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Sammanfattning 
Rapporten behandlar och utvärderar tre olika isolermaterial, Polyisocyanurat (PIR), 
grafitcellplast och mineralull, vid tilläggsisolering av miljonprogrammets byggnationer.  Stora 
delar av miljonprogrammet är nu i behov av upprustning. Samhällets skärpta krav gällande 
energiförbrukning gör att nya rationella metoder och material krävs för att tillgodose ställda 
krav. Att tilläggsisolera är en del i denna upprustning, och eftersom valet av isolermaterial 
ofta faller på gamla beprövade metoder och materialval, såsom mineralull, syftar denna 
rapport till att öka kunskapen om alternativa, mer högpresterande isolermaterial. 

Isolermaterialens egenskaper tas först upp och behandlas i en generell jämförelse där 
ekonomiska och tekniska aspekter beaktas. 

För att konkretisera och påvisa utfallet i ett specifikt fall genomförs en studie för ett 
referensprojekt, kvarteret Hundlokan, som ägs och förvaltas av Fastighets AB Förvaltaren. I 
studien undersöks tre olika alternativ för vart och ett av materialen vid tilläggsisolering 
utvändigt av Hundlokans fasader. Samtliga alternativ ställs sedan mot varandra och 
utvärderas med hjälp av: fukt-, U-värdes-, energi-, kostnads- och LCC-beräkningar 
(livscykelkostnad).  

Enklare fuktberäkningar som påvisar relativ fuktighet (RF), ånghalt och temperatur i väggens 
olika skikt genomförs. Resultatet visar att alla alternativ anses vara möjliga att tillämpa utan 
att fuktproblem ska behöva uppstå. Mer avancerade beräkningar bör genomföras vid 
projektering. 

Energiberäkningarna för de olika alternativen och även ursprungsfallet görs i ”VIP-energy” 
för att möjliggöra en realistisk jämförelse där skillnaderna i transmissionsförluster ställs mot 
varandra. 

I kostnadsberäkningarna påvisas skillnaderna i produktionskostnaderna för de olika 
alternativen. Dessa tillsammans med energibesparingen i form av minskade 
transmissionsförluster ligger sedan till grund för LCC-beräkningarna. 

Då stora ytor av fasaden i kv. Hundlokan upptas av fönster och indragna balkonger som 
skapar köldbryggor görs med ökad isolertjocklek ingen stor energibesparing i form av 
minskade transmissionsförluster. Initialkostnaderna för de tjockare isoleralternativen blir för 
höga för att möjliggöra återbetalning inom rimlig tidsram. 

Slutsatsen blir att tilläggsisolering med alternativa material till mineralull kan vara lönsamt 
och bör alltid undersökas i ombyggnadsprojekt. I det specifika fallet kvarteret Hundlokan är 
tilläggsisolering med 10 cm PIR det mest lönsamma alternativet.  

 

Sökord: PIR, grafitcellplast, mineralull, miljonprogrammet, tilläggsisolering 
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Abstract 
This report treats and evaluates three different types of insulation materials: 
Polyisocyanurate (PIR), graphite foam and mineral wool, at additional insulation of houses 
from the Swedish “millionprogram”. Large parts of the houses from the millionprogram are 
now in need of restoration. 

The stricter rules laid down by the society regarding the use of energy, demands new, 
rational methods and materials to satisfy the regulations. Additional insulation is a step in 
meeting the energy regulatory requirements, and since the choice of insulation often is 
limited to traditional out tried methods and choices of materials, such as mineral wool, this 
report will explore the alternative, high-performance insulation materials.  

The insulation material’s qualities will be treated in a general comparisment where 
economical and technical aspects will be covered.  

In order to concretize and demonstrate the outcome in a specific case, a case study will be 
executed for the neighborhood Hundlokan owned and managed by Fastighets AB 
Förvaltaren. In the case study, three different alternatives will be examined, for each and 
every material at the additional insulation, outwardly at Hundlokan’s facades. All these 
alternatives are compared with each other and evaluated with regards to moister, u-value, 
energy, costs and LCC- calculations (Life cycle analysis).  

Simpler moisture calculations are implemented demonstrating the relative humidity (RF), 
steam level and temperature in the walls different layers. The results of the moisture 
calculations demonstrate that all alternatives seem possible to apply without the risk of the 
occurrence of any moisture problems. But more advanced moisture calculations are 
recommended to be carried out for restoration projects. 

Energy calculations regarding the different alternatives and the current state will be 
performed with “VIP-energy” in order to enable a realistic comparisment between the 
differences at transmission losses. 

Differences are shown within the cost’s calculations in production costs for the different 
alternatives. These along together with the energy savings in terms of less transmission 
losses are bases for the LCC-calculations. 

A large surface of the facade is covered by windows and recessed balconies which create 
thermal bridges, increased thickness of the isolation results in no larger energy savings in 
terms of decreased transmission losses.  The initial costs for the thicker isolation alternatives 
will be high in order to enable repayment within a reasonable time frame.  

The conclusion is that adding insulation with alternative materials than mineral wool can be 
profitable and should always be examined in reconstruction projects. For the specific case, 
Hundlokan additional insulation with 10 cm PIR is the most profitable option. 
 
 

Keywords: PIR, graphite foam, mineral wool millionprogram, additional insulation 
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Förord 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

EU:s direktiv gällande energianvändning är att i förhållande till 1995, minska 

energianvändningen med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050 [1]. Bostäder och lokaler 

utgör en stor andel av energianvändningen i samhället och är därför en viktig pelare att 

betrakta på vägen mot målen. I Sverige krävs en omfattande upprustning av äldre bostäder 

med syfte att minska energiförbrukningen. Eftersom miljonprogrammets hus utgör en stor 

del av de byggnader som är i behov av upprustning kommer denna rapport att fokuseras 

kring dessa hustyper. Upprustningen sker just nu i en takt som inte är hållbar, det går för 

långsamt [2]. Branschen är i behov av nya, mer lönsamma metoder och material. Åtgärderna 

för att energieffektivisera är många vid upprustning av miljonprogrammet, och därför 

inriktar sig denna studie endast på tilläggsisolering av ytterväggar.  

I rapporten undersöks olika isolermaterial som tilläggsisolering utifrån tekniska och 

ekonomiska aspekter. I dagsläget tilläggsisoleras majoriteten av alla upprustningsprojekt 

med mineralull. Mineralullen jämförs i denna studie med två andra isolermaterial, PIR 

(Polyisocyanurate) och Grafitcellplast (expanderad polystyren som innehåller grafit). 

Grafitcellplast och PIR är två relativt nya isolermaterial med ungefär lika god hanterbarhet 

som vanlig vit cellplast (EPS) men har bättre isolerförmåga än både EPS och mineralull, vilket 

gör att man med mindre isolertjocklek kan uppnå samma isolervärde i väggen.  

Följande tre material skall alltså jämföras och behandlas: 

 Minarull 

 Grafitcellplast 

 PIR 
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1.2 Frågeformulering/Mål 

Rapporten ska jämföra de tre olika tilläggsisolermaterialen och är uppdelad i två delar. I den 

första delen görs en generell jämförelse och i den andra delen görs en jämförelse för ett 

typiskt miljonprogramshus, Hundlokan i Sundbyberg. Arbetet kommer utföras i samarbete 

med Fastighets AB Förvaltaren (ett kommunalt bostadsbolag) och Skanska teknik.  

I den generella jämförelsen kommer de tre olika isolermaterialen jämföras utifrån ett antal 

tekniska och ekonomiska aspekter för att ge en helhetsbild av alternativen. Följande 

aspekter tas med i jämförelsen: 

 Brandmotstånd 

 Ljudisolering 

 Fuktsäkerhet 

 Beständighet, tryckhållfasthet  

 Värmebeständighet 

 Hanterbarhet, montage 

 Materialpris  

 Logistik, transportkostnader 

 Livslängd, isolerförmåga 

 Lufttäthet 

 Energi, Värmekonduktivitet 

Målet med rapporten är att den skall användas som hjälpmedel och vägledning vid 

projekteringen av ombyggnadsprojekt med tilläggsisolering. Den riktar sig främst till 

byggherrar/beställare som innehar ett fastighetsbestånd i behov av upprustning.   Målet är 

att byggherrens projektledare, vid ombyggnadsprojekt av flerbostadshus, på ett enkelt sätt 

ska kunna ta del av kunskapen som presenteras här om de olika isolermaterialen så att 

denne i sin tur kan formulera sina krav och önskemål gentemot de projekterande 

konsulterna. 

1.3 Avgränsningar 

Det finns åtskilliga energieffektiviseringsåtgärder som kan göras på miljonprogrammets 

fastigheter, t.ex. installation av från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX), 

avloppsåtervinning, tilläggsisolering för tak och grund, byte till fönster med lägre U-värde, 

med mera. Denna rapport fokuserar som tidigare nämnts enbart på tilläggsisolering. 

Tilläggsisolering är en del av flera energieffektiviseringsåtgärder som bör vidtas i 

kombination för maximal energibesparing. 

1.4 Lösningsmetoder 

Till den generella jämförelsen kommer relevant informationsmaterial inhämtas från 

materialleverantörer samt genom ett studiebesök till projektet Brogården, för att 

dokumentera användningen av materialen i produktion. 

Till jämförelsen för projektet Hundlokan kommer energi, fukt och kostnadsberäkningar 

genomföras, för att sedan rekommendera ett alternativ till Fastighets AB Förvaltaren.  
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2. Nulägesbeskrivning 
 

 

Denna rapport har mestadels skrivits på 

Fastighets AB Förvaltarens huvudkontor i 

Hallonbergen. Kontoret är nyrenoverat med 

kontorslandskap och fina gemensamma ytor 

som dagligen har erbjudit unika möten 

mellan oss och personalen, där tankar och 

nya idéer delats. Förvaltaren är ett 

kommunalt bostadsbolag, grundat år 1947. 

Förvaltaren har ett fastighetsbestånd 

bestående av 8000 lägenheter, 600 lokaler 

och 5000 garage- och parkeringsplatser. Delar 

av beståndet är uppbyggt under 

rekordåren[3]. I stadsdelen Ör, som ligger i 

Sundbybergs Stads östra del, finner man Kv. 

Hundlokan som kommer att ligga till stor 

grund för denna rapport. Kv. Hundlokan 

uppfördes år 1964 och består av fyra 

huskroppar om 3 våningar. Dess konstruktion 

är mycket typisk för bostäder som byggdes 

under sextiotalet och beskrivs mer ingående i 

kapitel 3.3.  

Förvaltaren projekterar medan rapport skrivs 

för ett stambyte i Kv. Hundlokan och att i 

samband med denna stamrenovering passa på att energieffektivisera de fyra huskropparna. 

Förvaltaren projekterar för en utvändig tilläggsisolering med 100 mm mineralull på 

långsidornas fasader, samt en invändig isolering av gavelfasaderna med 70 mm mineralull. 

Förvaltaren är intresserad av nya metoder och material för framtida renoveringsprojekt och 

denna rapport skall då förhoppningsvis kunna ligga som grund för ett beslutsfattande.  

 
Under arbetets gång har vi i form av möten hållit kontinuerlig kontakt med vår handledare 

på Skanska Teknik. Mötena har ägt rum på Skanskas huvudkontor i Solna.  

Skanska är en av världens ledande aktörer i byggbranschen och deras historia startar år 1887 

när Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet bildades och började tillverka betongprodukter. 

Expansionen tog snabbt fart, och redan år 1897 steg företaget in på den internationella 

marknaden. År 1971 tog man klivet in på den amerikanska marknaden, som idag är 

företagets största. Skånska Cementgjuteriet listades på Stockholmsbörsens A-lista år 1965. 

År 1984 blev koncernens officiella namn ”Skanska”.[4] 

 

Figur 1 Gemensamma ytor 

Figur 2 Kontorslandskap 
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Arbetet har även skett med stöd av BeBo- Energimyndighetens beställargrupp för 

energieffektiva flerbostadshus. BeBo driver ett projekt som heter TURIK. Syftet med TURIK är 

att arbeta fram och stötta utvecklingen av nya rationella isolermetoder av ytterväggar och 

fasader för befintliga flerbostadshus[5].  
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3. Teoretisk referensram  

3.1 Miljonprogrammet 

3.1.1 Bakgrund 

Under 1950-talet och början av 1960-talet rådde akut bostadsbrist i Sverige[6]. 

Bostadsstandarden var låg och många bodde trångt i hus som var rejält nedgångna[7].  För 

att lösa dessa problem tillsatte regeringen år 1959 en utredning, 

Bostadsbyggnadsutredningen[6]. Utredningen fastlade att behovet av nya bostäder skulle 

täckas genom 1,5 miljoner nya lägenheter år 1960-1975, de så kallade rekordåren. För att 

uppnå detta antal tvingades man rationalisera byggbranschen. Med utredningen som 

underlag beslutade riksdagen år 1965 att man i Sverige skulle bygga en miljon bostäder 

under en 10-årsperiod, 1965-1974[6].  

3.1.2 Metoder 

Tidsbegränsningen och den åtstramade ekonomiska ramen påverkade byggandet under 

denna tid. Byggnadsmetoder med prefabricerade element blev allt vanligare[8]. Med 

prefabricerade betongelement menas exempelvis i fabrik förproducerade väggar som sedan 

ställs på plats i byggnadsverket. Det industrialiserade byggandet tog snabbt fart och tog över 

totalt. Med de nya metoderna mer än tredubblades produktiviteten i jämförelse med 

tidigare personalkrävande metoder [7]. 

3.1.3 Kännetecken 

Miljonprogrammet består till ungefär en tredjedel av småhus, medan resten av beståndet är 

flerbostadshus[7]. Det finns fyra typer av flerbostadshus från den här tiden: lamellhus, 

punkthus, skivhus och loftgångshus[7]. Kv. Hundlokan, som den här rapporten behandlar, är 

av typen lamellhus. Lamellhus är miljonprogrammets vanligaste hustyp och består av 

friliggande byggnadslängor, vanligtvis 2-4våningar med flera trapphus[7]. 

 

Figur 3: Fasad Kv. Hundlokan 
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3.1.5 Fasader 

De allra flesta av flerbostadshusen från miljonprogrammet byggdes med bärande 

innerväggar av betong och ytterväggarna av icke bärande utfackningsväggar. Materialet i 

utfackningsväggarna varierar [7]. 

3.1.5.1 Skalmur 

I miljonprogramshus finner man ofta väggar med skalmur av tegel. Ungefär en tredjedel av 

de hus som byggdes 1965-1974 uppfördes med sådan fasad. Bakom skalmuren finner man 

oftast ett isolerskikt av lättbetongblock. De flesta av dessa fasader är i gott skick än i dag, 

men det förekommer i enstaka fall av frostsprängning [7]. 

3.1.5.2 Puts 

Hus med putsad fasad, vanligtvis på ytterväggar murade med lättbetong, utgör ungefär en 

tredjedel av husen från miljonprogrammet. Fasaderna har klarat sig relativt bra och 

underhållsfritt genom åren. I de fall där skador uppstått beror det ofta på att putsunderlaget 

inte har varit tillräckligt bra eller att skador som har uppstått då fukt trängt in bakom putsen 

gjort att putsen släppt [7]. 

3.1.5.3 Betongelement 

Det finns uppgifter om att ungefär 15 % av rekordårens lägenheter finns i hus med fasader 

av förtillverkade rumsstora betongelement [7], och en kvalificerad gissning tyder då på att 

ungefär samma procentandel förekommer i miljonprogrammets bestånd. Rekordåren 

sträcker sig mellan 1961 och 1974. Betongelementen, även kända som sandwichelement är 

uppbyggda av två skivor av betong med mellanliggande mineralull. Ytan gick att få i olika 

utförande som slät, räfflade spår eller med frilagd ballast. Kritiska punkter i den här typen av 

fasad är skarvarna. Där fogarna har varit täta har fasaden klarat sig bra, men vid otäthet 

förekommer karbonatisering och frostsprängning. Det är även vanligt att det förekommer 

PCB i fogarna, vilket kräver sanering [7]. 

3.1.5.4 Träregelstomme 

Det förekommer även utfackningspartier med träregelstomme från den här tiden. 

Regelstommen med isolering kläddes med en rad olika fasadmaterial, ibland i 

kombinationer. Exempel på fasadmaterial här är element av asbestcement i slät eller 

korrugerad utformning, panelade utfackningspartier av trä vid indragna balkonger, 

korrugerad plåt och fasadtegel. Elementen av asbestcement är både miljö- och hälsoskadliga 

vid hantering, men utgör ingen fara när de sitter på plats. Plåtfasaderna är känsliga och på 

flera håll kan man se fasader med bulor och skador till följd av yttre påverkningar [7]. 
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3.1.5 Miljonprogrammet och rekordårens lägenheter idag 

Ungefär 50 år har passerat sedan miljonprogrammet genomfördes, dessa är nu i behov av 

upprustning [2]. I SABO:s rapport ”Hem för miljoner” från 2009 presenteras en uppsjö av 

anledningen till upprustningar i miljonprogramsområden: 

 Tekniska brister 

 Skärpta krav på minskad energianvändning, sanering av skadliga ämnen och  

 Sociala faktorer 

 Anpassning till nya behov och efterfrågan 

De tekniska bristerna hos ett hittills orenoverat miljonprogramshus är många och varierar 

från fall till fall. Otätheter i klimatskalet, åldrade tätskikt i badrum, elinstallationer som inte 

följer dagens standard, skador i fasaden och fuktskadade fönster är exempel på vanligt 

förekommande tekniska brister. Under åren har även nya skärpta krav gällande 

energianvändning och sanering av skadliga ämnen som PCB och asbest[2]. 

Ett antal bostadsområden från rekordåren präglas av ett brett utanförskap där hög grad 

arbetslöshet, låga inkomster och socialbidragstagare figurerar i större grad än i andra 

områden. Hårt slitage i dessa områden ökar behoven av upprustning. Att upprusta dessa 

områden och skapa attraktiva lägenheter kan tänkas minska segregationen och bidra till 

ökad trygghetskänsla[2]. 

Lägenheter från rekordåren präglas av storskalighet med ensidig lägenhetssammansättning 

där lägenheter med tre rum och kök dominerar. Genom att skapa större variation och öka 

tillgängligheten i lägenheterna antas efterfrågan öka[2]. 

Upprustningen sker just nu i en takt som inte är hållbar. 2009 skedde upprustningen i en takt 

på ca 11 000 lägenheter/år och det återstod drygt 300 000 lägenheter att åtgärda. Takten 

innebär att det skulle dröja fram till 2040 innan rekordårens alla lägenheter har genomgått 

en upprustning[2]. 

Eftersom så stor del av husen från rekordårens tid är i behov av upprustning inom en snäv 

tidsram kommer fastighetsägarnas ekonomiska situation begränsa möjligheterna till 

upprustningen. Det ställer krav på att hyresgästerna är med och betalar genom 

hyreshöjningar[2]. Det blir en tydlig balansgång för att kunna uppnå lagkrav och samtidigt 

behålla sina hyresgäster. Det krävs därför att rationella och kostnadseffektiva metoder för 

upprustningarna. 
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3.2 Behovet av att tilläggsisolera 

För att få ner uppvärmningskostnaderna för en fastighet är det bra att se över byggnadens 

klimatskal och undersöka möjligheterna till tilläggsisolering. En utvändig tilläggsisolering är 

att föredra av fuktsäkerhetsskäl. En sådan leder inte bara till lägre energikostnader utan 

också till bättre inomhusklimat, då huset blir tätare. Med ett tätare hus minskas risken för 

drag genom otätheterna i klimatskalet.  Det finns många skäl att tilläggsisolera en byggnad 

och nedan riktas fokus på tre större anledningar: lagkrav, miljöhänsyn och energibesparing. 

 

3.2.1 Lagkrav 

EU:s nya direktiv att från 1995 års energiförbrukning minska energianvändningen med 20 % 

till 2020 och med 50 % till 2050 ställer stora krav på energieffektiviseringar i det svenska 

fastighetsbeståndet [1]. Det är ett ambitiöst mål som kräver samlade resurser. Det finns ett 

regeringsförslag på implementeringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv, förslaget är ute 

på remis där den mött skarp kritik [24]. Att regelverken kommer att skärpas vad gäller 

energianvändningen i de svenska hushållen är emellertid ett faktum. I tabellen nedan 

redovisas myndigheten Boverkets energikrav på nybyggnationer sedan 2008 med 

uppskattningar till 2019. Tabellen nedan visar en tydlig trend med skärpta myndighetskrav. 

Det har ännu inte specificerats ett energikrav på befintligt fastighetsbestånd, men om EU-

målet skall nås kan det tänkas komma ett sådant i framtiden.  

 

Tabell 1: Boverkets energikrav [23] 
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3.2.2 Miljöhänsyn 

I dag finns det en större miljömedvetenhet som präglar samhällets alla led, även 

fastighetsbranschen och då främst fastighetsbolagen som vill skylta med sitt miljöansvar. I 

dag finns det en mängd av olika miljöcertifieringar som innehåller ett antal stränga miljökrav 

som måste uppfyllas för att kunna få respektive miljöcertifiering. Dessa miljöcertifieringar 

används i marknadsföringssyfte, då beställare idag har allt större miljöfokus. Tabellen nedan 

visar de vanligaste miljöcertifieringarna för hus som är anpassade efter svenska förhållanden 

och visar även vilka typer av krav de olika miljöcertifieringarna kräver:  

 

Tabell 2: Miljöcertifieringar med olika krav [31] 
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3.2.3 Energibesparingar 

Att energieffektivisera fastigheter är enligt många lönsamt då energipriserna stiger [26]. 

Vare sig fastigheterna värms upp av fjärvärme eller El (värmepump) så har priserna ökat. Se 

tabellerna nedan. 

 

Graf 1: Fjärrvärmeprisets utveckling 2005-2012 [27] 

 

Graf 2: Elpriset 1996-2010 [28] 
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Energieffektiviseringsåtgärderna är många, men i detta examensarbete ligger fokus på 

tilläggsisolering. De största energiförlusterna i en byggnad kommer från 

transmissionsförluster. Transmissionsförluster innebär värmeförluster från ett hus genom 

klimatskalet, det vill säga genom bottenplatt, väggar, tak, fönster m.m. [29]. 

 

 

Graf 3: En bostadsbyggnads behov av energi under ett år [29] 

 

3.3 Kv. Hundlokan 

I denna rapport görs en specifik jämförelse för kvarteret Hundlokan som är beläget i 
Hallonbergen, Sundbybergs kommun. Fastighetsägaren, Fastighets AB Förvaltaren, är 
Sundbyberg kommuns bostadsbolag. Förvaltaren vill renovera Kv. Hundlokan och i samband 
med detta energieffektivisera samt skapa en bättre inomhusmiljö. 
 
Kv. Hundlokan består av fyra lamellhus: Maskrosen, Daggkåpan, Svalörten. Fastigheterna är 
belägna i Ör med adress Majeldsvägen 1-23 och består av 166 lägenheter, flerbostadshusen 
är byggda mellan 1964 och 1967. 
 
De är uppförda i suterräng med 3-4 våningar ovan mark. Kv. Svalörten (hus 3) och 

Daggkåpan (hus 2) har ett källarplan med förråd. I kv. Hundlokan (hus 4) och Maskrosen (hus 

1) finns garage i källarplan. Samtliga byggnader är försedda med balkong mot sydväst. [30] 
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Figur 4: Situationsplan, kvarteret Hundlokan [30] 

3.3.1 Arkitektur 

Gavelfasaden består av gult borstat tegel, långsidorna är i grå spritputs med 
lättbetongplattor mellan fönstren.  Balkongerna är indragna med putsad väggyta och 
balkongräcken med vita plåtkasetter. Mot gården är entréernas utformning en kombination 
av tegel och blanka kakelytor. [30] 
 

 

Figur 5: Kvarteret Hundlokan [32] 

3.3.2 Konstruktion 

Stommen är av betong, de tvärgående mellanväggarna och gaveln är bärande. Långsidorna 
är icke bärande murrad lättbetong med puts och tegel på sockeln.[30] 
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3.4 Inledande beskrivning av isolermaterialen 

I följande kapitel ges en introducerande beskrivning av de isolermaterial som rapporten 

behandlar. Materialen jämförs sedan i kapitel 6.2 utifrån de egenskaper som definieras i 

rapportens inledning. 

3.4.1 Mineraull 

Mineralull är ett samlingsnamn för glasull och stenull. Materialen liknar varandra men 

beskrivs här i kap 3.4.1.1 och 3.4.1.2 för att göra läsaren medveten om skillnaden. Senare i 

rapportens analyskapitel behandlas dock mineralull generellt eftersom dess egenskaper är 

så pass nära varandra. 

3.4.1.1 Glasull 

Glasull tillverkas av huvudsakligen sand (SiO₂), men även av återvunnet glas. Sanden och 

glaskrossen smälts vid ca 1400˚C, och förs sedan ner i en roterande spinnare med många 

små håligheter. I dessa håligheter slungas sedan den smälta råvaran ut och bildar tunna 

glasfibertrådar som sedan stelnar. För att kunna forma materialet tillsätter man därefter en 

liten mängd fenolharts, som alltså fungerar som bindemedel. Glasullsfibrerna och 

fenolhartsen härdas därefter tillsammans i en ugn. Materialets uppbyggnad blir således 

glasullsfibrer sammanbundna av fenolharts. För att minska materialens dammavgivning och 

få en vattenavvisande effekt tillsätter man därefter en liten del mineralolja. Under senare år 

har glasfibertrådarna blivit allt tunnare, vilket leder till en mindre stickig produkt som nu går 

att bearbeta med bara händerna. För att göra glasullen mer vindtät appliceras ibland ett 

ytskikt av papper, väv eller aluminiumfolie [9]. Figuren nedan visar en bild på glasull. 

 

 

Glasull används i dag som värme-, brand- och ljudisolering [9]. 

Mineralull har goda ljud- och brandegenskaper [9], vilket gör att en konstruktion med 

mineralull, utöver dess värmeisolerande egenskaper, även får ljud- och brandisolerande 

egenskaper genom en och samma produkt. 

Figur 6: Glasull 
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3.4.1.2 Stenull 

Stenull tillverkas med största delen diabas som råvara, och tillsammans med koks smälter 

man ner produkten vid ca 1600˚C. Materialet rinner sedan ner över ett roterande spinnhjul 

och slungas ut till fibrer. Tillsammans med höga luftströmmar förlängs samtidigt fibrerna 

ytterligare. Stenullsfibrerna behandlas därefter på samma sätt som glasullen med fenolharts 

som härdas och därefter tillsätts en liten andel olja. Stenullen är alltså uppbyggd av 

stenullsfibrer som är bundna till varandra med hjälp av fenolharts. Stenullsfibrerna är grövre 

i jämförelse med glasullsfibrerna, vilket i sin tur leder till en högre skrymdensitet än hos 

glasullen. Skrymdensitet är materialets volym inklusive porvolym[9]. Att skrymdensiteten är 

högre innebär att isolerförmågan i förhållande till densitet alltid blir något bättre i glasull i 

jämförelse med stenull. Stenullen har däremot bättre brand- och ljudisolerande 

egenskaper[9]. Figuren nedan visar en bild på stenull. 

  

 

I figuren nedan redovisas värmeledningsförmågan som en funktion av densitet för sten- och 

glasull. λ10 anger att värdena är uppmätta vid medeltemperaturen +10°C[9]. 

 

 

Graf 4: Värmeledningsförmåga som funktion av densitet [9] 

Figur 7: Stenull 
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Stenull används idag ofta vid isolering av platta på mark, vägg-, tak-, rör- och brandisolering. 

I vissa fall även som ljudisolerande material [9]. 

3.4.2 Expanderad polystyrencellplast med grafit (Grafitcellplast) 

Polystyrencellplast finns i två olika former, expanderad polystyren (EPS) och extruderad 

polystyren (XPS).  Grunden är den samma, styrenplast.  XPS behandlas inte i denna rapport. 

EPS tillverkas från små plastkulor som innehåller kolväte. Plastkulorna hettas upp med hjälp 

av ånga, och expanderas då till ihåliga kulor. Kulorna placeras sedan i formar och hettas upp 

på nytt, vilket leder till att de smälter samman i kontaktpunkterna och blir en färdig produkt 

[9]. Grafitcellplast följer samma produktionssteg, med skillnaden att grafit tillsätts till 

produkten [10].  

Om inte brandhämmande medel tillförs är produkten olämplig som isolering ur 

brandsynpunkt [9]. 

Figuren nedan illustrerar produktionen av cellplast. 

 

Figur 8: Tillverkning av EPS. [10] 

3.4.3 Polyisocyanurat (PIR) 

PIR är ett högpresterande isolermaterial som tillhör gruppen härdplaster. Polyisocyanurat 

(PIR) är ett skivmaterial som är både lätt och formstabilt med mycket goda isoleregenskaper 

[15].  
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3.4.3.1 Framställning 

Polyisocyanurat (PIR) bildas genom en reaktion mellan polyol, isocyanurat och N-pentan. Till 

detta tillförs även olika tillsatsämnen, till exempel TCPP (som är ett brandhämmande medel) 

för att påverka produktens brandegenskaper[12]. Polyol är en flytande alkohol, vanligtvis 

glukos eller ricinolja. Isocyanurat är en råoljeprodukt som beroende på sammansättning 

benämns MDI, NDI eller TDI[13]. Vanligtvis lamineras skivorna med exempelvis 

aluminiumfolie för att få en helt luft- och diffusionstät produkt [12]. I följande figur beskriver 

SPU Isolering sin tillverkning. 

 

Figur 9: Från råvara till färdig produkt. [12] 

3.4.3.2 Användningsområden 

Produkten går att framställa som styv eller flexibel beroende på blandning och tillsatser och 

ger den därför en rad olika användningsområden. Exempel på användningsområden [12]: 

 Isolerskum 

 Sängmadrasser 

 Instrumentbrädor i bilar 

 Övrig inredning i bilar 

 Skor 
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3.4.3.3 Egenskaper 

PIR har en densitet runt 30kg/m3. Vikten i kombination med materialets styvhet gör att en 

stor del av isoleringsarbetet kan utföras av bara en man. Materialet är antändbart, men har 

inget brandförlopp, PIR är alltså självslocknande. Vid brand förkolnas materialet, likt trä, till 

skillnad från EPS och XPS som smälter. Det gör det möjligt för konstruktionen att behålla sin 

bärighet under längre tid eftersom PIR varar under längre tid av brandförloppet och skyddar 

övriga konstruktionen [12]. Värmeledningsförmågan varierar något mellan 0,022-0,027 

W/mK [20].  
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4. Faktainsamling 
 
Arbetet med rapporten har till stor del bestått av faktainsamling. För att få en nyanserad och 
utförlig rapport har stor vikt lagts vid kontakt med branschen, d.v.s. såväl entreprenörer som 
beställare och tillverkare. I detta avsnitt listar och beskriver vi hur underlag för rapporten 
hämtats från de olika parterna. 
 
Fastighets AB Förvaltaren 
Vår handledare på Förvaltaren, Karl Kolb, har försett oss med material för att kunna 
genomföra rapporten. Kolb har givit oss tillgång till digitala ritningsarkiv, kontaktuppgifter till 
kalkylatorer och energikonsulter, bjudit in till möten som berört Kv. Hundlokan och agerat 
bollplank under arbetets gång. Helena Durgé, energispecialist på Förvaltaren har hjälpt oss 
med energipriser, LCC-analys samt besvarat frågor som uppstått under arbetets gång.  
 
Skanska Sverige AB avd. Teknik 
Bengt-Eric Ericson som handleder oss på Skanska har bidragit med sin kunskap. Kontinuerliga 
möten med uppföljning. Ericson har givit oss nya infallsvinklar, erfarenhetsbedömningar och 
kontakt med andra sakkunniga på Skanska. 
Martin Jorlöv, Simon Campbell och Linda Martinsson som jobbar på Skanskas projekt 
Brogården bidrog med information och infallsvinklar vid vårt studiebesök. 
 
SPU isolering AB 
SPU tillverkar isolermaterialet PIR. Niklas Alexandersson på SPU har bidragit med material 
om deras produkter och även ägnat mycket tid åt att besvara våra frågor under arbetets 
gång. Brandegenskaper, produkternas utformning, tekniska egenskaper, fuktproblematik 
med mera har vi fått kunskap om genom möte med Alexandersson. 
 
Sundolitt AB 
Sundolitt tillverkar cellplast i olika former, bland annat grafitcellplast. Emil Syrén på Sundolitt 
har bidragit med information om företagets produkter genom mejlkontakt.  
 
Projektengagemang 
Projektengagemang har utfört energiberäkningarna på uppdrag av Förvaltaren för 
Kv.Hundlokan. Anita Bergsten på Projektengagemang har svarat på frågor gällande 
energiberäkningarna som utförts för våra alternativa isoleringslösningar för kvarteret. 
Bergsten, som sitter på Projektengagemangs kontor i Uppsala, har även ordnat kontakt och 
möte med sin kollega Carl-Henrik Johansson som är stationerad på deras kontor i Stockholm. 
Johansson hjälpte oss att genomföra beräkningarna i VIP Energy. 
 
VIP Energy 
VIP Energy är ett energiberäkningsprogram som används för att göra energiberäkningarna i 
rapporten. Programmet gör avancerade beräkningar där hänsyn tas till köldbryggor, solens 
påverkan, klimat och mycket annat. 
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Ramböll Sverige AB 
Ramböll har på uppdrag av Förvaltaren upprättat kalkylen för Kv. Hundlokan. För att jämföra 
de olika alternativa isoleringslösningarna upprättades kontakt med Anders Danell och Kim 
Tjärnberg på Ramböll. Danell och Tjärnberg har bidragit med materialkostnader och 
enhetstider som ligger till grund för vår kostnadskalkyl. 
 
KTH Haninges bibliotek 
Två böcker har lånats från skolans bibliotek ”Att underhålla bostadsdrömmen” av Laila 
Reppen och Sonja Vidén, samt ”Fukthandbok” av Lars Erik Nevander och Bengt Elmarsson. 
Att underhålla bostadsdrömmen har använts vid beskrivning av miljonprogrammet och 
Fukthandboken har använts vid fuktberäkningar och analyser. 
 
Internet 
Mycket information har inhämtats från internet. Material ur rapporter från SBUF och SP har 
legat till stor grund för delar av rapporten. Under hela projektets gång har informations 
inhämtats från sökresultat på Google och KTH biblioteks internetbaserade sökverktyg. 
 
Studiebesök 
Den 29 april 2013 besökte vi projektet Brogården i Allingsås. Besöket gjordes tillsammans 
med BeBo. Föredrag om projektet, framtagna lösningar och nya arbetsmetoder gav oss 
material till rapporten. 
 
Intervjuer 
En rad intervjuer har genomförts under arbetets gång. I samband med studiebesöket i 
Brogården intervjuades Produktionschef Simon Campbell och Byggnadsfysiker Linda 
Martinsson. Niklas Alexandersson. 
 
Mailkontakt 
Under arbetets gång har stora mängder mejlkorrespondens skett med tillverkare, 
entreprenörer, byggnadsfysiker, energiexperter, kalkylatorer och många andra. 
Mejlkontakten har varit ett enkelt sätt att få svar på frågor. 
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5. Genomförandet 
 
Examensarbetets idé var inte given från början. Det första alternativet som dök upp var att 
skriva om den nya väggtypen med grafitcellplast som Skanska tillsammans med Sundolitt och 
Europrofil hade tagit fram till projektet Brogården. Detta på uppdrag av Skanska. Efter vidare 
överläggningar konstaterades att området var lite för smalt, och eftersom produkten redan 
tillämpas skulle det snarare handla mer om en uppföljning än om produktion. Beslut om att 
istället skriva om grafitcellplast vid tilläggsisolering generellt fattades, och med tiden tog vi 
även in PIR. Efter ett tag stod den slutgiltiga problemformuleringen klar där grafitcellplast, 
PIR och mineralull jämförs, först generellt och sedan på ett studiefall vid tilläggsisolering. 
Det behövdes nu en beställare av examensarbetet, och efter kontakt med olika 
fastighetsägare i Stockholm blev det till sist Fastighets AB Förvaltaren som visade störst 
intresse. 
 
För vår del var det viktigt att blanda in både beställare och entreprenörer. Efter introduktion 
av examensarbetet för Linda Martinsson, som arbetar på Skanska Teknik i Göteborg, 
hänvisade hon oss till Bengt-Eric Ericson. Said Elmi har tidigare varit i kontakt med 
Martinsson genom Skanskas studentprogram P3. Ericson arbetar på Skanskas 
teknikavdelning i Stockholm och ställde givmilt upp för att handleda oss i arbetet. 
 
Inledningen av arbetet bestod till stor del av informationssökning och kontakt med 
isolertillverkarna. Även sökande efter referensprojekt där de olika isolermaterialen använts 
tog tid, och det var egentligen bara Brogården i Allingsås som tillämpade grafitcellplasten 
som utvändig tilläggsisolering. För PIR hittade vi tyvärr inget projekt som skulle tänkas gynna 
rapporten. 
Vi kom tidigt i kontakt med BeBo:s projektledare Göran Werner som informerade oss om en 
planerad studieresa till Brogården i Allingsås, där flera medlemmar i BeBo:s projekt TURIK 
skulle träffas för en informationsdag om Brogården och deras rationella lösningar. Vi blev 
inbjudna till den här resan, och BeBo stod för de kostnader som resan innebar. 
 
Några veckor in i arbetet fick vi god kontakt med SPU-isolerings Niklas Alexandersson som 
bidrog med mycket material om SPUs produkter. SPU tillverkar PIR. En hel del av 
informationen om grafitcellplast har hämtats från SBUF:s två rapporter om högpresterande 
material vid tilläggsisolering, ”Inventering och utvärdering av högpresterande isolering” samt 
”Högpresterande isolering i ombyggnadsprojekt”. 
 
På Förvaltaren blev vi tidigt inbjudna till projekteringsmöten som gällde Kv. Hundlokan, och 

på så vis kunde vi knyta kontakt med några av de konsulter som Förvaltaren handlat upp för 

projektet. För att kunna genomföra en rättvis jämförelse av den energimässiga vinsten som 

åstadkoms med de olika isoleralternativen valde vi att med hjälp av Projektengagemang, 

alltså de som genomfört energiberäkningarna för kvarteret, göra beräkningar i programmet 

VIP-Energy. Beräkningarna hade kunnat genomföras för hand, men eftersom vi med hjälp av 

ett avancerat beräkningsprogram som VIP kan åstadkomma betydligt mer realistiska siffror 

där hänsyn till realistiska uppskattningar av köldbryggor och läckage tas valde vi att gå den 

vägen. 
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För kostnadsberäkningar av de olika alternativen tog vi hjälp av Ramböll, som kunde delge 

oss enhetstider och kostnadsuppskattningar för de olika materialen. Dessa uppgifter ligger 

till grund för vår kostnadsberäkning. 

Tidigt under arbetets gång konstaterades att fukten är en stor fråga som måste besvaras i en 

sådan här jämförelse. Vi kontaktade då Anders Kumlin på AK-konsult Indoor Air AB som 

vägledde oss i hur fuktberäkningarna skulle ställas upp. Med hjälp av Nevander och 

Elmarssons ”Fukthandbok” och Kenneth Sandins ”Praktisk byggnadsfysik” arbetade vi fram 

ett excelark för att genomföra de så kallade glaserberäkningarna. En stationär 

beräkningsmetod där fuktnivåerna, temperaturer och väggens U-värde beräknas genom 

givna ingångsdata. 
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6. Analys 

6.1 Brogården 

Brogården, som används som referensprojekt i denna rapport, byggdes i början av 70-talet 

och bestod från början av 299 lägenheter. Området var uppbyggt av 16 huskroppar à 18 

lägenheter fördelade på tre-fyra våningar. Lägenheterna ansågs bra före upprustningen med 

avseende på planlösningen. Kraftiga otätheter bidrog till dragiga lägenheter med dåligt 

inomhusklimat. Indragna balkonger skapade köldbryggor och isoleringen var bristfällig. 

Husen var byggda med bärande inner- och gavelväggar, samt med lätta utfackningsväggar på 

långsidorna med fasadtegel. I bottenplattan fanns problem med fukt och fasadteglet hade 

stora skador av frostsprängning. Kvarteret var i stort behov av renovering, främst för att 

förbättra inomhusklimatet, men även för att energieffektivisera. Alingsåshem som äger och 

förvaltar bostäderna i området beslöt sig för att göra en omfattande totalrenovering där 

enbart bärande stommen behölls[14]. I denna rapport behandlas först och främst arbetet 

med fasaderna i Brogården. 

Vid upphandling viktades kompetens 80 % och rörliga kostnader 20 %. Tanken var att 

utveckla och testa nya lösningar under projektets gång för att effektivisera och förbättra 

arbetet vid upprustning av liknande områden. Projektet ingår i EU-projektet BEEM-UP, 

Building Energy Efficiency for Massive market Uptake. Renoveringen har tagit ungefär 9 

månader per huskropp fram till i dag[2]. 

Vid renovering skapar man mer tillgängliga lägenheter som gör det möjligt för 

funktionshindrade och äldre att bo kvar längre. För kommunens del innebär en sådan 

förändring stora besparingar då kostnaden för vård i hemmet är betydligt lägre än en plats 

på äldreboende eller vårdhem. Efter renoveringen är antalet lägenheter 264 av vilka 148 är 

fullt tillgängliga[38]. 

Utvecklingen av element för utfackningsväggar har gått framåt under projektets tid. Från 

början använde man sig av en vägg med 480 mm mineralull. Med noggrann projektering och 

utvecklingsarbete kunde man i nästföljande etapp gå ner till 440 mm mineralull, men trots 

det uppnå samma U-värde. Den tjocka väggen möjliggjorde utrymme att tilläggsisolera 

kanten på bottenplattan. Detta tillsammans med PIR-isolering i bottenplattan minimerade 

energiförlusterna i grunden, som var denna byggnadens svagaste punkt. Utvecklingsarbetet 

med väggarna tog fart när ett samarbete mellan Sundolitt, Europrofil och Skanska inleddes. I 

dagsläget har ett element med grafitcellplast, Z-profiler av stål och mineralull på in- och 

utsidan utvecklats. Varje element tillverkas så att de sträcker sig hela vägen från takfoten ner 

till sockeln, bredden motsvarar ungefär bredden mellan de bärande innerväggarna (4m). 

Konstruktionen är inte fuktkänslig och möjliggör montage som i princip är oberoende av 

väder. Väderskydd, som krävts vid tidigare metoder under projektets gång, innebär en extra 

kostnad som nu kan elimineras med den nya metoden. Montaget av de nya elementen är 

enkelt och möjliggör kortare byggtid [38]. Under platsbesöket som gjordes under denna 

rapport togs det tid, och det konstaterades att monteringen av ett sådant element tog 9 
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minuter. Elementen skarvas med L-skarvar och tätas med fogskum. Tätningen mellan 

betongstommen och elementen sker med hjälp av drevning. Fasadelementens U-värde är 

0,09 W/m2K och har en tjocklek på 310 mm. Elementen går att tillverkas i höjder upp till 12 

m [38]. 

Skanska har lagt stor vikt vid tätningsarbete, speciellt kring dörrar och fönster. I samband 

med detta gjordes ett examensarbete av Henrik Andersson och Jon Tjärnström på Chalmers 

Tekniska Högskola i Göteborg, där olika lösningar testades fram i samarbete med SP. 

Andersson och Tjärnström arbetade sedan med att utbilda och vägleda byggnadsarbetarna i 

Brogården, något som ledde till goda resultat. Kontinuerliga provtryckningar möjliggjorde 

utvärdering, utveckling och medvetenhet hos byggnadsarbetarna. Eftersom målet med 

renoveringen i Brogården är att uppnå passivhusstandard får inte luftläckaget vid 50 Pa 

tryckskillnad överstiga 0,3 l/m2 och sekund. Hittills genomförda mätningar har gett resultat i 

storleksordningen 0,2 l/m2 och sekund, vilket innebär att kraven uppnås med marginal. 

Kostnaden för tillkommande tätningsarbete betalar sig genom genererad energivinst [38] 
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6.2 Generell jämförelse mellan isolermaterialen 

Nedan följer en jämförelse mellan isolermaterialen mineralull, grafitcellplast och PIR. 

Samtliga områden som beskrivs i kapitel 1 behandlas.  

6.2.1 Livslängd, isolerförmåga 

I detta stycke ser vi enbart på livslängden för isolerförmågan i materialet. Om ett material de 

första åren har mycket god isolerförmåga men som sedan avtar kraftigt, påverkar det valet 

som projektören står inför. Projektering bör ske i ett långsiktigt perspektiv, där 

egenskaperna efter 25 år kan vara viktigare än de allra första årens. Materialen vi jämför har 

funnits under olika lång tid på marknaden och det går därför bara att uppskatta hur 

isolerförmågan utvecklar sig i framtiden. 

För PIR uppges livslängden vara över 50 år. En försämring av lambdavärdet sker under de 

första 25-30 åren för att sedan plana ut och bli konstant. Direkt efter tillverkning uppges 

värdet ligga runt 0,019 W/mK för gastät PIR, men efter utplaningen vid 25-30 år ska värdet 

ha stabiliserats runt 0,023 W/mK. Deklarerat lambdavärde på 0,023 W/mK är alltså att räkna 

med först efter 25-30 år, innan det erhålls bättre isolerförmåga än så [12]. När det gäller 

gasöppen PIR uppges värdena hamna mellan 0,025-0,027 W/mK[15].  Figuren nedan visar 

utvecklingskurvan för lambdavärdet hos PIR. 

 

Figur 10: Utveckling av lambdavärde PIR [12] 

 

Grafitcellplast är en produkt som är väldigt ny på marknaden. Då grafitcellplast är vanlig vit 

EPS där man tillsatt grafit vid tillverkningen uppges materialet ha samma åldringsegenskaper 

som EPS, över 50 år [10]. Om isolerförmågan direkt efter produktion och framåt är konstant 

eller inte har vi inte funnit några uppgifter om. 
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För mineralull uppges livslängden normalt motsvara byggnadens livslängd och med 

bibehållna tekniska egenskaper i upp mot 100 år. Yttre påverkningar såsom onormala 

temperaturer och hög fuktbelastning under längre perioder kan emellertid påverka 

isolerförmågan negativt [39]. 

 

6.2.2 Lufttäthet 

Lufttäthet är en fråga som sällan tas på riktigt allvar av olika aktörer i byggprocessen. En rad 

skador och problem orsakas av bristande lufttäthet och det finns ett stort behov av 

information om av de konsekvenser som uppstår [16]. Byggnader uppförda under 

miljonprogrammet uppges vara energislukande, dåligt isolerade och otäta [17]. Otätheter 

leder i sin tur till mer drag i inomhusklimatet och större risk för fuktproblem då ett otätt 

klimatskal tillåter större mängd fuktig luft transporteras genom väggen[40].  

Att bygga lufttätt innebär högre produktionskostnader, men betalar sig snabbt genom 

energibesparingar och ökade hyresintäkter. Det är med stor sannolikhet lönsamt för 

fastighetsägaren att ställa höga krav på lufttäthet. Energibesparingen är den mest konkreta 

vinsten, men även faktorer som ökad trivsel, minskad spridning av partiklar och bättre 

ljudisolering bidrar, även om de sistnämnda faktorerna inte går att värdesätta i en kalkyl 

[16,22]. 

Även PIR har likt Grafitcellplast ett slutet porsystem och är diffusionströg. PIR finns att fås 

med olika lamineringar, exempelvis aluminiumfolie, som möjliggör en tät konstruktion utan 

plastfolie. Det är viktigt att skarvar fogas och tejpas med aluminiumtejp för att säkerställa 

tätheten [12]. 

Grafitcellplast har ett slutet porsystem och är diffusionströg. För att åstadkomma en lufttät 

konstruktion krävs emellertid att en plastfolie appliceras i väggen [15]. 

Mineralull har lågt ånggenomgångsmotstånd och kan normalt försummas [9]. För att 

åstadkomma en tät konstruktion appliceras lämpligtvis en plastfolie i väggen. 

6.2.3 Brandmotstånd 

Vissa av produkterna finns i olika klasser och uppnår önskade kvalitéer med hjälp av 

brandhämmande tillsatsämnen. Europa har ett klassificeringssystem gällande 

brandegenskaper för ett material som gör det lätt att jämföra de olika materialens 

egenskaper. Vid klassificering tilldelas materialet först en benämning huruvida det är 

brännbart eller inte. Om materialet sedan är brännbart finns tilläggsklasser som betecknar 

rökutvecklingen samt mängden brinnande droppar som avges[18]. 

I figuren nedan redovisas de olika euroklasserna som ett material kan delas in i, där A1 

innebär att produkten är obrännbar och F innebär att produkten inte uppfyller kriterierna för 

någon klass, eller att klassning aldrig genomförts. Figuren visar även exempel på material 

som omnämns de olika klasserna. 
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Tabell 3: Euroklasser [18] 

Tilläggsklasser för rök benämns s1, s2 och s3, där s1 betecknar minimal rökutveckling. Högre 

index innebär kraftigare rökutveckling. För brinnande droppar tillägger man d0, d1 eller d2, 

där d0 innebär att brinnande droppar inte förekommer. Här betecknar högre index en 

ökning av antalet brinnande droppar [18]. 

PIR är ett brännbart material men har inget brandförlopp. Utan brandhämmande medel 

klassas PIR till F-s2,d0, men med kan PIR fås till klassificeringen B-s1,d0. Detta innebär att 

produkten inte bidrar nämnvärt till brandutveckling, har låg rökutveckling och inte ger 

upphov till brinnande droppar [12]. Eftersom PIR går att få med så skilda brandklasser är det 

viktigt att vid projektering beakta vilken typ av PIR man beställer. Vid brand förkolnas 

materialet. Enligt rapport RTE1929/00b (29/12-2000) som Teknologiska forskningscentralen 

(VTT) i Finland konstateras att brandsäkerheten i ett rum isolerat med PIR är lika hög som ett 

isolerat med mineralull [19].  

Grafitcellplast är klassat till Euroklass F[10], vilket innebär att det är en brandfarlig produkt 

som bidrar till brandspridning och brandutveckling. Produkten brinner, ger kraftig 

rökutveckling och avger stor mängd brinnande droppar. Antagande: Eftersom EPS med 

tillsatsmedel kan uppnå brandklass E bör det även gå att uppnå den brandklassen med 

grafitcellplast. 

Det är allmänt känt att mineralull har mycket goda egenskaper vid brand. Fibermaterialet i 

mineralullen är helt obrännbart, däremot kan bindemedlen i mineralullen brinna. Dessa 

förekommer dock i så liten omfattning att de inte påverkar brandbelastningen [9]. Klassen 

blir då A1-A2, utan tilläggsklasser. 

6.2.4 Ljudisolering 

Varken PIR eller Grafitcellplast har ljuddämpande egenskaper [20], varför det krävs 

komplettering av ljudisolerande skikt i väggen för att uppnå dessa egenskaper. Att 

komplettera med mineralull som har goda ljuddämpande egenskaper kan rekommenderas, 

där man samtidigt har möjlighet att påverka väggens brandmotstånd. 

6.2.5 Beständighet, tryckhållfasthet  

Tryckhållfastheten hos de olika materialen varierar och är något som bör beaktas först när 

det handlar om tilläggsisolering av tak och bottenplattor. 
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Grafitcellplasten har en tryckhållfasthet på 70-80 kPa och anses ha god formstabilitet. Även 

PIR har god formstabilitet och dess tryckhållfasthet varierar mellan 100-150 kPa beroende på 

vilken typ av PIR man väljer[15]. Mineralull går att få med väldigt skilda egenskaper 

beroende på användningsområde. Om tryckhållfastheten prioriteras kan denna uppgå till 50 

kPa [21]. 
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6.2.6 Värmebeständighet 

Det finns inga uppgifter om hur vardagliga temperaturskillnader påverkar de olika 

materialen, däremot finns uppgifter om maximal användningstemperatur. 

PIR har en högsta användningstemperatur på +110°C men klarar kortvarigt temperaturer på 

upptill +200°C. Antändningstemperaturen uppgår till +425-525°C [20]. 

Grafitcellplast är känsligast av de tre materialen. Högsta rekommenderade 

användningstemperatur är +80°C, efter det börjar materialet mjukna. Materialet behåller 

emellertid formen upp till +100°C. Grafitcellplasten sönderdelas vid temperaturer över 

+200°C[20]. 

För mineralull är högsta användningstemperaturen +200°C, detta beror på att fenolhartsen 

maximalt klarar denna temperatur. Stenullsfibern och glasullsfibern klarar dock betydligt 

högre temperaturer än så, +600°C respektive +400°C[9]. 

6.2.7 Produktion 

I jämförelsen av de olika isolermaterialen ur produktionssynpunkt har materialens 

hanterbarhet vid montage utvärderats. Hanterbarhet innebär hur lätthanterligt materialet är 

vid montage, t.ex. möjligheten att kapa/skära i materialet och hur lätthanterligt materialet 

är att jobba med vid infästning, speciellt när man arbetar över axelhöjd. Dessa faktorer 

påverkar arbetsmontaget vilket i sin tur påverkar antalet arbetade timmar som räknas in i 

arbetskostnader (Yrkesarbetarnas timkostnad * antalet arbetade timmar).   

 

Mineralullen kapas framför allt med kniv. De styva skivorna, grafitcellplast och PIR kapas 

bäst med såg. Således kräver inget av dessa material några specialverktyg. PIR kan kapas och 

bearbetas med kniv, handsåg eller elsåg. Skivorna dammar lite vid kapning och leverantören 

Thermisol rekommenderar utsug och långärmad klädsel. Överblivet material kan återvinnas 

eller energiutvinnas enligt Thermisol. I projektet Brogården i Alingsås har man till PIR:en 

använt japansåg för att minimera dammutfällningen[41]. 

 

Av de tre isolermaterialen är grafitcellplast det lättaste sett till densiteten på 16 kg/m³. 

Därefter följer mineralull med 25 kg/m³, sedan PIR med 30 kg/m³. Skillnaden i vikt mellan 

skivor av de olika materialen blir inte så speciellt stor, men ur arbetsmiljösynpunkt kan det 

vara något tyngre att arbeta med PIR, när man arbetar över axelhöjd. 

 

I produktion gäller det att bygga helt och hållet efter färdiga handlingar under en begränsad 

tid, en tid som man gärna vill minimera, eftersom det innebär en ekonomisk besparing. I 

Sverige är de arbetade timmarna en stor produktionskostnad, då yrkesarbetarnas 

timkostnader är högre i Sverige än i andra motsvarande länder[33]. Därför är det viktigt att 

minska antalet arbetade timmar. Detta kan man göra om arbetsmomenten är välplanerade 

och kan utföras effektivt. I denna studie ligger tilläggsisolering i fokus, där arbetsmontaget 

består av limning/skruvning av isoleringen på befintlig fasad. Vid enstegstätade fasader är 



 

33 
 

 

det av fuktskäl mycket viktigt att täta skarvarna så att fukt inte byggs in i väggen. Därför bör 

isoleringsskivorna monteras med dubbla lager med förskjutna skarvar eller med ett lager 

spontade skivor. 

 

Vid tilläggsisolering av yttervägg med mineralull används styvare skivor, även kallad 

mineralullsboard, som monteras kant i kant. PIR och grafitcellplast är styvare skivor och kan 

antingen fästas i dubbla lager med förskjutna skarvar eller ett lager spontade skivor för att 

minimera köldbryggor och fuktinsläpp. För detta arbete krävs en byggställning och under 

arbetets gång är det viktigt att ha väderskydd, så att man inte bygger in fukt i väggarna.  

 

En fördel med de styva skivorna av PIR och grafitcellplast är att de inte kliar, vilket 

mineralullen gör. Ur arbetssynpunkt bedöms mineralullen kräva kortare arbetstid än PIR och 

grafitcellplast, mineralullsboarden anses något mer flexibel vid skarvning. Skivor av de tre 

materialen hanteras med försiktighet när de limmas/skruvas, för att det inte ska uppstå 

större skarvar. 

 

 

Isoleringsmaterial Densitet  
[kg/m³ ] 

Möjlig att 
kapa 

Enhetstider (för 
10cm isolering) 

Mineralull 25 Med kniv 0,08 ptim 

Grafit Cellplast 16 Med såg 0,12 ptim 

PIR 30 Med såg 0,12 ptim 
Tabell 4: Materialen ur produktionsaspekter [15] 

Uppgifterna presenterade i tabellen ovan, densitet och kapningsverktyg är hämtade från 

SBUF rapporten ”Praktiska tillämpningar av högpresterande värmeisolering i 

ombyggnadsprojekt”. Enhetstiderna är uppgifter ifrån Ramböll som sin tur har inhämtats 

ifrån Wikells Sektionsfakta. 

6.2.7 Materialkostnad 

De olika isoleringsmaterialens pris jämförs här. Inköpspriset på materialen kan vara olika 

beroende på de inköpsrabatter som entreprenörerna har förhandlas sig till. Här nedan 

redovisas ett genomsnittspris från de olika leverantörerna, en jämförelse Skanska teknik 

gjort. Där inköpsrabatterna är exkluderade blir priset ett som är möjligt för alla 

entreprenörer i byggbranschen att få. Sifforna som presenteras här är från 2010 och kanske 

inte längre gäller, då priser varierar med råvarupriser och efterfråga. Materialpriserna är 

anpassade för att de skall kunna jämföras på ett rättvist sätt, d.v.s. exklusive moms, inklusive 

frakt inom Sverige. Priserna i redogörelsen är anpassade till ett normalstort bostadsprojekt 

på ca 400 m2 stort för att få rimliga fraktkostnader speciellt för produkter ifrån Europa. 

Priserna är omräknade från kr/m2 till kr/m3 för att ge en ungefärlig prisbild på de olika 

alternativen. Priserna som presenteras är inga färdiga med påslag från entreprenörer utan är 

de som entreprenörerna själva betalar. 
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Isoleringsmaterial Pris; kr/m3 

PIR 1300-1400 

Grafitcellplast 400-500  

Styv mineralullskiva 1000 -1200 
Tabell 5: Materialpriser [15] 

 

6.2.8 Logistik 

De flesta transportkostnader baseras snarare på volym än vikt. De olika isoleringsmaterialen 

har olika λ-värden. Det krävs således olika tjocklek för att åstadkomma samma U-värde med 

de olika materialen. PIR kräver minst tjocklek och till följd av detta blir volymen mindre och 

på så sätt minskas transportkostnaderna jämfört med mineralull och grafitcellplast. Den 

mindre tjockleken för PIR gör att den tar upp mindre plats vid förvaring i produktion vilket 

kan vara en fördel om det är trångt på arbetsplatsen. Vid större projekt kan det leda till färre 

transporter då man vid första omgången kan förvara allt. En viktig faktor är avståndet till 

tillverkningsorten för de olika materialen då dessa kan innebära större transportkostnader 

och högre miljöbelastning framför allt i form av koldioxidutsläpp. Det är därför att föredra 

tillverkare nära projektet. 

 

6.2.9 Fuktsäkerhet 

Skillnaden mellan en- och tvåstegstätad vägg är separeringen av regntätning och vindskydd. I 

den tvåstegstätade väggen skiljs regn- och vindskydden åt med en luftspalt. Fasaden 

fungerar som en regnkappa utanpå värmeisoleringen och den lufttäta delen av väggen. 

Innanför luftspalten finns det ett yttre vindsskydd [35].  

Enstegstätade väggar är uppbyggda kring följande princip: puts med varierande tjocklek och 

fuktegenskaper applicerad på putsbärare i form av isolering. Isoleringen består av styva 

skivor som fästs mekaniskt eller limmas på underlaget.  Den resterande delen av väggen kan 

bestå av trä/stålregelstomme med värmeisolering, betong eller lättbetong. På insidan kan 

det finnas ett installationsskikt med plastfolie. [34], [35] 

Här nedan presenteras en enstegstätad träregelvägg, figuren med tillhörande text är hämtad 

ifrån en SP rapport ”Putsade regelväggar” utgiven 2009. 
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Figur 11: Principiell utformning av enstegstätad vägg [35]. 

Putsade enstegstätade väggar är konstruerade så att det yttersta skiktet, d.v.s. putsen, ska 

skydda mot vind och slagregn. En sådan väggkonstruktion bygger på att fasaden är väl tätad 

utan skarvar. Här nedan redovisas exempel på känsliga detaljer, där det är stor risk att fukt 

läcker in.[35] 
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Figur 12: Skaderisker i putsade fasader [35]. 

Grafitcellplast och PIR är tätare än mineralull och står bättre emot fukt [15].  Ångtätheten i 

PIR är två gånger större än grafitcellplasten och 80 gånger större än mineralull [36]. Men om 

fukt tar sig in i konstruktionen är mineralullen att föredra eftersom den torkar ut fortare än 

grafitcellplast och PIR.  

Vid produktion kan byggfukt orsaka fuktskador. Speciellt i enstegstätade väggar med 

diffusionströga skivor som grafitcellplast och PIR, som är täta åt båda hållen, och med dessa 

tar det längre tid för väggen att torka ut. Även vid tilläggsisolering är det från 

värmeisoleringssynpunkt viktigt att inte bygga in fuktig isolering som sänker dess 

värmeisoleringsförmåga. Den största risken för fuktskador bedöms vara regnvatten som 

läcker in genom otätheter vid anslutningar, genomföringar och infästningar. För kvarteret 

Hundlokan är riskerna mindre för större fuktskador, då klimatskalet till största del är 

oorganiskt, med betong och tegel på gavlarna samt murrad lättbetong på långsidorna. Det 

finns organsiska konstruktionsdetaljer i klimatskalet som i alla byggnader: fönsterkarm och 

balkongvägg är av träregelstomme. Om lättbetongen är smutsig vid tilläggsisoleringen är det 

risk för att den möglar på ytan vid för höga fukthalter, vilket kan leda till elak lukt. Både 

mögel och bakterier alstrar elak lukt vid sin tillväxt. Risken bedöms större med grafitcellplast 

och PIR då de har längre uttorkningstider än mineralull.  Därför är det av stor vikt att vid 

produktion arbeta under väderskydd, och isoleringen bör också förvaras med väderskydd. 

[34],[35]  
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6.2.10 Energi 

Energiförlusterna i en byggnad delas upp i olika delar. Transmissionsförlusterna beräknas 

vara de största värmeförlusterna i ett hushåll. Transmissionsförlusterna har en direkt 

koppling till klimatskalets U-värde. Ju lägre U-värden desto mindre energiförluster genom 

klimatskalet. För att minska energiförbrukningen i en byggnad bör man bland annat isolera 

och täta klimatskalet, skarvar och anslutningar för att inte få köldbryggor.  

Köldbryggor är konstruktionsdetaljer med sämre värmeledningsförmåga som bryter igenom 

material med bättre värmeisoleringsförmåga. Anslutningar mellan betongbjälklag och 

isolerade ytterväggar, i fasaden indragen balkongplatta och isolerad yttervägg är exempel på 

köldbryggor. Även skarvar kan vara köldbryggor[34]. I Kv. Hundlokan är balkongerna 

indragna och följaktligen är de en stor köldbrygga, se bilden här nedan.  

 

Figur 13: Hundlokan, anslutning balkong-yttervägg [30] 

I projektet Brogården i Alingsås ersattes de indragna balkongerna med utanpåliggande 

självbärande balkonger med sidoskärmar och tak. Utflyttningen motiverades med minskade 

köldbryggor och drag samt med mer uthyrningsbar yta, eftersom det skapades ett par extra 

kvadratmeter per lägenhet[37]. 

För att uppnå god energihushållning och termisk komfort krävs att följande krav ur 

värmeteknisk synpunkt uppfylls: 

1. Värmeisolering 

2. Vindskydd 

3. Lufttäthet 

4. Fuktskydd 
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1. Värmeisolering 

Sedan energikrisen i början av 1970-talet har kraven på värmeisolering skärpts. Före 

energikrisen värmeisolerade man främst av komfortskäl. Yttemperaturerna fick inte vara för 

låga för då skulle den operativa temperaturen, den upplevda temperaturen vara lägre än 

den faktiska. Isolertjockleken före 1970-talet var i normalfallet cirka 100 mm. I dag med 

myndigheternas hårdare krav på energihushållning är normaltjockleken 200 mm isolering i 

ytterväggar. För att värmeisoleringen ska bli så effektiv som möjligt ska man sträva efter 

homogena skikt för att minimera köldbryggor, som leder till ökade värmeförluster. Stålreglar 

mellan värmeisoleringen är ett exempel på en köldbrygga i konstruktionen.[34] 

2. Vindskydd 

Vindskydd krävs speciellt för mineralull som är mer luftgenomsläpplig. Vindskyddet hindrar 

luftrörelser som försämrar isoleringsförmågan hos isoleringsmaterialet. Däremot är PIR och 

grafitcellplast mer vindskyddande, de är diffusionströga.[34] 

3. Lufttäthet 

Lufttäthet är en viktig aspekt ur både energi-och fuktsynpunkt. Med ett lufttätt klimatskal 

hindras fuktig inomhusluft att tränga ut i konstruktionen med risk för kondensation, när den 

kyls på vägen. Sett ur ett energiperspektiv blir det värmeförluster när inomhusluften tränger 

ut i otätheter. I Kv. Hundlokan är klimatskalet i huvudsak av betong och lättbetong. 

Lättbetongen som finns på husens långsidor har god lufttäthet, varför det inte har varit 

nödvändigt att komplettera med plastfolie, något som vanligtvis görs i andra 

konstruktioner.[34] 

4. Fuktskydd 

Fuktskydd syftar till att förhindra uppfuktningen av det värmeisolerande skiktet. Mineralull 

och lättbetong är extra känsliga, medan det är mindre risk för högre fukthalter i PIR och 

grafitcellplasten, då de har mer slutna porsystem. Ytterväggar av lättbetongen måste 

skyddas mot slagregn, en blöt lättbetong isolerar endast till hälften så bra som den gör i torrt 

tillstånd. Därför är det av stor vikt att fuktskyddet i Hundlokan är bra, så att inte 

lättbetongen fuktas upp. Fuktskyddet i Hundlokan består av puts och i en sådan lösning är 

det viktigt med täta skarvar. [34]  
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Figur 14: Konstruktionsdetalj, utfackningsvägg: Kv. Hundlokan 

[30] 

6.3 Jämförelsen för kvarteret Hundlokan 

Här nedan presenteras en specifik jämförelse av de olika isoleringsmaterialen för Kvarteret 

Hundlokan. Förvaltaren har nyligen projekterat klart inför den omfattande ombyggnationen, 

ombyggnationen innefattar stambyte, installation av frånluftsvärmeåtervinning, större 

invändiga moderniseringar samt tilläggsisolering. Tilläggisolering av husens långsidor sker 

med 10cm mineralull och gavlarna isoleras invändigt med 7 cm mineralull. I samråd med 

projektledaren för detta projekt, Karl Kolb, har vi valt att använda oss av konsulterna knuta 

till projektet för en så verklighetsanpassad jämförelse som möjligt. 

 

Jämförelsens resultat redovisas i grafer med livscykelkostnader under en 50 års period.  

Resultatet baseras på följande delar: 

  

 Kostnadskalkyler, baserade på uppgifter från Kim Tjärnberg, Ramböll 

 Fuktberäkningar som har gjorts i samråd med Anders Kumlin Ak Konsult, för 

bedömning av fuktsäkerheten i de olika alternativen.  

 Energiberäkningar med hjälp av dataprogrammet ”VIP-Energy 2.1.1” 

 

Syftet med jämförelsen är att studera skillnaderna mellan de olika materialen ur 

energibesparingssynpunkt. Jämförelsen har utförts med olika tjocklekar, första två med 

given tjocklek, 100mm och 200mm och det tredje med fast U-värde anpassats till 

passivhusstandard för väggar 0,1 W/m2k. De tre alternativen är följande:   

 
Alternativ 1, fast tjocklek 100mm 
 
 PIR 100mm λ=0,023W/mK 
 Grafitcellplast 100mm λ=0,031W/mK 
 Mineralull 100mm λ=0,034W/mK 

 
 

Alternativ 2, fast tjocklek 200mm 
 
 PIR 200mm λ=0,023W/mK 
 Grafitcellplast 200mm λ=0,031W/mK 
 Mineralull 200mm λ=0,034W/mK 
 

Alternativ 3, U-värde 0,10 W/m2K 

 PIR 180mm λ=0,023 W/mK 
 Grafitcellplast 240mm λ=0,031 W/mK 
 Mineralull 270mm λ=0,034 W/mK 
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6.3.1 Energibesparingarna 

   Isoleringsmaterial Transmissionsförluster Energibesparing Energibesparing 

 
MWh/år MWh/år % 

PIR 20 273 112 29 

Grafitcellplast 20 276 109 28 

Mineralull 20 278 107 28 

 
      

PIR 10 278 107 28 

Grafitcellplast 10 283 102 26 

Mineralull 10 285 100 26 

 
      

PIR 18 273 112 29 

Grafitcellplast 24 275 110 29 

Mineralull 27 275 110 29 

    Nuvarande Transmissionsförluster 385 MWh/år   
 Tabell 6. De olika isoleringsmaterialens energibesparingar 

 

Med hjälp av energiberäkningsprogrammet ”VIP-Energy 2.1.1” har transmissionsförlusterna 

beräknats för de olika alternativen som redovisas ovan.  Energiberäkningsprogrammet var 

att föredra före handberäkningar, då man med energiberäkningsprogrammet kan räkna med 

bättre klimatdata och räkna in köldbryggor. Detta speglar verkligheten bättre. 

 

Resultatet visar att de olika alternativen är snarlika fastän isoleringstjockleken skiljer 

avsevärt i storlek.  Som mest skiljer det 3 procentenheter mellan alternativen i 

energibesparing, vilket vi anser är väldigt litet i förhållande till de ökade kostnaderna med 

större isoleringstjocklek. Vi återkommer till kostnaderna längre fram. 

 

De små skillnaderna i energibesparing i de olika alternativen kan förklaras med att den 

tilläggsisolerade ytan inte är tillräckligt stor i Hundlokan i förhållande till fönster och 

indragna balkonger, vilket innebär stora köldbryggor. Köldbryggorna förstärks av den 

invändiga tilläggsisoleringen på gavlarna, där stora värmeförluster sker genom bjälklagen.   

 

Transmissionsförlusterna utan åtgärd är 385 MWh/år. Med tilläggsisolering minskar 

förbrukningen med 26-29 % beroende på vilket alternativ man väljer. För att bedömda den 

totala kostnadsbesparingens storlek måste man ställa den mot produktionskostnaderna. 

Därför har det gjorts LCC-beräkningar för de olika alternativen med en kalkylränta på 4 % och 

3 % i energiprisökning. 
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6.3.2 Kostnadskalkylen  

 

 
Tabell 7: De olika isoleringsmaterialens totalkostnader 

  

Kostnadskalkylen ovan är baserad på uppgifter från konsultbolaget Ramböll Projektledning 

AB. Delar av kostnaderna som plåtdetaljer, byte av droppbläck och fönsterbläck är hämtade 

från en kalkylsammanställning som gjordes initialt i Förvaltarens projektering av kvarteret 

Hundlokan. Även storleken på den isoleringsbara väggytan är inhämtad från den kalkylen. 

Övriga kostnadsuppgifter har Kim Tjärnberg på Ramböll tillhandahållit, efter ett möte där det 

redogjordes för vilka kostnadsuppgifter som behövdes för kostnadsjämförelsen. 

Kostnadsuppgifterna är siffror som har sin bakgrund i ”Wikells sektionsdata” enligt Kim 

Tjärnberg på Ramböll. Priserna kan variera över åren med bland annat efterfråga och 

råvarupriser. Det är oklart om entreprenörens omkostnadspålägg ingår. Kim Tjärnberg har 

gjort bedömningen att den styva mineralullskivan tar kortare tid att tilläggsisolera jämfört 

med de styvare skivorna grafitcellplast och PIR, då mineralullen är något medgörligare. 

Denna bedömning är i linje med vårt resonemang under kapitlet produktion. 

 

Eftersom skillnaderna i energibesparing mellan de olika materialen och tjocklek är minimala 

påverkar investeringskostnaden i stor utsträckning vilket alternativ som är det mest 

lönsamma. Således blir alternativen med det lägsta inköpspriset gynnsammare i LCC 

beräkningen. 

 

 

 

 

  

Isoleringsmaterial Mängd

Isoleringsmaterial Väggyta Enhet Materialkostnad Arbete Material + arbete /m2 Putsarbete Plåtdetaljer Ställning Flytta ut fönster Inv. Iso 7cm Total kostnad

PIR 140,00 0,12 184,00 1 778 424,00

Grafitcellplast 85,00 0,12 129,00 1 734 424,00

Mineralull 60,00 0,08 90,00 1 703 224,00

PIR 280,00 0,20 353,00 2 039 624,00

Grafitcellplast 170,00 0,20 243,00 1 951 624,00

Mineralull 120,00 0,15 175,00 1 897 224,00

PIR 310,00 0,20 383,00 2 063 624,00

Grafitcellplast 245,00 0,20 318,00 2 011 624,00

Mineralull 210,00 0,15 265,00 1 969 224,00

Jämförelse av isoleringsmaterialens totalkostnader;  Kv. Hundlokan

 Specificerad kostnad (kr)   Total kostnad (kr) 

Fast tjocklek - 20 cm

Fast tjocklek - 10 cm

m2 500kr/m21340kr/m2 400kr/m2       258 300 kr 

500kr/m2400kr/m2

1340kr/m2 400kr/m2

800 m2

800 m2

800 m2

U-värde - 0,1

m2

m2

1340kr/m2

  174 224 kr 

  174 224 kr 

  174 224 kr 

0 kr

      258 300 kr 500kr/m2
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LCC beräkningarna har genomförts för de olika alternativen, där kostnaderna ställts mot 

minskade fjärvärmekostnader genom tilläggsisoleringen, i ett tidsintervall av 50år. Helena 

Durgé, energicontroller på Förvaltaren AB, har tillhandahållit fjärvärmepriserna för kvarteret 

Hundlokan där husen värms upp med fjärvärme.  Fjärvärmepriset är uppdelat i 

abonnemangsavgift, flödesavgift och energiavgift. Avgifternas innebörd förklaras i bilaga 3. 

Med de olika alternativens minskningar i transmissionsförluster räknades nya 

fjärvärmekostnader ut, som sedan räknades in i LCC beräkningen. I samråd med Förvaltaren 

räknas det med 3 % ökning i fjärvärmepris och 4 % kalkylränta i LCC beräkningen, men ingen 

ränta på produktionskostnaderna är inräknad. Resultatet från LCC beräkningen presenteras 

här i stapeldiagram för de 3 olika alternativen. Med alla 3 alternativen är en invändig 

tilläggsisolering på 7 cm inräknad med respektive material. 

 

 

 
Diagram 1. LCC beräkning för 10 cm tilläggsisolering 

 

Förvaltaren har som krav 22 års återbetalningstid på energiinvesteringen. Efter 22år med 10 

cm tilläggsisolering i på långsidorna och 7 cm invändig tilläggsisolering innanför gavlarna är 

resultatet negativ ca -400 000kr för de 3 materialen. Skillnaderna är små, PIR ligger bäst till 

med -384 000kr, se i tabellen ovan. LCC beräkningen omfattar 50 år, men eftersom husen 

genomgår omfattande renoveringar antas en utökad teknisk livslängd på ytterligare 50år. 

Efter 50 år ligger PIR även bäst till här också med ett positivt resultat på 1 012 000 kr trots 

dyrast initialkostnad. Men skillnaderna i investeringskostnader är minimalla mellan det 

dyraste och billigaste alternativet det skiljer endast 75 000kr. 

 

0 år 10 år 22 år 30 år 40 år 50 år

PIR -1778 -1107 -384 54 556 1012

Grafitcellplast -1734 -1099 -413 2 477 909

Mineralull -1703 -1078 -404 5 472 897

 kr(2 000)

 kr(1 500)

 kr(1 000)

 kr(500)

 kr-

 kr500

 kr1 000

 kr1 500

Resultat kkr 10 cm tilläggsisolering 

PIR Grafitcellplast Mineralull
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Diagram 2. LCC beräkning för 20 cm tilläggsisolering 

 

Med 20 cm utvändig tilläggsisolering och 7 cm invändig, ligger mineralullen bäst till efter 22 

år dock med ett negativt resultat på -503 000 kr. Detta kan förklaras med att mineralullen är 

har lägst investeringskostnad, den är 143 000kr billigare än PIR samtidigt som kalkylräntan är 

4 % och energiprisökning 3 %. Således är det material med minsta investeringskostnaden 

lönsammast i längden, eftersom energibesparingen mellan alternativen är marginella, som 

det tidigare redogjorts. 

 

 

0 år 10 år 22 år 30 år 40 år 50 år

PIR -2040 -1344 -592 -137 384 857

Grafitcellplast -1951 -1270 -535 -91 419 882

Mineralull -1897 -1226 -503 -65 473 893

 kr(2 500)

 kr(2 000)

 kr(1 500)

 kr(1 000)

 kr(500)

 kr-

 kr500

 kr1 000

 kr1 500

Resultat kkr 20 cm tilläggsisolering 

PIR Grafitcellplast Mineralull
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Diagram 3. LCC beräkning, U-värde 0,1  

 

Med U-värde 0,1 (passivhusstandard) blir tjockleken för PIR 18cm, Grafitcellplast 24cm och 

mineralull 27 cm. Utfallet är likt fallet ovan med 20 cm tilläggsisolering, där mineralullen 

initialt är billigast till följd av dess låga materialkostnad blir detta alternativ i längden billigast 

då skillnaderna är små mellan alternativen i energibesparing. Alternativet ovan med 20 cm 

isolering och detta med isoleringstjocklekar mellan 18cm-27cm kräver en utflyttning av 

fönstren, så att det inte blir för djupa fönsternischer. Kostnaden att flytta ut fönstren är 

stora, 258 300kr där även byte av fönsterbänkar ingår. Med högre räntenivåer, 5 % och 

uppåt blir det svårt att räkna hem investeringen. Därför är det första alternativet med 10cm 

tilläggsisolering mer lockande där ingen fönsterutflyttning krävs. Efter 30 år vänder det på 

alla 3 alternativen.  Mellan dessa står sig 10 cm PIR som det lönsammaste alternativet både 

efter 22år och 50år. Med de olika LCC diagrammen har skillnaderna mellan 

isoleringsalternativen påvisats, nedan redovisas kostnadsskillnaden mellan att tilläggsisolera 

och inte tilläggsisolera vid fasadrenovering.  

 

 

 
  

0 år 10 år 22 år 30 år 40 år 50 år

PIR -2063 -1367 -615 -160 361 834

Grafitcellplast -2011 -1325 -584 -136 377 843

Mineralull -1969 -1283 -542 -94 419 885

 kr(2 500)

 kr(2 000)

 kr(1 500)

 kr(1 000)

 kr(500)

 kr-

 kr500

 kr1 000

 kr1 500

Resultat kkr U-värde 0.1 tilläggsisolering 

PIR Grafitcellplast Mineralull
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Diagram 4. Tilläggsisolering 50 års tidsperspektiv 

Vid fasadrenovering är det att rekommendera en tilläggsisolering. Grafen ovan illustrerar 

skillnaderna i kostnader mellan att endast putsa om, och att putsa om och samtidigt 

tilläggsisolera. Med tilläggsisoleringsalternativet gör man en vinst på ca 900 000 kr efter 50år 

där investeringskostanden är återbetald. Utan tilläggsisolering är kostnaden efter 50 år ca 4 

miljoner kronor. Energibesparingen som man går miste om räknas som en kostnad med 3 % 

energiprisökning och 4 % kalkyl ränta inräknad.  10 cm tilläggsisolering med mineralull ger 

minst energibesparing mellan alternativen och därför valdes detta alternativ för att påvisa 

skillnaderna mellan att tilläggsisolera eller att inte tilläggsisolera. Med 20 cm tilläggsisolering 

blir skillnaderna än större. 

Initialt skiljer det ca 150 000 kr i kostnader i att endast fasadrenovera och att fasadrenovera 

med tilläggsisolering. 

I LCC analysen är inte investeringsränta inräknad, alltså ränta på produktionskostnaderna. 

Detta för att förenkla LCC analysen. Med denna LCC analys kan man konstatera att det 

generellt är lönsamt i längden att tilläggsisolera vid fasadrenoveringar. Men energi- och 

kostnadsbesparingen måste ställas mot arkitektoniska värden och mindre ljusinsläpp med 

djupare fönsternischer.  

Vid val av isoleringsmaterial bör man titta på de tekniska aspekterna också och inte bara ur 

ett ekonomiskt perspektiv, därför har det gjorts här nedan en fuktutredning av alternativen.  

0 år 10 år 22 år 30 år 40 år 50 år

Med 10 cm tilläggsisolering -1703 -1078 -404 5 472 897

Omputsning utan
tilläggsisolering

-1566 -2191 -2865 -3274 -3741 -4166

-5 000

-4 000

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

R
e

su
lt

at
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kr
 

Tilläggsisolering 50 års tidsperspektiv 

Med 10 cm tilläggsisolering

Omputsning utan
tilläggsisolering
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6.2.3 Fukt- och U-värdeberäkningar 

För att kunna utvärdera isoleringsmaterialen och avgöra om man med de olika 

konstruktionslösningarna kan åstadkomma fuktsäkra lösningar görs stationära 

fuktberäkningar för de olika alternativen. Beräkningarna utförs i ett excelark, och behandlar 

enbart diffusion och ånghaltsfördelningen i de olika skikten. Vid projektering där tillgång till 

mer avancerade fuktprogram finns, bör även konvektion beaktas. I excelarket görs även 

beräkningar av U-värde för de olika väggtyperna. Uträkningarna redovisas i bilaga 5. 

Fallet som studeras är ett tänkbart scenario för en vinterdag i Stockholmsområdet. 

Utomhusklimatet antas vara -10°C och RF 95 %. Temperaturen inomhus sätts till +20°C. Med 

dessa värden och ett antagande om ett fukttillskott på 3 g/m3 kan RF 35 % utläsas ur ett 

mollierdiagram. För att säkra upp resultatet av fuktberäkningarna sätts RF inomhus till 40 %. 

För att väggkonstruktionen skall anses funktionell bör aldrig ånghalten överstiga 

mättnadsånghalten i de olika skikten innanför isoleringen. Om ånghalten överstiger 

mättnadsånghalten får vi en teoretisk relativ fuktighet >100%, vilket innebär att kondens har 

uppstått. Speciellt viktigt är detta i de konstruktioner där grafitcellplast och PIR är inblandat 

eftersom dessa material är diffusionströga och det därmed tar lång tid för konstruktionen att 

torka ut. Där grafitcellplast och PIR tillämpas som tilläggsisolering bör stora krav på 

tätningsarbeten ställas. Otäta skarvar tar in fukt som det sedan är svårt att få ut. Med 

skarvar åsyftas såväl skarvar mellan isolerskivorna som skarvar mot installationer i väggen. 

Isolertillverkarna kan ofta tillhandahålla lämpligt fogmaterial som passar deras produkt och 

som möjliggör täta skarvar. 

Beräkningarna har genomförts för olika tjocklekar av isoleringen och materialet. För fasaden 

på långsidorna av byggnaden har tre olika fall studerats. I de två första fallen är tjockleken i 

väggen låst, för att redovisa vinsten i isolerförmåga som de olika alternativen ger. I det tredje 

alternativet låstes U-värdet till 0,1 W/m2K, för att illustrera den vinst i väggens tjocklek som 

kan åstadkommas med hjälp av högpresterande isoleringsmaterial. För att tydliggöra de 

olika alternativen som studeras redovisas alternativen i punktform här nedan. Vad beträffar 

erforderlig tjocklek för att uppnå det fasta U-värdet gjordes beräkningen för detta i 

excelarket. 

 

Generellt för de olika alternativen kan sägas att det aldrig uppstår kritiska fuktvärden 

innanför isoleringsskiktet. I de fall där RF teoretiskt överstiger 100 %, sker det i putsen och 

skiktet mellan putsen och isoleringen. Högst RF i dessa skikt sker vid tilläggsisolering av 

mineralull, vilket beror på mineralullens låga ånggenomgångsmotstånd. Beräkningarna görs 

med ett ytskikt av enbart KC-bruk, även denna med lågt ånggenomgångsmotstånd. För att 

begränsa möjligheten för fukt att tränga in i putsen kan en färg med högt 

ånggenomgångsmotstånd användas.  
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I figuren nedan redovisas RF i väggens olika skikt vid en isoleringstjocklek på 200mm.  

 

Figur 14 RF i väggens olika skikt, 200mm 

 

Eftersom krav på bevarande av ursprunglig arkitektur föreligger, bevaras gavlarnas 

tegelfasad. Fastighets AB Förvaltaren väljer därför att göra en invändig isolering av 

gavelfasaderna, något som tillämpats tidigare under upprustning av liknande hus i 

Förvaltarens fastighetsbestånd. Invändiga isoleringen har då skett med 70 mm mineralull. 

Energiberäkningarna som behandlats tidigare i rapporten är genomförda på så vis att den 

invändiga isoleringen utförs med samma materialval som långsidornas fasader. 

Fuktberäkningar för de olika alternativen genomförs och redovisas i bilaga 5. Eftersom 

metoden tidigare testats, och tänkbara kritiska utfall såsom frostsprängning till följd av en 

lägre temperatur i väggen som tar åt sig mer fukt inte uppstått, ger det stor möjlighet att 

utvärdera alternativ isolering med PIR och grafitcellplast. För bedömningen undersöks RF 

genom väggen som redovisas genom väggens olika skikt i figuren nedan. 
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Figur 152. RF genom gavelvägg 

Även temperaturen genom väggen undersöks och redovisas i figuren nedan. 

 

Figur 16. Temperatur genom gavelvägg 

Temperaturen genom väggen för de olika isoleringsalternativen skiljer marginellt. Däremot 

påverkas RF genom konstruktionen en del beroende på vilket material som används. RF i 

väggen uppnår högst värden vid tilläggsisolering av mineralull, vilket beror på att 

ånggenomgångsmotståndet i mineralullen är betydligt lägre än för PIR och grafitcellplast. 

Värdena bedöms dock inte som kritiska. Eftersom utfallen för de olika alternativen inte 

skiljer sig speciellt mycket görs bedömningen att U-värdet för väggen får avgöra valet av 

isoleringsmaterial i gavelväggen, där PIR ger det mest tillfredställande värdet. U-värdena för 

de olika alternativen redovisas nedan: 

 PIR U=0,177W/m2K 

 Grafitcellplast U=0,205W/m2K 
 Mineralull U=0,214W/m2K 
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7. Slutsats och diskussion 
 

”För att en yttervägg ska vara funktionsduglig måste den skydda mot nederbörd och 

vindtryck, tillåta uttorkning, värmeisolera, ljudisolera, skydda mot brandspridning, klara 

vindlaster, vara beständig och motståndskraftig över tiden med avseende på fukt, värme, 

kyla, UV-ljus och mikrobiell påväxt” [35]. Med en tilläggsisolering ändrar man på 

väggkonstruktionens förutsättningar främst fukttekniskt. Detta examensarbete har visat på 

komplexiteten vid val av material. Det går inte att enbart se på materialegenskaperna utan 

de måste sättas i ett sammanhang. Valet av tilläggsisoleringsmaterial baseras till stor del på 

de givna förutsättningarna som den befintliga konstruktionen ger, men även klimatet där 

projektet genomförs skall beaktas. Om ett hus beläget i en klimatzon där slagregn är vanligt 

förekommande kommer således högre krav på fuktsäkerheten att ställas. En vägg med 

organiskt material försvårar arbetet och valmöjligheterna eftersom fuktkänsligheten i en 

sådan konstruktion är betydligt mer påtaglig än i en vägg med betong eller lättbetong. En 

utvändig tilläggsisolering är i regel att föredra eftersom den befintliga väggen blir varmare 

och en varmare vägg är ur ett fuktsäkerhetsperspektiv bättre.   

 

Syftet med examensarbetet har varit att introducera vår målgrupp (beställare och 

entreprenörer som tilläggsisolerar miljonprogrammet) till de olika isoleringsmaterialen på 

ett övergripande plan. Detta genom både en generell och en specifik jämförelse. För den 

generella jämförelsen har vi huvudsakligen använt informationsmaterial som leverantörerna 

publicerat på sina hemsidor och denna information har varit begränsad vilket har försvårat 

jämförelsen. Variationerna i de olika isoleringsmaterialen har också varit försvårande. Ett 

exempel är mineralullen som är indelad i glasull och stenull där det finns en mängd olika 

produkter med olika egenskaper som leverantörerna erbjuder. 

 

En specifik jämförelse genomfördes för kvarteret Hundlokan från miljonprogrammet, detta 

för att konkretisera resultatet. Energi- och kostnadsberäkningar genomfördes för att 

resultera i LCC analyser. Det gjordes även fuktberäkningar. De enkla fuktberäkningarna visar 

inga kritiska nivåer innanför isoleringsskiktet i de olika alternativen, men vi rekommenderar 

noggrannare fuktutredningar, gärna fuktdatasimuleringar. I kvarteret Hundlokan där den 

befintliga väggen består av lättbetong är risken för fuktproblem mindre än för en vägg med 

träregelstomme. Riskerna i lättbetongsväggen är som tidigare nämnts mögelpåväxt mellan 

lättbetong och isolering samt uppfuktning av lättbetongen som försämrar 

isoleringsförmågan. Därför är det viktigt att fasaden tätas med omsorg så att inte fukt tar sig 

in genom otäta skarvar.   LCC beräkningar för de olika alternativen har visat att det är 

investeringskostnaderna som styr den långsiktiga lönsamheten för tilläggsisoleringen av 

Hundlokan, pga. de marginella skillnaderna i energibesparing mellan de olika alternativen. 

De små skillnaderna i energibesparing för de olika alternativen kan förklaras med att den 

tilläggsisolerade ytan inte är tillräckligt stor i Hundlokan. Detta eftersom stora delar av 

fasaden täcks av fönster och indragna balkonger vilket innebär stora köldbryggor.  Eftersom 
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investeringskostnaderna styr den långsiktiga lönsamheten rekommenderas det första 

alternativet, 10 cm tilläggsisolering, som har lägst investeringskostnader. Gällande material 

är 10 cm PIR något dyrare initialt men i längden det lönsammaste.   

 

Generellt är tilläggsisolering alltid att rekommendera vid ingrepp i fasadytan. Till exempel i 

Hundlokan är kostnaderna för putsarbete och byggställning de överlägset största, vilket 

redovisas i kostnadskalkylen. I Hundlokan innebär tilläggsisoleringen 26-29% lägre 

transmissionsförluster. En tilläggsisolering har positiv effekt på inomhus klimatet där risken 

för drag minskar då klimatskalet blir tätare. Med invändig tilläggsisolering blir golvet kallare 

jämfört med en utvändig isolering på grund av köldbryggor som också kan leda till ojämn 

nedsmutsning då smuts sätter sig på kallare ytor.  
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8. Rekommendationer 
 

Då det specifika fallet Hundlokan är färdigprojekterat för mineralull kan följande 

rekommendationer vara svår att implementera i projektet. För liknande ombyggnadsprojekt 

rekommenderar vi dock Fastighets AB Förvaltaren att närmare undersöka möjligheten att 

tilläggsisolera långsidorna utvändigt med 10 cm PIR och 7 cm invändigt innanför betong i 

gavlarna. Om man från Förvaltarens sida vill minska transmissionsförlusterna ytterligare 

rekommenderas en utflyttning av balkongerna utåt för att minska köldbryggorna Med den 

åtgärden får man även utökad uthyrningsbar yta. De befintliga fönstren i Hundlokan har U-

värde 1,6 W/m2K. Där finns potential att minska transmissionsförlusterna genom byte till 

fönster med lägre U-värden. 
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10. Bilagor 

 
1. Energiberäkning PIR 10cm 

2. Kostnadskalkyler  

3. Fjärvärmepris  

4. LCC mall 

5. Fuktberäkningar  

6. Ritningar 
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Bilaga 1 
 

 

Energiberäkning 

 

Said Elmi 

Christoffer Eskilsson 
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Det har gjorts energibalansberäkningar för alla alternativen, nedan 

har ett exempel tagits med, det rekommenderade alternativet; PIR 

100mm 
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Bilaga 2 
 

 

Kostnadskalkyler 

 

Said Elmi 

Christoffer Eskilsson 
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Fast tjocklek 

20 cm 
mängd Enhet 

Mtrl 

(kr) 
Arb 

(enhetstid) 
Kostnad 

/m2 
Kommentarer 

PIR 1 M2 280 0,20 353 
 

Grafitcellplast 1 M2 170 0,20 243 
 

Mineralull 1 M2 120 0,15 175 
 

Flytta fönster 1 St 960 6,0 3 150 
Antagit nya fönsterbänkar, 

nya plåtdetaljer på utsida 

Alt 2 

 

Fast tjocklek 10 

cm 
mängd Enhet 

Mtrl 

(kr) 
Arb 

(enhetstid) 
Kostnad 

/m2 
Kommentarer 

PIR 1 M2 140 0,12 184 
 

Grafitcellplast 1 M2 85 0,12 129 
 

Mineralull 1 M2 60 0,08 90 
 

Alt 3 

U-värde 0,1 mängd Enhet Mtrl (kr) Arb (enhetstid) Kostnad /m2 Kommentarer 

PIR 1 M2 310 0,20 383 
 

Grafitcellplast 1 M2 245 0,20 318 
 

Mineralull 1 M2 210 0,15 265 
 

Kostnader, övrigt puts 

Benämning Mängd Enhet Kostnad /m2 

Ställning, putsarbeten 440 M2 400 

Puts, fasadsystem 440 M2 1340 

Kostnader, övrigt fibercement 

Benämning Mängd Enhet Kostnad /m2 

Fibercement, 
avgående kostnad 

-360 M2 675 

Puts, fasadsystem 
tillkommande kostnad 

360 M2 710 

 

Övrig info 
- FP är ett littera för puts, ingen kostnad för detta 
- Priserna ovan baseras på en yrkesarbetares timkostnad på 365 kronor 
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 Isoleringsmaterial
Mängd

Isoleringsm
aterial

Väggyta
Enhet

M
aterialkostnad

Arbete
M

aterial + arbete /m
2

Putsarbete
Plåtdetaljer

Ställning
Flytta ut fönster

Inv. Iso 7cm
Total kostnad

PIR
140,00

0,12
184,00

1 778 424,00

Grafitcellplast
85,00

0,12
129,00

1 734 424,00

Mineralull
60,00

0,08
90,00

1 703 224,00

PIR
280,00

0,20
353,00

2 039 624,00

Grafitcellplast
170,00

0,20
243,00

1 951 624,00

Mineralull
120,00

0,15
175,00

1 897 224,00

PIR
310,00

0,20
383,00

2 063 624,00

Grafitcellplast
245,00

0,20
318,00

2 011 624,00

Mineralull
210,00

0,15
265,00

1 969 224,00

1340kr/m2
400kr/m2

800 m
2

800 m
2

800 m
2

U-värde - 0,1

m
2

m
2

1340kr/m2

  174 224 kr 

  174 224 kr 

  174 224 kr 

0 kr

      258 300 kr 
500kr/m2

m
2

500kr/m2
1340kr/m2

400kr/m2
      258 300 kr 

Jäm
förelse av isoleringsm

aterialens totalkostnader;  Kv. Hundlokan

 Specificerad kostnad (kr) 
 Total kostnad (kr) 

Fast tjocklek - 20 cm

Fast tjocklek - 10 cm

500kr/m2
400kr/m2
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Bilaga 3 
 

 

Fjärvärmepris 

 

Said Elmi 

Christoffer Eskilsson 
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Energipris kv Hundlokan för beräkning av kostnadsbesparing vid tilläggsisolering

underlags se Norrenergis Normalpristaxa 2013

Värme transmission idag 600 MWh/år (kollas mot energiberäkning)

Värme transmission åtgärd 400 MWh/år (kollas mot energiberäkning)

Besparing 200 MWh/år

Värme totalt idag 1977 MWh/år

Värme totalt med åtgärd 1777 MWh/år

Besparing transmission -33,33%

Fördelning transmission per månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec summa

Graddagar normalår 600 552 515 368 133 11 1 7 127 309 439 558 3620

Fördelning 17% 15% 14% 10% 4% 0,3% 0,0% 0,2% 4% 9% 12% 15% 100%

Fördelning värmetransmission MWh/månad 99 91 85 61 22 2 0,17 1 21 51 73 92 600

Energiavgift

Energipris kr/MWh ex moms 548 548 548 432 432 296 296 296 432 432 432 548

kr/år 54497 50137 46777 26350 9523 540 49 343 9093 22125 31433 50682 301551

Snitt energipris per år kr/MWh ex moms 503

Flödesavgift 2013: Flödesavgift 2,2 kr/m3 * 0,016 m3/kWh ex moms = 0,0352

Flödestaxa kr/MWh 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 0 0 0 35,2 35,2 35,2 35,2

kr/år 3501 3221 3005 2147 776 0 0 0 741 1803 2561 3256 21009

Snitt flödesavgift per år kr/MWh ex moms 35

Total rörlig snittavgift per år kr/MWh ex moms för transmission 538 kr/MWh ex moms

Abonnemangsavgift

Effekttaxa

Kategorital 2200

E, idag enbart transmission 273

E, med åtgärd, enbart transmission 182

E idag totalt 899 innebär taxa nr 4

E med isolering 808 innebär taxa nr 4

Fast avgift påverkas ej

Effektavgift per år utan åtgärd 69273

Effektavgift per år med åtgärd 46182

Besparing abonnemangsavgift 23091 kr/år ex moms

  

 

Mall för uträkning av fjärrvärmepris vid tilläggsisolering. 
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Bilaga 4 
 

 

LCC mall 

 

Said Elmi 

Christoffer Eskilsson 
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LIVSCYKELKOSTNAD, LCC fyll i 

 

 
Projekt 

  

    Indata idag med åtgärd 

 

Energipris: kr/kWh ex moms                     

Värme 0,538 0,538 

 
El 

  

 
Kyla 

  

    

 

LCC                                                               

Tid 50 år 

 
Ränta 4% 

 

 
Energiprisökning 3% 

 

 
Ger nusummefaktor  (b) 32 

 

    

 
LCC   underhåll                                  Tid 50 år 

 
Ränta 4% 

 

 
Energiprisökning 0% 

 

 
Ger nusummefaktor  (b) 19 

 

    

 
Energianvändning MWh/år idag med åtgärd 

 
Värme 1 977 1 777 

 
El 0 0 

 
Kyla 0 0 

 
Summa 1 977 1 777 

    

 
Energikostnad kkr/år idag med åtgärd 

 
Värme 1 064 956 

 
El 0 0 

 
Kyla 0 0 

 
Summa            (a) 1 064 956 

    

 
Underhåll kkr/år idag med åtgärd 

  

0 0 

    Resultat 
  

    

 
LCC kkr idag med åtgärd 

 
Investering 0 5 000 

 
Energikostnad  =a*b 34 493 31 004 

 
Underhåll 0 0 

 
Summa 34 493 36 004 

    

 
Årskostnad år 1 kkr idag med åtgärd 

 
Energikostnad år 1 1 064 956 

 
Kapitalkostnad av investering år 1 0 250 
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Fuktberäkningar 

 

Said Elmi 

Christoffer Eskilsson 
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Fast tjocklek 200mm 

 

 

 

 

  

Skikt μ t, m λ, W/mK δ, m2/s R, m2K/W Z, s/m t, ̊C vs, g/m3 v, g/m3 RF, %

20,0 17,29 6,91 40

Inne 0,013

20,0 17,25 6,91 40,08

Målning 10000

20,0 17,25 6,85 39,69

Lättbetong 0,3 0,14 1,00E-05 2,143 30000

14,1 12,13 6,65 54,79

PIR 80 0,2 0,023 8,696 640000

-9,8 2,37 2,33 98,55

Puts 0,02 1 1,20E-06 0,020 16667

-9,9 2,36 2,22 94,20

Ute 0,040 -10,0 2,34 2,22 95

Summa 10,912 696667 Δv= 4,69

U-Värde= 0,092

Skikt μ t, m λ, W/mK δ, m2/s R, m2K/W Z, s/m t, ̊C vs, g/m3 v, g/m3 RF, %

20,0 17,29 6,91 40

Inne 0,013

20,0 17,24 6,91 40,11

Målning 10000

20,0 17,24 6,79 39,38

Lättbetong 0,3 0,14 1,00E-05 2,143 30000

12,5 11,03 6,42 58,16

Grafitcellplast 40 0,2 0,031 6,452 320000

-9,8 2,38 2,43 102,24

Puts 0,02 1 1,20E-06 0,020 16667

-9,9 2,36 2,22 94,00

Ute 0,040 -10,0 2,34 2,22 95

Summa 8,667 376667 Δv= 4,69

U-värde= 0,115

Skikt μ t, m λ, W/mK δ, m2/s R, m2K/W Z, s/m t, ̊C vs, g/m3 v, g/m3 RF, %

20,0 17,29 6,91 40

Inne 0,013

20,0 17,24 6,91 40,11

Målning 10000

20,0 17,24 6,19 35,90

Lättbetong 0,3 0,14 1,00E-05 2,143 30000

12,0 10,68 4,01 37,57

Mineralull 1 0,2 0,034 5,882 8000

-9,8 2,38 3,43 144,21

Puts 0,02 1 1,20E-06 0,020 16667

-9,9 2,37 2,22 93,93

Ute 0,040 -10,0 2,34 2,22 95

Summa 8,098 64667 Δv= 4,69

U-värde= 0,123
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Fast tjocklek 100mm 

 

 

 

  

Skikt μ t, m λ, W/mK δ, m2/s R, m2K/WZ, s/m t, ̊C vs, g/m3 v, g/m3 RF, %

20,0 17,29 6,91 40

Inne 0,013

19,9 17,23 6,91 40,14

Målning 10000

19,9 17,23 6,79 39,42

Lättbetong 0,3 0,14 1,00E-05 2,143 30000

10,1 9,50 6,42 67,56

PIR 80 0,1 0,023 4,348 320000

-9,7 2,39 2,43 101,72

Puts 0,02 1 1,20E-06 0,020 16667

-9,8 2,37 2,22 93,68

Ute 0,040 -10,0 2,34 2,22 95

Summa 6,564 376667 Δv= 4,69

U-Värde= 0,152

Skikt μ t, m λ, W/mK δ, m2/s R, m2K/WZ, s/m t, ̊C vs, g/m3 v, g/m3 RF, %

20,0 17,29 6,91 40

Inne 0,013

19,9 17,21 6,91 40,17

Målning 10000

19,9 17,21 6,70 38,91

Lättbetong 0,3 0,14 1,00E-05 2,143 30000

8,1 8,34 6,05 72,52

Grafitcellplast 40 0,1 0,031 3,226 160000

-9,7 2,40 2,58 107,67

Puts 0,02 1 1,20E-06 0,020 16667

-9,8 2,38 2,22 93,41

Ute 0,040 -10,0 2,34 2,22 95

Summa 5,442 216667 Δv= 4,69

U-värde= 0,184

Skikt μ t, m λ, W/mK δ, m2/s R, m2K/WZ, s/m t, ̊C vs, g/m3 v, g/m3 RF, %

20,0 17,29 6,91 40

Inne 0,013

19,9 17,21 6,91 40,18

Målning 10000

19,9 17,21 6,14 35,68

Lättbetong 0,3 0,14 1,00E-05 2,143 30000

7,5 7,99 3,82 47,80

Mineralull 1 0,1 0,034 2,941 4000

-9,7 2,40 3,51 146,14

Puts 0,02 1 1,20E-06 0,020 16667

-9,8 2,38 2,22 93,21

Ute 0,040 -10,0 2,34 2,22 95

Summa 5,157 60667 Δv= 4,69

U-värde= 0,194
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Fast U-värde 0,1W/m2K 

 

 

 

 

Skikt μ t, m λ, W/mK δ, m2/s R, m2K/WZ, s/m t, ̊C vs, g/m3 v, g/m3 RF, %

20,0 17,29 6,91 40

Inne 0,013

20,0 17,25 6,91 40,09

Målning 10000

20,0 17,25 6,84 39,66

Lättbetong 0,3 0,14 1,00E-05 2,143 30000

13,6 11,75 6,62 56,32

PIR 80 0,18 0,023 7,826 576000

-9,8 2,37 2,35 98,92

Puts 0,02 1 1,20E-06 0,020 16667

-9,9 2,36 2,22 94,14

Ute 0,040 -10,0 2,34 2,22 95

Summa 10,042 632667 Δv= 4,69

U-Värde= 0,100

Skikt μ t, m λ, W/mK δ, m2/s R, m2K/WZ, s/m t, ̊C vs, g/m3 v, g/m3 RF, %

20,0 17,29 6,91 40

Inne 0,013

20,0 17,25 6,91 40,09

Målning 10000

20,0 17,25 6,81 39,47

Lättbetong 0,3 0,14 1,00E-05 2,143 30000

13,5 11,71 6,49 55,40

Grafitcellplast 40 0,24 0,031 7,742 384000

-9,8 2,37 2,40 101,18

Puts 0,02 1 1,20E-06 0,020 16667

-9,9 2,36 2,22 94,13

Ute 0,040 -10,0 2,34 2,22 95

Summa 9,958 440667 Δv= 4,69

U-värde= 0,100

Skikt μ t, m λ, W/mK δ, m2/s R, m2K/WZ, s/m t, ̊C vs, g/m3 v, g/m3 RF, %

20,0 17,29 6,91 40

Inne 0,013

20,0 17,25 6,91 40,09

Målning 10000

20,0 17,25 6,22 36,06

Lättbetong 0,3 0,14 1,00E-05 2,143 30000

13,6 11,80 4,13 35,01

Mineralull 1 0,27 0,034 7,941 10800

-9,8 2,37 3,38 142,59

Puts 0,02 1 1,20E-06 0,020 16667

-9,9 2,36 2,22 94,15

Ute 0,040 -10,0 2,34 2,22 95

Summa 10,157 67467 Δv= 4,69

U-värde= 0,098
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Gavelvägg 

 

 

Skikt μ t, m λ, W/mK δ, m2/s R, m2K/WZ, s/m t, ̊C vs, g/m3 v, g/m3 RF, %

20,0 17,29 6,91 40

Inne 0,013

19,9 17,22 6,91 40,16

Målning 10000

19,9 17,15 6,81 39,74

Gips 0,026 0,25 4,30E-06 0,104 6047

19,4 16,74 6,75 40,35

PIR 80 0,07 0,023 3,043 224000

3,9 6,31 4,51 71,49

Betong 0,2 0,14 1,00E-06 1,429 200000

-3,7 3,74 2,51 67,28

Kork 0,05 0,06 1,00E-05 0,833 5000

-8,1 2,70 2,46 91,20

Tegel 0,12 0,6 5,00E-06 0,200 24000

-9,2 2,49 2,22 89,16

Ute 0,040 -10,0 2,34 2,22 95

Summa 5,662 469047 Δv= 4,69

U-Värde= 0,177

Skikt μ t, m λ, W/mK δ, m2/s R, m2K/WZ, s/m t, ̊C vs, g/m3 v, g/m3 RF, %

20,0 17,29 6,91 40

Inne 0,013

19,9 17,21 6,91 40,19

Målning 10000

19,8 17,13 6,78 39,61

Gips 0,026 0,25 4,30E-06 0,104 6047

19,2 16,50 6,70 40,64

Grafitcellplast 40 0,07 0,031 2,258 112000

5,3 6,95 5,23 75,33

Betong 0,2 0,14 1,00E-06 1,429 200000

-3,5 3,79 2,60 68,64

Kork 0,05 0,06 1,00E-05 0,833 5000

-8,6 2,60 2,54 97,56

Tegel 0,12 0,6 5,00E-06 0,200 24000

-9,8 2,37 2,22 93,80

Ute 0,040 -10,0 2,34 2,22 95

Summa 4,877 357047 Δv= 4,69

U-värde= 0,205
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Skikt μ t, m λ, W/mK δ, m2/s R, m2K/WZ, s/m t, ̊C vs, g/m3 v, g/m3 RF, %

20,0 17,29 6,91 40

Inne 0,013

19,9 17,20 6,91 40,20

Målning 10000

19,8 17,12 6,73 39,29

Gips 0,026 0,25 4,30E-06 0,104 6047

19,2 16,46 6,61 40,16

Mineralull 1 0,07 0,034 2,059 2800

6,0 7,25 6,56 90,45

Betong 0,2 0,14 1,00E-06 1,429 200000

-3,2 3,87 2,77 71,63

Kork 0,05 0,06 1,00E-05 0,833 5000

-8,5 2,61 2,61 100,00

Tegel 0,12 0,6 5,00E-06 0,200 24000

-9,8 2,37 2,16 91,07

Ute 0,040 -10,0 2,34 2,22 95

Summa 4,678 247847 Δv= 4,69

U-värde= 0,214
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