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Sammanfattning 
 

Högpresterande isolering är en typ av material som finns tillgängligt men inte används på den 

svenska marknaden i den utsträckning som de bör göra. I denna rapport kommer det 

högpresterande isoleringsmaterialet PIR att ligga i fokus och det jämförs främst med det 

traditionella isoleringsmaterialet cellplast men paralleller dras även till mineralullen.  

PIR- isoleringen har 40 % bättre värmekonduktivitet än cellplasten och detta innebär att 

materialet har bättre isoleringsförmåga som bidrar till tunnare konstruktioner. Isoleringen är 

därför idealiskt att använda för passiv-, lågenergi och nollenergihus. En annan egenskap som 

utmärker PIR- isoleringen är dess brandegenskaper som uppfyller en högre brandklass än 

cellplasten, trots att det är ett plastmaterial.  

PIR- isoleringen är ett dyrare material, dock sparas pengar in redan vid produktion då fukt- 

och vindskydd kan uteslutas i en konstruktion. Om högre energikrav ska uppfyllas kan pengar 

även sparas in på sikt genom lägre energikostnader.  
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Abstract 

 

High performance insulation is a type of material that is available but has not been used at the 

Swedish market as it should have. In this rapport the high performance insulation material 

PIR will be the major subject. This material will be compared to the traditional insulation 

material cellular plastic; parallels will also be drawn to the mineral fiber.  

PIR- insulation has 40 % better thermal conductivity than the cellular plastic and means that 

the material has a better insulation ability, which leads to a thinner construction. This 

insulation is therefore ideal for use in passive-, low-energy- and zero-energy houses. Another 

property that makes PIR- insulation stand out is its fire resistant capacity which fulfill a higher 

fire class than the cellular plastic, despite that it also is a plastic material.  

PIR-insulation is a more expensive material; however, money can be saved during production 

when moisture and wind protection can be excluded. If a building has a higher energy 

requirement money can be saved over time trough lower energy costs. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom byggindustrin används idag de ledande isoleringsmaterialen mineralull och 

cellplast för att skydda byggnaden mot köld, fukt och för att uppnå termisk komfort. 

Dessa material har använts under en mycket lång tid då materialen uppfyller energi, 

miljö och de ekonomiska kraven som ställs av beställare, myndigheter och Boverkets 

byggregler, BBR, för hållbart byggande och därför har vidare forskningar på andra 

material inte varit aktuellt. Idag ställs höga krav på en byggnads energiförbrukning 

där passiv-, lågenergi- och nollenergihus har blivit alltmer efterfrågat. Detta resulterar 

i tjockare väggkonstruktioner vid användning av cellplast och mineralull. Detta är ett 

problem vid renovering av befintliga byggnader då det tillgängliga utrymmet för 

invändig och utvändig tilläggsisolering är begränsad.  

Det finns olika typer av högpresterande isolering och PIR- isolering är ett av dem som 

idag inte fått stor uppmärksamhet på den svenska marknaden, trots att det funnits 

sedan 1977. Isoleringen har stor potential inom byggindustrin då den uppfyller dagens 

hårda energikrav och bidrar till tunnare väggkonstruktioner.  Den är dessutom 

utomordentlig vid brand då materialet besitter goda brandegenskaper.  

 

1.2 Syfte 

Detta examensarbete har som syfte att sammanställa kunskap om PIR- isolering i 

byggdel, hur den skall placeras i förhållande till andra material samt undersöka 

isoleringen som ett alternativt material till cellplast. Som en röd tråd genom arbetet 

kommer en jämförelse att göras mellan cellplast och PIR- isolering och denna 

jämförelse skall fungera som hjälpmedel att motivera användning av PIR- isolering.  

Målet är att framhäva materialets byggtekniska samt byggfysiska egenskaper och hitta 

konstruktionslösningar som är fördelaktiga i byggbranschen. Målsättningen är även 

att ta reda på om materialet kommer att vara lönsamt att använda i en byggnad och 

hur energieffektiv en byggnad kan bli med PIR- isolering.  

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer inte att ta hänsyn till fukttekniska egenskaper då vi valt att lägga 

större fokus på konstruktionslösningar samt ekonomiska faktorer och energiaspekter. 

All form av logistik som bl.a. transport, lagring och inköp kommer inte tas upp, utan 

detta kommer att överlåtas till nästkommande studenter som vill utveckla arbetet.  
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudie 

 

Väldigt få arbeten finns tillgängliga som handlar om det högpresterande isoleringsmaterialet 

PIR. Litteratur som har använts är bl.a. studentlitteratur samt facklitteratur för att finna allmän 

information om konventionella isoleringsmaterial som underlag för rapporten. När det gäller 

PIR- isoleringen har endast information från webbplatser använts då materialet är relativt nytt 

som isoleringsmaterial för byggnader i Sverige. Främst har information om materialet hämtats 

från vår kontaktperson på SPU- isolering och från deras hemsida. 

 

2.2 Intervjuer 

 

PIR- isolering används idag på ett projekt i Kungens kurva, Stockholm, där ett nytt 

shoppingcenter byggs. Projektledaren för detta projekt intervjuades för att få synpunkter på 

materialet. Några möten har även gjorts med kontaktpersoner från SPU- isolering. 

Medverkan på Roadshow-mässan på Waterfront, där energieffektivisering av byggnader var i 

fokus, var ett tillfälle där fler frågor kunde besvaras. Flertal företag deltog vid detta 

evenemang och gav oss mer kontakt med materialet.  
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3. Materialbeskrivning 

3.1 Allmänt 

 

Högpresterande material blir alltmer vanligare i byggbranschen, dock används det inte i lika 

stor utsträckning som det borde med hänsyn till dess goda egenskaper. Detta beror dels på att 

byggbranschen är väldigt konservativ. De känner sig trygga med de materialen som redan 

finns på marknaden och som de vet fungerar, som bl.a. cellplast och mineralull. Det beror 

även på okunskap, många vet inte om att de högpresterande materialen finns på marknaden 

och har ingen kännedom om vilka fördelar materialen bidrar till. [1] 

 

PIR- isolering är ett så kallat högpresterande material där PIR står för polyisocyanurat. 

Högpresterande material innebär att isoleringen har en låg värmekonduktivitet och därmed ger 

en bra värmeisolering i byggnader. PIR används som isolering vid nybyggnad och renovering 

av tak, väggar, fasader och grunder. Vid renovering kan byggnaden tilläggsisoleras för att 

uppfylla dagens isoleringskrav som ställs av Boverkets byggregler (BBR), isoleringslagret 

kan även bytas ut för att uppnå energikraven för passivhus. Eftersom PIR har en låg 

ledningsförmåga kan isoleringen, vid nybyggnation, bidra till tunnare och effektivare väggar. 

[2] 

PIR är ett stort steg framåt i den hållbara utvecklingen då det är ett väldigt effektivt och 

hållbart material som har en livslängd på över 50 år. Detta betyder att isoleringen inte behöver 

bytas så länge byggnaden står och är i bruk.  

Materialet är en plast som har slutna celler, vilket innebär att den inte suger åt sig en stor 

mängd vatten och är mindre känslig mot fukt. Materialet går även att återanvända på många 

olika sätt, dels att man monterar ner materialet och använder det på nytt men det kan även 

återanvändas genom att krossa ner det och sedan pressa ihop det till skivor. [3] 

PIR är ett styvt material, likt cellplast, och tillverkas genom en kemisk reaktion mellan polyol, 

som är en flytande alkohol, och MDI (difenylmetan- diisocyanat). Sedan tillsätts ett 

blåsningsmedel som vanligtvis är koldioxid eller pentan och som med hjälp av katalysatorer 

bildar ett hårt skum. [4] Isolerplattorna bekläds med olika material som bl.a. 

aluminiumlaminat som gör att isoleringen blir diffusionstät, men även med gipsskivor där ena 

sidan är beklädd med en 9 mm tjock gipsskiva och den andra sidan med ett pappersskikt. Den 

sistnämnda typen används som invändig isolering. [4] 

Isoleringen är enkel att använda och montera då skivorna är lätta. Skivorna kan formpassas 

efter det utrymme den ska monteras på och kan kapas med vanliga handverktyg som kniv och 

såg. Skivorna fästs med fogskum och aluminiumtejp som tätar skarvarna och håller 

isolerskivorna på plats. [5] 
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3.1.1 Brand 

PIR- isoleringen är ett material som innefattas i benämningen plastisolering. Plast är ett 

brännbart material och brinner vid låg temperatur, smälter och droppar. Dock har PIR- 

isoleringen bättre brandegenskaper jämfört med cellplasten, trots att det är ett plastmaterial.  

PIR- isoleringen är svårantändligt, utöver det ger det ingen brandspridning, droppar ej, och 

ger upphov endast till en liten mängd rök. Materialet klassas som ett brännbart material som 

inte brinner. 

För att få kunskap om ett materials brandegenskaper tilldelas de olika beteckningar som 

beskriver materialets brandmotstånd och röktäthet. [1] 

Produkter klassificeras enligt BFS 2011:26 avsnitt 5:231 [6], klass A är högsta kravet och E 

det lägsta.  

 A1, A2 (obrännbart material) 

 B,C,D,E (brännbart material, ytskikt av klass I,II och III) 

 F (svårantändligt på grund av ytbehandling) 

De övriga klasserna kombineras med andra beteckningar. Se tabell 1.  

Beteckning Förklaring 

s1 Byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd brandgaser 

s2 Byggnadsdelen får avge begränsad mängd brandgaser 

s3 Inget krav på begränsad produktion av brandgaser 

d0 

Brinnande droppar eller partiklar får ej avges från 

byggnadsdelen 

d1 Brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd 

d2 Inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar 
Tabell 1 Brandklasser [19] 

Brandklasser enligt Eurokod, SS-EN 1350-1, för olika ytskikt för PIR- isolering förklaras i 

tabell 2. [6] 

Ytskikt Brandklass 

Papper Klass F 

Aluminium Klass E 

Utan ytskikt Klass D-s2,d0 

50 µm aluminium Klass C-s2,d0 

SPU FR Klass B-s2,d0 
Tabell 2 Brandklasser för olika ytskikt 

Som tabell 2 visar har PIR- isolering utan ytskikt brandklass D. Med ett ytskikt, SPU FR, 

uppnås brandklass B. SPU FR är den enda isoleringen som uppfyller kriterierna för den 

specifika brandklassen. Brandundersökningarna för SPU FR är baserade på EN 13823:2010, 

resultat enligt tabell 3. 
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Flertal brandtekniska undersökningar har utförts för att säkerställa PIR- isoleringens 

brandegenskaper. 

I Finlands undersökningsrapport RTE1929/00b 29.12.2000, som gjorts av teknologiska 

forskningscentralen (VTT), beskrivs en undersökning där de har isolerat ett vindsutrymme 

med PIR- isolering och ett med mineralull. Vid brand har jämförelsen visat att PIR- 

isoleringen är minst lika trygg som mineralullen som då är ett obrännbart material och klarar 

höga temperaturer. [7] 

 

Broof (t2) testet talar om den möjliga brandspridningen längs takytan. Testet utfördes genom 

att montera ett provstycke i en 30° vinkel mot horisontalplanet, se figur 1, där en brinnande 

spjälsäng placerades. Luftflödet riktades längs ytan för att se den möjliga brandspridningen. 

Testet har gjorts för de flesta takmaterial såsom bitumen och polyester som är förstärkta av 

flera membraner och PVC. [1] 

Figur 2 illustrerar resultat av ett brandtest som gjordes på en PIR- skiva utan skyddande 

laminat. PIR- skivan utsattes med en kraftig gaslåga i ca 30 sekunder. Inget upphov till brand 

med öppen låga eller brandspridning anmärktes. [7] 

 

 

 

 

’ 

 

 

Brandprov i Borås april 2012 utfördes enligt SP 105 fire som har till syfte att definiera 

brandspridningen hos en fasadkonstruktion. Provkropparna bestod av två väggar av 

lättklinkerbetong isolerade med standard SPU AL. Detta är en typ av PIR- isolering som har 

ett laminat av aluminium på båda sidor. Varav den ena väggen har en cementfiberskiva 

monterad på träläkt och den andra väggen har en tegelbeklädnad. Väggarna var 4 meter breda 

och 6 meter höga, se figur 3. [8]  

Tabell 3 Resultat av brandundersökning [1] 

Figur 1 Brandspridning längs takyta [1] Figur 2 Brandtest på PIR utan laminat[7] 
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60 liter heptan brändes i 17 minuter som gav en brandbelastning på 2 MW. Detta resulterade i 

att branden begränsades till den nedre delen av väggen utan att sprida sig uppåt [8]. Därför 

uppfyller detta kraven för brandklass Br1 som innebär att byggnaden kräver ett stort 

skyddsbehov [6]. Antal våningar, höjden på byggnaden, kan vara obegränsat vid användning 

av PIR- isolering.  

                                

                                                  Figur 1Lättklinkerväggar med PIR- isolering [8] 

 

Figur 4 illustrerar hur en vägg kan vara uppbyggd med PIR- isolering för att uppnå brandklass 

EI60, som innebär att väggen klarar brand i 60 min. PIR- isoleringen har ett laminat av 

aluminium på båda sidor och endast en gipsskiva som brandskydd på väggens insida. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIR- isoleringen är en godkänd produkt i Sverige av Byggvarubedömningen, registrerad i 

BASTA och rekommenderad av SundaHus. [1] 

 

Figur 2 Vägg med brandklass EI60 [1] 
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3.1.2 Värmeegenskaper 

 

Byggbranschen strävar efter att bygga säkert och robust, en byggnad ska kunna brukas i 

många år utan större underhåll och för att uppnå det måste robusta material användas. För att 

bygga säkert är det viktigt att bygga med enkla moment. Materialen ska vara hållbara över tid 

och som helhetslösning är det viktigt att välja material som tål vatten under byggtid eftersom 

vädret i Sverige är opålitligt. [10] 

Ett materials egenskaper är en viktig faktor och avgör vilka material man bör använda för ett 

projekt. Egenskaperna visar vilka påfrestningar ett material klarar av och det ger även allmän 

information om materialet som bl.a. densitet och värmekonduktivitet.  

Värmekonduktivitet anger hur bra ett material isolerar och definieras som det värmeflöde som 

passerar ett material med en tjocklek på en meter. Ytan är en m
2
 och temperaturskillnaden på 

vardera sida av materialet är en Kelvin. Värmekonduktiviteten betecknas med lambda, λ, och 

ju lägre λ- värde ett material har desto bättre värmeisolering. [11] 

Egenskaper Beteckning   Enhet 

Värmekonduktivitet λ 0,022-0,023  W/mK 

Densitet ρ 32-38 kg/m
3
 

Tryckhållfasthet σ ≥ 100 kPa 

Draghållfasthet σ ≥ 230 kPa 

Värmeutvidgningskoefficient 

 

5-8 x 10
-5

 /
o
C 

Brandklass (SPU FR) 

 

B-s2, d0   

Specifik värmeförmåga c 1400-1500 J/kgK 
Tabell 4 Egenskaper hos PIR- isolering [12][3] 

Som tabell 4 visar har PIR- isoleringen ett väldigt lågt λ- värde på 0,022-0,023 W/mK och 

detta värde är nära inpå 40 % effektivare än mineralull och cellplast som har ett lägsta λ-värde 

på 0,031-0,032 W/mK.  

För att ta reda på hur bra en konstruktion isolerar och hur tät den är beräknas konstruktionens 

U- värde. U- värdet beskriver den värmemängd som passerar en konstruktionsdel då 

temperaturskillnaden på vardera sida av konstruktionsdelen är en Kelvin [11]. I en 

byggnadsdel strävar man efter ett lågt U-värde då detta indikerar att byggnadsdelen är bra 

isolerad. U-värdet för en konstruktion med homogena skikt beräknas enligt följande: [11] 

 

                                                    U = 
 

                    
       [W/m

2
K]  (1:1) 

 

Där Rsi är värmeövergångsmotstånd på konstruktionens insida, R1… Rn är värmemotstånd för 

skikt och Rse är värmeövergångsmotstånd på konstruktionens utsida. 
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U- värdet påverkas av de olika materialens värmemotstånd i konstruktionen. Värmemotstånd 

är den termiska isoleringseffekten för ett material och betecknas med bokstaven R. [3] R-

värdet beräknas enligt följande: [11] 

                                                    R = 
 

 
    [m

2
K/W]  (1:2) 

 

Där d är skiktets dimension och λ är värmekonduktiviteten. Tabell 5 visar värden som 

används vid beräkning av U-värdet.  

R-värde Beteckning Gäller 

Rse= 0,04 (m
2
K)/W 

Konstant 

värde 

Rsi= 0,10 (m
2
K)/W Tak 

Rsi= 0,13 (m
2
K)/W Väggar 

Rsi= 0,17 (m
2
K)/W Kalla golv 

Tabell 5 R- värde [11] 

Viktiga aspekter i en konstruktion är även dess vindskydd och diffusionsspärr. Vindskydd i en 

konstruktion är till för att förhindra luftrörelser i porösa isoleringsmaterial. Konstruktionen 

bör ha ett vattenavledande ytskikt för att undvika att isoleringsskiktet och stommen bakom 

inte tar skada av eventuell fukt [13]. PIR- isoleringens aluminiumlaminat fungerar på så sätt 

att den förhindrar luftrörelser i materialet och klarar av eventuell fukt som kan uppstå vid 

slagregn eller fuktig luft. Aluminiumlaminatet kan därför klassas som ett vindskydd.  

Konstruktioner skall lufttätas för att undvika fukt- och ångtransporter genom väggen. Dessa 

transporter uppkommer på grund av så kallad fuktkonvektion, ångtransport genom luftström, 

som sedan kondenserar på kalla ytor. Diffusionsspärren, även kallad ångspärr, har till uppgift 

att förhindra dessa transporter och för detta är användning av 0,20 mm polyetenfolie 

vanligast, som har ett högt ånggenomgångsmotstånd på 2000x10
3
 s/m. Förutom plastfolien 

finns även plastmattor som kan används i grundkonstruktioner. [14] 

PIR- isoleringen är som tidigare nämnt försedd med ett laminat på båda sidor som ger 

isoleringens dess goda egenskaper. En av dessa är förmågan att förhindra ång- och 

fukttransporter genom materialet. Utan laminat på båda sidor har PIR- isoleringen bättre 

diffusionstäthet än gips, trä, betong och cellplast. Med aluminiumlaminat på båda sidor och en 

tjocklek 30 mm blir ånggenomgångsmotståndet åtta gånger högre än 0,20 mm polyetenfolie. 
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För en överblick av de olika materialens diffusionstäthet se figur 5. 

 

Figur 3 Olika materials diffusionsmotstånd [1] 

Avsaknaden av plastfilm underlättar arbetet för hantverkarna då PIR- isoleringen med laminat 

på båda sidor redan har diffusionstäta egenskaper och kräver därmed ingen diffusionsspärr. 

Plastfolien anses vara besvärlig att arbeta med och kräver minst två hantverkare för 

montering, medan PIR- skivan kan monteras av en hantverkare.  

 

3.2 PIR- isolering i byggdel 

3.2.1 Riskkonstruktioner 

Det finns olika typer av riskkonstruktioner och för att undvika dessa måste vissa åtgärden 

göras. Ett exempel på riskkonstruktion är en konstruktion som inte är lufttät och har 

inträngande fukt i konstruktionen. En annan känd risk är köldbryggor. Köldbrygga innebär 

värmeförluster genom anslutningar, exempelvis mellan bjälklag och vägg, utkragande 

betongplattor och reglar i ytterväggar. Storleken på köldbryggan varierar för olika typer av 

konstruktioner och bidrar till att värmeförlusten genom klimatskalet kan variera med någon 

procents värmeökning och kan bli upp till 50 procent eller mer. Negativa effekter av 

köldbryggor är i första hand de värmeförluster som påverkar byggnadens energibehov och 

den termiska komforten. En temperaturreglering av radiator och värmepanna kan komma att 

behövas. Risk för kondens är stor på kalla ytor som dessutom drar till sig smuts. [11] 

Mögel- och fuktskador är ytterligare en risk och som tidigare nämnt ska en byggnadsdel ha en 

diffusionsspärr för att förhindra fukttransporterna samt hålla en byggnadsdel lufttät. Om dessa 
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inte beaktas kan mögel- och fuktskador uppstå samt ge högre energiförbrukning. Vid indragen 

diffusionsspärr i en träregelvägg får inte isoleringstjockleken på insidan vara allför tjock. 

Diffusionsspärren placeras på ett avstånd på högst 1/4 av den totala isoleringstjockleken. [15] 

Lösningar för att täta byggnader 

PIR- isolering säljs i färdiga skivor som fästs på ytan som ska isoleras. Isoleringsskivorna har 

noter och sponter för att monteringen ska bli så enkel som möjligt samt att isoleringsskivorna 

ska sitta på plats. Noten och sponten limmas ihop med ett expanderande fogskum för att hålla 

dem samman och som även tätar eventuella springor. PIR lufttätas med polyuretanfogskum. 

Det skum som är rekommenderad att användas är ett fogskum som expanderar 30 procent. För 

att säkerställa tätheten tejpas även springorna med tätningstejp. Tejpen som används i Sverige 

heter T- flex och är en folietejp, undersökningar har gjorts och resulterat i att T- flex är den 

tejp som passat bäst för Sveriges förhållanden [16]. T- flex klarar dagens täthetskrav och har 

samma egenskaper som aluminiumlaminaten på PIR- isoleringen, den är åldringsbeständig 

och håller minst 50 år. [17]  

 

Skalmursväggar 

I skalmurskonstruktioner är problematiken oftast relaterat till fukt. Hög fukthalt i 

konstruktionen i samband med frusen fasad resulterar i frostsprängning. Utan välventilerad 

och dränerad luftspalt trängs fukten in i konstruktionen och åstadkommer fukt- och 

mögelskador. [18] 

Viktigt att tänka på vid skalmurskonstruktioner: [18] 

 Minst 30 mm luftspalt. 

 I en alltför bred luftspalt kan överskottsbruk blockera luftspalten nedtill och suga åt sig 

vatten 

 Fuktbeständigt vindskydd.  

 Om ett kapillärbrytande skikt saknas mellan syll och grundkonstruktion kan vatten tas 

upp i skalmur och regelkonstruktion.  
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Figur 6 Tegelkonstruktion U-värde 0,14 W/m2K 

Infästning av fasadtegel sker med hjälp av kramlor som monteras i den bärande väggen. 4 st 

kramlor/m
2 

är ett referensantal, men för högre byggnader ges ett ökat behov av kramlor med 

avseende på vindlast. Hålen borras 50 mm djupt i isoleringen med en 20 mm borr för att 

sedan bytas ut mot en 6 mm borr och tränga vidare in till 40 mm djup i den bärande väggen. 

Kramlorna monteras fast och hålen fylls med ett expanderande fogskum. Omedelbart efter 

skumning placeras en plastbricka och metallslipsar. Se figur 7. 

 

Figur 7 Infästning av tegelfasad med hjälp av kramlor [1] 

De flertal hål som är ett resultat av flera infästningar försämrar isoleringens 

materialegenskaper. Då ett laminat på båda sidor har en funktion som diffusionsspärr och 

lufttäthet är hål i materialet inte att föredra. Detta kan bidra till fuktskador i konstruktionen, 

därför skall kompletterande tätning beaktas. Användning av fogskum och aluminiumtejp 

säkerställer tätningen och eliminerar riskerna för fukt- och mögelskador.  
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Träytterväggar 

Lik skalmurskonstruktioner finns en risk att vatten tränger igenom fasadskiktet och 

ytterväggar med träfasad måste därför konstrueras med dränering och spalt för avvattning och 

ventilering. Luftspalt är ett krav för att torka ut den fuktiga träfasaden efter kraftigt regn. [18] 

Tidigare användes cellplast som värmeisolerande vindskydd om en diffusionsspärr placeras 

på insidan av väggen och under förutsättning att tjockleken är minst 80 mm. Idag är 

användning av mineralull vanligast med avseende på de bättre brand- och isoleregenskaperna 

materialet tillhandahåller. [18] 

Vid användning av PIR- isolering utesluts diffusionsspärren i väggkonstruktionen då 

aluminiumlaminatet på båda sidor om isolerskivan är både diffusions- och lufttätt. Figur 9 

illustrerar hur en ytterväggskonstruktion med träregelstomme kan se ut med PIR och även hur 

isoleringen fästs. På samma sätt fästs läkten som håller upp träfasaden.  

 

Figur 8 Träväggkonstruktion, U-värde 0,18 W/m2K, med tillhörande detalj för infästning. 

För att bryta köldbryggan placeras ett yttre isoleringsskikt med en tjocklek på 70 mm. Denna 

skiva spikas eller skruvas fast i regeln och den andra skivan placeras mellan reglarna och tätas 

med fogskum. För att säkerställa tätheten tejpas spikarna eller skruvarna över med 

aluminiumtejp. Se figur 8. 

Puts på yttervägg 

Traditionellt används tegel eller stålnät som putsbärare. Sedan 1970-

talet har puts på isoleringen blivit en vanlig metod som tillämpas än 

idag.  

Stor kritik har riktats mot enstegstätade fasader, se figur 9, på grund av 

de fuktskador som uppstår när fukten tränger in i konstruktionen. En 

utesluten luftspalt gör det svårt att ventilera bort fukten snabbt och 

resulterar i att väggen drabbas av hussvamp, mögel och röta. 

Att undvika träreglar och andra organiska material ger en byggtekniskt 

säkrare konstruktion. Figur 11 illustrerar ett exempel på puts på 

Figur 9 Enstegstätad putsfasad 

utan luftspalt [19] 
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yttervägg av betong med PIR som isolering.  

Det finns två olika sätt att gå tillväga för utförande av puts på isolering. En metod kallas 

vidhäftningsmetoden och innebär att putsen appliceras direkt på isoleringen. Den andra 

metoden kallas för kramlemetoden där putsen bärs av kramlor. [18]I detta fall, se figur 10, 

fästs isoleringen med kramlor som går rakt igenom isolerskiktet till betongen.  

Köldbryggor uppstår i denna konstruktion till följd av att kramlor, med högre 

värmeledningsförmåga, bryter igenom PIR-isoleringen då ett hål görs genom skivan. 

Isoleringens byggtekniska egenskaper försämras vid håltagning. För att undvika problem i 

konstruktionen gäller det att täta de hål som kramlorna avlämnar efter sig genom att dra tejp 

över järnhakarna.  

Luftspalten har ingen avgörande funktion i detta fall, då isoleringen är okänslig för fukt.  

 

Figur 10 Puts på isolering med betong som bärande element. 

 

Betongväggar – sandwichelement  

Behandlad EPS-cellplast som är svårantändlig, brandklass F, används i sandwichelement då 

isoleringsskiktet är omslutet av betongskikt som är en bra värmeledare. Även om cellplasten 

inte börjar brinna vid brand kommer skivan att förlora sina hållfasthetsegenskaper som kan 

påverka konstruktionens bärande funktion. Idag kompletteras väggen med gipsskivor eller 

annat obrännbart material för ytterligare brandskydd. [18] 

Ersättning av EPS- cellplast till PIR- isolering gör brandfrågan obetydlig och ger dessutom en 

tunnare väggkonstruktion. Risker i denna konstruktion är detsamma som vid användning av 

EPS-cellplast. Ur fukt- och mögelsynpunkt måste skarvarna tätas ordentligt.  
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Figur 11 Sandwichkonstruktion isolerad med PIR till höger och cellplast till vänster. 

 

 

3.2.2 Uthyrbar boyta 

Vid uppförning av en byggnad är det stor eftersträvan att kunna använda så mycket av boytan 

som möjligt. Det finns en begränsad yta att föra upp en byggnad på och det är en självklarhet 

att beställaren vill kunna få ut så mycket boyta som möjligt. Mer boyta ger en större 

lönsamhet för fastighetsägaren då det finns mer yta att hyra ut.  

Vid renovering av en byggnad är det invändiga och utvändiga utrymmet begränsat, därför kan 

tilläggsisolering av en byggnad bli ett problem. Tilläggsisolering av det invändiga utrymmet 

resulterar i mindre boyta. Tilläggsisolering av det utvändiga utrymmet kan bli problematiskt 

då avståndet till intilliggande byggnader blir mindre, anslutningar runt fönster och balkonger 

blir tjockare och det sker en förändring av byggnadens arkitektur. Ett annat problem vid en 

utvändig tilläggsisolering är då byggnaden har ett ventilerat ytterskal. För att isoleringen ska 

fylla sin funktion måste den placeras innanför luftspalten och det resulterar i att väggen måste 

byggas om. [20] 

Om renovering inte får utföras på fasaderna p.g.a. att det blir en förändring av byggnadens 

arkitektur är tilläggsisolering på insidan ett vanligt val och då är PIR- isolering ett bra 

alternativ för att använda så lite av den invändiga boytan som möjligt. I och med att PIR- 

isoleringen har en låg värmeledningsförmåga krävs därför ingen tjock tilläggsisolering. Bilaga 

4 [21] visar att med mineralull kan tjockleken på tilläggsisolering vara 48 mm. Vid 

tilläggsisolering med PIR räcker det däremot med en isoleringstjocklek på 30 mm. Trots olika 

tjocklekar är U-värdet densamma, värmeisoleringen är alltså lika bra. Eftersom PIR- isolering 

finns klädd med gips är det väldigt enkelt att tilläggsisolera det invändiga utrymmet och få en 

betydligt mycket mer energieffektiv konstruktion.  

En annan lösning är att byta ut det befintliga isoleringsmaterialet till PIR- isolering. Om 

konstruktionen behåller samma tjocklek på isoleringen kommer konstruktionen med PIR- 

isolering ge en bättre värmeisolering och ett bättre U- värde. Detta bidrar även till att 
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energiförbrukningen kommer att minska eftersom det inte behöver användas lika mycket 

energi till att värma upp byggnaden vintertid då det mesta av värmen bibehålls i byggnaden.  

PIR- isolering kan bidra till tunnare konstruktioner och ge samma U-värde som en vägg med 

mineralull eller cellplast, detta beror på att materialet har en låg värmeledningsförmåga och 

kräver därför ingen stor yta. Ju tunnare konstruktion desto större uthyrbar boyta.  

 

3.2.2.1 Ytterväggar 

Utbyte av isoleringsmaterialet mineralull till PIR- isolering ger 80 mm tunnare konstruktion, 

trots detta har väggarna samma U- värde på 0,18 W/m
2
K. Detta bevisar att en vägg med PIR- 

isolering kommer att vara mer effektiv att använda än en vägg med mineralull som 

isoleringsmaterial p.g.a. att mer yta i byggnaden kan användas.  

 

 

3.2.2.2 Vindsbjälklag 

Vid utbyte av isolering ger PIR- isolering en konstruktion som är 230 mm tunnare men har 

samma U- värde på 0,08 W/m
2
K. 

Figur 12 Tjockleksjämförelse av ytterväggar, se bilaga 3 

Figur 13 Tjockleksjämförelse av vindsbjälklag, se bilaga 3 
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3.2.2.3 Grund 

För att fukt inte ska transporteras från marken till grundplattan läggs isolering under plattan. 

För att minska bortschaktningen av mark kan cellplasten bytas ut till PIR- isolering, denna 

lösning ger en vinst på 90 mm trots samma U-värde på 0,14 W/m
2
K.  

Figur 14 Tjockleksjämförelse av grund, se bilaga 3 
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3.2.3 Montage 

PIR- isoleringen kräver inte mycket arbete vid montering. Skivorna kan beställas eller skäras 

till önskat mått med hjälp av en Stanley-kniv och fästs enkelt med fogskum och skruvar.  

På byggarbetsplatsen är PIR- isoleringen att föredra då materialet kommer i färdiga skivor och 

väger nästintill inget vilket bidrar till att hantverkarna kan hantera materialet mycket lättare 

jämfört med mineralull och dessutom sparas arbetstid in. Att materialet är styvt och hårt är en 

nackdel vid montage av utrymmen som inte är raka. 

Det är nästintill ingen skillnad på montage av cellplast och PIR- isolering. Dock krävs mindre 

antal långtradare vid transport av PIR- isolering än för cellplast. [22] 

 

SPU- gips 

SPU- gips är en skiva som går att montera direkt på väggen. Den monteras med ett avstånd på 

15-20 mm under takhöjden och 10 mm ovan golvhöjd. Springorna täpps igen med ett 

expanderande fogskum. Beroende på om skivan skall limmas eller skruvas på plats finns ett 

förutbestämt skruvdelningsmått som skall följas. Vid skruvning är avståndet 300 mm och vid 

limning skall detta avstånd ökas till 450 mm. Vid en befintlig vägg som skall tilläggsisoleras 

skall den gamla diffusionsspärren borras igenom med en 10 mm borr, där cirka 10 hål skall 

borras per m
2
. Isoleringsskivan besitter egenskaper så att en diffusionsspärr kan uteslutas.  

Kanter tätas med skum på den övre och undre sidan av skivan, för att sedan börja arbeta med 

polyuretanskum som skall läggas i sponten mellan skivorna. All överflödig skum tas bort. 

Innan målning av väggar påbörjas skall väggytan jämnas ut med spackel. [23] 

 

Sauna- Satu 

Sauna- satu skivan används för byggnader med en stomme av sten eller trä. Fogskum stryks 

längs med golvet för att sedan montera första skivan i vågrätt eller lodrät riktning. Skivan 

fästs enklast med spikar eller skruvar, om det är en trästomme. Ett lager fogskum bör strykas 

på skivans ovansida för att sedan placera ytterligare en skiva på. Alla glipor skall tätas och 

alla skarvar tejpas med aluminiumtejp. [24] 

 

SPU- vind 

När vinden isoleras skall skivornas måttanpassas till stommens reglar. Skivorna skall ha en 

mått som är 30 mm mindre än avståndet mellan stommens reglar, då detta utrymme ger plats 

för fogskummet. Fogskummet är ett sätt att täta alla skarvar och fästa isoleringen på plats. [5] 
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3.3 Energi 

Idag är energikraven högre för en byggnad jämfört med för några år sedan. Strävan efter att 

självförsörja byggnaden med energi ligger inte långt ifrån byggbranschens grundkrav då det 

blir allt mer vanligt med passiv-, lågenergi och nollenergihus. För att uppfylla dagens 

energikrav kan konstruktioner bli väldigt tjocka och en stor faktor är isoleringen.  

Enligt Boverkets byggregler ska följande krav eftersträvas för en byggnad: [6] 

 

Tabell 6 U- värdeskrav för en byggnad [6] 

För passiv-, lågenergi- och nollenergihus är kraven skarpare. För passivhus finns ett riktvärde 

på 0,10 W/m
2
K i klimatskalet. För U- värde av fönster finns det dock ett gränsvärde på högst 

0,90 W/m
2
K. [25] 

Passivhus 

Ett passivhus är en byggnad som inte värms upp med traditionella uppvärmningssystem. 

Byggnaden värms upp av hushållsapparater, kroppsvärme, belysning och solinstrålning. Det 

är viktigt att väggarna är välisolerade och lufttäta så att värme inte tränger ut ur byggnaden. 

[26] 

Lågenergihus 

Ett lågenergihus definieras som en byggnad där energianvändningen är mindre än vad 

byggnormen kräver. Även här gäller det att väggarna är välisolerade och lägger vikt på 

värmeåtervinningen. [27] 

Nollenergihus 

Tanken med nollenergihus är att byggnaden ska tillförse sig med den energi som byggnaden 

själv producerar [26]. Denna typ av hus blir alltmer vanligt i Sverige då målet för år 2020 är 

att minska energianvändningen med 20 procent räknat från år 2008 då målet antogs. Andelen 

förnybar energi ska även uppgå till 50 procent. [28]  

Klimatskalet står i fokus då 35 % av Sveriges energibehov går till uppvärmning och kylning 

av byggnader [10]. För att en byggnad ska ha en energibesparing krävs det att byggnadsskalet 

har en bra värmeisolering och är lufttät. Varför det är viktigt att lufttäta hus är för att: 

 bevara energin i byggnaden, otätheter ger en ökad energiförlust för att kompensera 

inomhustemperaturen mot kyla.  

 bevara isoleringens värmemotstånd 

 minska risken för inträngande förorenad luft genom klimatskalet  
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 minska kondensrisken som bidrar till fuktskador 

 bevara komfort i byggnaden, drag bidrar till försämrad komfort 

[29] 

Figur 15 visar luftströmmen i en byggnad med ett otätt klimatskal. Uteluften tränger in i 

byggnaden genom springor i byggnadsskalet p.g.a. att det är undertryck inne och den 

uppvärmda luften tränger ut p.g.a. att det är övertryck inne. Detta bidrar till en försämrad 

komfort, drag uppstår och kommer leda till kalla golv, väggar och tak som i sin tur leder till 

att de boende upplever en kall vistelsezon. För att bevara en bekväm komfort måste 

inomhustemperaturen höjas och detta ger en större energianvändning och leder till en högre 

energikostnad. På samma sätt kan fukt tränga in i byggnaden. 

 

Figur 15 Luftström i ett otätt hus [29] 

Figur 16 visar luftströmmen i ett tätt hus. Uteluft ska komma in genom friskluftsventiler och 

den uppvärmda och instängda luften ska ventileras bort genom ventilationssystemet. Det är 

viktigt att luften cirkulerar i byggnaden för att uppnå optimal komfort annars kan det upplevas 

som instängt.   

 

Figur 16 Luftström i ett tätt hus [29] 
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Energisnåla hus ger klimatskalet tjocka konstruktioner med tjocka lager av isolering. Tjockare 

isolering ger större materialkostnader men över tid kommer de totala kostnaderna slå ut 

varandra eftersom ett tätt hus leder till att energi bevaras i byggnaden. Figur 17 visar hur 

kostnaden för energi och isolering beror på isoleringstjockleken.  

 

Figur 47 Kostnad beroende av isoleringstjockleken [9] 

För att uppfylla energikraven för en byggnad, framförallt passiv- och lågenergihus, måste 

byggnaden sammanfattningsvis byggas lufttät och fuktsäker. Enligt Boverkets byggregler kap. 

9:21 [6] 

”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika 

energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.” 

Tabell 7 och 8 visar byggnadens specifika energianvändning för bostäder och lokaler. 

Energianvändningen är beroende av klimatzonen och delas in enligt följande: 

Klimatzon I – Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

Klimatzon II – Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 

Klimatzon III – Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 

Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Sköne, Hallans, Blekinge och 

Gotlands län. [6] 
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Tabell 7 Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme [6] 

 

Tabell 8 Lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme [6] 
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3.4 Miljö- och hälsoaspekter 

 

PIR- isoleringen är inte klassificerad som ett hälsofarligt material. Dock påverkar den hälsan 

till en mindre grad och utgör inte en allvarlig skada för hälsan. Vid bearbetning av materialet 

kan damm uppstå som kan irritera slemhinnan i ögon, näsa och hals. Vid längre kontakt med 

materialet kan även irritationer på hud uppstå. Ögon skall tvättas vid kontakt med damm och 

frisk luft skall inandas om andningsbesvär skulle uppstå. Om så önskas kan skyddsutrustning 

användas såsom skyddsmask, för att undvika de besvär som härdplastdammen kan ge, och 

skyddshandskar, för att minimera slitage på händerna. Vid brand kan farliga avgaser frigöras. 

[30] 

Ur miljösynpunkt är PIR- isoleringen ofarlig. Eftersom materialet inte lätt bryts ner biologiskt 

med tiden utsöndrar den inte heller farliga ämnen som kan påverka miljön på ett negativt vis.  

Vid kontakt med vatten har inget negativt beteende noterats.  

Återanvändning är möjligt och kan användas som frostisolering eller förbrännas och användas 

som energi. Dock kan spill från byggarbetsplatsen inte återanvändas. [30] 

Materialet antänds vid 400 grader, men vid temperaturer över 260 grader kan toxiska gaser 

avges. Ur hälsosynpunkt kan dessa gaser såsom kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), nitrösa 

gaser (NOx) och cyanväte (HCN), förorsaka huvudvärk, yrsel och andningsbesvär. [30] 

PIR- isoleringen klassificeras inte som brandfarlig, men är ett brännbart material som 

innehåller farliga gaser som tidigare nämnt.  

Sammanfattningsvis: 

Hälsa: Ej hälsofarlig. 

Brand:  Ej brandfarlig. 

Miljö:  Ej miljöfarlig. 

Ovanstående klassificering är bedömt enligt KIFS 2005:7, kemikalieinspektionen.  [31] 
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4. Jämförelse  

Trots cellplastens och PIR- isoleringens många likheter observerades dess skillnader när de 

ställdes mot varandra. En större skillnad kan konstateras för mineralullen.  

4.1 Jämförelse mellan EPS- cellplast och PIR- isolering 

4.1.1 EPS- cellplast 

Cellplast är en benämning för expanderade plaster. EPS-cellplast består av polystyren som vid 

tillverkningsprocessen expanderas.  

Materialet har funnits på marknaden sedan 1950-talet och har sedan dess spelat en viktig roll i 

byggbranschen i och med plastens mycket goda isoleringsförmåga som uppnås på grund av 

dess slutna cellstruktur. Det ger även en låg fuktabsorption, men är inte diffusionstät. Efter 

tillverkning krymper cellplasten med 6-7 promille och det skall beaktas för att undvika 

krympning i en färdig konstruktion. [18] 

Brandegenskaper 

EPS-cellplasten är ett organiskt material och är därför brännbar. Högsta 

användningstemperaturen är +80 grader Celsius, vid högre temperatur börjar materialet 

smälta och droppa.  

Enligt BBR får brännbar isolering inte användas i byggnader som är högre än 8 våningar om 

inte isoleringen har ett brandskydd på båda sidorna om materialet för att undvika 

brandspridning i väggen. I och med cellplastens dåliga brandegenskaper skall en särskilt 

avseende ägnas den konstruktiva delen för att förhindra en brandspridning, där hänsyn tas till 

materialval och detaljutformning. Att strypa syretillförseln kan förhindra en brandspridning 

och att använda brandhämmande tillsatser gör produkten svårantändlig. Detta resulterar i att 

EPS- cellplasten får brandklass F, som gäller för all cellplastisolering. [18] 

Akustiska egenskaper 

Materialets slutna cellstruktur ger plastens goda egenskaper såsom god isoleringsförmåga, låg 

fuktabsorption, hög tryckhållfasthet och låg vikt. Ur akustisksynpunkt är detta material inte 

lämpligt som ljudisolering, men genom konstruktiva lösningar kan förbättrad effekt uppnås. 

[18] 

Montage 

PIR- isolering såväl som cellplast levereras i färdiga element som möjliggör en betydligt 

lättare och kortare montagetid. Ingen större skillnad kunde påvisas vid montage. Materialen 

bearbetas med knivar och fästs med spikar och skruvar.  

Infästning av cellplast kan även ske genom limning som är vattenbaserat, cementbruk eller 

kakelfix och motgjutning. [18] 

 

Värmekonduktivitet 

Cellplast har ett slutet porsystem som ger materialet dess goda isoleringsförmåga. Då den 

stillastående luften blir kvar i det slutna systemet ger det även ett lågt lambda värde, λ = 

0,036-0,038 W/mK. [18] 
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Ånggenomsläpplighet  

Ånggenomsläpplighet är fukttransportegenskaper i ett material vid en konstant tempteratur. 

Ånggenomgångsmotståndet hos cellplastisoleringen är relativt högt, Z= 133 * 10
3
 s/m, dock 

är materialet inte diffusionstätt. [18] 

Hållfasthetsegenskaper 

Hållfasthetsegenskaperna för cellplastisolering delas in i tre olika grupper där 

tryckhållfastheten är beroende av densiteten hos materialet och varierar linjärt och 

böjhållfastheten är beroende av svetsgraden. Se tabell 9. [18] 

Grupp 

Tryckhållfasthet 

(kPa) 

Böjhållfasthet 

(kPa) Egenvikt (kg/m
3
) 

L (lätt) 100 190 20 

M 

(medium) 150 260 30 

T (tung) 250 340 40 
Tabell 9 Hållfasthetsegenskaper för cellplast 

Under en längre tids belastning kommer cellplasten att få plastiska deformationer och därför 

skall hållfasthetsegenskaperna för korttidslast respektive långtidslast beaktas. [18] 

 Tryckhållfasthet korttid: 300 kPa 

 Tryckhållfasthet långtid: 100 kPa 

Vid kontakt med vatten och fukt får cellplasten en ökad styvhet med åren.  

Miljö och hälsoaspekter 

EPS-plast består till en viss del av pentan då det används som jäsningsmedel under 

tillverkningsprocessen. Pentan är ett ämne som framställs av råolja och naturgas.  Vid 

tillverkning kommer 2/3 av pentanet att avges till luften och resterande kommer att frigöras 

under de första månaderna efter tillverkning. Upplösning av pentan omvandlas, genom en 

kemisk reaktion, till koldioxid och vatten och bidrar därefter till marknära ozon som har en 

påverkan på människors hälsa. [32] 

Cellplasten är idag inte klassificerad som en miljö-, hälso- och brandfarligt material.  

Transport 

Cellplasten transporteras som färdiga element till byggarbetsplatsen i långtradare. Andra 

transportmedel och lyftanordningar används i minimala omfattningar. [18] 

Återvinning 

Cellplast kan återvinnas och sorteras som brännbart avfall. Det kan återanvändas i 

nytillverkad EPS, användas vid tillverkning av polystyrenprodukter, till dränering, 

jordluftning och tillsatser för avfallshantering. Det som inte går att återanvändas förbränns 

och tillvaratas som energi. [18] 

Standardstorlekar 

Standardformat på cellplastskivor enligt följande: [33] 
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 2400 x 1200 

 1200 x 600 

 2385 x 1185 

 1185 x 585 

Tjocklekar enligt följande: [33] 

 50 

 60 

 70 

 80 

 100 

 120 

 150 

 200 

Tilläggsisolering 

Äldre byggnader kan behöva kompletteras med ytterligare isolering på grund av att de tunna 

skikten som finns idag och dess sämre isoleringsförmåga.  Med cellplast tilläggsisoleras 

konstruktioner både invändigt och utvändigt med hänsyn till brand och fuktförhållanden. I 

brandsynpunkt skall utvändigt och invändig cellplastisolering användas av brandklass F, 

svårantändlig. 

Vid invändig isolering skall fuktförhållanden hos ingående materialskikt beaktas. 

Bjälklagskanter och anslutningar kommer att behålla samma isolering som tidigare vilket 

leder till köldbryggor, beakta därför krav på diffusionsspärr och kondensrisk. [18] 

Pris 

1200 x 2400 x 100 100:-/m
2
 

 

4.1.2 PIR- isolering 

Brandegenskaper 

PIR- isolering utan ytskikt uppfyller brandklass D-s2,d0 då materialet inte brinner utan endast 

förkolnar. Materialet har då bättre brandskydd än PIR- isolering med ytskikt av aluminium 

som uppfyller brandklass E.  

Isoleringen börjar brinna vid ca 400 grader och ytan börjar förkolna. Vid brandsituation har 

jämförelsen, enligt undersökningsrapport som tidigare nämnts, visat att PIR isoleringen är 

minst lika trygg som mineralullen, som är ett obrännbart material och klarar höga 

temperaturer. Högsta användningstemperatur för PIR- isolering är 250 grader Celsius.  

SPU FR är en speciellt framtagen PIR isoleringsskiva som fått en speciell ytbehandling och 

klarar därmed brandklass B-s2,d0.  
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Akustiska egenskaper 

PIR- isoleringens positiva materialegenskaper är begränsade till värme och energi och 

används lämpligen som värmeisolering. Som ljudisolering är skivans funktion betydelselös på 

grund av dess dåliga akustiska egenskaper och därmed endast lämplig att använda i 

skalelement. I kombination med mineralull kan bättre ljudisolering uppnås.  

Montage 

PIR- isoleringen finns i standardstorlekar som enkelt monteras på olika utrymmen såsom tak, 

yttervägg eller grund. Som tidigare nämnt kan även skivorna måttbeställas eller skäras på 

plats till önskad storlek och fästs enkelt med fogskum, spikar eller skruvar.  

Materialets styvhet försvårar montage av utrymmen med komplicerade former.  

Värmekonduktivitet 

PIR- isolering har ett λ- värde på 0,022-0,023 W/mK.  

Ånggenomsläpplighet 

Många material är fuktkänsliga där fukten absorberas från bland annat nederbörd och läckage. 

Tack vare den slutna cellstrukturen som PIR- isoleringen har sker varken ångtransport genom 

materialet eller kapillärsugning.  Med omslutet laminat på båda sidor blir PIR isoleringen 

diffusionstät vilket betyder att fukten inte kommer att ha någon betydelse på materialets 

isoleringsförmåga och därmed kan diffusionsspärren uteslutas i konstruktioner.  

Ånggenomgångsmotståndet för PIR- isolering med laminat är 8 gånger högre än 0,2 mm 

plastfolie som har ett Z- värde på 2000-4000 * 10
3
 s/m.  

Hållfasthetsegenskaper 

Tryckhållfasthet > 100 kPa 

Draghållfasthet > 230 kPa 

Miljö och hälsoaspekter 

Vid brand kan toxiska gaser avges som kan påverka människans hälsa. Symptom som noterats 

är huvudvärk, yrsel och andningsbesvär. Dock avges gaserna i en liten mängd och anses 

därför inte vara hälsofarligt.  

Produkten klassificeras även som icke brand- och miljöfarlig. 

Transport 

Ett energieffektivt material kräver mindre mängder och därmed blir det en kostnadsbesparing 

ur transportsynpunkt när det gäller PIR- isolering. [34] Transport sker med långtradare. 

Återvinning 

SPU AL skivor går att återanvända som frostisolering eller förbrännas och användas som 

energi.  Spill som blir över på byggarbetsplatsen sorteras som deponiavfall, vilket är det minst 

önskvärda alternativet då spill inte går att återanvända och detta resulterar i slöseri.  

Standardstorlekar 

Standardformat på SPU-AL skivor enligt följande: [35] 

 1200 x 2400 med en tjocklek som varierar mellan 30-170 mm.  
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 900 x 2400 med en tjocklek som varierar mellan 180-200 mm. 

Tilläggsisolering 

Användning av PIR vid tilläggsisolering ger goda resultat med avseende på montagetid, boyta 

och utförande [36]. På grund av isoleringens diffusionstäthet ställs inga krav på 

diffusionsspärr och lufttäthet. Dock skall hänsyn tas till diffusionsspärrens plats i 

konstruktionen för att undvika fukt- och mögelskador. Exempelvis skall en gammal 

träregelvägg med 100 mm mineralull tilläggsisoleras på utsidan med minst 150 mm PIR för 

att uppfylla förhållandet för diffusionsspärren. Medan invändigt kan denna konstruktion 

tilläggsisoleras hur mycket som helst. [1] 

Pris 

Priset varierar beroende på volymen. 

Prisexempel: 

1200 x 2400 x 100 111:-/m
2
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4.2 Bromma reningsverk 

 

Bromma reningsverk är i stort behov av renovering då det utsatts för fuktskador. Det tidigare 

isoleringsmaterialet var mineralull och valet är nu att byta till det högpresterade 

isoleringsmaterialet PIR. De delar som är i behov av renovering på Bromma reningsverk är 

dess väggar, tak och vind. 

Nedan kommer en undersökning att göras för att se om materialet är lönsamt samt vilka för- 

och nackdelar PIR- isoleringen har jämfört med det tidigare isoleringsmaterialet mineralull.  

 

Den nuvarande väggen är uppbyggd på följande sätt: 

 45 TRP 

 40 Luftspalt 

 13 Glasrocskiva 

 145  Mineralull med mellanliggande stålregel

 c/c600 

 150 Betong 

 

En vägg med PIR- isolering ger en tunnare konstruktion 

p.g.a. dess egenskaper som nämnts tidigare i rapporten. 

Den nya konstruktionen kommer se ut enligt följande:  

 45 TRP 

 40  Luftspalt 

 90  PIR med mellanliggande stålregel c/c 600 

 150  Betong 

 

 

Figur 18 Konstruktionsjämförelse mellan 

den nuvarande väggen och alternativ vägg 

med PIR- isolering 
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Eftersom PIR- isoleringen har ett laminatskikt, som fungerar som vindskydd, kan 

glasrockskivan elimineras i den nya konstruktionen.  

U- värdet för dessa väggkonstruktioner är 0,25 W/m
2
K respektive 0,27 W/m

2
K, se bilaga 3. 

Detta är dock inte en optimal lösning då U- värdeskravet för en yttervägg är 0,18 W/m
2
K 

enligt BBR. 

Den tunnare konstruktionen kommer i detta fall inte göra någon stor skillnad på det invändiga 

utrymmet då renoveringen sker från den bärande betongen och utåt på väggen. Dock blir det 

skillnad på det utvändiga utrymmet motsvarande 68 mm.  

Om tjockleken på väggen bevaras kommer konstruktionen se ut 

på följande sätt, med hänsyn till att stålregelns nästkommande 

storlek är 170 mm: 

 45 TRP 

 40  Luftspalt 

 170  Stålregel c/c 600 med mellanliggande PIR-

 isolering 

 150  Betong 

 

 

Det nya U- värdet blir 0,15 W/m
2
K, alltså en förbättrad 

värmeisolering på 40 %, se bilaga 3. Ur energisynpunkt är detta 

positivt men ekonomisk blir det något dyrare. PIR- isoleringen är ett dyrt isoleringsmaterial 

och produktionskostnaderna kommer på så sätt bli större än en konstruktion med mineralull 

som isoleringsmaterial. Dock kommer pengar att sparas genom energikostnader. 

Energiåtgången blir mindre då byggnaden förses med mindre energi såsom uppvärmning.  

Taket kommer att bytas ut men bevara sin 

nuvarande konstruktion som ser ut enligt 

följande: 

 45 TRP 

 20 Mineralullsboard med 

 mellanliggande kombiläkt 

   Underlagspapp 

 22 Råspont 

 50 Luftspalt 

 195 Takstolar c/c 1200 med 140 mm

 mellanliggande PIR- isolering  

 Figur 20 Takkonstruktionslösning 

Figur 19 Väggkonstruktion med PIR- 

isolering som följer U- värdeskravet 0,18 

W/m2K 
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På vindsbjälklaget ligger det 200 mm mineralull och denna mineralull kommer att bevaras av 

den anledningen att PIR- isoleringen är ett sådant styvt material. Den tjockleken som krävs på 

isoleringen får inte plats på utrymmet p.g.a. att installationsrör är placerade på 

vindsutrymmet. Istället kommer PIR- isoleringen placeras mellan takbalkarna och 

konstruktioner kommer att se ut på följande sätt: 

   Tak (enligt tidigare) 

 200 Mineralull 

 150 Betong 

 

Figur 5 Lösningsförslag för vind 

U- värdet för denna konstruktion är 0,09 W/m
2
K, se bilaga 3. Detta vindsutrymme ska 

ventileras för att undvika fukt- och mögelskador på träreglarna.  
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5. Slutsatser 

 

PIR och cellplast är inte två helt olika material trots sina skiljaktigheter. Båda materialen 

tillhör familjen plast men av olika varianter. EPS, en typ av cellplast, är expanderad 

polystyren och PIR är av polyisocyanurat.  

PIR- isoleringen är ett högpresterande material som idag är en relativt okänd isolering på 

byggmarknaden. De stora fördelarna är den låga värmeledningsförmågan som materialet 

besitter, vilket bidrar till den goda isoleringsförmågan. Detta resulterar i effektivare och 

tunnare konstruktioner där en större boyta uppnås vid tillämpning av PIR- isolering i väggar 

och tak.  

Även de brandtekniska egenskaperna, jämfört med cellplasten, är mycket goda med en 

brandklass B-s2, d0 gör PIR- isoleringen till det enda materialet som uppfyller den höga 

brandklassen. Denna brandklassificering, B-s2,d0, innebär att det är ett brännbart material av 

ytskikt klass I, som avger begränsad mängd brandgaser och brinnande partiklar. Detta är en 

stor skillnad från cellplasten med en brandklass F som är den lägsta klassen i skalan vid 

bedömning av ett materials brandegenskaper och innebär att materialet har ytbehandlats för 

att den skall bli svårantändlig. Cellplasten brinner mycket lätt och börjar droppa, vilket är en 

mycket sämre egenskap till skillnad från PIR- isoleringen som endast förkolnar.  

 

Ur brand- och energisynpunkt ses PIR- isoleringen som ett idealiskt material att bruka på 

grund av dess egenskaper. Men det utomordentliga materialet har även sina nackdelar.  

PIR- isoleringen är ett styvt och hårt material vilket är till nackdel vid isolering av utrymmen 

som inte är raka. Skivorna transporteras i färdiga storlekar som anpassas till avrundade 

utrymmen och tätas ordentligt med fogskum.  

 

Många material är fuktkänsliga där fukten absorberas från bland annat nederbörd och läckage. 

PIR- isoleringen med laminat är ett diffusionstätt material där fukten inte har någon betydelse 

och är tätare än plastfolie vilket gör det möjligt att utesluta diffusionsspärren i konstruktioner. 

Detta är en stor skillnad jämfört med cellplastens egenskaper som inte är diffusionstät och 

fukten kan då vandra genom materialet och konstruktionen om inte en diffusionsspärr finns.  

 

Ur hållfasthetssynpunkt har PIR- isoleringen något bättre skjuv- och böjhållfasthet.  

PIR- isoleringens lätta vikt är en stor fördel vid både transport och montage då det kommer i 

färdiga element. Materialet är lätthanterligt för hantverkarna vilket bidrar till snabbare 

arbetsgång. De mindre antal långtradare som transporterar materialet är även det en tids- och 

kostnadsbesparing.  

Cellplasten är ett av de ledande isoleringsmaterialen och orsaken till detta är den lägre 

kostnaden och att de levereras i färdiga skivor. PIR- isoleringen är något dyrare, cirka 111 

kr/m
2
 jämfört med cellplasten som kostar cirka 100 kr/m

2
. Vinsten vid användning av PIR är 

tidsmässigt, då det går fortare att montera eftersom de kommer i färdiga skivor som enkelt 

spikas och fästs med fogskum. Dessutom krävs ingen diffusionsspärr vilket blir ett mindre 

arbetsmoment att utföra. Långsiktigt är energiåtgången för byggnaden även en vinst.  
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Vid kostnadsberäkningar som utförts för referensobjektet Bromma reningsverk har resultatet 

visat att byggnaden kommer att ge 5 % högre totalkostnad för renovering av hela byggnaden. 

Denna jämförelse är dock mellan mineralull, som finns i dagens konstruktion, och PIR- 

isolering. 

I återvinningssynpunkt är cellplasten att föredra då den kan återvinnas och det som inte är 

möjligt återanvänds eller förbränns. Detta kan inte påstås om PIR- isoleringen. Allt 

spillmaterial sorteras som deponiavfall och anses vara slöseri.  

Sammanfattningsvis är PIR- isoleringen ett material som har stor potential att växa i 

byggbranschen. Med en livstid på över 50 år behöver isoleringen inte bytas ut så länge 

byggnaden står och är i bruk.  
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Jämförelse mellan EPS- cellplast och PIR- isolering  

  

EPS - cellplast PIR - isolering 

 + / - Kommentar  + / - Kommentar 

Brand  - Klass F  + Klass D, med laminat klass B 

Högsta 

användningstemperatur 
 - 80 

o
C  + 250 

o
C 

Akustik 
 - 

Endast lämplig att använda i 

skalelement 
 - 

Endast lämplig att använda i 

skalelement 

Montage 

 + / - 

Lätt att jobba med, kommer i 

färdiga skivor. Materialet är 

dock styvt 

 + / - 

Lätt att jobba med, kommer i 

färdiga skivor. Materialet är 

dock styvt 

Densitet   

ρ= 18 kg/m3 EPS80                                              

ρ= 40 kg/m
3 

EPS300    ρ= 32-38 kg/m
3
 

Vattenabsorption  - >5 vol- %  + >1,5 vol- % 

Värmekonduktivitet  - λ= 0,036 - 0,038 W/mK  + λ= 0,022 - 0,023 W/mK 

Temperaturutvidgning   0,05 mm/mK   0,07 mm/mK 

Ånggenomsläpplighet  - Z= 133 x 10
3
 s/m  + 8 ggr högre 

Hållfasthet 

 - 

Tryckhållfasthet = 100 kPa 

Böjhållfasthet= 190-340 kPa 

Skjuvhållfasthet= motsvarande 

tryckhållfastheten 

 + 

Tryckhållfasthet > 100 kPa 

Böjhållfasthet = 250-1300 kPa 

Skjuvhållfasthet= 120-450 

kPa 

Miljö/ hälsa 

 + Ofarlig  + Ofarlig 

Transport 

 -    + 

Tunnare konstruktioner ger 

mindre mängd material som 

behövs transporteras 

Återvinning 
 + 

Spill kan återvinnas och 

sorteras som brännbart avfall 
 - 

Spill kan ej återvinnas, 

sorteras som deponi 
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Standardstorlekar 
 +  Fler standardstorlekar  - 

Specialbeställning av storlekar 

kan behövas 

Tilläggsisolering 
 - 

Ger en tjockare konstruktion 

jämfört med PIR 
 +   

Pris 

 + 1200 x 2400 x 100 = 100 :-/m
2
  - 

1200 x 2400 x 100 = 111 :-/m
2                     

Priset varierar beroende på 

mängd 

Väggtjocklek för ett 

sandwichelement med U- 

värde 0,18 W/m
2
K 

 - 410 mm  + 340 mm 

Livslängd   50 år   ≥ 50 år 

Ångmotstånd  - μ= ~40  + μ= ~60-80 
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6. Diskussion 

 

PIR- isoleringen är, som tidigare nämnt, ett dyrare material än cellplasten, men det anser vi 

inte vara en avgörande faktor för val av isolering. Med materialegenskaperna i åtanke blir 

ekonomin i projektet inte ett definitivt problem. När det gäller transport och logistik är 

användning av PIR- isolering till större fördel än cellplast. Ett effektivare material kräver 

mindre mängd och vid en tidigare jämförelse av materialåtgång i konstruktioner fick vi 

tunnare väggar. Detta resulterar i mindre mängd material som skall transporteras till 

arbetsplatsen. Ikanohuset som är ett pågående projekt i Kungens kurva, Stockholm, krävde 29 

långtradare för transport av PIR- isoleringen, vilket är ett mycket mindre antal än normala fall 

där transport sker med cirka 40-50 långtradare. Transportkostnaderna blir genast mycket 

billigare. En del ekonomiska fördelar kan konstateras vid användning av PIR.  

Vid diskussion om materialegenskaperna kan vi fastställa att diffusionsspärr och vindskydd 

kan uteslutas i konstruktioner på grund av att laminatet är diffusionstätt och har låg 

luftgenomsläpplighet. Det är inte självaste isoleringen som besitter de egenskaperna, men 

eftersom isoleringen inte kan tillverkas utan laminat blir laminatet en del av isoleringen.  

Som diffusionsspärr i konstruktioner med traditionell isolering används 0,2 mm plastfolie. 

Vid montage av plastfolie krävs det minst två hantverkare för att uppnå ett gott resultat. 

Eftersom isoleringens aluminiumlaminat fungerar som vindskydd och diffusionsspärr är även 

detta en faktor som gör att materialet är att föredra. Det blir en kostnadsbesparing eftersom 

monteringen av vindskydd och diffusionsspärr kan uteslutas. Man sparar även in på 

materialkostnader då plastfolie kostar ca 14:-/m
2
, tid och arbetskostnader eftersom arbetet kan 

utföras av en hantverkare.  

En annan synvinkel ur det ekonomiska perspektivet är den extra boyta som utvinns av de 

tunnare konstruktionerna som uppnås med PIR som isoleringsmaterial. En undersökning av 

isoleringsbyte gjordes för Scandic Victoria Tower i Kista där resultatet visade att vid utbyte 

av cellplast mot PIR- isolering erhölls 65m
2
 för hela byggnaden. Denna extra yta som PIR- 

isoleringen åstadkommer kan utnyttjas vid hyreslägenheter som inte har en fast hyra utan är 

baserad på kr/m
2
. Vid trånga utrymmen som Stockholm stad är extra boyta eftertraktat, 

synnerligen kan vindsvåningar göras om till bostäder och då är PIR ett optimalt alternativ som 

isoleringsmaterial. 

Trots de goda fördelarna med PIR- isoleringen har materialet även sina nackdelar. En nackdel 

som väger tyngst är dess akustiska egenskaper. Med dålig ljudisolering i ytterväggar kan detta 

bli ett problem då materialet används i bostäder som kräver god ljudisolering. Dock finns det 

lösningar på detta vid kombination av PIR- isolering och mineralull. Ur ekonomisk synvinkel 

har vi i denna rapport inte tagit upp hur det kan påverka kostnaderna vid kombination av två 

isoleringsmaterial men åtaganden kan göras att detta kan bli en dyrare konstruktion vid 

produktion. På grund av den dåliga ljudisoleringen i materialet används det endast i 

skalelement. 
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Lik cellplasten är PIR- isoleringen ett styvt material och det har sina nackdelar då byggnader 

ska vara utformade på tänkbara sätt som inte är raka. Skivorna kan specialbeställas för att 

passa väggens utformning, dock kan skivorna inte tillverkas med radie för cirkulära 

utrymmen. Ur detta perspektiv är PIR- isoleringen inte att föredra.  

Ur miljösynpunkt behöver fler åtgärder för återvinning utredas då materialet sorteras som 

deponi.  

Idag fästs och tätas materialet med hjälp av fogskum och aluminiumtejp. Detta anses vara en 

fungerande metod som är beprövad i Finland. Dock har fogskummet sina nackdelar som bl.a. 

är att fogskummet spricker då många konstruktioner rör på sig vilket ger försämrad lufttäthet 

med åren. Tvivel finns vid användning av fogskum om det inte kompletteras med plastfolie 

för optimal lufttäthet. Då plastfolie inte används i konstruktioner med PIR- isolering bör 

lufttätningen alltid kompletteras med aluminiumtejp. Alternativa metoder för lufttätning kan 

ses över i vidare studier.  

Vi tror att framtiden för PIR- isoleringen ser ljus ut. Redan nu har materialet börjat användas i 

olika projekt som Skanska och PEAB bedrivit, som bl.a. Ikanohuset i Kungens kurva, 

Stockholm, som byggs av PEAB. Efter intervju med projektledare har materialet fått en 

mycket positiv respons och kommer att rekommenderas framöver till beställare. Utifrån egna 

åsikter tror vi att PIR- isoleringen kommer att ersätta cellplasten inom 20 år p.g.a. dess goda 

materialegenskaper. Även ur energisynpunkt är materialet att föredra då passiv-, lågenergi- 

och nollenergihus är framtidens byggnader. PIR- isolering är fortfarande nytt i Sverige och är 

relativt okänt i byggbranschen vilket gör det svårt att förutse hur materialet beter sig i 

byggfysiskt- och  byggtekniskt perspektiv. De få tillverkare som finns idag är en stor faktor 

till att materialet är dyrt, däremot tror vi att materialet kommer bli billigare med åren då fler 

tillverkare kommer ut på marknaden och det sker konkurrens mellan dem. När färdiga projekt 

visar resultat kommer byggbranschen att överväga PIR- isoleringen som isoleringsmaterial 

och bidrar till att fler entreprenörer kommer att använda materialet.  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 Intervju med Niklas Alexandersson, SPU- isolering 

Bilaga 2 Intervju med Jonas Bergström, PEAB 

Bilaga 3 U- värdesberäkningar 

Bilaga 4 Tabell - Motsvarande tjocklekar för olika isoleringsmaterial 

Bilaga 5 Kostnadsberäkning 

Bilaga 6 Kostnadsberäkning 

Bilaga 7 Detaljritningar 

 

 

 



 

 

  



 

 

Bilaga 1 

Intervju- Niklas Alexandersson, SPU-isolering 

Varför tror du att många väljer att isolera med mineralull/cellplast när det finns SPU-

isolering?  

 

Konservativ bransch, okännedom, SPU använder man ofta i energieffektiva byggnader 

 

Vad kostar PIR per m
2
?  

 

SPU PIR kostar mellan 1100-2100kr/m
3
. Priset beror på volymen man behöver. 

 

Kan man göra borrhål i väggen utan att förstöra dess värmeegenskaper? Vad händer när 

man gör hål?  

 

Om man gör hål igenom finns det inga värmeegenskaper kvar. Om man gör hål i ett laminat, 

händer ingenting. 

För mineralull krävs det att allt utrymme mellan reglarna måste fyllas då luftrörelser 

försämrar värmeisoleringseffekten, hur gör man med luftrummen när man byter till PIR-

isolering vid renovering då dess värmeledning är betydligt bättre och då den inte kräver 

samma tjocklek? 

 

Om man placerar isoleringen mellan reglarna och det blir ett luftrum på inre sidan, är det 

positivt. För då bildas ett luftrum där luften inte cirkulerar. Man kan då även i beräkningarna 

använda de reflekterande egenskaperna från SPU. Bildas det luftrum på utsidan, ska man 

beakta det i U-värdes beräkningarna. 

 

Vad är det som gör att PIR inte ruttnar och står emot mögel?  

 

Det är en del av materialegenskaper, SPU innehåller inga organiska material. 

 

Finns det några riskkonstruktioner?  

 

Ja, det finns om man inte vet att isoleringen är diffusionstät. Även diffusionsspärrens plats i 

konstruktionen ex. En gammal träregelvägg med 100 mm mineralull. Denna vägg kan man 

isolera från insidan hur mycket som helst. Men på utsidan måste det minst vara 150mm SPU. 

Med tunnare isolering finns stor risk för fukt och sedan mögelskador. 

 

Vad har Aluminiumlaminatet för funktion? 

 

Aluminiumlaminatet gör att isoleringen är diffusionstätare. SPU fungerar som vindskydd 



 

 

 

Varför är laminatet på båda sidorna av isoleringen?  

 

Det måste finnas laminat på bägge sidor, annars böjer sig skivan  

Används PIR- isolering för vindsbjälklag? Hur löser man problemet med utrymme på vindar 

vid renovering då kanaler är installerade på vinden? (Eftersom PIR är ett styvt material och 

det krävs en viss tjocklek på isoleringen som inte får plats på det utrymmet) 

 

Diffusionstäta isoleringen blir på fel ställe, gammal isolering på varma sidan. Det man kan 

göra är att ta bort den gamla isoleringen och lägga dit SPU istället. Vanligtvis när det kommer 

till vindsbjälklag isolerar man mellan reglerna och sneda tak. 

På era konstruktioner där ni gör en isoleringsjämförelse har ni en luftspalt mellan isolering 

och gips, vad fyller den för funktion? Har det någonting att göra med luftrummet? 

 

Luftspalten är bl.a. ett installationsskikt för el, etc. men även ett skikt för att använda SPU 

isoleringens reflekteringsegenskaper 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervju – Jonas Bergström, PEAB  

 

Varför valde ni att använda PIR- isolering i detta projekt? 

Av två anledningar, det är föreskrivet av Ikano och dels att materialet är högpresterande och 

bra mot brand och sparar utrymme.  

Vad har ni för energikrav i projektet? 

Inga speciellt höga energikrav, vi bygger för att uppnå LEED silver.  

Hur lönsamt kommer det att vara i slutändan till skillnad från om ni skulle använt cellplast? 

Vinsten nu är ur arbetsmiljösynpunkt och tidsmässigt, materialet är mer lättarbetat och det går 

mycket fortare att montera. 

Var i byggnaden kommer ni att använda materialet? 

I byggnadens tak och väggar 

Hur tjock kommer konstruktionen att bli? 

Isoleringen är 210 mm i takkonstruktionen och 150 mm i väggkonstruktionen. Väggen 

kommer bli totalt 150 mm då det är ett sandwichelement med PIR- isolering och plåt. 

Hur har ni tagit hänsyn till ljudisoleringen? 

Nej, det har vi inte tagit hänsyn till. Dock har vi inga höga krav på det i skalet, det kommer att 

tas hänsyn till på innerväggarna då de isoleras för sig, med glasfiber. 

Vad har ni för brandklass? 

EI60 

Tror du att monteringen är lättare för PIR till skillnad från mineralull/cellplast? 

Ja, det är mycket lättare. Vi spar väldigt mycket tid på det, dels för att materialet är lättare än 

mineralull och för att de kommer i färdiga element.  

Måste speciell utrustning användas vid montering av PIR? 

Nej, ingen speciell utrustning behövs användas.  

Tror ni att PIR har en ljus framtid och kommer att ersätta mineralull/cellplast? 

Ja, PIR har en ljus framtid. Den kommer nog att ersätta cellplasten i framtiden då cellplast är 

väldigt dålig som brandisolering.  



 

 

Kommer ni att fortsätta använda PIR? 

Ja, dock bestämmer beställaren detta men om vi har möjlighet att påverka kommer vi att 

föreslå att använda materialet.  

Finns det några nackdelar med PIR? 

Materialet är väldigt hårt och styvt vilket gör skivorna svåra att anpassa till utrymmen som 

inte är raka. 

Materialet är dyrt. 

Svårhanterade sopor. 

Hur tycker ni att materialet fungerat? 

Än så länge har det fungerat bra. Vi tjänar på tiden då det går fortare och vi får bättre resultat. 

Hur hanterar ni materialet? 

Avfallet går som deponi 

Har användningen av PIR- isolering gett positiv respons bland hantverkarna? 

Ja, mycket positiv respons för att det är lättarbetat.  

  



 

 

Bilaga 3 

Bromma reningsverk - Väggar 

 

 

 

λ- värdesmetoden 

Rse     0,040 

Rglasrocskiva= d/λ= 0,013/0,25    0,052 

Rminull+stålregel= 0,145/0,040    3,625 

(λ= α x λminull + β x λstålregel= 0,97 x 0,037 + 0,03 x 0,14=0,040) 

Rbetong= 0,150/1,7    0,088 

Rsi     0,130 

    ΣR =  3,935  m
2
K/W 

Uλ= 
 

  
 = 

 

     
 = 0,254 W/m

2
K 

 

 

 

 

 



 

 

U- värdesmetoden 

   Risolering  Rregel 

Rse   0,040  0,040 

Rglasrocskiva   0,052  0,052 

Rminull= 0,145/0,037  3,919  -------- 

Rstålregel= 0,145/0,14  --------  1,036 

Rbetong   0,088  0,088 

Rsi   0,130  0,130 

  ΣRisolering = 4,229 ΣRregel =  1,338  m
2
K/W 

Andel   0,97  0,03 

 

UU= α x Uisolering + β x Uregel 

      = α x 
 

           
 + β x 

 

       
 = 0,97 x 

 

     
 + 0,03 

 

     
 = 0,252 W/m

2
K 

 

Umedel= 
           

     
 = 

                 

           
 = 0,253 W/m

2
K 

 

 

 

Bestämning av tjocklek på PIR- isolering så att väggens U-värde blir 

densamma som för mineralull 

Med hjälp av U- värdesmetoden får vi: 

RPIR= Rtot,isolering – Rse – Rbetong – Rsi 

       = 4,229-0,040-0,088-0,130 

       = 3,971 m
2
K/W 

 

RPIR= 
    

    
       dPIR= RPIR x λPIR 

         = 3,971 x 0,023 

         = 0,091 m 

         = 90 mm 

Tjockleken på PIR- isoleringen kommer att vara 90 mm 



 

 

 

U- värde med 90 mm PIR 

λ- värdesmetoden 

Rse     0,040 

RPIR+stålregel= 0,09/0,027    3,333 

(λ= α x λPIR + β x λstålregel= 0,97 x 0,023 + 0,03 x 0,14= 0,027) 

Rbetong= 0,150/1,7    0,088 

Rsi     0,130 

    ΣR =  3,591  m
2
K/W 

Uλ= 
 

  
 = 

 

     
 = 0,278 W/m

2
K 

U- värdesmetoden 

   Risolering  Rregel 

Rse   0,040  0,040 

RPIR= 0,09/0,023  3,913  -------- 

Rstålregel= 0,09/0,14  --------  0,643 

Rbetong   0,088  0,088 

Rsi   0,130  0,130 

  ΣRisolering = 4,171 ΣRregel =  0,901  m
2
K/W 

Andel   0,97  0,03 



 

 

 

UU= α x Uisolering + β x Uregel 

      = α x 
 

           
 + β x 

 

       
 = 0,97 x 

 

     
 + 0,03 

 

     
 = 0,266 W/m

2
K 

 

Umedel= 
           

     
 = 

                

           
 = 0,272 W/m

2
K 

 

U-värde där PIR har samma tjocklek som mineralull 

 

 

λ- värdesmetoden 

Rse     0,040 

RPIR+stålregel= 0,170/0,027    6,296 

(λ= α x λPIR + β x λstålregel= 0,97 x 0,023 + 0,03 x 0,14= 0,027) 

Rbetong= 0,150/1,7    0,088 

Rsi     0,130 

    ΣR =  6,554  m
2
K/W 

Uλ= 
 

  
 = 

 

     
 = 0,153 W/m

2
K 

 



 

 

U- värdesmetoden 

   Risolering  Rregel 

Rse   0,040  0,040 

RPIR= 0,170/0,023  7,391  -------- 

Rstålregel= 0,170/0,14  --------  1,214 

Rbetong   0,088  0,088 

Rsi   0,130  0,130 

  ΣRisolering = 7,521 ΣRregel =  1,472  m
2
K/W 

Andel   0,97  0,03 

 

UU= α x Uisolering + β x Uregel 

      = α x 
 

           
 + β x 

 

       
 = 0,97 x 

 

     
 + 0,03 

 

     
 = 0,149 W/m

2
K 

 

Umedel= 
           

     
 = 

                

           
 = 0,151 W/m

2
K 

 

Detta ger 40% bättre värmeisolering. 

 

Bromma reningsverk – Vindsbjälklag (eventuellt ta bort) 

Utan korrektion 

 

λ- värdesmetoden 

Rse     0,040 

Rmineralull= 0,200/0,037    5,405 

Rbetong= 0,150/1,7    0,088 

Rsi     0,100 

    ΣR = 5,633 m
2
K/W 

 

Uλ= 
 

  
 = 

 

     
 = 0,178 W/m

2
K 

Med korrektion 

Värdet beräknas med Isovers beräkningsprogram 

U= 0,187 W/m
2
K 



 

 

 

Bestämning av tjocklek på PIR- isolering så att väggens U-värde blir 

densamma som för mineralull 

RPIR= 
    

    
       dPIR= RPIR x λPIR 

         = 5,405 x 0,023 

         = 0,124 m 

         = 124 mm  välj 130 mm 

 

 

 

Nytt U-värde 

Rse     0,040 

RPIR= 0,130/0,023    5,652 

Rbetong     0,088 

Rsi     0,100 

    ΣR = 5,880 m
2
K/W 

 

Uλ= 
 

  
 = 

 

     
 = 0,170 W/m

2
K 

 

U-värde där PIR har samma tjocklek som mineralull 

 

λ- värdesmetoden 

Rse     0,040 

RPIR= 0,200/0,023    8,696 

Rbetong= 0,150/1,7    0,088 

Rsi     0,100 

    ΣR = 8,924 m
2
K/W 

 

Uλ= 
 

  
 = 

 

     
 = 0,112 W/m

2
K 

 

Detta ger 37% bättre värmeisolering 



 

 

Bromma reningsverk – Vind 

 

Befintlig konstruktion 

 

 

λ- värdesmetoden 

Rse     0,040 

Rmineralull= 0,200/0,037    5,405 

Rbetong= 0,150/1,7    0,088 

Rsi     0,100 

    ΣR = 5,633 m
2
K/W 

 

Uλ= 
 

  
 = 

 

     
 = 0,18 W/m

2
K 



 

 

 

Konstruktion med PIR- isolering 

 

 

λ- värdesmetoden 

Rse     0,040 

RPIR+ träbalk= 0,140/0,027    5,185 

(λ= α x λPIR + β x λträbalk= 0,9625 x 0,023 + 0,0375 x 0,14= 0,027) 

Rmineralull= 0,200/0,037    5,405 

Rbetong= 0,150/1,7    0,088 

Rsi     0,100 

    ΣR = 10,818 m
2
K/W 

 

Uλ= 
 

  
 = 

 

      
 = 0,092 W/m

2
K 

 

 

 

 



 

 

 

U- värdesmetoden 

   Risolering  Rregel 

Rse   0,040  0,040 

RPIR= 0,140/0,023  6,087  -------- 

Rträbalk= 0,140/0,14  --------  1,000 

Rmineralull= 0,200/0,037  5,405  5,405 

Rbetong   0,088  0,088 

Rsi   0,100  0,100 

  ΣRisolering = 11,72 ΣRregel =  6,633 m
2
K/W 

Andel   0,9625  0,0375 

 

UU= α x Uisolering + β x Uregel 

      = α x 
 

           
 + β x 

 

       
 = 0,9625 x 

 

     
 + 0,0375 

 

     
 = 0,088 W/m

2
K 

 

Umedel= 
           

     
 = 

               

           
 = 0,090 W/m

2
K 

 

Då PIR- isolering läggs in mellan takbalkarna blir U- värdet betydligt bättre. U- värdet med 

PIR- isolering blir 50 % bättre.  



 

 

Tjockleksjämförelse 

 

Ytterväggar 

Mineralull 

 
 

λ- värdesmetoden 

Rse     0,040 

Rminull+träregel= 0,100/0,041    2,439 

(λ= α x λminull + β x λträregel= 0,9625 x 0,037 + 0,0375 x 0,14= 0,041) 

Rminull= 0,100/0,037    2,703 

Rbetong= 0,150/1,7    0,088 

Rsi     0,130 

    ΣR = 5,400 m
2
K/W 

 

Uλ= 
 

  
 = 

 

     
 = 0,185 W/m

2
K 

 

 

 

 



 

 

 

U- värdesmetoden 

   Risolering  Rregel 

Rse   0,040  0,040 

Rträbalk= 0,100/0,14  --------  0,714 

Rmineralull= 0,100/0,037  2,703  ------- 

Rmineralull= 0,100/0,037  2,703  2,703 

Rbetong   0,088  0,088 

Rsi   0,130  0,130 

  ΣRisolering = 5,664 ΣRregel =  3,675 m
2
K/W 

Andel   0,9625  0,0375 

 

UU= α x Uisolering + β x Uregel 

      = α x 
 

           
 + β x 

 

       
 = 0,9625 x 

 

     
 + 0,0375 

 

     
 = 0,180 W/m

2
K 

 

Umedel= 
           

     
 = 

                

           
 = 0,18 W/m

2
K 

 

  



 

 

PIR- isolering 

Med hjälp av bilaga 4 kan vi ta fram en tjocklek på PIR- isoleringen. 

 

 

 

λ- värdesmetoden 

Rse     0,040 

RPIR= 0,120/0,023    5,217 

Rbetong= 0,150/1,7    0,090 

Rsi     0,130 

    ΣR= 5,477 m
2
K/W 

 

Uλ= 
 

  
 = 

 

     
 = 0,18 W/m

2
K 

 

 

 

Skillnad i tjocklek= 80 mm (16% tunnare)  



 

 

Vindsbjälklag 

Mineralull 

 

 

λ- värdesmetoden 

Rse     0,040 

Rmineralull= 0,500/0,042    11,905 

Rbetong= 0,160/1,7    0,094 

Rsi     0,100 

    ΣR= 12,139 m
2
K/W 

 

Uλ= 
 

  
 = 

 

      
 = 0,08 W/m

2
K 

 

  



 

 

PIR- isolering 

Med hjälp av bilaga 4 kan vi ta fram en tjocklek på PIR- isoleringen. 

 

λ- värdesmetoden 

Rse     0,040 

RPIR= 0,270/0,023    11,739 

Rbetong= 0,160/1,7    0,094 

Rsi     0,100 

    ΣR= 11,973 m
2
K/W 

 

Uλ= 
 

  
 = 

 

      
 = 0,08 W/m

2
K 

 

 

 

 

Skillnad i tjocklek= 230 mm (35% tunnare) 

 

  



 

 

Grund 

 

Cellplast 

 

λ- värdesmetoden 

Rsi     0,170 

Rbetong= 0,100/1,7    0,059 

Rcellplast= 0,250/0,037    6,757 

Rse     0,040 

    ΣR= 7,026 m
2
K/W 

 

Uλ= 
 

  
 = 

 

     
 = 0,14 W/m

2
K 

 

  



 

 

PIR- isolering 

Med hjälp av bilaga 4 kan vi ta fram en tjocklek på PIR- isoleringen. 

 

 

λ- värdesmetoden 

Rsi     0,170 

Rbetong= 0,100/1,7    0,059 

RPIR= 0,160/0,023    6,957 

Rse     0,040 

    ΣR= 7,226 m
2
K/W 

 

Uλ= 
 

  
 = 

 

     
 = 0,14 W/m

2
K 

 

 

 

 

Skillnad i tjocklek= 90 mm (18% tunnare) 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 4 

[21]  



 

 

Bilaga 5 

 

Á- pris 

  Á- pris 

=  A*195*1,69*1,3+M*1,25+UE*1,15 

 

   A antal timmar [h] 

195 timlön [kr/h] 

1,69 påslag för sociala omkostnader 

 

1,3 

påslag för arbetsomkostnader dvs. "den tillfälliga 

fabriken" 

 M materialkostnad [kr] 

1,25 

påslag för arbetsomkostnader dvs. "den tillfälliga 

fabriken" 

 UE kostnad för underentreprenörer [kr] 

1,15 

påslag för arbetsomkostnader dvs. "den tillfälliga 

fabriken" 

  

VÄGGAR 

      (Sektionsfakta kap. 7) [37] 

     

  
Material Åtgärd Materialkostnad Tid 

 

  

Hakställning 

1,15 

m
2
 34,5 0,21 

 

  

TRP 20-0,6 Hardcoat 

25 1 m
2
 111 0,21 

 

  

Stålregel 3 m 37,95 0,18 

 

 

90 PIR 1 m
2
 111 0,1 

 

 

90 x 45 Stålregel 2,5 m 161,63 0,23 

 

    

456,08 0,93 

 

       

 
Á- pris 968,53 kr/m

2
 

   

       FÖNSTER 

      (Sekionsfakta kap. 16-16.017) 

[37] Utbyte av fönster 

    

    
Materialkostnad Tid UE 

    

6063 4,65 380,8 

       

 
Á- pris 10008,80 kr/st 

   

       TAK 

      (Sektionsfakta kap. 11) [37] Material Åtgärd Materialkostnad Tid 

 

  

TRP 40-0,6 Hardcoat 

25 1 m
2
 133,45 0,18 

 



 

 

  

Mineralullsboard 1 m
2
 46,85 0,1 

 

  

Plannja kombiläkt 2,2 m 69,52 0,07 

 

  

Underlagspapp 1 m
2
 37,7 0,08 

 

 

22 Råspontad panel 1 m
2
 68,15 0,2 

 

    

355,67 0,63 

 

       

 
Á- pris 714,49 kr/m

2
 

   

       

 
Á- pris (Fästöglor) 486,05 kr/st 

   

 
16 st 7776,74 kr 

   

       

       TAKFOT 

      (Sektionsfakta kap. 11) [37] Material Åtgärd Materialkostnad Tid UE 

  

Hängränna 1 m 

  

243 

  

Fotplåt 1 m 

  

268 

  

Ståndskiva 1 m 

  

581 

  

Insektsnät 1 m 8,6 0,06 

 

  

Träfiberskiva 1 m 18,25 0,11 

 

  

Läkt 1 m 5,6 0,03 

 

    

32,45 0,2 1092 

       

 
Á- pris 1382,05 kr/m 

   

       

       VIND 

      

  
Material Åtgärd Materialkostnad Tid 

 

  

PIR 1 m
2
 111 0,1 

 

  

Mineralull 1 m
2
 77,2 0,1 

 

    

188,2 0,2 

 

       

 
Á- pris 320,933 kr/m

2
 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TOTALKOSTNAD 

  

   Kostnad nya väggar 

  Atot 185,16 m
2
 

Sektionskostnad ny vägg  968,53 kr/m
2
 

Kostnad ny väggar 179332 kr 

   Kostnad utbyte av fönster 

  Antal fönster 48 st 

Sektionskostnad utbyte av fönster 10008,80 kr/st 

Kostnad utbyte av fönster 480422 kr 

   Kostnad nytt tak 

  Atot 612,28 m
2
 

Sektionskostnad nytt tak 714,49 kr/m
2
 

Fästöglor 16 st 7776,74 kr 

Kostnad nytt tak 445244 kr 

   Kostnad ny takfot 

  Längd 65,6 m 

Sektionskostnad ny takfot 1382,05 kr/m 

Kostnad ny takfot 90662 kr 

   Kostnad ny isolering på vind 

  Atot 612,28 m
2
 

Sektionskostnad ny isolering på vind 320,93 kr/m
2
 

Kostnad ny isolering på vind 196501 kr 

   Totalkostnad 1392162 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALKOSTNAD (hela 

byggnaden) 

  

   Kostnad nya väggar 

  Atot 921 m
2
 

Sektionskostnad ny vägg 968,53 kr/m
2
 

Kostnad ny vägg 892012 kr 

   Kostnad utbyte av fönster  

  Antal fönster 94 st 

Sektionskostnad utbyte av fönster 10008,80 kr/st 

Kostnad utbyte av fönster  940827 kr 

   Kostnad nytt tak 

  Atot 781,52 m
2
 

Sektionskostnad nytt tak 714,49 kr/m
2
 

Fästöglor 7776,74 kr 

Kostnad nytt tak 566164 kr 

   Kostnad ny takfot 

  Längd 149,8 m 

Sektionskostnad ny takfot 1382,05 kr/m 

Kostnad ny takfot 207030 kr 

   Kostnad ny isolering på vind 

  Atot 781,52 m
2
 

Sektionskostnad ny isolering på 

vind 320,93 kr/m
2
 

Kostnad ny isolering på vind 250816 kr 

   Totalkostnad 2856850 kr 
 



 

 

Bilaga 6 

Kostnad för en fullständig renovering av hela byggnaden 

Kostnad för väggar 

Kostnad för rivning av väggar  275 000 kr (inkl. tippning och 

borttransport) 

Kostnad för nya väggar  900 000 kr 

Totalkostnad   1 175 000 kr 

 

Kostnad för tak 

Kostnad för rivning av tak  190 000 kr (inkl. tippning och borttransport) 

Kostnad för nya tak  570 000 kr 

Kostnad för ny takfot  210 000 kr 

Totalkostnad   970 000 kr 

 

Kostnad för fönster 

Kostnad utbyte av fönster  10 000 kr/st 

Totalkostnad   940 000 kr 

 

Kostnad för vind 

Kostnad för isolering på vind  

Totalkostnad   251 000 kr 

 

Totalkostnad 

Pålägg för byggledning & projektering 25 % av totala entreprenadkostnaden 800 000 kr 

Pålägg för väderskydd     600 000 kr 

Totalkostnad                      4 736 000 kr 

 

 



 

 

 

Prisjämförelse mellan mineralull och PIR- isolering 

Totalkostnad mineralull  4 515 000 kr 

Totalkostnad PIR  4 736 000 kr 

Prisskillnad   221 000 kr 

 

Isolering med PIR ger 5 % högre totalkostnad 

  



 

 

Bilaga 7 

 

Ytterväggar 

Isoleringsjämförelse 

Bromma reningsverk 
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