olika mängder energi 
vid tillverkning. Papadopoulos beskriver här två viktiga aspekter, dels att byggnader 
uppnår de lägsta krav som EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD) har 
ställt men också att ingående komponenter miljöpåverkan begränsas genom att bedöma 
materialen utifrån deras påverkan under sin livstid. 

I en tidigare studie jämfördes en prefabricerade yttervägg med tre olika 
isoleringsmaterial. Systemet kallas External thermal insulation composite system 
(ETICS) och används till att förbättra energianvändning av både befintliga och nya 
byggnader. EPS, mineralull samt träfiberisolering ingick i studien. Studien analyserade 
flera olika kategorier av miljöpåverkan varav GWP var en. Resultatet visar att i 
ytterväggen med EPS bidrog isoleringen med ett miljömässigt fotavtryck på 65,1 
procent av väggens totala GWP. I ytterväggen med mineralull var utfallet 78,2 procent 
och i ytterväggen med träfiberisolering var utfallet negativt -119,1 procent av väggens 
totala GWP. Det negativa värdet uppstår då ett material binder mer koldioxid än det 
släpper ut (Potrč, Rebec, Knez, Kunič, & Legat, 2016).  

Ytterligare en studie har jämfört isoleringsmaterial i en byggnads klimatskal men har 
istället för koldioxidutsläpp fokuserat på användning av primärenergi vid tillverkning 
av material. Studien analyserade stenull, glasull, cellulosa samt EPS med två olika 
regelverk där U-värdet på byggnadsdelarna i klimatskalet skulle uppfylla kraven i BBR 
2012 eller kraven för passivhus 2102. Byggnadsdelarna har därför modifierats med 
olika tjocklek beroende på vilken isolering som använts. Resultatet visar att cellulosa 
kräver minst primärenergi vid tillverkning i samtliga byggnadsdelar där det har använts. 
I studien jämfördes också två olika isoleringsmaterial, cellplast och cellglas, för 
grundläggning. Resultatet visar att cellglas förbrukar nästan dubbelt så mycket 
primärenergi som cellplast vid tillverkning (Tettey, Dodoo, & Gustavsson, 2014). 

Hill, Norton och Dibdiakova (2017) har genomfört en liknande studie som resulterat i 
bland annat GWP för sju olika isoleringsmaterial. De material som ingick i studien var 
glasull, stenull, EPS, XPS, polyuretan (PUR), cellglas samt cellulosa. Studien har 
analyserat över 60 olika miljövarudeklarationer för de olika isoleringsmaterialen. 
Resultatet redovisas som GWP med två olika enheter, kg CO2e/kg och kg CO2e/FU där 
FU står för funktionell enhet vilket innebar att 1m2 av det analyserade materialet skulle 
erhålla ett värmemotstånd på 1 m2K/W och ett U-värde på 1 W/m2K. I figur 10 
redovisas resultatet av studien med ett stort spann beroende på vilken data som använts. 
Cellulosa och cellglas är de material som resulterat i lägst andel GWP med enheten kg 
CO2e/kg. För cellulosa skiljer sig resultatet mellan lägsta GWP och högsta GWP med 
över 1 kg CO2e/kg. Studien betonar vikten av att arbeta med produktspecifika data 
alternativt använda ett medianvärde av de resultat som studien har redovisat vid val av 
isoleringsmaterial ur miljöhänsyn. 
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Figur 10. Global warming potential data reported per kg of insulation (Hill, Norton, & 
Dibdiakova, 2017, s. 17). 

4.10. Sammanfattning av insamlad empiri. 
En sammanfattning av materialen, dess tjocklek, värmekonduktivitet och 
värmegenomgångskoefficient finns i tabell 5. 

Tabell 5. Sammanfattning av insamlad empiri. 
Byggnadsdel Isolerings-

material 
Tjocklek 
(mm) 

λ-värde 
(W/mK) 

U-värde
(W/m2K)

kg CO2e/m2 Livscykelkostnad 
SEK/m2 

Vindsbjälklag Stenull 450 0,042 0,093 19,1 283 

Vindsbjälklag Cellulosa 420 0,039 0,093 1,02 369 

Yttervägg Stenull 45+195 0,036 0,150 10,3 219 

Yttervägg Cellulosa 45+195 0,036 0,150 0,58 235 

Bottenplatta  
87 % av plattan 

Betong 100 1,7 

0,143 
(sammanvägt 
värde) 

32,4 
(sammanvägt 
värde) 

842 
Cellplast 300 0,037 

Kantförstärkning 
13% av plattan 

Betong 300 1,7 

Cellplast 100 0,034 

Bottenplatta Cellglas 308 0,041 0,130 11,3 1307 



Analys och resultat

21 

5. Analys och resultat
I följande kapitel analyseras studien utifrån det teoretiska ramverk och de empiriska 
data som ligger till grund för resultatet. Besvarande av samtliga frågeställningar och en 
återkoppling till studien mål presenteras också.  

5.1. Analys 
Studiens analys presenteras i följande avsnitt. 

5.1.1. Litteraturstudie 
Litteraturstudien som har genomförts bidrog med kunskap om miljöpåverkan av olika 
isoleringsmaterial. Tidigare forskning stärkte inledningsvis den antagna utgångpunkten 
att isolering av cellulosa har en lägre miljöpåverkan mätt i koldioxidekvivalenter än 
isolering av stenull. Hill, Norton och Dibdiakova (2017) redovisar i sin studie en stor 
variation av koldioxidutsläpp för lika material beroende på vilka EPD:er som har 
analyserats. Oavsett materialens variation av koldioxidutsläpp kan samtliga resultat 
ifrån studien hjälpa till att styrka resultatet av frågeställning 1 eftersom de förhåller sig 
likt resultaten som den här studien presenterar. Hill, Norton och Dibdiakova (2017) 
redovisar cellulosa med ett approximativt halverat koldioxidutsläpp jämfört med 
stenullens koldioxidutsläpp där enheten är kg CO2e/kg. Resultaten från den här studiens 
LCA har istället enheten kg CO2e/m2 och redovisar ett betydligt lägre koldioxidutsläpp 
för cellulosa. Skillnaden i de båda studiernas resultat kan direkt kopplas till materialens 
densitet där stenull har en betydligt högre densitet än cellulosa. 

För isoleringsmaterialen i bottenplattan var den antagna utgångpunkten mer oviss men 
efter att litteraturstudien genomförts antogs att en lägre miljöpåverkan även gällde för 
cellglas. Det vill säga att cellglas har en lägre miljöpåverkan mätt i 
koldioxidekvivalenter än kombinationen av cellplast och betong. Hill, Norton och 
Dibdiakova (2017) redovisar cellglas med ett approximativt koldioxidutsläpp bestående 
av en tredjedel av cellplastens koldioxidutsläpp. I den här studien redovisas cellglasets 
koldioxidutsläpp som ca 35 procent av cellplasten och betongens koldioxidutsläpp.  

5.1.2. LCA 
LCA kan presentera värden för en rad olika miljöpåverkande aspekter. LCA tar hänsyn 
till en produkts hela livscykel. En stor del av en produkts miljöpåverkan ligger i 
transporter som ofta sker tidigt i livscykeln. Då det här arbete är av generell karaktär 
och inte kopplat till en geografisk plats har transporter försummats vilket kan bidra till 
en felmarginal i resultatet. Oavsett det ger LCA en bra bild av olika produkters 
miljöpåverkan. Under förutsättningen att transporter av ungefär lika stor 
miljöbelastning har använts för de olika isoleringsmaterialen i denna studie är resultatet 
tillförlitligt. 

Fallstudien bidrog med tjocklekarna och fabrikat på isoleringen i typhuset Prio 143. 
Genom dokumentanalys kunde sedan värmekonduktiviteten för de olika fabrikaten tas 
fram. Värde på värmekonduktivitet användes sedan för att med hjälp av beräkningar 
erhålla ett U-värdet för isoleringen. Genom kombinationen av dokumentanalys och 
fallstudie kunde tjockleken på de alternativa isoleringsmaterialen räknas fram. Alla 
dessa metoder var viktiga och relevanta för genomförandet av LCA. Då en del av målet 
med studien var att visa på skillnad i koldioxidutsläpp förutsatt ett oförändrat U-värde 
var det av betydelse att beräkna en tjocklek på de olika isoleringsmaterialen som 
uppfyllde likvärdigt U-värde.  
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För ytterväggen har de jämförda materialen stenull och cellulosa samma 
värmekonduktivitet. Utfallet av det gav att båda materialen kan dimensioneras med 
samma tjocklek vilket innebär en oförändrad byggnadsdel i övriga skikt det vill säga 
lika dimensioner på reglar. Det gör att det skulle vara väldigt enkelt att byta ut 
isoleringen i byggnadsdelen. Ytterväggen har stor potential då cellulosa släpper ut 
betydligt mindre koldioxid än stenull samtidigt som ytterväggen har studiens lägsta 
kostnadsökning. 

5.1.3. LCC 
Som Heralova (2017) skriver så tar LCC hänsyn till kostnad för en produkt under en 
given tid och inte enbart under inköpstillfället. Det ger en mer långsiktig bild av vad en 
produkt i slutändan kommer att kosta. Till exempel kan två produkter som fyller samma 
funktion kosta olika mycket. Den produkt med lägre kostnad vid inköpstillfället kan 
kräva mer underhåll eller ha en kortare livslängd vilken medför att livscykelkostnaden 
för produkten i själva verket är högre än för den produkten med en högre kostnad vid 
inköpstillfället. Kontentan av det är att LCC är ett lämpligt verktyg att använda när 
kostnad över tid är av intresse.  

För att erhålla ett trovärdigt resultat är det av stor vikt att LCA och LCC är genomförda 
med likvärdiga förhållanden. Då transporter är försummade i LCA, vilket nämns ovan, 
är de också försummade i LCC. I byggnadsdelarna vindsbjälklag och yttervägg har 
enbart isoleringen jämförts i LCA och LCC. Anledningen var för att erhålla en 
procentsats som var jämförbar för besvarandet av frågeställning 3 där skillnad i kg CO2e 

och skillnad i livscykelkostnad vägdes samman. Skillnaden i kg CO2e och 
livscykelkostnad är densamma oavsett om analyserna genomförts på byggnadsdelar 
med alla ingående skikt eller enbart byggnadsdelar med isoleringen inräknad eftersom 
enbart isoleringen förändras. Däremot blir procentsatsen missvisande om byggnadsdel 
med alla ingående skikt tas i beaktande för en eller några analyser. 

5.2. Hur påverkas klimatskalets koldioxidutsläpp beroende 
på val av isolering, förutsatt en oförändrad 
energiprestanda? 

Första frågeställningen som lyder ”Hur påverkas klimatskalets koldioxidutsläpp 
beroende på val av isolering, förutsatt en oförändrad energiprestanda?” har besvarats 
genom LCA. En sammanställning av de data som ger underlag till svaret på 
frågeställningen finns i tabell 6. 

Tabell 6. Underlag för svar på frågeställning 1 där andel CO2e/m2 för Eksjöhus typhus 
Prio 143 är 100 procent. 

Byggnadsdel Isoleringsmaterial kg CO2e/m2 
Andel kg 
CO2e/m2 
(%) 

Minskning av kg 
CO2e/m2  
(%) 

Vindsbjälklag 
Stenull 19,1 100 – 

Cellulosa 1,02 5,3 94,7 

Yttervägg 
Stenull 10,3 100 – 

Cellulosa 0,58 5,6 94,4 
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Bottenplatta 
Cellplast och betong 32,4 100 – 

Cellglas 11,3 34,9 65,1 

Koldioxidutsläppet för isoleringen med ett U-värde på 0,093 W/m2K i ett vindsbjälklag 
är 19,1 CO2e/m2 för stenull och 1,02 CO2e/m2 för cellulosa. Koldioxidutsläppet för 
lösull av cellulosa uppnår till 5,3 procent av koldioxidutsläppet för lösull av stenull. 

Isolering med U-värde 0,15 W/m2K i en yttervägg har ett koldioxidutsläpp på 10,3 
CO2e/m2 för skivor av stenull och 0,58 CO2e/m2 för skivor av cellulosa. Skivor av 
cellulosa har ett koldioxidutsläpp som motsvarar 5,6 procent av koldioxidutsläppet för 
isolering av stenull i skivor. 

En bottenplatta med cellplast och betong, där 13 procent av plattan utgörs av 
kantförstärkning släpper ut 32,4 CO2e/m2 under sin livscykel. En bottenplatta av 
Koljernelement och cellglas släpper ut 11,3 CO2e/m2 under livscykeln. 
Koldioxidutsläppet för cellglasplattan motsvarat 34,9 procent av koldioxidutsläppet för 
bottenplattan av cellplast och betong.  

5.3. Hur påverkas livscykelkostnaden beroende på val av 
isolering i klimatskalet, förutsatt en oförändrad 
energiprestanda? 

Andra frågeställningen som lyder ”Hur påverkas livscykelkostnaden beroende på val 
av isolering i klimatskalet, förutsatt en oförändrad energiprestanda?” har besvarats 
genom LCC. En sammanställning av de data som ger underlag till svaret på 
frågeställningen finns i tabell 7. 

Tabell 7. Underlag för svar på frågeställning 2 där livscykelkostnad/m2 för Eksjöhus 
typhus Prio 143 är 100 procent. 

Byggnadsdel Isoleringsmaterial Livscykelkostnad
SEK/m2 

Andel 
livscykelkostnad 
(%) 

Ökning av 
livscykelkostnad 
(%) 

Vindsbjälklag 
Stenull 283 100 – 

Cellulosa 369 130 30 

Yttervägg 
Stenull 219 100 – 

Cellulosa 235 107 7 

Bottenplatta 
Cellplast och betong 842 100 – 

Cellglas 1307 155,2 55,2 

Livscykelkostnad för isolering i vindsbjälklaget med stenull är 283 SEK/m2 och med
cellulosa 369 SEK/m2 vilket innebär att cellulosa har en kostnadsökning motsvarande 
30 procent av stenullens kostnad.  
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Livscykelkostnad för isoleringen i ytterväggen med stenull är 219 SEK/m2 och med
cellulosa 235 SEK/m2 vilket innebär att cellulosa har en marginell kostnadsökning 
motsvarande 7 procent av stenullens kostnad. 

Livscykelkostnad för bottenplatta med cellplast och betong är 842 SEK/m2 och med 
cellglas 1307 SEK/m2 vilket innebär att cellglas har en kostnadsökning motsvarande 
drygt hälften, 55,2 procent av bottenplattans kostnad med cellplast och betong.  

5.4. Hur förhåller sig koldioxidutsläpp sammanvägt med 
livscykelkostnad för klimatskalets isolering? 

Tredje frågeställningen som lyder ”Hur förhåller sig koldioxidutsläpp sammanvägt 
med livscykelkostnad för klimatskalets isolering?” har besvarats genom en 
sammanställning av resultaten från frågeställning 1 och 2. En sammanställning av de 
data som ger underlag till svaret på frågeställningen finns i tabell 8. 

Tabell 8. Underlag för svar på frågeställning 3 där CO2e/m2 och livscykelkostnad/m2 
vägs samman. 

Byggnadsdel Isoleringsmaterial kg 
CO2e/m2 

Minskning 
av kg 
CO2e/m2 
(%) 

Livscykelkostnad
SEK/m2 

Ökning av 
livscykelkostnad 
(%) 

Vindsbjälklag 
Stenull 19,1 – 283 – 

Cellulosa 1,02 94,6 369 30 

Yttervägg 
Stenull 10,3 – 219 – 

Cellulosa 0,58 94,4 235 7 

Bottenplatta 

Cellplast och 
betong 32,4 – 

842 
– 

Cellglas 11,3 65,1 1307 55,2 

I vindsbjälklag minskar koldioxidutsläppet för isoleringen i byggnadsdelen med 94,6 
procent till en kostnadsökning motsvarande 30 procent för cellulosa jämfört med 
stenull, där U-värdet för isoleringen i båda fall är 0,093 W/m2K. 

I yttervägg minskar koldioxidutsläppet för isoleringen i byggnadsdelen med 94,4 
procent till en kostnadsökning motsvarande 7 procent för cellulosa jämfört med stenull, 
där U-värdet för isoleringen i båda fall är 0,150 W/m2K. 

En bottenplatta av cellglas, med U-värde 0,130 W/m2K minskar koldioxidutsläppen för 
bottenplattan med 65,1 procent till en kostnadsökning motsvarande 55,2 procent 
jämfört med en bottenplatta av cellplast och betong, med ett U-värde på 0,143 W/m2K. 

5.5. Koppling till målet 
Första delen av målet med studien har varit att bidra med kunskap om olika 
isoleringsmaterials miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Det har uppnåtts då 
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resultatet för studien visar på de undersökta isoleringsmaterialens koldioxidutsläpp för 
materialens hela livscykel. Andra delen av målet handlade om skillnaden i 
livscykelkostnad mellan isoleringsmaterial med mer eller mindre koldioxidutsläpp. Det 
har också uppnåtts genom den LCC som har genomförts.  



Diskussion och slutsatser 

26 

6. Diskussion och slutsatser
I följande kapitel diskuteras studiens resultat, val av metoder samt begränsningar. De 
slutsatser studien lett fram till och förslag till vidare forskning presenteras också i 
kapitlet. 

6.1. Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar att cellulosa har ett lägre koldioxidutsläpp än stenull. 
Resultatet var väntat och stämmer överens med den tidigare forskning som 
litteraturstudien bidrog med. Överraskande var dock att skillnaden i koldioxidutsläpp 
var betydligt större än väntat för dessa isoleringsmaterial. Resultatet visar att cellulosa 
i lösull och skivor endast släpper ut 5,3 respektive 5,6 procent av vad stenull i lösull 
och skivor släpper ut. Det är alltså en minskning med 94,7 respektive 94,4 procent vilket 
är betydligt mer än väntat. En anledning till det resultatet kan vara att den cellulosa som 
används i studien har en betydligt lägre densitet än vad stenullen i studien har. Alltså är 
mängden luft i cellulosan mer än i stenullen vilket innebär att mindre mängd materia 
används i materialet. Ytterligare en anledning till att cellulosa har ett betydligt lägre 
koldioxidutsläpp tros vara för att cellulosa i grunden är gjort av träfiber som i sin tur 
binder koldioxid medan stenull är gjort av mineraler som kräver stora mängder energi 
för att omvandlas till stenull. 

Livscykelkostnad för cellulosa och stenull är förvånansvärt lika. Kostnadsökningen för 
cellulosa i yttervägg i jämförelse med stenull i yttervägg är endast 7 procent. För 
cellulosa i vindsbjälklag ökar kostnaden med 30 procent i jämförelse med stenull i 
vindsbjälklag. Kostnadsökningen är marginell i kontrast till de bättre värden cellulosa 
presenterar ur miljöaspekt. Trots det här används stenull i bredare utsträckning än 
cellulosa i dagsläget. En anledning till det här kan vara att miljöpåverkan historiskt sett 
inte har ansetts vara en viktig faktor att ta hänsyn till vid val av material. 

För byggnadsdelarna yttervägg och vindsbjälklag visar studien enbart på skillnaden i 
isoleringens koldioxidutsläpp och livscykelkostnad. Det gör att de procentsatser som 
resultatet visar endast kan appliceras på isoleringen och inte på hela byggnadsdelen. 
Det vore intressant att se hur stor procentuell skillnad isoleringen utgör i 
koldioxidutsläpp och livscykelkostnad för hela byggnadsdelen och även för hela 
byggnaden. En sådan jämförelse hade satt studien i ett större sammanhang och resultatet 
mer applicerbart för hela byggnadens livscykel. Men då studiens mål och 
frågeställningar enbart är riktade till att undersöka isolering är resultatet trots det här 
tydligt kopplat till målet för studien.  

Den LCA och LCC som har utförts i studien har genomförts i programvarorna One 
Click LCA och Bidcon vilka är framtagna för just byggbranschen. One Click LCA 
bygger på miljövarudeklarationer för byggnadsmaterial som tredjepartgranskas. Det 
medför att resultatet från LCA har mycket god validitet. I programvaran Bidcon finns 
en databas med kostnader för material, arbete och tid för bland annat uppförande och 
rivning av olika byggnadsmaterial. I programvaran saknades dock kostnad för stenull i 
lösull för vindsbjälklag. Här fick istället cellulosa i lösull användas och 
materialkostnaden sedan manuellt räknas om. För att få fram en realistisk 
materialkostnad för stenull i lösull kontaktades en leverantör av cellulosa och stenull 
som gav en prisskillnad i procent mellan dessa två. Prisskillnaden som uppgavs var 30 
procent. Det överensstämmer inte till fullo med hur detaljister som levererar 
isoleringsmaterial prissätter materialen. Men prisskillnaden ansågs ändå som pålitlig då 
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leverantören av de båda materialen bedömdes vara den mest trovärdiga källan. Det 
medför att reliabiliteten i resultatet för frågeställning 2 gällande byggnadsdelen 
vindsbjälklag inte är lika hög som övriga byggnadsdelar. 

För alternativet med cellplast och betong i jämförelse med cellglas blev resultatet att en 
grundplatta av cellglas sparar ungefär 50 procent kg CO2e jämfört med cellplast och 
betong. Att skillnaden inte är lika stor som mellan stenull och cellulosa var väntat 
eftersom cellglas har en energikrävande framställningsprocess. Vad gäller skillnad i 
livscykelkostnad för bottenplattan så var denna större än för vindsbjälklag och 
yttervägg men mindre än väntat. Eftersom cellglas har en hög kostnad generellt kan det 
också förklara varför materialet inte används i samma utsträckning som cellplast och 
betong.  

Det faktum att samtliga av studien presenterade resultat överensstämmer med studier 
som tidigare genomförts och presenterats i litteraturstudien medför att resultat från den 
här studien är mycket trovärdigt. Där av kan resultatet anses ha hög validitet. 

6.2. Metoddiskussion 
För att genomföra studien har följande metoder använts. Fallstudie, där studien har 
utgått ifrån typhuset Prio 143. Litteraturstudie, för att erhålla grundläggande kunskap 
samt tidigare forskning. Dokumentanalys, för att erhålla specifika data. Slutligen 
beräkningar, för att erhålla likvärdig energiprestanda för studiens analyserande 
material. Samtliga metoder har varit nödvändiga pusselbitar för att nå fram till ett 
resultat. 

Litteraturstudien var av stor betydelse eftersom den gav grundläggande kunskap kring 
materialen som analyserats och deras egenskaper. Genom att metoden litteraturstudie 
har använts kan resultaten kopplas till och styrkas av tidigare forskning vilket medför 
att studien får en god grund och ett trovärdigt resultat. Litteraturstudien bidrog också 
med kunskap om de båda analysmetoderna LCA och LCC, som använts i studien, vilket 
säkerställer att dessa har tillämpats på ett korrekt sätt. 

Dokumentanalysen som genomfördes i studien ligger som grund för en stor del av de 
data som analyserna krävde. Dokument som analyserats är bland annat 
byggvarudeklarationer och produktblad. Att hämta data från den typ av dokument 
säkerställer att de data som senare analyserats är korrekt vilket bidrar till ett pålitligt 
resultat. Det eftersom leverantörer har vissa förhållningsregler vid utformande av 
sådana dokument.  

En aspekt som lyftes fram under arbetets gång var om en annorlunda enhet hade varit 
bättre lämpad att använda. Till exempel hade kg isolering istället för m2 isolering kunnat 
vara en lämplig enhet. Ytterligare en aspekt kring enheter är när det kommer till att 
förstå resultatet. Eftersom kg CO2 inte är en enhet man kan räkna med att människor 
har grepp om blir resultatet svårt att sätta i perspektiv till något annat. För att få ett 
tydligare grepp om hur stor inverkan isoleringen har på byggnadens totala 
miljöpåverkan hade det varit intressant att veta hur många kg CO2 en byggnad släpper 
ut totalt. 

6.3. Begränsningar 
Under arbetets gång har fler avgränsningar krävts. Till exempel så har utsläpp ifrån 
transporter inte tagits i hänsyn för LCA eller LCC. Transporter står för en betydande 
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del av en produkts livscykel gällande utsläpp och kostnad. Eftersom ett krav var att 
studien skulle vara av generell karaktär har ingen geografisk plats valts för studien och 
därför har transporternas utsläpp inte kunnat tas med.  

Att studien enbart har jämfört två olika alternativ för isolering i varje byggnadsdel 
medför att resultatet av studien inte visar hur de jämförda isoleringsmaterialen står sig 
miljö- och kostnadsmässigt med andra isoleringsmaterial. Studien kan inte heller bidra 
med hur materialen står sig i förhållande till varandra ur andra miljöaspekter än för 
koldioxidutsläpp.  

Vid valet av tjocklek av isoleringsmaterialen i studien har hänsyn enbart tagits till 
materialens värmeisolerande egenskaper. Därmed har inte egenskaper som fukt, ljud 
och brand tagits i beaktande och om de olika alternativen uppfyller ställda krav på dessa 
aspekter framgår inte av studien. 

6.4. Slutsatser och rekommendationer 
Problematiken för studien grundar sig i att byggbranschen har en negativ påverkan på 
miljön och att den behöver minskas. Studien har undersökt isoleringsmaterial och deras 
miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp samt livscykelkostnad och kommit fram till 
följande: 

• Isolering av cellulosa har ett betydligt lägre koldioxidutsläpp än stenull.
• Livscykelkostnad för cellulosa är något högre än för stenull.
• Utifrån denna studie rekommenderas att prioritera miljö framför kostnad och

därför använda cellulosa som isolering i byggnader.
• Cellglas är ett miljömässigt hållbart alternativ till cellplast och betong vid

grundläggning.
• Cellglas har en högre livscykelkostnad än cellplast och betong vid

grundläggning.
• Utifrån denna studie rekommenderas att prioritera miljö framför kostnad och

därför överväga att använda cellglas vid grundläggning av byggnader.

6.5. Förslag till vidare forskning 
Studien har behandlat skillnad i koldioxidutsläpp och livscykelkostnad för isolering i 
en byggnads klimatskal. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur stor del av 
en byggnads totala koldioxidutsläpp och livscykelkostnad som motsvaras av 
isoleringen. Anledningen till att det vore intressant är för att få grepp om hur stor 
skillnad det blir totalt sett för en byggnad att byta ut isoleringen till miljövänligare 
alternativ. 

Studien visar att cellulosa har betydligt lägre värden än stenull mätt i 
koldioxidekvivalenter. Likaså är livscykelkostnad för cellulosa inte mycket högre än 
för stenull. Trots det är stenull det dominerande isoleringsmaterialet för isolering av 
yttervägg och bjälklag på marknaden. Ytterligare ett förslag för vidare forskning är att 
undersöka anledningen till att stenull används i mycket större utsträckning än cellulosa 
trots cellulosans låga miljöpåverkan. 
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U-värdesberäkningar

Formel: R=d/λ U=1/R d=R*λ

Vindsbjälklag: Yttervägg:
Stenull i lösull Stenull i skivor
Tjocklek, d (m) 0,45 Tjocklek, d (m) 0,24
Värmekonduktivitet, λ (W/mK) 0,042 Värmekonduktivitet, λ (W/mK) 0,036
R=d/λ (m2K/W) 10,7 R=d/λ (m2K/W) 6,7
U=1/R (W/m2K) 0,093 U=1/R (W/m2K) 0,150

Cellulosa i lösull Cellulosa i skivor
U (W/m2K) 0,093 U (W/m2K) 0,150
R=1/U (m2K/W) 10,71 R=1/U (m2K/W) 6,67
Värmekonduktivitet, λ (W/mK) 0,039 Värmekonduktivitet, λ (W/mK) 0,036
Tjocklek, d=R*λ (m) 0,418 Tjocklek, d=R*λ (m) 0,24

Bottenplatta:
Cellplast och betong
Bottenplatta Tjocklek, d (m) Värmekonduktivitet, λ (W/mK) R=d/λ (m2K/W) U=1/R (W/m2K)
Rsi 0,17
Betong 0,1 1,7 0,059
Cellplast 0,3 0,037 8,108
Rse 0,04
Totalt: 8,377 0,119

Förstärkt bottenplatta Tjocklek, d (m) Värmekonduktivitet, λ (W/mK) R=d/λ (m2K/W) U=1/R (W/m2K)
Rsi 0,17
Betong 0,3 1,7 0,176
Cellplast 0,1 0,034 2,941
Rse 0,04
Totalt: 3,328 0,301

Del av platta Andel av platta U-värde Um-värde, Andel*U-värde (W/m2K)
Bottenplatta 0,87 0,119 0,104
Förstärkt bottenplatta 0,13 0,301 0,039
Totalt: 0,143

Cellglas
U (W/m2K) 0,143

R=1/U (m2K/W) 6,997
Rsi 0,170

Rse 0,040

Rplatta =R-Rsi-Rse 6,787

Värmekonduktivitet, λ (W/mK) 0,041
Tjocklek, d=Rplatta*λ (m) 0,278

Cellglasplatta Koljern Tjocklek, d (m) Värmekonduktivitet, λ (W/mK) R=d/λ (m2K/W) U=1/R (W/m2K)
Rsi 0,17
Koljernelement 0,208 0,041 5,073
Kringliggande cellglas 0,1 0,041 2,439
Rse 0,04
Totalt: 7,722 0,130
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PAROC BLT 1
Lösull

Förpackning

30 säckar på pallen. Säckvikt 15 kg.

Brandegenskaper

Termiska egenskaper

Uppdaterad: 22.10.2018
Utskriven: 16.04.2019

Godkännande nummer 0809-CPR-1014 / Eurofins Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Beskrivningskod MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-
EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Kort beskrivning Granulerad lösullsisolering av
brandsäker stenull.

Användning Värmeisolering av vindsbjälklag och
snedtak. Installationen utförs av
auktoriserade entreprenörer.

Förpackning Plastemballage. Säckar på returpall.

Paketstorlek 230 x 400 x 800 mm

Pallstorlek 1200 x 800 mm

Brandtekniska egenskaper

Egenskap Värde Enligt

Brandklassificering, Euroclass A1 EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)

Kontinuerlig glödbrand

Egenskap Värde Enligt

Kontinuerlig glödbrand NPD EN 14064-1:2010

Övriga brandegenskaper

Egenskap Värde Enligt

Brännbarhet Obrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Egenskap Värde Enligt

Deklarerad Värmekonduktivitet, λD:

Vindsbjälklag (Installerad densitet: ≥28 kg/m3) 0,042 W/mK EN 14064-1:2010 (EN 12667)

 1(3)Paroc Group © 2019
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Fuktegenskaper

Emissioner

Beständighet

Uppdaterad: 22.10.2018
Utskriven: 16.04.2019

Vindsbjälklag (Installerad densitet: ≥30 kg/m3) 0,041 W/mK EN 14064-1:2010 (EN 12667)

Vertikalt slutet utrymme ≤25° (Installerad densitet:
≥35 kg/m3)

0,038 W/mK EN 14064-1:2010 (EN 12667)

Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad densitet:
≥45 kg/m3)

0,036 W/mK EN 14064-1:2010 (EN 12667)

Vertikalt slutet utrymme >45°(Installerad densitet:
≥47 kg/m3)

0,036 W/mK EN 14064-1:2010 (EN 12667)

Vertikalt slutet utrymme >45° (Installerad densitet:
≥65 kg/m3)

0,034 W/mK EN 14064-1:2010 (EN 12667)

Luftgenomsläpplighet

Egenskap Värde Enligt

Luftgenomsläppighet, ℓ 170 x 10-6 m2/Pa*s EN 29053

Vattenpermeabilitet

Egenskap Värde Enligt

Vattenabsorption, korttid WS, Wp NPD EN 14064-1:2010 (EN 1609)

Ånggenomsläpplighet

Egenskap Värde Enligt

Ånggenomgångsmotstånd MU, µ 1 EN 14064-1:2010 (EN 12086)

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön

Egenskap Värde Enligt

Emission av farliga ämnen NPD EN 14064-1:2010

Beständighet av brandegenskaper gentemot
åldring/nedbrytning

Brandegenskaperna ändras inte med
tiden. Euroklass klassificeringen av
produkten är relaterad till organiskt
innehållet, vilket inte kan öka med
tiden.

Beständighet av värmemotstånd gentemot
åldring/nedbrytning

Värmekonduktiviteten på mineralull
ändras inte med tiden, erfarenhet
visar att fiberstrukturen är stabil och
porositeten innehåller inga andra
gaser än luft.

Sättningsklass Si Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme (≤45°): 1
Vertikalt slutet utrymme (>45°): 1
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PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se
Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta
eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och
tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i
byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra
produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group.     This data sheet is valid in
following countries: Sweden.
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Beskrivning
iCell Lösull är en cellulosaisolering i lös form för väggar, tak och bjälklag. iCell använder returtidningar i produktionen, 
som i sin tur tillverkats av rena cellulosafibrer från barrträd. Den tillverkas i en torr process med låg energiåtgång i en 
nyutvecklad modern fabrik i Älvdalen i hjärtat av Dalarna - Made in Sweden. 

iCell Lösull isolerar utmärkt mot kyla och värme tack vare låg värmeledningsförmåga och högt motstånd mot 
luftrörelser vilket hindrar konvektion. Isoleringen dämpar samtidigt ljud och buller effektivt tack vare sin höga densitet. 
Cellulosafibern har hygroskopiska egenskaper som innebär att fukt i luft upptas och avges. Det gör att huset kan andas, 
fukt torkas utan kondensbildning. 

Bedömningar
iCell Lösull är registrerad hos Byggvarubedömningen (BVB), BASTA och SUNDA HUS miljödata. 
Byggvarudeklarationen finns som eBVD hos Byggmaterielindustrierna.

Användning och installation
Installation av lösullsisolering ska utföras av behörig installatör med rätt utrustning och erfarenhet. Lösullen trycks 
torr till en viss densitet i slutna konstruktioner. Isoleringsskikten skapas utan skarvar och fyller ut effektivt. Mot 
innerutrymmet installeras en ångbroms som klimatskärm. Vid exponerad installation sprutas lösullen till en höjd med 
hänsyn tagen till sättning. Installerad lösull ska inte vara direkt väderutsatt eller ha kontakt med mark. Före installation 
skall produkten skyddas mot väta och smuts.

Artikel kg / bal kg / pall Bal / pall Lager / pall (pallhöjd) Art.nr Säck Beställningsnr. pall

iCell Lösull 14 14 336 24 8  (273 cm) 07350081770532 17350081770539

För varma, tysta och sunda hus med miljövänlig cellulosaisolering

Insulation Technology™

Made in Sweden iCell Lösull produktblad

livsstil för grön energi
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Produktmärkning
iCell Lösull är CE-märkt och har prestandadeklaration B-7350081-77000-6-2 i överensstämmelse med   
EU-förordning nr 305/2011.

Förpackningsmaterial
iCell Lösull är packat i säck med förpackningsplast av polyeten. Paketen är lastade på Europall av trä och svepta med 
huvplast av polyeten. Lastpallarna ingår i retursystem och förpackningsplasten kan direkt användas för material- eller 
termisk återvinning.

Miljö och hållbarhet
Råvaran till iCell Lösull består i huvudsak av återvunnet tidningspapper. Elenergin vid tillverkningen kommer från 
förnyelsebar energi från vind- och vattenkraft. Inga utsläpp vid tillverkningen sker till vatten, luft eller mark. Isolering är 
skrymmande och transporteras med lastbil, miljöpåverkan minimeras via effektiv planering. I byggnadens bruksfas bidrar 
isoleringen till att minska energiförbrukningen för värme respektive kyla. När byggnaden rivs eller demonteras kan 
isoleringen återanvändas.

Tekniska egenskaper

Egenskap Värde Standard

Nominella densiteter
Hålrumsisolering i vägg: 45-65 kg/m3

Hålrumsisolering i tak: 40-65 kg/m3

Exponerad isolering på vind: 27-40 kg/m3

ISO/CD 18393 SP

Maximal sättning
Vid slagexcitering: 9,2 %
Vid specifik klimatisering: 14,0 %
Vid vibrering av hålrumsisolering: 0 %

ISO/CD 18393 SP

Nominell tjocklek
Sättningspåslag upp till 350 mm: 15 %
Sättningspåslag upp till 500 mm: 20 %

SP

Värmekonduktivitet λ
D

Hålrumsisolering: 0,039 W/m K EN 12667

Värmemotstånd R
D

2,6 m2 K/W (100 mm tjocklek)
5,1 m2 K/W (200 mm tjocklek)
7,7 m2 K/W (300 mm tjocklek)

Beräknat i  
hålrumsisolering

SP

Brandreaktion RtF Klass E EN 13501-1

Motståndskraft mot 
mögeltillväxt

CUAP-12.01/02c12: utvärderingsnivå 1 EN ISO 846 SP

Luftflödesmotstånd AF
r

2,5 kPa/(m/s2) (24 kg/m3 i densitet)
16,3 kPa/(m/s2) (45 kg/m3 i densitet)

EN 29053 SP

Beskrivningskod LFCI EN 15101-SH15-SC0-AFr16

iCell AB

Box 87

Klorbergsvägen 14

796 91  Älvdalen

Tel  0200 - 210 300

Tel int.  +46 251 130 100

info@icell.se

www.icell.se

iCell Lösull med sin höga densitet i kombination 
med hög tröghet isolerar bättre och lufttätheten 
medför också en utmärkt ljudisolerande förmåga

iCell Lösull sparar material då inget spill 
förekommer, endast exakt mängd material för varje 
konstruktion installeras, resterna av isoleringen tas 
om hand och kan användas i nästa byggprojekt.

iCell Lösull ger isoleringsskikt utan skarvar och 
materialet kan med fördel användas i både gamla 
och nya konstruktioner

Insulation Technology™

Made in Sweden

©
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Byggvarudeklaration 2015

2019-04-11 09:57:22

iCell Lösull

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

1. GRUNDDATA
Dokumentdata

A-7350081-77000-6-2

Id:

3

Version:

2019-04-11 09:24:36

Upprättad:

2019-04-11 09:57:21

Senast sparad:

Candidate list

Ändringen avser:

iCell Lösull

iCell Lösull

Varunamn:

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

07350081770532, 17350081770539

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem Varugruppsid

BK04 01304

BSAB96 IB

Lösull för värme- och ljudisolering från returpapper för sprutning i vindsbjälklag och in i slutna konstruktioner.

Varubeskrivning:

Ja

Prestandadeklarationer:

B-7350081-77000-6-2

Prestandadeklarationsnummer:

Varugrupp motsvaras närmast av träull. KN 4405 00 00

Övriga upplysningar:

iCell AB

iCell AB

Företagsnamn:

556700-6167

Organisationsnummer:

Box 87

Adress:

Peter Sjöberg

Kontaktperson:

E-post: Telefon:
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ps@icell.se

icell.se

Webbplats:

SE557006176701

Momsnummer:

+46 72 21 21 240

7350081-77000-6

GLN:

774604305

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

BREEAM BREEAM-SE LEED 2009 LEED version 4 Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

ISO 14001

Företagets certifiering

ISO 9001

Annat:

Policys och riktlinjer

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

Andra policys/riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION
Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant Ej relevant

Finns klassificering av varan?



3 av 9Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och
Byggmaterialindustrierna reserveras sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad,
dag):

2019-04-11

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen
beräknats på:

hela byggvaran

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

40 kg/m3

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast
tätningsmedel, färg, lack och lim:

Övriga upplysningar:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent Brandhämmare Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Brandhämmare <=3

Brandhämmare Aluminiumhydroxid <=10 21645-51-2

Komponent Cellulosafiber Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Returpapper =90

Fas Inbyggd

Komponent Brandhämmare Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Brandhämmare <=3

Brandhämmare Aluminiumhydroxid <=10 21645-51-2
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Komponent Cellulosafiber Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Returpapper =90

4. RÅVAROR
Råvaror

Komponent

Returpapper

Material

Tidningar

Transporttyp

Lastbil

Land för råvaruutvinning

Sweden

Stad för råvaruutvinning

Borås

Land för tillverkning/produktion

Sweden

Stad för tillverkning/produktion

Kommentar

Tidningspapper i sin tur baserat till stor del på returfiber

Komponent

Brandhämmare

Material

Saltblandning

Transporttyp

Lastbil

Land för råvaruutvinning Stad för råvaruutvinning

Flera

Land för tillverkning/produktion Stad för tillverkning/produktion

Kommentar

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?



5 av 9Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och
Byggmaterialindustrierna reserveras sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

Material

Returpapper

Vikt/viktprocent

90 %

Andel efter konsumentledet

0

Andel före konsumentledet

100

Kommentar

Tidningspapper i sin tur baserat på returfiber

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år): Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller
liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta
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5. MILJÖPÅVERKAN
Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

PCR 2014:13

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

-2,6

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Försurning (AP) [kg SO2-ekv]: Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]: Förnybar energi [MJ]:

0,43

Icke förnybar energi [MJ]:

0

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Energiuppgifter för tillverkning och transporter av råvaror och produkt. Produkten binder kol. Inverkan från förbättrad isolering i byggnader ej medtaget. GWP100-siffran är beräknad utifrån återvinning av produkt vid rivning av byggnad.

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

6. DISTRIBUTION
Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Övriga upplysningar:

Lösullen packas hårt i säck av plast. Säckarna stackas på pall och sveps med pallhuv.

7. BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvaras skyddade från väta och smuts.

Specificera

Övriga upplysningar:

Ingen irritation eller klåda vid hanteringen av lösullen. Heltäckande klädsel är inte nödvändig. Filterskydd med lägst klass P2 rekommenderas.
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8. BRUKSSKEDET
Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Livslängden uppskattas motsvara byggnadens.

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet
(2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Termisk isolering minskar byggnadens energianvändning. Isoleringens struktur och täthet motverkar dessutom konvektion i isoleringsutrymmet.

Övriga upplysningar:

9. RIVNING
Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

Lösullen kan sugas tillbaka och återanvändas.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid
rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Använd andningsskydd av typ filterskydd med lägst klass P2 (EN 143)

Övriga upplysningar:
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10. AVFALLSHANTERING
Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Kan återanvändas som ny lösull

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Som ny lösull

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Godkänd förbränningsanläggning

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Återanvändning som lösull rekommenderas. Ullen kontrolleras att den inte är skadad av fukt eller smuts.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

0303 - 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp:

När den levererade varan blir avfall,  klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

1702 - 02 Trä, glas och plast:

Övriga upplysningar
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11. INNEMILJÖ

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

Innemiljö

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Referens 75 % RF i enlighet med rekommendation när ej mätt. Produkten paketeras i torkat tillstånd där mögeltillväxt inte kan ske.

Varan avger inga emissioner

Varans emission ej uppmätt

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Elektriskt fält Magnetiska fält

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar



PAROC WAB 10ttp
Väggboard

Dimensioner

Se prislista för aktuella format och tjocklekar.

Förpackning

Brandegenskaper

Uppdaterad: 29.06.2018
Utskriven: 16.04.2019

Godkännande nummer 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Beskrivningskod MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-
WL(P)-Z(0,10)

Kort beskrivning Hård, brandsäker stenullsboard
belagd med naturellt glasfiberflor på
en och papper på motsatt sida.

Användning Heltäckande utvändig isolering för
industriväggar. Den förhindrar att
luftströmmar försämrar
isolerfunktionen på det primära
isolerskiktet samt bryter köldbryggor.

Dimensioner
Bredd x Längd Tjocklek
1200 x 2700 mm 17 mm
enligt standard EN 822 enligt standard EN 823

Dimensionsstabilitet

Egenskap Värde Enligt

Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur, DS(70,-) ≤ 1 % EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

Förpackning Lösa skivor på pall

Pallstorlek 1200 x 2700

Brandtekniska egenskaper

Egenskap Värde Enligt

Brandklassificering, Euroclass NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

 1(3)Paroc Group © 2019
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Termiska egenskaper

Värdet (10) på luftgenomsläpplighet avser en produkt utan pappersbeläggning.

Fuktegenskaper

Ljudegenskaper

Uppdaterad: 29.06.2018
Utskriven: 16.04.2019

Kontinuerlig glödbrand

Egenskap Värde Enligt

Kontinuerlig glödbrand NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Övriga brandegenskaper

Egenskap Värde Enligt

Brännbarhet Isolering Obrännbar, Papper
Brännbar

EN ISO 1182

Värmemotstånd

Egenskap Värde Enligt

Värmemotstånd  Se bifogad fil EN 13162:2012 + A1:2015

Värmekonduktivitet λD 0,036 W/mK EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162 )

Tjocklekstolerans, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)

Luftgenomsläpplighet

Egenskap Värde Enligt

Luftgenomsläppighet, ℓ 10 x 10-6 m2/Pa*s EN 29053

Luftljudsisolering

Egenskap Värde Enligt

Luftflödesmotstånd AFR NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Vattenpermeabilitet

Egenskap Värde Enligt

Vattenabsorption, korttid WS, Wp ≤ 1 kg/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)

Vattenabsorption, långtid WL(P), Wlp ≤ 3 kg/m² EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)

Ånggenomsläpplighet

Egenskap Värde Enligt

Ånggenomgångsmotstånd Z 0,10 m²hPa/mg EN 13162:2012+A1:2015

Ånggenomgångsmotstånd MU, µ NPD EN 13162:2012 + A1:2015+A1:2015

Absorptionsfaktor

Egenskap Värde Enligt

Ljudabsorption NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)

Stegljudisolering

Egenskap Värde Enligt

Dynamisk styvhet SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
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Mekaniska egenskaper

Emissioner

Beständighet

Ytskikt

Uppdaterad: 29.06.2018
Utskriven: 16.04.2019

Tryckhållfasthet

Egenskap Värde Enligt

Tryckspänning 10% CS(10), σ10 NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)

Tryckhållfasthet CS(Y), σm NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)

Punktlast PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

@@@

Egenskap Värde Enligt

Kompressibilitet CP NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Drag/böj hållfasthet

Egenskap Värde Enligt

Draghållfasthet vinkelrät mot ytorna TR, σmt NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön

Egenskap Värde Enligt

Emission av farliga ämnen NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Beständighet av tryckhållfasthet gentemot åldring/nedbrytning

Egenskap Värde Enligt

Krypning CC(i1/i2/y)σc, Xct NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme,
väderpåverkan, åldring/nedbrytning

Brandegenskaperna ändras inte med
tiden. Euroklass klassificeringen av
produkten är relaterad till organiskt
innehållet, vilket inte kan öka med
tiden.

Beständighet av värmemotstånd gentemot värme,
väderpåverkan, åldring/nedbrytning

Värmekonduktiviteten på mineralull
ändras inte med tiden, erfarenhet
visar att fiberstrukturen är stabil och
porositeten innehåller inga andra
gaser än luft.

Beläggning Glasfiberflor (x2) och papper

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se
Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta
eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och
tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i
byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra
produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group.     This data sheet is valid in
following countries: Sweden.
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VAGGAR 

PAROC WAB lOttp 

PAROC XFM 002 

PAROC XFW003 

PRODU KlBISKRIVNING 
Hord, brondsciker slenullsboord belogd med 
nolurfargod glo,fiberOor po bodo sidor och 
vindskyddonde popper p6 en sido. 

S!ARVPROFIL 
H-profil I slrangsprulod PVC,plosl.

PLATBRICKA 
Bricko ov sendzlmirforzin kod siolpl61. 

uviN DH INGSOMRAD I 
Hehockonde u lvcindig isolering f<lr indu
strivOggor. Den forhindror 011 luftstrOmmor 

f3rs0mror isolerfunktio,u:�n pO det prim61'o 
isolerskikle I soml bryle r koldb,yggor. 

SKARVPROFIL 
Skoovning ov Voggboord. 

PLAIBRICKA 
Mon le ring ov Voggboord. 

IRUDIGINSKAPIR 
Produkie n froms1olb ov sle n och kon dorfor 
onvOndos som vOrmeisolering I krtivonde 
milj3er. I konslru ktioner som isolerots med 
slen ull bromsos eller forhindros spridning ov 
en brand offektivl. 

INVIRKAN AV IUKT 
Produkien hor myckel hog onggenom. 
slopplighei, vilkel innebar on fuki inle 
kondense ros inuti isoleringsmote rial utan 
tronsportorosmd den kollo sidon. 06rigenom 

sOkerstOlls en snobb ov dunstnin g i ollo 
korreki ulfordo konstruklioner. En byggnod 
som isolerots med stenull hOller sig lorr, 

vilket goronterar en h i:ilsosom kvolitet pO 
inomh uslu hen och en long livslongd p6 
byggnoden. Teser som ulforls av SP, Sverlges 
T ekn isko Forskningsinsiilul bekrahor on 
moge lpovox I po oforsmu t<od Sle null in le 
uppkommer vid 95 % RH. 

PROOUKTER BtGGISOLERING 

VAGGBOARO 

SKARVPROFIL 

PLATBRICKA 

FORMAT OCH INNIHALI 

lfod:ltk 

VAGGBOARO 

2/ll0 x l.!10 17 207,36 

17 9072 

loraot ■■ (flhs■4t)

SKARVPROIIL 

1]00 x 25/35 

SKARVPROFIL Livhojd 17 mm 
PLATBRIC!A Ynerdiomeler: 5 0 mm 

H6ldiomele r: 6,5 mm 

DIKIARIRAD VARMIKONDUKllVllll 
A•= 0,036 W/mK 

DINSllll 
co 160 kg/m' 

HOGSTA ANViNDNINGSTIMPERATUR 
VAGGBOARO I 00 °C 
SKARVPROFIL 75 'C 

BRANDKIASS 
VAGGBOARO Eurokloss F 
S!ARVPROFIL BrBnnborl m olorlol 

ANGGINOMGANGS MOTSTAND 
Vii.GGBOARO Z = 0, 12 m2 h Po/mg (3 · 10' s/m') 

Cl·CIRTIFIKAT 
VTT. Doklororode ogenskopor from gar av nedon 
beieckning. Den 61erfinns ocks6 p6 eiikstle n. 
MW-EN13162-T5-C'6(70,-)·VVS-Wl{P),Z(O, 10) 

IORPACKNING OCH INNIHAII 
VAGGBOARO 
Ploslombolloge 
- Loso skivor p6 poll

S!ARVPROFIL 
25 sl i bondod bun I 

PLATBRICKA 
500 sli korbng 

26 

➔ S tudero olltid \Cl ro orbetsonvi!,ningo r. Finn!. ott 

lad do ner p6 v6r hetmido www.UROC.Sl
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Beskrivning
iCell Skiva är en flexibel isoleringsskiva för väggar, tak och bjälklag. iCell använder returtidningar i produktionen, som 
i sin tur tillverkats av rena cellulosafibrer från barrträd. Skivan hålls samman med bindefiber och flamskyddsmedel är 
tillsatt. Den tillverkas i en torr process med låg energiåtgång i en modern fabrik i Älvdalen i hjärtat av Dalarna - Made in 
Sweden. 

iCell Skiva isolerar utmärkt mot kyla och värme tack vare låg värmeledningsförmåga och högt motstånd mot 
luftrörelser vilket hindrar konvektion. Isoleringen dämpar samtidigt ljud och buller effektivt tack vare sin höga densitet. 
Cellulosafibern har hygroskopiska egenskaper som innebär att fukt i luft upptas och avges. Det gör att huset kan andas, 
fukt torkas utan kondensbildning.

Skivorna är enkla att installera tack vare sin formstabilitet, de är lätta att skära till och de ger inte upphov till någon 
irritation på hud eller i andningsvägar. 

Bedömningar
iCell Skiva är registrerad hos Byggvarubedömningen (BVB), BASTA och SUNDA HUS miljödata. 
Byggvarudeklarationen finns som eBVD hos Byggmaterielindustrierna.

Användning och installation
Måtten hos iCell Skiva är anpassade till regelmått i konstruktioner för väggar, tak och bjälklag. De är flexibla och fyller ut 
utrymmet. Skivan kan lätt skäras till för andra mått. Mot innerutrymmet installeras en ångbroms som klimatskärm. iCell 
Skiva ska inte användas utan ytskikt. Före installation skall produkten skyddas mot fukt och smuts.

Artikel Mått [mm]
Skivor/ 
paket

m2 / bal m2 / pall Art.nr paket Beställningsnr. pall

iCell Skiva W45 1170 x 565 x 45 12 7,93 63,46 07350081770198 17350081770195

iCell Skiva W70 1170 x 565 x 70 8 5,29 42,31 07350081770204 17350081770201

iCell Skiva W95 1170 x 565 x 95 6 3,97 31,73 07350081770211 17350081770218

iCell Skiva W120 1170 x 565 x 120 5 3,31 26,44 07350081770228 17350081770225

iCell Skiva W145 1170 x 565 x 145 4 2,64 21,15 07350081770235 17350081770232

iCell Skiva W170 1170 x 565 x 170 4 2,64 21,15 07350081770242 17350081770249

Kanske det största som hänt inom isoleringsbranschen sedan 60-talet

NU ÄVEN 
120, 145 

& 170mm

livsstil för grön energi

Insulation Technology™

Made in Sweden iCell Skiva produktblad
Bilaga 8



Produktmärkning
iCell Skiva är CE-märkt och har utfärdat en prestandadeklaration B-7350081-77000-6-1 i överensstämmelse 
med EU-förordning nr 305/2011.

Förpackningsmaterial
iCell Skiva är packat i paket med förpackningsplast av polyeten. Paketen är lastade på engångspallar av trä och svepta 
med huvplast av polyeten. Materialet kan direkt användas för material- eller termisk återvinning.

Miljö och hållbarhet
Råvaran till iCell Skiva består i huvudsak av återvunnet tidningspapper. Elenergin vid tillverkningen kommer från 
förnyelsebar energi från vind- och vattenkraft. Inga utsläpp vid tillverkningen sker till vatten, luft eller mark. Isolering 
är skrymmande och transporteras med lastbil, miljöpåverkan minimeras via effektiv planering. I byggnadens bruksfas 
bidrar isoleringen till att minska energiförbrukningen för värme respektive kyla. Materialets värmekapacitet och 
dess förmåga att uppta och avge fukt bidrar till att dämpa värmesvängningar inomhus så att ytterligare energi kan 
sparas. När byggnaden rivs eller demonteras kan isoleringen återanvändas som skivor om den är oskadad alternativt 
återvinnas som lösull.

Tekniska egenskaper

Egenskap Värde Standard

Nominell densitet 32 kg/m3

Värmekonduktivitet λ
D

0,036 W/m K EN 12667 SP

Värmemotstånd RD

1,25 m2 K/W (45 mm tjocklek)
1,94 m2 K/W (70 mm tjocklek)
2,64 m2 K/W (95 mm tjocklek)
3,33 m2 K/W (120 mm tjocklek)
4,03 m2 K/W (145 mm tjocklek)
4,72 m2 K/W (170 mm tjocklek)

Beräknat

Brandreaktion RtF Klass F EN 13501-1

Ljudabsorption α
w

0,7 (45 mm tjocklek)
1,0 (70 mm tjocklek och uppåt)

EN ISO 354
Akustik-
verkstan

Luftflödesmotstånd AF
r

13 kPa/(m/s2) (45 mm tjocklek)
21 kPa/(m/s2) (95 mm tjocklek)

EN 29053
Akustik-
verkstan

Beskrivningskod
WF-EN-13171 -T2 -AW0,70 (45 mm tjocklek)
WF-EN-13171 -T2 -AW1,00 (70 mm tjocklek och uppåt)

iCell AB

Box 87

Klorbergsvägen 14

796 91  Älvdalen

Tel  0200 - 210 300

Tel int.  +46 251 130 100

info@icell.se

www.icell.se

 iCell Såg har utvecklats tillsammans med Bahco iCell Skiva enkel att skära och vi rekommenderar 
speciellt vår egen isoleringssåg utan tänder

iCell Skiva är lätt att hantera, dammar minimalt 
och inte minst suverän ur arbetsmiljösynpunkt

©
 iC

el
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Insulation Technology™

Made in Sweden
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Byggvarudeklaration 2015

2018-06-29 14:02:23

iCell Skiva

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

1. GRUNDDATA
Dokumentdata

A-7350081-77000-6-1

Id:

3

Version:

2018-06-29 13:31:32

Upprättad:

2018-06-29 14:00:34

Senast sparad:

Ny sammansättning brandhämmare och medföljande uppdaterade artikelnummer

Ändringen avser:

iCell Skiva

iCell Skiva

Varunamn:

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

07350081770198, 07350081770204, 07350081770211, 07350081770228, 07350081770235, 07350081770242

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem Varugruppsid

BK04 01304

BSAB96 IB

Skivor för värme- och ljudisolering från returpapper med mått anpassade till vägg- och takisolering mellan träbalkar, träreglar och takstolar.

Varubeskrivning:

Ja

Prestandadeklarationer:

B-7350081-77000-6-1

Prestandadeklarationsnummer:

Varugrupp motsvaras närmast av träull. KN 4405 00 00

Övriga upplysningar:

iCell AB

iCell AB

Företagsnamn:

556700-6167

Organisationsnummer:

Box 87

Adress:

Peter Sjöberg

Kontaktperson:

E-post: Telefon:

Bilaga 9
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ps@icell.se

icell.se

Webbplats:

SE556700616701

Momsnummer:

+46 72 21 21 240

7350081-77000-6

GLN:

774604305

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

BREEAM BREEAM-SE LEED 2009 LEED version 4 Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

ISO 14001

Företagets certifiering

ISO 9001

Annat:

Policys och riktlinjer

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

Kvalitetspolicy

Andra policys/riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION
Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant Ej relevant

Finns klassificering av varan?
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Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad,
dag):

2018-06-27

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen
beräknats på:

hela byggvaran

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

32 kg/m3

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast
tätningsmedel, färg, lack och lim:

Övriga upplysningar:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent Bindefiber Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Termoplast 4<x<8

Termoplast 2<x<5

Termoplast 2<x<5

Komponent Brandhämmare Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Saltblandning <=3

Saltblandning Aluminiumhydroxid <=9 21645-51-2

Komponent Cellulosafiber Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Returpapper <85
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Fas Inbyggd

Komponent Bindefiber Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Termoplast 4<x<8

Termoplast 2<x<5

Termoplast 2<x<5

Komponent Brandhämmare Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Saltblandning <=3

Saltblandning Aluminiumhydroxid <=9 21645-51-2

Komponent Cellulosafiber Vikt% av produkt

Kommentar

Material Ämne Kandidat-
listan

Koncentrations-
intervall (%)

EG/CAS/Alternativ
beteckning

Utfasnings-
ämne

Returpapper <85

4. RÅVAROR
Råvaror

Komponent

Returpapper

Material

Tidningar

Transporttyp

Lastbil

Land för råvaruutvinning

Sweden

Stad för råvaruutvinning

Borås

Land för tillverkning/produktion

Sweden

Stad för tillverkning/produktion

Kommentar
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Komponent

Brandhämmare

Material

Saltblandning

Transporttyp

Lastbil

Land för råvaruutvinning Stad för råvaruutvinning

Flera

Land för tillverkning/produktion

Germany

Stad för tillverkning/produktion

Kommentar

Komponent

Bindefiber

Material

Termoplast

Transporttyp

Lastbil

Land för råvaruutvinning Stad för råvaruutvinning

NA

Land för tillverkning/produktion Stad för tillverkning/produktion

Kommentar

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

Material

Returpapper

Vikt/viktprocent

82 %

Andel efter konsumentledet

50

Andel före konsumentledet

100

Kommentar
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Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år): Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller
liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN
Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

PCR 2014:13

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

-2,4

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Försurning (AP) [kg SO2-ekv]: Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]: Förnybar energi [MJ]:

0,42

Icke förnybar energi [MJ]:

2,2

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Energiuppgifter för tillverkning och transporter av råvara och produkt. Produkten binder kol. Inverkan från förbättrad isolering i byggnader ej medtaget.

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:
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6. DISTRIBUTION
Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Nej

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Övriga upplysningar:

Pall 1200 x 1200 mm används för effektiv lastvolym. Skivorna packas i bal av säckplast. Balarna stackas på pall och sveps med pallhuv.

7. BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvaras skyddade från väta och smuts

Specificera

Övriga upplysningar:

Ingen irritation eller klåda vid hantering av skivorna. Heltäckande klädsel är inte nödvändig. Filterskydd med lägst klass P2 rekommenderas.
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8. BRUKSSKEDET
Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Livslängden uppskattas motsvara byggnadens.

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet
(2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Termisk isolering minskar byggnadens energianvändning. Isoleringens struktur och täthet motverkar dessutom konvektion i isoleringsutrymmet.

Övriga upplysningar:

9. RIVNING
Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid
rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Använd andningsskydd av typ filterskydd med lägst klass P2 (EN 143)

Övriga upplysningar:



9 av 10Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och
Byggmaterialindustrierna reserveras sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

10. AVFALLSHANTERING
Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Oskadade isolerskivor kan återanvändas

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Kan återvinnas som lösull

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Godkänd förbränningsanläggning

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

0303 - 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp:

När den levererade varan blir avfall,  klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

1702 - 02 Trä, glas och plast:

Övriga upplysningar



10 av 10Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och
Byggmaterialindustrierna reserveras sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

11. INNEMILJÖ

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

Innemiljö

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Skattat 75 % RF som standardvärde när mätning saknas. Produkten paketeras i torkat tillstånd där mögeltillväxt inte kan ske.

Varan avger inga emissioner

Varans emission ej uppmätt

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Elektriskt fält Magnetiska fält

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar



Bewi Insualtion AB Braxenvägen 8 761 41 NORRTÄLJE 
Tel vxl: 0176-208 500       www.bewi.com         Org-nr: 556541-7788 

Prestandadeklaration Nr. EPS S100 
1. Produkttypens unika identifikationskod EPS Cellplast, Expanderad polystyren 

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning
som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med
Regulation (EU) No 305/2011, artikel 11.4

Isolerskiva S100 

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i
enlighet med  den  tillämpliga, harmoniserade tekniska
specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren

EPS värmeisoleringsprodukter för 
byggnader 

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller
registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som
krävs i artikel ll.5

Bewi Insulation AB, Braxenvägen 8, 
761 41  NORRTÄLJE 

5. l tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens
representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i
artikel 12.2: Tillverkarens representant

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande
kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V

System 4. Tillverkaren utför FPC, Factory 
Production Control 

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en
byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard,
det anmälda organets namn och identifikationsnummer, i
förekommande fall

RISE, tidigare Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Notified body nr 0402, 
har utfört ITT enligt system 4 och har 
utfärdat SP rapport nr F410284B, F511449 
samt överensstämmelseintyg 

Angiven prestanda 
Väsentliga egenskaper:       Prestanda: Harmoniserad teknisk specifikation: 
Värmekonduktivitet            0,037 W/mK EN 13163:2012 
Tryckhållfasthet, 10% deformation           100 kPa EN 13163:2012 
Brandklass       F EN 13501-1 
Tjocklek           T2 EN 13163:2012, EN 823 

Hållbarhetskaraktäristik       NPD 

4.2.7.2 Hållbarhet av materialets egenskaper vid brandpåverkan mot värme, 
vittring, åldrande/nedbrytning. Reaktionen vid brandpåverkan för EPS 
förändras inte med tiden.      NPD 
4.2.7.3 Värmeledningsförmågan hos EPS 
förändras inte med tiden.              NPD 

EN 13163:2012, enligt 4.2.7 

EN 13501-1 

EN 12667 

Speciella applikationer  NPD 

4.3.11 Vattenabsorption NPD 
4.3.19 Frigörande av skadliga ämnen NPD 
4.3.14 Dynamisk styvhet NPD 
4.3.15.4 Kompression, tjockleksreducering långtid           NPD 
Akustiskt absorptionsindex – EPS har inga 
betydande ljudabsorptionsegenskaper NPD 
Index för ljudöverföringspåverkan (för golv)           NPD 
4.3.6 Böjhållfasthet för hantering och installation, 
draghållfasthet vinkelrätt mot storytorna

NPD 

4.3.7 Deformation under särskilt tryck och 
temperatur     

NPD 

4.3.8 Krypdeformation NPD 
4.3.12 Frysnings– upptiningsmotstånd NPD 

EN 13163:2012, enligt 4.3 

EN 12087 
- 
EN 29052-1 
EN 1991-1-1 
 
-
-
EN 12089 
EN 1607 
EN 1605 

EN 1606 
EN 12091 

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med angiven prestanda. Denna prestandadeklaration 
utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat för tillverkaren av: 

Plats för dag och utfärdande     Namn    

Genevad 20180221  Helena Backson       

Bilaga 10
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Bewi Insulation AB Braxenvägen 8 761 41 NORRTÄLJE 
Tel vxl: 0176-208 500       www.bewi.com         Org-nr: 556541-7788 

Prestandadeklaration Nr. EPS S200 
1. Produkttypens unika identifikationskod EPS Cellplast, Expanderad polystyren 

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning
som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med
Regulation (EU) No 305/2011, artikel 11.4

Isolerskiva S200 

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i
enlighet med  den  tillämpliga, harmoniserade tekniska
specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren

EPS värmeisoleringsprodukter för 
byggnader 

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller
registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som
krävs i artikel ll.5

Bewi Insulation AB, Braxenvägen 8, 
761 41  NORRTÄLJE 

5. l tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens
representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i
artikel 12.2: Tillverkarens representant

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande
kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V

System 4. Tillverkaren utför FPC, Factory 
Production Control 

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en
byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard,
det anmälda organets namn och identifikationsnummer, i
förekommande fall

RISE, tidigare Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Notified body nr 0402, 
har utfört ITT enligt system 4 och har 
utfärdat SP rapport nr F305433, F311433-1 
samt överensstämmelseintyg 

Angiven prestanda 
Väsentliga egenskaper:       Prestanda: Harmoniserad teknisk specifikation: 
Värmekonduktivitet            0,034 W/mK EN 13163:2012 
Tryckhållfasthet, 10% deformation           200 kPa EN 13163:2012 
Brandklass       F EN 13501-1 
Tjocklek           T2 EN 13163:2012, EN 823 

Hållbarhetskaraktäristik       NPD 

4.2.7.2 Hållbarhet av materialets egenskaper vid brandpåverkan mot värme, 
vittring, åldrande/nedbrytning. Reaktionen vid brandpåverkan för EPS 
förändras inte med tiden.      NPD 
4.2.7.3 Värmeledningsförmågan hos EPS 
förändras inte med tiden.              NPD 

EN 13163:2012, enligt 4.2.7 

EN 13501-1 

EN 12667 

Speciella applikationer  NPD 

4.3.11 Vattenabsorption NPD 
4.3.19 Frigörande av skadliga ämnen NPD 
4.3.14 Dynamisk styvhet NPD 
4.3.15.4 Kompression, tjockleksreducering långtid           NPD 
Akustiskt absorptionsindex – EPS har inga 
betydande ljudabsorptionsegenskaper NPD 
Index för ljudöverföringspåverkan (för golv)           NPD 
4.3.6 Böjhållfasthet för hantering och installation, 
draghållfasthet vinkelrätt mot storytorna

NPD 

4.3.7 Deformation under särskilt tryck och 
temperatur 

NPD 

4.3.8 Krypdeformation NPD 
4.3.12 Frysnings– upptiningsmotstånd NPD 

EN 13163:2012, enligt 4.3 

EN 12087 
- 
EN 29052-1 
EN 1991-1-1 
 
-
-
EN 12089 
EN 1607 
EN 1605 

EN 1606 
EN 12091 

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med angiven prestanda. Denna prestandadeklaration 
utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat för tillverkaren av: 

Plats för dag och utfärdande     Namn   

Genevad 20180221  Helena Backson 

Bilaga 11



Produktdatablad 

FOAMGLAS® FLOOR BOARD T4+ 
Sida: 1 Datum: 01.10.2013 Ersätter: 01.03.11 www.foamglas.com  

FOAMGLAS®
 Nordic AB, Hällebergsvägen 7, SE-44360 Stenkullen, info@foamglas.se, www.foamglas.se  

Pittsburgh Corning Europe NV, Headquarters, Albertkade 1, B-3980 Tessenderlo, Belgium, www.foamglas.com 
FOAMGLAS® är ett registrerat varumärke som tillhör Pittsburgh Corning Corporation i USA och andra länder.  

FOAMGLAS® FLOOR BOARD T4+ består av FOAMGLAS®-block som 
limmats mot varandra. Båda sidor av isoleringen är klädda med ett lager av 
glasfiber, ovansidan är grön, är undersidan vit. 

Leveransformat (innehåll per förpackning) 
längd x bredd [mm] 1200 x 600 
tjocklek [mm] 40 50 60 70 80 90 100 110 
enheter 6 5 4 4 3 3 3 2 
kvadratmeter [m2] 4,32 3,60 2,88 2,88 2,16 2,16 2,16 1,44 

längd x bredd [mm] 1200 x 600 
tjocklek [mm] 120 130 140 150 160 170 180 
enheter 2 2 2 2 2 14* 14* 
kvadratmeter [m2] 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 10,08 10,08 
Andra mått och tjocklekar kan fås på begäran. 
* Levereras endast på hel pall med 14 stycken skivor per pall.

FOAMGLAS® cellglasisolering, karakteristiska egenskaper 

Beskrivning 

Reaktion på eld (EN 13501-1) 
Temperaturbegränsningar 
Motstånd mot vattenånga (EN ISO 10456) 
Hygroskopi 
Kapillaritet 
Smältpunkt (cf DIN 4102-17) 
Termisk expansionskoefficient (EN 13471) 
Specifik värme (EN ISO 10456) 

: 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

FOAMGLAS® tillverkas av särskilt skiktat återvunnet glas (≥ 60%) och 
naturliga råvaror som finns tillgängliga i mycket stora mängder, t.ex. sand, 
dolomit och kalk. Isoleringen är helt oorganisk, innehåller inga 
ozonnedbrytande drivgaser, flamskyddande tillsatser eller bindemedel.  
Utan VOC eller andra lättflyktiga ämnen.
Kärnmaterialet uppfyller Euroclass A1, oantändligt, inga giftiga gaser.  
från -265 °C till +430 °C 
µ = ∞ 
noll 
noll 
>1000 C°
9 x 10-6 K-1

1000 J/(kg·K)
 Egenskaper för FOAMGLAS® 

Vattentätt Skadedjurs-
säkert 

Hög tryckhåll-
fasthet 

Syra- och kemi-
kaliebeständigt 

Enkelt att skära 
till önskad form 

Obrännbart Ångtätt Dimensions-
stabilt 

Miljövänligt Radonsäkert 
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Produktdatablad 

FOAMGLAS® FLOOR BOARD T4+ 
Sida: 2 Datum: 01.10.2013 Ersätter: 01.03.11 www.foamglas.com  

FOAMGLAS®
 Nordic AB, Hällebergsvägen 7, SE-44360 Stenkullen, info@foamglas.se, www.foamglas.se  

Pittsburgh Corning Europe NV, Headquarters, Albertkade 1, B-3980 Tessenderlo, Belgium, www.foamglas.com 
FOAMGLAS® är ett registrerat varumärke som tillhör Pittsburgh Corning Corporation i USA och andra länder.  

1. Produktegenskaper i enlighet med EN 13167 1)

Densitet (± 10%) (EN 1602) 
Tjocklek (EN 823) ± 2 mm 
Längd (EN 822) ± 5 mm 
Bredd (EN 822) ± 2 mm 
Termisk konduktivitet (EN ISO 10456) 
Reaktion på eld (EN 13501-1) 
Punktbelastning (EN 12430) 
Kompressionsstyrka (EN 826 bilaga A) 
Böjhållfasthet (EN 12089) 
Draghållfasthet (EN 1607) 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

115 kg/m3 
40 – 180 mm 
1200 mm 
600 mm 
λD ≤ 0,041 W/(m·K) 
Euroclass E (kärnmaterial Euroclass A1) 
PL   ≤  1,5 mm 
CS   ≥  600 kPa 
BS   ≥  450 kPa 
TR   ≥  150 kPa 

1) CE-märkningen visar att de obligatoriska CPD-kraven i EN 13167 är uppfyllda. För CEN Keymark-certifieringen gäller att alla uppräknade
egenskaper är certifierade av en behörig, anmäld och ackrediterad tredje part.

2. Specifika nationella produktdata

Termisk diffusivitet vid 0°C 
Elasticitetsmodul 
Sundahus 
Byggvarubedömningen 
BRE Green Guide Rating 

: 
: 
: 
: 
: 

4,2 x 10-7 m2/sek  
E = 700 MN/m2 
A (+5) 
Rekommenderas 
A 

3. Användningsområden

- Golv
- Fasader (skal vägg isolering, till exempel, två betongvägg)



Resultat LCA 
Stenull lösull 

Cellulosa lösull 
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Stenull skivor 

Cellulosa skivor 



Bottenplatta med cellplast och betong 

Bottenplatta med cellglas 
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Beräkning av LCC LCC=G+R*(1+r)-n

Byggnadsdel Material Uppförandekostnad (G) Rivningskostnad (R ) inflationsränta livslängd (1+r)-n LCC (SEK/m2)
Vindsbjälklag Stenull 256 74 0,371527882 283

Cellulosa 342 74 0,371527882 369
Yttervägg Stenull 199 55 0,371527882 219

Cellulosa 215 55 0,371527882 235
Bottenplatta Betong och cellplast 479 977 0,371527882 842

Cellglas 1268 106 0,371527882 1307

r=0,02
n=50
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