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Abstract 

The purpose of this thesis is to investigate if vacuum insulation panels are a 
competitive alternative to traditional insulation. 

Vacuum insulation has been used as insulation in buildings in Germany and 
Switzerland for a few years. In Sweden the high-performance insulation material is 
mainly used in refrigerators, freezers and vacuum thermoses. The development is 
proceeding well and vacuum insulation is becoming more common in the 
construction industry. Since it is a relatively unexplored material on the market 
there are many flaws and problems with the material. 

The questions we have chosen to answer in this report include an increased 
knowledge of vacuum insulation, various problems that may arise when 
handling/installation and the pros and cons of vacuum insulation compared to 
standard traditional insulation. 

The methods we have chosen to use in this report is a literature study, interviews 
with various suppliers and manufactures and calculations to show the differences 
between traditional and vacuum insulation.  

Vacuum insulation is 5-10 times better insulation than standard traditional mineral 
wool insulation, mainly at the beginning of its lifetime. Vacuum insulation panels 
(VIP) have a service life of approximately 50 years, whereas traditional insulation 
has a service life of approximately 100 years. In limited and confined spaces, the 
vacuum insulation is used as additional insulation. The insulation is also used to 
construct the "slim" and well insulated walls that are more aesthetically pleasing 
than half a meter thick wall of energy efficient buildings. 

There are several advantages of the vacuum insulation. Efficiency and energy 
savings due to its low U-value are the most important. The disadvantages are the 
expensive investment, the fragile metal case that is highly sensitive to mechanical 
damage and a shorter service life compared to traditional insulation.
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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att undersöka om vakuumisolering är ett 
konkurrenskraftigt alternativ till traditionellt isoleringsmaterial så som mineralull.  

Vakuumisolering har funnits i Tyskland och i Schweiz i många år men i Sverige 
har det högpresterande isoleringsmaterialet främst använts i kyl- och frysskåp och 
i termosflaskor. Utvecklingen går framåt och vakuumisolering blir mer vanligt 
inom byggbranschen. Eftersom det är relativt outforskat material på marknaden 
finns det många brister och problem med materialet och dess hantering.  

De frågeställningar vi valt att besvara genom denna rapport omfattar ökad 
kännedom om vakuumisolering, olika problem som kan uppkomma vid 
hantering/montering samt för- och nackdelar med vakuumisolering jämfört med 
vanlig traditionell mineralullsisolering. 

Metodvalen som rapporten bygger på är litteraturstudier, intervjuer via telefon och 
mailkontakt med olika leverantörer och återförsäljare samt beräkningar som 
styrker det som skiljer mineralull och vakuumisolering åt. 

Vakuumisolering har 5-10 gånger bättre isoleringsförmåga än vanlig traditionell 
mineralullsisolering främst i början av dess livstid. Vakuumisolering har en 
beräknad livslängd på cirka 50 år medan traditionell isolering har en på cirka 100 
år. Vid begränsade och trånga utrymmen kan vakuumisolering användas som 
tilläggsisolering. Isoleringen används även för att konstruera ”slanka” och 
välisolerade väggar som är mer estetiskt tilltalande än halvmeter tjocka 
konstruktioner vid projektering av exempelvis passivhus. 

Det finns ett antal fördelar och nackdelar med vakuumisolering jämfört med 
mineralull. Effektivitet och energisparande på grund av dess låga U-värde är några 
exempel. Exempel på nackdelar är känsligheten för mekanisk åverkan, den dyra 
investeringskostnaden och en kortare livslängd än traditionell isolering  

 

Nyckelord 

Högpresterande isolering 

Livscykelskostnadsanalys 

Mineralull  

Vakuumisolering 

Vakuumisoleringspanel 

VIP  
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1 Inledning 

I takt med att byggbranschen utvecklas så utvecklas även dess material, ett 
exempel på nya material är vakuumisolering. Vakuumtekniken är för 
byggbranschen relativt ny, därför finns det mycket att lära och utveckla inom 
området. Under vår utbildning på Tekniska högskolan i Jönköping har stort fokus 
legat på energisnåla byggnader. Rapporten är framtagen i syfte att utföra en 
jämförelse mellan vakuumisolering och vanlig traditionell isolering med avseende 
på energieffektivitet, ekonomi och livscykelkostnad.  

 

1.1 Problembeskrivning 

I dag byggs det många energieffektiva hus såsom passivhus, noll- och plushus. För 
att uppfylla alla energikrav som såväl myndigheter som beställare ställer kan en 
viktig del utgöras av nya material för önskad värmeisoleringseffekt. Det går att 
bygga byggnader som klarar energikravet med traditionell isolering men väggarna 
blir då tjocka och tar utrymme av boendearean. En del av problemet ligger i att 
bygga utefter energikraven och samtidigt maximera boendearean. Tjocka väggar 
med mineralisolering leder bland annat till djupa fönstersmygar och tyngre 
konstruktioner. Vid användandet av effektivare isoleringsmaterial blir väggarna 
tunnare och boendeytan större. Byggnadsdetaljer som exempelvis takkupor får ett 
smalare utseende.   

Vakuumisoleringens användningsområde är idag mycket begränsat. Kunskapen 
om hur denna isoleringsvariant fungerar är liten inom byggbranschen. Vårt arbete 
kommer att rikta sig mot att finna och definiera för och nackdelar inom området 
vakuumisolering. Tyngdpunkten kommer att ligga kring hantering, montering, 
livslängd, tillverkning och ekonomiska aspekter. Jämförelser kommer att göras 
mellan traditionell isolering och vakuumisolering för att utforska om 
vakuumisoleringen är konkurrenskraftigt eller kan bli. Med traditionell isolering 
menas det idag mest använda isoleringsmaterialet, mineralull.1  

Vid begränsade utrymmen har vakuumisolering använts som tilläggsisolering.2 I 
mars 2010 publicerade Skanska en rapport, Inventering och utvärdering av högpresterade 
isolering,3 där de belyser att det finns en potential för komprimerade 
väggkonstruktioner som omfattar högpresterande isoleringsmaterial.4 Med 
högpresterande isoleringsmaterial menas material som har ett avsevärt lägre U-
värde jämfört med traditionell isolering.5 

 

                                                 
1
 Swedisol. http://www.swedisol.se/vad-ar-mineralull (Hämtad 2012-05-29) 

2 Gohardani, Navid; Vakuumisolering vid byggnadsrenovering och tilläggsisolering. Examensarbete, 

Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, 2010. 
3
 Skanska Sverige AB; Inventering och utvärdering av högpresterande isolering. (2010)  

4
 Byggahus.se. Av Lars Bärtås. Uppdaterad 2011-08-20. http://www.byggahus.se/artiklar/nya-

effektiva-material-for-miljon  (Hämtad 2012-04-19) 
5
 Skanska Sverige AB; Inventering och utvärdering av högpresterande isolering. (2010) 

http://www.swedisol.se/vad-ar-mineralull
http://www.byggahus.se/artiklar/nya-effektiva-material-for-miljon
http://www.byggahus.se/artiklar/nya-effektiva-material-for-miljon
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1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka om vakuumisolering är ett 
konkurrenskraftigt alternativ till traditionellt isoleringsmaterial. 

1.2.2 Mål 

Målet med rapporten är att teoretiskt förklara vakuumisolering, för att sedan 
belysa de problem som kan uppstå vid hantering och användning av materialet. Vi 
vill förbättra kunskapen om vakuumisolering och jämföra fördelar och nackdelar 
med ett traditionellt isolerat hus.  

1.2.3 Frågeställningar 

1. Vad är vakuumisolering och hur fungerar det? 

2. Vilka problem kan uppstå vid användande av vakuumisolering?  

3. Vilka fördelar och nackdelar finns det med vakuumisolerade hus jämfört 
med traditionellt isolerade hus? 

 

1.3 Metod 

1.3.1 Vad är vakuumisolering och hur fungerar det?  

Vi kommer att utföra en litteraturstudie för att samla fakta om materialet och dess 
funktioner.  

1.3.2 Vilka problem kan uppstå vid användande av vakuumisolering? 

Vi kommer att utföra en litteraturstudie och intervjuer med olika företag som har 
anknytning till vakuumisolering.  

1.3.3 Vilka fördelar och nackdelar finns det med vakuumisolerade hus 
jämfört med traditionellt isolerade hus? 

Vi kommer att utföra litteraturstudie, intervjuer och beräkningar för att jämföra 
vakuumisolering med traditionell isolering. Frågeställningarna 1 och 2 ligger till 
grund för att utföra en jämförelse.  
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1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer omfatta en beskrivning av hur vakuumisoleringen fungerar och 
hur det används idag.  

För att sedan fördjupa arbetet kommer vi att klargöra vilka problem som kan 
uppstå och vad man behöver tänka på vid projekteringen och användandet. Vi 
kommer inte att ge några lösningar på problemen utan dessa kommer ligga till 
grund för jämförelsen mellan de olika isoleringsprodukterna.  

I jämförelsen kommer vi att utgå från ett antal parametrar, energi, ekonomi, 
problem med materialet och en livscykelkostnadsanalys.  

 

1.5 Disposition 

Rapporten är uppdelad under huvudrubrikerna Inledning, Teoretisk bakgrund 

och Förutsättningar, Genomförande, Resultat och Analys, Diskussion, Slutsats, 

Referenser och Sökord. 

Inledning innehåller rapportens syfte, mål, frågeställningar och vilka metoder vi 
kommer att använda.  

Under Teoretisk bakgrund och Förutsättningar ges en bakgrund till olika 
begrepp som används vidare i rapporten och förutsättningar för arbetet.  

Kapitlet Genomförande har vi delat upp efter vilka metoder vi har använt.  

Resultat och Analys ger svar på frågeställningarna som vi ställt under Inledning, 
samt analyserar metodvalet och den information vi har samlat in. 

I Diskussion diskuteras resultatet och metoderna som använts. 

I Slutsatser och Rekommendationer ges en summering av de viktigaste resultaten 
och hur det här arbetet kan utvecklas vidare.  
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

2.1 Allmänt 

Nya isoleringsmaterial har kommit ut på marknaden, så kallade högpresterande 
isoleringsmaterial. Denna rapport kommer att belysa ett utav dessa material, 
vakuumisolering. Enkelt beskrivet består vakuumisolering av två skivor som är 
förseglade i kanterna och mellan dem finns ett material som är försatt i vakuum. 
Vakuum har väldigt bra värmemotståndsförmåga. Detta på grund av att det i 
vakuumet inte finns några eller väldigt få partiklar som kan överföra värmen. De 
partiklar som eventuellt finns är även placerade långt ifrån varandra därav den låga 
värmeledningsförmågan.6 

Vakuumisolering har en 5-10 gånger bättre värmeisoleringsförmåga än traditionell 
isolering.7  

Vakuumisolering är ett relativt nytt material i Sverige men har använts i till 
exempel Schweiz i ett antal år.8  

På grund av striktare regler och krav som bland annat myndigheter och beställare 
ställer på utformningen av energiklassade byggnader blir konstruktionerna allt 
tjockare. I takt med ökade energikrav ökar även dimensionerna av isoleringen i 
väggarna och detta kan resultera i en minskad boendearea. För att komma ifrån 
problemet med ökad väggtjocklek och minskad boendearea bör ett 
högpresterande material ersätta traditionell isolering. 

De vanligaste isoleringsmaterialen är mineralull och cellplast. Mineralull är ett 
samlingsnamn för isoleringsmaterial som är tillverkade av mineralfiber så som 
stenull och glasull. Stenull framställs av bergmineraler och glasull framställs av 
kalk, sand, soda och returglas. Framtagandet av mineralull är en energikrävande 
process men den har bra isoleringsförmåga och står emot både fukt och mögel. 
En nackdel med mineralull är att det kan innehålla spår av kemikalier och svårt att 
återvinna eller bryta ner.  

Oljebaserad isolering så som cellplast används som isolering vid främst 
husgrunder och källarplan.9  

 

 

                                                 
6
 Byggahus.se. Av Lars Bärtås. Uppdaterad 2011-08-20. http://www.byggahus.se/artiklar/nya-

effektiva-material-for-miljon (2012-04-19) och (2012-05-01) 
7
 Skanska Sverige AB (Magnus Clase); Inventering och utvärdering av högpresterande isolering. 

(2010) 
8
 Byggahus.se. Av Lars Bärtås. Uppdaterad 2011-08-20. http://www.byggahus.se/artiklar/nya-

effektiva-material-for-miljon (2012-04-19) och (2012-05-01) 
9
 Byggvårdsföreningen. Av Catarina Thormark.  Ur Byggnadskultur nr 4/1998 

http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/isoleringsmaterial-en-%C3%B6versikt 2012-04-02 

http://www.byggahus.se/artiklar/nya-effektiva-material-for-miljon
http://www.byggahus.se/artiklar/nya-effektiva-material-for-miljon
http://www.byggahus.se/artiklar/nya-effektiva-material-for-miljon
http://www.byggahus.se/artiklar/nya-effektiva-material-for-miljon
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/isoleringsmaterial-en-%C3%B6versikt
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2.2 Historik 

Isolering har tillämpats på olika sätt och använts i århundranden till att isolera 
hyddor och byggnader. Vid varmare klimat isoleras hus för att hålla värmen och 
solen ute från huset, för att uppnå ett termiskt klimat inomhus. Vid kallare klimat 
isoleras hus för att behålla värmen inomhus, för att uppnå termiskt klimat. Med 
andra ord, hus isoleras av olika anledningar för att ska ett behagligt klimat 
inomhus. 

Växtfiberbaserad isolering så som torv, sågspån/kutterspån och halm har använts 
i flera århundranden fram till mitten av 1900-talet, vilket är ett miljövänligt 
alternativ som inte innehåller några kemikalier. Fördelar med att isolera med torv 
är att det inte kvävs så stor energi att framställ eller återvinna/brännas. En nackdel 
är att naturmaterial är mer lättangripligt för exempelvis mögel, som lever på 
näringen som finns i växtfiber.10 

Efter mitten av 1900-talet började utvecklingen ta form för mineralullsisolering. 
På grund av situationen i världen hade hushållen begränsade resurser och då 
märktes hur stor del av inkomsten som lades på uppvärmningskostnader.11  

På senare år har en utveckling skett för att förbättra isoleringens egenskaper, 
eftersom högre energikrav ställs på byggnader. 

 

2.3 Energiförluster 

Värme kan förflytta sig på tre olika sätt dels genom konvektion, konduktion och 
genom strålning.  

2.3.1 Konvektion 

Konvektion innebär en rörelse i t.ex. luft och vätskor, varmluft 
stiger och trycker ner den kalla luften och på så sätt uppstår 
konvektion. I samband med vätskor uppstår konvektion genom 
vätskors olika densiteter. 

De luftrörelser som uppstår vid konvektion uppstår antingen genom naturlig eller 
påtvingad konvektion. Naturlig konvektion uppstår på grund av att kall luft är 
tyngre och lägger sig längs golvet jämfört med varm luft som stiger uppåt taket. 
Figur 1 visar hur värmen från radiatorn stiger upp mot taket och trycker ner den 
kalla luften mot golvet. I takt med att varmluften trycker ner den kalla luften 
trycks den kalla luften mot radiatorn som i sin tur får rotation på rörelsen.12 

                                                 
10

 Byggvårdsföreningen. Av Catarina Thormark.  Ur Byggnadskultur nr 4/1998 

http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/isoleringsmaterial-en-%C3%B6versikt (2012-04-02) 
11

 Swedisol. http://www.swedisol.se/vad-ar-mineralull (Hämtad 2012-05-29) 
12

 Burström, Per Gunnar; Byggnadsmaterial, uppbyggnad, tillverkning och egenskaper; upplaga 2:4; 

Studentlitteratur AB, Lund, 2007. (s.35,36,44,76) 

Figur 1. Visar hur konvektion fungerar. 

 

http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/isoleringsmaterial-en-%C3%B6versikt
http://www.swedisol.se/vad-ar-mineralull
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Naturlig konvektion kan även uppstå i en vertikal luftspalt inne i en vägg då 
väggen skiljer av två rum med olika temperaturer. I högporösa isoleringsmaterial 
exempelvis mineralull kan en viss konvektion uppstå om den omsluts av två olika 
temperaturer. Vid horisontella luftspalter kan även där uppstå naturlig konvektion, 
om den varma sidan är belägen underst.13  Om den varma sidan är överst 
exempelvis golv, blir dess luftskikt stabilt och ingen naturlig konvektion uppstår.14  

Påtvingad konvektion kallas den rörelse som uppstår då en yttre påverkan 
exempelvis på grund av en fläkt eller vind från ett öppet fönster. Konvektionen 
kan ske medvetet genom reglerad ventilation, kan även ske oavsiktligt genom 
läckage i väggens otätheter så som springor och hål.15 

Fuktkonvektion innebär att samtidigt som luften förflyttar sig, dras dess 
fuktinnehåll med i rörelsemönstret. Konvektion är det viktigaste transportsättet 
för den fukt som finns i byggnader. Den hjälper till att transportera bort den fukt 
som vi människor har producerat fram genom exempelvis matlagning, tvätt, dusch 
etc. Konvektion kan även påverka byggnader negativt, då varm fuktig luft 
transporteras till kallare delar av väggkonstruktionen uppstår kondens. Detta 
faktum uppstår då lufttrycket är högre på den varma sidan än på den kalla sidan av 
väggen/konstruktionen.16 

 

2.3.2 Konduktion 

Konduktion innebär att värme kan förflytta sig i material utan att 
materialet förflyttar sig. Ett materials värmeledningsförmåga, λ-
värde, benämns konduktivitet och mäts i W/(m∙K).17 

Värmekonduktivitet kan sammanfattas som den värmemängd som 
varje sekund passerar en kubikmeter materia med 
temperaturdifferens på en grad.18 

                                                 
13

 Isover – Saint Gobain. http://www.isover.se/till%C3%A4ggsisolering/hur+funkar+det-c7- (2012-04-

04) 
14

 Burström, Per Gunnar; Byggnadsmaterial, uppbyggnad, tillverkning och egenskaper; upplaga 2:4; 

Studentlitteratur AB, Lund, 2007. (s.35,36,44,76)  
15

 Burström, Per Gunnar; Byggnadsmaterial, uppbyggnad, tillverkning och egenskaper; upplaga 2:4; 

Studentlitteratur AB, Lund, 2007. (s.35,36,44,76) 
16

 Burström, Per Gunnar; Byggnadsmaterial, uppbyggnad, tillverkning och egenskaper; upplaga 2:4; 

Studentlitteratur AB, Lund, 2007. (s.35,36,44,76) 
17

 Burström, Per Gunnar; Byggnadsmaterial, uppbyggnad, tillverkning och egenskaper; upplaga 2:4; 

Studentlitteratur AB, Lund, 2007. (s.38,39) 
18

 Sandin, Kenneth. Praktisk Byggnadsfysik; KFS AB, Lund, 2010. (s.39,40) 

Figur 2. Visar hur konduktion 
fungerar. 
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Värmeledning sker genom att molekyler med hög rörelseenergi överför energi till 
molekyler med lägre rörelseenergi. Konduktion avser den totala värmetransporten 
genom ett material och kan även omfatta strålning och konvektion. Ju högre 
temperatur desto snabbare rörelser bland molekyler i materialen, främst i 
materialets porer. Eftersom luften i porerna har ett λ-värde som är 1/100 av det 
kompakta materialets λ-värde.19 

2.3.3 Strålning 

Strålning innebär att värme avges oftast genom infraröd 
strålning, vilket innebär att inget material behövs för 
förflyttning av värme. Vid hög temperatur blir strålningen 
kortvågig, vilket synliggörs genom att ytan ”glöder”.  

Den totala värmeflödestätheten som träffar ett material 
absorberas en del som värme, en del reflekteras tillbaka och 
en del transmitteras igenom materialet och ut som 
värmestrålning.20 

2.3.4 Köldbryggor 

Köldbryggor uppstår i delar av konstruktionen som är sämre värmeisolerat än 
övriga konstruktioner/omslutande material. Värmeförlusterna ökar och den varma 
ytan blir lokalt svalare/kallare, vilket kan leda till kondens i själva konstruktionen 
eller på ytan. I värsta fall uppstår mögel och nedsmutsning av den kalla utan, 
eftersom kalla ytor är mer känsliga och smuts fastnar lättare vid ytan.21  

                                                 
19

 Burström, Per Gunnar; Byggnadsmaterial, uppbyggnad, tillverkning och egenskaper; upplaga 2:4; 

Studentlitteratur AB, Lund, 2007. (s. 38, 466) 
20

 Burström, Per Gunnar; Byggnadsmaterial, uppbyggnad, tillverkning och egenskaper; upplaga 2:4; 

Studentlitteratur AB, Lund, 2007. (s.33,34,44,164,465) 
21

 Sandin, Kenneth; Praktisk Byggnadsfysik: KFS AB, Lund, 2010. (s.56-58) 

Figur 3. Visar hur strålning fungerar. 



Teoretisk Bakgrund 

- 12 - 

 

Figur 4. Olika sätt som köldbryggor kan uppstå. 

2.3.5 U-värde 

U-värde är ett materials värmegenomgångskoefficient. Det visar hur mycket värme 
som passerar genom ett byggnadsmaterial per kvadratmeter och grad med enheten 
W/(m2∙K). Ett materials U-värde beror på materialets tjocklek och 
värmeledningsförmåga och används oftast för att klassificera redan monterade 
byggnadsdelar/komponenter, exempelvis fönster och dörrar. Ett lågt U-värde är 
en indikator på att en konstruktionsdel är bra isolerad.22 

Formel 1. U-värdesberäkning.23 

  
 

                  
                      ⁄  

  

R1,2,..n=materials värmemotstånd 

Rsi=värmeövergångsmotstånd på insidan 

Rse=värmeövergångsmotstånd på utsidan 

 

                                                 
22

 Sandin, Kenneth; Praktisk Byggnadsfysik: KFS AB, Lund, 2010. (s.39) 
23

 Sandin, Kenneth; Praktisk Byggnadsfysik: KFS AB, Lund, 2010. (s.39) 
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2.3.6 R-värde 

Reciprokalvärdet (R-värdet) av ett materials U-värde är det termiska motståndet.24 
Ett värmemotstånd mot den värmetransport som uppstår betecknas med ett R-
värde. R-värde används oftast vid klassificering av enskilda byggmaterial, 
exempelvis isolering. Ju högre R-värde desto bättre isoleringsförmåga i 
konstruktionsdelen.25  

   

Formel 2. R-värdesberäkning 

  
 

 
                 ⁄  

 

 d=dimension på det aktuella materialskiktet 
 λ=materials värmekonduktivitet (se avsnitt 2.5.2) 

 

2.3.7 U- och λ-värdesmetoden 

U-värdet i en väggkonstruktion som är uppbyggd i skikt av olika material parallellt 
med ytan kan beräknas på två sätt. Detta görs för att sedan få ett medeltal vilket är 
ett mer korrekt värde på värmeisolering. Rapporten återger handberäkningar med 
hjälp av λ-värdesmetoden och U-värdesmetoden. λ-värdesmetoden ger ett högt U-
värde eftersom trä har ett högre λ-värde än isoleringsmaterial. Vilket innebär att 
reglarna i en konstruktion kan betraktas som köldbryggor. Resultatet av λ-
värdesmetoden är mer vinklat medelvärde av de olika materialens λ-värde.  
U-värdesmetoden ger ett för lågt U-värde för väggkonstruktionen. Detta har 
främst att göra med när värmetransporten sker vinkelrätt mot materialskikten, då 
är värmeflödet i materialen helt oberoende av varandra.26  

 

Formel 3. U-värdesmetoden och λ-värdesmetoden.27 

                     [W/(m2∙K)] 

UU =värmegenomgångskoefficient för hela väggen [W/(m2∙K)] 

Uisol =värmegenomgångskoefficient för isolerdelen [W/(m2∙K)] 

Uregel =värmegenomgångskoefficient för regeldelen [W/(m2∙K)] 

α = ytandel isolering 

β = ytandel reglar 

                                                 
24

 Primo – Purely Plastics. http://www.primo.se/U-v%C3%A4rde_f%C3%B6r_isolering-2176.aspx  

(2012-04-30) 
25

 Sandin, Kenneth; Praktisk Byggnadsfysik: KFS AB, Lund, 2010. (s.35-37) 
26

 Sandin, Kenneth; Praktisk Byggnadsfysik: KFS AB, Lund, 2010. (s.53) 
27

 Sandin, Kenneth; Praktisk Byggnadsfysik: KFS AB, Lund, 2010. (s.53) 

 

http://www.primo.se/U-v%C3%A4rde_f%C3%B6r_isolering-2176.aspx
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                      [W/(m2∙K)] 

λ = materials värmekonduktivitet 

       
       

     
  [W/(m2∙K)] 

Uλ =U-värde enligt λ-värdesmetoden 

UU =U-värde enligt U-värdesmetoden 

 

2.4 Energikrav och rekommendationer 

Den 1 januari 2012 skärptes kravet för byggnadens specifika energianvändning för 
bostäder från 110 [kWh/m2 år] till 90 [kWh/m2 år] (klimatzon III).28 För att klara 
BBR:s (Boverkets Byggregler) energikrav finns det två vägar att välja mellan, 
antingen använda traditionell isolering och öka tjockleken eller förbättra 
isoleringens värmemotstånd i materialet.29  

 
Figur 5 visar BBR:s nya energikrav. 

 

Energikrav för ett passivhus är en specifik energianvändning på 50 [kWh/m2 år] 
(se figur 6). FEBY  som har tagit fram kraven står för Forum för energieffektiva 
byggnader. De fick i uppdrag utav Energimyndigheten att ta fram en 
kravspecifikation för passivhus och minienergihus.30   

                                                 
28

 Boverket; Boverket informerar. Ansvarig utgivare Birgitta Frejd. Utgivet 2011-10-11. 

http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket%20_informerar/2011/20

11-5.pdf  (2012-03-22) 
29

 Erb, Markus. IEA Energy Conservation in Buildings & Community Systems. Annex 39 High 

Performance Thermal Insulation Systems. 2001-2005. http://www.ecbcs.org/annexes/annex39.htm  

(2012-03-22) 
30

 Erlandsson, Martin; Ruud, Svein; Sandberg, Eje; Wall, Maria; Hellström, Bengt; Jansson, Ulla; Eek, 

Hans; Wahlström, Åsa; FEBY – Kravspecifikation för passivhus. (2009) 

http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket%20_informerar/2011/2011-5.pdf
http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyhetsbrev/boverket%20_informerar/2011/2011-5.pdf
http://www.ecbcs.org/annexes/annex39.htm
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Figur 6. Krav enligt FEBY för passivhus. 

 

2.5 Vakuum 

Definitionen av vakuum är ”ett lufttomt rum eller en del av rymden utan närvaro 
av materia.” På grund av detta finns det inget som leder värme, denna teknik har 
använts i exempelvis termosar och kylskåp under en längre tid men börjar alltmer 
appliceras på och i byggnader.31  

                                                 
31

 Nationalencyklopedin. Uppdaterad 2012-03-22.  http://www.ne.se/lang/vakuum# (2012-03-22) 

http://www.ne.se/lang/vakuum
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3 Genomförande 

3.1 Litteraturstudie  

När vi utförde litteraturstudien sökte vi först efter gamla examensarbeten för att i 
de arbetena hitta källor. Allteftersom vi har sökt på internet har vi ändrat och 
förbättrat våra sökord för att få fram mer pålitliga källor.  

Vi har sökt efter projekt som fått stöd av SBUF eller Formas och kom i kontakt 
med en doktor på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) som arbetade med ett 
pågående projekt. Han gav oss nya länkar med information, främst europeiska 
projekt och rapporter.  

Under vårt sökande efter källor upptäckte vi att företaget Isover lanserade ut 
vakuumisoleringspaneler i mars månad detta år (2012). Så vi tog kontakt med dem 
och fick en broschyr, samt en person att kontakta om vi har några frågor.  

I fortsättningen kommer vi istället för att skriva ut vakuumisoleringspanel skriva 
förkortningen VIP som betyder Vacuum Insulation Panels.  

3.1.1 Vakuumisolering 

Vakuumisolering är ett högpresterande isoleringsmaterial som motsvarar ca 5-10 
gånger högre värmeisoleringsförmåga än vanlig konventionell mineralull då de 
utgör samma väggtjocklek. På grund av dess höga värmeisoleringsförmåga i 
förhållande till dess tjocklek bidrar den till en tunnare konstruktion. 
Vakuumisolering används främst som tilläggsisolering där utrymmet är begränsat 
samt i panelväggar.  

För att uppnå dess höga värmeisoleringsförmåga består vakuumisolering av en 
kärna med ett finporöst material och är omslutet av ett hölje av metallfolie 
exempelvis aluminiumfolie eller plåt. Den finporösa kärnan ska ha god hållfasthet 
för att stå emot de atmosfärtryck som uppstår vid ursugning av luften i 
isoleringen.32 

Med hjälp av den senaste nano-tekniken har materialet i den finporösa kärnan 
utvecklats till ett extremt finporöst material, exempelvis kvarts33  eller pressad 
kiseldioxid. Kiseldioxid har relativt god isoleringsförmåga redan vid normalt 
atmosfärtryck (eller lufttryck), i takt med att trycket sjunker blir dess 
isoleringsförmåga allt bättre. Vid ca 100 Pa atmosfärtryck har värmetransmission i 
luft upphört, vilket innebär att ju lägre atmosfärtryck desto bättre 
isoleringsförmåga i den finporösa kärnan.34 

                                                 
32

 Skanska Sverige AB (Magnus Clase); Inventering och utvärdering av högpresterande isolering. 

(2010) 
33

 Isover – Saint Gobain. Publicerad 2012-03-05 http://www.isover.se/nyheter?id=29573  (2012-04-03) 
34

 Skanska Sverige AB (Magnus Clase); Inventering och utvärdering av högpresterande isolering. 

(2010) 

http://www.isover.se/nyheter?id=29573
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Det finporösa kärnmaterialet som tillämpas vid produktion av vakuumisolering 
måste uppfylla vissa krav vad gällande öppen cellstruktur och porstorlek. 
Kärnmaterialet måste motstå den kompression som uppstår tillföljd av 
atmosfärtrycket. Ett ytterligare krav är att den ska vara ogenomtränglig för 
infraröd strålning.  

För att kärnmaterialet ska kunna evakuera den luft som tränger in i kärnan ska 
cellstrukturen vara till 100 % öppen. Genom att tillämpa små porstorlekar 
reduceras gasens ledningsförmåga vid atmosfärstryck i kärnan. Kärnmaterialet 
måste kunna motstå 10 ton/m2 (1 bar) för att inte komprimeras av de 
atmosfärtryck som uppstår.35   

Material som används till värmeisolering har oftast liten konduktivitet. Då vakuum 
används som en del i isoleringen finns varken konduktion eller konvektion, 
eftersom det inte finns något som kan leda eller transportera bort värmen, 
däremot kan inte strålning undvikas som värmetransport.36 En nackdel med att 
använda vakuum är att fukt inte kan vandra genom materialet, vilket kan påverka 
inomhusklimatet negativt.37 

Metallhöljet runt om isoleringen kan exempelvis vara aluminiumfolie eller i form 
av plastfilm. Aluminiumfolie i sig har hög värmeledningsförmåga, ca 1000 gånger 
större än vanlig plast. Vilket kan vara en nackdel för köldbryggor som kan uppstå 
mellan panelerna eller i genomskärning. För att göra VIP till det bättre alternativet 
bör höljet bestå av flera lager där aluminiumfolie och plastfilm varvas för att få 
bättre ytegenskaper hos själva höljet.38  

Aluminiumfolie har även större motstånd mot diffunderad vattenånga än vad plast 
har. Då fukt kommer in i VIP får panelen sämre värmeisoleringsförmåga, 
eftersom vatten leder värme bättre än luft och vakuum. Metallhöljet som omsluter 
den finporösa kärnan har även det utvecklats till det bättre, för att minimera 
utjämning av undertrycket som bildas i isoleringsmaterialet. Beroende på 
metallhöljets förmåga att bibehålla undertryck hos den finporösa kärnan, dess 
permabilitet bestäms livskvalitén, ca 30-50 år är vanligast för dagens 
vakuumisolering. En tumregel vad gäller livslängd är att permeabiliteten får ej 
överstiga 100 mbar efter ca 30-50 år. På grund av den tryckskillnad som uppstår 
mellan omgivande miljö och den finporösa kärnan diffunderas fukt och luft 
genom metallhöljet, vilket sker i olika grad beroende på metallkvalité och 
tillverkningssätt. Aluminiumfolie motstår diffusion bra men är betydligt känsligt 
mot mekanisk åverkan.39  

                                                 
35

 Baetens, Ruben; Jelle, BjØrn Petter; Thue, Jan Vincent; Tenpierik Martin J; Grynning, Steinar; 

UvslØkk Sivert; Gustavsen Arild; Vacuum insulation panels for building applications: A review and 

beyond, 2009. 
36

 Gohardani, Navid; Vakuumisolering vid byggnadsrenovering och tilläggsisolering. Examensarbete, 

Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, 2010. 
37

 Nationalencyklopedin. Uppdaterad 2012-03-22 http://www.ne.se/lang/vakuum# (Hämta 2012-03-22) 
38

 Pramsten, Ebba och Hedlund, Martin; Ekonomisk analys av vakuumisolerings-paneler i ytterväggar. 

Examensarbete, Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, 2009. 
39

 Skanska Sverige AB (Magnus Clase); Inventering och utvärdering av högpresterande isolering. 

(2010) 

http://www.ne.se/lang/vakuum
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Figur 7. Vakuumisolering i genomskärning 

Beroende på tillverkare kan utseendet skilja samt hur de har löst problemet med 
punkterade skivor vid hanteringen. Isover har lanserat en VacuPad 007 som har 3 
mm tjock MDF-skiva på båda sidor om isoleringen.40 Där MDF-skivorna fungerar 
som skydd mot perforering och andra skador. Den ena MDF-skivan är något 
bredare för att underlätta vid montering, för infästning mot regelverk. MDF-
skivorna limmas fast på vakuumisoleringens sidor, då det inte förstör det 
skyddande aluminiumfolien som omsluter kärnmaterialet som är satt i vakuum. 
Vakuumisoleringens övriga sidor skyddas av mjuka tätningsband vilket möjliggör 
montering kant i kant med andra paneler.41 

Enligt figur 8 nedan redovisas tydligt att vanlig glasfiber vid högt tryck (1000 
mbar) har högre λ-värde vilket ger lägre isoleringsförmåga. Samtidigt som pressad 
kiseldioxid har bättre isoleringsförmåga vid högt tryck.42 

 

 
Figur 8 visar hur isoleringsförmågan minskar vid högre tryck. Fumed silica betyder kiseldioxid.  

                                                 
40

 Svensk Byggtjänst. Publicerad 2012-03-21 

http://byggkatalogen.byggtjanst.se/materialforum/nya_mojligheter_med_vakuumisolering/a1456    

(2012-04-24)  
41

 Dybro, Hanne; utvecklingsingenjör på Saint Gobain Isover AB. E-mail. 2012-04-13 – 2012-04-25 

(Bilaga 2) 
42

 Baetens, Ruben; Jelle, BjØrn Petter; Thue, Jan Vincent; Tenpierik Martin J; Grynning, Steinar; 

UvslØkk Sivert; Gustavsen Arild; Vacuum insulation panels for building applications: A review and 

beyond, 2009 

http://byggkatalogen.byggtjanst.se/materialforum/nya_mojligheter_med_vakuumisolering/a1456
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Värmeledningsförmågan hos vakuumisolering ligger runt 0,005 W/(m∙K). Pressad 
kiseldioxid är även lämplig som isoleringsmaterial ur brandsynpunkt. 
Kiseldioxiden passar in under A1 i den europeiska klassificeringen EN 13501-1 
och EN ISO 1182 samt B2 enligt DIN 4102, vilket är den lägsta märkning av icke-
brännbart byggmaterial.43  

3.1.2 Problem vid användning av vakuumisoleringspaneler 

I detta kapitel ska vi undersöka vilka problem som kan uppstå under faserna 
produktion, transport, hantering, montering, köldbryggor och livslängd.  

Produktion 

Ett problem som kan uppkomma under tillverkningen är defekta paneler. Detta 
var vanligt i början av användning av vakuumisolering. För att komma åt det här 
problemet förbättrade man tillverkningsprocessen och införde kvalitets-
kontroller.44 

Transport 

Vakuumisolering distributeras i Sverige och tillverkas i Tyskland och Belgien. En 
VIP kräver varsam behandling under transport så att inte punktering sker och 
panelen blir obrukbar.45 

Hantering/Montering 

Hanteringen av vakuumisolering inom produktion, transport och montage måste 
ske varsamt för att minimera skador på metallhöljet. Vilket i de flesta fall kan leda 
till en punkterad skiva som då tappar sin funktion som isoleringsmaterial. 
Eftersom vakuumisoleringen kommer i form av prefabricerade skivor och inte kan 
beskäras på plats för att få bättre passform, är det svårt att få den precision mellan 
skivorna för att uppnå ett gott resultat och samtidigt minimera köldbryggor. Om 
en punkterad skiva upptäcks i tidigt skede kan den enkelt bytas ut mot en ny skiva. 
Om en skiva punkteras under brukartiden är det lätt att hitta den punkterade 
skivan genom att använda exempelvis en värmekamera.46 

                                                 
43

 Baetens, Ruben; Jelle, BjØrn Petter; Thue, Jan Vincent; Tenpierik Martin J; Grynning, Steinar; 

UvslØkk Sivert; Gustavsen Arild; Vacuum insulation panels for building applications: A review and 

beyond, 2009 
44

 Simmler, H och Brunner S; Vacuum insulation panels for building application, Basic properties, 

aging mechanisms and service life. (2005) 
45

 Byggahus.se. Av Lars Bärtås. Uppdaterad 2011-08-20. http://www.byggahus.se/artiklar/nya-

effektiva-material-for-miljon  (2012-05-01) 
46

 Skanska Sverige AB (Magnus Clase); Inventering och utvärdering av högpresterande isolering. 

(2010) 

http://www.byggahus.se/artiklar/nya-effektiva-material-for-miljon
http://www.byggahus.se/artiklar/nya-effektiva-material-for-miljon
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Ett annat kritiskt moment är skador vid montering av panelerna. Detta 
observerades på många byggarbetsplatser av EMPA (Swiss Federal Laboratories 
for Materials Science and Technology) i början av användningen av VIP. För att 
undvika detta problem kan man använda prefabricerade enheter med inbyggt 
skydd och/eller kvalitetskontroller efter montering.47 

Köldbryggor 

Köldbryggor uppstår när en del av klimatskärmen har högre värmeöverföring än 
resten av konstruktionen. För att minska köldbryggor bör stora skivor användas, 
eller lägga panelerna omlott. Eftersom aluminiumfolien nästan har 1000 gånger 
större värme-ledningsförmåga än plast är den en nackdel att använda om man vill 
reducera köldbryggorna.48 

Ju bättre isoleringsförmåga ett material har desto viktigare är värmeflödet genom 
köldbryggorna. I en konstruktion med vakuumisolering har man upptäckt tre 
köldbryggor som beror på olika delar i en VIP. En beror på det omslutande höljet, 
den andra beror på byggnadskomponenter och den tredje på strukturella 
köldbryggor. Den sista köldbryggan har inte undersökts i några större studier, till 
skillnad från de två första. 

Köldbryggan som kan uppstå på det omslutande höljet beror på panelens tjocklek, 
värmekonduktivitet i centrum av panelen, det omslutande materialets tjocklek och 
den likvärdiga foliens värmekonduktivitet.  

Den andra köldbryggan beror på byggnadskomponenter. En byggnadskomponent 
är definierad som en VIP fixerad med två skal som är länkade med ett 
distansorgan. Ett distansorgan är ett material som fungerar som en länk mellan de 
två ytterlagren. Detta skapar en tydlig köldbrygga i kanterna mellan panelerna. 
Den lägsta linjära köldbryggan uppnås med ytskikt och distans-organ som har den 
lägsta värmekonduktiviteten. Köldbryggan för distansorganet är i alla beräknade 
fall högre än den beräknade köldbryggan för kanterna.49 

Den strukturella köldbryggans betydelse på den totala termiska prestandan hos en 
enhet ökar med kvalitén hos isoleringsmaterialet. Den beror även på kanteffekten 
hos panelen. Det betyder att kanteffekten måste beaktas i beräkningarna, vilket 
leder till att varje material som kommer i kontakt med kanteffekten också måste 
behandlas i beräkningarna. Jämfört med de två andra köldbryggorna har den 
strukturella köldbryggan den största inverkan på de totala termiska egenskaperna 
hos enheten. Olika byggnadsdetaljer har sporadiskt undersökts baserat på antingen 
numeriska simuleringar eller i en studie.50 

                                                 
47
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Figur 9 visar olika kantkonstruktioner för en VIP. 

Den konstruktion som ger lägst köldbrygga är (d) med tejp och en luftspalt. Den 
konstruktionen är dock inte bäst av strukturella skäl då den inte tar några laster 
utan endast fungerar som en säkerhet om limningen på grund av ålder eller 
åverkan förstörs.51 

Livslängd  

Det övergripande problemet med vakuumisoleringens livslängd är att den är 
beräknad till 30-50 år.52 

Livslängden bestäms av trycket på materialet inuti (trycket kan vara ända ner till 
1/100 av normalt lufftryck), trycket lättar med tiden och tillslut är det utjämnat 
med lufttrycket runtomkring och värmemotståndsförmågan är borta. Som mot-
verkan har det omslutande materialet utvecklats.53 

                                                 
51

 Baetens, Ruben; Jelle, BjØrn Petter; Thue, Jan Vincent; Tenpierik Martin J; Grynning, Steinar; 

UvslØkk Sivert; Gustavsen Arild; Vacuum insulation panels for building applications: A review and 

beyond, 2009. 
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 Skanska Sverige AB (Magnus Clase); Inventering och utvärdering av högpresterande isolering. 

(2010) 
53

 Thorsell, Thomas I: Vacuum insulation in buildings – means to prolong service life. Lic.-avhandling, 

Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, 2006. 
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Tryckskillnaden mellan materialet inuti och runt omkring gör att luft och fukt 
sprids genom det omslutande materialet och in till kärnan. Risken för detta är 
störst i kanterna. Vid användande av aluminiumfolie som omslutande material 
reduceras diffusionen men känsligheten för mekanisk skada ökar. Vid användande 
av en polymer (en plast) barriär reduceras inte diffusionen lika mycket men den 
känsligheten för mekanisk skada ökar inte. Livslängden hos en VIP beror på 
minimikrav på energi-prestanda, storleken, kvaliteten, vilka komponenter som 
används, användningsområdet och hanteringen på plats.54  

Om minimikravet är 0,010 W/(m∙K) kan visst gasläckage tolereras hos panelen 
under livstiden, men om kravet är 0,005 W/(m∙K) är toleransen mindre, vilket 
visas i figur 10. Storleken på panelen avgör livstiden på grund av relationen mellan 
volym och ytterkanternas längd. En större volym i relation till ytans area hjälper 
driftslivstiden. Kvaliteten hos panelen utgör en viktig faktor när det kommer till 
livslängden. VIP är känsliga under tillverkning och hantering och då är kvaliteten 
extra viktig för att panelen skall hålla länge. För att kontrollera kvaliteten efter 
montering finns olika tillvägagångssätt. Olika komponenter har olika egenskaper. 
Figur 10 visar att olika kärnmaterial fordrar olika tryck för att nå låga U-värden. 
Även ytmaterialen har olika egenskaper, ett bättre material förhindrar ett högre 
tryck genom att hindra gas och fukt från att tränga igenom till kärnmaterialet. 
Under brukartiden kan vissa förhållanden resultera i att livslängden kortas. Både 
värme och fukt påverkar ytmaterialets permabilitet (genomträngningsförmåga) i 
varierande utsträckning. Vare sig det handlar om produktion, transport eller 
montering måste hanteringen av panelen vara varsamt. Ovarsam hantering kan 
resultera i att panelen blir defekt, vilket kan leda till ökad gaspermeabilitet.55  

 
Figur 10. Diagram över hur minimikravet på energiprestandan styr det interna trycket. 

 

                                                 
54

 Thorsell, Thomas I: Vacuum insulation in buildings – means to prolong service life. Lic.-avhandling, 

Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, 2006. 
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 Thorsell, Thomas I: Vacuum insulation in buildings – means to prolong service life. Lic.-avhandling, 

Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, 2006. 
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Det avgörande för en VIP:s livslängd är det omslutande materialet, då det är dess 
uppgift att bibehålla vakuumet i panelen. Det är permeabiliteten hos materialen 
som avgör livslängden, eftersom trycket inte får överstiga 100 mbar de första 50 
åren. Det omslutande materialet måste inte bara behålla trycket utan även se till så 
att ingen fukt tränger igenom, på grund av att vatten transporterar värme bättre än 
vakuum.56 

Den viktigaste åldringsmekanismen hos vakuumisolering är gasgenomträngning 
genom det omslutande höljet. Värmeledningsförmågan hos kiseldioxid 
(kärnmaterialet) ökar med en faktor om 5 mellan lågt tryck och atmosfärtryck, 
detta ökar gasgenomträngningsförmågan och är en svag punkt hos 
vakuumisoleringspaneler. Livslängden hos en VIP beräknas fram till att 
värmekonduktivitetstalet (λ-värdet) har passerats. Det inträffar när fukt och gaser 
läcker igenom höljet in till kärnan eller när tillsatsmaterialet i kärnan avdunstar. 
Det finns inte en enda VIP-panel som är 100 % tät, därför beräknar man det 
undertryck som måste finnas för att hålla den livslängd man vill ha.57 

 

 
Figur 11. Genomskärning av en VIP. 

                                                 
56

 Simmler, H och Brunner S; Vacuum insulation panels for building application, Basic properties, 

aging mechanisms and service life. (2005) 
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3.1.3 Fördelar och nackdelar med vakuumisolerade hus jämfört med 
traditionellt isolerade hus 

Livscykelkostnadsanalys 

Livscykelkostnad, eller Life Cycle Cost (LCC) som det ursprungligen heter, är ett 
sätt att jämföra två material, i det här fallet, utifrån verklig kostnad.58 Det är inte 
kostnaden för grundinvesteringen som ska styra vid användandet av LCC utan 
vilken investering som medför lägst totalkostnad med efterfrågade egenskaper. 
Totalkostnad innefattar de kostnader som rör objektet under dess livslängd.59 

Hur beräknas LCC? 

Livscykelkostnadsanalyser tar inte bara hänsyn till grundinvesteringen utan även 
kostnader som är förknippade med produkten i senare led. Exempel är 
driftkostnader, underhållskostnader, miljöskatter och avvecklingskostnader. En 
produkt med hög grundinvestering kan med en livscykelkostnadsanalys visa sig 
vara det som lönar sig i längden.60 Miljöstyrningsrådet har utvecklat ett generellt 
verktyg för LCC som kan användas både i behovsanalyser och i utvärderingar.61 

Mineralull  

Mineralull är dagens vanligaste isoleringsmaterial, därav är det ett traditionellt 
isoleringsmaterial. Mineralullens positiva egenskaper är ljuddämpande, brinner 
inte, ruttnar inte, absorberar inte fukt, sjunker inte ihop, formbart etc.62  

Några negativa egenskaper är; innehåller kemikalier, svårt att bryta ned, riskfylld 
hantering (t.ex. ej bra att andas in, handskar vid hantering).63 

Mineralull finns i många olika former, skivor, mattor eller lösullsisolering. Det är 
väl inarbetat i byggbranschen och har använts i byggnader i flera decennier.64  

Mineralullens λ-värde ligger kring 0,033 W/(m2∙°C). (se bilaga 6) 
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 Energimyndigheten. Uppdaterad 2012-03-29 http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivt-
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 Carlsson, Christian; Livscykelperspektiv i byggprocessen – en undersökning av dagens användning. 

Examensarbete, Luleå; Tekniska Universitet, 2006 
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3.2 Beräkningar, jämförelser 

För att komma fram till för- och nackdelar med vakuumisolering jämfört med 
mineralull betraktas materialen från olika perspektiv, så som livslängd, 
köldbryggor, kostnader, hantering, fukt med flera. För att komma fram till de olika 
för- och nackdelarna görs en litteraturstudie, samt analyser av de beräkningar vi 
har gjort. Vi kommer även att analysera resultatet på frågeställningarna 1 och 2 
och innefatta i resultatet på frågeställning 3.  

Enligt ”Vacuum Insulation Panels: friend or foe?” visas att då VIP tillämpas i 
arkitektoniskt utförda byggnader kan det medföra vissa fördelar jämfört med 
traditionell isolering. En hög termisk prestanda uppnås, optimerade tjocklekar på 
väggkonstruktioner, lägre totalvikt, ökad boendearea samt mer kostnadseffektivt 
per kvadratmeter. Vissa nackdelar förekommer även, köldbryggor mellan paneler 
och i själva panelen samt känslighet mot mekanisk åverkan.65 

Referensobjektet 

Referensobjektet som används i beräkningarna är en byggnad som projekterats 
som passivhus av Eksta Bostads AB, i fortsättningen Eksta. Byggnaden skall 
byggas i ett nyexploaterat område kallat Vallda-Heberg i Kungsbacka.66 (se bilaga 
4).  

Byggnaden är ett flerbostadshus med 4 lägenheter med en lägenhetsarea på 91 m2. 
Hyran per lägenhet ligger på 10 647 kr/månad.67 (se bilaga 3) 

Energi 

Energiavsnittet undersöker mer ingående de olika materialens isoleringsförmåga. 
En jämförelse av väggtjocklek och därmed effektiviteten hos de olika materialen 
kommer att göras. För att kunna göra jämförelsen har vi två konstruktioner med 
så lika U-värden som möjligt.   

För att kunna göra en jämförelse mellan två väggkonstruktioner med 
vakuumisolering respektive mineralullsisolering har vi tagit fram en 
väggkonstruktion som klarar de energikrav som ställs för passivhus. Vi utgick från 
väggmåttet på ritningarna (bilaga 4) som vi vet håller passivhusstandard. När vi 
skulle konstruera väggens olika lager utgick vi ifrån en väggkonstruktion som 
Isover AB presenterat på deras hemsida.68 Tillsammans med erfarenheter från 
tidigare kurser har en väggkonstruktion med mineralull tagits fram. 

Den består av lockpanel på utsidan och tre lager med traditionell isolering. 
Yttersta isoleringen är en fasadskiva därefter kommer två lager med vanlig 
mineralull samt en gipsskiva på insidan av väggen. Väggen får då en total 
väggtjocklek på 470 mm.  
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U-värdet för väggkonstruktionen är 0,1 W/(m2 ∙°C). 

Vi tog sedan fram λ-värden för respektive material för att kunna fastställa ett R-
värde för respektive material som behövs för att kunna beräkna fram ett 
gemensamt U-värde för väggkonstruktionen. (se bilaga 5 och 6)  

Sedan togs en väggkonstruktion fram med vakuumisolering som isoleringsmaterial 
med utgångspunkt från den tidigare väggkonstruktionen med mineralull. Vi vet 
sedan tidigare att vakuumisolering är mer effektivare som isoleringsmaterial än 
mineralull vilket innebar att vi ersatte stora delar av mineralullen i väggen mot två 
lager vakuumisolering. Anledningen till att vi valde två lager på 25 mm av VIP 
beror på att den görs i den tjockleken. Väggkonstruktionen omfattar då lockpanel 
på utsidan och två lager med traditionell mineralullsisolering. Varav ett lager är en 
fasadskiva och det andra lagret är vanlig mineralullsisolering. Avslutningsvis ett 
lager gips på insidan av väggen vilket bildar en väggkonstruktion med en total 
väggtjocklek på 220 mm. Figur 12 visar att vakuumisolering är mer effektivt i 
förhållande till dess tjocklek än vad mineralull är. Vakuumisoleringens placering är 
av stor vikt, om placering av panelerna sker närmast innemiljön finns risk för 
punktering vid exempelvis upphängning av tavlor eller dylikt. Sedan användes 
samma beräkningsgång som tidigare för att nå ett likvärdigt U-värde för den nya 
väggkonstruktionen som för den med mineralullsisolering.69 
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 Sandin, Kenneth; Praktisk Byggnadsfysik: KFS AB, Lund, 2010. (s.55) 
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U-värdet för väggkonstruktionen är 0,08 W/(m2 ∙°C). 

 

 
Figur 12. Skillnad i effektivitet mellan mineralull och vakuumisolering.  

10-15 cm mineralull motsvarar 2-3 cm vakuumisolering. 

Ekonomi 

Här undersöks om den ytan man ”vinner” med en smalare vägg och kan hyra ut i 
kan motivera en trolig högre investeringskostnad. Även den totala investerings- 
och materialkostnaden för respektive konstruktion beräknas.  

För att kunna jämföra vakuumisolering med vanlig traditionell mineralullsisolering 
ur ekonomiska aspekter, har prisuppgifter hämtats från olika återförsäljare samt 
andra källor så som artiklar och intervjuer. Intervjuer har främst bestått av 
mailkontakt med Hanne Dybro, utvecklingsingenjör på Isover AB.70 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70
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Tjocklek 

[mm] 

Kostnad 

[kr/m
2
]
 
 

λ-värde 

[W/(m
2
∙°C)] 

Isover UNI-skiva 36 195       75,92 kr  0,033 

Isover UNI-skiva 36 95       29,52 kr  0,033 

Isover UNI-skiva 36 45       18,32 kr 
71

 0,033 

Isover VacuPad 007 31  2 000,00 kr  0,007 
72

 

Isover Fasadskiva 31 30       60,00 kr 
73

 0,033 

Isover Fasadskiva 31 80     84,36 kr 
74

 0,033 

VIP 25     700,00 kr  0,005 
75

 

Alla priser är exklusive moms. 

λ-värdena för mineralull är tagna från bilaga 6.  

Eftersom prisuppgifterna för mineralull varierar beroende på leverantör och 
kvalitet valde vi ett genomsnittligt pris (24 kr/m2) för att få ett bättre resultat som 
inkluderar de flesta materialen. När det gäller vakuumisolering räknades ett 
medelvärde fram mellan det högsta och lägsta priset (1350 kr/m2), för att även där 
få ett så rättvist resultat som möjligt.  

De arkitektritningar som vi fått tillgång till från Ekstas projekt Vallda – Heberg, är 
som underlag för att ta fram skillnaden i både boarea och den ekonomiska 
skillnaden per kvadrat. Den eventuella skillnaden som blir sker på grund av att 
tillämpa vakuumisolering i stället för mineralull som isoleringsmaterial. Då 
väggtjocklekar är fastställda kan respektive boarea beräknas för att kunna jämföra 
om det blir någon skillnad på boarean, den invändiga arean.  

Den ekonomiska skillnaden tas fram med hjälp av en ”typhyra” per kvadratmeter 
som vi tillsammans med Bostadsförmedlingen i Kungsbacka (för källa se 3.2 
Intervjuer) har tagit fram. Hyran avser en lägenhet med fyra rum och kök på 91 
m2 och bestämdes till 10 647 kr/månad. Genom att ta fram en årskostnad för just 
den lägenheten och dividera med 91 m2 resulterade det i en ”typhyra” per 
kvadratmeter, alltså 1 404 kr/m2. 

Även beräkningar över hur mycket isolering det går åt för det aktuella projektet 
har tagits fram, genom att ungefärligt beräkna längderna på varje isoleringsskikt i 
väggarna. När antalet kvadratmeter isolering är fastställt beräknas även en 
materialkostnad för respektive väggkonstruktion. 
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http://byggkatalogen.byggtjanst.se/materialforum/nya_mojligheter_med_vakuumisolering/a1456
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=11752
http://beijerbygg.se/templates/BB_ProduktListingFlera.aspx?id=40186


Genomförande 

- 29 - 

Bostadsarea per lägenhet 
Utvändigt 

  

    
Längd 
(mm) 

Bredd 
(mm) 

Area  
(m2) 

Area  
(m2/lgh) 

18768 10028 188,2 94,1 

    Invändig mineralullskonstruktion 

Längd 
(mm) 

Bredd 
(mm) 

Area  
(m2) 

Area  
(m2/lgh)  

17828 9088 162,0 81,0 

    Invändig vakuumisoleringsskonstruktion 

Längd 
(mm) 

Bredd 
(mm) 

Area  
(m2) 

Area  
(m2/lgh)  

18228 9488 172,9 86,5 

    Typhyra Eksta 
  Månadshyra (4 á 91 kvm)     10 647 kr  

Årshyra       127 764 kr  

Hyra/m2
            1 404 kr  

    Kostnadsalternativ 
 Mineralull 

  

Area 
(m2) 

Hyra  
(kr/m2) 

Total 
kostnad/år 

Total 
kostnad/mån 

81,01    1 404 kr     113 739 kr         9 478 kr  

    Vakuumisolering 
  

Area 
(m2) 

Hyra 
(kr/m2) 

Total 
kostnad/år 

Total 
kostnad/mån 

86,47  1 404 kr     121 409 kr      10 117 kr  

    Skillnader mellan mineralull- och vakuumisolering 

Boarea   5,46 m2 

Kostnad/år 7 670 kr 

Kostnad/mån 639 kr 
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Mängddata isolering 

     Vägg med 
mineralullsisolering 

   

Isolerings  
typ 

Isolerings 
tjocklek 

(mm) 
Area 
(m2) 

Kostnad 
/m2

 

Kostnad  
(kr) 

Fasadskiva 80 384,4 84,4      32 426 kr  

Mineralull 195 336,8 75,9      25 572 kr  

Mineralull 95 286,4 29,5        8 455 kr  

   

Summa      66 453 kr  

Vägg med vakuumisolering 
   

Isolerings  
typ 

Isolerings 
tjocklek 

(mm) 
Area 
(m2) 

Kostnad 
/m2 

Kostnad  
(kr) 

Fasadskiva 30 501,0 84,4      42 264 kr  

Vakuumis. 25 339,4 700,0   237 552 kr  

Vakuumis. 25 177,1 700,0   123 984 kr  

Mineralull 45 227,5 18,3        4 167 kr  

   

Summa   407 968 kr  

Livscykelkostnadsanalys 

Formel 4. Livscykelkostnadsanalys.76 

  ∑   
   

       

      
        

där K: Livscykelkostnad kr/ m2 

 D: Driftkostnad  kr/m2, år 

 U: Underhållskostnad  kr/m2, år 

 r: Real kalkylränta % 

 t: Tid   år 

 A: Investeringskostnad kr/m2 

 

Driftkostnaden beräknades som kostnaden för den mängd energi som materialet 
släpper igenom årligen i värmeförluster. Detta kan räknas som en förlust på grund 
av sämre isoleringsförmåga och kan då räknas som en driftkostnad även om inte 
materialet inte kostar något i drift årligen per definition.  

Formel 5. Beräkning av värmeflöde.77 

                                                 
76

 Lundmark, Robert; Outnyttjade samhällsekonomiska vinster inom byggsektorn. På uppdrag av 

Skanska, Stockholm, 2004 
77

 Sandin, Kenneth; Praktisk Byggnadsfysik: KFS AB, Lund, 2010. 
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där  q  värmeflöde  W/m2  

 λ Värmeledningsförmåga 

 d Dimension 

 T1 Temperatur ute 

 T2 Temperatur inne 

 

Formel 6. Värmeflödet per timme. 

W/m2 ∙ 60 ∙ 60s = Wh/m2      

 

Elpriset har bestämts till 0,73 kr/kWh.78 

     
     

 
 Mineralull Vakuumisolering 

Värmeledningsförmåga, λ 0,033 0,007 

Temperatur inne, T1 20 20 

Temperatur ute, T2 10 10 

Dimension, d 0,045 0,025 

Värmeflöde q W/m2  7,3 2,8 

kWh/m2  26,3 10 

Driftkostnad kr/m2, år  19,2 7,3 

 

Underhållskostnad har inte räknats med på grund av att isolering inte kräver 
något underhåll under brukartiden, jämför med till exempel en fasad som behöver 
målas om x antal år. 

 

Real kalkylränta beräknas med ekvation 7. Om summan av real och nominell 
kalkylränta understiger 15 % kan uttrycket förenklas till att den reala kalkylräntan 
är skillnaden mellan nominell kalkylränta och inflation.79 

                                                 
78

 Jönköpings Energi. https://www.jonkopingenergi.se/el/elavtal/rorligt-pris?area=3  (2012-04-23)  
79

 Persson, Ingvar och Nilsson, Sven-Åke; Investeringsbedömning; upplaga 6; Liber förlag, 1999.  

https://www.jonkopingenergi.se/el/elavtal/rorligt-pris?area=3


Genomförande 

- 32 - 

 

Formel 7. Beräkning av real kalkylränta. 

                        

 

där:  rn:  Nominell kalkylränta 

 rr: Real kalkylränta 

 q: Inflation 

För att bestämma den nominella kalkylräntan har vi valt att använda den 
nominella räntan för 10-åriga statsobligationer som kalkylränta, 5,2 %.80 

 

Inflationen på 1,5 % hämtade vi från Riksbankens hemsida.81  

Den reala kalkylräntan blir då:  

5,2 – 1,5 = 3,7 % 

 

Livslängden/Tid (t) bestäms till 40 år för vakuumisolering. Det finns inget exakt 
värde på livslängden då den är svår att mäta men 40 år är ett medelvärde mellan 
olika källors värden. För mineralull är livslängden 100 år.82  

 

Investeringskostnad 

Mineralull   24 kr/m2. 83 

Vakuumisolering  1350 kr/m2. 84 (ett medelvärde mellan 2000 kr/m2 och 
700 kr/m2) 

 

Livscykelkostnaden vid: 

Olika livslängd 

  ∑ 

 

   

       

      
   Mineralull Vakuumisolering Enhet 

Driftkostnader, D 19,2 7,3 kr/m2, år 

                                                 
80

 Energimarknadsinspektionen. Senast uppdaterad  2012-03-25 

http://www.ei.se/Documents/Forhandsreglering_el/Beslut_om_intaktsramar/Gemensamma_bilagor/Ge

mensam_Bilaga_3.pdf  (2012-04-24) 
81

 Riksbanken. Innehållsansvarig Avdelningen för penningpolitik. Senast granskad 2012-05-10 

http://www.riksbank.se/Penningpolitik/Prisstabilitet-/Inflationen-just-nu/ (2012-05-02) 
82

 http://www.swedisol.se/mineralull-prestanda-livslangd 
83

 Wikells Sektionsfakta® – NYB: Teknisk-ekonomisk sammanställning av byggdelar (2012) 
84

 Skanska Sverige AB (Magnus Clase); Inventering och utvärdering av högpresterande isolering. 

(2010) 

http://www.ei.se/Documents/Forhandsreglering_el/Beslut_om_intaktsramar/Gemensamma_bilagor/Gemensam_Bilaga_3.pdf
http://www.ei.se/Documents/Forhandsreglering_el/Beslut_om_intaktsramar/Gemensamma_bilagor/Gemensam_Bilaga_3.pdf
http://www.riksbank.se/Penningpolitik/Prisstabilitet-/Inflationen-just-nu/
http://www.swedisol.se/mineralull-prestanda-livslangd
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Underhållskostnader, U 0 0 kr/m2, år 

Real kalkylränta, r 0,037 0,037 (%) 

Tid, t 100 40 år 

Investeringskostnad, A 24 1350 kr/m2 

Livscykelskostnaden, K 28,489 1351,707 kr 
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4 Resultat och analys 

4.1 Vad är vakuumisolering och hur fungerar det? 

4.1.1 Resultat 

Vakuumisolering är ett högpresterande isoleringsmaterial som har 5-10 gånger 
bättre isoleringsförmåga än traditionell mineralull.  

Vakuumisolering består av ett finporöst material i kärnan, exempelvis kvarts eller 
pressad kiseldioxid, vilket varierar beroende på leverantör. Kärnmaterialets ska ha 
god hållfasthet för att motstå det atmosfärtryck som uppstår vid evakuering av 
luften i materialet för att uppnå maximal isoleringsförmåga. Kärnmaterialets 
porstorlek ska ha små dimensioner för att reducera gasens ledningsförmåga vid 
atmosfärtryck. 

För att hålla vakuumet under ett jämt tryck omsluts den finporösa kärnan av ett 
metallhölje, oftast av aluminiumfolie. Eftersom den finporösa kärnan omfattar 
vakuum finns varken konduktion eller konvektion, på grund av att det inte finns 
något som kan leda eller transportera bort värmen. Däremot kan värmen 
transporteras via strålning. Där spelar aluminiumfolien en stor roll, då den 
fungerar som ett reflekterande ytskikt. En nackdel med användning av VIP är att 
fukt/kondens inte kan ”vandra” genom panelen.  

4.1.2 Analys  

Resultatet visar att det omslutande materialet är en viktig del i vakuumisoleringens 
funktion och livslängd. Så länge vakuumet i kärnan hålls så har panelen 5-10 
gånger bättre isoleringsförmåga än mineralull. Detta visar att vakuum är ett 
effektivt isoleringsmaterial. På grund av att det är så effektivt kan inte fukt och 
kondens ”vandra” genom panelen som kan påverka inomhusklimatet negativt.  

 

4.2 Vilka problem kan uppstå vid användande av 

vakuumisolering?  

4.2.1 Resultat 

Produktion  

Vakuumisolering har en låg toleransnivå och kvalitéten på panelen är viktigt.  Det 
är under produktionen som kvalitén bestäms och det påverkar vakuumisoleringens 
effektivitet. Produktionen lägger en grund för vad vakuumisoleringen klarar och 
hur hanterbar den är.  
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Transport 

Vakuumisolering, eller främst det omslutande höljet är känsligt mot stötar och 
mekanisk åverkan som kan leda till punktering och isoleringsförmågan minskar 
eller blir helt oanvändbar. Punkteras den under transporten kan den inte lagas på 
byggarbetsplatsen utan en ny måste beställas. Känsligheten leder även till att flera 
kontroller av panelen måste göras för att försäkra sig om att panelen är hel innan 
montering. Tillverkningen av VIP sker främst i Tyskland och Belgien vilket leder 
till långa och aktsamma transporter så att inte panelen skadas.  

Hantering/Montering 

Montering av vakuumisolering blir komplicerat på grund av att enheterna är 
känsliga för mekanisk åverkan vilket kan leda till förkortad livslängd.  

Storleken på en VIP kan inte på grund av transportskäl vara hur stor som helst. 
Detta medför problem vid projekteringen och uppritningen av byggnaden. Man 
måste redan på ett tidigt stadium planera utefter materialet. Det går heller inte att 
beskära en VIP på plats om det skulle saknas en bit eller om en bit är för stor då 
man förstör det omslutande höljet och isoleringsförmågan försvinner.  

En annan sak som bör beaktas vid montering är att om någon panel blir skadad 
under brukartiden, måste det gå att byta ut den panelen utan att för stor inverkan 
på resterande konstruktion görs.  

Köldbryggor 

Efter olika studier har det visat sig att det finns tre köldbryggor som uppstår på 
olika delar av en VIP. De olika köldbryggorna beror på olika faktorer. Den första 
köldbryggan beror på det omslutande höljet. Den värme som transporteras 
igenom höljet har svårt för att transporteras helt igenom utan samlas där. Det blir 
fuktigt och en köldbrygga bildas. Den här köldbryggan kan uppstå varsomhelst på 
materialet och är därför svår att beräkna och förutse. Den andra köldbryggan 
beror på olika byggnadskomponenter. En byggnadskomponent definieras som en 
VIP med minst två lager av omslutande hölje. Mellan dessa höljen finns ett 
distansorgan. Det är här det bildas en köldbrygga.  

Den tredje är en strukturell köldbrygga och beror på olika strukturella delar i en 
panel som har försämrad isoleringsförmåga exempelvis kanterna. För att beräkna 
köldbryggan för kanterna måste alla material som kommer i kontakt med 
vakuumisoleringen beaktas i beräkningarna. Det är därför det är så svårt att 
förutse och beräkna den här köldbryggan.  

Vakuumisoleringens problem med köldbryggor är att det är svårt att beräkna och 
förutse på grund av att det är ett nytt material.  

Köldbryggorna blir viktigare att beräkna och undersöka ju bättre 
isoleringsförmåga ett material har på grund av att värme får svårare att 
transporteras och fukt kan uppstå.  
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Livslängd  

Vakuumpanelens livslängd påverkas av trycket i kärnmaterialet, minimikravet på 
energiprestanda, storleken, kvaliteten, komponenter, användningsområde och 
hantering. Dessa parametrar styr tillsammans livslängden.  

Trycket i kärnan är från början mycket lågt, och för att vakuumisoleringen skall 
fungera måste det hållas. Om trycket utjämnas med lufttrycket är 
värmemotståndsförmågan borta. För att minska tryckutjämningen över tiden har 
nya material utvecklats, främst de omslutande komponenterna. Med 
aluminiumfolie som ytmaterial reduceras diffusionen av luft och fukt men risken 
för mekanisk åverkan ökar. Vid ett ytmaterial av polymerer (plaster) ökar 
diffusionen men risken för mekaniska skador håller sig på samma nivå. När 
diffusionen ökar, ökar också spridningen av gaser och fukt igenom höljet till 
kärnan. Vilket i sin tur leder till att trycket jämnas ut med lufttrycket och 
livslängden blir kortare.   

Andra faktorer som påverkar livslängden är  

 Minimikrav energiprestanda – Det är viktigt att man utformar VIP:en 
utefter de krav som ställs på energiprestandan. Har man ett högt krav på 
isoleringsförmågan (λ-värdet) blir livslängden lite kortare och tvärtom.  

 Storleken på panelen – Är avgörande i den mening att om man har en stor 
volym på panelen tillåter man en större mängd gas- och 
fuktgenomträngning. Är panelen mindre tillåts en mindre mängd. Detta 
gör att förhållandet mellan panelens volym och svets (söm) är viktig.  

 Kvalitet – Vid tillverkning av panelen är det viktigt att se till att kvalitén 
under processen hålls hög så att även det färdiga resultatet håller en hög 
kvalitet. Vid hög kvalitet minskas risken för framtida fel på panelen. 

 Komponentval – Valet av komponenter utifrån förutsättningarna är 
avgörande för livslängden hos en VIP. Det valet bestämmer i sin tur 
kvaliteten, tolerans av gasläckage, storleken etc.  

 Användning – Vid sämre användningsförhållande (hög luftfuktighet och 
radioaktiv strålning) bryts det omslutande höljet av polymerer ner. Vilket 
kan leda till att isoleringsförmågan minskas.  

 Hantering – En VIP måste hanteras varsamt, vare sig det är under 
produktion, montering eller transport för att minsta skada kan medföra 
läckage i panelen och livslängden förkortas.  

4.2.2 Analys 

Resultatet visar att beskärning av VIP på byggarbetsplatsen är ett stort problem 
eftersom byggnaden måste vara anpassad efter skivornas mått. Även att 
köldbryggor är ett stort problem då det är svårt att förutse var de kommer att 
uppstå. Det allra största problemet är livslängden. Den styrs av vad som händer 
under produktion, transport, montering och brukartiden. Även om det inte händer 
något med panelen så försämras isoleringsförmågan med tiden.  
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Problemen som kan uppstå under produktionen har varit svåra att bedöma då det 
finns lite litteratur om just den delen. Detta leder till att resultatet under det 
stycket inte är helt enligt verkligheten, det kan finnas kritiska moment som inte vi 
har kunnat definiera eller förklara.  

 

4.3 Vilka fördelar och nackdelar finns det med 

vakuumisolerade hus jämfört med traditionellt 

isolerade hus? 

4.3.1 Resultat 

Energi 

I och med jämförelsen mellan väggkonstruktionerna med mineralull respektive 
vakuumisolering fastslogs de olika konstruktionerna, med utgångspunkt från de 
ritningar vi fått tillgång till från Ekstas projekt. Konstruktionen med mineralull 
omfattar lockpanel på utsidan, ett lager med fasadskiva och två lager 
mineralullsisolering samt en gipsskiva på insidan. Konstruktionens totala 
väggtjocklek blev 470 mm och med ett Umedel-värde på 0,107 W/(m2 ˚C). 
Vägkonstruktionen med vakuumisolering har även lockpanel på utsidan, sen 
inkluderar den en fasadskiva, två lager vakuumisolering och ett mineralullskikt 
samt en gipsskiva på insidan, som endast ger en tjocklek på 220 mm. Denna 
konstruktion har ett Umedel-värde på 0,08 W/(m2 ˚C), vilket innebär något lägre 
värmegenomgångskoefficient än väggkonstruktionen med traditionell isolering. 
Det resulterar även i att konstruktionen med vakuumisolering blev 250 mm 
tunnare i total väggtjocklek.  

Genom att göra beräkningar för en mineralullskonstruktion med samma tjocklek 
som vakuumisoleringskonstruktionen (220 mm) ökar 
värmegenomgångskoefficienten markant. Konstruktionen får då ett Umedel-värde 
på 0,508 W/m2 ˚C. Den markanta skillnaden är ett bra bevis på hur effektiv 
vakuumisolering är jämfört med mineralull som isoleringsmaterial. 

 

 Tjocklek λ -värdesmetoden U-värdesmetoden Umedel 

Mineralulls-
konstruktion 

470 mm 0,112 W/m2 ˚C 0,102 W/m2 ˚C 0,107 W/m2 ˚C 

Vakuumiso.-
konstruktion 

220 mm 0,081 W/m2 ˚C 0,079 W/m2 ˚C 0,080 W/m2 ˚C 

Mineralulls-
konstruktion 

220 mm 0,300 W/m2 ˚C 0,716 W/m2 ˚C 0,508 W/m2 ˚C 
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Ekonomi 

Alla priser i rapporten är exklusive moms. 

Ekonomiskt sett är vakuumisolering mycket dyrare än mineralull i 
investeringskostnader. Vakuumisolering kostar ca 700-2000 kr/m2 medan 
mineralull kostar mellan 20-120 kr/m2 beroende på tjocklek och ändamål. En 
överskådlig beräkning av mängddata med tillhörande materialkostnad har utförts 
utefter de mått på de ritningar som getts ut av Eksta. Materialkostnaderna för 
mineralull i väggarna uppgår till 66 453 kr och 407 968 kr för vakuumisolering. 

Med hjälp av de ritningarna vi fått tillgång till från Ekstas projekt och med hjälp av 
beräkningar har en invändig area fastställts till 81 m2 per lägenhet då 
mineralullsisolering är tillämpad i väggkonstruktionen. Eftersom vakuumisolering 
har bättre värmeisoleringsförmåga än mineralull och kräver mindre utrymme, 
bidrar det till att väggtjocklen minskas och då blir dess boyta större då byggnadens 
yttermått är den samma. Boarean blir då ca 86,5 m2 per lägenhet.  

Genom att använda vakuumisolering i stället för mineralull som isoleringsmaterial 
blir boytan ca 5,5 m2 större på grund av att väggarna blir 250 mm tunnare, då 
byggnadens yttermått är detsamma. De ca 5,5 m2 motsvarar 7 670 kr i årshyra, (då 
”typhyran” används per kvadratmeter) eller 639 kr per månad och lägenhet. 

Livscykelkostnad 

Resultatet av livscykelanalysen visar att vakuumisoleringens dyra 
investeringskostnad inte betalar sig på livslängden jämfört med mineralullen.  

Om man inte jämför de båda materialen utan ser dem var för sig så ser man att 
under en VIPs livstid tillkommer inte så mycket kostnader utan det är i stort sett 
lika med investeringskostnaden. I mineralullens fall har livscykelskostnaden ökat 
med 4,489 kr. Den låga underhållskostnaden för vakuumisolering grundar sig på 
att man under livstiden inte behöver byta någon enhet och att trycket inte höjs. 
Detta fall är ett drömscenario för vakuumisoleringen eftersom det visat sig i tester 
att trycket jämnas ut med tiden och då påverkas värmemotståndet negativt och 
därmed också livscykelkostnadsanalysen. 

Det är en nackdel för vakuumisoleringen att investeringskostnaden är så hög, det 
ger en missvisande bild i en livscykelskostnadsanalys. Det är en fördel också i den 
meningen att vid större efterfrågan och större utbud kanske priserna går ner och 
så även livscykelskostnaden.  
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  ∑ 

 

   

       

      
   Mineralull Vakuumisolering Enhet 

Driftkostnader, D 19,2 7,3 kr/m2, år 

Underhållskostnader, U 0 0 kr/m2, år 

Real kalkylränta, r 0,037 0,037 (%) 

Tid, t 100 40 år 

Investeringskostnad, A 24 1350 kr/m2 

Livscykelskostnaden, K 28,489 1351,707 kr 

 

Sammanfattning  

Vakuumisolering 

Fördelar Nackdelar 

Energisparande. Dyr investeringskostnad. 

Lägre totalvikt (jfr med mineralull) Kortare livslängd. 

Mindre material går åt till väggar. Ömtåligt material. 

Tunnare väggar ger mer boendeyta och 
större uthyrbar yta.  

Kräver extra planering under 
projekteringsstadiet på grund av 
passformen.  

Tunnare väggar ger smäckrare 
byggnader.  

Köldbryggor. 

Inga extrakostnader under livslängden. 
(behöver inte bytas ut eller underhållas) 

Svårt att upptäcka punktering under 
brukartiden.  

Står emot fukt bättre.  Kräver extra kontroller.  

Effektivare.  Kan inte beskäras på byggarbetsplatsen.  

Bra att använda som tilläggsisolering 
när utrymmet är begränsat.  

Långa transporter då ingen tillverkning 
sker i Sverige 

Lågt λ-värde. Isoleringsförmågan försämras med 
tiden.  
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 Den fukt som ”kommer in” till kärnan 
har svårt för att vandra igenom och 
stannar därför en längre tid, detta kan 
leda till köldbryggor och sämre 
värmemotstånd.  

 Hög livscykelskostnad. 

 Eftersom materialet är nytt kan risker 
uppstå längre fram i tiden som man 
inte vet om idag.  

 Extra kunskap om montering, 
hantering krävs på byggarbetsplatsen. 

 

Mineralull 

Fördelar Nackdelar 

Billigt material Tjocka väggar ger större konstruktioner 

Låg livscykelskostnad Tyngre konstruktioner 

Går att beskära på byggarbetsplatsen Mindre boende-och uthyrbar yta.  

Enklare projektering Högt λ-värde. 

 Ingen extra kunskap behövs. Fukt transporteras lättare. 

Ett material som använts under en 
längre tid och man känner till riskerna. 

Hantering kräver handskar.  

Ett lätt material.  

Bra hållfasthet.  

Ljuddämpande.  

Formbart och spänstigt.  

4.3.2 Analys 

I och med att vakuumisolering är mer effektivt kan samma u-värde fås av en 
tunnare vägg. Detta kan bidra till att konstruktionerna blir lättare och mindre 
klumpiga, boendeytan blir större och då även den uthyrbara arean.  
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Investeringskostnaden för vakuumisolering är en nackdel och ställer till problem. 
Byggherrar och entreprenörer kan bli avskräckta från att använda vakuumisolering 
och välja ett billigare alternativ istället.  

Underhållskostnaden är svårt att uppskatta eller sätta ett värde på eftersom man 
inte underhåller isolering i samma utsträckning som t ex fönster eller fasadmaterial. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Vad är vakuumisolering och hur fungerar det? 

På grund av vakuumisoleringens goda isoleringsförmåga tycker vi det är konstigt 
att utvecklingen inom byggbranschen ligger efter i Sverige i förhållande till andra 
I-länder i Europa, så som Tyskland och Schweiz. Allt fler människor vill investera 
i exempelvis ett passivhus eller liknande energismarta byggnader för att främja vår 
miljö. Detta medför allt tjockare väggar och djupare fönsternischer i samband med 
de energikrav som ställs på de byggnader som ska klassas som energismarta 
byggnader. Ur ett arkitektoniskt perspektiv anser vi det inte som estetiskt 
tilltalande med djupa fönsternischer och tjockare konstruktioner. Om 
vakuumisolering skulle ligga i samma prisklass som mineralull skulle det vara ett 
mer självklart isoleringsmaterial i de flesta energismarta byggnader. Då tror vi det 
skulle tilltala allt fler att bygga energismarta byggnader med vakuumisolering.  

Den finporösa kärnan består oftast av kiseldioxid som återfinns ute i naturen, med 
andra ord är inte den finporösa kärnan skadlig för naturen.  

Det är ingen slump att vakuumisolering har aluminium som hölje runt om 
panelen. Den blanka metallen fungerar som ett reflekterande ytskikt för att 
minimera den värmetransport som sker genom strålning. 

Metallhöljet spelar stor roll för vakuumisoleringens funktion och livslängd vilket 
kan förstöras av minsta lilla åverkan. Det ultimata vore ett slitstarkare alternativ 
som har samma egenskaper som aluminiumfolie, ett material som inte är känsligt 
mot mekanisk åverkan.  

5.1.2 Vilka problem kan uppstå vid användande av vakuumisolering? 

De problem som vi har tagit upp i rapporten är väl kända och det finns lösningar 
till de flesta. Trots det är det viktigt att känna till dem för att kunna göra en 
bedömning av materialet och dess risker.  

Även om problemen är kända kan det finnas andra som inte har upptäckts ännu. 
Att materialet är lite osäkert i framtiden är en nackdel. Det är svårt att förutse hur 
ett relativt okänt material beter sig i framtiden. Ett problem som är viktigt att lösa 
är känsligheten hos panelen. Vakuumisolering har börjat användas i Sverige men 
är mer vanligt i t.ex. Schweiz och Tyskland. Där har studier och tester gjorts, 
främst på livslängden och köldbryggorna. Det är också de problemen som är mest 
komplexa, alltså beror på flera olika faktorer.  

Livslängden är det område man är mest osäker på, källor anger en livslängd på allt 
mellan 30-50 år. Jämförelsevis har mineralull en livslängd på ca 100år. Det är en 
stor skillnad. Livslängden beror på flera olika saker, för att maximera den får bl.a. 
inte panelen bli punkterad, trycket i kärnan måste hållas jämnt så länge det går för 
att inte försämra isoleringsförmågan, storleken etc. Man kan för att förenkla säga 
att allt som påverkar panelen påverkar livslängden.  
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Eftersom fukt och värme inte passerar panelen så enkelt, betyder inte det att det 
inte passerar något alls. Det gör det och det som väl kommer genom höljet har 
svårt att komma ut igen. Detta är ett problem då det är svårt att räkna på och 
förutse köldbryggorna eftersom de kan ”dyka” upp lite överallt. Följden blir då att 
det är svårt att förebygga köldbryggor eftersom man inte riktigt vet hur de beter 
sig och var de dyker upp.  

Ett följdproblem till att det inte går att beskära panelen på plats (som det går med 
mineralull t.ex.) är att projekteringen blir viktigare. Sättet byggnaden projekteras på 
måste ändras. Vid användande av mineralull går det att skära till en bit om det 
saknas på byggarbetsplatsen. Tvärtom gäller för vakuumisolering, det går inte att 
skära till en bit där det saknas då panelerna är prefabricerade och finns i bestämda 
mått. Därför måste mer tid läggas på projektering och planering så att själva 
byggandet går så smidigt som möjligt. De produceras bara upp till ett visst mått på 
grund av transporten, än så länge. Detta måste man ha i åtanke redan i 
projekteringsfasen så att man inte står där på byggarbetsplatsen och en liten bit 
saknas. Detta blir ett problem då mer tid måste läggas på projekteringen och då 
även mer pengar. Det kan dock ge ett bra resultat då mer planering genererar färre 
oförutsedda händelser, och underlättar arbetet på bygg-arbetsplatsen.  

 

5.1.3 Vilka fördelar och nackdelar finns det med vakuumisolerade 
byggnader jämfört med en traditionellt isolerad byggnad? 

Energi 

De energiberäkningar som gjorts har resulterat i lägre U-värde för 
vakuumisoleringskonstruktionen i jämförelse med mineralullskonstruktionen. 
Resultatet var förväntat att vakuumisolering skulle ge ett lägre U-värde på grund 
av dess effektivitet och goda värmeisoleringsförmåga och även på grund av att 2-3 
cm vakuumisolering motsvarar 10-15 cm mineralull. Då tunn och effektiv 
isolering används i väggar blir dess totaltjocklek betydligt tunnare vid lågt U-värde 
än om mineralull skulle tillämpas för att uppnå samma låga U-värde.  

I och med att vakuumisolering används i väggkonstruktionen bidrar det till en 
tunnare och ”slankare” konstruktion och den blir mer estetiskt tilltalande än för 
en väggkonstruktion med mineralull som i stort sett är en halvmeter tjock.  

I vårt fall skiljer det 25 cm i total väggtjocklek då vi jämfört väggkonstruktioner 
med vakuumisolering och mineralullsisolering. Den skillnaden bevisar att det är 
möjligt att konstruera ”slanka” väggkonstruktioner med samma eller likvärdiga U-
värden som en yttervägg i ett passivhus. Det är även ett bra bevis på hur effektiv 
vakuumisolering är i förhållande till mineralullsisolering. 
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Ekonomi 

Resultatet av våra beräkningar har lett till en skillnad i boarea och en ekonomisk 
skillnad. Skillnaden i boarea blev ca 5,5 m2 större då vakuumisolering används som 
isoleringsmaterial jämfört med mineralull för vårt specifika projekt. Detta 
resulterar i 7 670 kr/år eller 639 kr/månad enligt typhyran som vi räknade fram 
tillsammans med Bostadsförmedlingen i Kungsbacka. 

Den ekonomiska skillnaden som vi kom fram till kan vinklas på två sätt. Antingen 
blir lägenheten mer kostnadseffektiv, med andra ord att frångå den fasta 
månadshyran per kvadratmeter och betalar en fast hyra för lägenheten oberoende 
på antalet kvadratmeter. I och med jämförelserna mellan de invändiga boareorna 
blir boarean ca 5,5 m2 mer då vakuumisolering ingår i väggkonstruktionen än med 
mineralullsisolering. Vilket då skulle innebära att man slipper betala 639 kr i 
månaden för de extra 5,5 m2.  

En annan vinkling är att lägenheten blir 7 670 kr/år dyrare eller 639 kr dyrare per 
månad i samband med att lägenheten ökar i kvadratmeter med vakuumisolering i 
väggarna då hyran är en kostnad/kvadratmeter.  

Vår tanke med jämförelsen var att se hur mycket area man vinner på att använda 
vakuumisolering i väggarna istället för mineralull. Även ur ett ekonomiskt 
perspektiv då samma hyra betalas för båda konstruktionerna oavsett antal 
invändiga kvadratmeter. Vilket innebär att lägenheten blir mer kostnadseffektivt 
då vakuumisolering används i väggarna. 

Livscykelskostnadsanalys 

Resultatet att vakuumisolering har en högre livscykelskostnad beror främst på den 
höga investeringskostnaden. Den beror i sin tur på att efterfrågan fortfarande är 
liten i Sverige.  

En parameter som vi inte räknade med var underhållskostnaden och det var 
främst för att vi inte kunde beräkna den då isolering sällan behöver underhållas 
under livslängden till skillnad från exempelvis en fasad. Vakuumisolering har en 
kortare livslängd (nästan hälften) än mineralull och det spelar en stor roll då det 
kan behövas byta ut VIP under byggnadens brukartid. Detta måste tas hänsyn till 
under projekteringen så att det kan ske smidigt.  

Eftersom vakuumisolering inte kan beskäras och anpassas på byggarbetsplatsen 
krävs noggrannare projektering och planering än vad användandet av mineralull 
kräver. Detta betyder att arbetssättet ändras från grunden.  

 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Litteraturstudie 

Det har varit svårt att hitta relevant information. Detta beror på att materialet är 
relativt nytt i Sverige och har inte prövats eller undersökts i någon större 
utsträckning.  
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Efter att vi hittat ett antal examensarbeten och använt deras referenser hittade vi 
fler relevanta källor. Många källor som vi använt eller hittat har varit på engelska 
och svåra att förstå och översätta. Det har försvårat vår arbetsgång, men även 
breddat arbetet och fått oss att fundera över var Sverige ligger jämfört med andra 
europeiska länder. Vakuumisoleringen har använts i exempelvis Schweiz och 
Tyskland ett tag och då har man även sett hur materialet beter sig under 
brukandetiden och gjort fler studier. 

5.2.2 Intervjuer 

Eftersom detta är en oprövad produkt i Sverige har vi haft svårt att hitta personer 
som har erfarenhet av VIP. De personer vi hittade ställde gärna upp.  

Så här i efterhand inser vi att förberedelserna kunde gjorts bättre och på ett annat 
sätt för att få ut mer av intervjuerna.  

5.2.3 Beräkningar 

Vissa beräkningar har gått bättre än andra men det överlag svåraste med den här 
metoden har varit att få uppgifter som vi kan använda. Våra källor har ofta sagt 
olika saker så det har varit en avvägning, vilket betyder att resultatet kan se 
annorlunda ut.  

När vi skulle beräkna livscykelskostnaden fick vi använda oss av redan gjorda 
beräkningar som exempel och utgå från hur de hade utförts och efterlikna våra 
beräkningar.   
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6 Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Slutsats 

Slutsatsen av det här arbetet är att vakuumisolering är ett bättre isoleringsmaterial 
och mer effektivt än mineralull. Om man använder vakuumisolering får man 
bättre isolering och smalare väggar till ett dyrare pris och kortare livslängd.  

Vi tror inte att vakuumisolering är konkurrenskraftigt på marknaden, än. Gamla, 
djupa spår är svåra att ändra på. Mineralull är mer användbart och anpassningsbart 
på byggarbetsplatsen än vakuumisolering samt mer lätthanterligt. Vakuumisolering 
kräver mer planering och projektering.  

Vakuumisoleringens största nackdel är priset, investeringskostnaden är för hög 
jämfört med mineralull. Om efterfrågan ökar, ökar även konkurrensen mellan 
leverantörer och priset kan sänkas. Om detta händer i framtiden kan 
vakuumisoleringen konkurrera med traditionell isolering.   

 

6.2 Rekommendationer 

En utveckling av vårt arbete är att undersöka hur marknaden för vakuumisolering 
kan utvecklas, intervjua entreprenörer och skildra deras bild av 
användarvänligheten, vilka extra kostnader som uppkommer bland annat.  

En annan utveckling av arbetet kan vara att dokumentera och följa en projektering 
av en byggnad som ska byggas med vakuumisolering. Dokumentationen kan 
innehålla vilka problem som uppstår och hur arbetssättet förändras i jämförelse 
om isoleringen skulle vart mineralull eller liknande.  
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Bilaga 1 

Intervju över telefon, 2012-04-17, med Lars Tirén, projekteringsledare på Eksta Bostads 
AB. 

 

Varför valde ni bort vakuumisoleringen i ert kommande projekt? 

Det lönar sig inte att bygga med vakuumisolering, varken ur ett ekonomiskt- eller 
hanteringsperspektiv. Den större investeringen i materialet inte motsvarar den uthyrbara 
ytan man vinner p.g.a. tunnare väggar. 

Vad väljer ni istället? 

Efter att ha läst SBUF och Skanskas rapport och samrått med entreprenören valde vi att 
arbeta med PIR istället. 

Vad har ni för energikrav på byggnaden? 

P max = 10W/m2 A-temp. 

Passivhuskrav enl FEBY Version juni 2009. 

40 % av tillskottsvärmen och värmeenergi för varmvatten skall komma från solenergi. 
Resterande skall komma från förnybara energikällor. I vårt fall biobränsle. 

 



Johanna Gustafsson - SV: SV: Examensarbete vakuumisolering 

Hej Linda och Johanna,

Vacupad 007 kommer att kosta c:a 2000 SEK per kvm exkl. moms  i inköp för hantverkaren. Jag har tyvärr 

ingen uppgifter om montagetid. Det är dock en enkel montage med häftpistol eller spik.

Vad angår vanliga konstruktioner med mineralullsisolering finns Wikell sektionsfakta. Här hittar ni förväntade 

priser och montagetider.

Jag skulle tro att ert bibliotek på högskolan har Wikells.

mvh

Hanne

Från: Linda Thompsson [mailto:thli0948@student.hj.se] 
Skickat: den 25 april 2012 15:32
Till: Dybro, Hanne - Isover Scandinavia

Ämne: Re: SV: Examensarbete vakuumisolering

Tack för dina svar. 

Vi har lite mer frågetecken som vi har svårt att reda ut:

Finns det något konstnadsförslag för VacuPad 007 i dagsläget? i så fall skulle vi vilja ha reda på vad det 

kostar per kvadratmeter samt installationskostnader för att montera skivorna. 

Finns det något snittpris/genomsnittspris för mineralull? vi vill gärna använda oss av en generell 

mineralullsisolering, men då blir det svårt att komma fram till ett snittpris. och även om ni har 

installations/monteringskostnader för mineralull vore det bra.

Tack på förhand.

MVH Linda & Johanna.

>>> "Dybro, Hanne - Isover Scandinavia" <Hanne.Dybro@saint-gobain.com> 2012-04-20 15:32 >>>
Hej Linda och Johanna,

MDF-skivorna är skydd mot perforering. Den ena sidan med flänsarna är även för montage.

Det finns ett kärnmaterial som försluts i ett tjockt alufolieskikt under vakuum. Kanterna skyddas av mjuka
tätningsband som också gör det möjligt att monteras skivorna kant i kant. MDF limmas på.

mvh

From: "Dybro, Hanne - Isover Scandinavia" <Hanne.Dybro@saint-gobain.com>

To: Linda Thompsson <thli0948@student.hj.se>

Date: 2012-04-25 15:44

Subject: SV: SV: Examensarbete vakuumisolering
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Hanne Dybro
Utvecklingsingenjör

Saint-Gobain Isover AB
SE-267 82 Billesholm • Sweden
Tel: +46 (0)42-840 00 • Fax: +46 (0)42-844 52
Tel direkt: +46 (0)42-84614 • Mobil: +46 (0)70 5184614
E-post: hanne.dybro@saint-gobain.com

Från: Linda Thompsson [mailto:thli0948@student.hj.se] 
Skickat: den 19 april 2012 14:16
Till: Dybro, Hanne - Isover Scandinavia
Ämne: SV: Examensarbete vakuumisolering

Hej Hanne.

Vi har nu börjat kolla lite på problem som kan uppstå vid produktion, hantering och till sist montering av 

vakuumisolering. 

Tänkte kolla lite hur er produktion av VacuPad går till om det är några problem som ni har stött på i 

samband med framtagningen av isoleringen? 

Vi är även intresserade över hur själva produktionen går till? 

Vi har även funderat lite kring anledning till varför ni valt två skivor med MDF runt om: 

är det på grund av

* minimera punkteringsrisk?

* montering?

eller har skivorna någon mer funktion? 

Hur går monteringen till om isoleringen ska tillämpas mitt i en väggkonstruktion? 

MVH Linda & Johanna.

>>> "Dybro, Hanne - Isover Scandinavia" <Hanne.Dybro@saint-gobain.com> 12-04-13 07:14 >>>

Hej Linda och Johanna,

Det är ni välkomna att göra.

mvh

Hanne Dybro

Utvecklingsingenjör

Saint-Gobain Isover AB
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SE-267 82 Billesholm • Sweden

Tel: +46 (0)42-840 00 • Fax: +46 (0)42-844 52

Tel direkt: +46 (0)42-84614 • Mobil: +46 (0)70 5184614

E-post: hanne.dybro@saint-gobain.com

Från: Linda Thompsson [mailto:thli0948@student.hj.se] 
Skickat: den 13 april 2012 08:12
Till: Dybro, Hanne - Isover Scandinavia
Ämne: Examensarbete v

Hej Hanne!

Det är som så att vi är två tjejer som skriver ett examensarbete "jämföra vakuumisolering med vanlig 

traditionell isolering". Vilket innebär att vi ska ta fram information om vakuumisolering och ställa dessa data 

mot tex mineralull och se för- och nackdelar, prisskillnader, hur effektivt vakuumisolering är jämfört med tex 

mineralull med avseende på värmekonduktivitet. bland annat. 

Eftersom ni lanserar en vakuumisoleringen VacuPad 007 samt att ni har "vanlig" isolering så tänkte vi göra en 

"fallstudie" med era produkter. 

Om vi stöter på några frågetecken under examensarbetet om/runt era produkter, kan vi kontakta er/använda 

er som kontaktperson för att underlätta vårt arbete med examensarbetet?!

Tack på förhand

MVH 

Linda Thompsson

&

Johanna Gustafsson
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Bilaga 3 

Intervju över telefon med XX från Bostadsförmedlingen i Kungsbacka. 2012-04-23. 

 

Vi undrar vad hyran per kvadratmeter ligger på för lägenheterna i området Vallda-
Heberg?  

Det har vi inga siffror på men en ”typhyra” för en lägenhet på 91 m2 ligger på 10 647 
kr/månad. För att få en hyra/m2 multiplicerar man månadshyran med antalet månader 
och dividerar sedan svaret med antalet kvadratmeter. 
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Bilaga 5

Väggkonstruktion med mineralull Väggkonstruktion med vakuumisolering Väggkonstruktion med mineralull
λ-värdesmetoden λ-värdesmetoden λ-värdesmetoden

material d andel λber Vägt λber R=d/λ material d andel λber Vägt λber R=d/λ material d andel λber Vägt λber R=d/λ

m % W/m°C W/m°C m2 °C/W m % W/m°C W/m°C m2 °C/W m % W/m°C W/m°C m2 °C/W

Rse 0,04 Rse 0,04 Rse 0,04

lockpanel + 

luftspalt
0,072 0,20

lockpanel + 

luftspalt
0,072 0,20

lockpanel + 

luftspalt
0,072 0,20

fasadskiva 0,08 0,031 2,58 fasadskiva 0,03 0,031 0,97 fasadskiva 0,03 0,031 0,97

vindskydd 0,013  - vindskydd 0,013  - vindskydd 0,013  -

mineralull 0,195 85% 0,033 plastfolie 0,001 -

träreglar 0,195 15% 0,14 VIP 0,025 0,005 5

plastfolie 0,001 VIP 0,025 0,005 5 plastfolie 0,001

mineralull 0,095 85% 0,033 träreglar 0,045 16% 0,14 mineralull 0,095 85% 0,033

träreglar 0,095 15% 0,14 mineralull 0,045 28% 0,033 träreglar 0,095 15% 0,14

gips 0,013 0,22 0,06 gips 0,013 0,22 0,06 gips 0,013 0,22 0,06

Rsi 0,13 Rsi 0,13 Rsi 0,13

Väggtjocklek 0,47 Rtot 8,93 m2°C/W Väggtjocklek 0,22 Rtot 12,31 m2°C/W Väggtjocklek 0,22 Rtot 3,336 m2°C/W

Utot=1/Rtot 0,112 W/m
2
°C Utot=1/Rtot 0,081 W/m

2
°C Utot=1/Rtot 0,300 W/m

2
°C

U-värdesmetoden U-värdesmetoden U-värdesmetoden

material d λber R=d/λ material d λber R=d/λ material d λber R=d/λ R=d/λ

m W/m°C m
2 

°C/W m W/m°C m
2 

°C/W m W/m°C m
2 

°C/W

Trä (15%) Trä (15%) Trä (15%) Mineralull (85%)

Rse 0,04 Rse 0,04 Rse 0,04 0,04

lockpanel + 

luftspalt
0,072 0,20

lockpanel + 

luftspalt
0,072 0,20

lockpanel + 

luftspalt
0,072 0,20 0,20

fasadskiva 0,08 0,031 2,58 fasadskiva 0,03 0,031 0,97 fasadskiva 0,03 0,031 0,97 0,97

vindskydd 0,013  - vindskydd 0,013  - vindskydd 0,013  -

mineralull 0,195 0,033 plastfolie 0,001

träreglar 0,195 0,14 1,39 VIP 0,025 0,005 5,00

plastfolie 0,001 VIP 0,025 0,005 5,00 plastfolie 0,001

mineralull 0,095 0,033 träreglar 0,045 0,14 0,32 mineralull 0,095 0,033 2,88

träreglar 0,095 0,14 0,68 mineralull 0,045 0,033 träreglar 0,095 0,14 0,68

gips 0,013 0,22 0,06 gips 0,013 0,22 0,06 gips 0,013 0,22 0,06 0,06

Rsi 0,13 Rsi 0,13 Rsi 0,13 0,13

Rtot 5,08 11,80 m2°C/W Rtot 11,72 12,76 m2°C/W Rtot 2,08 4,28 m2°C/W

U=1/Rtot 0,197 0,085 W/m
2
°C U=1/Rtot 0,085 0,078 W/m

2
°C U=1/Rtot 0,482 0,234 W/m

2
°C

U*Andel 0,030 0,072 W/m
2
°C U*Andel 0,013 0,067 W/m

2
°C Utot= W/m

2
°C

Utot= W/m2°C Utot= W/m2°C

Umedel= 0,107 W/m2°C Umedel= 0,080 W/m2°C Umedel= 0,508 W/m2°C

0,049 1,94

R=d/λ

0,102 0,079

5,00

5,00

2,88

0,06

0,13

Isolering (85%)

0,04

0,20

0,97

0,716

3,98

1,94

0,049

0,049 0,049 0,92

R=d/λ

Mineralull (85%)

0,04

0,20

2,58

5,91

1,36

0,06

0,13
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