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1.1 SAMMANFATTNING 
Syftet med det här examensarbetet är att utvärdera om det är möjligt att konstruera en yttervägg 
vars isolerande förmåga främst utgörs av vakuumisolerade paneler (VIP). 

Bostäder och service upptog år 2007 35 % av Sveriges totala energianvändning.  Av den delen gick 
57 % till uppvärmning av bostäder och vatten. Under 2007 byggdes 30500 bostäder vilket är en 
liten ökning sedan året innan. Trots den stadiga ökningen av bostäder är energiåtgången ungefär 
densamma från år till år. Detta tack vare boverkets byggregler som bland annat ställer krav på 
isolering på husen som byggs. 

Vakuumisolering isolerar i bästa fall, och i början av dess livstid, nio gånger bättre än konventionell 
isolering och kan användas för att skapa väggar som isolerar bra samtidigt som de fungerar bra ur 
arkitektonisk synvinkel där tunna väggar kan vara att föredra. 

Då vakuumisolering är ett ömtåligt material, som är känsligt för både fysikalisk och kemisk 
inverkan, krävs det varsam behandling när det ska användas i konstuktioner. På grund av detta 
lämpar sig vakuumisolering inte speciellt väl ute på byggen utan bör främst appliceras under 
kontrollerade förhållanden. Därför har tanken att använda vakuumisolering i prefabricerade vägg-
element uppkommit. I en fabrik bör vakuumisoleringen kunna behandlas med den varsamhet som 
behövs samtidigt som att det är ett effektivt sätt att konstruera väggar på. 

Två väggkonstruktioner har studerats för att utröna hur en vakuumisolerad vägg presterar. Det 
gemensamma för de två konstuktionerna är stommen av betong, lagret av cellplast mellan betongen 
och vakuumisoleringen och ytterst ett lager av mineralull. Utanpå detta är det för den ena 
konstruktionen puts direkt på mineralullen och för den andra mineralull och reglar av trä samt en 
träpanel som fasadmaterial. För att kunna genomföra de tänkta konstuktionerna behövs ett nytt 
sorts betongankare som håller alla de yttre delarna av väggen på plats. 

Den viktigaste skillnaden mellan de två konstruktionerna är att väggen med träpanel ska ha 
möjligheten att byta ut vakuumisoleringspaneler vid behov. Detta är en viktig möjlighet då 
vakuumisoleringens isolerande förmåga blir sämre med åren och den faktiska livslängden inte 
dokumenterats förutom i uppskattade experiment. 

För att få en uppskattning av köldbryggor har simuleringar i 3D utförts med resultatet att ett 
minimum av mellanrumm mellan vakuumisoleringspanelerna är att föredra. Fukt är ett vanligt 
problem och därför har fuktvandringen i väggen simulerats. Inget studerat fall uppvisade någon 
risk för fuktskador. De akustiska förmågorna måste även beaktas då väggen måste kunna hålla ute 
buller. Detta är dock komplicerat och bör testas i fullskala i verkligheten för att utröna hur väl en 
liknande konstruktion fungerar akustiskt sett. 
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1.2 ABSTRACT 
The purpose of this thesis is to evaluate whether it’s possible to construct an outer wall, in which 
vacuum insulated panels (VIP) constitute the majority of the insulation capacity. 

The residential sector is responsible for 35 % of Sweden’s total usage of energy. Heating of 
residences and water constitute 57 % of those 35 %. During 2007, 30500 apartments were built 
and that’s a small increase from the year before that. The yearly consumption of energy stays 
approximately the same despite the steady increase of residences every year. This is because of 
building regulations that demand better insulation for the constructed buildings. 

Vacuum insulated panels perform at best nine times better than conventional insulation and can be 
used to construct walls that performs well, from insulation point of view, but also works from an 
architectonic view where thin walls are preferable. 

Because VIP is a fragile material, vulnerable to both physical and chemical impacts, it demands 
gentle treatment when used in constructions. Due to that VIP doesn’t suit very well at construction 
sites but rather should be used during controlled situations. Hence the thought of using vacuum 
insulated panels in prefabricated walls. It should be possible to treat the VIP with the care that’s 
necessary in a factory and, in the same time, prefabrication is an effective way to construct outer 
walls. 

Two wall constructions have been studied to determine how an outer wall with VIP performs. The 
mutual parts are the framework of concrete, the layer of cellular plastic between the concrete and 
the VIP, and outermost a layer of mineral wool. Outside of this there is for one of the constructions 
plaster directly on the mineral wool and the other construction has an additional layer of mineral 
wool with wooden crossbars that the outer façade of wood is fastened to. To make the 
aforementioned constructions possible, a new kind of concrete anchor is needed that holds all of 
the outer parts of the wall in place. 

The most important distinction of the two constructions is that the construction with the wooden 
façade should have the possibility to replace the VIP when needed. This is an important possibility 
as the VIP’s capacity for insulation decreases year by year and the actual service life hasn’t been 
documented besides estimated experiments. 

To get an estimate of how big role thermal bridges have in the insulation capacity of the wall, 
simulations in 3D have been performed. The results is that the most important thing is to keep the 
space between the VIP as small as possible. Moisture is a usual problem and due to that, simulations 
have been performed. None of the studied cases showed risks for damage due to moisture. The 
acoustic capacity has to be regarded in account of noise problems. Because this is complicated it 
should be tested in full scale to determine how the wall performs from an acoustic view. 
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1.3 FÖRORD 
Det här är ett examensarbete på 30 högskolepoäng vid Kungliga Tekniska Högskolan, skolan för 
Arkitektur och Samhällsbyggnad. Det är skrivet på institutionen för byggvetenskap under perioden 
september 2009 till Maj 2010. Arbetet är ett fördjupningsarbete inom Huskonstruktion och syftar 
till att ta fram några alternativa lösningar för ytterväggskonstruktioner som främst isoleras med 
vakuumisoleringspaneler för prefabrikationsindustrin. Dessa lösningar ska utvärderas med 
avseende på värmekonduktivitet, fukt och akustik. 

Jag vill tacka några personer som har gjort att arbetet gått framåt och underlättat för mig på många 
sätt. De personerna är: Anders Olsson, Paroc AB, Ulrica Kernen, ÅF-Ingemansson AB, Alvaro Navia, 
Grontmij AB och Love Lagercrantz, Grontmij AB. 

Förutom dessa vill jag tacka Kjartan Gudmundsson, KTH för hjälp med alla de olika frågor och 
ärenden som behövts uträttas samt Niklas Sörensen för möjligheten att få skriva exjobbet på 
Grontmij. 

Stockholm, Maj 2010 

 

Alexander B. Pilgrim 
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3 INLEDNING 

3.1 BAKGRUND 
I ett tidigare examensarbete som utfördes månaderna innan och efter årsskiftet 2008/2009 
forskade studenterna Ebba Pramsten och Martin Hedlund om en vägg med 
vakuumisoleringspaneler kan vara ekonomiskt försvarbart att använda. Detta arbete är en 
fortsättning på det arbetet och menar, i likhet med det, att vakuumisolering har en plats på en 
marknad som strävar efter energisnålare konstruktioner.1 

3.2 SYFTE 
Att konstruera en vägg med vakuumisolering. Väggen ska vara tunnare än konventionella väggar 
samt samtidigt hålla ett likvärdigt eller lägre U-värde. Konstruktionen ska vara anpassad för 
prefabrikation.  

3.3 MÅL 
Målet med det här arbetet är att konstruera en vägg med vakuumisolering. Konstruktionen är tänkt 
att vara anpassad för att fungera för företag som arbetar med prefabricerade väggar då den 
industrin bör kunna behandla VIP med tillräcklig försiktighet. Tanken är alltså att väggen ska göras 
i en fabrik och inte på plats på bygget. Förutom detta presenteras förslag på hur en vägg kan byggas 
upp med en teknik som gör det möjligt att byta ut söndriga eller dåliga vakuumpaneler på ett sätt 
som är genomförbart på kort tid och utan att andra delar av väggen ska behöva bli utbytta. Genom 
mätningar ska de uträknade värdena kontrolleras att de stämmer överens med verkligheten. 

Ett delmål är även att konstruera väggen så att de som vistas i lokalerna eller bostäderna ska kunna 
sätta upp saker på ytter- och innerväggarna utan att punktera isoleringen. 

Eventuella problem med köldbryggor ska även behandlas. 

3.4 FRÅGESTÄLLNING 
Följande frågor försöker jag besvara med det här examensarbetet: 

� Hur ska väggen konstrueras för att göras lämplig för prefab-industrin? 

� Går det att konstruera en vägg där vakuumpanelerna kan bytas ut utan större ingrepp? 

� Hur kan köldbryggor minimeras? 

3.5 FÖRVÄNTAT RESULTAT 
Det här examensarbetet förväntas leda till att användandet av vakuumisoleringspaneler vid 
nybyggnation av bostäder och kontor ökar. De tunna väggar/tak som vakuumisoleringspaneler 
(VIP) möjliggör genom sitt höga lambdavärde är attraktiva där marken är dyr, konstruktionen 

                                                             

1 E. Pramsten, M. Hedlund. 2009. Ekonomisk analys av vakuumisoleringspaneler i ytterväggar 
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 BILD 1. UTSIDAN AV EN MÄTNING FRÅN 3D-SIMULERING. 

komplicerad eller där mycket ljusinsläpp prioriteras. Vidare är det även ett mål med uppsatsen att 
visa upp möjligheterna med VIP och åskådliggöra dessa för att vidare utveckling och användning 
ska förbättras. 

3.6 MÅLGRUPP 
Alla företag som producerar prefabricerade väggar samt konstruktörer. Arkitekter kan även vara 
intresserade då det är möjligt för dem att rita byggnader som håller dagens höga krav samtidigt 
som de kan vara estetiskt tilltalande. Förutom dessa är privatpersoner som bygger passivhus även 
möjliga intressenter. 
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4 METOD 
Här berättas om hur arbetet har planerats och utförts. 

Arbetet inleddes genom att läsa igenom litteratur i form av artiklar, hemsidor, andra examens-
arbeten och böcker. Detta för att få en uppfattning om hur materialet är uppbyggt och hur det 
fungerar. Förutom detta har konstruktioner där vakuumisolering använts studerats samt hur 
utvecklingen av materialet framskrider. 

Då uppställda modeller inte alltid stämmer överens med verkligheten har en modell av väggen 
konstruerats där de ingående delarnas värmekonduktivitet har uppmätts seperat, innan väggen 
satts ihop, för att eliminera eventuella mätfel. Den här väggen kommer ha en fasad av puts och 
kommer därför kallas för ”putsväggen” i arbetet. 

Förutom denna vägg har en lite tjockare vägg simulerats. Denna vägg är uppbyggd av moduler och 
meningen med detta är att det ska vara möjligt att byta t enstaka, eller flera, vakuumpaneler som 
inte fungerar utan att hela väggen ska behöva rivas. Den här väggen kommer ha en fasad av 
träpanel och kommer därför att kallas för ”träpanelväggen” i arbetet. 

Köldbryggor kan vara ett problem i en så pass tunn vägg har jag gjort beräkningar för att undersöka 
hur stor inverkan de kan ha. 

För att räkna på alla olika lösningar har jag använt programmet MathCad 13 och för att simulera en 
vägg utsatt för klimat har COMSOL Multiphysics 3.5a använts. För att rita upp modeller har AutoCad 
2010 använts.  
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5 VÄRMEÖVERFÖRING 

5.1 VÄRMETRANSPORTMEKANISMER2 
Värmen i material kan transporteras på tre olika sätt, genom konvektion, ledning eller strålning. 

Värmeutbytet som sker när en fluid strömmar förbi en yta kallas konvektion. En fluid är en gas eller 
en vätska och i byggsammanhang är det oftast luft som är mediet. När strömningshastigheten för 
fluiden är hög ökas värmeövergången mellan materialen. 

Ledning är den energi som förs över från ett varmare medium till ett kallare medium. Det varmare 
materialets molekyler har en större rörelseenergi än molekylerna i det kallare materialet. 
Rörelseenergierna strävar efter att utjämnas och därför jämnas även temperaturerna ut. 

Alla material som har en temperatur över den absoluta nollpunkten (-273,15 oC) strålar energi och 
därmed värme. Det krävs alltså inget medium för att överföra energin utan energin överförs med 
hjälp av elektromagnetisk strålning. 

5.2 ENERGIBALANS 
Att energi inte kan skapas eller förstöras är termodynamikens första huvudsats. Det är denna sats 
som menas med energibalans. Den energi som kommer in i ett hus i form av uppvärmning, 
elektricitet, solinstrålning m.m. tar också vägen någonstans. Den energi som inte ackumuleras 
under tiden i huset läcker ut ur huset som olika sorters värmeförluster. De olika formerna av 
värmeförluster kan vara transmissionsförluster, ventilationsförluster, varmvattenförluster m.m..3 

Förlusterna kan sammanfattas till konvektions- (50% av värmeförlusterna), lednings- (30%) och 
strålningsförluster (20%).4 

5.3 ENERGIKRAV OCH REKOMMENDATIONER 
Kraven angående energiåtgång, enligt det senaste supplementet till BBR, är olika för bostäder, 
lokaler och mindre hus (mindre än 100 m2) samt andra lösningar. De främsta tillämpningarna för 
den här väggen är troligtvis större kontor och bostadshus. Kraven för bostäder och kraven för 
lokaler skiljer sig åt, samt kraven för de båda när byggnadssorterna är uppvärmda med hjälp av 
elektricitet.5  

Kraven kan sammanfattas till följande tabell:  

                                                             

2 Jernkontorets Energihandbok 

3 Jernkontorets Energihandbok 
4 Varmahus - värmeöverföring 

5 Boverket. Regelsamling för byggande, BBR – supplement februari 2009, 9 Energihushållning. 
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Byggnadssort\Uppvärmningssätt Elvärme Ej elvärme 

Bostäder 0.40 W/(m2*oC) 0.50 W/(m2*oC) 

Lokaler 0.60 W/(m2*oC) 0.70 W/(m2*oC) 

TABELL 1, KRAV PÅ GENOMSNITTLIG VÄRMEGENOMGÅNGSKOEFFICIENT  

I tabellen framgår att det är större krav på byggnationer med elvärme än byggnader med andra 
lösningar. Kravet på den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, ligger långt över 
den konstruerade väggens U-värde. 

5.4 ENERGIFÖRLUSTER 
Här förklaras teorin bakom energiförluster samt de olika beteckningarna. 

5.4.1 VÄRMEKONDUKTIVITET6 
Ett materials värmekonduktivitet är en beskrivning på ett materials förmåga att leda värme. 
Värmekonduktiviteten kallas även λ-värde (lambdavärde) och nedan följer en tabell över några 
värden för vanliga byggmaterial. 

Material λ-värde 
W/(m*C) 

Cellplast (EPS) 0,036 

Trä 0,14 

Stål 50 

PVC 0,17 

Gips 0,25 

Koppar 380 

Granit 3,5 

Mineralull 0,036 

Betong 1,7 

Tegel 0,6 

Lättbetong 0,1 
TABELL 2, LAMBDAVÄRDEN FÖR OLIKA BYGGMATERIAL  

5.4.2 VÄRMEMOTSTÅND 
Det är värmemotståndet som är det så kallade R-värdet. R-värdet beskriver hur mycket ett lager i 
konstruktionen isolerar. Ju högre R-värde ett lager har desto bättre isolerar det lagret.7 

                                                             

6 Gudni Jóhannesson. Lectures on Building Physics 

7 Isover – Så beräknas U-värden 
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Förutom de olika materialens R-värden ska även R-värden för insida och utsida av konstruktionen 
användas. För insidan är det värdet kallat Rsi och för utsidan Rse. Nedan visas ekvationen för att 
räkna ut R-värdet samt de specifika värdena för Rse och Rsi.8 
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När alla R-värden räknats ut tas det totala R-värdet fram enligt nedanstående sätt. 

sensitot RRRRRR +++++= ...21  

5.4.3 VÄRMEGENOMGÅNGSKOEFFICIENT FÖR BYGGNADSDELAR 
För att få ett värde på hur bra en byggnadsdel isolerar används ett U-värde. Ett lågt U-värde påvisar 
god isoleringsförmåga hos byggnadsdelen.  U-värdet räknas ut enligt ekvationen nedan: 
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5.4.4 VÄRMEGENOMGÅNGSKOEFFICIENT FÖR KÖLDBRYGGOR 
En byggnadsdel är inte helt homogen då den har infästningar, reglar m.m. som även de leder värme. 
Då dessa leder värme bättre än isoleringsmaterialen kallas de delarna i väggen för köldbryggor. En 
köldbrygga kan vara linjär, t.ex. en regel, eller en punkt, t.ex. ett betongankare. Hur de benämns 
förklaras nedan. 
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5.4.5 GENOMSNITTLIG VÄRMEGENOMGÅNGSKOEFFICIENT 
Medelvärdet för en byggnadsdels U-värde behövs enligt det senaste supplementet till BBR. Det 
räknas ut enligt formeln nedan. Efter formeln följer förklaringar på vad de olika delarna i formeln 
betyder. 
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De två återstående delarna i ekvationen har beskrivits i rubrik 5.4.4.. 
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6 MATERIAL 

6.1 METOD 
För att få fram fakta om materialen har främst Per Gunnar Bjurströms bok Byggnadsmaterial 
använts, men även annan studielitteratur och artiklar har lästs för att komplettera. 

6.2 ALLMÄNT OM VAKUUMISOLERING 
Tanken med VIP är att det faktumet att vakuumet i panelerna minimerar den värmeövergång som 
sker på grund av konvection. Ju lägre tryck i materialet desto mindre rör sig materia som finns i 
materialet. När panelerna levereras är trycket i dem under 1 mbar och ett laminat gjort av 
aluminiserad plastfilm eller ett laminat av plast och aluminium.9  

6.3 UPPBYGGNAD 
En VIP-panel är uppbyggd av en kärna av poröst silikabaserat (SiO2) material samt ett skyddande 
hölje av polymerlaminat10. 

Till kärnan används silikamaterialet tack vare dess speciella egenskaper. Skrymdensiteten för 
materialet ligger mellan 160 - 210 kg/m3 med en porositet på högre än 90 %. Detta ger en 
kompaktdensitet mellan 2450 - 2580 kg/m3. Den höga porositeten ger att den specifika arean för 
materialen är över 200 m2/g.11  

Den mest kritiska delen i vakuumisoleringen är höljet då det är dess uppgift att bibehålla vakuumet 
i panelen. Standarden är att använda ett polymerlaminat av plast och aluminium som kan ha olika 
uppbyggnad. Det är permeabiliteten för dessa som avgör panelens livslängd eftersom trycket inte 
får stiga över 100 mbar de 50 första åren. Förutom förmåga att bevara vakuumet krävs det att 
höljet inte heller släpper igenom vattenånga då fukten som kan ta sig in i panelen transporterar 
värme bättre än vakuum.12  

6.4 LIVSLÄNGD 
De vakuumisolerade panelernas isoleringsförmåga försämras med tiden. Det beror främst på två 
faktorer – fukt och ökat tryck i panelerna. Förutom dessa två faktorer spelar även storleken på 
panelen stor roll. Större paneler åldras inte lika snabbt, tack vare mindre randlängd per ytenhet, 
vilket gör dem mer attraktiva att använda.13 

                                                             

9 J. Fricke et al. Vacuum insulation panels – from research to market. 

10 Porextherm – Vacupor NT-B2 

11 Simmer, Hans. September 2005. Aging and Service Life of VIP in Buildings. 
12 H. Simmler et al.Vacuum insulation panels for building application, Basic properties, aging mechanisms and 
service life. 
13 H. Simmler et al. Thermal properties and service life of vacuum insulation panels (VIP) 
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BILD 2. GRAFEN VISAR VAKUUMPANELEN NT-B2:S VÄRMEKONDUKTIVITET BEROENDE AV TRYCKET I PANELEN. 

Fukt transporterar värme bättre än luft och därför är det viktigt att hålla fukten i panelerna till ett 
minimum. Detta är på grund av att vattens värmeledningsförmåga är högre än luftens eller 
vakuumets värmeledningsförmåga.14  

Tryckökningen som sker hela tiden i panelen gör även den att panelens isolerande förmåga 
försämras och accepterad tryckökning kan sättas till 2 mbar/år. I de testade modellerna 25 x 25 x 2 
cm och 50 x 50 x 2 cm uppmättes tryckökningen till 3 mbar/år i den mindre och 2 mbar/år i den 
större. Den större panelen var även bättre ur fuktsynpunkt då den släppte in hälften så mycket fukt 
som den mindre.15  

Företaget Porextherm har en vakuumpanel med produktnamnet Vacupor NT-B2 vars isolerande 
förmåga kan ses som grafen ovan. Enligt Porextherm levereras deras paneler med högst 5 mbar 
tryck i panelen vilket kan utläsas till värmekonduktiviteten 4 mW/(m*K).16  

                                                             

14 Gudni Jóhannesson. Lectures on Building Physics 

15 H. Simmler et al. Thermal properties and service life of vacuum insulation panels (VIP) 

16 Porextherm – Vacupor NT-B2 
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Med en tryckökning med ett medelvärde på 2 mbar/år enligt den större panelen skulle det ta över 
70 år för panelen att komma upp i 150 mbar tryck och därmed ge väggen ett U-värde över 0.18 
W/m2*K och då inte klara kraven för ytterväggar till mindre bostadshus.  
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7 TEKNIK 

7.1 PREFABRICERAD VÄGG MED PUTSFASAD 
Putsväggen är uppbyggd enligt följande (innifrån och ut): 120 mm betong, 30 mm cellplast, 30 mm 
vakuumisolering, 30 mm mineralull och 20 mm puts. Totalt blir väggen 230 mm tjock. 

Meningen med denna vägg är att påvisa hur tunn en vägg med vakuumisolering kan konstrueras 
och samtidigt hålla en låg värmekonduktivitet jämfört konventionella väggar. Tanken är att 
konstruktionen hålls uppe och ihop med hjälp av betongankarna.  

7.2 PREFABRICERAD VÄGG MED TRÄPANEL 
Denna vägg är konstruerad på samma sätt som väggen med puts, skillnaden är dock att utanför 
mineralullen läggs istället reglar och mineralull som i sin tur får en träpanel på sig enligt bilden 
nedan. Tanken med den här konstruktionen är att allt ska sitta fast i de betongankare som går ut 
från betongen, men själva panelkonstruktionen kan ta stöd vid botten för att minska belastningen 
på betongankarna. Dock är tanken att detta endast är en stabiliserande åtgärd och varje sektion av 
väggen ska kunna hålla sig uppe utan stöd. Panelen, som sitter fast i reglarna, är alltså uppdelad i 
sektioner som kan tas bort oberoende av varandra för att så enkelt som möjligt kunna byta 
vakuumpaneler som är föråldrade eller söndriga.  

För att denna lösning ska vara möjlig krävs det att varje lager, från vakuumisoleringspanelerna och 
utåt, kan monteras bort utan att det påverkar panelerna på sidan om den som ska bytas. Därför 
krävs en speciell infästning i betongen. 

7.3 BYGGNADSTEKNIK 
Kraven på betongankaret kan sammanfattas till: 

� Det ska vara möjligt att fästa in på ett smidigt sätt i betongen med stor precision. 

� Det ska klara momentbelastningen från isoleringen och täckskiktet. 

� Det ska vara möjligt att fästa vakuumisoleringen, mineralullen och reglarna i det. 

� Om möjligt – låg värmekonduktivitet. 

Det första kravet ska kunna bli mött då fabrikerna redan arbetar med hög precision när det gäller 
de utsatta detaljerna i väggen. 

För att veta hur mycket moment betongankarna ska klara av måste dels alla indata från väggen 
behandlas och dels betongens hållfasthet. Betongankaret måste tåla att hålla för krafterna utan att 
deformeras och betongen måste i sin tur tåla lasten som betongankaret belastar betongen med och 
inte gå sönder. 

Då det ska vara möjligt att fästa de olika lagren av isolering samt regeln i betongankaret krävs en 
speciell lösning. Den lösning med mest potential är ett betongankare som antingen är platt eller 
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runt som de olika fästena till de olika lagren fästs i. Det som ska fästas i betongankaret är vakuum-
isoleringen, mineralullen och regeln. De fästen som ska sköta infästningen för isoleringsmaterialen 
och regeln ska vara möjliga att montera bort för att komma åt inre lager.  Fästet till vakuum-
isoleringen kan se ut som på bilden nedan och liknande kan tänkas fungera till mineralullen. 
Tanken är att den yttersta delen är gängad och går igenom regeln.  

Om stål används som betongankare måste det bestämmas vilken sorts stål som ska användas då det 
är stor skillnad i värmekonduktivitet för olika sorters stål. Vanligt konstruktionsståls värde för 
värmekonduktivitet är 50 W/(m*K) medan rostfritt stål har ett värde på 17 W/(m*K). Det finns 
lösningar med andra material, till exempel har företaget thermomass en lösning med ett 
betongankare av fiberkomposit. För att använda thermomass betongankare i väggarna som 
föreslagits behövs det dock modifieringar för att det ska gå att använda då det inte finns någon 
möjlighet att fästa materialet i betongankaret i standardutförandet.  

Att den klimatskyddande panelen består av trä i konstruktionen är inget viktigt val, andra material 
går bra om de kan uppfylla kraven. Kraven för det skiktet är att det ska skydda den bakomliggande 
konstruktionen från fukt, vind samt mekaniska och kemiska erosionsangrepp. Förutom detta ska 
det vara möjligt att montera ner och upp panelen utan att några delar behöver ersättas.  

BILD 3. FÖRSLAG PÅ UTSEENDE FÖR BETONGANKARE. DEN 

GULRÖDA DELEN VISAR INFÄSTNINGEN FÖR VAKUUMPANELERNA.  
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8 SIMULERING 
Här förklaras hur simuleringen av arbetet gått till. 

8.1 METOD 
För att simulera ytterväggen har programmet COMSOL Multiphysics 3.5a använts. Simuleringarna 
har skett i 3D. Alla materialvärden samt randvärden för in- och utsidan har tagits från Gudni 
Jóhannessons Lectures on Building Physics. För att få en uppfattning om hur stora köldbryggor 
betongankarna är har två olika sorters betongankare, med lambdavärde på 50 respektive 15 
W/(m*K), använts i varje simulering. 

Materialegenskaper 

Material Värmekonduktivitet [W/(m*K)] Densitet 
[kg/m

3
] 

Specifik värmekapacitet [J/(kg*K)] 

Betong 1,7 2300 1000 

Cellplast 0,036 25 1000 

Vakuumisolering 0,004 175 1000 

Polyuretan 0,022 25 1000 

Mineralull 0,036 30 1000 

Puts 1,7 2300 1000 

Trä 0,13 500 1600 

Stål 50 7800 450 

Rostfritt stål 15 7900 460 
TABELL 3. DE MATERIAL SOM ANVÄNTS I SIMULERINGEN 

8.2 MODELLER 
De modeller som simulerats är 2x2 m2 stora delar av en vägg som ser ut enligt bild nedan. Förutom 
dessa har en modell gjorts på den konstruerade testväggen. Modellerna som används är uppbyggda 
på två olika sätt. 

• 230 mm: 120 mm Betong, 30 mm Cellplast, 30 mm Vakuumisolering, 30 mm Mineralull & 
20 mm Puts 

• 276 mm: 120 mm Betong, 30 mm Cellplast, 30 mm Vakuumisolering, 30 mm Mineralull, 45 
mm Mineralull, 45x45 mm2 träreglar cc 500 & 21 mm Träpanel 

Förutom detta har även ett mindre betongankare testats. Diametern samt infästningen mot 
vakuumisoleringen minskades för att se vilken inverkan det kunde ha. Det mindre betongankaret 
testades endast i den väggen som i de tidigare försöken fått bäst resultat. Ändringen är gjord för att 
påvisa den eventuella förändringen i värmeledning. 

Betongankarets konstruktion i modellerna är en L-formad rundstav med fästen för mineralullen 
och vakuumisoleringen. Det större ankaret har diametern 15 mm , fästet för vakuumisoleringen har 
arean 100 cm2 och mineralullen 25 cm2. Det mindre ankaret har diametern 12 mm, fästet för 
vakuumisoleringen 64 cm2 och mineralullen 16 cm2.Två storlekar på köldbryggorna som uppstår 
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mellan vakuumisoleringspanelerna har testats, 25 mm och 50 mm. I mellanrummet mellan 
vakuumpanelerna finns polyuretanskum.  

De randvärden som använts är: 

• Utsidan: Temperatur = -20 oC, Rse = 0.04 

• Insidan: Temperatur = 20 
oC, Rsi = 0.13 

8.3 3D-SIMULERING 
Då det inte gick att importera 
3D-ritningar från AutoCAD har 
modellerna i 3D-simuleringen 
ritats i COMSOL. När modellen är 
uppbyggd får de olika lagren 
materialegenskaper och 
randvärden tillsätts på ytter- och 
innersida. När allt är uppbyggt 
körs programmet och  de bilder 
och värden från beräkningar som 
blir resultatet analyseras. 

8.3.1 RESULTAT OCH ANALYS – 3D-SIMULERING 
Resultaten från 3D-simuleringarna sammanfattas i tabellen nedan. 

TABELL 4. VÄRDEN ERHÅLLNA FRÅN COMSOL. TABELLEN ÄR SORTERAD ENLIGT U-VÄRDET OCH LÄGST VÄRDE ÄR HÖGST 

UPP.  

Resultat från COMSOL 

Klimatskydd Tjocklek på 
köldbrygga 

Betongankares 
Material 

Betongankarets 
storlek 

U-värde 
[W/(m

2
*K)] 

Lägsta temperatur [
o
C] 

Trä 25 Rostfritt Stål Litet 0,110 19,14 

Trä 25 Rostfritt Stål Stort 0,112 19,06 

Trä 25 Stål Litet 0,114 18,92 

Trä 25 Stål Stort 0,116 18,82 

Trä 50 Rostfritt Stål Stort 0,119 18,96 

Trä 50 Stål Stort 0,122 18,75 

Puts 25 Rostfritt Stål Stort 0,140 18,56 

Puts 50 Rostfritt Stål Stort 0,149 18,46 

Puts 25 Stål Stort 0,162 17,5 

Puts 50 Stål Stort 0,171 17,41 

Test 25 Rostfritt Stål Stort 0,187 18,49 

Test 25 Stål Stort 0,197 18,23 

BILD 4. UPPBYGGNAD AV MODEL I COMSOL. 
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 BILD 6. DEN, ENLIGT SIMULERINGEN, BÄSTA VÄGGENS INSIDA . 

Ur tabellen kan det utläsas att den tjockare väggen med träpanel ger lägre U-värde än den tunnare 
väggen med puts som klimatskydd. Rostfria betongankare ger en olika stor prestandaökning 
beroende på vilken av lösningarna 
som använts. För modellerna med 
träpanel blir U-värdet cirka 3% 
lägre om rostfritt stål används, för 
putsfasaden är skillnaden cirka 
13%. Den lägsta uppmätta 
temperaturen på väggen redovisas 
då detta kan spela roll för hur 
komforten känns för de boende. 
För alla olika väggsegment är den 
högsta innertemperaturen cirka 
19,5 oC och den lägsta 17,4 oC. 

Förutom detta kan det utläsas att 
en förminskning av köldbryggans 
bredd ger en större förminskning 
av U-värdet än att byta vanligt stål 
mot rostfritt stål. I fallen med 
träfasad är fasaden fäst i träreglar 
och även dessa kan ses som 
köldbryggor. Den inverkan verkade 
dock vara försumbar om den 
jämfördes med de andra och då 
detta endast är en exempellösning 
för fasaden lades ingen energi på 
att gå vidare på det spåret. 

I bilderna över värmefördelningen 
betecknar s1 och s2 längden av 
väggen, dock som en fjärdedel av 
det inskrivna värdet. Detta spelar 
mindre roll då det är förhållandet 
mellan de olika materialens areor 
samt tjockleken som är viktig. 

Bilderna på utsidan av väggen 
avslöjar hur mycket värme som läcker genom väggen. Här är det en stor skillnad mellan de olika 
konstruktionerna jämfört med temperaturen på insidan. 

Den sämsta väggen ur isoleringssynpunkt, med ett U-värde på 0,1713 W/(m2*K), har en högsta 
temperatur på -13.4 oC samtidigt som den bästa väggen, under samma förutsättningar, har en 
högsta temperatur på -18,5 oC. Detta påvisar då att den bättre väggen läcker mindre värme genom 
konstruktionen och är mer värmeeffektiv. 

 

BILD 5.  SAMMA MODEL SOM I BILD 7 MEN PROGRAMMET HAR KÖRTS . 
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9 PRAKTISKT EXPERIMENT 
Här berättas om väggsegmentet som konstruerades på KTH. 

9.1 METOD 
Först ritades formen upp i AutoCad för att få måtten som sedan användes. Formplywooden sågades 
upp och skruvades ihop till en form med hjälp av 45x45 mm reglar. När formen var klar placerades 
armeringsjärn ut och formen fylldes med betong. Den tänkte lösningen med att fästa cellplasten i 
betongen utfördes inte utan cellplasten placerades på betongen när denna hade brunnit klart. Nästa 
lager i konstruktionen var vakuumpanelerna som lades ovanpå cellplasten. På det lagret sattes en 
skiva av mineralull som sedan putsen lades på. 

Innan materialen tillsattes till väggen utfördes mätningar på dem för att få reda på om deras 
värmekonduktivitet stämde överens med de data som använts i beräkningarna. När väggen sedan 
var klar mättes hela väggens värmekonduktivitet. 

Betongen som användes i konstruktionen blandades enligt ett recept som gjordes för det här 
experimentet. Receptet kan ses som ett standardrecept utan för höga krav på hållfasthet. Inga 
flyttillsatser användes i receptet då kräver en form som är fullkomligt tät och detta kunde inte 
säkerställas. 

9.2 UPPBYGGNAD 
Väggens är uppbyggd, inifrån och ut: 

� 120 mm Betong 

� 30 mm Cellplast 

� 30 mm Vakuumisolering / 30 mm Polyuretan 

� 30 mm Mineralull 

� 20 mm Puts 

Väggen hålls ihop med hjälp av fyra betongankare som är placerade i konstruktionens hörn. 

9.2.1 BETONG 
Betongens egenskaper kan sammanfattas till bra hållfasthet, beständighet och formbarhet. De 
huvudsakliga beståndsdelarna i betong är cement, vatten och ballast. Förutom dessa delar kan 
tillsatsmaterial eller tillsatsmedel användas för att förändra betongens egenskaper.17 

Karaktäristiskt för betongen är att den har mycket bra tryckhållfasthet och betydligt sämre 
draghållfasthet. Till exempel för betong med hållfasthetsklass C40/50 är den karaktäristiska 
tryckhållfastheten 38 MPa och den karaktäristiska draghållfastheten 2.4 MPa.18  

                                                             

17 Burström, Per Gunnar. Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 
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För att konstruktionen ska vara tunn men ändå tåla så mycket tryck att väggen kan vara bärande 
har betongens tjocklek valts till 120 mm. Funktionerna betongen ska fylla är att vara bärande 
stomme för huset, fästanordning för utanpåliggande isolering samt som värmelagrare. 

9.2.2 EXPANDERAD CELLPLAST 
Cellplast tillverkas genom att en lämplig plast expanderas. Expansionen ger ett system av porer 
som kan vara slutna eller öppna. För värme- och fuktisolering är det positivt med slutna porer 
medan öppna porer är positivt för en ljudabsorberande lösning. Polystyrencellplast är en 
termoplast som kan framställas genom två metoder. Resultatet av de två olika metoderna är 
expanderad polystyren (EPS) och extruderad polystyren (XPS).19 Det är EPS som används. 

Lagret med cellplast finns på grund av flera anledningar. Cellplasten är, till skillnad från vissa 
plaster i höljet på vakuumisoleringen, inte känslig för alkaliska processer och kan därför sitta fast i 
betongen utan risk för att den ska brytas ner. Cellplasten är inte heller känslig för fysisk skada på 
samma sätt som vakuumisoleringen. Då det inte gör något för cellplasten om den ligger tryckt mot 
en skrovlig betongyta, skulle samma yta kunna göra hål på vakuumisoleringen. Det är EPS som 
används. 

9.2.3 VAKUUMISOLERINGSPANEL 
Teorin bakom vakuumisoleringspanelen har beskrivits ovan. 

Vakuumisoleringspaneler finns i tjocklekar mellan 6-40 mm, beroende på leverantör. Den tjocklek 
som valts är 30 mm då det ger ett väldigt lågt U-värde. Tjockare isolering skulle ge ett lägre U-
värde, dock har 30 mm valts för att det ger ett tillräckligt lågt U-värde. 

9.2.4 POLYURETANCELLPLAST 
Polyuretancellplast är en härdplast som framställs genom en reaktion mellan isocyanat och ett 
hydroxylhaltigt ämne. Porerna fylls med luft eller andra miljövänliga gaser.20 

Detta material används, som drevmaterial, i skarvarna mellan vakuumisoleringspanelerna för att 
köldbryggorna ska minimeras. 

9.2.5 MINERALULL 
Mineralull är ett samlingsnamn för stenull och glasull. Råvarorna som används vid framställningen 
är för stenull främst bergarten diabas och för glasull är det mest sand samt glaskross. Gemensamt 
för tillverkningen är att råvaran värms upp till ungefär 1500 oC varpå det smälta materialet rinner 
ut på spinnande hjul som slungar ut materialet som stelnar till fibrer. Fenolharts tillsätts för att 

                                                                                                                                                                                                    

18 Johannesson, Paul et al. Byggformler och tabeller 

19 Burström, Per Gunnar. Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper 

20 Ibid. 
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limma ihop fibrerna och för att göra dem formstabila. Mineralull kan levereras som mattor, skivor 
eller lösull.21  

Mineralullen används i väggen främst som isolering, men den används även som fästanordning för 
putsen. Den produkt som valts är en stenull med en densitet på 100 kg/m3 för att den ska hålla som 
fästanordning för putsen. Mer specifikt är det skivan FAS2 från Paroc som valts. 

9.2.6 PUTS 
Puts består av en blandning av ballast, vatten och bindemedel samt tillsatsmedel. Puts används för 
att ge väggkonstruktionen klimatskydd samt att estetiska effekter kan erhållas.22  

Kalkcementputs har valts då dess vattenavvisande och estetiska egenskaper var tillfredsställande. 
Putsen som används i projektet kommer från Sto. 

9.3 UTFÖRANDE 
Här berättas om utförandet av 
experimentet. 

9.3.1 VÄGG MED PUTSFASAD 
För att modellen ska vara möjlig att flytta 
på för att kunna göra tester på den har 
storleken på den valts till att bli runt 0,5 
m2. Även då blir modellen väldigt tung och 
otymplig, dock kan den ej bli mindre då 
panelerna som används är 0,5 x 0,5 m och 
det ses som nödvändigt att använda två 
paneler för att påvisa eventuella 
köldbryggor mellan panelerna. 

När formen har konstruerats sätts 
armeringen ut. Armeringens uppgift i modellen är endast att ge betongen behövlig stabilitet för 
hantering.  

Innan delarna sätts ihop mäts värmekonduktiviteten del för del, undantaget är betongen och 
putsen. 

9.4 PRAKTISKT EXPERIMENT 
Apparaturen för experimentet är uppbyggd på följande sätt: 

Två kamrar med vatten respektive glykolblandat vatten värms och kyls till 30 oC respektive 15 oC. 
På kamrarnas sidor som vetter mot varandra placeras en värmeflödesmätare och en termometer på 

                                                             

21 Ibid. 

22 Ibid. 

Betongrecept 

Material Vikt [kg] Volym [l] 

Vatten 13,36 13,36 

Cement 24,72 7,97 

Luft 0 1,6 

Ballast 0-8 mm 70 26,45 

Ballast 8-16 mm 37,8 14,27 

Ballast 16-32 mm 43,3 16,3 

Flyttillsatsmedel 0 0 

Totalt 189,18 79,95 
TABELL 5. BETONGRECEPTET SOM ANVÄNDES  
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vardera sida. Mellan dessa placerades materialen som skulle testas. Proven kördes i ungefär ett 
dygn och de värden som söktes avlästes varje minut. 

De värden som erhållits har bearbetats i Excel och diagram för varje försök har gjorts. Där det varit 
svårt att få ut något klart värde har en linjär trendlinje ansatts. Om trendlinjen har en lutning som 
skiljer sig från noll har ett medelvärde antagits. 

När det varit möjligt har materialen skurits till 46x43 cm2 då det är apparaturens area. 

9.4.1 KONTROLL AV TERMOMETRAR 
För att kontrollera att termometrarna stämmer överens placerades de på samma sida under en 
provperiod. Kontrollen avslöjade en differens på 0,8 oC mellan termometrarna. Genom en avläsning 
av termometrarna som sitter på apparaturen har det antagits att det är den varma termometern 
som läser av för mycket. 

9.4.2 BERÄKNING AV VÄRMEKONDUKTIVITET 

Värmekonduktiviteten räknas fram enligt följande formel: 
T

cad

∆

⋅⋅
=λ  där d = materialets tjocklek 

(3 cm för alla delmaterial), 
2

2.6
mmV

W
c

⋅
= , a = medelvärdet för den avlästa spänningen och ΔT = 

skillnaden i temperatur. 

9.4.3 VAKUUMISOLERING 
Temperaturdifferensen avrundas till 14,2 oC, spänningen på den varma sidan är -0,00035 V och 
0,00028 V på den kalla sidan. λ = 0,0041 W/(m*K) vilket ger R = 7,32 m2*K/W. 

9.4.4 CELLPLAST 
Temperaturdifferensen avrundas till 13,7 oC, spänningen på den varma sidan är -0,00253 V och 
0,00245 V på den kalla sidan. λ = 0,034 W/(m*K) vilket ger R = 0,88 m2*K/W. 

9.4.5 MINERALULL 
För experimentet med mineralullen fungerade inte den ena spänningsavläsaren vilket leder till en 
viss osäkerhet i resultatet men då differensen mellan resultaten från de tidigare mät–ningarna har 
varit så pass liten har resultatet ändå använts. 

Temperaturdifferensen beräknas till 15,1 oC, spänningen på den varma sidan är -0,003 V.  

λ = 0,037 W/(m*K) vilket ger R = 0,81 m2*K/W. 

9.4.6 CELLPLAST + VAKUUMISOLERING + MINERALULL 
Alla tre material sattes i ordningen som står i rubriken in i apparaturen. 

Temperaturdifferensen beräknas till 14,5 oC, spänningen på den varma sidan är -0,00028 V och 
0,00023 V på den kalla sidan. λ = 0,0098 W/(m*K) vilket ger R = 9,18 m2*K/W. 

 



 23

9.4.7 CELLPLAST MED THERMOGAIA 
Till det här testet har cellplasten blivit behandlad med en färg från Thermogaia. Färgen, som 
strukits på cellplasten i två lager, är enligt tillverkaren en isolator som ska förbättra isoleringen. 
Detta test gjordes för att hjälpa doktorand Tord af Klintberg samt för att undersöka ett eventuellt 
intressant material. 

Temperaturdifferensen beräknas till 13,1 oC, spänningen på den varma sidan är -0,00244 V och 
0,00243 V på den kalla sidan. λ = 0,035 W/(m*K) vilket ger R = 0.86 m2*K/W. 

9.4.8 MÄTNING FÖR HELA VÄGGEN 
För den här mätningen har materialen betong, cellplast, vakuumisolering, mineralull och puts lagts 
på varandra för att få en vägg att utföra mätningar på. Putsen applicerades direkt på mineralullen 
då den är anpassad för det. I övrigt kan det vara värt att notera att betongen fick stanna kvar i sin 
form av 12 mm formplywood, vilket gör att detta får tas med i beräkningen. 

Försöket utfördes på så sätt att en termometer och en värmeflödesmätare placerades under och 
över materialen. På toppen placerades sedan en metallkammare som håller en låg temperatur. 
Alltså användes rumstemperaturen för undersidan och en lägre temperatur för den övre sidan. Då 
denna mätning skulle påbörjas uppvisade vissa mätinstrument konstiga beteenden: Den ena 
termometern visade konstant -40 oC och de båda instrumenten på ena sidan av konstruktionen 
pendlade mellan extremt orimliga höga och låga värden. Detta kan bero på att instrumenten inte 
klarade av trycket från konstruktionen fast en plexiglasskiva förmodades uppta de lasterna. De 
värden som mätningen genererade varierade så pass mycket att de inte har ansetts pålitliga och 
därför redovisas de inte. 

9.5 RESULTAT OCH ANALYS 
Då den inledande kontrollen av termometrarna visade att en av termometrarna var mindre pålitlig 
kan en viss osäkerhet i resultaten länkas till det. Förutom detta kan randvärdena ha spelat in i 
mätningarna då sidorna för proven var fria under mätningen. Randvärdenas inverkan uppskattas, 
då avläsningens position var långt från randen, vara väldigt små. Resultaten stämmer överens med 
de värden som förväntades och därför kan simuleringarna som gjorts anses vara bra liknelser de 
här försöken. 

Mätningen med cellplast, vakuumisolering och mineralull gjordes för att se om det blev samma 
värden som om de individuella mätningarna räknades ihop till samma kombination. För att 
analysera det här räknades R-värdena fram och efter en sammanställning av dessa (Rtot = 0,81 + 
0,88 + 7,32 = 9,01 m2*K/W, RCVM = 9,18 m2*K/W) kan resultaten anses vara lika då det är en 
försumbar skillnad.  
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Angående mätningen för hela väggen borde en mer sofistikerad mätlösning kunna lösa problemen 
angående mätningen. Det borde dock ge vissa osäkerheter då tjockleken på undersökt material inte 
bör överstiga 15 cm.23 
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10 FUKT 
Här diskuteras risken för fuktskador. 

10.1 TEORI24 
Hur fuktig inneluften är beror på tre saker: 

� Ånghalten (mängden vattenånga per volymenhet) som beror av ånghalten utomhus. 

� Fuktproduktionen inomhus. 

� Hur mycket det ventileras inomhus. 

Ånghalten inomhus är alltid högre än utomhus om inte luften avfuktas och denna skillnad söker att 
jämna ut sig. Detta kan ske genom väggen i form av konvektion eller diffusion. 

Vattenångan kan färdas med en luftström och då kallas det för konvektion. Om en konstruktion är 
otät kan luft läcka ut eller in och detta beror på skillnaden i lufttryck inomhus och utomhus. Om det 
är övertryck inomhus kan den fuktigare inneluften pressas ut genom konstruktionen till de kallare 
lagren och kondens kan uppstå. För att skadlig kondens ska uppkomma på grund av fuktkonvektion 
krävs tre saker:  

� Otät konstruktion 

� Invändigt övertryck 

� Ånghalten i inneluften som passerar 
de kalla ytorna har överstiger 
mättnadsånghalten vid de kalla ytor 
som luften passerar. 

Alla de tre kraven måste uppfyllas för att fukt 
ska uppkomma och det räcker därför med att 
eliminera risken för en av de tre för att 
undvika kondens. Till exempel kan invändigt 
undertryck säkerställas eller fukthalten i 
inneluften kan sänkas. 

Diffusion är en process där fukt rör sig från 
den högre ånghalten mot den lägre ånghalten. 
Hur snabbt processen äger rum beror på 
ångtätheten hos materialen som ångan 
behöver passera.  
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BILD 7. TOTALT VATTENINNEHÅLL ÖVER TRE ÅR FÖR FALL FEM. 
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10.2 METOD 
För att ta reda på hur mina 
konstruktioner tål fukt har jag använt 
programmet WUFI som kan räkna ut 
hur fukt vandrar i konstruktioner. Den 
versionen jag använt klarar dock 
endast fuktförflyttningar i 1D. I 
programmet har olika variationer av 
konstruktionen byggts upp och 
testats. Två versioner av den praktiskt 
utförda väggen har testats samt åtta 
versioner av den teoretiskt utförda. 
Väggen byggs upp i programmet 
genom att till varje lager tillsätta ett 
material och att ge lagret en passande 
tjocklek. Då inte alla material och 
tjocklekar fanns att tillgå har liknande värden använts. När väggen är uppbyggd har jag satt ut 
monitorpositioner som då programmet för statistik över. De positioner som valts är eventuella 
riskzoner för fuktskador och andra intressanta punkter. Väggen har sedan riktats mot den minst 
gynnsamma vinkeln gällande väder. Begynnelsevillkor för väggens relativa fuktighet har valts samt 
temperatur och fuktklass för klimatet inomhus. WUFI har inbyggda klimatdata för olika städer och 
Stockholm har valts som referensstad, men tester har gjorts hur en av alternativen skulle klara sig i 
Kiruna och Frankfurt. Förutom det har två test gjorts på samma vägglösning med olika 
begynnelsevärden för väggens relativa fuktighet. När programmet simulerat de olika fallen har jag 
samlat in och analyserat data från monitorpunkterna och dragit slutsatser från det. 

 

Materialdata - WUFI 
Material Densitet 

[kg/m
3
] 

Porositet 
[-] 

Värmekapacitet 
[J/K] 

Värmekonduktivitet 
[W/(m*K)] 

Diffusionsmotstånd 
[mm] 

Vapor barrier 130 0,001 2300 2,3 1,5*10
6
 

Polyuretan (PU) 40 0,95 1500 0,025 50 

Mineral wool 60 0,95 850 0,04 1,3 

Concrete C35/45 2220 0,18 850 1,6 248 

Cement plaster 2000 0,3 850 1,2 25 

Cellplast (EPS) 30 0,95 1500 0,04 50 

Air Layer (40 mm) 1,3 0,999 1000 0,23 0,38 

Trä (skandinavisk 
gran, vinkelrett 

fibre) 

420 0,75 1600 0,13 50 

TABELL 6. DIFFUSIONSMOTSTÅNDET RÄKNAS I PROGRAMMET I MILLIMETER, VILKET SKILJER SIG FRÅN DEN TIDIGARE 

GENOMGÅNGNA STUDIELITTERATUREN. VÄRDET VISAR HUR MÅNGA MM LUFT SOM SKULLE FYLLA SAMMA FUNKTION SOM 

MATERIALET. 

 

BILD 8. UPPBYGGNAD AV MODELLI WUFI. BETONGLAGRET MARKERAT 

OCH DESS MONITORPUNKER SYNS I DET GRÅA FÄLTET UNDERST. 
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10.3 MODELLER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Här listas de olika modeller som körts i programmet. Materialen listas utifrån och in. Det som i texten 
kallas VIP är, i programmet, två lager vapour barrier som har 300 mm mineralull mellan sig. Sedan 
står det vilken stad väggen är placerad i, vilket väderstreck den är riktad mot samt den initiala 
relativa fuktigheten. 

10.4 RESULTAT OCH ANALYS 
De monitorpunkter som placerats ut i de olika fallen har inte i något fall påvisat någon större risk 
för fuktskador. Att använda träpanel utan luftspalt bakom kan vara riskabelt men som tidigare 
konstaterats har inga större risker för fukt observerats. 

 Fuktexperiment i WUFI 

# Fasadmaterial Isolering Ort Väggens 

riktning 

Startvärde 

RF 

1 Puts 30 mm MU & 30 mm VIP Stockholm SÖ 60% 

2 Puts 30 mm MU & 30 mm PU Stockholm SÖ 60% 

3 Trä  40 mm LS, 30 mm MU, 30 mm VIP Stockholm SÖ 60% 

4 Trä  40 mm LS, 30 mm MU, 30 mm PU Stockholm SÖ 60% 

5 Trä  40 mm MU, 30 mm MU, 30 mm VIP Stockholm SÖ 60% 

6 Trä  40 mm LS, 30 mm MU, 30 mm PU Stockholm SÖ 60% 

7 Trä  40 mm MU, 30 mm MU, 30 mm VIP Stockholm SÖ 80% 

8 Trä  40 mm MU, 30 mm MU, 30 mm VIP Stockholm SÖ 40% 

9 Trä  40 mm MU, 30 mm MU, 30 mm VIP Kiruna N 60% 

10 Trä  40 mm MU, 30 mm MU, 30 mm VIP Frankfurt SV 60% 
TABELL 7. DE OLIKA FÖRSÖKEN SOM TESTATS FÖR FUKTPROBLEM 
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11 AKUSTIK 
För att få en uppfattning om hur väl väggen isolerar mot buller har Ulrica Kernen från ÅF-
Ingemansson hjälpt till med simuleringar. 

11.1 RESULTAT OCH ANALYS 
Resultaten som presenterats från Ulrica Kernen är för putsväggen: RW+Ctr=70-11=59 dB, samt för 
träpanelväggen: RW+Ctr=58-5=53 dB. Dock kan dessa värden ses som överoptimistiska och 55 dB 
respektive 50 dB kan vara mer rimliga värden. Om dessa värden stämmer är det fönstren som 
bestämmer hur väl väggen isolerar ljud. 

Dessa resultat måste dock ses som tveksamma då vakuumisolering inte har använts i simuleringen. 
Istället har luft använts som lager för vakuumisoleringen och vakuumisoleringens styvhet gör att 
väggens akustiska isoleringsförmåga försämras.  
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12 DISKUSSION 
Diskussionen kan inledas med att säga att det är ett spekulativt arbete om ett material som knappt 
använts alls i Sverige. 

Saker som kan ändras i den testade modellen som kan innebära förbättringar är att infästningarna 
för vakuumisoleringen och mineralullen inte behöver vara gjorda av metall. Inte heller 
betongankaret behöver vara metall. Det finns betongankare gjorda av fiberkompositmaterial som 
med största sannolikhet klarar uppgiften lika väl som sina kollegor gjorda av stål. 

Fasadmaterialet behöver inte vara trä och inte heller reglarna behöver vara trä. Med fördel kan 
andra material användas. I det här arbetet har trä använts då fasadmaterialet var av mindre 
betydelse och trä var det som jag valde att använda av estetiska skäl. Om något annat material än 
trä används till reglar och fasad blir väggen helt utan organiskt material och om byggandet av 
panelen sker noggrant, utan att något organiskt material kommer med i konstruktionen, finns det 
inte något i konstruktionen som kan mögla eller på annat sätt brytas ner av eventuellt fukt.  

Det finns även andra tänkbara användningsområden. Exempel kan vara prefabricerade paneler som 
Paroc-panelen där en stenullskärna omsluts av stålplåt på in- och utsida. En möjlig tillämpning i 
dessa är att ha vakuumisolering i mitten, omsluten med erforderlig tjocklek stenull för att klara 
brandkraven. Vakuumisolering känns dock lite onödigt att använda i det här fallet då Paroc-
panelerna oftast används till hallbyggnader där tjockleken på väggen spelar mindre roll. 

När jag har pratat om det här projektet med personer har många sett ett problem med infästningar 
i väggar. På insidan finns det 120 mm betong som i alla rimliga fall räcker för att skydda 
vakuumisoleringen. Utifrån är det däremot lite mer komplicerat, men bara lite eftertanke läggs i var 
spiken eller skruven sätts kan inte heller det vara något problem. 

Om kablar, rör eller annat liknande ska finnas i väggen kan de bli köldbryggor och detta har jag inte 
tagit upp i uppsatsen. 
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