
 

 

 

 
KTH Byggvetenskap 

 
Samhällsbyggnad 

Kungliga Tekniska Högskolan 
 

 
Ekonomisk analys av 

vakuumisoleringspaneler i ytterväggar 
Economical analysis of vacuum insulation panels in outer walls 

 

Examensarbete No 389 
Stockholm 2009 

 

 
 
 

Huskonstruktion 
 

Ebba Pramsten 
Martin Hedlund 

 
 
 
 
 
 
 

Handledare 
Kjartan Gudmundsson, KTH 

Niklas Sörensen, Grontmij AB 





 i 

SAMMANFATTNING 
Syftet med detta examensarbete var att studera om det redan i dagsläget är ekonomiskt 
lönsamt att använda VIP i väggelement vid nyproduktion av byggnader. 
 
Av Sveriges totala energianvändning går drygt en tredjedel till bostäder och lokaler. Av denna 
tredjedel utgörs 85 % av en byggnads driftkostnad, varav drygt en fjärdedel är 
transmissionsförluster. Vid nyproduktion av byggnader investeras mycket pengar på att 
minimera kostnaderna vid produktionsprocessen istället för att försöka reducera den stora 
driftkostnaden. Genom att utveckla mer energieffektiva konstruktionslösningar är det möjligt 
att minska transmissionsförlusterna och därmed minska den höga driftkostnaden.  
 
Vakuumisolering har på grund av sin goda isoleringsförmåga, där värmetransporten genom 
konvektion har minimerats, använts till bland annat kylboxar och termosar. Schweiz är ett av 
de länder där man lyckats applicera vakuumisoleringstekniken i byggsektorn genom att 
använda VIP. VIP har upp till tio gånger bättre isoleringsförmåga jämfört med traditionell 
isolering, vilket medför att en vägg bestående av VIP kan göras avsevärt tunnare. 
 
Då hård styrning på byggnader regleras av detaljplan gällande byggnadsarea kan det vara av 
intresse att studera om det finns en ekonomisk vinning i att använda VIP vid nyproduktion. 
Detta gör det möjligt att reducera tjockleken på byggnadsdelar som ingår i klimatskärmen och 
därmed erhålla en ökad försäljningsarea med ökade intäkter som följd. 
 
För att avgöra om det är ekonomiskt lönsamt att använda VIP i ytterväggar vid nyproduktion 
har två simuleringsfall med tillhörande delfall studerats. I det första simuleringsfallet där 
byggherren bygger och säljer fastigheten är alla kostnader i nutid och därför jämförs enbart 
investeringskostnaden för traditionell isolering med investeringskostnaden för VIP. Resultatet 
visar att det är ekonomiskt lönsamt med VIP i ytterväggar, då kvadratmeterpriset spelar en 
mer betydande roll än investeringskostnaden för isolermaterialet.  
 
Det andra simuleringsfallet, där byggherren bygger och förvaltar fastigheten, baseras på ett 
antal olika kostnader för en byggnad under hela dess livslängd, därför har en LCC-analys 
gjorts. LCC-anlysen studerades sedan med hjälp av nuvärdesmetoden för att kunna jämföra de 
olika kostnaderna vid samma tidpunkt. Resultatet visar i detta fall att det inte är ekonomiskt 
lönsamt med VIP i ytterväggar, då materialkostnaden spelar en mer betydande roll än 
driftkostnaden.    
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ABSTRACT 
The purpose of this thesis was to find out if it is currently profitable to use VIP in outer wall 
elements in the construction of new buildings.  
 
More than one third of Sweden’s energy is used by the residential sector. From this third, 85% 
is involved in the operation of buildings, where more than a quarter is lost as heat through the 
building envelope. In the construction of new buildings, the focus is on minimizing the 
building cost rather than trying to reduce the large operation cost. However, by developing 
more energy efficient construction solutions, it is possible to decrease the heat loss, therefore 
lowering the high operation cost. 
 
Due to its good insulating ability through minimizing convective heat loss, vacuum insulation 
has been used in fridges and thermos flasks. In Switzerland, this technology has also been 
applied in the building sector by using VIP. As VIP are up to ten times more effective than 
conventional insulation materials, an outer wall with VIP can therefore be very thin.  
 
The area of a building is a feature that can be regulated by a strict local plan (Detaljplan). 
However, VIP make it possible to reduce the thickness of the building envelope and you can 
thereby increase the area for selling with increased income as a result. Because of that, it is of 
interest to examine whether it can be profitable to use VIP in new buildings.   
 
To determine whether it is profitable to use VIP in outer walls, this study investigated two 
main scenarios. The first scenario considered the situation where a building is constructed and 
then sold straight away. This scenario compared the cost of traditional insulation with the cost 
of using VIP in outer walls. The results show that it is more profitable to use VIP because the 
income from the gained area that can be sold is much greater than the increased insulation 
cost. The second scenario involved construction of a building followed by management of the 
building. As this was based on different costs during the lifetime of the building, a life cycle 
cost analysis was made. The results show that for this scenario it is not yet profitable to use 
VIP in the outer walls. This is because the insulation cost of the VIP is larger than the 
decreased operation cost. 
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1. TERMINOLOGI 
I detta kapitel klarläggs centrala begrepp som ingår i följande studie. Examensarbetet har 
delats upp i fyra teoretiska huvudkapitel, Energi, Vad är VIP?, Ekonomi och Teknik. 
 
Aom 
 
 
 
 
 
 
Atemp 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnadens specifika 
energianvändning 
 
 
 
 
Detaljplan 
 
 
 
 
Diffusion 
 
 
 
 
 
Diskontering 
 
 
 
 

Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor 
mot uppvärmd inneluft. Med omslutande 
byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som 
begränsar uppvärmda delar av bostäder eller lokaler 
mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda 
utrymmen. 
 
Arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerade 
utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som 
begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas 
av innerväggar, öppningar för trappa, schakter och 
dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i 
bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, 
inräknas inte. 
 
Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp 

uttryckt i kWh/m2 och år. Hushållsenergi inräknas inte. 
Inte heller verksamhetsenergi som används utöver 
byggnadens grundläggande verksamhetsanpassade krav 
på värme, varmvatten och ventilation. 
 
En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan 
kommunen, markägare och grannar. Den reglerar vad 
såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra 
inom ett markområde. 
 
Diffusion hänvisar till den process genom vilken 
molekyler blandas till följd av sin rörelseenergis 
slumpmässiga rörelse. Det kan ske genom skiljeväggar, 
om dessa är sådana att vätskorna eller gaserna kan 
tränga in i dem och spridas där. 
 
Diskontering innebär att ett värde omräknas bakåt i 
tiden med hänsyn till en given räntesats. 
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Driftkostnad  
 
 
 
 
Gränstemperatur 
 
 
 
Kalkylränta  
 
 
 
 
 
 
Klimatskärm  
 
 
 
Klimatzon I  
 
Klimatzon II 
 
 
Klimatzon III  
 
 
 
 
Livscykelanalys (LCA) 
 
 
 
Normalårstemperatur 
 
Permeabilitet 
 
 
 
 
 

Driftkostnad är en periodisk utgift för att utnyttja en 
byggnads funktion. Till driftkostnader räknas till 
exempel fastighetsskötsel, el, VA, uppvärmning och 
sophantering. 
 
Gränstemperatur är den temperaturgräns från då aktiv 
uppvärmning med hjälp av radiator eller dylikt behövs 
inomhus. 
 
Kalkylränta eller diskonteringsränta, är den räntesats 
som uttrycker avkastningskrav på investerat kapital. 
Kalkylräntan används exempelvis vid 
investeringskalkylering och företagsvärdering för att 
kunna jämföra värdet på betalningar som är skilda i 
tiden. 
 
Klimatskärmen är den sammanlagda arean för 
omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd 
inneluft.  
 
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 
 
Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands 
län. 
 
Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 
Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 
Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och 
Gotlands län. 
 
LCA är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av 
hur stor den totala miljöpåverkan blir under en produkts 
livscykel. 
 
Medelvärdet av utomhustemperaturen under 1 år. 
 
Permeabilitet eller genomträngningsförmåga används 
inom fysiken för hur väl ett poröst medium släpper 
igenom vätskor eller gaser. 
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Polymer 
 
 
 
Real kalkylränta 
 
Restvärde 
 
 
Uppvärmningsbehov 
 
 
 
 
Vakuum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polymer är ämnen vars uppbyggnad huvudsakligen är 
ett resultat av en upprepning av enheter med låg 
molekylvikt. Plaster är exempel på polymer. 
 
Real Kalkylränta är kalkylränta i fast penningvärde. 
 
Restvärde är resterande värde för investeringen vid 
livslängdens slut. 
 
Värmebehovet för uppvärmning. Uppvärmnings-
behovet påverkas av temperaturen inom- och utomhus 
samt uppbyggnaden av klimatskärmen som omger 
byggnaden. 
 
Vakuum är fysikaliskt uttryck för ett utrymme som inte 
innehåller någon materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 



7 
 

2. INLEDNING 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien för att kunna ge läsaren en tydlig bild om 
problematiken kring studiens frågeställning. Vidare presenteras examensarbetes syfte, mål 
och förväntat resultat. Tillsist definieras examensarbetes tänkta målgrupp.    

2.1 Bakgrund 

Då jordens befolkning växer och de fattiga ländernas levnadsstandard förbättras allt mer 
bidrar det till att den globala energianvändningen ökar. Eftersom inte möjligheten finns att 
framställa obegränsad mängd energi utan att det för med sig negativa konsekvenser på miljön 
och människors hälsa är det viktigt att energikonsumtionen inte ökar.  
 
Av Sveriges totala energianvändning går drygt en tredjedel till bostäder och lokaler.1 Av 
denna tredjedel utgörs 85 % av en byggnads driftkostnad, varav drygt en fjärdedel är 
transmissionsförluster.2 Genom att utveckla mer energieffektiva konstruktionslösningar är det 
möjligt att på sikt minska bostadssektorns energianvändning. 
 
En stor del av en byggnads totala kostnad utgörs av driftkostnaden. Vid nyproduktion av 
byggnader investeras mycket pengar på att minimera kostnaderna vid produktionsprocessen 
istället för att försöka reducera den stora driftkostnaden. Från bostadsintressenters sida ställs 
inga eller ofta låga krav på byggnadens energiprestanda då det litas på byggbolagens 
kompetens.3 Det kan därför vara intressant att ta reda på vad den mest ekonomisk lönsamma 
isolertjockleken bör vara med hänsyn till en byggnads driftkostnad.  
 
Med dagens krav enligt Boverkets byggregler (BBR) på energisnåla byggnader har utförandet 
av byggnadsdelar fått allt större betydelse både tekniskt och arkitektonisk sätt. Kraven har 
medfört ökade konstruktionsstorlekar, vilket i sig kan medföra problematik vid till exempel 
infästningar och anslutningar i ytterväggar. Arkitektoniskt sätt kan det vara av värde att inte 
behöva styras av den tjocklek som traditionell isolering kräver utan istället avgöra efter tycke 
och smak. Möjligheten att själv kunna göra valet vad gäller tjocklek för att uppnå en vision 
kan vara av stort intresse. Med hänsyn till detta kan det vara försvarbart att använda sig av 
vakuumisoleringspaneler (VIP) i väggelement och därmed erhålla en slankare konstruktion. 
 
Idag är det aktuellt att bygga nya hus enligt passivhuskonceptet, vilket innebär att husen görs 
energieffektiva genom att minimera värmeförluster genom klimatskalet. Meningen är att 
kunna täcka en stor del av uppvärmningsbehovet med hjälp av personvärme och värme från 
belysning och hushållsapparater samt att placera huset väl så att solstrålning kan nyttjas. För 
ett passivhus blir därför kraven på värmemotståndet på klimatskärmen allt högre.4 I de flesta 

                                                 
1 Boverket. Energisk arkitektur - Sköna, driftsäkra och energieffektiva byggnader.  
2 Hagengran, Per och Stenberg, Karl. Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk energianvändning i 
nyproducerade flerbostadshus. 
3 Betongvaruindustrin. Hållbart byggande med betong. 
4 Karringer, Anders. Passivhus – studie om miljövänliga och energisnåla bostäder. 
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fall uppnås det genom att man ökar isolertjockleken för traditionell isolering i väggarna, vilket 
inte alltid är önskvärt på grund av de problem som uppstår med till exempel infästningar och 
anslutningar. Det är därför viktigt att studera ett isolermaterial som inte tar upp samma mängd 
försäljningsarea och samtidigt bidra till att problemen minskar. 
 
Då hård styrning på byggnader regleras av detaljplan gällande byggnadsarea och 
byggnadshöjd kan det vara av intresse att studera om det finns en ekonomisk vinning i att 
använda VIP vid nyproduktion. Detta gör det möjligt att reducera tjockleken på 
byggnadsdelar som ingår i klimatskärmen och därmed erhålla en ökad försäljningsarea. 
 
Vakuumisolering har på grund av sin goda isoleringsförmåga, där värmetransporten genom 
konvektion har minimerats, använts till bland annat kylboxar och termosar. Schweiz är ett av 
de länder där man lyckats applicera vakuumisoleringstekniken i byggsektorn genom att 
använda VIP.5 VIP har upp till tio gånger bättre isoleringsförmåga jämfört med traditionell 
isolering, vilket medför att en vägg bestående av VIP kan utföras avsevärt tunnare.6 VIP 
förklaras vidare i kapitel 5. 

2.2 Syfte 

Examensarbetet syftar till att studera om det redan i dagsläget är ekonomiskt lönsamt att 
använda VIP i väggelement vid nyproduktion av byggnader.  

2.3 Mål 

Målet med detta examensarbete är att undersöka huruvida det är ekonomiskt lönsamt att 
använda VIP i ytterväggar vid nyproduktion. Från detta vill vi sedan dra slutsatser om det 
redan idag är genomförbart eller om en fortsatt utveckling av paneler krävs. Vidare vill vi 
kunna presentera ett förslag på hur man principiellt löser ett väggelement samt anslutningar 
mellan byggnadsdetaljer bestående av VIP. Till sist vill vi kunna presentera en möjlig lösning 
för hur skarven mellan två VIP ska utformas, där målet är att köldbryggan blir obetydlig.   

2.4 Frågeställning 

I detta examensarbete kommer vi att försöka besvara följande frågor: 
• Vilka företag producerar VIP och hur ser egenskaperna ut hos respektive panel? 

• Är det ekonomiskt lönsamt att ersätta traditionell isolering med VIP och i så fall 
vilken isolertjocklek är mest ekonomisk lönsam? Vad som anses vara ekonomiskt 
lönsamt förklaras i avsnitt 8.1.1. 

• Hur kan VIP appliceras i prefabricerade sandwichelement och hur ser köldbryggan ut i 
skarven mellan två paneler? 

                                                 
5 Simmler, Hans et al. Vaccum Insulation Panel, Study on VIP-components and Panels for Service Life, 
Prediction of VIP in Building Applications (Subtastk A). 
6 Fricke, J et al. Vacuum insulation panels – From research to market. 
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2.5 Förväntat resultat 

Detta examensarbete förväntas resultera i att införandet av VIP i byggnader vid nyproduktion 
i dagsläget ännu inte är ekonomiskt försvarbart, men att framtiden för VIP ändå är nära. 
Vidare tror vi att företagens respektive panelers egenskaper förmodligen skiljer sig från 
varandra vilket gör att de lämpar sig olika bra för olika byggnadsdetaljer. 
 
Det förväntade resultatet är också att bidra till att belysa och väcka intresse inom 
ämnesområdet och att lägga grunden för en vidare utveckling av hur man kan uppnå 
framtidens högre krav på energibesparing. 

2.6 Målgrupp 

Målgruppen för detta examensarbete är i huvudsak de företag som tillverkar ytterväggar till 
nyproducerade byggnader. Vidare kan det vara av intresse för beställare samt andra som har 
intresse och kunskap av nybyggnation.  
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3. METOD 
I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som examensarbetet gjorts på för att besvara 
frågeställningarna samt kunna nå fram till de mål som är uppsatta för studien.   
 
Vi började vårt examensarbete med att göra en litteraturstudie för att få en översikt om vad 
som skrivits inom ämnet och för att få en förståelse för uppbyggnad och funktion hos VIP och 
dess egenskaper. Vidare har vi även studerat hur långt utvecklingen har kommit och hur 
användningen ser ut i övriga Europa. 
 
För att få en uppfattning om en VIPs goda isolerförmåga har vi gjort en sammanställning över 
olika företags paneler. Sammanställningen av egenskaper hos panelerna har tagits fram med 
hjälp av kontakt med respektive företag. Med de fakta vi erhållit har vi räknat ut en kostnad 
per värmeövergångsmotstånd för panelerna som vi sedan jämfört med motsvarande värde för 
traditionell isolering.  
 
För att avgöra huruvida det är ekonomiskt försvarbart att ersätta traditionell isolering med VIP 
vid nyproduktion har vi ritat ett flerfamiljshus motsvarande de byggnader som upprättas idag. 
Med hjälp av denna byggnad har vi sedan gjort två simuleringsfall med tillhörande delfall. I 
det första simuleringsfallet har vi gjort en jämförelse av investeringskostnad avseende 
materialkostnad och minskad försäljningsintäkt på grund av förlorad area. I det andra 
simuleringsfallet har vi gjort en LCC-analys baserad på material- och driftkostnad för att 
avgöra lönsamheten av ett eventuellt byte av isolermaterial.  
 
Studien som tidigare nämnts har legat till grund för framtagning av principiella lösningar av 
en yttervägg av prefabricerade sandwichelement samt anslutningar mellan olika 
byggnadsdetaljer. Vi har där studerat uppbyggnad och tillverkning och jämfört med dagens 
likvärdiga lösningar av sandwichelement. Vi har också använt oss av möten med kunnig 
person från ett av de tillverkande företagen för att diskutera eventuella problem med att 
använda VIP i väggelement. Med hjälp av datorprogrammet COMSOL Multiphysics 3.4 har 
sedan simuleringar gjorts för att avgöra hur stor köldbryggan blir i skarven där två paneler 
möts. Tre olika skarvtyper har studerats och jämförts med om ingen skarv funnits mellan de 
två panelerna. 
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4. TEORI - ENERGI 
I detta kapitel presenteras den grundläggande teori avseende energi som finns för studien. 
Kapitlet börjar med ett inledande stycke om värmetransportmekanismer samt vad som ingår i 
en byggnads energibalans. Vidare följer de energikrav och rekommendationer som råder för 
en byggnad avseende energianvändning samt en kort förklaring om energiförluster.  

4.1 Värmetransportmekanismer 

I material kan värmetransporten ske på tre olika sätt, antingen genom konvektion, strålning 
eller ledning (i form av fast eller gastransport genom ett material).  

4.1.1 Konvektion 

Konvektion är en av de viktigaste formerna av värmeöverföring i ett byggmaterial. 
Värmetransporten i byggmaterialet sker genom förflyttning av molekyler inom en gas eller 
vätska och fungerar genom att mediet transporterar värme från en varmare till en kallare källa. 
I byggnader utgörs värmetransportmediet vanligtvis av luft.7 

4.1.2 Ledning 

Ledning är den spontana överföringen av värmeenergi från ett område med högre temperatur 
till ett område med lägre temperatur och agerar för att utjämna temperaturskillnader. Det är 
värmeenergin i det varmare området som överförs till det kallare området genom 
direktkontakt.8 

4.1.3 Strålning 

Strålning är transport som sker utan ett medium och är en vågrörelse eller en partikelström. 
Strålning förekommer för alla kroppar vars temperatur överstiger den absoluta nollpunkten     
(-273,15 oC). För dessa kroppar avges värmen som infraröd strålning. Den värmestrålning 
som avges är beroende av emissiviteten hos materialet, vilket är ett mått på ett materials 
förmåga att absorbera och avge strålningsenergi.9 
 

                                                 
7 Jernkontorets Energihandbok. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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Uppvärmning (El, olja, 
fjärrvärme) 
Gratisvärme (Sol- och 
personvärme) 
Internvärme (lampor, 
hushållsapparater etc.) 

Transmissionsförluster 
Ventilationsförluster 
Varmvattenförluster 
Övriga förluster 

 
Figur 1: Olika värmetransportmekanismer. λK: konvektion λS: strålning λL,G: ledning i gas λL,F: ledning i fast 
material.10 

4.2 Energibalans 

En energibalans utgår från energiprincipen, lagen om energins bevarande, som säger att 
energi inte kan skapas eller förintas utan endast byta form. ”Energibalansen definieras som 
energin som flödar in i ett system är lika med summan av ändringen i inre energi plus energin 
som flödar ut ur systemet.” Energibalansen kan även skrivas enligt följande ekvation:11 
 

 (1) 

 
För en byggnad kan energibalansen se ut på följande sätt:12 
 
 

 

  

                                                 
10 Maas, Anton. Umweltbewusstes Bauen. 
11 Jernkontorets Energihandbok. 
12 Powerpointpresentation Lunds universitet, Avd Energi och Byggnadsdesign. Energianvändning i byggnader - 
Energibalans. 
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4.2.1 Energianvändning i byggnader 

I figur 2 nedan presenteras fördelningen av värmeförluster, el- och tappvarmvattenanvändning 
för en byggnad färdigställt år 2003. Tydligt ses att tranmissionsförluster utgör en stor del 
(drygt en fjärdedel) av de totala energiförlusterna. 
 

 
Figur 2: Fördelningen av värmeförluster, el- och tappvarmvattenanvändning för en byggnad färdigställt år 
2003.13 

4.3 Energikrav och rekommendationer 

BBR säger att en byggnad ska utformas så att energianvändningen begränsas samt ställer två 
krav som behandlar energihushållningen för bostäder vid nybyggnation. Det första kravet 
reglerar högsta tillåtna specifika energianvändning och det andra kravet reglerar högsta 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um).14  
 
Enligt BBR 15 avsnitt 9:1 ser kraven för bostäder ut som följande: 
 

”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. 
(BFS 2006:12).” 

 
Enligt BBR 15 avsnitt 9:2 ser kraven för bostäder ut som följande: 

 
”Bostäder skall vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst uppgår 
till 150 kWh per m2 golvarea (Atemp)och år i klimatzon I, 130 kWh per m2 golvarea (Atemp) och 
år i klimatzon II och 110 kWh per m2 golvarea (Atemp)och år i klimatzon III.(BFS 2006:12) 
Den högsta genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) får för de byggnadsdelar 
som omsluter byggnaden (Aom) inte överskrida 0,50 W/m2K för samtliga klimatzoner. (BFS 
2006:12)” 

                                                 
13 Hagengran, Per och Stenberg, Karl. Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk 
energianvändning i nyproducerade flerbostadshus. 
14 Boverkets byggregler, 2008. Regelsamling för byggande, kap 9 Energihushållning. 
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För enskilda byggnadsdetaljer rekommenderar Energimyndigheten att ytterväggar för 
”vanliga hus” bör ha ett U-värde på 0,16 W/m2K vilket motsvarar en isolertjocklek på 300 
mm.15  

4.4 Energiförluster 

4.4.1 Värmekonduktivitet 

Värmekonduktivitet, även kallat λ-värde, beskriver hur bra isolerförmåga ett material har. Ett 

lågt λ-värde representerar en god isolerförmåga hos materialet.16 
 
Material: λ-värde [W/mK]: 

Betong 1,7 
Lättbetong 0,12 
Puts 1,0 
Fasadtegel 0,6 
Gipsskiva 0,25 
Stål 50 
Rostfritt stål 17 
Trä 0,14 
Tabell 1: Några λ-värden för vanliga byggmaterial.17 

4.4.2 Värmemotstånd 

Värmemotstånd, även kallat R-värde, beskriver hur bra isolerförmåga ett materialskikt eller en 
byggnadsdel har. Ett högt R-värde representerar en god isolerförmåga hos materialskiktet 
eller byggnadsdelen.18 
 
R-värdet för ett materialskikt eller byggnadsdel beräknas enligt följande formel:19 
 

(2) 
 

 
Enligt Svensk Standard i SS- EN ISO 6946 ska ett extra värmeövergångsmotstånd räknas med 
på både in- och utsidan av en vägg. Rsi är det extra värmeövergångsmotståndet på insidan och 
Rse är det extra värmeövergångsmotståndet på utsidan.20 
 

[m2K/W]   [m2K/W] 

                                                 
15 Energimyndigheten – Klimatskal. 
16 Isover. Så beräknas U-värden. 
17 Isolerguiden Bygg 06:1, Bilaga F. Formler för Ψ-värden – Övriga köldbryggor.  
18 Isover. Så beräknas U-värden. 
19 Jóhannesson, Gudni. Lectures on Building Physics – Heat and Moisture Transfer. 
20 Svensk Standard, SIS 2007. SS-EN ISO 6946. 
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Därmed räknas det totala R-värdet för ett material eller byggnadsdel enligt följande formel: 21 

 
(3) 

 

4.4.3 Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar 

Värmegenomgångskoefficient för en byggnadsdel, även kallat U-värde, beskriver hur bra 
isolerförmåga en byggnadsdel har. Ett lågt U-värde representerar en god isolerförmåga hos 
byggnadsdelen.22  
 
U-värdet för en byggnadsdel beräknas enligt följande formel:23  

      
(4) 

 
U-medelvärdet för en byggnadsdel beräknas enligt följande formel:24  
 

(5) 
 

 
 Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel [W/m2K] 
 Area för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft [m2] 
 Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k [W/mK] 

 Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k [m] 
 Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j [W/K] 

 Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft [m2]. 
            Med omslutande byggnadsdelar avses byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar 
            av bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen. 
 

4.4.4 Värmegenomgångskoefficient för köldbryggor 

Värmegenomgångskoefficient för köldbryggor, även kallat Ψ-värde och χ-värde, beskriver 
linjära eller punktformiga värmeförluster genom klimatskärmen, där byggnadsdelar med dålig 
isolerförmåga verkar som köldbryggor. Exempel på en linjär köldbrygga är anslutning mellan 
yttervägg och mellanbjälklag och exempel på en punktformig köldbrygga är 
upphängningsarmering för en ytterskiva i ett sandwichelement.25 
 

                                                 
21 Jóhannesson, Gudni. Lectures on Building Physics – Heat and Moisture Transfer. 
22 Isover. Så beräknas U-värden. 
23 Jóhannesson, Gudni. Lectures on Building Physics – Heat and Moisture Transfer. 
24 Boverket, 2008. Regelsamling för byggande, kap 9 Energihushållning. 
25 Isover. Så beräknas U-värden. 
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4.4.5 Gradtimmar  

Gradtimmar anger det specifika värmebehovet för en byggnad, vilket är summan av 
temperaturskillnaden mellan inne- och uteluft multiplicerat med den tid under vilken 
skillnaden råder.26 Antalet gradtimmar för uppvärmning motsvaras av den markerade ytan i 
varaktighetsdiagrammet nedan.27 
 

 
Diagram 1: Utetemperatur, innetemperatur och gränstemperatur som funktion av tiden under 
uppvärmningssäsongen för en ort.28 
 

Möjligheten finns även att använda sig av så kallade gradtimmetabeller för att beräkna det 
värmeenergibehov som behövs för att täcka ventilationsförluster och transmissionsförluster. I 
gradtimmetabellen behövs indata för aktuell orts normalårstemperatur och den aktuella 
byggnadens gränstemperatur. Nedan följer en gradtimmetabell för gränstemperatur (Tg) 5-25 
˚C och normalårstemperatur (Tun) -2-8 ˚C.29  
 

                                                 
26 Andersson, Johnny et al. VVS 2000 Tabeller & Diagram, kapitel Meteorologi och Klimatologi. 
27 Jensen, Lars. Värmebehovsberäkning, kursmaterial Installationsteknik FK. 
28 Ibid.  
29 Ibid. 
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Tabell 2: Summa gradtimmar per år vid uppvärmning till en viss gränstemperatur (Tg).

30 

 
Nedan följer en tabell över normalårstemperaturer för några svenska städer. Dessa 
normalårtemperaturer tillsammans med temperaturgränsen används för att bestämma antalet 
gradtimmar i tabell 2 ovan. 
 

 
Tabell 3: Normalårstemperatur för några svenska städer.31 

                                                 
30 Ibid. 
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4.4.6 Transmissionsförluster 

När värme försvinner ut genom klimatskalet av en byggnad talar man om 
transmissionsförluster. Det kan vara genom väggar, tak, grund, fönster och dörrar. 
Transmissionsförluster beror på klimatskalets isolerförmåga, area och temperaturskillnaden 
mellan ute och inne under året. Viktigt är att konstruktionsdelar har så lågt U-värde som 
möjligt och att de utförs på korrekt sätt så att köldbryggor minimeras.32  
 
Transmissionsförlusterna kan beräknas enligt följande formel:33 
 

(6) 
 

 Energiförlust på grund av transmissionsförlust [Wh/år] 
 Värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 
 Omslutande area [m2] 

 Gradtimmar [Kh/år] 
 

                                                                                                                                                         
31 Ibid. 
32 Hagengran, Per och Stenberg, Karl. Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk 
energianvändning i nyproducerade flerbostadshus.  
33Hus och Anläggningar 1L1026. Installationsteknik. Föreläsning 10 den 25 april 2006.  
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5. TEORI - VAD ÄR VIP? 
I detta kapitel presenteras grundläggande teori avseende VIP och dess livslängd. Kapitlet 
följs med ett stycke om en VIPs uppbyggnad för att sedan avslutas med möjliga kombinationer 
avseende uppbyggnad. 

5.1 Allmänt om VIP 

I VIP utnyttjas vakuumets goda värmeisoleringsförmåga. Vakuumisoleringstekniken har 
använts kommersiellt i termosar sedan 190434 men har på senare år blivit mer aktuellt i 
byggsammanhang. I dagsläget är Tyskland och Schweiz de två ledande länderna i Europa som 
använder sig av vakuumisoleringstekniken i byggsektorn.35 
 
VIP är en ny form av isolering och är upp till tio gånger effektivare än traditionell isolering.36 
Tack vare de goda isoleregenskaperna är det möjligt att erhålla ett betydligt tunnare 
isolerlager, cirka 4 centimeter jämfört med 40, men med samma goda isolerande förmåga. En 
VIP kan normalt tillverkas upp till längden 1,6 meter och bredden 1,0 meter. Det är även 
möjligt att tillverka större paneler men då blir hanteringen både svår och riskabel.37 Tekniken 
används idag främst för terrasstak men den kan med fördel utnyttjas för de ställen där 
utrymmena är begränsade.38  
 
En VIP är uppbyggd av en vakuumfylld inre del, kärnan, och ett omslutande hölje, vars 
uppgift är att skilja den omgivande luften från kärnan.39 Kärna och hölje beskrivs vidare i 
avsnitt 5.3.   

 
Figur 3: Uppbyggnad av en VIP. 40 

                                                 
34 Wikipedia. Vacuum flask.  
35 Simmler, Hans et al. Vaccum Insulation Panel, Study on VIP-components and Panels for Service Life, 
Prediction of VIP in Building Applications (Subtastk A). 
36 Fricke, J et al. Vacuum insulation panels – From research to market. 
37 Erbenich, Gregor. Porextherm. 
38 Brunner, Samuel och Simmer, Hans. In situ performance assessment of vacuum insulation panels in a flat roof 
construction. 
39 Nussbaumer, T et al. Experimental and numerical investigation of the thermal performance of a protected 
vacuum insulation system applied to a concrete wall. 
40 Tenpierik, Martin och Cauberg, Hans. Vacuum Insulation Panel: friend or foe?  
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5.2 Livslängd  

 Livslängden hos en VIP räknas till dess att den efterfrågade λ-värdet har överskridits. Det kan 
ske på grund av läckage av fukt och gaser genom höljet och in till kärnan eller att kärnans 
tillsatsmaterial såsom till exempel bindemedlet förångas. Ingen panel är till 100 procent helt 
tät från läckage, därför beräknas det undertryck som måste skapas för att erhålla en önskad 
livslängd.41 
        
De faktorer som påverkar en panels livslängd är till största delen egenskaperna hos höljet. Det 
är främst diffusionstätheten hos höljet samt utformningen av den svets som sammanfogar 
kanterna hos panelen som är avgörande. Andra faktorer som kan påverka livslängden hos en 
VIP är:42 
 

• Efterfrågade krav: De tekniska krav som ställs på en panel medför att livslängden på 
två exakt likadana paneler kan skilja avsevärt. Då kravet på λ-värdet är högt medför 

det att livslängden blir kortare jämfört med om kravet på λ-värdet är lågt ställt.       

• Panelens storlek: Om en paneles volym är stor tillåts en större mängd av inträngande 
fukt och gaser mot om volymen är liten. Förhållandet mellan panelens volym och 
svets är därför av stor betydelse. 

• Tillverkningskvalitet: Det är viktigt att panelen tillverkas på ett sådant sätt att risk för 
framtida fel kan undvikas.  

• Val av ingående komponenter: Viktigt är att göra valen av de ingående 
komponenterna med hänsyn till de tekniska krav som ställts på panelen för att därmed 
kunna uppnå den önskade livslängden. 

• Användningsförhållanden: Dåliga användningsförhållanden såsom hög luftfuktighet 
och påverkan av radioaktiv strålning kan i stor utsträckning påverka en panel genom 
nedbrytning av polymermaterialet i höljet. Detta kan leda till att dess goda 
isolerförmåga försämras och vid vissa förhållanden kan panelen fallera helt.  

• Hantering: Vid tillverkning och under hanteringen då en panel placeras i dess framtida 
konstruktion är det viktigt att det görs med stor försiktighet, då en skada leder till en 
förkortad livslängd för panelen. 

 
Värt att nämna är att en livscykelanalys (LCA) har utförts som visar att VIP leder till lika stor 
påverkan som traditionell isolering.43  
 

                                                 
41 Simmer, Hans och Brunner, Samuel. Aging and Service Life of VIP in Buildings. 
42 Thorsell, Thomas I. Vacuum insulation in buildings, Means to prolong service life. 
43 Binz, Armin et al. Vaccum Insulation in the Building Sector, Systems and Applications.  
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5.3 Uppbyggnad av vakuumisoleringspaneler 

5.3.1 Kärna 

Kärnans huvuduppgift i en VIP är att kunna bibehålla dess form och ge ett fysiskt stöd till 
höljet. Kärnan kan på så sätt förhindra att en eventuell kollaps sker på grund av det stora 
undertryck som skapats av det vakuum som är till för att minska värmetransporten via 
konvektion. Kärnan måste även vara stabil nog för att klara av de yttre laster som kan påverka 
panelen.44  
 
Kärnan för en VIP kan utgöras av flera olika material. Materialet måste ha flera olika 
specifika egenskaper för att det ska vara möjligt att erhålla en optimal isolerförmåga. En av 
dessa egenskaper är att kärnmaterialet bör ha så små porer som möjligt. Anledningen till att 
små porer är önskvärt är för att minimera antalet molekyler i varje por, vilka är de som 
överför värmen via konvektion. Porerna i kärnan måste också vara öppna så att den gas som 
finns kan elimineras och därmed kunna erhålla det önskade vakuumet.45 Olika kärnmaterial 
presenteras i avsnitt 5.3.1.1. 
 
Den värmetransport som sker via ledning i en panel kan minimeras genom att kontaktytan 
mellan partiklarna är så liten som möjligt. Kärnmaterialets struktur eller geometri är därför av 
stor betydelse.46 Sker värmetransport istället i form av strålning mellan ytorna i kärnan är 
temperatur, ytegenskaper och ytornas placering i förhållande till varandra avgörande 
faktorer.47 
 

                                                 
44 Thorsell, Thomas I. Vacuum insulation in buildings, Means to prolong service life. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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Diagram 2: Värmeledningsförmåga som funktion av porstorlek och gastryck. Material med små porer har längre 
livslängd då kurvan inte växer lika fort då gastrycket ökar som för ett material med stora porer.48 

 

 
Diagram 3: Värmeledningsförmåga för olika kärnmaterial. En kärna av kisel har låg värmeledningsförmåga vid 
ett längre intervall jämfört med andra kärnmaterial.49 

 

                                                 
48 Simmler, Hans et al. Vaccum Insulation Panel, Study on VIP-components and Panels for Service Life, 
Prediction of VIP in Building Applications (Subtastk A).  
49 Ibid.  



25 
 

5.3.1.1 Olika kärnmaterial och deras för- och nackdelar  

5.3.1.1.1 Aerogelkärna  

 
Figur 4: Aerogel.50 

En aerogelkärna är precis som vanligt glas tillverkad av en blandning med olika 
kiseldioxidmolekyler51 och består av många mycket små porer.52 Små porer medför att ett 
stort undertryck inte behöver skapas för att erhålla en låg värmeledningsförmåga, se diagram 
2. 
 
Aerogels relativt låga densitet beror på den höga andel porer som finns i kärnan och är det 
fasta material som har den lägsta densiteten.53 Den låga densiteten leder till att en panel med 
sådan kärna blir lätt och därmed ger en låg påfrestning på konstruktioner. 
 
Fördelar med en kärna av aerogel är att den är ljusgenomsläpplig och kan därför med fördel 
användas tillsammans med ett hölje av glas. Dock är den inte helt transparent och upplevs 
därför ofta som grumlig. Den största nackdelen med att använda sig av en aerogelkärna är 
trots allt att priset i dagsläget ligger långt över priset hos konkurerande kärnor, då aerogel 
tillverkas under kritiska förhållanden.54  
 

                                                 
50 MarkeTech International Inc.  
51 United Nuclear. Aerogel.  
52 Burström, Per. Correlated Disorder in tke 3D XY Model – A model for 4He in aerogel. 
53 Ibid. 
54 United Nuclear. Aerogel.  
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5.3.1.1.2 Kiselkärna  

 
Figur 5: Kiselkärna.55 

I Europa är kisel idag det vanligaste kärnmaterialet som används i VIP för 
byggkonstruktioner.56 Liksom aerogelkärnan innehåller kiselkärnan små porer vilket gör det 
till ett bra isolermaterial med låg värmeledningsförmåga.57 
 
Goda egenskaper hos en kiselkärna är att den är stabil mot yttre belastning och stabil i det 
temperaturspann som råder i byggnader. En annan god egenskap är att en kärna bestående av 
kisel inte avger några gaser och därför förekommer ingen betydande åldring av kärnan. Om 
läckage av gaser trots allt skulle ske fungerar kiselkärnan av sig själv som getter och 
desikanter vilket medför en ökad livslängd för vakuumisoleringspanelen.58 Getter och 
desikanter beskrivs vidare i avsnitt 5.3.3. 
 

5.3.1.1.3 Glasfiberkärna  

 
Figur 6: Glasfiber.59 

En glasfiberkärna är det kärnmaterial som har lägst värmeledningsförmåga vid tryck lägre än 
0,1 mbar. Vid små tryckökningar växer värmeledningsförmågan snabbt på grund av dess stora 
porstorlek till skillnad mot en kiselkärna, se diagram 3. Då värmeledningsförmågan växer 

                                                 
55 Ceramic Industry.  
56 Simmler, Hans et al. Vaccum Insulation Panel, Study on VIP-components and Panels for Service Life, 
Prediction of VIP in Building Applications (Subtastk A). 
57 Thorsell, Thomas I. Vacuum insulation in buildings, Means to prolong service life.  
58 Simmler, Hans och Brunner, Samuel. Vacuum insulation panels for building application - Basic properties, 

aging mechanisms and service life. 
59 Isover.  
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snabbt krävs ett större undertryck än för en kärna med små porer för att den ska uppnå lika 
lång livslängd.60 

 
Under tillverkningsprocessen av glasfiber krävs att tillsatser används. Tillsatserna medför att 
materialet sedan ger ifrån sig oönskade gaser. De gaser som bildas leder till att det blir 
molekylrörelser i vakuumet som sedan kan transportera värme. I dagsläget är det därför inte 
lämpligt att använda glasfiber som kärnmaterial på grund av de tillsatser som krävs vid 
tillverkningsprocessen.61  
 

5.3.1.1.4 Polystyrenkärna  

 
Figur 7: Polystyren.62 

Polystyren kallas i dagligt tal för cellplast och tillverkas i expanderad (EPS) eller extruderad 
(XPS) form. Av de nämnda kärnmaterialen är just polystyren det kärnmaterial som har högst 
värmeledningsförmåga fram till trycket 1mBar. Därefter följer polystyrenkärnan 
glasfiberkärnans relativt dåliga kurva som beskriver värmeledningsförmågan, se diagram 3. 
Man kan därmed säga att polystyren inte är något bra alternativ som kärmaterial om man 
endast tar hänsyn till ett materials värmeledningsförmåga. En annan dålig egenskap hos 
polystyren är att den som de flesta polymerer ger ifrån sig gaser vilket kommer leda till en 
förkortad livslängd för panelen.63 
 
En sak som är positivt med att använda en polystyrenkärna i VIP är att den har låg densitet 
och att vissa typer av polystyren tål tryck mycket bra.64  

5.3.2 Hölje 

Den mest kritiska delen av VIP är det hölje som omsluter kärnan. Höljet fungerar som en 
barriär mot fukt och atmosfäriska gaser så att ett vakuum kan upprätthållas. Om omgivande 
luft och vattenånga lyckas tränga in i kärnan kommer undertrycket att minska vilket medför 
en ökad värmetransport genom ledning och konvektion.65 

                                                 
60 Simmler, Hans et al. Vaccum Insulation Panel, Study on VIP-components and Panels for Service Life, 
Prediction of VIP in Building Applications (Subtastk A).  
61 Kjartan Gudmundsson, bitr. universitetslektor, Kungliga Tekniska Högskolan. Intervju den 30 januari 2009. 
62 Paroc.  
63 Kjartan Gudmundsson, bitr. universitetslektor, Kungliga Tekniska Högskolan. Intervju den 30 januari 2009. 
64 Wong, Chang-Ming och Hung, Ming-Lang. Polystyrene Foams as Core Materials Used in Vacuum Insulation 
Panel.  
65 Thorsell, Thomas I. Vacuum insulation in buildings, Means to prolong service life.  
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Höljet i VIP kan antingen bestå av glas, ett rent polymer- eller metallhölje eller en 
kombination av de två senare, där kombinationerna kan utföras i ett eller flera lager.66 Olika 
höljmaterial presenteras i avsnitt 5.3.2.1. 
 
Som tidigare nämnts är höljet av stor vikt för en panels livslängd. Det är den mängd luftflöde 
som passerar genom höljet som är av stor betydelse. Mängden är dels beroende av 
permeabiliteten för själva höljet samt av defekter i svetsen som fogar samman sidorna. Den 
diffusion som sker genom svetsen är normalt sett högre än diffusionen genom själva höljet 
och för att få bukt på detta krävs förbättring av kvaliteten på svetsarna.67 
 
Värmetransporten som sker via ledning av höljmaterialet är också en viktig del att ta hänsyn 
till, då mycket av värmeförlusterna just sker genom köldbryggor runt panelens kanter. Detta 
är främst viktigt att tänka på när höljet är gjort av metall, på grund av att metaller har en 
mycket god värmeledningsförmåga.68 
 

                                                 
66 Cremers, Jan M. Typology of Applications for Opaque and Translucent VIP in the Building Envelope and their 
Potential for Temporary Thermal Insulation.  
67 Simmler, Hans et al. Vaccum Insulation Panel, Study on VIP-components and Panels for Service Life, 
Prediction of VIP in Building Applications (Subtastk A).  
68 Thorsell, Thomas I. Vacuum insulation in buildings, Means to prolong service life.  



29 
 

5.3.2.1 Olika höljmaterial och deras för- och nackdelar  

 

5.3.2.1.1 Glasskiva  
 

 
Figur 8: Panel med hölje av glasskivor.69 

Då glasskivor används som hölje för VIP finns valmöjligheten att antigen ha någon av de 
kärnor som beskrivits i avsnitt 5.3.1.1 eller en panel helt utan kärna. Om ingen kärna används 
krävs dock att distanser finns för att förhindra en kollaps.70  
 
En fördel med hölje bestående av glasskivor är att det är tätt mot eventuellt läckage av fukt 
och gaser, vilket är nödvändigt för att kunna bibehålla vakuumet i panelen.  Nackdelen med 
en sådan VIP är att den blir tung på grund av glasets höga densitet. Andra nackdelar till att 
glas är mindre lämpligt att använda i VIP är skörheten hos glaset samt svårigheten som finns 
med att försluta kanterna vid låga temperaturer.71 
 

                                                 
69 Nippon Sheet Glass Spacia. 
70 Weinläder, H et al. VIG – Vacuum Insulation Glass.  
71 Ibid. 
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5.3.2.1.2 Metallskiva  

 
Figur 9: Panel med hölje av metallskivor.72 

För metallskivor finns liksom för glasskivor möjligheten att välja om VIP med sådant hölje 
ska bestå av en kärna eller ej. Precis som för glashöljen är också ett hölje av metall tätt mot 
eventuellt läckage av fukt och gaser.73  
 
En fördel med metallhölje är att det är stöttåligt vilket gör att man med fördel använder det 
där påfrestningarna är stora. Nackdelen är dock metallers densitet vilket gör att VIP med 
metallhölje blir tunga på grund av de tjocka metallskivorna. En tung VIP leder till att den blir 
svårhanterbar samtidigt som transportkostnaderna ökar. En annan nackdel att beakta om man 
väljer ett hölje av metall är att metaller har mycket hög värmeledningsförmåga, vilket leder 
till att stora köldbryggor bildas längs panelens kanter.74 
 

5.3.2.1.3 Polymerskiva  

 
Figur 10: Polymerskiva.75 

För polymerskivor finns liksom för glasskivor och metallskivor möjligheten att välja om en 
VIP med sådant hölje ska bestå av en kärna eller ej. Till skillnad mot de andra är ett 

                                                 
72 Willems, Wolfgang M. The Next Generation of Insulation Materials: Vacuum Insulation.  
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Plastmekano.  
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polymerhölje inte tätt mot eventuellt läckage av fukt och gaser, vilket beror på att dagens 
tillverkningsteknik ännu inte gör det möjligt.76 
 
Fördelar med polymerskivor är att polymerer har låg värmeledningsförmåga till skillnad mot 
metaller vilket gör att inga betydande köldbryggor uppstår längs med panelens kanter. 
Nackdelar med att använda polymerer som höljmaterial är att de inte är diffusionstäta och att 
polymererna avger gaser som leder till en förkortad livslängd.77 
 

5.3.2.1.4 Polymerfolie 

 

 
Figur 11: Polymerfolie.78 

Till skillnad från ovan nämnda höljmaterial har ett hölje av polymerfolie inte den stabilitet 
som krävs för att kunna upprätthålla ett vakuum utan att det finns en inre kärna. Därför är en 
kärna alltid ett måste om höljet ska bestå av polymerfolie. 
 
Fördelar med polymerfolier är att det är lätt och billig att försluta ett sådant hölje då ingen 
avancerad utrustning krävs. Det enda som fordras är enbart hög temperatur för att kanterna 
ska kunna smältas samman med varandra. En annan god egenskap är att polymerer har låg 
värmeledningsförmåga till skillnad mot metaller vilket gör att inga betydande köldbryggor 
uppstår längs med panelens kanter. Nackdelar med att använda polymerer som höljmaterial är 
att de inte är diffusionstäta och att polymererna avger gaser som leder till en förkortad 
livslängd.79 
 

5.3.2.1.5 Metallfolie  

 
Figur 12: Metallfolie.80 

Ett hölje av metallfolie har liksom ett hölje av polymerfolie inte den stabilitet som krävs för 
att kunna upprätthålla ett vakuum utan att det finns en inre kärna. Därför är även här en kärna 
ett måste. 
 

                                                 
76 Thorsell, Thomas I. Vacuum insulation in buildings, Means to prolong service life. 
77 Ibid. 
78 Kährs.  
79 Thorsell, Thomas I. Vacuum insulation in buildings, Means to prolong service life.  
80 Staples. 
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En stor fördel med metallfolie är att det är tätt mot eventuellt läckage av fukt och gaser. 
Användning av metallfolie har dock vissa nackdelar så som att det kan gå sönder då 
metallfolien är mycket tunn, den är också svår att försluta vilket leder till att skarvarna inte 
blir helt täta. Vidare är ett hölje enbart av metallfolie inte det bästa höljmaterialet då det bildas 
köldbryggor längs panelens kanter på grund av metallers goda värmeledningsförmåga.81  
 

5.3.2.1.6 Polymer- och metallfolielaminat  

 
Figur 13: Struktur för uppbyggnad av kompositpolymerhölje.82 

Polymer- och metallfolielaminat är uppbyggt av olika polymer- och metallskikt för att erhålla 
bästa möjliga egenskaper hos höljet. I ett sådant hölje nyttjas de goda egenskaperna hos 
polymerer respektive metaller. För ett hölje av polymer- och metallfolielaminat uppstår därför 
endast små köldbryggor längs panelens kanter samtidigt som att diffusionen längs skarvarna 
blir mycket låg. Andra fördelar med vissa polymer- och metallfolielaminat är att de är 
resistent mot korrosion och att de är tåliga mot mekanisk yttre påverkan.83 

5.3.3 Getter och Desikanter 

Getter och desikanter är komponenter eller kemikalier som tillsätts kärnan vid produktion. 
Uppgiften är att fånga den fukt och de gaser som antingen tränger in genom höljet eller bildas 
inuti kärnan beroende på kärnmaterial. Getter är utvecklade för att absorbera gaser och 
desikanter för att absorbera fukt. Därmed förhindrar de till ett ökat tryck i kärnan och 
förlänger livslängden för en VIP.84 
 
För att getter och desikanter ska kunna fungera på bästa möjliga sätt måste man vid 
produktionen anpassa dem till den uppskattade mängd gas och fukt som kommer att finnas i 
panelen. Som tidigare nämnts fungerar en kärna bestående av kisel som en desikant i sig själv 

                                                 
81 Thorsell, Thomas I. Vacuum insulation in buildings, Means to prolong service life.   
82 Hanita Coatings. High Barrier Laminates for Vacuum Insulation Panels.  
83 Hanita Coatings. High Performance Flexible Packaging.  
84 Thorsell, Thomas I. Vacuum insulation in buildings, Means to prolong service life.  
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och därmed behöver en obetydlig mängd kemikalier tillföras vid produktionen.85 Då det är 
nödvändigt att tillsätta getter i en kärna för att absorbera eventuella gaser är till exempel 
barium ett alternativt material.86 

5.4 Kända och möjliga kombinationer av vakuumisoleringspaneler  

Som har beskrivits i kapitel 5.3 kan en VIP vara uppbyggda av olika kärn- och höljmaterial. 
Beroende på vilket användningsområde en panel ska ha lämpar sig vissa kombinationer av 
kärna och hölje bättre än andra. De kombinationer som är kända idag och de som är möjliga i 
framtiden visas i figur 14 nedan. 
 

 
Figur 14: Kända och möjliga kombinationer av olika vakuumisoleringspaneler.87 
 

 
 
 

                                                 
85 Simmler, Hans et al. Vaccum Insulation Panel, Study on VIP-components and Panels for Service Life, 
Prediction of VIP in Building Applications (Subtastk A).  
86 The Valve Page. 
87 Cremers, Jan M. Typology of Applications for Opaque and Translucent VIP in the Building Envelope and their 
Potential for Temporary Thermal Insulation.  
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6. TEORI - EKONOMI 
I detta kapitel presenteras den grundläggande teori avseende ekonomi som finns för studien. 
Kapitlet beskriver olika typer av investeringskalkyler som används idag. Avslutningsvis följer 
en motivering om vilken investeringskalkyl som används för studien.  

6.1 Investeringskalkyler 

Investeringskalkyler används i många sammanhang för att bedöma lönsamheten för 
långsiktiga investeringar. I en investeringskalkyl tas hänsyn till framtida in- och utbetalningar 
som blir på grund av en investering, där dessa in- och utbetalningar diskonteras med hjälp av 
en kalkylränta. En investeringskalkyl kan också användas för att bedöma vilket av flera 
investeringsalternativ som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hjälp av metoderna nedan.88 

6.1.1 Payoffmetod 

En variant av investeringskalkyler är payoffmetoden. Payoffmetoden är en av de enklaste 
metoderna för investeringskalkyler och går ut på att beräkna hur lång tid det tar innan 
intäkterna blivit lika stora som investeringarna som gjorts. Metoden tar inte hänsyn till att det 
är olika värden på betalningsflöden beroende på när betalningarna inträffar. Med 
payoffmetoden görs en beräkning för antalet år som behövs för att täcka grundinvesteringen 
med det årliga inbetalningsöverskottet.89 

6.1.2 Livscykelkostnad 

Livscykelkostnad (LCC) är den totala kostnaden för en produkt eller ett system under hela 
dess livslängd.90 Det är inte investeringskostnaden som är den avgörande faktorn då man gör 
en LCC-analys utan det är den totala kostnaden som styr. En hög investeringskostnad behöver 
därmed inte betyda en hög totalkostnad. En sådan investering kan medföra lägre kostnader för 
drift och underhåll i framtiden jämfört med andra investeringsalternativ med lägre 
investeringskostnad. En LCC-analys är helt inriktat på kostnader och säger ingenting om en 
eventuell investering kommer bidra till lönsamhet.91 
 
Beräkning av LCC görs enligt följande formel:92 
 
 

(7) 
 

 Investeringskostnad 
 Driftskostnad 
 Underhållskostnad 

                                                 
88 bokforingstips.se.  
89 Ibid. 
90 Energimyndigheten – Livscykelkostnad.  
91 Carlsson, Christian. Livscykelperspektiv i byggprocessen – en undersökning av dagens användning.  
92 Ibid.  
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 Tid 
 Livslängd 
 Real kalkylränta 

 

6.1.3 Livscykelvinst 

Livscykelvinst (LCP) är skillnaden mellan kostnad och intäkt för en investerings totala 
livslängd. Vid en LCP-analys är det vinsten som är den avgörande faktorn till skillnad mot en 
LCC-analys som bygger på totalkostnaden för en investering.93 
 
Följande frågor är viktiga att ta hänsyn till för att avgöra lönsamheten av en investering som 
ska göras med hjälp av LCP:94 

 

• Hur stor är investeringskostnaden?  
• Vilken livslängd kommer investeringen att ha?  
• Vilka årliga in- och utbetalningar genererar investeringen?  

• Kommer investeringen att ha något restvärde?  
• Vilken kalkylränta ska företaget använda sig av?  

 
Beräkning av LCP görs enligt följande formel:95 
 

 
(8) 

 
 Investeringskostnad 
 Driftskostnad 
 Underhållskostnad 
 Intäkt i form av hyra etc. 
 Restvärde 
 Tid 
 Livslängd 
 Real kalkylränta 

6.1.4 Nuvärdesmetod 

En variant av investeringskalkyler är nuvärdesmetoden. Nuvärdesmetoden innebär att man 
med hjälp av en kalkylränta diskonterar alla in- och utbetalningar till ett nuvärde. Därmed kan 
betalningar som sker vid olika tidpunkter jämföras. Nuvärdet talar om vad värdet på alla in- 
och utbetalningar som sker i framtiden är idag.96 
   

                                                 
93 Ibid. 
94 expowera. Investeringsberäkning.  
95 Carlsson, Christian. Livscykelperspektiv i byggprocessen – en undersökning av dagens användning. 
96 bokforingstips.se. 
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6.1.5 Annuitetsmetod 

En variant av investeringskalkyler är annuitetsmetoden. Annuitetsmetoden bygger på 
nuvärdesmetoden där man diskonterar alla framtida in- och utbetalningar för att sedan fördela 
nuvärdet på jämna annuiteter över investeringens totala livslängd. De annuiteter som erhålls 
ur metoden är ett antal årligen lika stora belopp. Denna metod används för att det ska vara 
möjligt att jämföra olika investeringsalternativ som har olika lång livslängd.97 

6.1.6 Internräntemetod 

En variant av investeringskalkyler är internräntemetoden. Internräntemetoden innebär att man 
räknar fram den ränta, internränta, som ger att kostnader och intäkter är lika stora. Med 
internräntemetoden kan man se om en investering är lönsam eller ej genom att den 
framräknade internräntan jämförs med ett företags kalkylränta. Är investeringens internränta 
högre än företagets kalkylränta kan investeringen ses som lönsam.98 

6.2 Val av investeringskalkyl 

Tanken med denna studie är att undersöka huruvida det är ekonomiskt lönsamt att använda 
VIP i ytterväggar vid nyproduktion samt vilken isolertjocklek som är mest ekonomisk lönsam. 
Detta kommer att undersökas med hjälp av två simuleringsfall med tillhörande delfall som 
beskrivs i avsnitt 8.1.1. I det första simuleringsfallet är alla kostnader i nutid och därför 
jämförs enbart investeringskostnaden för traditionell isolering med investeringskostnaden för 
VIP. Det andra simuleringsfallet baseras på ett antal olika kostnader för en byggnad under 
hela dess livslängd, därför görs en LCC-analys. LCC-anlysen studeras sedan med hjälp av 
nuvärdesmetoden för att kunna jämföra de olika kostnaderna vid samma tidpunkt.  

                                                 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
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7. TEORI - TEKNIK 
I detta kapitel presenteras kort grundläggande teori avseende sandwichelement som finns för 
studien. Kapitlet följs sedan av en kortfattad beskrivning om uppbyggnad och tillverkning 
samt ett avsnitt om rekommendationer för bärande konstruktioner. Avslutningsvis följer 
anvisningar för val av bärankare och klämbygel.   

7.1 Sandwichelement 

Sandwichelement är prefabricerade element som används som 
bärande ytterväggar i byggnader. Dessa element kan uppta såväl 
horisontal- som vertikalkrafter eller kombinationer av dessa.99 
 
Ett sandwichelement består till stor del av betong som är ett fukt- 
och brandtåligt material. Betong har även en mycket hög 
värmekapacitet vilket gör att värme lagras i ytterväggarna som 
sedan utnyttjas när värme behöver tillföras byggnaden. Detta 
leder till en jämnare inomhustemperatur samt en lägre 
energianvändning för en byggnad.100 Betongens höga densitet är 
mycket bra ur ljudsynpunkt, den isolerar effektivt mot ljud som 
fortplantas genom luften. Vidare är betong ett stabilt material 
som leder till låga underhållskostnader 101  
 

                                                 
99 Betongvaruindustrin. Bygga med prefab.  
100 Abetong, Heidelberg Cement Group.  
101 Betongvaruindustrin. Bygga med prefab. 

 
Figur 15: Uppbyggnad av ett 
sandwichelement 
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7.1.1 Uppbyggnad och tillverkning 

Ett sandwichelement är uppbyggt av en tjock bärande innerskiva 
och en yttre fasadskiva, båda av betong, med mellanliggande 
isolering. Isoleringen utgörs vanligtvis av cellplast eller mineralull 
i ett lager om 150 mm. Den yttre lättare fasadskivan förbinds med 
rostfria bärankare och klamrar till den bärande innerskivan.102 
 

Sandwichelement till ytterväggar tillverkas färdiga på fabrik under 
kontrollerade förhållanden med hög noggrannhet, där enbart 
fogning och målning återstår efter att elementen monterats på 
plats. En fördel med att dessa element tillverkas inomhus i fabrik 
är att de blir väderskyddade och hinner torka innan de monteras på 
plats till skillnad mot platsgjutna ytterväggar. Storleken på ett 
väggelement kan göras upp till 7,2 meter långa och upp till 3,8 
meter höga. Detta på grund av att formarnas storlek och 
tillverkningsborden är begränsande faktorer, samt att transporter 
och montering försvåras av alltför stora element.103 

 

Då ett betongfasadelement tillverkas sker det oftast i en liggande form vanligtvis av trä eller 
stål. En stålform är att föredra då tillverkning av många liknande element ska göras och en 
form gjord av trä då måtten på elementen varierar. Ett sätt att tillverka ett element är med så 
kallad positiv gjutning, vilket innebär att den tjocka inre skivan gjuts först där ankare och 
klamrar redan har najats fast. Därefter monteras isoleringen så att ingen genomträngning av 
betong kan förekomma vid nästa gjutning av fasadskivan. Maximalt tillverkas ett element per 
form och dag.104 
 
Ett väggelements ankare är monterade i vertikalled (bärankare) och horisontalled 
(horisontalankare) och är vanligtvis centrerade vid elementets mitt. Detta för att minimera 
eventuella excentriska rörelser. Bärankarens uppgift är att ta upp de krafter i vertikalled som 
uppstår på grund av fasadskivans tyngd och föra in dem i den bärande konstruktionen. Den 
horisontella ankarens uppgift är att ta upp horisontalkrafter i form av vindlast samt rörelser på 
grund av temperaturändringar. Längs med elementets kanter placeras klamrar som ska klara 
av att ta upp vindens sugkraft samt rörelser på grund av temperaturändringar liksom de 
horisontella ankarna.105 

                                                 
102 Abetong, Heidelberg Cement Group. 
103 Betongvaruindustrin. Bygga med prefab. 
104 Gösta Lindström, teknisk chef, Strängbetong AB. Intervju den 4 februari 2009. 
105 Betongvaruindustrin. Bygga med prefab. 

 
Figur 16 Uppbyggnad av 
bärankare och klamrar 
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Figur 17: Tillverkning av ett sandwichelement. 

7.2 Rekommendationer för bärande konstruktioner 

BBR säger att byggnadsverksdelar och material som ingår i bärande konstruktioner skall 
antingen vara beständiga eller kunna skyddas och underhållas, så att kraven i brottgräns- och 
bruksgränstillstånd uppfylls under byggnadsverkets livslängd.106 (BFS 2003:6) 
 

Är permanent skydd inte möjligt skall förväntade förändringar av egenskaperna beaktas vid 
dimensioneringen eller också skall konstruktionen utformas så att de påverkade delarna blir 
åtkomliga för återkommande skyddsåtgärder.107 
 
Enligt BBR 15 avsnitt 2:13 avseende beständighet ser rekommendationerna ut som följande: 
 
”2:13 Beständighet 
Med livslängd avses den vid dimensioneringen förväntade tid under vilken konstruktionen 
med normalt underhåll uppvisar erforderlig funktionsduglighet. Om inte annat kan påvisas 
vara riktigare med hänsyn till byggnadsverkets art bör den dimensionerande livslängden för 
konstruktioner i säkerhetsklass 2 och 3 väljas till minst 50 år för byggnadsverksdelar som är 
åtkomliga för inspektion och underhåll och 100 år för byggnadsverksdelar som inte är 
åtkomliga för inspektion och underhåll. (BFS 2003:6) 
Om någon annan livslängd än de ovan angivna väljs bör detta anges i bygghandlingarna. 
(BFS 2003:6) 

7.3 Anvisningar för val av ankare och klämbygel 

Valet av ankare och klämbygel kan antingen göras med beräkningar eller med hjälp av 
tabeller från respektive tillverkare. Med tabeller fås smidigt de ankare och byglar som krävs 
för att bära den yttre fasadskivan samt ta upp de krafter som påverkar den. Tabeller som visar 
val av ankare och klämbygel presenteras nedan i tabell 4 respektive tabell 5. 
 
Tabell 4 är uppbyggd på så sätt att för ett givet element med bestämd isoler- och 
fasadskivetjocklek erhålls typ och antalet ankare för den aktuella last som påverkar 

                                                 
106 Boverkets konstruktionsregler, 2003. Regelsamling för konstruktion, kap 2 Allmänna regler för bärande 
konstruktioner. 
107 Ibid. 
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fasadskivan. Tabell 5 är uppbyggd på samma sätt som tabell 4 förutom att typ och antalet 
klämbyglar erhålls istället. 
 

 



43 
 

 
Tabell 4: Ankarlasttabeller för bärankare med ankardiameter 5; 6,5; 8 och 10 mm.108 

                                                 
108 Halfen, Förankringssystem för sandwichelement SPA 95.  
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Tabell 5: Ankarlasttabeller för klämbygel med ankardiameter 3, 4 och 5 mm.109 

 

                                                 
109 Ibid. 
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8. Simulering 
I detta kapitel presenteras den byggnad som studiens simuleringar utförs på. Sedan följer en 
kort beskrivning om de simuleringsfall som kommer göras samt antaganden för byggnaden i 
de olika fallen. Avslutningsvis följer en kort beskrivning om de beräkningar av köldbryggor 
som görs för studien.  

8.1 Byggnaden 

Byggnaden som denna ekonomiska analys bygger på är en fiktiv byggnad. Med utgångspunkt 
från ett nybyggt flerbostadshus i Hammarby Sjöstad har mått och planering efterliknats i den 
framtagna byggnaden för att erhålla en så verklig byggnad som möjligt. 
 
Byggnaden är 6 våningar hög med fyra lägenheter per våning. Byggnaden innehåller två 
trapphus med hiss och dessa utrymmen ses som uppvärmda. Lägenheterna i byggnaden är 
från 3 rok till 5 rok där arean varierar mellan 60,0 m2 och 124,9 m2. De fem första våningarna 
är identiska med varandra medan den översta våningen består av 4 något mindre lägenheter 
med takterrass istället för utanpåliggande balkong. 
 
Byggnadens stomme består av prefabricerade betongelement där ytterväggarna är av bärande 
sandwichelement med varierande isolermaterial och isolertjocklek i de olika simuleringsfallen 
nedan.  

8.1.1 Simuleringsfall för byggnaden 

I föregående kapitel har uppbyggnaden av ett sandwichelement förklarats och i följande två 
simuleringsfall kommer endast förluster i form av transmissionsförluster genom byggnadens 
ytterväggar att studeras.  

8.1.1.1 Fall 1 

I det första simuleringsfallet i denna studie görs en investeringskostnad avseende 
materialkostnad och minskad försäljningsintäkt på grund av förlorad area. En ökning av 
isolertjockleken ger upphov till en mindre försäljningsarea, med lägre intäkter som följd då 
yttermåtten för byggnaden är låsta. Synsättet för detta fall är att en byggherre bygger en 
fastighet för att sedan sälja den för ett visst kvadratmeterpris, där totalkostnaden ska göras så 
liten som möjligt för att maximera vinsten. Totalkostnaden utgörs här av materialkostnad 
avseende isolering samt den minskade försäljningsintäkt som blir på grund av den förlorade 
arean, som annars skulle ge en intäkt vid försäljning. Ekonomisk lönsamhet anses vara då 
totalkostnaden för en yttervägg med VIP understiger totalkostnaden för en yttervägg med 
cellplast.  
 
Simuleringsfallet är uppbyggt på att byggnadens yttervägg ursprungligen inte har någon 
isolering och därmed varken materialkostnad eller minskad försäljningsintäkt på grund av 
förlorad area. Därefter ökas isolertjockleken med ökad materialkostnad och minskad 
försäljningsintäkt som följd. Denna beräkning görs för en yttervägg med cellplast och för en 
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yttervägg med VIP. Resultaten jämförs sedan med varandra för att kunna avgöra huruvida det 
är ekonomiskt lönsamt att använda VIP i ytterväggar vid nyproduktion. 
 
För att kunna se hur Fall 1 är beroende av olika ingående parametrar följer nedan olika delfall 
där en parameter för varje simulering har ändrats från ursprungsfallet.   

Fall 1.1 

I Fall 1.1 sker beräkningarna på samma sätt som i Fall 1 förutom att kvadratmeterpriset har 
ändrats. Prisändringen har gjorts för att kunna erhålla det minsta kvadratmeterpris som ger 
ekonomisk lönsamhet för respektive isolertjocklek. Ekonomisk lönsamhet är även här då 
totalkostnaden för en yttervägg med VIP är lägre än totalkostnaden för en yttervägg med 
cellplast. 

 

Fall 1.2 

I Fall 1.2 sker beräkningarna på samma sätt som i Fall 1 förutom att ytterväggsarean har 
ändrats. Areaändringen har gjorts för att kunna erhålla den största ytterväggsarean som ger 
ekonomisk lönsamhet för respektive isolertjocklek. Ekonomisk lönsamhet är även här då 
totalkostnaden för en yttervägg med VIP är lägre än totalkostnaden för en yttervägg med 
cellplast.   

8.1.1.2 Fall 2 

I det andra simuleringsfallet i denna studie görs en LCC-analys baserad på material- och 
driftkostnad. Driftkostnaden avser enbart transmissionsförluster genom ytterväggen för en 
byggnad placerad i Stockholms innerstad. Som i Fall 1 ovan avser materialkostnaden enbart 
kostnaden för isoleringen i ytterväggen. 
 
Ekonomisk lönsamhet i detta fall anses vara då totalkostnaden för en yttervägg med VIP 
understiger totalkostnaden för en yttervägg med cellplast där isolertjockleken är 200 mm. Om 
totalkostnaden blir lägre tas den mest ekonomiskt lönsamma isolertjockleken fram. Synsättet 
är att en byggherre bygger en fastighet för att sedan själv förvalta den vilket medför att 
driftkostnaden då är viktig att ta hänsyn till. Simuleringsfallet görs för att visa den totala 
kostnaden av de parametrar som studeras och inte enbart se till en kortsiktig lönsamhet som 
görs i Fall 1. 
 
Simuleringsfallet är uppbyggt på att byggnadens yttervägg ursprungligen inte har någon 
isolering och därmed ingen materialkostnad, däremot är driftkostnaden som störst då ingen 
isolering i ytterväggen finns. Därefter ökas isolertjockleken med ökad materialkostnad som 
följd medan driftkostnaden minskar. Denna beräkning görs för en yttervägg med cellplast och 
en yttervägg med VIP, där totalkostnaderna sedan jämförs med varandra. Beräkningarna för 
cellplast görs för isolertjockleken 200 mm. Anledningen är de komplikationer som kan uppstå 
vid till exempel infästningar och anslutningar men även utseendemässigt om isolertjockleken 
blir alltför stor. Däremot varierar isolertjockleken för VIP för att kunna se om driftkostnaden 
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kan minskas så pass mycket att totalkostnaden blir lägre än totalkostnaden för cellplast med 
isolertjocklek 200 mm. Därefter tas den mest ekonomiskt lönsamma isolertjockleken fram. 
 
Som i fall 1 görs även här olika delfall för att se de olika ingående parametrars inverkan. 
Även här ändras en parameter för varje simulering jämfört med ursprungsfallet Fall 2. 
 

Fall 2.1 

I Fall 2.1 sker beräkningarna på samma sätt som i Fall 2 förutom att materialkostnaden för 
VIP har ändrats. Ändringen har gjorts för att erhålla den materialkostnad som ger ekonomisk 
lönsamhet och den isolertjocklek som är mest ekonomiskt lönsam. De materialkostnader för 
VIP som studeras är 20 000 kr/m3, 30 000 kr/m3, 40 000 kr/m3, 50 000 kr/m3 och 61 914 
kr/m3. 

 

Fall 2.2  

I Fall 2.2 sker beräkningarna på samma sätt som i Fall 2 förutom att den årliga 
energiprisändringen har ändrats. Ändringen har gjorts för att erhålla den energiprisändring 
som ger ekonomisk lönsamhet och den isolertjocklek som är mest ekonomiskt lönsam. De 
energiprisändringar som studeras är -10%; -5%; ±0%; 2,5%; 5,4%; 7,5% och 10%.  
 

Fall 2.3  

I Fall 2.3 sker beräkningarna på samma sätt som i Fall 2 förutom att normalårstemperaturen 
för orten där byggnaden är belägen har ändrats. Ändringen har gjorts för att erhålla den 
normalårstemperatur som ger ekonomisk lönsamhet och den isolertjocklek som är mest 
ekonomiskt lönsam. De normalårstemperaturer som studeras är -2 ˚C; 0 ˚C; 2 ˚C; 4 ˚C; 6,6 ˚C 
och 8 ˚C. 

8.1.2 Antaganden för simuleringsfallen 

För att möjliggöra simuleringarna som beskrivits ovan krävs att samtliga ingående parametrar 
är kända. Vissa av parametrarna måste därför antas med hjälp av tidigare värden och dess 
förändring i tiden medan andra antas med rimlig uppskattning för att resultatet ska bli så likt 
verkligheten som möjligt. 
 
Vid fastställande av energiprisändringen som varit har en sammanställning gjorts över det 
energipris som presenterats av Statistiska centralbyrån för åren 1997-2007. Ur kurvan har en 
medelprisökning används i simuleringsfall 2.       
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Diagram 4: Energipris för en normbostad 70 m2, 3 rok med en årlig konsumtion på 1200 kWh. Priserna anger 
totalpriset för kund, det vill säga elhandelspris, elcertifikatavgift, nätavgift, skatt och moms.110 

 
Nedan följer en sammanställning av de parametrar som ingår i simuleringsfall 1 och 2.  
 
Ytterväggsarea (Ändras i Fall 1.2) 1635,7 m2 
Area per våning 473 m2 
Livslängd  50 år 111 
Energipris  2,151 kr/kWh 112 
Real kalkylränta 4 % 113 
Årlig energiprisökning (Ändras i Fall 2.2) 5,42 % 114 
Försäljningspris (Ändras i Fall 1.1) 66 000 kr/m2 115 
Priscellplast 1064,3 kr/m3 116 
PrisVIP (Ändras i Fall 2.1) 61914 kr/m3 117 
Tabell 6: Värden som används i simuleringsfall 1 och 2. 

                                                 
110 Statistiska centralbyrån.  Priser på el för hushållskunder jan 1997- jan 2007. 
111 Boverkets byggregler, 2008. Regelsamling för byggande, kap 9 Energihushållning. 
112 Statistiska centralbyrån.  Priser på el för hushållskunder jan 1997- jan 2007. 
113 Edkalkyl. Kalkylparametrar.  
114 Diagram 4. 
115 Skanska. Stockholm, Lilla Bantorget. 
116 Beräknat från tabell 10. Isover, EPS Styrolit Isolerskiva S80. 
117 Beräknat från tabell 10. Va-Q-tec, Va-Q-vip. 
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Normalårstemperatur (Ändras i Fall 2.3) 6,6˚C 
Inomhustemperatur 20˚C 
Gratisvärmetillskott 3˚C 
Skorr 6˚C 99500˚Ch/år 
Skorr 7˚C 91400˚Ch/år 

Skorr 6,6˚C 94640˚Ch/år 
Tabell 7: Värden för ett hus placerat i Stockholm. 

 
Material Tjocklek 

[m] 
λ-värde 
[W/mK] 

R-värde 
[m2K/W] 

Rsi - - 0,13 
Betong 0,15 1,7 0,088235294 
Cellplast tcellplast 0,036 tcellplast/0,036 
Betong 0,07 1,7 0,041176471 
Rse - - 0,04 
Tabell 8: Materialdata för yttervägg med cellplast som isolermaterial. 

 
Material Tjocklek 

[m] 
λ-värde 
[W/mK] 

R-värde 
[m2K/W] 

Rsi - - 0,13 
Betong 0,15 1,7 0,088235294 
VIP tVIP 0,0036 tVIP/0,0036 
Betong 0,07 1,7 0,041176471 
Rse - - 0,04 
Tabell 9: Materialdata för yttervägg med VIP som isolermaterial.  
 

8.2 Beräkningar av köldbryggor 

I mötet mellan två VIP uppstår alltid oönskade köldbryggor. För att ta reda på hur stor 
påverkan skarven mellan panelerna har kommer beräkningar av värmeflödet att göras i 
COMSOL Multiphysics 3.4. För att sedan se om utformningen av skarven spelar någon roll 
görs samma beräkning på tre olika skarvar som sedan jämförs med en panel utan skarv. 
Samtliga paneler har tjockleken 27,8 mm och är omslutna av ett hölje med 50 µm 
aluminiumfolie. 
 
Den första lösning är den lösning som inte har någon skarv i mötet mellan panelerna. Den 
andra utformningen på skarven är då två paneler möts med vinkelräta kanter. Den tredje 
utformningen på skarven är då två paneler möts med 45° lutning och i den fjärde 
utformningen är lutningen 15,5°. 
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9. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel presenteras de resultat som erhållits ur studien som gjorts. 

9.1 Resultat VIP 

I diagram 5 och tabell 10 nedan presenteras olika tillverkare av VIP. I diagrammet och 
tabellen presenteras också en tillverkare av traditionell isolering. Den traditionella isoleringen 
visar fyra olika isolermaterial som används idag beroende på ändamål. Diagrammet visar 
Kostnad per värmemotstånd, KR, och bygger på en sammanställning som gjorts för respektive 
VIP. Diagrammet är gjort för att få en jämförelse på olika VIP sinsemellan men även för att få 
en uppfattning hur de förhåller sig kostnadsmässigt jämfört med traditionell isolering. I 
resultatet syns att traditionell isolering är avsevärt mer kostnadseffektivt per värmemotstånd 
jämfört med VIP. Diagrammet visar också att den billigaste traditionella isoleringens KR-
värde är drygt en femtedel jämfört med KR-värdet för den VIP som är billigast.   
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Diagram 5: Sammanställning av KR-värdet för olika VIP jämfört med traditionell isolering.    
 

Den sammanställning som ligger till grund för resultaten i diagram 5 presenteras nedan. I 
sammanställningen visas förutom KR-värdet en rad egenskaper för respektive VIP som gör de 
jämförbara med varandra och med traditionell isolering. Värt att nämna är att livslängden för 
respektive VIP skiljer sig avsevärt från varandra. Sammanställningen visar att den billigast 
panelen har den kortast livslängden.  



52 
 

Produktnamn Kärna Hölje

Densitet

(kg/m3)

λ-värde

(W/mK)

Tjocklek 

(mm)

Storlek

(m2)

Gastryck

(mbar)

Tryckhållfasthet 

(kPa)

10% kompression

Livslängd

(år)

Kostnad/

panel

Kostnad/R-värde*m2

(€K/W)

Glacier Bay

Barrier Ultra-R Aerogel Polypropylen 300 0,003 30

914,4x558,8

=0,51 0,06664 Inga uppgifter 35+ 345 $ 53,65

Va-Q-tec

Va-Q-vip B

Kiseldioxid-

pulver

3 lager 

metallicerad 

polyeten (PET) 200 0,007 20

1000x600

=0,6 0,5-3 160 30+ 65,80 € 38,38

Va-Q-tec

Va-Q-vip

Kiselkärna

med

organiska

fibrer

3 lager 

metallicerad 

polyeten (PET) 200 0,005 20

1000x600

=0,6 0,5-3 160 <50 65,80 € 27,42
Nanopore 

Insulation 

Nanopore VIP

Kiseldioxid-

pulver

Metaliserad

polyester 160 0,0036 25

600x450

=0,27 1-10

Tester

ej utförda 15+ 14 £ 9,14

Porextherm

Vacupor NT

Kiseldioxid-

pulver

3 lager 

metallicerad 

polyester och 

ett PE-lager 150-300 0,005 20

1000x600

=0,6 0,5-5 248 25 30 € 12,50

Isover

EPS Styrolit 

Isolerskiva S80 EPS-cellplast Inget ~40 0,038 70 5,76/pkt 1000

80 Korttids-

belastning

24 Långtids-

belastning 50+ 429 kr/pkt 4,01

Isover

XPS Styrofoam 

250 SL-A-N XPS-cellplast Inget ~25-50 0,034 100 2,77/pkt 1000

250 Korttids-

belastning

90 Långtids-

belastning 50+ 729 kr/pkt 8,88
Isover

Ultimate UNI-

skiva 37 Glasull Inget ~15-125 0,037 95 1000 Inga uppgifter 50+ 46,50 kr/m2 1,78

Isover

Markskiva 38 Mineralull Inget 140 0,038 50 4,8/pkt 1000

50 Långtids-

belastning 50+ 669 kr/pkt 10,43

 
Tabell 10: Sammanställning av olika VIP:s respektive egenskaper jämfört med traditionell isolering. 
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9.2 Resultat av simuleringsfall 

9.2.1 Fall 1 

I simuleringsfall 1 har en investeringskostnad gjorts avseende materialkostnad och minskad 
försäljningsintäkt på grund av förlorad area på ursprungsbyggnaden som beskrivits i avsnitt 
8.1. Beräkningen har gjorts för en yttervägg med cellplast respektive VIP och resultaten visas 
i diagram 6 och 7. I diagram 6 visas den totala kostnaden för en yttervägg med cellplast. 
Tydligt ses att kostnaden för förlorad försäljningsintäkt utgör den absolut största delen av 
totalkostnaden och att materialkostnaden kan ses som försumbar. I diagram 7 visas den totala 
kostnaden för en yttervägg med VIP. I det här fallet är båda parametrarna förlorad 
försäljningsintäkt och materialkostnad avgörande för totalkostnaden. På grund av det höga 
priset för en VIP som tidigare presenterats i tabell 10 är materialkostnaden betydligt större 
jämfört med kostnaden för förlorad försäljningsintäkt. I diagram 8 presenteras resultaten för 
en yttervägg med cellplast respektive VIP för samma U-värde. Med de antaganden som gjorts 
är resultatet att det är ekonomiskt lönsamt att använda sig av VIP i ytterväggar vid 
nyproduktion. 
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Diagram 6: Totalkostnaden för en yttervägg med cellplast med de antaganden som gjorts i Fall 1. 
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Diagram 7: Totalkostnaden för en yttervägg med VIP med de antaganden som gjorts i Fall 1. 
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Diagram 8: Totalkostnaden för en yttervägg med cellplast respektive VIP vid samma U-värde. 
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Fall 1.1 

I simuleringsfall 1.1 har kvadratmeterpriset ändrats i förhållande till Fall 1. Beräkningarna har 
genomförts på samma sätt för att erhålla det minsta kvadratmeterpris som ger ekonomisk 
lönsamhet att välja VIP istället för traditionell isolering för respektive isolertjocklek. I 
diagram 9 och 10 är materialkostnaden den samma som i Fall 1, men har fått en större 
betydelse då totalkostnaden blivit lägre. Diagram 11 visar de totalkostnader som blir då 
totalkostnaden för cellplast respektive VIP är lika stora. Det minsta kvadratmeterpris som ger 
ekonomisk lönsamhet för VIP är beräknat till 22 450 kr/m2.    
 
 
 

 
Diagram 9: Totalkostnaden för en yttervägg med cellplast då kvadratmeterpriset har ändrats till 22 450 kr/m2. 
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Diagram 10: Totalkostnaden för en yttervägg med VIP då kvadratmeterpriset har ändrats till 22 450 kr/m2. 
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Diagram 11: Totalkostnaderna som blir då totalkostnaden för en yttervägg med cellplast är lika stor som 
totalkostnaden för en yttervägg med VIP, där kvadratmeterpriset har ändrats till 22 450 kr/m2. 
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Fall 1.2 

I simuleringsfall 1.2 har ytterväggsarean ändrats i förhållande till Fall 1. Beräkningarna har 
genomförts på samma sätt för att erhålla den största ytterväggsarean som ger ekonomisk 
lönsamhet för respektive isolertjocklek. I diagram 12 och 13 är kostnaden på grund av 
förlorad försäljningsintäkt den samma som i Fall 1, dock har materialkostnaden ökat då 
ytterväggsarean har blivit större på grund av att fönsterarea har ersatts med ytterväggsarea. 
Diagram 14 visar de totalkostnader som blir då totalkostnaden för cellplast respektive VIP är 
lika stora. Den största ytterväggsarean som ger ekonomisk lönsamhet är beräknat till 4 825 
m2.    
 

 
Diagram 12: Totalkostnaden för en yttervägg med cellplast då väggarean har ändrats till 4 825 m2. 
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Diagram 13: Totalkostnaden för en yttervägg med VIP då väggarean har ändrats till 4 825 m2. 
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Diagram 14: Totalkostnaderna som blir då totalkostnaden för en yttervägg med cellplast är lika stor som 
totalkostnaden för en yttervägg med VIP, där ytterväggsarean har ändrats till 4 825 m2. 
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9.2.2 Fall 2 

I simuleringsfall 2 har en LCC-analys gjorts baserad på material- och driftkostnad på 
ursprungsbyggnaden som beskrivs i avsnitt 8.1 och resultatet visas i diagram 15. I 
diagrammet visas en graf över skillnaden av totalkostnaderna för respektive isolermaterial. 
Positivt värde i diagrammet menas att en yttervägg med cellplast är billigare jämfört med en 
yttervägg med VIP. Med de antaganden som gjorts är resultatet att det inte är ekonomiskt 
lönsamt att använda VIP istället för cellplast, då värdena i grafen aldrig är negativa.  
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Diagram 15: Graf över skillnaden av totalkostnaderna för respektive isolermaterial med de antaganden som 
gjorts i Fall 2. 
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Fall 2.1 

I simuleringsfall 2.1 har materialkostnaden ändrats i förhållande till Fall 2. Beräkningarna har 
genomförts på samma sätt för att avgöra om det är ekonomiskt lönsamt med VIP och i så fall 
vilken isolertjocklek som är mest ekonomisk lönsam för den materialkostnaden. De 
materialkostnader för VIP som har studerats är 20 000 kr/m3, 30 000 kr/m3, 40 000 kr/m3, 
50 000 kr/m3 och 61 914 kr/m3. I diagram 16 visas en graf för respektive materialkostnad. 
Den materialkostnad som ger ekonomisk lönsamhet av dem som studerats är 20 000 kr/m3 
och den mest ekonomisk lönsamma isolertjockleken är då 58 mm. 
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Diagram 16: Grafer över skillnaden av totalkostnaderna för respektive isolermaterial för olika materialpriser. 
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Fall 2.2  

I simuleringsfall 2.2 har den årliga energiprisändringen ändrats i förhållande till Fall 2. 
Beräkningarna har genomförts på samma sätt för att avgöra om det är ekonomiskt lönsamt 
med VIP och i så fall vilken isolertjocklek som är mest ekonomisk lönsam för den årliga 
energiprisändringen. De årliga energiprisändringar som har studerats är -10%; -5%; ±0%; 
2,5%; 5,4%; 7,5% och 10%. I diagram 17 visas en graf för varje årlig energiprisändring. Den 
årliga energiprisändring som ger ekonomisk lönsamhet av de som studerats är 10% och den 
mest ekonomisk lönsamma isolertjockleken är då 67 mm. 
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Diagram 17: Grafer över skillnaden av totalkostnaderna för respektive isolermaterial för olika årliga 
energiprisändringar. 
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Fall 2.3 

I simuleringsfall 2.3 har normalårstemperaturen för orten där byggnaden är belägen ändrats i 
förhållande till Fall 2. Beräkningarna har genomförts på samma sätt för att avgöra om det är 
ekonomiskt lönsamt med VIP och i så fall vilken isolertjocklek som är mest ekonomisk 
lönsam för den normalårstemperaturen. De normalårstemperaturer som har studerats är -2 ˚C; 
0 ˚C; 2 ˚C; 4 ˚C; 6,6 ˚C och 8 ˚C. I diagram 18 visas en graf för varje normalårstemperatur. 
Resultatet visar att ingen av de normalårstemperaturer som studerats leder till ekonomisk 
lönsamhet för VIP i ytterväggar.  
 

FALL 2.3

-4000000

-2000000

0

2000000

4000000

6000000

8000000

0
,0

0
0

0

0
,0

0
2

8

0
,0

0
5

6

0
,0

0
8

3

0
,0

1
1

1

0
,0

1
3

9

0
,0

1
6

7

0
,0

1
9

4

0
,0

2
2

2

0
,0

2
5

0

0
,0

2
7

8

0
,0

3
0

6

0
,0

3
3

3

0
,0

3
6

1

0
,0

3
8

9

0
,0

4
1

7

0
,0

4
4

4

0
,0

4
7

2

0
,0

5
0

0

0
,0

5
2

8

0
,0

5
5

6

0
,0

5
8

3

0
,0

6
1

1

0
,0

6
3

9

0
,0

6
6

7

0
,0

6
9

5

ISOLERTJOCKLEK [m]

[S
EK

]

8 ˚C

6,6 ˚C

4 ˚C

2 ˚C

0 ˚C

-2 ˚C

U=0,50 

W/m
2
K

 
Diagram 18: Grafer över skillnaden av totalkostnaderna för respektive isolermaterial för olika 
normalårstemperaturer. 
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9.3 Resultat av tekniska detaljer 

Nedan presenteras olika framtagna typdetaljer för VIP i ett sandwichelement jämfört med ett 
sandwichelement med 200 mm traditionell isolering. Detaljerna är uppbyggda så att de har 
samma U-värde för att få en bra jämförelse för detaljerna sinsemellan. Detalj 1 nedan visar en 
anslutning mellan yttervägg och mellanbjälklag för cellplast respektive VIP. Lösningarna 
bygger på ett tillverkningssystem som används för sandwichelement idag. Tydligt ses att 
avståndet mellan bärande innerskiva och fasadskiva blir betydligt kortare för en yttervägg 
med VIP jämfört med en yttervägg utfört med cellplast, vilket kan ses som en god fördel. I 
Detalj 2 nedan visas anslutning mellan yttervägg och fönster för cellplast respektive VIP. Då 
en yttervägg med VIP blir betydligt tunnare än en yttervägg med cellplast blir anslutningen 
med fönstret smidigare till skillnad mot när väggen består av cellplast. I det sistnämna fallet, 
då väggen består av cellplast krävs någon form av speciallösning för att förankra fönstret, då 
det inte går att fästa fönstret rakt ner i isoleringen. I den sista detaljen Detalj 3 presenteras 
uppbyggnad av ett terrasstak med cellplast respektive VIP. För att erhålla samma nivå mellan 
innergolv och terrassgolv krävs minst ett trappsteg eller ett uppstolpat golv på insidan. 
Elimineras nivåskillnaden med hjälp av uppstolpat golv och terrasslösningen utförs med VIP 
blir golvnivån betydligt lägre, drygt 250 mm. Detta kan i bästa fall leda till en extra försäljbar 
våning med ökade intäkter som följd.   
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Detalj 1: Anslutning mellan yttervägg och mellanbjälklag för cellplast respektive VIP. 
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Detalj 2: Anslutning mellan yttervägg och fönster för cellplast respektive VIP. 
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Detalj 3: Uppbyggnad av terrasstak med cellplast respektive VIP. 
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9.4 Resultat av köldbryggor 

Nedan presenteras resultatet av de beräknade köldbryggorna i skarven för olika lösningar där 
två VIP möter varandra. I tabell 11 visas storleken på den köldbrygga som blir för respektive 
lösning. I tabell 12 visas hur stor den procentuella skillnaden blir av köldbryggan jämfört med 
om ingen skarv finns. Som ses i tabell 12 spelar köldbryggan mycket stor roll och bara genom 
en liten förändring av hur de två panelerna möter varandra kan leda till att köldbryggan 
minskas avsevärt. Att minska köldbryggan till mindre än den som blir för typ 4 känns inte 
nödvändigt, då den procentuella skillnaden redan är låg. 
 
 

Köldbrygga ψ   

Skarv typ 1 0 W/mK 

Skarv typ 2 0,0082724 W/mK 

Skarv typ 3 0,0057950 W/mK 

Skarv typ 4 0,0021049 W/mK 

Tabell 11: Storlek på köldbrygga för respektive lösning. 

 

%-skillnad för en VIP 1m x 1m 

Skarv typ 1 0   

Skarv typ 2 9,2 % 

Skarv typ 3 6,4 % 

Skarv typ 4 2,3 % 
Tabell 12: Procentskillnad för respektive lösning. 
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Figur 18: Värmeflöde för skarv typ 1. 
 

 
Figur 19: Värmeflöde för skarv typ 2. 

 

 
Figur 20: Värmeflöde för skarv typ 3. 
 

 
Figur 21: Värmeflöde för skarv typ 4. 
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11. DISKUSSION  
I detta kapitel förs en diskussion om de resultat som erhållits ur studien och dess 
simuleringar.   
 
I det förväntade resultatet för detta examensarbete nämndes att företagens respektive panelers 
egenskaper förmodligen skulle skilja sig från varandra vilket det framtagna resultatet 
bekräftade. Däremot förväntades inte att det i dagsläget redan fanns en panel med lika lågt 
KR-värde som för traditionell isolering. Nackdelen med denna panel är dock att livslängden är 
begränsad till 15 år vilket medför att den troligtvis inte lämpar sig bra i byggnader. 
Gemensamt för samtliga paneler är att de inte uppnår boverkets råd avseende livslängd för 
byggnadsverksdelar och material som ingår i en bärande konstruktion. Som resultatet visar 
har den panel med längst livslängd avsevärt högre KR-värdet än den panel med lägst, vilket 
kan bero på kärnmaterialet och de tekniska krav som ställs på respektive panel. 
 
Eftersom de studerade panelerna tillvekas utomlands spelar valuta och växlingskurs en stor 
roll på det slutliga materialpriset. När examensarbetet påbörjades köptes den 15 september 
2008 en euro för 9,70 kr medan värdet för en euro som köptes den 24 februari 2009  var 11,30 
kr. Denna prisökning motsvarar en prisökning på 16,5% vilket visar att valutavärdet för en 
euro spelar en mycket stor roll för slutpriset på en panel.  
 
De simuleringar som gjorts har i vissa fall resulterat i att det är ekonomiskt att använda VIP 
som isolermaterial i ytterväggar. Beräkningarna i det första simuleringsfallet är enbart 
baserade på materialkostnad för isolermaterialet och den förlorade försäljningsintäkten som 
blir då isolertjockleken ökar. Resultatet visar att kostnaden för förlorad försäljningsintäkt 
utgör den absolut största delen vilket gör att materialkostnaden spelar mindre roll och 
beräkningsfallet gör det därmed ekonomiskt lönsamt. Anledningen till att Fall 1 har gjorts 
med en isolertjocklek upp till 500 mm för traditionell isolering är för att täcka in framtidens 
förmodade högre krav på energihushållning som skulle kunna kräva en ökad isolertjocklek. 
Den förlorade försäljningsintäkten som är den avgörande faktorn i det första simuleringsfallet 
baseras på ett högt kvadratmeterpris som råder i Stockholms innerstad. Det resultat som 
erhållits i Fall 1.1 tyder på att det inte är lönsamt att använda VIP i mindre städer där 
kvadratmeterpriset är betydligt lägre. I dagsläget är det önskvärt med mycket fönster i en 
bostad vilket är typiskt för den framtagna byggnaden. Det är inte säkert att den trenden 
kommer fortsätta i framtiden därför har det i Fall 1.2 studerats vikten av mer väggarea vilket 
skulle leda till en högre materialkostnad. Resultatet visar att det är lönsamt även om inga 
fönster skulle finnas på den framtagna byggnaden. Då det är ett måste med fönster tjänar man 
på att använda VIP som isolermaterial och ju större andel fönster desto mer vinning finns det i 
att använda VIP.   
 
Beräkningarna i det andra simuleringsfallet är baserade på material- och driftkostnad. 
Simuleringsfallet tar inte i beaktning att en större försäljningsarea erhålls när VIP används i 
ytterväggen, det kan vara en orsak till att resultatet inte är ekonomiskt lönsamt. Anledningen 
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till att totalkostnaden för respektive isolertjocklek med VIP jämförs med totalkostnaden för 
cellplast med isolertjocklek 200 mm är för att vi anser att det inte är lämpligt att ha tjockare 
isolering. En isolertjocklek som överstiger 200 mm kan troligtvis medföra problematik med 
infästningar och anslutningar men även utseendemässigt. Resultatet i Fall 2.1 visar att 
materialkostnaden måste bli avsevärt mycket lägre än i dagsläget för att möjliggöra 
ekonomisk lönsamhet. Möjligheter till ett lägre pris för VIP kan vara att ny teknik för 
tillverkning utvecklas, kostnaden för ingående material blir lägre, nya billigare alternativa 
ingående material används och att fler tillverkare börjar producera VIP som skapar 
konkurrens. Denna utveckling kan erhållas genom att efterfrågan på VIP ökar runt om i 
världen. Resultatet i Fall 2.2 visar att energiprisändring måste vara betydligt högre än den 
prisutveckling som har varit mellan 1997 till 2007 för att möjliggöra ekonomisk lönsamhet. 
Den energiprisändring som krävs är nästan 10%, vilket inte är sannolikt då ny 
teknikutveckling troligtvis kommer bidra till att energipriset sjunker i framtiden. Resultatet i 
Fall 2.3 visar att normalårstemperaturen för städer i Sverige aldrig är tillräckligt låg för att 
möjliggöra ekonomisk lönsamhet. Sveriges lägsta normalårtemperatur ligger långt över den 
temperatur som krävs och då normalårtemperaturen troligtvis stiger i framtiden kommer det 
aldrig bli ekonomiskt lönsamt när endast denna parameter ändras.   
 
De tekniska detaljerna togs fram för att lättare kunna se de fördelar som finns med att använda 
VIP jämfört med 200 mm cellplast i ett sandwichelement. Anledningen till att detaljer med 
200 mm cellplast har tagits fram för jämförelse är på grund av att vi tror att isoleringen i 
väggarna kommer att öka. Den ökade isolertjockleken kommer troligtvis medföra att 
komplikationerna med infästningar och anslutningar för tjockare isolering blir för stora. 
Detaljerna är uppbyggda så att de har samma U-värde för att få en bra jämförelse för 
detaljerna sinsemellan. Den detalj med 200 mm mellanliggande cellplast får ett långt avstånd 
mellan bärande innerskiva och fasadskiva vilket leder till att bärankarna blir längre. För att 
klara av det ökade momentet som blir på grund av avståndet krävs att diametern för järnen 
blir större. En stor diameter bidrar till att värmeflödet genom väggen ökar, dock leder långa 
järn till ett mindre värmeflöde. I bästa fall behöver detta inte vara ett problem då den nämnda 
för och nackdelen kan ta ut varandra. Troligtvis uppstår inte samma problematik med VIP 
mellan de två betongskikten. 
 
Vid anslutning mellan yttervägg med 200 mm cellplast och fönster krävs speciallösningar, till 
exempel en klack för att fästa fönstret i ytterväggen, vilket helt skulle kunna uteslutas då 
väggen är utförd med VIP. Därmed skulle anslutning mellan yttervägg med VIP och fönster 
bli betydligt enklare genom att fönstret kan fästas direkt i den bärande innerskivan. 
 
Ett annat ställe där det skulle vara lämpligt att använda VIP i förutom ytterväggar är vid 
takterrasser. Fördelen är att nivåskillnaden mellan ute och inne blir avsevärt mycket mindre 
jämfört om cellplast skulle användas. Denna skillnad gör att det uppstolpade golvet på insidan 
blir betydligt lägre. En fördel att använda VIP är också då nockhöjden styrs av detaljplan, 
eller annan anledning, det kan där i bästa fall leda till att en extra våning kan upprättas med 
ökad försäljningsintäkt som följd. Den extra materialkostnad som skulle bli av att välja VIP 
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skulle i så fall troligtvis inte spela någon roll då den ökade försäljningsintäkten skulle bli 
större än materialkostnaden tack vare ett extra våningsplan. 
 
Som resultatet visar spelar utformningen på skarven mycket stor roll. Skarvarna liknar 
varandra förutom att kontaktytan mellan dem blir längre i de olika fallen. Bara av att göra en 
liten förändring med att öka längden på kontaktytan påverkar det köldbryggans storlek 
avsevärt. Därför tror vi inte att det är nödvändigt att utforma komplicerade lösningar vid 
mötet mellan panelerna för att minimera köldbryggorna utan endast enkla utformningar skulle 
räcka. Dock har beräkningarna gjorts på en modell där panelerna ligger dikt an med varandra 
och därmed tas ingen hänsyn till eventuella luftspalter. Resultatet av beräkningarna är därför 
troligtvis bättre än vad resultatet skulle bli i ett verkligt fall. 
 
Detta examensarbete har resulterat i att vi anser att VIP är ett konkurrenskraftigt 
isolermaterial i jämförelse med traditionell isolering. Trots att vissa beräkningar tyder på att 
det inte är ekonomiskt lönsamt idag anser vi att ersätta traditionell isolering med VIP kan leda 
till många positiva konsekvenser så som mer försäljningsarea, lägre transportkostnader, 
mindre komplicerade infästningar och anslutningar men även utseendemässigt. 
Avslutningsvis vill vi att detta examensarbete ska leda vidare till att konstruktionslösningar 
tas fram och att VIP sedan börjar användas i byggnader. 
  



76 
 



77 
 

12. REFERENSER 

Litteratur  

Boverket. 2006. Energisk arkitektur – Sköna, driftsäkra och energieffektiva byggnader.  
ISBN: 91-7147-943-0.  
 
Karringer, Anders. 2008. Passivhus – studie om miljövänliga och energisnåla bostäder. 
Examensarbete i Byggteknik med arkitektur, Lunds Tekniska Högskola. 
 
Hagengran, Per och Stenberg, Karl. 2005-01-05. Orsaker till differenser mellan beräknad och 
faktisk energianvändning i nyproducerade flerbostadshus. Examensarbete i byggnadsteknik 
No. 349, Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Maas, Anton. 2008. Umweltbewusstes Bauen. ISBN-10: 3816775764 
 
Jóhannesson, Gudni. 2006-10-19. Lectures on Building Physics – Heat and Moisture 
Transfer. 
 
Boverkets byggregler. 2008. Regelsamling för byggande, kap 9 Energihushållning.  
ISBN: 978-91-86045-03-6. 
 
Boverkets konstruktionsregler. 2003. Regelsamling för konstruktion, kap 2 Allmänna regler 
för bärande konstruktioner. ISBN: 91-7147-740-3. 
 
Svensk Standard. 2007. SS-EN ISO 6946. Beteckning SS-EN ISO 6946:2007. 
 
Jensen, Lars. Värmebehovsberäkning, kursmaterial Installationsteknik FK. Bearbetat av 
Catarina Warfvinge. Reviderat 2001-02-08. 
 
Andersson, Johnny et al. 2001. VVS 2000 Tabeller & Diagram, kapitel Meteorologi och 
Klimatologi. ISBN: 91-973834-5-7. 
 
Thorsell, Thomas I. 2006. Vacuum insulation in buildings, Means to prolong service life. 
Lic.-avh Kungliga Tekninska Högskolan. ISBN: 91-7178-470-5. 
 
Carlsson, Christian. 2006. Livscykelperspektiv i byggprocessen – en undersökning av dagens 
användning. Avdelningen för Byggkonstruktion, Luleå tekniska universitet. 2006:163 CIV 
ISSN:1402-1617. 
 
Burström, Per. Correlated Disorder in tke 3D XY Model – A model for 4He in aerogel. Master 
of science programme, Luleå tekniska universitet. 2005:202 CIV ISSN:1402-1617. 
 



78 
 

Artiklar 

Betongvaruindustrin. Hållbart byggande med betong. Utgiven av Betongforum. 
 
Fricke, J et al. 31 Oktober 2007, Vacuum insulation panels – From research to market. 
 
Brunner, Samuel och Simmer, Hans. 31 Oktober 2007. In situ performance assessment of 
vacuum insulation panels in a flat roof construction. 
 
Nussbaumer, T et al. 13 augusti 2005. Experimental and numerical investigation of the 
thermal performance of a protected vacuum insulation system applied to a concrete wall. 
 
Tenpierik, Martin och Cauberg, Hans. 6-8 september 2006. Vacuum Insulation Panel: friend 
or foe? 
 
Simmer, Hans och Brunner, Samuel. September 2005. Aging and Service Life of VIP in 
Buildings. 
 
Binz, Armin et al. Vaccum Insulation in the Building Sector, Systems and Applications. 
HiPTI - High Performance Thermal Insulation IEA/ECBCS Annex 39. 
 
Simmler, Hans et al. Vaccum Insulation Panel, Study on VIP-components and Panels for 
Service Life, Prediction of VIP in Building Applications (Subtastk A). 
High Performance Thermal Insulation IEA/ECBCS Annex 39. 
 
Simmler, Hans och Brunner, Samuel. 2005. Vacuum insulation panels for building 
application - Basic properties, aging mechanisms and service life. 
 
Wong, Chang-Ming och Hung, Ming-Lang. Maj 2008. Polystyrene Foams as Core Materials 
Used in Vacuum Insulation Panel. 
 
Hanita Coatings. High Barrier Laminates for Vacuum Insulation Panels. 
 
Cremers, Jan M. Typology of Applications for Opaque and Translucent VIP in the Building 
Envelope and their Potential for Temporary Thermal Insulation. 
 
Weinläder, H et al. VIG – Vacuum Insulation Glass. 
 
Willems, Wolfgang M. The Next Generation of Insulation Materials: Vacuum Insulation. 
 
Halfen, Förankringssystem för sandwichelement SPA 95. Produktblad. 
 



79 
 

Intervjuer 

Kjartan Gudmundsson, bitr. universitetslektor, Kungliga Tekniska Högskolan. Intervju den 30 
januari 2009. 
 
Gösta Lindström, teknisk chef, Strängbetong AB. Intervju den 4 februari 2009. 
 

Föreläsningar 

Hus och Anläggningar 1L1026. Installationsteknik. Föreläsning 10 den 25 april 2006. 

Elektroniska källor 

Jernkontorets Energihandbok. 
http://energihandbok.se/ (2009-03-20) 
 
Powerpointpresentation Lunds universitet, Avd Energi och Byggnadsdesign. 
Energianvändning i byggnader. Energibalans. 
http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Utbildning/VBMF01/foerela
esning_A2.pdf (2009-03-20) 
 
Energimyndigheten. Klimatskal. 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Bygga-nytt-hus/Klimatskal/ (2009-03-20) 
 
Energimyndigheten. Livscykelkostnad. 
http://www.energimyndigheten.se/sv/foretag/energieffektivisering-i-foretag/Generella-
atgarder/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/ (2009-03-20) 
 
Wikipedia. Vacuum flask. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_flask (2009-04-06) 
 
Isover. Så beräknas U-värden. 
http://www.isover.se/sw22478.asp (2009-03-20) 
 
Isolerguiden Bygg 06:1, Bilaga F. Formler för Ψ-värden – Övriga köldbryggor. 
http://www.swedisol.se/sw1010.asp (2009-03-20) 
 
www.bokforingstips.se (2009-03-20) 
 
expowera. Investeringsberäkning. 
http://www.expowera.se/mentor/starta/starta_ftgekonomi_kalkylering_investering_ber.htm 
(2009-03-20) 
 
United Nuclear. Aerogel. 
http://www.unitednuclear.com/aerogel.htm (2009-03-25) 



80 
 

Isover 
http://www.isover.se/sw21593.asp (2009-03-26) 
 
Paroc 
http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/products/BI_product_traded.asp?catalog
_name=BI_SE&category_name=07.02.%20Frigolit&product_id=Frigolit+80 (2009-03-26) 
 
Statistiska centralbyrån. Priser på el för hushållskunder jan 1997- jan 2007. 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____53602.aspx (2009-04-06) 
 
Edkalkyl. Kalkylparametrar. 
http://www.edkalkyl.se/kalkylparametrar.html (2009-04-06) 
 
MarkeTech International Inc 
http://www.mkt-intl.com/aerogels/index.html (2009-03-26) 
 
Ceramic Industry 
http://www.ceramicindustry.com/CDA/Archives/a048ec0cf4ac7010VgnVCM100000f932a8c
0 (2009-03-27) 
 
Plastmekano 
http://www.plastmekano.se/data/images/medieupload/tjocklekstoleranser.pdf (2009-03-27) 
 
Kährs 
http://www.kahrs.com/SE/Consumer/Products/Accessories/Pages/LayingAccessories.aspx 
(2009-03-27) 
 
Staples 
http://www.cenetshop.se/web/ePortal/ctrl?action=showiteminfo&itemNo=1338054 (2009-03-
27) 
 
The Valve Page 
http://www.thevalvepage.com/valvetek/getter/getter.htm (2009-06-03) 
 
Nippon Sheet Glass Spacia 
http://www.nsg-spacia.co.jp/tech/index.html (2009-03-26) 
 
Abetong, Heidelberg Cement Group 
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/5ECA6945-8DAB-4064-AFA4-
4CA281B3F322/0/Sandwichv%c3%a4gg.pdf (2009-03-27) 
 
Skanska. Stockholm, Lilla Bantorget 
http://www.nyahem.skanska.se/sok-bostad/# (2009-04-05) 



81 
 

13. BILAGOR 
 
 
 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

Energibehov       

        

Indata       

Antal vån 6 St   

Omkrets hus 108 m   

Area vägg 1635,7 m2   

Area per våning 473 m2   

Elpris 2,151 kr/kWh   

Pris cellplast 1064,3 kr/m3 
Isover 
EPS Styrolit Isolerskiva S80 

Pris VIP 61914,4 kr/m3 
Va-Q-tec 
Va-Q-vip 

Real kalkylränta 4 % http://www.edkalkyl.se/kalkylparametrar.html 

Livslängd 50 År   

        

        

        

        

Bostadspris 66000 kr/m2 Skanska lilla bantorget 

        

Hus i Stockholm       

Normalårstemperatur 6,6 ˚C   

Inomhustemperatur 20 ˚C   

Gratisvärmetillskott 3 ˚C   

Skorr 6˚C 99500 ˚Ch/år   

Skorr 7˚C 91400 ˚Ch/år   

        

Gradtimmar/år Skorr 94640 ˚Ch/år   

        

R-vägg       

  Tjocklek  [m] λ-värde [W/mK] R-värde [m2K/W] 

Betong inne 0,15 1,7 0,088235294 

Betong ute 0,07 1,7 0,041176471 

Cellplast T 0,036 t/λ 

Rsi     0,13 

Rse     0,04 
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FALL 1 

    

CELLPLAST    

  MATERIALKOSTNAD FÖRLORAD FÖRSÄLJNINGSINTÄKT TOTALKOSTNAD 

Tjocklek [m] Kostnad (SEK) 
Förlorad intäkt 
pga minskad area [SEK] 

Kostnad + Förlorad intäkt 
pga minskad area [SEK] 

t X1 X2 Xtot,vägg 

0,15 261131 6379560 6640691 

0,2 348175 8490240 8838415 

0,25 435219 10593000 11028219 

0,3 522263 12687840 13210103 

0,35 609306 14774760 15384066 

0,4 696350 16853760 17550110 

0,45 783394 18924840 19708234 

0,5 870438 20988000 21858438 
 

Tjocklek t [m] U-vägg [W/m2K] UA-vägg [W/K] Qtrans,vägg [Wh/år] 

0,15 0,2239 366 34661874 

0,2 0,1708 279 26439541 

0,25 0,1380 226 21370199 

0,3 0,1158 189 17932030 

0,35 0,0998 163 15446847 

0,4 0,0876 143 13566657 

0,45 0,0781 128 12094513 

0,5 0,0705 115 10910584 
 

VIP    

  MATERIALKOSTNAD FÖRLORAD FÖRSÄLJNINGSINTÄKT TOTALKOSTNAD 

Tjocklek [m] Kostnad [SEK] 
Förlorad intäkt 
pga minskad area[SEK] 

Kostnad + Förlorad intäkt 
pga minskad area [SEK] 

t X1 X2 Xtot,vägg 

0,0208 2110032 890384 3000415 

0,0278 2813376 1186873 4000248 

0,0347 3516720 1483209 4999928 

0,0417 4220064 1779392 5999456 

0,0486 4923407 2075423 6998830 

0,0556 5626751 2371300 7998052 

0,0625 6330095 2667025 8997121 

0,0695 7033439 2962597 9996037 
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tjocklek t [m] U-vägg [W/m2K] UA-vägg [W/K] Qtrans,vägg [Wh/år] 

0,0208 0,2239 366 34659287 

0,0278 0,1708 279 26437534 

0,0347 0,1380 226 21368560 

0,0417 0,1158 189 17930646 

0,0486 0,0998 163 15445648 

0,0556 0,0876 143 13565600 

0,0625 0,0781 128 12093568 

0,0695 0,0705 115 10909730 
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FALL 1.1 

    

CELLPLAST    

  MATERIALKOSTNAD FÖRLORAD FÖRSÄLJNINGSINTÄKT TOTALKOSTNAD 

Tjocklek [m] Kostnad [SEK] 
Förlorad intäkt 
pga minskad area [SEK] 

Kostnad + Förlorad intäkt 
pga minskad area [SEK] 

t X1 X2 Xtot,vägg 

0,15 261131 2170017 2431148 

0,2 348175 2887968 3236143 

0,25 435219 3603225 4038444 

0,3 522263 4315788 4838051 

0,35 609306 5025657 5634963 

0,4 696350 5732832 6429182 

0,45 783394 6437313 7220707 

0,5 870438 7139100 8009538 
 

VIP    

  MATERIALKOSTNAD FÖRLORAD FÖRSÄLJNINGSINTÄKT TOTALKOSTNAD 

Tjocklek [m] Kostnad  [SEK] 
Förlorad intäkt 
pga minskad area [SEK] 

Kostnad + Förlorad intäkt 
pga minskad area [SEK] 

t X1 X2 Xtot,vägg 

0,0208 2110032 302865 2412897 

0,0278 2813376 403717 3217092 

0,0347 3516720 504516 4021235 

0,0417 4220064 605263 4825326 

0,0486 4923407 705958 5629366 

0,0556 5626751 806601 6433353 

0,0625 6330095 907193 7237288 

0,0695 7033439 1007732 8041171 
 

Bostadspris 22450 kr/m2 Det kvmpris som ger lönsamhet. 
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FALL 1.2 

    

CELLPLAST    

  MATERIALKOSTNAD FÖRLORAD FÖRSÄLJNINGSINTÄKT TOTALKOSTNAD 

Tjocklek [m] Kostnad [SEK] 
Förlorad intäkt 
pga minskad area [SEK] 

Kostnad + Förlorad intäkt 
pga minskad area [SEK] 

t X1 X2 Xtot,vägg 

0,15 770287 6379560 7149847 

0,2 1027050 8490240 9517290 

0,25 1283812 10593000 11876812 

0,3 1540574 12687840 14228414 

0,35 1797337 14774760 16572097 

0,4 2054099 16853760 18907859 

0,45 2310861 18924840 21235701 

0,5 2567624 20988000 23555624 
 

VIP    

  MATERIALKOSTNAD FÖRLORAD FÖRSÄLJNINGSINTÄKT TOTALKOSTNAD 

Tjocklek [m] Kostnad [SEK] 
Förlorad intäkt 
pga minskad area [SEK] 

Kostnad + Förlorad intäkt 
pga minskad area [SEK] 

t X1 X2 Xtot,vägg 

0,0208 6224187 890384 7114571 

0,0278 8298917 1186873 9485789 

0,0347 10373646 1483209 11856854 

0,0417 12448375 1779392 14227767 

0,0486 14523104 2075423 16598527 

0,0556 16597833 2371300 18969133 

0,0625 18672562 2667025 21339588 

0,0695 20747291 2962597 23709889 
 

Area vägg 4825 m2 Den väggarea som ger lönsamhet 
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Beräkningar av köldbrygga för olika typer av skarvar 
 

Från COMSOL     

Skarv typ 1 0,0004496 W/mK 

Skarv typ 2 0,0087221 W/mK 

Skarv typ 3 0,0062446 W/mK 

Skarv typ 4 0,0025545 W/mK 
 

Köldbrygga ψ   

Skarv typ 1 0 W/mK 

Skarv typ 2 0,0082724 W/mK 

Skarv typ 3 0,0057950 W/mK 

Skarv typ 4 0,0021049 W/mK 
 

VIP utan skarvar   

Tjocklek 0,0278 M 

λ-värde 0,005 mK/W 

U-värde 0,1798561 W/m2K 
 

%-skillnad för en VIP 1m x 1m 

Skarv typ 1 0   

Skarv typ 2 9,2 % 

Skarv typ 3 6,4 % 

Skarv typ 4 2,3 % 
 


