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Sammanfattning 

Byggnader där människor vistas kräver energi för bl.a. uppvärmning, nedkylning, 

ventilation och elektricitet. För att energin i en byggnad skall vara i balans måste den 

tillförda energin vara lika stor som den energi som försvinner. Globalt sett ökar 

medvetenheten kring energieffektivitet och dess påverkan på miljön, samtidigt som 

efterfrågan på energi blir allt större.  

En ökad energianvändning leder till negativa konsekvenser för miljön. När fossila 

bränslen används som energikälla frigörs koldioxid vilket är en växthusgas som 

bidrar till växthuseffekten. Att förbättra byggnaders värmeisolering är ett sätt att 

sänka behovet av energi i bostäder, vilket i sin tur ger minskade koldioxidutsläpp. 

Dagens moderna byggnadsmaterial är lättare, billigare, transportvänligare och har 

bättre värmeisoleringsförmåga än traditionella byggnadsmaterial som timmer, sten 

och tegel. Men många av dem utgör, i jämförelse med traditionella material, en större 

brandrisk eftersom de är brännbara samt utvecklar mer toxiska brandgaser. Ett 

isoleringsmaterials yta blir vid upphettning snabbt varmt och om materialet är 

brännbart innebär det ett snabbt brandförlopp. 

Ett isoleringsmaterial som blivit allt mer populärt i Sverige är cellplast av typen EPS, 

vilken har ett snabbt brandförlopp och materialet deformeras redan vid 80 °C. 

AquaVilla, som bygger flytande hus, använder idag EPS i sitt stomsystem CasaBona. 

Företaget känner till EPS svagheter vid brand och var därför intresserade av att byta 

ut materialet i ytterväggen mot ett material som är mer fördelaktigt med hänsyn till 

just brand, men även med hänsyn till energiåtgång och koldioxidutsläpp vid 

tillverkning, samt U-värde och energianvändning i färdig byggnad.  

I denna studie undersöktes fyra olika isoleringsmaterial genom kritisk granskning av 

vetenskapliga artiklar och litteratur, samt genom fältstudie och beräkningar i 

energiberäkningsprogrammet VIP-energy. De isoleringsmaterial som undersöktes var 

EPS, PUR, PIR och stenull. 

Resultaten visade att EPS, PUR och PIR är avsevärt sämre ur brandsynpunkt än 

stenull. Detta beror troligtvis på att EPS, PUR och PIR är plastmaterial vilka är 

brännbara. Stenull är obrännbart och tål mycket höga temperaturer innan det 

påverkas. 

Vid tillverkning av de olika isoleringsmaterialen fick EPS bäst resultat när det gäller 

koldioxidutsläpp. För energiåtgång vid tillverkning fick EPS bäst resultat då 

isoleringsskiktet i det undersökta väggsystemet var 200 mm tjockt, men då 

utgångspunkten istället var att väggen skulle ha ett U-värde på 0,112 W/m2K, fick 

stenull bäst resultat i denna kategori. PUR och PIR fick sämst resultat gällande både 

energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning. Stenull ger väggen den bästa 

energianvändningen men samtliga material klarar kraven i Boverkets byggregler. 

Vid sammanvägning av samtliga undersökta egenskaper för de olika 

isoleringsmaterialen anses det mest lämpliga materialet för en vägg vara stenull. Det 

undersökta väggsystemets nuvarande EPS-skikt bör därför bytas ut mot stenull. 
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Abstract 

AquaVillas CasaBona väggsystem innehåller i dagsläget isoleringsmaterialet EPS, 

vilket har visat svagheter vid brand. Målet med denna studie var att föreslå ett 

alternativt isoleringsmaterial till EPS med hänsyn till brand, energianvändning och 

U-värde, samt energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning. Syftet var att det 

föreslagna alternativa isoleringsmaterialet skall kunna användas av tillverkare i 

väggprodukter som ett alternativ till EPS. 

I denna studie undersöktes fyra olika isoleringsmaterial genom kritisk granskning av 

vetenskapliga artiklar och litteratur, samt genom fältstudie och beräkningar i 

energiberäkningsprogrammet VIP-energy. De isoleringsmaterial som undersöktes var 

expanderad polystyren, polyuretan, polyisocyanurat och stenull. 

Resultaten visade att EPS, PUR och PIR är avsevärt sämre ur brandsynpunkt än 

stenull. Vid tillverkning av de olika isoleringsmaterialen fick EPS bäst resultat när 

det gäller koldioxidutsläpp. För energiåtgång vid tillverkning fick EPS bäst resultat 

då isoleringsskiktet i det undersökta väggsystemet var 200 mm tjockt, men då 

utgångspunkten istället var att väggen skulle ha ett U-värde på 0,112 W/m2K, fick 

stenull bäst resultat i denna kategori. PUR och PIR fick sämst resultat gällande både 

energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning. Stenull gav väggen den bästa 

energianvändningen men samtliga material klarade kraven i Boverkets Byggregler. 

Vid sammanvägning av samtliga undersökta egenskaper för de olika 

isoleringsmaterialen anses det mest lämpliga materialet för en vägg vara stenull. 

Nyckelord: expanderad polystyren, polyuretan, polyisocyanurat, stenull, väggsystem, 

isoleringsmaterial, värmeledningsförmåga, energianvändning, koldioxidutsläpp, 

brand 
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Abstract 

The AquaVilla CasaBona wall system currently contains the insulation material EPS, 

which has shown weaknesses while exposed to fire. The aim for this study was to 

suggest an alternative insulation material to EPS regarding fire, energy use and U-

vale as well as energy use and carbon dioxide emissions for manufacturing. The 

purpose was that the suggested alternative insulation material should be able to be 

used by manufacturers in wall products as an alternative to EPS. 

In this study, four different insulation materials were examined by critically 

reviewing scientific articles and literature, as well as field studies and calculations 

with the energy calculation program VIP-energy. The insulation materials 

investigated were expanded polystyrene, polyurethane, polyisocyanurate and 

rockwool. 

The findings showed that EPS, PUR and PIR were not nearly as good as rockwool 

regarding fire. When manufacturing the various insulation materials, EPS gives the 

best results in terms of carbon dioxide emissions. EPS gives the best results 

regarding energy use for manufacturing when the insulation layer in the investigated 

wall system was 200 mm thick, but when the wall was given a U-value of 0,112 

W/m2K, rockwool got the best results in this category. PUR and PIR gave the worst 

results regarding both energy use and carbon dioxide emissions at manufacturing. 

Rockwool generated the best results regarding energy use, but all of the materials 

met the requirements from Boverkets Byggregler. 

When comparing all the investigated characteristics of the various insulation 

materials, the most suitable material for an external wall was considered to be 

rockwool. 

Key words: expanded polystyrene, polyurethane, polyisocyanurate, rockwool, wall 

system, insulation material, thermal conductivity, energy use, carbon dioxide 

emissions, fire 
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Förord 

Denna studie har utförts efter önskemål från AquaVilla AB som ville ha undersökt 

om det är möjligt att optimera deras CasaBona ytterväggssystem. Resultat och 

slutsater i denna studie är applicerbara även på andra väggar och är därmed av nytta 

för fler inom byggbranschen. 

Studien har utförts av Agnes Geijersson och Sofie Karlsson och samtliga delar i 

arbetet är utfört gemensamt. 

Vi vill rikta ett stort tack till AquaVilla som gjorde vår resa till Nordbyggmässan 

möjlig. Ett stort tack till våra kontaktpersoner Richard Bergström och Jonas 

Wikström på AquaVilla för stöttning under arbetets gång, samt ett tack till Dina 

Ahmad som har bistått med ritningar och teknisk information som har varit av 

betydelse för vårt arbete. Till sist vill vi även tacka våra handledare vid 

Linnéuniversitetet, Ambrose Dodoo och Whokko Schirén, för handledning och 

feedback under genomförandet av denna studie. 

 

 

 

Agnes Geijersson & Sofie Karlsson 

Växjö, 27 juni 2018 
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1 Introduktion 

I EU bor idag drygt 508 miljoner människor. Antalet ökar konstant tack vare 

att fler människor väljer att flytta hit än att flytta härifrån, samt att 

människor idag lever ett längre liv än förr (EU 2018).  I takt med att 

befolkningen ökar behövs fler bostäder, och därmed ökar bebyggelsen på ny 

mark (Dylewski & Adamczyk 2011). 

I EU står byggnader för 40 % av energianvändningen och 36 % av 

koldioxidutsläppen. Genom att energieffektivisera de hus som byggs idag 

kan siffrorna för energianvändningen och utsläppen av koldioxid reduceras 

(EU 2018). Koldioxid släpps ut under hela byggnadens livscykel, dels under 

produktion och rivning, dels under användandet av byggnaden (Rakhshan, 

Friess & Tajerzadeh 2013). 

En förbättring av en byggnads värmeisolering gör att mindre energi krävs 

för att värma och kyla byggnaden. Byggnader kan värmeisoleras på flera 

olika sätt med olika material för att fylla ett visst syfte. Ett isoleringsmaterial 

kan ha flera för- och nackdelar. Att välja rätt material kan bidra till mindre 

energianvändning och minskat utsläpp av koldioxid (Tettey, Dodoo & 

Gustavsson 2014). Ett kriterie för val av isoleringsmaterial är förmågan att 

stå emot och förhindra spridning av brand. 

Varje år omkommer cirka 90 personer i bostadsbränder i Sverige. Trots att 

man de senaste årtiondena försökt få antalet omkomna i bränder att minska, 

genom bl.a. rökdetektorer och självslocknande cigaretter, så har antalet inte 

minskat. Enligt Andersson, Johansson & Strömgren (2015, s. 6) har 

bostadsbränder med dödlig utgång varit stora redan då räddningstjänst kom 

till platsen. Dessutom har dessa bränder då involverat mer än ett rum.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Brandingenjör Ville Bexander (Wandrell 2011) menar att ett snabbt 

brandförlopp kan kopplas till isoleringsmaterialet cellplast. Detta 

plastmaterial är brännbart och har varit inblandat i flera bränder i bl.a. 

Norrköping. En annan anledning till att cellplast inte är optimalt som 

isolering är att den vid brand utvecklar mycket rök samt är svår att släcka 

(Wandrell 2011). Vid val av isoleringsmaterial bör hänsyn tas till just 

rökutveckling eftersom ett isoleringsmaterials reaktion vid brand kan ge 

säkerhetsproblem (Schiavoni et al. 2016). Enligt Hans-Eric Zetterström från 

Länsförsäkringar, är cellplast lägst klassat i deras klassificeringssystem 

(Wandrell 2011).  

AquaVilla AB, som tillverkar och säljer flytande hus, innehar patent på sitt 

stomsystem CasaBona. Stomsystemet består av EPS-isolering, som är en typ 
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av cellplast, och galvaniserade stålprofiler. AquaVilla licensierar även ut 

CasaBona-patentet till andra tillverkare i byggbranschen världen över. 

AquaVilla är medvetna om cellplastens svagheter vid brand och vill därför 

undersöka möjligheterna att byta ut EPS mot något mer lämpligt material. 

Ett sådant material skall inte bara vara bättre ur brandsynpunkt utan skall 

även vara lämpligt med hänsyn till koldioxidutsläpp vid tillverkning samt ur 

energianvändningssynpunkt och med hänsyn till U-värde.  

1.2 Syfte och Mål 

Syftet är att det föreslagna alternativa isoleringsmaterialet skall kunna 

användas av tillverkare i väggprodukter som ett alternativ till EPS. 

Målet är att föreslå ett alternativt isoleringsmaterial till EPS med hänsyn till 

brand, energianvändning och U-värde, samt energiåtgång och 

koldioxidutsläpp vid tillverkning.  

1.3 Avgränsningar 

I denna studie kommer endast AquaVillas väggsystem undersökas, men 

studiens resultat kommer att vara av intresse även för andra tillverkare och 

användare eftersom cellplast idag är ett vanligt förekommande 

isoleringsmaterial i byggbranschen.  

Arbetet är avgränsat till olika isoleringsmaterials egenskaper med avseende 

på brand, energianvändning och U-värde, samt energiåtgång och 

koldioxidutsläpp vid tillverkning. Eftersom att EPS svaghet enligt AquaVilla 

gäller brand är det viktigt att fokus läggs där, men för samhällsrelevans 

undersöks även energianvändning, energiåtgång och koldioxidutsläpp. 

Övriga materialegenskaper som kan påverka valet av isoleringsmaterial 

kommer inte att undersökas. De isoleringsmaterial som kommer att 

undersökas är EPS, PUR, PIR och stenull, eftersom dessa material är styva 

och passar därmed det väggsystem som undersökts i denna studie. 

Isoleringsmaterialens brandegenskaper kommer endast att undersökas 

genom att kritiskt granska litteratur och vetenskapliga artiklar om ämnet. 

Koldioxidutsläpp, energiåtgång, energianvändning och U-värden kommer att 

beräknas med beräkningsprogrammet VIP-energy samt undersökas genom 

att kritiskt granska litteratur och vetenskapliga artiklar inom ämnet. 
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2 Begreppsförklaringar 

Atemp  invändig golvarea i en byggnad som värms till mer än 

10 °C (Boverket 2014) 

Densitet   ett ämnes/materials täthet 

Diabas   en grönsvart, magmatisk bergart (SAOL 2015) 

Energibärare ett ämne eller en fysikalisk process som används för 

att transportera eller lagra energi (NE1 u.å.) 

Klimatskärm/skal  en byggnads väggar, golv, tak, fönster, dörrar osv. 

som gränsar till uteluft, mark eller ouppvärmda 

utrymmen (Isover u.å.) 

Klimatzon I  Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län 

Klimatzon II  Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och 

Värmlands län 

Klimatzon III  Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, 

Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, 

Uppsala, Gotlands samt Västra Götalands län utom 

kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille 

och Öckerö. 

Klimatzon IV  Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i 

Västra Götaland kommunerna Göteborg, Härryda, 

Mölndal, Partille och Öckerö (SFS:2015:3) 

U-värde  värmegenomgångskoefficient, byggnadsdelens 

förmåga att isolera [W/m2K] (Isover u.å.) 

Värmekapacitet  den värmemängd som krävs för att höja temperaturen 

en grad hos 1 kg av ett ämne [J/kgK] (NE2 u.å.) 

Värmekonduktivitet  anger hur bra ett material isolerar  

Värmemotstånd  anger hur bra ett materialskikt isolerar (Isover u.å.) 

 

Wh  wattimme, definition på hur mycket energi som 

använts under en timme 

kWh   kilowattimme, 1 kWh motsvarar 1000 Wh 

TWh   terawattimme, 1 TWh motsvarar en miljard kWh 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för resultaten i denna studie. 

3.1 Energi och miljö 

Energi och miljö är breda begrepp som i denna studie delas upp i mindre 

delar där fokus ligger på energieffektivisering, energibalans, 

värmeledningsförmåga, energianvändning, rådande lagar och regler samt 

koldioxidutsläpp. 

3.1.1 Energieffektivisering 

Byggnader där människor vistas kräver energi för bl.a. uppvärmning, 

nedkylning, ventilation och elektricitet. Energiprincipen innebär att energi 

aldrig kan skapas utan endast omvandlas till andra former (NE3 u.å.).  

Björk et al. (2011) beskriver begreppet energieffektivisering som att 

energianvändningen minskar men samma nytta uppnås, eller att större nytta 

uppnås med hjälp av samma mängd energi. Vidare hävdar Björk et al. att 

energieffektivisering kan delas in i fyra åtgärder:  

1. Minska värmeförlusterna genom tätare klimatskal. 

2. Återvinna värme genom bland annat ventilation. 

3. Uppgradera byggnaders tillförsel av energi med högre verkningsgrad. 

4. Ändra beteendet i byggnaden, t.ex. att inte värma samtliga rum lika 

mycket. 

Det finns dock nackdelar med dessa åtgärder, eller situationer där åtgärderna 

inte är rekommenderade. Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) gäller 

följande: 

”13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”  

Vissa kulturarv kan bli förvanskade när man utför en eller flera av de fyra 

åtgärderna. Det kan leda till att värdet i området minskar, vilket kan medföra 

negativa konsekvenser för husägare såväl som för turismen (Björk et al. 

2011, s. 41–42). 
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3.1.2 Energibalans 

En del av energin som tillförs en byggnad kommer ifrån solen. En annan 

källa är människor, som avger energi i form av värme (Paulides, Jansen, 

Encica, Lomonova & Smit 2011). Energin försvinner sedan från byggnaden 

via exempelvis fönster, väggar, ventilation och avlopp. För att energin i 

byggnaden skall vara i balans måste den tillförda energin vara lika stor som 

den energin som försvinner. Energin från solen och människor är gratis 

energi, men den räcker oftast inte. Ytterligare energi måste tillföras till 

byggnaden för att systemet skall vara i balans (Energimyndigheten 2015). 

Den tillförda energin är således byggnadens energianvändning. Figur 1 

illustrerar energibalansen i en byggnad. Den tillförda energin är lika stor 

som den förlorade energin. 

 

Figur 1: Energibalans i en byggnad. 

3.1.3 Värmeledningsförmåga 

En byggnad släpper ut energi genom olika delar av sitt skal, t.ex. väggar. 

Hur god förmåga en vägg har att stå emot energigenomsläpplighet anges av 

U-värdet. U-värde är en värmegenomgångskoefficient, vilken anger 

byggnadsdelens förmåga att isolera. 

Ett lägre U-värde innebär att materialet har en bättre isoleringsförmåga 

(Isover 2018). När en vägg släpper ut mindre energi krävs alltså mindre 

mängd tillförd energi för att systemet skall vara i balans, vilket leder till en 

minskad energianvändning. Även Boyano, Hernandez & Wolf (2013) 

skriver i sin studie att ett materials U-värde förbättras i takt med att 

isoleringsförmågan ökar. Det är därför viktigt att välja ett material med lågt 

U-värde för att minska energianvändningen i byggnaden.  
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BBR har sammanställt en gräns för den lägsta möjliga godtagbara 

värmeisoleringsförmågan för byggnadsdelar (BBR 2012, s. 13). 

Anledningen till att dessa krav ställs är för att säkerställa att byggnaden har 

ett klimatskal som inte släpper ut för mycket energi i form av värme. Släpps 

det ut värme måste ny värme tillsättas för att uppnå energibalans. 

3.1.4 Energianvändning 

För att sänka energianvändningen måste den mängd energi som förbrukas 

vara mer effektiv. Att energieffektivisera är nyckeln till ett hållbarare 

energisystem. Globalt sett ökar medvetenheten kring energieffektivitet och 

dess påverkan på miljön, men samtidigt ökar efterfrågan på energi (IEA1 

2017). Befolkningen i Sverige har idag höjt sina levnadsstandarder. Vi 

ställer högre krav på inomhusklimat där ständig tillgång till vatten och 

elektricitet är något som tas för givet (Potera 2011).  

Energin som går åt vid tillverkningen av en byggnad kan delas in i två 

kategorier; direkt och indirekt energi (Cole 1998). Den direkta energin är 

den energi som går åt vid själva uppförandet av byggnaden, inklusive 

installationer och transporter. Indirekt energi är den energi som förbrukas 

vid framställning av enskilda material samt deras transporter.  

Inom bostadssektorn används främst energin till elektricitet och fjärrvärme. 

Användandet av elektricitet ökade kraftigt mellan 70-talet och 90-talet och 

har sedan dess legat stabilt på ca 120 TWh per energibärare. Fjärrvärme har 

sakta men säkert ökat konstant sedan 70-talet och ligger idag på 50 TWh per 

energibärare (Energimyndigheten 2018).  

I en undersökning utförd av Takano, Pal, Kuittinen & Alanne (2015) visade 

det sig att fristående hus är de största energikonsumenterna gentemot radhus 

och flerbostadshus. Anledningen till att energianvändningen ökar globalt, är 

enligt IEA2 (2017) för att byggnaders energibehov ökar, tillgången till energi 

blir större i U-länder, ägandet har ökat samt för att energikrävande 

byggnader har stigit i antal.  

År 2006 uppdaterades BBR med nya lagar och regler. Här bestämdes en 

övre gräns för energianvändning i byggnader för att på så sätt kunna sänka 

användningen. Hur mycket energi en byggnad förbrukar kan bero på flera 

faktorer. En faktor är byggnadens totala U-värde. En annan faktor av 

betydelse är den specifika energianvändningen. Det är den maximala tillåtna 

energimängden per golvarea och år, [kWh/m2, år]. Även byggnader som 

värms av el har sedan 2009 en övre gräns för uppvärmning mätt i kilowatt, 

[kW].  

En annan faktor som styr hur mycket energi en byggnad förbrukar är 

geografin. En byggnad i Skåne kräver inte samma energitillförsel som en 

byggnad i Norrland. Därför är Sverige indelat i fyra olika klimatzoner (I, II, 
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III och IV). De olika zonerna finns för att inte skapa stora kravskillnader 

mellan olika delar av Sverige (BBR 2012, s. 11). 

3.1.5 Lagar och regler 

Rådande krav gällande energihushållning styrs av Plan- och bygglagen, 

PBL, samt Plan- och byggförordningen, PBF. De är sammanställda i 

Boverkets byggregler, BBR. Här anges minimikrav för byggnaders 

energianvändning och värmeisolering (BBR1 2017).  

Bostäder och lokaler skall enligt BBR vara utformade så att byggnaden 

uppnår vissa bestämda värden gällande specifik energianvändning, 

klimatskärmens genomsnittliga luftläckage och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient för de byggnadsdelar som omsluter 

byggnaden. Värdena är baserade på vilken klimatzon byggnaden ligger i 

(BFS 2015:3). 

Småhus med annat uppvärmningssätt än elvärme har krav på max specifik 

energianvändning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient enligt 

Tabell 1. 

Tabell 1: Energikrav för småhus med annat uppvärmningssätt än elvärme (BFS 2015:3). 

Småhus 

Atemp>50 m2 

Specifik energianvändning 

[kWh/m2 Atemp och år] 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

[W/m2K] 

Zon I 130 0,40 

Zon II 110 0,40 

Zon III 90 0,40 

Zon VI 80 0,40 

3.1.6 Koldioxidutsläpp  

Att energianvändningen ökar leder till negativa konsekvenser för miljön. 

När fossila bränslen används som energikälla frigörs koldioxid (Fay, Treloar 

& Iyer-Raniga 2000). Koldioxid är en växthusgas som bidrar till 

växthuseffekten.  

Naturgas och olja är exempel på fossila bränslen, men de är även primära 

källor till energi. Det innebär att energin inte har omvandlats med hjälp av 

människan. När energi utvinns från primära energikällor, kallas energin för 

primärenergi (Eurostat 2013).  
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Jordens atmosfär består av flera olika sorters gaser, däribland koldioxid. 

Dessa gaser har en förmåga att absorbera vissa våglängder av värmeenergi 

som avges från jorden. Den absorberade värmen kan sedan återstrålas till 

jorden med en längre våglängd, för att sedan absorberas på nytt. Det betyder 

att den avgivna värmen strålas tillbaka till jorden och därmed stiger 

temperaturen. Det här fenomenet kallas för växthuseffekten 

(Naturskyddsföreningen 2017). 

När halterna av växthusgaser stiger kan inte naturens växtlighet ta upp alla 

gaser, utan de kommer utanför naturens eget kretslopp (Världsnaturfonden1 

2017). Växthusgaserna bidrar i sin tur till den globala uppvärmningen. 

Isarna smälter, haven blir varmare och flertalet arter blir utrotningshotade 

(Världsnaturfonden 2018).  

Enligt Tettey et al. (2014) och Världsnaturfonden1 (2017) baseras över 80 % 

av den globala energianvändningen på fossila bränslen. Dessa bränslen 

bidrar till drygt 65 % av alla utsläpp av växthusgaser i världen (Tettey et al. 

2014).  

För att minska utsläppen av koldioxid ser Världsnaturfonden2 (2017) tre 

huvudsakliga lösningar; stoppa skogsskövlingarna, skapa ett hållbarare 

jordbruk så att koldioxiden kan tas upp i stället för att spridas, samt minska 

utsläppen genom att sluta använda fossila bränslen.   

För att minska användningen av fossila bränslen måste produktionen av 

alternativa källor så som biogas öka, eller måste energikonsumtionen 

minska. Enligt Dylewski & Adamczyk (2011) är en förbättring av 

byggnaders värmeisolering ett sätt att sänka behovet av energi i bostäder. 

Vidare menar de att en effektivare värmeisolering leder till minskat 

energibehov, vilket i sin tur ger minskade koldioxidutsläpp. 

Tillverkningen av isoleringsmaterial står för 5 % av klimatutsläppen i 

Sverige (IVA & Sveriges byggindustrier 2014). Tettey et al. (2014) 

studerade hur mycket energianvändningen och koldioxidutsläppen varierar 

mellan olika isoleringsmaterial. Studien visar att energianvändningen kan 

minska med upp till 7 %, och koldioxidhalten minskar med upp till 8 % när 

man byter ut isoleringsmaterialet. Studien visar även att det totala 

användandet av fossila bränslen som krävs för produktionen av de olika 

materialen minskar med cirka 39 %. 

3.2 Brand 

3.2.1 Brand i bostäder 

Av alla bränder som inträffar i Sverige varje år är nästan 9 av 10 

bostadsbränder. Av de dödsbränder som inträffar är 9 av 10 i bostäder. 
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Räddningstjänsten ingriper varje år vid cirka 6000 bostadsbränder. Det finns 

inga skillnader angående hur ofta det brinner i småhus jämfört med 

flerbostadshus, däremot skiljer brandorsakerna sig åt. I småhus uppstår 

branden oftast i anslutning till eldstaden och i flerbostadshus uppstår 

branden vanligtvis i köket. Rökning står för en tredjedel av dödsbränderna i 

bostäder och är därmed den vanligaste orsaken. Att man glömt stänga av 

spisen eller att branden är anlagd är också vanliga brandorsaker (MSB 

2011).  

För att förebygga bränder i bostäder krävs ett väl fungerande brandskydd. 

Ett förebyggande brandskydd bör möjliggöra trygg utrymning, begränsa 

brandspridning samt underlätta brandbekämpning. Ett släckande brandskydd 

i form av räddningsmaterial, släcksystem och släckmedel är också viktigt 

(Dafo u.å.).  

Gemensamt för en majoritet av dödsbränderna i bostäder är att det inte har 

funnits någon fungerande brandvarnare (MSB 2011). Men trots att tekniska 

insatser har utförts, så som installation av brandvarnare, har antalet 

omkomna i bostadsbränder inte minskat. Anledningar till detta skulle kunna 

vara exempelvis inredningstrender som öppna planlösningar eller 

materialval (Fredholm 2014). Om inga särskilda åtgärder görs för att hindra 

brand och brandspridning riskerar antalet döda i bostadsbränder att öka med 

cirka en tredjedel till år 2050 (MSB 2011). 

3.2.2 Brand under produktions- och byggskedet 

Under produktions- och byggskedet uppkommer bränder, enligt 

Brandskyddsföreningen, oftast p.g.a. anlagd brand, heta arbeten på 

arbetsplatsen, spontan självantändning eller av elektriska orsaker. 

Byggnadsmaterial skall när byggnaden är färdigställd vara skyddade mot 

antändning, men under produktions- och byggskedet är de ofta exponerade 

för brandrisker både under lagring och montage. De konsekvenser som 

uppstår av bränder innan byggnaden färdigställts är, förutom ekonomiska 

konsekvenser och förseningar, hälsorisker för byggnadsarbetarna, utsläpp av 

giftiga brandgaser och kontaminerat släckvatten samt risk för brandspridning 

(Martinsson & Skoglund 2015). 

3.2.3 Brand i isoleringsmaterial 

Dagens moderna byggnadsmaterial är lättare, billigare, transportvänligare 

och har bättre värmeisoleringsförmåga än traditionella byggnadsmaterial 

som timmer, sten och tegel. Men många av de moderna materialen utgör, i 

jämförelse med traditionella material, en större brandrisk eftersom de är 

brännbara. De utvecklar även mer toxiska brandgaser än traditionella 

material. 
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Ett isoleringsmaterials yta blir vid upphettning snabbt varmt och om 

materialet är brännbart innebär det ett snabbt brandförlopp. Ett materials 

brännbarhet beror på dess värmekonduktivitet, densitet och värmekapacitet 

(Stec & Hull 2010). 

3.2.4 Brandklassificering 

I BBR definieras ett antal byggnadsklasser, vilka anger en byggnads 

skyddsbehov, se Tabell 2. Hänsyn skall tas till troligt brandförlopp, 

potentiella konsekvenser vid brand samt byggnadens komplexitet (BFS 

2011:26). 

Tabell 2: Byggnadsklasser (BFS 2011:26). 

Byggnadsklass Förklaring 

Br0 Byggnader med mycket stort skyddsbehov. 

Br1 Byggnader med stort skyddbehov. 

Br2 Byggnader med måttligt skyddsbehov. 

Br3 Byggnader med litet skyddsbehov. 

Verksamhetsklass för en byggnad bestäms utifrån vilken verksamhet som är 

tänkt att ske i byggnaden, se Tabell 3. Klassindelningen beror på i vilken 

utsträckning personerna som vistas i byggnaden har kännedom om 

byggnaden och dess utrymningsmöjligheter, om personerna i byggnaden kan 

utrymma på egen hand, om personerna i byggnaden förväntas vara vakna 

och om förhöjd risk för brand finns (BFS 2011:26).  

Tabell 3: Verksamhetsklasser (BFS 2011:26). 

Verksamhetsklass Förklaring 

1 Industri, kontor m.m. 

2 Samlingslokaler m.m. 

3 Bostäder. 

4 Hotell m.m. 

5 Vårdmiljöer m.m. 

6 
Lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand 

eller där brand kan få ett snabbt och omfattande förlopp.  

I Europa brandklassas material, produkter och konstruktioner enligt ”the 

Euroclass system”. Det är den europeiska standardiseringsorganisationen 

CEN som har tagit fram de europeiska provningsstandarderna för Euroklass-

systemet. En produkt klassas även enligt europeisk standard, EN, till 

skillnad från det svenska systemet där produktens brandklassning sker enligt 

allmänna råd från Boverket. En brandklassificerad produkt kan även CE-
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märkas, om den uppfyller kraven för det (RISE u.å.). En CE-märkning 

innebär att produkten uppfyller EU:s hälso- miljö- och säkerhetskrav (SIS, 

u.å.).  

Euroklass-systemet baseras på ett antal huvudklasser, se Tabell 4, samt 

tilläggsklasser för rökutveckling och brinnande droppar (Paroc1 u.å.), se 

Tabell 5 och Tabell 6. 

Tabell 4: Huvudklasser (Paroc1 u.å.). 

Huvudklass Förklaring 

A1 
Obrännbart material. Kan inte kombineras med någon 

tilläggsklass. 

A2 Obrännbart material. Rökklass och Droppklass läggs till. 

B Rökklass och Droppklass läggs till. 

C Rökklass och Droppklass läggs till. 

D Rökklass och Droppklass läggs till. 

E Endast tilläggsklass d2.  

F 

Icke dokumenterad produkt, produkten uppfyller inte 

kriteriet för någon klass eller tillverkaren har inte angett 

produktens brandklass. Går inte kombinera med någon 

tilläggsklass. 

Tabell 5: Rökklasser (Paroc1 u.å.). 

Rökklass Förklaring 

s1 
Materialet får avge en mycket begränsad mängd 

brandgaser. 

s2 Materialet får avge en begräsad mängd brandgaser. 

s3 Inget krav på begräsad produktion av brandgaser. 

Tabell 6: Droppklasser (Paroc1 u.å.). 

Droppklass Förklaring 

d0 Inga brinnande partiklar eller droppar. 

d1 Begränsad mängd brinnande partiklar eller droppar. 

d2 
Inget krav på begränsad mängd brinnande partiklar eller 

droppar. 

3.2.5 Brandtoxicitet 

Brand i isoleringsmaterial innebär en säkerhetsrisk p.g.a. farliga brandgaser 

som bildas (Schiavoni, D’Alessandro, Bianchi & Asdrubali 2016). Flera 

studier visar att den vanligaste dödsorsaken i samband med bränder är 
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inandning av farliga brandgaser (Gormsen, Jeppesen & Lund 1984; Stamyr, 

Thelander, Ernstgård, Ahlner & Johansson 2012). Den giftiga brandgasens 

omfattning beror dels på materialets uppbyggnad och dels på 

brandförhållandena. Förbränning av exempelvis polymer innebär att 

lättflyktiga ämnen (ämnen som avdunstar lätt) reagerar med syre som då 

bildar flera andra ämnen. Några av dessa ämnen är koldioxid (CO2), vatten, 

kolmonoxid (CO), vätecyanid (HCN) och organoirritanter. Beroende på 

övriga element som närvarar kan även halogensyror, kväveoxider och svavel 

bildas.  

Kolmonoxid är ett av de mest giftiga ämnena i brandgaser. Ämnet förhindrar 

syretransport genom att binda sig till hemoglobinet i kroppen. Vätecyanid är 

även det mycket farligt eftersom det förhindrar upptaget av syre i cellerna. 

Vid förekomst av koldioxid i blodet börjar kroppen hyperventilera vilket 

ökar andningshastigheten och därmed även giftigheten av brandgasens 

farliga ämnen. Syrebrist (hypoxi) kan leda till bestående hjärnskador eller 

döden (Stec & Hull 2011). 

3.2.6 Lagar och Regler 

I Sverige är Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) den viktigaste 

lagen gällande brandskyddsarbete. Här regleras bl.a. enskildas skyldigheter, 

kommunerna och statens skyldigheter vad gäller brandskydd. Förordningen 

om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) samt föreskrifter och allmänna råd 

från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), förtydligar 

lagen (Brandskyddsföreningen, u.å.).  

Enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:26) får fasader vid brand endast 

utveckla en viss begränsad mängd rök och värme. I byggnader med flera 

plan måste dessutom ytterligare krav på ytterväggen uppfyllas enligt 

Boverkets byggregler (BFS 2011:26): 

1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller 

2. brandspridning inuti väggen begränsas 

3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas 

4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen 

begränsas 

I praktiken innebär detta att fasader skall utföras med antingen obrännbart 

material (klass A2-s1,d0) eller skall fasaden gå igenom ett brandprov (BBR2 

2017). 
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3.3 Isoleringsmaterial 

I detta kapitel presenteras de isoleringsmaterial som har undersökts i denna 

studie. 

3.3.1 EPS 

EPS, expanderad polystyren, blir allt vanligare som isoleringsmaterial i 

Sverige och på tio år har användningen ökat med 98 % 

(Brandskyddsföreningen1 u.å.). Det som gör EPS populärt är framförallt 

dess låga vikt och goda värmeisoleringsförmåga. Den låga vikten uppnås 

tack vare att EPS består av 98 % luft. Resterande 2 % är polystyren 

(Martinsson & Skoglund 2015). Styren framställs av bl.a. eten och bensen 

som utvinns vid krackning av råolja. När styren genomgår en 

polymerisationsprocess bildas polystyren. Vid tillverkning av EPS är 

utgångspunkten små homogena polystyrenkulor (Jóhannesson & Björk 

1994) innehållandes ett kolväte, oftast pentan, vilka expanderar till ihåliga 

kulor genom upphettning med ånga. De ihåliga kulorna placeras sedan i 

formar och hettas upp på nytt vilket gör att kontaktpunkterna mellan kulorna 

smälter samman och den slutgiltiga produkten bildas. Kolvätet ersätts av luft 

vilket ger materialet sin goda värmeisoleringsförmåga (Burström 2007).  

3.3.1.1 Materialparametrar 

EPS materialegenskaper är sammanställda i Tabell 7. 

Tabell 7: Materialegenskaper för EPS (Boemi, Irulegi & Santamouris 2016 s. 405; Burström 2007, s. 

50 & 472; Hammond & Jones 2008; Martinsson & Skoglund 2015; Paroc1 u.å.). 

Materialegenskap EPS 

Densitet [kg/m3] 15 – 30 

Värmekonduktivitet [W/m∙K] 0,040 – 0,048 

Värmekapacitet [J/kg∙K] 1 450 (polystyren) 

Koldioxidutsläpp tillverkning [kg CO2/kg material] 2,55 

Antändning gnista/låga [°C] 280 – 350   

Självantändning [°C] 350 – 450  

Självslocknar  
Brandklass E – Ja  

Brandklass F – Nej 

Brandklass 
Flamskyddsbehandlad – E 

Obehandlad – F   

3.3.1.2 Energi och miljö 

Framställning av EPS kräver råolja, vilket räknas som en icke förnyelsebar 

naturresurs (Cellterm u.å.). Enligt BPF EPS Group (u.å.) kompenseras varje 
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kilo olja som används för tillverkning av EPS genom att ca 150 kg olja för 

uppvärmning av byggnaden sparas under en 50-års period, tack vare EPS 

goda värmeisoleringsförmåga. 

Tillverkningen av EPS är enligt Björk et al. (2011 s. 87) både en 

energikrävande samt miljö- och hälsofarlig process. Mängden koldioxid som 

släpps ut vid tillverkningen av EPS är ca 2,55 kg CO2 per kg 

isoleringsmaterial (Hammond & Jones 2008).  

Vid tillverkning används ofta kolvätet pentan som jäsningsmedel vilket gör 

att pentan släpps ut i luften. Pentan bidrar till bildningen av marknära ozon, 

vilket är hälsofarligt (Sverke 2011). Vid tillverkning av EPS släpps även det 

hormonstörande ämnet styren ut, vilket är störande för nervsystemet (Björk 

et al. 2011 s. 87) och irriterande för luftvägarna (Arbetsmiljöverket 2018). I 

arbetsmiljöer kan styren även orsaka hörselskador, trots att det inte finns 

några höga bullernivåer, enligt docent Ann-Christin Johnson, forskade vid 

Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning på Karolinska institutet 

(Vene 2012). 

3.3.1.3 Brand i EPS 

EPS tillhör gruppen termoplaster vilka vid hög värmeexponering genomgår 

en termisk nedbrytning. Det första som sker, vid den s.k. 

glasövergångstemperaturen, är att materialet går från hårt och sprött till ett 

gummiaktigt tillstånd vilket påverkar materialets egenskaper, så som 

värmekapaciteten. När temperaturen stiger och polymerkedjorna i materialet 

når den s.k. kristalliseringstemperaturen, bildas kristaller i materialet vilka 

avger värme. När temperaturen stiger ytterligare och når smälttemperaturen, 

börjar polymerkedjorna falla ihop och materialet smälter. När materialet 

smälter absorberas värme från den omkringliggande miljön. När materialet 

till sist når förgasningstemperaturen, förgasas materialet (Hajduković, Knez 

& Kolšek 2016) vilket innebär att materialet börjar avge kolmonoxid och 

vätgas som en följd av närvarande av förgasningsmedel så som luft, syre, 

ånga, koldioxid eller blandningar av dessa (Göransson, Söderlind, He & 

Zhang 2010). Vid förgasning av polystyren-material bildas även styren 

vilket vid inandning kan skapa irritation och narkotisk effekt. Det kan även 

bildas peroxider som kan leda till explosioner (Hajduković et al. 2016).  

Användning av EPS i byggprodukter utan flamskyddsmedel passerar inga 

brandtest enligt Euroklass-systemet. Obehandlad EPS är enligt Euroklass 

placerad i huvudklass F, vilket innebär att materialet inte uppfyller 

kriterierna för någon annan bättre brandklassad grupp. EPS kan eventuellt 

användas säkert bakom exempelvis gips, men i många länder är Euroklass-F 

produkter helt förbjudna. I många länder används istället 

flamskyddsbehandlad EPS (Antonatus 2013) vilket gör att materialet kan 

placeras i huvudklass E (Paroc1 u.å.). Flamskyddsmedel gör dock inte EPS 

obrännbart, enligt en rapport från Kemikalieinspektionen (2006). När 

flamskyddsbehandlad EPS väl antänts brinner det nästan lika lätt som 
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obehandlad EPS. Andelen flamskyddsbehandlad EPS är dessutom väldigt 

liten i Sverige (Kemikalieinspektionen 2006; Martinsson & Skoglund 2015). 

Det finns flera hundra olika sorters flamskyddsmedel, och ett sjuttiotal av 

dem innehåller grundämnet brom. Giftiga ämnen kan läcka ut i naturen vid 

bl.a. transport och tillverkning, och ämnet finns kvar under lång tid. De 

giftiga ämnena kan även transporteras långa sträckor (Naturvårdsverket 

2018). Från naturen får människor sedan i sig gifterna via föda, främst 

genom fisk (Kemikalieinspektionen u.å.). 

EPS blir mjukt vid 70-80 °C och smälter vid ca 150 °C 

(Brandskyddsföreningen2 u.å.). De brännbara gaser som bildas när 

temperaturen kring EPS stiger kan antändas vid 360 °C och vid 450 °C kan 

EPS självantända. Om EPS istället utsätts för gnistor och lågor antänds 

materialet redan vid 280-350 °C (Martinsson & Skoglund 2015).  

Rökutvecklingen vid en EPS-brand är ca tre gånger mer än vid brand i trä. 

Detta medför att sikten snabbt blir dålig vilket försvårar utrymning 

(Brandskyddsföreningen2 u.å.). Rökgaserna är även skadliga eftersom de 

innehåller bl.a. kolväten, cyanväten, kväveoxider (Martinsson & Skoglund 

2015) och styren. Styren är irriterande för luftvägarna och kan även vara 

störande för det centrala nervsystemet (Arbetsmiljöverket 2018). 

Tillsammans med ett snabbt brandförlopp kan bränder i cellplaster utgöra en 

stor fara, inte bara för allmänheten utan även för räddningstjänsten. 

Räddningstjänsten har uttryckt sin oro över både rökutvecklingen, 

brandspridningen och även över kontaminering av släckvatten i mark samt i 

grund- och ytvatten (Martinsson & Skoglund 2015). 

3.3.2 PUR och PIR 

Plast består av molekyler som innehåller flera små enheter som kallas 

monomer och utvinns från naturgas och råolja (Allt om vetenskap 2013). 

Monomer kan reagera med varandra och länkas samman, de bildar så 

kallade polymer. När det sker kallas det för polymerisation och det bildas 

kedjemolekyler. Om dessa kedjor går ihop och bildar ett ”nätverk” innebär 

det att materialet förlorar sin plasticitet, det vill säga sin förmåga att 

omvandlas vid någon temperatur. Materialet ändrar inte sin form under 

upphettning, inte förrän det blir så varmt att materialet förkolnar. När det 

sker en sådan ”nätverksbildning” kallas det för härdning, vilket har givit 

namn åt härdplasterna. 

PUR och PIR, polyuretan och polyisocyanurat, är båda härdplaster och 

tillverkas med samma ingredienser: isocyanat och polyol, vilka framställs av 

råolja och gas. Beroende på förhållandet polyol/isocyanat i materialet bildas 

olika mängd PUR- och PIR-bindningar och utefter det klassas materialet 

som antingen PUR eller som PIR (Martinsson & Skoglund 2015).  
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De som jobbar med PIR och PUR exponeras för mer eller mindre mängder 

kemikalier. Vid hantering av kemikalier känner man vanligtvis av påverkan 

ganska snart. Det kan vara akuta påverkningar så som sår eller huvudvärk. 

Andra kommer smygandes med tiden. Det som är farligt vid hanteringen av 

härdplaster är att den som hanterar kemikalierna inte får några 

varningssignaler. Ingen konstig lukt eller ångor indikerar någon fara. När 

påverkan sedan upptäcks är det ofta för sent för att åtgärda skadan (Hilke 

2013).  

Precis som EPS är PUR och PIR en sorts cellplast, men materialen skiljer 

sig åt i egenskaper (Martinsson & Skoglund 2015). 

3.3.2.1 PUR 

PUR tillverkas genom att polyol och isocyanat får reagera med varandra. 

När ämnena blandas bildas trådar som växer ihop till ett nät och med hjälp 

av ett s.k. blåsmedel, expanderar polyuretannätet till ett skum. 

PUR tillverkas i två olika strukturer; skum med öppen cell och skum med 

stängd cell. Om PUR har sluten cellstruktur skall materialet innehålla över 

90 % slutna celler och med öppen cellstruktur skall materialet innehålla 

under 20 % slutna celler. Det är de slutna cellerna i PUR, vilka innesluter 

gaser, som bidrar till de isolerande egenskaperna (Fredriksson, Lång & 

Stigemyr Hill 2014). 

3.3.2.1.1 Materialparametrar 

Materialegenskaper för PUR är sammanställda i Tabell 8. 

Tabell 8: Materialegenskaper för PUR (Isopol u.å.; Boemi et al. 2016 s. 405; PU Nordic u.å.; 

Hammond & Jones 2008; Martinsson & Skoglund 2015; PU Europe 2014). 

Materialegenskap PUR 

Densitet [kg/m3] 30 – 70 

Värmekonduktivitet [W/m∙K] 0,040 

Värmekapacitet [J/kg∙K] 1 400 – 1 500 

Koldioxidutsläpp tillverkning [kg CO2/kg material] 3,48 

Antändning gnista/låga [°C] 320 – 420  

Självantändning [°C] Ingen uppgift. 

Självslocknar  Ja 

Brandklass B – F  

3.3.2.1.2 Energi och miljö 

PUR har enligt American Chemistry Council1 (u.å.) ett av de bästa 

värmemotstånden av alla tillgängliga isoleringsmaterial. Detta innebär att 
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materialet har en mycket god isoleringsförmåga. Vid tillverkning av en 80 

mm tjock PUR-platta (1 m2) med aluminiumtäckning förbrukas ca 100 kWh 

energi. Enligt studier kan PUR under sin livstid spara den energi som går åt 

vid tillverkning flera gånger om (PU Nordic u.å.).  

Det är möjligt att återvinna PUR och idag finns det företag som tillverkar 

och säljer produkter tillverkade av återvunnet PUR-material. Ett sätt att göra 

detta på är att utnyttja den PUR-isolering som finns i gamla uttjänta kylskåp. 

En del kylskåp sorteras dock bort eftersom de innehåller växthusgaser 

(Repur u.å.). Återvinningsmöjligheterna är trots det begränsade eftersom 

PUR är en härdplast (Naturskyddsföreningen 2014). PUR kan återvinnas 

kemiskt eller mekaniskt. Mekanisk återvinning gör det bl.a. möjligt att 

tillverka isoleringsskivor av gammalt PUR som sönderdelas till ett fint 

puder. Detta puder blandas sedan med nytt, oanvänt PUR av samma typ som 

i sin tur jäses till skivor (American Chemistry Council2 u.å.).  

Vid tillverkning av isolering av återvunnet PUR innebär det att det kommer 

finnas vissa orenheter i den nya produkten. Orenheterna beror på de 

sorteringsprocesser som de krossade kylskåpen genomgår. Under 

sorteringsprocessen sugs bitar av PUR upp med en luftström som beroende 

på sin styrka suger upp större eller mindre mängder återvunnen isolering 

Luftsugen suger samtidigt upp mer eller mindre mängder orenheter. En stark 

luftström innebär en större mängd PUR som kan sorteras ut, samtidigt som 

det innebär en större mängd orenheter, vilket gör att det skapas en 

balansgång för att få ut största möjliga mängd återvunnen PUR och 

samtidigt undvika orenheter. De orenheter som kan komma att blandas med i 

den nya produkten påverkar värmekonduktiviteten negativt vilket försämrar 

isoleringsförmågan hos materialet (Clausén Wingårdh & Årman 2017). 

3.3.2.1.3 Brand i PUR 

PUR är en härdad plast vilket gör att materialet inte kan smälta och det 

brinner i sin fasta form. Härdplasterna anses därför något mindre farliga än 

termoplasterna ur brandsynpunkt. Redan före antändning avger dock PUR 

en gul, riklig rök som retar andningsvägarna. När PUR brinner bildas bl.a. 

kväveoxider och hälsofarliga vätecyanid (Burström 2007, s. 190), som 

blockerar ett enzym i kroppen vilken reglerar kroppens syreupptag. När 

detta blockeras innebär det att syre inte kan tas upp av kroppen, vilket leder 

till besvär som andnöd, förlamningar och medvetslöshet (Livsmedelsverket 

2017).  

Vid brand i polyuretanskum är rökutvecklingen kraftig och risken för 

rökgasexplosion är stor. Ett eventuellt flamskyddsmedel stoppar inte PURs 

rökutveckling (Clausén Wingårdh & Årman 2017). 

PUR kan kortvarigt stå emot bränder med temperaturer på upp till 250 °C 

utan att påverkas negativt, enligt PU Nordic (u.å.), men enligt studier börjar 

PUR brytas ned vid temperaturer på ca 150 °C och vid denna temperatur 
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frigörs även isocyanater från materialet (Fredriksson et al. 2014). 

Isocyanaterna misstänks vara cancerframkallande samt har skadliga 

långtidseffekter på vattenlevande organismer. Därmed uppfyller isocyanater 

Naturskyddsföreningens (u.å.) urvalskriterier för farliga kemikalier. 

Enligt Martinsson & Skoglund (2015) brinner PUR lättare än det snarlika 

materialet PIR. Detta beror på att PUR innehåller fler PUR-bindningar än 

PIR.  

3.3.2.2 PIR 

PIR står för polyisocyanurat och är en cellplast som framställs med hjälp av 

polyol och isocyanat. När polyol och isocyanat reagerar med varandra bildas 

olika mängd PIR- och PUR-bindningar. Vilken bindning som bildas beror på 

det inbördes förhållandet mellan polyol och isocyanat. Eftersom PIR är en 

vidareutveckling av PUR skall man ha i åtanke att PIR alltid innehåller en 

större eller mindre mängd PUR (Martinsson & Skoglund 2015).  

PIR tillverkas i en skumreaktion mellan flera flytande ämnen, t.ex. 

isocyanater och polyoler, samt ett aktivt skummedel. Massan läggs mellan 

två skivor som omsluter reaktionen och begränsar dess volym. Resultatet 

blir ett material med slutna celler, eller celler fyllda av gas (Cellterm 2015). 

3.3.2.2.1 Materialparametrar 

Materialegenskaper för PIR är sammanställda i Tabell 9. 

Tabell 9: Materialegenskaper för PIR (Isopol u.å.; Boemi et al. 2016 s. 405; Hammond & Jones 

2008; Martinsson & Skoglund 2015; Takcentrum2 u.å.; PU Nordic u.å.). 

Materialegenskap PIR 

Densitet [kg/m3] 30 – 70  

Värmekonduktivitet [W/m∙K] 0,040 

Värmekapacitet [J/kg∙K] 1 400 – 1 500 

Koldioxidutsläpp tillverkning [kg CO2/kg material] 3,48 

Antändning gnista/låga [°C] 320 – 450  

Självantändning [°C] 420 – 550  

Självslocknar  Ja 

Brandklass B – F  

3.3.2.2.2 Energi och miljö 

Värmeisoleringsförmågan hos PIR är god i förhållande till isoleringens 

tjocklek, vilket möjliggör tunna skikt. För att uppnå en viss effekt krävs inte 

lika tjockt skikt av PIR jämfört med andra isoleringsmaterial (Takcentrum1 

u.å.). Eftersom att PIR är härdat får det fina jämna ytor samt god 
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motståndsförmåga mot kemiska angrepp (Hilke 2013). Materialet har även 

lågt U-värde vilket sparar både energi och därmed även på 

koldioxidutsläppen. 

Polyuretan har enligt American Chemistry Council1 (u.å.) ett av de bästa 

värmemotstånden av alla tillgängliga isoleringsmaterial. Detta innebär att 

materialet har en mycket god isoleringsförmåga. Vid tillverkning av en 80 

mm tjock PIR-platta (1 m2) med aluminiumtäckning förbrukas ca 100 kWh 

energi. Enligt studier kan PIR under sin livstid spara den energi som går åt 

vid tillverkning flera gånger om (PU Nordic u.å.).  

Eftersom att PIR är en härdplast kan materialet inte smältas ner och 

omformas. Av den anledningen är möjligheterna till återvinning begränsade 

(Naturskyddsföreningen 2014). När härdplasterna har gått igenom 

härdningsprocessen och blivit hårda är de inte hälsofarliga. Däremot innan 

de går igenom processen, eller vid en ofullständig process skall plasterna 

hanteras varsamt. De kan avge hälsoskadliga ämnen som kan orsaka bland 

annat allergi och astma (Arbetsmiljöupplysningen u.å.).  

3.3.2.2.3 Brand i PIR 

PIR är en härdad plast vilket gör att materialet inte kan smälta, det brinner i 

sin fasta form (Burström 2007, s. 190). När materialet brinner sker en 

termisk sönderdelning och materialet förkolnar. Enligt PU Nordic (u.å.) kan 

PIR stå emot temperaturer på upp till 250 °C under kortare perioder utan att 

påverkas negativt, men enligt studier börjar PUR, som PIR till mer eller 

mindre del består av, brytas ned vid temperaturer på ca 150 °C (Fredriksson 

et al. 2014). 

Enligt Ville Bexander, brandingenjör, uppfattas härdplaster som säkrare än 

termoplaster (Fredelius 2017). Brandförloppet är långsammare för 

härdplaster än för termoplaster som smälter. Har PIR-isoleringen höga halter 

av PUR-bindningar kan det avge rikligt med rök redan innan materialet 

antänds. Denna rök retar andningsvägarna (Burström 2007, s. 190).  

Egenskaperna i materialet varierar beroende på den kemiska 

sammansättningen. Ju större andel PUR-bindningar i materialet desto sämre 

är egenskaperna gällande brand. Enligt Martinsson & Skoglund (2015) 

brinner PUR lättare, genererar mer rök samt har en lägre termisk stabilitet än 

PIR.  

PIR brandklassas väldigt spritt enligt Euroklasserna, eftersom varje PIR-

materials brandklass är produktspecifik. Det sträcker sig så långt som från 

brandklass B till den lägsta klassen F (SBUF u.å.). PIR är inte brandfarlig så 

länge skiktet är skyddat. Materialet kräver alltså att byggnaden är byggd 

korrekt samt att det är omslutet av ett intakt och säkert skydd. Skulle en bit 

av skyddet lossna kan branden lätt ta sig in till PIR-skiktet och spridas med 

ett snabbt förlopp (Fredelius 2017).  
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Vid brand i PIR avges giftiga gaser så som vätecyanid och kväveoxider. 

Cyanid blockerar ett enzym i kroppen som reglerar syreupptagningen. När 

detta blockeras leder det till att syre inte tas upp av kroppen, vilket leder till 

besvär som andnöd, förlamningar och medvetslöshet. Det finns till och med 

fall där det har lett till dödsfall (Livsmedelsverket 2017). 

3.3.3 Stenull 

Mineralull är det dominerande isoleringsmaterialet sedan 1960-talet. 

Begreppet mineralull är det gemensamma samlingsnamnet för stenull och 

glasull, och det består av fiber från glas eller mineral (Adolfi 2002).  

Stenull tillverkas av 96 – 98 % natursten, samt 2 – 4 % bindemedel. 

Blandningen smälts ned och spinns för att skapa fibertrådar med olika 

storlekar och former (Djurović-Petrović 2015). På dessa trådar sprutas 

bindemedlet, vilket härdas när isoleringen passerar genom en ugn 

(Swedisol2 u.å.). När bindemedlet härdas blir det till en bakelitliknande plast 

(Paroc 2006). 

 En kubikmeter färdig stenull består av 95 – 98 procent luft. Stillastående 

luft har en låg värmekonduktivitet vilket ger stenull en god termisk 

isoleringsförmåga. Stenull kan varken brinna, mögla eller ruttna 

(Isoleringsexperten u.å.). 

3.3.3.1 Materialparamentrar 

Materialegenskaper för mineralull är sammanställda i Tabell 10. Flera av 

värdena varierar då det finns så många olika varianter av stenull. De flesta 

egenskaperna i tabellen beror på materialets densitet, vilken kan variera 

brett.  

Tabell 10: Materialegenskaper för stenull (Boemi et al. 2016 s. 405; Hammond & Jones 2008; Paroc2 

u.å.; PU Nordic u.å.) 

Materialegenskap Stenull 

Densitet [kg/m3] 30 – 475 

Värmekonduktivitet [W/m∙K] 0,033 – 0,035 

Värmekapacitet [J/kg∙K] 1 030 (mineralull) 

Koldioxidutsläpp tillverkning [kg CO2/kg material] 1,2 

Antändning gnista/låga [°C] Ej applicerbart. 

Självantändning [°C] Ej applicerbart. 

Självslocknar  Ej applicerbart. 

Brandklass A1 – A2 
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3.3.3.2 Energi och miljö 

Stenull består av naturliga material som produceras i överflöd av naturen. 

Basen utgörs av diabas, som framställs vid vulkanutbrott. Enligt Rockwool3 

(u.å.) bildas varje år 38 000 gånger mer diabas än vad som används i 

produktionen. Det finns även goda möjligheter att återvinna stenullen, 

vanligtvis består stenull av 7 – 8 % återvunnet material. Stenull är även 

hållbart över tid, materialet behåller sina egenskaper under hela livstiden och 

kräver inget underhåll (Djurović-Petrović 2015). Stenull innehåller 

stillastående luft vilket förhindrar värme och kyla från att tränga igenom 

materialet. Under sin livstid sparar stenullen dessutom, enligt Rockwool4 

(u.å.), in 100-130 gånger så mycket energi och koldioxid som användes vid 

dess tillverkning.  

Stenullens består till 96-98 % av stenfiber vilka kan vara farliga att andas in. 

Det är därför viktigt att se till att fiber inte har någon möjlighet att komma i 

kontakt med inomhusluften (Björk et al. 2011, s. 92). Vid hantering av 

stenull skall det finnas en god luftomsättning så att risken för att andas in för 

mycket damm minimeras. I dammet finns stenfiber som kan reta 

luftvägarna. 

Vid deponering bryts materialet ned långsamt och avger inga skadliga 

ämnen till omgivningen (Paroc 2006). 

3.3.3.3 Brand i stenull 

Natursten som utgör den största delen av stenullens uppbyggnad är ett 

oorganiskt material, vilket ger materialet goda egenskaper när det gäller 

brand. Stenull är ett obrännbart material vilket innebär att det inte kan orsaka 

övertändning, och klassificeras därför i Euroklass A1 eller A2 (Boemi et al. 

2016 s.403 – 405).  

Smälttemperaturen för stenull ligger på omkring 1000 °C. Att temperaturen 

kan bli så hög gör att stenullen skyddar den övriga konstruktionen under en 

längre tid, då det tar tid för temperaturen att stiga till den grad som krävs för 

att stenullen skall smälta. En stålkonstruktion smälter vid ungefär 500 °C, 

om den omges av stenull skyddas den tills värmen stiger till 1000 °C, vilket 

enligt Paroc2 (u.å.) gör att konstruktionen står emot brand i fyra timmar.  

Bindemedlet som är en bakelitliknande plast börjar brytas ned vid 190 °C. 

När stenullen upphettas till denna temperatur för första gången kan 

hälsoskadliga gaser, som beror på bindemedlet fenol, utvecklas för en kort 

stund. Det är därför viktigt med en god ventilation för att minska risken att 

andas in dessa gaser (Paroc 2006).  

Att stenull är obrännbart betyder att branden inte får någon extra näring av 

stenullen. Materialet bidrar alltså inte till att branden sprids, snarare tvärtom. 
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Stenullen hindrar branden från spridning när den avgränsar två utrymmen 

(Swedisol3 u.å.).  
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4 CasaBona väggsystem 

Idén som ligger till grund för den flytande AquaVillan föddes hos Richard 

Bergström redan i december 1992. Då fanns inget namn på bolaget och 

ritningarna låg undanlagda ett tag till framöver. Mellan 1996 och 1998 

byggde företaget 14 stycken kassuner som skulle komma att bli underdelen 

av den kommande AquaVillan. 1999 började sökningen efter ett integrerat 

bärande stom- och isoleringssystem som kunde användas till att bygga 

husdelarna med.  

Samtidigt hade Gudni Jóhannesson på KTH lösningen på det som AquaVilla 

letade efter, nämligen sitt nyligen patenterade CasaBona stomsystem.  

Sedan 2010 innehar AquaVilla patentet på CasaBona-stomsystemet men 

licensierar ut sitt patent till tillverkare inom byggbranschen världen över. 

CasaBona är ett komplett stomsystem bestående av ytterväggar, tak och 

bjälklag. Stommen vilar sedan på en kassun eller en ponton, vilken läggs på 

vattnet. I denna studie undersöks endast CasaBona väggsystem. 

CasaBona-ytterväggen byggs upp av rullformade profiler i varmförzinkad 

stålplåt, integrerade med hård isolering enligt Figur 2. 1 

 

Figur 2: CasaBona-väggsystemet. 

                                                 
Samtlig information i detta kapitel är tillhandahållen av AquaVilla AB. 
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De stålprofiler som används i CasaBona-systemet är följande: 

CBU-skenan, som används som upplagsbalk för bjälklagsbalkar samt som 

skena i över- och underkant av väggar. CBU-profilen ses i Figur 3. 

CBUI-profilen, vilken är en U-balk som kan användas som förstärkning 

kring fönster och dörrar. CBUI-profilen ses i Figur 3. 

CBC-profilen, som kan användas som bjälklagsbalk och väggregel. CBC-

profiler ses i Figur 3. 

CBZ-profilen, som är den profil som används som väggregel CasaBona-

systemets väggar. CBZ-profilen ses i Figur 3.2 

 

Figur 3: Strålprofilerna CBU, CBUI, CBC och CBZ. 

ZL-profilen, som används vid tilläggsisolering på insidan. 

HH-profilen, vilken är en hålad stålprofil. Denna typ av regel används som 

läkt på väggarnas utsida och i innertaket. HH-profilen ses i Figur 4. 

 

Figur 4:HH-strålprofilen sedd från ovan och sidan. 

                                                 
Samtlig information i detta kapitel är tillhandahållen av AquaVilla AB. 
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Samtliga stålreglar formas i rullformningsmaskiner särskilt anpassade för 

just CasaBona-systemet. Beräkningar är det som legat till grund för 

möjligheten att optimera profilerna och utefter det anpassa 

rullformningsverktygen. Stålprofilerna finns att tillgå i höjder från 120 mm 

till 350 mm och profilerna kapas och slitsas i AquaVillas 

rullformningsmaskiner. Slitsarna är endast utstansade, inte uppfläkta, 

eftersom uppfläkta profiler inte tätar mot isoleringen, samt att det finns en 

risk för att uppfläkta profiler ”läker ihop” med tiden tack vare den 

galvaniserade ytbehandlingen vilken är självläkande. Slitsarna bidrar till att 

eventuell kyla tvingas vandra en längre väg innan den når den inre 

konstruktionen, vilket minskar risken för kallras och köldbryggor i 

konstruktionen. 3 

I strålprofilerna görs även hål för montering, se Figur 5. De olika 

stomdelarna sätts sedan ihop med popnitar. 

 

Figur 5: Hålen för montering i strålprofilerna. 

  

                                                 
Samtlig information i detta kapitel är tillhandahållen av AquaVilla AB. 
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CasaBona-systemets yttervägg är uppbyggd enligt Figur 6.  

 

Figur 6: CasaBona-ytterväggen. 

Den senaste AquaVilla-modellen, Sjövilla 210, är beklädd delvis med 

träfasad och delvis med fasadskivor av glasfiberarmerad polymerkomposit. 

Fasaden fästes i de horisontella HH-25 reglarna som sitter på ett avstånd på 

600 mm. Väggen i sin helhet är isolerad med både EPS och mineralull, men 

själva stomdelen av väggen innefattar endast EPS. 4 

                                                 
Samtlig information i detta kapitel är tillhandahållen av AquaVilla AB. 
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5 Metod 

Denna studie har gjorts som en fallstudie baserad på; litteratursökning och 

granskning av vetenskapliga artiklar, fältstudie samt olika beräkningar. 

Olika isoleringsmaterials egenskaper har undersökts för att föreslå det bästa 

isoleringsalternativet till ett väggsystem med hänsyn till brand, 

energianvändning och U-värde, samt energiåtgång och koldioxidutsläpp vid 

tillverkning. Studien baseras på ett givet väggsystem, men resultatet kan 

även tillämpas för andra väggar. 

5.1 Litteratursökning 

Den sekundärdata som använts i denna studie erhölls genom en 

litteratursökning. En litteratursökning genomfördes för att granska vilka 

studier, experiment och försök som redan gjorts på olika isoleringsmaterial 

och deras egenskaper. Litteratursökningen innebar kritisk granskning av 

vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Relevanta websidor, böcker, statistik, 

tidningsartiklar m.m. har också undersökts för att ta fram fakta om 

isoleringsmaterialen.  

Eftersom mycket relevant fakta redan fanns tillgänglig angående de olika 

isoleringsmaterialen och deras egenskaper med hänsyn till ämnet, samt att 

tiden var begränsad, gjordes inga egna experiment eller försök under denna 

studie. Litteratur om energi, koldioxidutsläpp, brand och relevanta 

isoleringsmaterial granskades kritiskt, vilket innebar en omfattande mängd 

data, vilket också bidrog till att inga egna experiment eller försök gjordes. 

All insamlad data från litteraturstudien baserades på granskning av tidigare 

forskning, experiment, försök och statistik.  

5.2 Fältstudie på Nordbyggmässan 

En fältstudie gjordes på Nordbyggmässan i Älvsjö i Stockholm där 

primärdata till denna studie erhölls. På Nordbyggmässan fanns flera företag 

för isoleringsmaterial representerade. Dialog fördes med intressanta 

isoleringsmaterialleverantörer/tillverkare och andra branschkunniga. Bland 

de företag som diskussion fördes med ingick bl.a.: Rockwool, Soprema, 

Finnfoam, Kingspan, Weber, Recticel och Foamglas Nordic.  

5.3 Beräkningar i VIP-energy  

Genom beräkningar i VIP-energy erhölls primärdata. Beräkningar angående 

U-värde och energianvändning för de olika isoleringsmaterialen i det 

undersökta väggsystemet gjordes i energiberäkningsprogrammet VIP-energy 

4.0.2. Beräkningarna utgick ifrån två olika parametrar för att underlätta 
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jämförelse. Den ena beräkningen utgick ifrån att isoleringsskiktet var 200 

mm. Den andra beräkningen utgick ifrån att U-värdet för väggen var 0,112 

W/m2K. 

5.4 Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning 

Beräkningar angående det undersökta väggsystemets energiåtgång och 

koldioxidutsläpp vid tillverkning gjordes med hjälp av Excel utifrån givna 

parametrar. Två beräkningar gjordes för att underlätta jämförelse mellan 

materialen. Den ena beräkningen utgick ifrån att isoleringsskiktet var 200 

mm. Den andra beräkningen utgick ifrån att U-värdet för väggen var 0,112 

W/m2K. 

5.5 Urval, validitet och reliabilitet 

I denna studie undersöks endast EPS, PUR, PIR och stenull. Dessa material 

är styva vilket krävs av det undersökta väggsystemet för att det skall bli 

stabilt i sidled. Isoleringsmaterialen undersöktes med hänsyn till 

energianvändning, koldioxidutsläpp vid tillverkning samt egenskaper vid 

brand. Det nuvarande isoleringsmaterialet som används i det undersökta 

väggsystemet är EPS, vilket har visat svagheter när det gäller brand. Därför 

var brandegenskaper hos valda isoleringsmaterial viktigt att undersöka. 

Samtidigt är det viktigt att vid val av byggnadsmaterial ta hänsyn till 

energianvändning och koldioxidutsläpp.  

Den data som studien baseras på är hämtad från flera olika källor, både 

primära och sekundära, vilka styrker varandra och ökar därmed validiteten 

för resultatet. Vid besök på Nordbyggmässan användes inga förbestämda 

frågor, utan dialog och diskussion fördes fritt och öppet. Hade liknande 

diskussioner förts igen, hade de förmodligen inte sett likadana ut. 

Informationen hade troligtvis varit ungefär densamma, men tolkningar och 

följdfrågor hade skiljt sig åt från tidigare diskussioner.  

Reliabiliteten hos sekundärdatan anses vara god, eftersom de olika källorna 

styrker varandra. På Nordbyggmässan fördes dialog med branschkunniga 

och representanter för olika isoleringsmaterial. Som representant för en viss 

produkt pratar man ofta till sin egen produkts fördel. Data insamlad från 

fältstudien på Nordbyggmässan har därför sämre reliabilitet, men samtidigt 

överensstämmer den med data från sekundärkällorna, vilket gör datan mer 

pålitlig. 
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6 Genomförande 

I denna studie har undersökningar och beräkningar utförts enligt 

nedanstående beskrivningar. 

6.1 Granskning av vetenskapliga artiklar 

För att skapa en grundläggande förståelse för de olika isoleringsmaterialen 

gjordes djupgående litteraturstudier samt granskning av vetenskapliga 

artiklar. Relevanta källor för studien hittades genom databasen OneSearch. 

En del artiklar tillhandahölls från handledaren. Arbetet med att söka efter 

artiklar och litteratur inom ämnet delades upp mellan de två studenterna för 

att effektivisera tiden.  

Datan rörde materialens egenskaper gällande brand, koldioxidutsläpp samt 

energianvändning. Resultatet behandlades, sammanställdes och sedan 

gjordes jämförelser mellan de olika materialen med hänsyn till angivna 

egenskaper. Utifrån resultatet kunde sedan en analys göras, för att väga 

materialens fördelar och brister emot varandra. Analysen och jämförelsen 

ledde till en slutsats som visar vilket av isoleringsmaterialen som är mest 

lämpligt att använda i det undersökta väggsystemet. 

6.2 Besök på Nordbyggmässan 

Under besöket på Nordbyggmässan lades fokus på styva isoleringsmaterial, 

eftersom det i det undersökta väggsystemet krävs en viss styvhet från 

isoleringsmaterialets sida för att ge stabilitet i sidled.  

Mässans utställarlista gav information om vilka företag som skulle vara 

representerade på mässan, vilket gav möjligheten att förbereda frågor på 

förhand. Det ledde till att inget intressant företag missades, samt att en 

granskning angående vilka material och företag som fanns representerade på 

mässan kunde göras i förväg.  

De frågor som ställdes till de olika företagen var framförallt relaterade till 

brand och koldioxidutsläpp. En del företag hade mycket att berätta, andra 

hade mindre. Dialog och diskussion skedde med ett företag åt gången. 

Anteckningar fördes under tiden som diskussionen pågick efter 

godkännande av företaget. 

6.3 Beräkningar i VIP-energy 

Vid beräkning av U-värde och energianvändning användes VIP-energy. Alla 

beräkningar är baserade på ritningar, se Bilaga 1, och data gällande 

husmodellen Sjövilla 210. En del produktspecifik indata erhölls av 



30 

Geijersson & Karlsson 

AquaVilla, exempelvis materialparametrar för exakta material som används 

i CasaBona-systemet idag. Andra uppgifter om materialen hittades på andra 

sätt, bland annat genom företag som representerar ett visst material, och 

genom litteratur. Se referenser till indatan i referenslistan. 

Eftersom att AquaVillorna är flyttbara och kan placeras i princip var som 

helst i världen valdes Stockholm som plats för klimatberäkningarna år 

1981–2010 då flertalet AquaVillor är belägna där idag. 

Temperaturskillnaden angavs som -20 °C till +20 °C.  

Vid tidsschemat angavs att uträkningen skulle omfatta alla veckor under ett 

år, sju dagar i veckan, med samma ventilation under dygnet. Efter 

information från AquaVilla var både tillufts- och frånluftsventilationen 0,35 

l/s,m2. Ventilationen är ett FTX-system som har en tilluftsfläkt med trycket 

330 Pa och verkningsgraden 30 %, samt en frånluftsfläkt med trycket 280 Pa 

och verkningsgraden 35 %.  

Ritningar på Sjövilla 210 erhölls av AquaVilla. Ritningarna visade fasader, 

planer samt sektioner där samtliga byggnadsdelars olika skikt var synliga. 

Utifrån dessa olika ritningar mättes tjocklekar, längder och areor som 

behövdes för att lägga in information om byggnadens olika material i 

programmet. Materialskikten lumppapp, byggfolie och tätskikt togs inte med 

i beräkningen då exakta materialparametrar inte hittades, och inverkan av 

materialen bedömdes vara liten.  

En beräkning utfördes därefter som visade exempelvis U-värden och 

energiförsörjning under året. Det undersökta väggsystemet är uppbyggd av 

flera inhomogena skikt, vilka innehåller de slitsade stålprofilerna. 

Beräkningarna i VIP-energy utgår dock ifrån att det är homogena skikt. 

Istället för att slå ihop stålprofilerna med isoleringsskiktet lades ett delta-

värde till för hela väggen. Delta-värdet sattes till 0,01 för stål (Anderlind & 

Stadler 2004, s. 66) för att korrigera de köldbryggor som stålprofilerna 

annars skulle ha medfört.  

En ny fil skapades sedan av programmet där isoleringsskiktet byttes ut. I 

dagsläget används 200 mm EPS som huvudsakligt isoleringsmaterial. 

Skiktet med EPS byttes ut till PUR, PIR och stenull. Beräkningar angående 

energianvändning för byggnaden och U-värde för väggen gjordes först 

utifrån materialskiktets tjocklek som i dagsläget är 200 mm. Sedan gjordes 

samma beräkningar igen men då med väggens U-värde som utgångspunkt. 

Det U-värde som denna studie utgick ifrån var 0,112 W/m2K eftersom det 

var det lägsta U-värde för väggen som räknades fram bland de undersökta 

materialen då isoleringsskiktet var 200 mm tjockt. På så sätt går det att se 

hur isoleringsskiktet tjocklek för de olika materialen behöver förändras för 

att uppnå ett U-värde på 0,112 W/m2K. Trots att CasaBonas olika system 

liknar varandra i väggar, tak och grund lades fokus på väggen. 

Isoleringsskiktet i tak och grund byttes inte ut utan är identiskt för samtliga 

materialberäkningar.  
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Beräkningarna genererar en specifikation av energitillförsel, vilken visar 

energitillförseln för bland annat elförsörjning, värmesystem och 

tappvarmvatten. Genom att lägga ihop dessa värden fås byggnadens 

specifika energianvändning i kWh/m2 per år.  

Se specifikationen av energitillförseln för de olika materialen samt 

beräkning av den specifika energianvändningen i Bilaga 2. 

6.4 Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning 

Beräkningarna utfördes med hjälp av programmet Excel 2016. Värden för de 

olika materialen fördes in i en tabell för uträkning. Dessa beräkningar 

gjordes två gånger. Först med utgångspunkt från att isoleringsskiktet var 200 

mm tjockt. Sedan med utgångspunkt från att väggens U-värde var 0,112 

W/m2K och därmed innebar denna beräkning olika tjocklekar på 

isoleringsskiktet beroende på om det är EPS, PUR, PIR eller stenull som 

beräkningen görs för. Beräkningarna gjordes med två utgångspunkter för att 

underlätta jämförelser mellan materialen. 

Värden på densitet för EPS erhölls av AquaVilla. Densitet för PUR och PIR 

beräknades som ett medelvärde av den densitet som framkommit under 

litteraturstudier. Densitet för stenull erhölls av AquaVilla som gjort en 

uppskattning kring vilken sorts densitet på stenull som kan tänkas passa det 

undersökta väggsystemet.  

I dessa beräkningar låg fokus endast på väggen i det undersökta 

stomsystemet. Genom att multiplicera isoleringsmaterialens tjocklek, längd 

och höjd i väggen fås volymen för materialen. Dessa värden kunde räknas ut 

med hjälp av de plan- och sektionsritningar som erhölls från AquaVilla. 

Volymen för varje material multiplicerades med materialets densitet för att 

räkna ut den mängd som går åt av ett visst material till det undersökta 

väggsystemet.  

Information om hur mycket koldioxid i kg CO2 per kg material som släpps 

ut vid tillverkningen av de olika isoleringsmaterialen hämtades från 

Hammond & Jones (2008). Genom att multiplicera dessa siffror med 

materialens massa erhålls hur mycket koldioxid som släpps ut totalt vid 

tillverkningen av de undersökta materialen.  

Från Hammond & Jones (2008) erhölls även information angående hur 

mycket energi som går åt vid tillverkningen av olika material i MJ per kg 

material. Genom att multiplicera dessa siffror med mängden material erhålls 

hur mycket energi som går åt vid tillverkningen av den mängd 

isoleringsmaterial som finns i Sjövilla 210. 

För fullständiga beräkningar och värden, se Bilaga 3. 
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7 Resultat av undersökningar 

I detta kapitel redovisas resultatet av utförda undersökningar och 

beräkningar i denna studie. 

7.1 U-värde och energianvändning 

Beräkningar angående U-värde och energianvändning genererar resultat från 

två utgångspunkter vilka redovisas i underkapitel nedan. 

7.1.1 200 mm tjockt isoleringsskikt 

Då beräkningarna utgår från att isoleringsskiktet är 200 mm tjockt erhölls 

följande resultat i VIP-energy angående U-värde för den undersökta väggen 

samt den årliga energianvändningen för Sjövilla 210, se Tabell 11.  

Tabell 11: Energianvändningen för Sjövilla 210 beroende på isoleringsmaterial med utgångspunkt 

från ett isoleringsskikt på 200 mm. 

 EPS PUR/PIR Stenull 

U-värde yttervägg [W/m2K] 0,128 0,122 0,112 

Specifik energianvändning 

[kWh/m2 Atemp och år] 
76,54 73,44 72,46 

Se Bilaga 4 för diagram över avgiven och tillförd energi per vecka för 

respektive material då isoleringsmaterialskiktet är 200 mm tjockt. Det som 

är mest intressant i denna studie är de staplar som anger transmission och 

värmeförsörjning.  

7.1.2 U-värde på 0,112 W/m2K 

Då beräkningarna utgår från ett U-värde på 0,112 W/m2K erhölls följande 

resultat i VIP-energy angående U-värde för den undersökta väggen samt den 

årliga energianvändningen för Sjövilla 210, se Tabell 12. 

Tabell 12: Energianvändningen för Sjövilla 210 beroende på isoleringsmaterial med utgångspunkt 

från ett U-värde för väggen på 0,112 W/m2K. 

 EPS PUR/PIR Stenull 

Tjocklek isoleringsskikt 

[mm] 
260 235 200 

Specifik energianvändning 

[kWh/m2 Atemp och år] 
74,48 72,50 72,46 
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Se Bilaga 4 för diagram över avgiven och tillförd energi per vecka för 

respektive material då väggen har ett U-värde på 0,112 W/m2K. Det som är 

mest intressant i denna studie är de staplar som anger transmission och 

värmeförsörjning.  

7.2 Energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning 

Enligt litteraturstudien framställs EPS, PUR och PIR med råolja, vilket 

räknas som en icke förnyelsebar naturresurs. Enligt British Plastics 

Federation kompenseras varje kilo olja som används för tillverkning av EPS 

genom att ca 150 kg olja för uppvärmning av byggnaden sparas under en 50-

års period, tack vare EPS goda värmeisoleringsförmåga. Enligt tillverkare 

skall även PUR och PIR kunna kompensera för sin energianvändning vid 

tillverkning under sin livstid. 

Stenull tillverkas av diabas, som produceras i överflöd av naturen genom 

vulkanutbrott. Enligt stenullstillverkaren Rockwool bildas det årligen ca 

38 000 gånger mer diabas än vad som används i produktionen. Under sin 

livstid sparar stenullen dessutom in 100-130 gånger så mycket energi som 

används vid tillverkningen av stenullen.  

Enligt en representant för Rockwool på Nordbyggmässan beror mängden 

koldioxidutsläpp vid tillverkning av stenull på vilken fabrik som tillverkar 

stenullen. Hur mycket det skiljer mellan olika fabriker framgick dock inte. 

7.2.1 200 mm tjockt isoleringsskikt 

Med hjälp av VIP-energy fås varje undersökt isoleringsmaterial åtgång i kg, 

dvs den mängd det har gått åt vid tillverkningen av Sjövilla 210. Då 

beräkningarna utgår från att isoleringsskiktet är 200 mm tjockt fås resultat 

enligt Tabell 13. Att tillverka denna mängd av de olika materialen kräver, då 

de används i det undersökta väggsystemet, den mängd energi samt genererar 

den mängd koldioxid som återfinns i Tabell 13. 

Tabell 13: Mängd isoleringsmaterial, energi och koldioxid som går åt vill tillverkning av väggarna i 

det undersökta väggsystemet med utgångspunkt från ett isoleringsskikt på 200 mm. 

 EPS PUR/PIR Stenull 

Mängd [kg] 704,1 2 514,5 4 023,2 

Total energiåtgång 

[MJ] 
62 380 225 222 66 785 

Totalt 

koldioxidutsläpp 

[kgCO2] 

1 795,4 8 750,5 4 827,8 
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7.2.2 U-värde på 0,112 W/m2K 

Med hjälp av VIP-energy fås varje undersökt isoleringsmaterial åtgång i kg, 

dvs den mängd det har gått åt vid tillverkningen av Sjövilla 210. Då 

beräkningarna utgår från att väggens U-värde är 0,112 W/m2K fås resultat 

enligt Tabell 14. Att tillverka denna mängd av de olika materialen kräver, då 

de används i det undersökta väggsystemet, den mängd energi samt genererar 

den mängd koldioxid som återfinns i Tabell 14. 

Tabell 14: Mängd isoleringsmaterial, energi och koldioxid som går åt vid tillverkning av väggarna i 

det undersökta väggsystemet med utgångspunkt från ett U-värde på 0,112 W/m2K. 

 EPS PUR/PIR Stenull 

Mängd [kg] 915,3 2954,5 4023,2 

Total energiåtgång 

[MJ] 
81 094 299 886 66 785 

Totalt 

koldioxidutsläpp 

[kgCO2] 

2334,0 10 281,8 4827,8 

7.3 Brand 

I detta kapitel redovisas resultat från litteraturstudie och fältstudie på 

Nordbyggmässan. Resultaten är sammanställda i den löpande texten. 

Vid värmeexponering beter sig de olika materialen på olika sätt. 

Termoplasten EPS börjar vid 70-80 °C deformeras vilket påverkar 

materialets värmekapacitet. Vid ca 150 °C börjar materialet smälta. Vid 

värmeexponering avger EPS även brännbara gaser vilka kan antändas vid 

360 °C. Vid 450 °C kan EPS självantända men utsätts materialet för gnistor 

och lågor kan det antändas redan vid 280-350 °C. EPS kan behandlas med 

flamskyddsmedel, men det gör inte EPS obrännbart och det brinner 

fortfarande nästan lika lätt som obehandlad EPS.  

När härdplasterna PUR och PIR utsätts för värmeexponering ändrar 

materialen inte sin form, till skillnad från EPS. PUR och PIR kan inte smälta 

utan brinner i sin fasta form tills de förkolnar. PIR kan självantända vid 420-

550 °C men utsätts det för gnistor och lågor kan det antända redan vid 320-

450 °C. PUR och PIR kan stå emot temperaturer på upp till 250 °C men 

enligt studier börjar PUR brytas ned redan vid 150 °C. Enligt brandingenjör 

Ville Bexander uppfattas härdplaster som säkrare än termoplaster. 

Brandförloppet för härdplaster är långsammare än för termoplaster.  

Stenullen är inte ett plastmaterial, utan byggs upp av natursten och en liten 

del bindemedel, vilket gör att det till skillnad från EPS, PUR och PIR är 

obrännbart. Att stenull är obrännbart innebär att det inte bidrar till någon 
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brandspridning, vilket även förtydligades av företaget Rockwool på 

Nordbyggmässan. Smälttemperaturen för stenull ligger på ca 1000 °C vilket 

gör att stenullen kan skydda den övriga konstruktionen under en längre tid 

eftersom det tar tid för temperaturen att stiga så högt som till 1000 °C. Enligt 

Rockwool, som fanns med som representanter för sin stenull på 

Nordbyggmässan, tål deras stenull temperaturer på upp till 1150 °C utan att 

smälta.  

Vid en EPS-brand är rökutvecklingen ca tre gånger större än vid en träbrand. 

Detta kan göra att utrymning försvåras eftersom sikten blir dålig. De 

rökgaser som EPS avger är även skadliga då de innehåller bl.a. kolväten, 

cyanväten, kväveoxider och styren. Styren är irriterande för luftvägarna och 

kan även vara störande för det centrala nervsystemet. Rökutvecklingen i PIR 

beror på hur stor andel PUR-bindningar det finns i materialet. Ju större andel 

PUR-bindningar desto mer rökutveckling. Enligt branschkunnig på 

Nordbyggmässan skall PUR vara farligast av de fyra undersökta materialen i 

denna studie, när det gäller brandgaser. Den obrännbara stenullen avger 

under en kort stund hälsoskadliga brandgaser. Dessa brandgaser beror på det 

bindemedel som används i stenullen. Bindemedlet är ett plastmaterial vilket 

börjar brytas ned vid ca 190 °C. Under en kort stund efter att stenullen för 

första gången upphettats till denna temperatur, avges hälsofarliga gaser.  

EPS, PUR, PIR och stenull brandklassas enligt Euroklasser i Tabell 15. 

Tabell 15: Brandklasser EPS, PUR, PIR och stenull. 

 EPS PUR/PIR Stenull 

Brandklass 
Flamskyddsbehandlad – E 

Obehandlad – F 
B – F A1 – A2 
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8 Analys och förslag 

Denna studie har lett fram till fyra olika resultat. Resultaten omfattar 

energianvändning, brand, U-värde samt energiåtgång och koldioxidutsläpp 

vid tillverkning av materialen. Resultaten visar dock att inget material är 

mest fördelaktigt i samtliga egenskaper. 

I dagsläget innehåller det undersökta väggsystemet termoplasten EPS. 

Materialet genomgår en termisk nedbrytning vid hög värmeexponering 

(Hajduković et al. 2016) och smälter redan vid 150 °C 

(Brandskyddsföreningen2 u.å.) vilket innebär att EPS är det material som 

påverkas vid lägst temperatur. EPS har även förmågan att självantända vid 

tillräckligt höga temperaturer. Även materialet PIR kan självantända, vilket 

tyder på att även PUR kan självantända eftersom de är uppbyggda av samma 

ämnen. PUR och PIR deformeras däremot inte, till skillnad från EPS 

(Martinsson & Skoglund 2015). PUR och PIR tål även högre temperaturer 

än EPS (PU Nordic u.å.).  

Anledningen till att AquaVilla ville undersöka om det finns ett mer lämpligt 

material som kan ersätta EPS är just de sämre egenskaperna gällande brand 

som EPS har uppvisat. Med resultaten från denna studie kan det konstateras 

att EPS inte är det mest lämpliga materialet till det undersökta väggsystemet. 

EPS är det material som både har lägst brandklass, påverkas vid lägst 

temperatur samt har det snabbaste brandförloppet av de undersökta 

materialen. PIR och PUR har något bättre brandegenskaper då de har bättre 

brandklass och brinner långsammare. Däremot släpper PUR och PIR ut 

giftiga brandgaser så som kväveoxider och vätecyanid (Burström 2007, s. 

190). Även en branschkunnig på Nordbyggmässan uttryckte sin oro kring 

framförallt PURs giftiga gaser. Men även EPS släpper ut farliga brandgaser, 

exempelvis kväveoxider och styren (Martinsson & Skoglund 2015; 

Arbetsmiljöverket 2018). Ett samband som går att se är att samtliga 

plastmaterial i denna studie avger mer eller mindre hälsofarliga brandgaser.  

Det material som visar sig vara mest lämpligt ur brandsynpunkt för det 

undersökta väggsystemet är stenull, som är obrännbart (Boemi et al. 2016). 

Detta material har mycket goda brandegenskaper, betydligt bättre än både 

EPS, PUR och PIR när det gäller brandklass, smälttemperatur och 

brandförlopp. Stenull släpper endast ut hälsoskadliga gaser under en kortare 

tid, då det hettas upp för första gången (Paroc 2006).  

Det material som visar sig vara bäst gällande energianvändning är stenull 

eftersom detta material har fått lägst värden för specifik energianvändning. I 

Boverkets Byggregler finns krav gällande specifik energianvändning för 

byggnader. Den geografiska utgångspunkten för Sjövilla 210 har i denna 

studie varit Stockholm som ligger i Klimatzon III. Det innebär att 

isoleringsmaterialen och väggen måste uppfylla krav enligt Figur 7 vilken 

åskådliggör resultatet från Tabell 11 och Tabell 12. 
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Figur 7: Resultat för de olika isoleringsmaterialen med hänsyn till specifik energianvändning. 

Figur 7 visar på att stenull ger väggen den bästa energianvändningen men 

samtliga material klarar kraven både när materialskiktet är 200 mm tjockt 

och när U-värdet för hela väggen är 0,112 W/m2K. Eftersom fristående hus 

likt Sjövilla 210, enligt Takano et al. (2015), är de största 

energikonsumenterna gentemot radhus och flerbostadshus, är det viktigt att 

använda material som ger byggnaden ett mindre behov av tillskottsenergi. 

Vid tillverkning av de olika materialen för Sjövilla 210 har EPS fått bäst 

resultat när det gäller energiåtgång och koldioxidutsläpp. Även stenull har 

fått bra resultat gällande energiåtgång vid tillverkning. PUR och PIR är 

sämst gällande både energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning, se 

Figur 8 och Figur 9. Dessa figurer åskådliggör resultatet från Tabell 13 och 

Tabell 14. 
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Figur 8: Resultat för de olika isoleringsmaterialen med hänsyn till energiåtgång vid tillverkning. 

 

Figur 9: Resultat för de olika isoleringsmaterialen med hänsyn till koldioxidutsläpp vid tillverkning. 

Stenull har den lägsta specifika energianvändningen av de undersökta 

materialen, vilket innebär att stenull har fått det bästa resultatet i denna 

kategori. Enligt Dylewski & Adamczyk (2011) kan ett minskat energibehov 

även ge minskade koldioxidutsläpp, vilket i dagens samhälle är en viktigt 

fråga just för att koldioxid är en växthusgas som bidrar till växthuseffekten 

(Naturskyddsföreningen 2017). Även Fay et al. (2000) menar att en ökad 

energianvändning leder till negativa konsekvenser för miljön. Med tanke på 

att stenull har fått sämre resultat än EPS angående koldioxidutsläpp vid 

tillverkning kan stenullens låga specifika energianvändning eventuellt 
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kompensera för detta. PUR och PIRs höga energiåtgång och 

koldioxidutsläpp vid tillverkningen kan troligtvis inte kompenseras i samma 

mån som stenullens eftersom den energimängd det går åt att tillverka är så 

pass stor. EPS är det material som har fått överlägset bäst resultat gällande 

koldioxidutsläpp vid tillverkning, och vid energiåtgång avsevärt bättre än 

PUR och PIR. EPS energiåtgång vid tillverkning är lägre än stenullens om 

man utgår från materialskiktets tjocklek, men högre om man utgår från U-

värdet på väggen. 

Det material som fick det lägsta och därmed bästa U-värdet på väggen vid 

ett isoleringsskikt på 200 mm var stenull. Detta U-värde var 0,112 W/m2K. 

Om strävan är att det undersökta väggsystemet skall ha det bästa U-värdet så 

måste isoleringsskiktet vid användning av EPS, PUR eller PIR öka i tjocklek 

enligt Tabell 12. Eftersom en tunnare vägg genererar en större boarea, eller 

en mindre byggnadsarea, anses en tunn vägg fördelaktigt framför en tjockare 

vägg.  

Vid sammanvägning av samtliga undersökta egenskaper för de olika 

isoleringsmaterialen anses det mest lämpliga materialet för CasaBona-

väggen vara stenull. Stenull har överlägset bäst egenskaper ur 

brandsynpunkt, det går åt lite energi vid materialets tillverkning och den 

specifika energianvändningen samt U-värdet för väggen är bäst i förhållande 

till övriga undersökta material. Gällande koldioxidutsläpp var stenull näst 

bäst om. En annan stor fördel med stenull gentemot övriga undersökta 

material är att stenull inte tillverkas av icke förnyelsebara naturresurser.  
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9 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras metod, resultat och förslag. Som avslutning 

presenteras de slutsatser som resultat och analys har genererat i denna studie. 

9.1 Metoddiskussion 

De metoder som använts i detta arbete har varit litteraturstudier, fältstudie 

och olika typer av beräkningar. Flera metoder har använts för olika ändamål 

eftersom det bedömdes mest lämpligt. Brandegenskaperna för de olika 

materialen undersöktes genom kritiskt granskning av vetenskapliga artiklar, 

böcker och övrig litteratur samt genom informationsinsamling från 

tillverkare och leverantörer, dels genom information från deras hemsidor och 

dels genom fältstudie på Nordbyggmässan. Dessa begränsningar angående 

metodval kring brand gjordes eftersom det krävs speciell erfarenhet och 

kunskap för att utföra exempelvis experiment eller beräkningar angående 

brand. Istället har fokus lagts på den forskning som redan gjorts och finns 

dokumenterad. Hade exempelvis brandtest utförts på materialen hade 

resultatet troligtvis blivit detsamma som det som redan finns dokumenterat. 

Trots att resultatet av ett eventuellt brandtest förmodligen hade genererat 

samma resultat som det som redan finns dokumenterat, så hade ett sådant 

brandtest ändå stärkt reliabiliteten i denna studie. 

Litteraturstudien i detta arbete baseras på vetenskapliga artiklar, böcker, 

tidningsartiklar, information från leverantörer och tillverkares hemsidor, 

rapporter och övriga dokument. En av de källor med högst reliabilitet av 

dessa är de peer-review granskade vetenskapliga artiklarna, eftersom de 

blivit granskade av experter inom sitt ämne. De källor som har något sämre 

reliabilitet är den information som erhållits från leverantörer och tillverkares 

hemsidor. Som tillverkare eller återförsäljare av en produkt talar man med 

stor sannolikhet till sin egen produkts fördel vilket gör att en del information 

från tillverkare och leverantörers hemsidor inte kunnat tas med i denna 

studie. Information från källor som känns partiska har sållats bort. Istället 

har fokus lagts på objektiva källor som är mer neutrala i sitt sätt att framföra 

information på och inte har synsättet att en produkt är ”bäst”, utan att alla 

produkter har sina för- och nackdelar.  

Innan denna studie genomfördes saknade författarna kunskaper i 

beräkningsprogrammet VIP-energy, som är det program som använts i 

denna studie för att utföra energiberäkningar. Handledare från universitetet  

var till hjälp då beräkningarna i VIP-energy inleddes.  

Det fanns ett antal inhomogena skikt i det undersökta väggsystemet som 

bestod av både isolering eller luft, och stålprofiler. Stålprofilerna ger upphov 

till köldbryggor, men en bedömning gjordes att köldbryggorna är väldigt 

små i just denna väggen. Därför lades inte stålreglarna in bland 
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materialskikten i VIP-energyprogrammet utan en bedömning gjordes att det 

var tillräckligt att endast justera de inhomogena skikten med ett delta-värde 

för stål. Dessutom, eftersom det vid beräkning med samtliga undersökta 

isoleringsmaterial används exakt samma vägg och exakt samma mått för 

väggen, så kommer köldbryggorna vara identiska för samtliga beräkningar 

för de olika isoleringsmaterialen.  

Hade ett använt delta-värde inte använts för de inhomogena skikten, utan att 

man istället valt att lägga in stålprofilerna bland materialskikten, hade 

resultatet av energiberäkningarna fått något högre validitet. Men 

skillnaderna i resultat mellan de olika tillvägagångssätten hade enligt en 

bedömning troligtvis inte skilt sig åt avsevärt eftersom köldbryggorna var så 

små. För att kunna lägga in stålprofilerna bland materialskikten krävs det 

troligtvis också mer erfarenhet och kunskaper av programmet eftersom detta 

skall göras med hjälp av en 3D-modell. 

Vid beräkning i VIP-energy lades också de olika materialparametrarna för 

de olika isoleringsmaterialen in. Olika källor sa ibland olika angående värdet 

för värmekonduktivitet för de olika materialen. I slutändan användes en och 

samma källa för samtliga material angående värmekonduktiviteten. Detta för 

att materialens värden skall vara rätt i förhållande till varandra. Om istället 

olika källor för samma egenskaper hade använts hade förhållandet dem 

sinsemellan inte varit samma som vid användning av samma källa. Gällande 

materialens densitet så skiljer dem sig också väldigt mycket beroende på 

vilken tillverkare och typ av material det är. Stenull exempelvis kan ha 

densitet på 30 – 475 kg/m3. Den densitet som valdes för stenullen i denna 

studie var 80 kg/m3 eftersom det bedömdes kunna fungera för det 

undersökta väggsystemet, som kräver en styv isolering. 

9.2 Resultatdiskussion 

Stenull visade sig vara det material som är mest lämpligt att använda i det 

undersökta väggsystemet, enligt studiens resultat. Den enda egenskapen där 

stenull inte låg i framkant var koldioxidutsläpp vid tillverkningen, även om 

den inte var det sämsta materialet. Detta beror troligtvis på den relativt höga 

densiteten hos stenull jämfört med de övriga undersökta materialen. 

Anledningen till att beräkningarna utfördes med en densitet på just 80 kg/m3 

för stenullen var för att denna densitet är den som har bedömts kunna 

fungera med det undersökta väggsystemet, som kräver en styv isolering för 

att stabiliseras i sidled. Dock skulle det kunna fungera med en något lägre 

densitet, men då skulle ytterligare undersökningar och beräkningar behöva 

göras angående t.ex. hållfasthet eftersom det undersökta väggsystemet 

kräver en viss stabilitet hos isoleringsmaterialet. Resultaten i denna studie 

visar att stenullen klarar kraven från BBR med god marginal för 

energianvändning. Detta innebär att densiteten skulle kunna sänkas utan att 

kraven överskrids.  
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Vid beräkning av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning togs 

hänsyn endast till det undersökta isoleringsskiktet eftersom väggen i övrigt 

ser likadan ut oavsett vilket isoleringsmaterial det gäller. Resultatet visar 

alltså endast hur mycket energi som går åt och hur mycket koldioxid som 

släpps ut vid tillverkningen av de olika undersökta isoleringsmaterialen, inte 

för hela väggen. För de som använder det undersökta väggsystemet kan det 

vara intressant att veta hur mycket energi och koldioxid hela väggen kräver 

vid tillverkningen, men eftersom denna studie endast fokuserar på att 

jämföra olika isoleringsmaterial till väggen var det bara isoleringsskiktet 

som var av betydelse för jämförelsen.  

Resultaten visar att samtliga undersökta isoleringsmaterial uppfyller kraven 

från BBR angående energianvändning. Dock är beräkningarna något 

förenklade. Exempelvis har de inhomogena skikten räknats som homogena, 

och istället fått en delta-faktor på 0,01 som ersätter stålet i de inhomogena 

skikten. Detta skall kompensera för de köldbryggor som stålet annars 

medför. Efter rådgivning med handledare på universitetet beslutades det att 

detta blir enklare att utföra samtidigt som det är en godkänd metod. 

Resultatet blir dock inte lika exakt som vid beräkning med de inhomogena 

skikten. Andra detaljer, som t.ex. solskärmar har inte heller räknats med. 

9.3 Diskussion om förslag 

Denna studie har lett fram till förslaget att byta ut det befintliga EPS-skiktet 

i det undersökta väggsystemet mot stenull. Detta förlag baseras endast på de 

egenskaper som har undersökts i studien. Eftersom att inget material är 

perfekt i alla avseenden får en bedömning göras för vilka egenskaper som 

skall prioriteras högst. För att få en mer generell bild av vilket material som 

är mest fördelaktigt krävs det ytterligare undersökningar av fler egenskaper. 

Dessa undersökningar kan handla om exempels hållfasthet, fukt, akustik och 

ekonomi. För ett företag är det viktigt att ha kännedom om alla dessa 

egenskaper för att bedöma vilket material som lämpar sig bäst för just deras 

produkt. Undersökningar angående varje enskild egenskap för materialen är 

omfattande och tidskrävande, därför har endast några utvalda egenskaper 

undersökts i den här studien. 

Att välja stenull som alternativ till EPS anses vara ett klokt val. Främst ur 

brandsynpunkt då flera stora bränder har blivit omfattande på grund av att 

byggnaden var isolerad med EPS. Så fort det skyddande skiktet runt EPS 

skadas eller inte är helt intakt utgör det en stor brandfara om temperaturen 

kring materialet blir hög. EPS påverkas vid en så låg temperatur som 80 °C, 

vilket är betydligt lägre än stenull, vilken inte påverkas förrän temperaturen 

är uppe i 1000 °C. Även PUR och PIR påverkas vid en betydligt lägre 

temperatur än stenull, dock inte lika låg som EPS.  

Egenskaper gällande brand var det som just nu var mest relevant eftersom att 

EPS har visat svagheter i sina brandegenskaper. Övriga undersökta 
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egenskaper berör i högsta grad miljön, vilket har en stor samhällsrelevans 

idag. Därför prioriterades just dessa egenskaper i denna studie.  

9.4 Slutsatser 

Slutsatsen av detta arbete är att isoleringsmaterialet EPS inte är det mest 

lämpliga materialet att använda som isoleringsmaterial i en vägg. Stenull är 

det material som lämpar sig bättre enligt denna studie. Målet med denna 

studie var att föreslå ett alternativt isoleringsmaterial till EPS med hänsyn 

till brand, energianvändning och U-värde, samt energiåtgång och 

koldioxidutsläpp vid tillverkning. Inget undersökt material har visat sig vara 

mest fördelaktigt i samtliga undersökta kategorier, men målet att föreslå ett 

alternativt material är uppfyllt. 

Väljs stenull som nytt isoleringsmaterial i det undersökta väggsystemet, som 

är mest fördelaktigt överlag, kommer brandegenskaperna för väggen 

förbättras avsevärt. Även U-värdet och den specifika energianvändningen 

för väggsystemet kommer förbättras. Energiåtgången och 

koldioxidutsläppen vid tillverkningen av väggsystemet kan dock komma att 

öka jämfört med idag. Men eftersom övriga egenskaper är så bra hos stenull 

kan densiteten sänkas och därmed minskar troligtvis koldioxidutsläppen och 

energiåtgången vid tillverkningen.  

De siffror som denna studie har genererat gäller för det undersökta 

väggsystemet CasaBona, men resultatet och slutsatserna är applicerbara 

även på andra väggar och för andra tillverkare, vilket innebär att studiens 

syfte uppfylls. EPS bör inte användas som isoleringsmaterial i en vägg utan 

det är mer fördelaktigt att använda stenull istället.  
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BILAGA 2: Specifikation av energitillförsel, beräkning 

specifik energianvändning 
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Isoleringsskikt 200 

mm EPS PUR/PIR Stenull 

Elförsörjning 5,83 5,83 5,83 

Värmesystem 50,56 47,46 46,48 

Tappvarmvatten 20,15 20,15 20,15 

  

   Specifik energianvändning  76,54 73,44 72,46 

[kWh/m2 Atemp år] 

   

    

    U-värde vägg 0,112 

W/m2K EPS PUR/PIR Stenull 

Elförsörjning 5,83 5,83 5,83 

Värmesystem 48,5 46,52 46,48 

Tappvarmvatten 20,15 20,15 20,15 

  

   Specifik energianvändning  74,48 72,5 72,46 

[kWh/m2 Atemp år] 
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BILAGA 3: Beräkningar energitåtgång och koldioxidutsläpp 

vid tillverkning

 

Isoleringsskikt 200 mm 

    Material EPS PUR PIR Stenull 

Densitet [kg/m3] 14 50 50 80 

Tjocklek [m] 0,2 0,2 0,2 0,2 

Längd våning 1 [m] 47 47 47 47 

Höjd våning 1 [m] 2,8 2,8 2,8 2,8 

Area våning 1 [m2] 130 130 130 130 

Längd våning 2 [m] 47 47 47 47 

Höjd våning 2 [m] 2,6 2,6 2,6 2,6 

Area våning 2 [m2] 121 121 121 121 

Total area [m2] 251 251 251 251 

Volym [m3] 50,3 50,3 50,3 50,3 

  

    Mängd material [kg] 704,1 2514,5 2514,5 4023,2 

  

      

    Energiåtgång [MJ/kg] 88,6 101,5 101,5 16,6 

Energiåtgång totalt [MJ] 62 380 255 222 255 222 66 785 

  

    Koldioxidutsläpp [kgCO2/kg] 2,55 3,48 3,48 1,2 

Koldioxidutsläpp totalt 

[kgCO2] 1 795,4 8 750,5 8 750,5 4 827,8 
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     U-värde vägg 0,112 

W/m2K 

    Material EPS PUR PIR Stenull 

Densitet [kg/m3] 14 50 50 80 

Tjocklek [m] 0,26 0,235 0,235 0,2 

Längd våning 1 [m] 47 47 47 47 

Höjd våning 1 [m] 2,8 2,8 2,8 2,8 

Area våning 1 [m2] 130 130 130 130 

Längd våning 2 [m] 47 47 47 47 

Höjd våning 2 [m] 2,6 2,6 2,6 2,6 

Area våning 2 [m2] 121 121 121 121 

Total area [m2] 251 251 251 251 

Volym [m3] 65,4 59,1 59,1 50,3 

  

    Mängd material [kg] 915,3 2954,5 2954,5 4023,2 

  

      

    Energiåtgång [MJ/kg] 88,6 101,5 101,5 16,6 

Energiåtgång totalt [MJ] 81 094 299 886 299 886 66 785 

  

    Koldioxidutsläpp [kgCO2/kg] 2,55 3,48 3,48 1,2 

Koldioxidutsläpp totalt 

[kgCO2] 2 334,0 10 281,8 10 281,8 4 827,8 
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BILAGA 4: Resultat av avgiven och tillförd energi per 

vecka under ett år 
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