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Sammanfattning 

Främsta anledningen till en tilläggsisolering är att det önskas bättre energihushållning i en 
byggnad. Detta kan göras med olika material och olika tekniker. 

Inom byggnadsvårdssammanhang förs det en diskussion om de fuktbuffrande materialen är 
bättre vid tilläggsisolering då de är hygroskopiska än de icke hygroskopiska som är mest frekvent 
använda i det konventionella byggandet. 

Denna rapport utvärderar om det finns några dokumenterade fakta som styrker att de 
hygroskopiska och ekologiska materialen fungerar bättre i byggnadsvårdssammanhang än de icke 
hygroskopiska. Olika isolermaterial från de två nämnda grupperna jämförs utifrån olika 
parametrar. 

För att kunna jämföra material och dess parametrar sammanställdes en tabell. Fuktberäkningar 
har genomförts då materialens samverkan med befintliga konstruktioner är av stor vikt. 
Utgångspunkt har varit tilläggsisolering på insida av vägg då bevarandet av det yttre är viktigt ur 
en antikvarisk aspekt. För att ge en klarare bild av hur mycket energi som sparas på 
tilläggsisolering av vägg har energiberäkningar utförts. 

Slutsatserna från arbetet blev 

 Inget pekar på att material som är hygroskopiska skulle vara bättre inom byggnadsvård 
ur fuktsynpunkt. Konstruktionen i sin helhet är viktigare. 

 Fuktbuffrande material har i genomsnitt lägre lamdavärde och ger därmed mer 
energiförluster. Inte fastställt om detta beror på den fuktupptagande förmågan eller om 
det beror på sämre kvalité på utformningen av isolermaterialet. 

 Fuktbuffrande material är i genomsnitt dyrare, undantag kutterspån. 

 Icke fuktbuffrande material har råvaror från den geologiska livscykeln och de 
fuktbuffrande från den biologiska. Detta innebär att de sistnämnda är förnyelsebara 
inom en överskådlig framtid. 

 Högsta brandklass nås i de icke fuktbuffrande materialen där cellplasten är ett undantag. 
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Summary 

The main reason for supplement insulation is that better energy costs are wanted. This can be 
done with different kind of materials and with different kind of techniques. 

In the context of preservation of existing buildings a discussion is held if the materials that can 
hold moisture are better than materials that can’t which are the most frequent used material in 
the conventional building. 

This report evaluates if there are any known facts that support that the hygroscopic, ecologic 
materials are better in supplement insulation than non hygroscopic. Different kind of insulate 
materials from these two mentioned groups are compared from without different kind of 
parameters. 

To be able to compare materials and their parameters a table has been summoned Calculations 
of moisture have been done because the materials compability with existing construction is 
important. The starting points have been supplement insulation on the inside of the wall because 
the preservation of the outside is of main interest from an antiquarian’s point of view. To make 
the picture clear of how much energy that is saved by making supplement insulation a 
calculation of energy has been done. 

 

The conclusions from the report are: 

 Nothing shows that hygroscopic materials are better in preservation of existing 
buildings. 

 Hygroscopic materials has higher λ- value(number) and gives more energy lost. It is not 
determined if that’s because of the hygroscopic ability or if it’s because lower quality in 
the performance of the material. 

 Hygroscopic materials are more expensive in average, exception wood shavings. 

 Non hygroscopic materials are from the geologic cycle of life and the hygroscopic are 
from the biologic cycle. That means that the last mentioned are renewable in a 
foreseeable future. 

 Highest class of fire are reached in the non hygroscopic materials there the 
thermosetting plastic is an exception. 
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Abstract 

Denna rapport utvärderar om det finns några dokumenterade fakta som stryker att de 
hygroskopiska och ekologiska materialen fungerar bättre i byggnadsvårdssammanhang än de icke 
hygroskopiska. Olika isolermaterial från de två nämnda grupperna jämförs utifrån olika 
parametrar . 

 

Nyckelord: Tilläggsisolering, byggnadsvård och isolermaterial. 

 

 

 

This report evaluates if there are any known facts that support that the hygroscopic and ecologic 
materials are better in supplement insulation than non hygroscopic. Different kind of insulate 
materials from these two mentioned groups are compared from without different kind of 
parameters. 

Key Word: Supplement insulation, building preservation and insulate materials. 
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Förord 

Denna rapport är ett examensarbete 2009 utfört av Ann-Charlotte Hultberg och Emelie Larsson 
från Byggnadsvårdutbildningen vid Växjö universitet. 

Som byggnadsvårdare och med ett stort intresse för energifrågor fanns en önskan om att få 
utföra ett examensjobb med anknytning till detta område. Carl Thelin på konsultföretaget 
Tyréns kom med uppslaget. 

Mängden isolermaterial på marknaden är stor. Detta arbete tar endast upp en bråkdel av det som 
finns. Konkreta fakta har ibland varit ett problem att få fram omkring vissa material då de varit 
små och oetablerade. Vad som är erkända fakta i detta arbete grundar sig på fysikaliska data och 
på tester utföra av erkända certifieringsföretag. 

Ett tack till Johan Vessby som varit behjälplig under arbetets gång och ett tack till Anders 
Olsson som har varit snabb med svar på frågor angående materiallära. 

 

09 09 17 Växjö Universitet 

Ann-Charlotte Hultberg och Emelie Larsson 

 



VII 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .............................................................................................................. III 

Summary .......................................................................................................................... IV 

Abstract .............................................................................................................................. V 

Förord .............................................................................................................................. VI 

Innehållsförteckning ....................................................................................................... VII 

1. Introduktion .................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ...................................................................................................................................................... 1 

1.2 Mål ........................................................................................................................................................ 2 

1.3 Avgränsningar ..................................................................................................................................... 2 

2. Teori ................................................................................................................................ 3 

3. Material och metod ......................................................................................................... 4 

3.1 Teknik vid tilläggsisolering ................................................................................................................ 4 

3.2. Presentation av valda isolermaterial ............................................................................................... 5 

3.2.1 Cellplast .......................................................................................................................................... 5 

3.2.2 Cellulosafiber................................................................................................................................. 6 

3.2.3 Glasull ............................................................................................................................................ 7 

3.2.4 Hampafiber.................................................................................................................................... 8 

3.2.5 Kutter/sågspån ............................................................................................................................. 9 

3.2.6 Lin ................................................................................................................................................. 10 

3.2.7 Stenull ........................................................................................................................................... 10 

3.2.8 Trä ................................................................................................................................................. 11 

3.2.9 Träfiber ........................................................................................................................................ 12 

3.3 Presentation av utvärderingsparametrar ....................................................................................... 13 

3.3.1 Producent/er ............................................................................................................................... 13 

3.3.2 Pris ................................................................................................................................................ 13 

3.3.3 Råvara ........................................................................................................................................... 13 

3.3.4 Tillsatser ....................................................................................................................................... 13 

3.3.5 λ- värde (W/m·K) ...................................................................................................................... 14 

3.3.6 Specifik värmekapacitet C (Ws/K) .......................................................................................... 14 

3.3.7 δ ånggenomsläpplighetskoefficient .......................................................................................... 14 

3.3.8 Brandklassning ............................................................................................................................ 15 



VIII 

3.3.9 Produktgodkännande ................................................................................................................. 15 

4. Genomförande .............................................................................................................. 17 

4.1 Tabell .................................................................................................................................................. 17 

4.2 Fuktberäkningar ................................................................................................................................ 19 

4.3 Energiberäkningar i samband med tilläggsisolering .................................................................... 24 

5. Antikvariska aspekter .................................................................................................... 26 

6. Resultat ......................................................................................................................... 28 

7. Diskussion .................................................................................................................... 29 

8. Slutsatser ....................................................................................................................... 32 

9. Referenser ..................................................................................................................... 33 

10. Bilagor ......................................................................................................................... 36 

 

 



1 

Ann-Charlotte Hultberg och Emelie Larsson 

 

1. Introduktion 

Främsta anledningen till en tilläggsisolering är att det önskas bättre energihushållning i 
en byggnad. Ytterligare en anledning kan vara att det finns en önskan om ökad 
komfort. Tilläggsisolering kan ske på flera sätt och med olika material. Det kan till 
exempel ske genom  

 tillägg på vinden  

 på in- eller utsida av vägg 

  i bjälklag 

 i eller under golvbjälklag 

Materialen som finns att använda är många och de kan delas upp i hygroskopiska 
material och icke hygroskopiska. De förstnämnda tar upp fukt från luften vid hög 
luftfuktighet och kan buffra den för ett tag, de sistnämnda tar inte upp fukt och kan 
där med inte buffra. 

En tilläggsisolering innebär förändrade förhållande i konstruktionen. Vid tillägg på 
insida av vägg blir ytterväggen kallare och risken för kondens blir högre. Det samma 
gäller för extra isolering av vind och golvbjälklag. Det blir kallare på vindsutrymmet 
och i grunden med en ökad risk för kondens. 

Inom byggnadsvården diskuteras det om de ekologiska materialen som andas, är bättre 
i just dessa byggnadsvårdssammanhang än t ex mineralullen eller övriga material som 
inte är hygroskopiska. I det konventionella byggandet förs det en diskussion om att det 
är viktigt att bygga tätt för att uppnå en fuktsäker konstruktion och för att upprätthålla 
låg energiförbrukning. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att ta reda på om/hur de hygroskopiska materialen 
kontra de icke hygroskopiska 

 har några dokumenterade materialegenskaper som skulle tala till dess fördel i 
byggnadsvårdssammanhang 

 står sig i jämförelse ekonomiskt  

 fungerar ur arbetsmiljösynpunkt 

 påverkar miljön, främst ur energisynpunkt vid tillverkningsprocess  

 samverkar med andra material med utgångspunkt i fuktproblematiken 
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1.2 Mål 

Målet är att få en jämförelse mellan de hygroskopiska och icke hygroskopiska 
materialen. Från denna jämförelse ska materialen kunna utvärderas från olika aspekter 
och en slutsats tas. Den mall som används vid jämförelsen ska vara av en sådan typ att 
andra nya isoleringsmaterial lätt kan jämföras med de material som tas upp här. 

1.3 Avgränsningar 

Uppdragsgivaren Carl Thelin gav begränsningar genom önskemål om att få veta om de 
ekologiska materialen cellulosa, träfiber och lin stod sig i en jämförelse med de mest 
frekvent använda isolermaterialen mineralull och cellplast. Kutter och sågspån som 
tidigare använts i byggnation skulle innefattas i jämförelsen både i grupp med de övriga 
hygroskopiska materialen och som en enskild grupp mot de nya ekologiska materialen 
lin, cellulosa och träfiber.  

Studien inriktar sig mot tilläggsisolering på insida av byggnad. Detta för att ur 
byggnadsvårdssammanhang är det ofta av hög prioritet att bevara byggnaders karaktär 
till det yttre. Valen av isolermaterial är främst gjorda utifrån uppdragsgivarens 
önskemål och vad som finns tillgängligt på den svenska marknaden. Ett material är 
valt då det verkar ha marknad i övriga Europa.  

En viktig parameter för jämförelse av materialen är dess miljöpåverkan. Detta genom 
energiförbrukning vid tillverkning, dess direkta påverkan på plats och om det är 
möjligt att återvinna. För att få en rättvis bedömning behövs en livscykelanalys göras. 
Detta skulle vara mycket tidskrävande och därför har detta få utebli. 

 Arbetsmiljö är ytterligare en viktig faktor som inte tas upp i jämförelsen. En del 
material kan vara svåra att arbeta med, skydd av olika slag kan vara nödvändiga och 
väljs bort på grund av det. Materialen finns i olika form: skivor, mattor och lösvikt. 
Dess hanterbarhet är en faktor som påverkar, men har inte en egen parameter.  

 

  



3 

Ann-Charlotte Hultberg och Emelie Larsson 

 

2. Teori 

Det förs en diskussion inom byggnadsvårdssammanhang att de fuktbuffrande 
materialen ska vara bättre vid byggnation då de ”andas”. Genom detta förhindras 
mögelproblematik.  Inom det konventionella byggandet förs diskussionen att det ska 
byggas diffusionstätt mot isolermaterialen för att garantera att inga mögelskador 
uppstår i konstruktionen. Lufttätt ska det också vara för att garantera en låg 
energiförbrukning. Dessa diskussioner och frågeställningar är intressanta för arbetet, 
vilken grund de har och om det finns stöd för detta resonemang. 

Tidigare studier inom detta område har genomförts av SP (Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut) och resulterar i två rapporter. En behandlar fuktsäkerhet i olika 
konstruktioner (1996:34). Den visar att hela konstruktionsutformningen är av större 
vikt än om det väljs fuktbuffrande material eller icke fuktbuffrande som isolering. 
Hanteringen av materialet och arbetsutförande är också av stor betydelse.  Den andra 
rapporten handlar om fuktens inverkan på värmekonduktivitet i isolering av cellulosa 
och mineralull (1992:26). Den visar att det ligger inom det hygroskopiska området med 
en påverkan av 0,001 W/(m·K). Detta gäller för båda materialen, det utgör ingen 
skillnad att det ena är fuktbuffrande. Båda materialen är intressanta för detta arbete. 

Inför denna studie anses alla fysikaliska data för isolermaterialens råmaterial som 
ytterst relevanta. Dessa påvisar isolermaterialens egenskaper, hur de kan fungera 
tillsammans med andra material och de påvisar vilka värden som kan fås vid 
beräkningar av olika slag. Fysikaliska data är hämtade från delvis tillverkare av 
isolermaterial, från SP och från böcker med byggnadsfysisk inriktning. 
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3. Material och metod 

Det finns olika metoder att tilläggsisolera och det kan göras med olika material. I 
kapitlet ges en beskrivning av olika tekniker för tilläggsisolering. Dessutom ges en 
presentation av de valda isolermaterialen som ingår i jämförelsen. Olika 
utvärderingsparametrar kommer att presenteras och vissa fakta förklaras. Även en 
punkt där miljö presenteras kommer finnas. 

3.1 Teknik vid tilläggsisolering 

För tilläggsisolering finns det tre olika tekniker/sätt.  

 Skivor i valt isolermaterial som sätts upp med distanskropp eller med hjälp av 
uppreglad vägg. Både på ytter- och innervägg. 

 Insprutning av löst/flytande isolermaterial i befintlig konstruktion eller i ny 
påbyggd uppreglad vägg. 

 Utsprutande av isolermaterial i lös form på underlag/vind. 

Vid tilläggsisolering bör tätheten på insidan av en konstruktion vara tätare än på 
utsidan. Detta för att minimera risken för fuktvandring ut i konstruktionen och därmed 
få en eventuell fuktutfällning som kan ge mögelproblem. Normalt sett kombineras de 
fuktbuffrande isolermaterialen med vindtäta pappskikt och de övriga med diffusionstät 
plastfolie.  

Köldbryggor bör beaktas vid tilläggsisolering på utsidan. För att minimera detta finns 
det distanskroppar som ger mindre köldbryggor än träreglar. Isolering i två steg (med 
ett stående regelverk och ett liggande) är också en möjlighet så att genomgående 
köldbryggor inte uppstår (då tjockare isolering önskas). Viktigt att tänka på här är att 
om det är träfasad att plocka ned panel, spikläkt, hörn- och fönsterfoder. Detta för att 
få isolermaterialet så tätt mot ytan som möjligt. 

När det tilläggsisoleras på insidan kan problemet vara att det tar en del av bostadsytan. 
Detta utnyttjas i de fall då utrymmet finns och då en stark önskan om att behålla 
fasaden intakt. Det som är viktigt att tänka på, är att ytterväggen blir kallare och 
känsligare för fukt. Sitter det en plastfolie i väggen kan det bli aktuellt att flytta den. 
Detta för att den inte ska hamna för nära den kalla delen av väggen vilket kan ge 
upphov till kondens. Gäller det stenkonstruktionen kan reglar av stål vara lämpliga att 
använda då de är mindre fuktkänsliga, annars reglar av trä. Isolering med skivor görs i 
två skikt för att undvika köldbryggor. Regelvägg byggs då en bit ifrån den befintliga 
väggen och första skiktet stoppas in bakom reglar.  

Vid tilläggsisolering med löst material byggs det regelväggar och som sedan sprutas in 
slutna fack. Köldbryggor blir svårare att undvika, där emot sluter det tätt runt alla 
installationer på ett effektivt sätt. När tilläggsisolering sker inne i befintlig konstruktion 
genom insprutning av löst eller flytande material kan det vara svårt att veta att det sluter 
tätt överallt, problem med köldbryggor finns.  
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Vinden anses vara effektivt att tilläggsisolera ur energisynpunkt, då värmen stiger uppåt. 
Viktigt att tänka på då är att vindsbjälklaget är tätt. Vinden blir kallare med en isolering 
som stoppar värmen underifrån och läcker det fuktig luft finns det risk för kondens. 

För att få ett varmare golv kan isolering av golvbjälklaget underifrån vara ett alternativ. 
Förutsättning är att utrymme finns. Detta sänker temperaturen i grunden och den 
relativa fuktigheten ökar. Ett sätt att mildra detta problem kan vara att i samband med 
isolering av golvbjälklag lägga en plastfolie på marken. Viktigt att det inte finns något 
organiskt material under plastfolien. Det är också av stor vikt att lämna en springa vid 
kanten mot ytterväggen för att eventuell kondens ska kunna rinna ned i grund. 

3.2. Presentation av valda isolermaterial 

De material som följer är utvalda för studien och ingår i jämförelsen. 

3.2.1 Cellplast 

Cellplasten finns både som skivor och i flytande form. Materialet används inte lika ofta 
som tilläggsisolering i konventionell upprustning av bostäder som vid nybyggnation. 
Den enskilde fastighetsägaren kan tycka att detta är ett behändigt material att arbeta 
med då det gäller skivor. Det krävs inget skydd för att arbeta med skivorna. Materialets 
beständighet ur brandsynpunkt är diskutabel då det smälter innan 100 grader. 
Cellplastens stora användning har varit i färdiga sandwichelement vilket tog fart på 
1960-talet med miljonprogrammet. Plasten framställs med olja som bas. Vid 
tilläggsisolering i en befintlig konstruktion är det smidigast att göra små hål i 
golvbjälklag eller i vägg och spruta in cellplasten (karbamidcellplast) som sedan stelnar. 
Detta brukar ge ett gott resultat, det kan dock ge problem med köldbryggor. 

 

Figur 1 Tilläggsisolering med flytande cellplast.                                    Bild 1 Cellplast 

Materialet sprutas in i tomrummen i regelkonstruktionen. 
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3.2.2 Cellulosafiber 

Materialet har funnits på den svenska marknaden sedan 1970-talet. Det är miljövänligt 
då man använder returpapper. Används nyproducerat papper går det däremot åt mer 
energi vid tillverkning. Returpappret mals ner och finns bara som lösfyllnadsisolering. 
Cellulosa av det nyproducerade pappret finns både som skivor och 
lösfyllnadsisolering. Borsalt tillsätts för bättre brandmotstånd. Område för 
tilläggsisolering är främst vindsbjälklag, men även väggar. Vid packning i väggar, är de 
svårt att nå ett jämnt resultat. När man arbetar med materialet behövs inget skydd. 

 

Bild 2 Cellulosafiber till vänster i pellets form och till höger i lös form. 

 

Figur 2 Insprutning av cellulosafiber 
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3.2.3 Glasull 

Började tillverkas och användas i Sverige under slutet av 1930-talet. Glas eller sand 
smälts ned och slungas sedan ut i tunna trådar. Dessa trådar kan sammanfogas i skikt 
med hjälp av fenolharts till ett skivmaterial eller tillverkas som lösull. Tillverkningen 
kräver höga temperaturer. Sedan tillverkningens början har det varit en stor produkt 
på marknaden. Används vid nyproduktion och vid tilläggsisolering. Tilläggsisolering 
förekommer både på ut- och insidan av vägg och undersidan på bottenbjälklag. Vid 
tilläggsisolering av vind används främst lösull. Skydd bör användas vid hantering av 
materialet. 

 

 

Figur 3 Tilläggsisolering insida.                                       Figur 4 Tilläggsisolering utsida.                              

Utsidan är till vänster.                                                    Utsidan är till höger.                                                                                           

 

Bild 3 Glasull i skiva 

 

Befintlig vägg 

Glasull/regel  

Plastfolie 

Gips 

 

Befintlig vägg 

Glasull/ regel 

Vindpapp/Gips för utvändigt bruk 

Fasad(i denna luftspalt med lockläktpanel) 



8 

Ann-Charlotte Hultberg och Emelie Larsson 

 

3.2.4 Hampafiber 

Hampafiber har använts sporadiskt i mindre projekt vid tilläggsisolering. En växtfiber 
som packas för hand i en regelkonstruktion. Den är växthusneutral1, dock är tekniken 
för utförande, tidskrävande för att nå en större marknad. Hampafiber är en 100 % 
förnybar naturresurs. Isoleringen har inga irriterande eller allergiframkallande ämnen 
och inga vassa fibrer som kliar på huden. Tillgänglighet på materialet är begränsat. 
Hampan har en lätt vikt men är stark och hård i sin struktur. Den lilla mängd 
narkotikasubstanser som finns i isoleringen medför att skadedjur håller sig borta. 
Denna växtfiber packas för hand i slutna fack vid tilläggsisolering.            

 

Figur 5 Tilläggsisolering av hampafiber för hand. 

 

Bild 4 Hampafiber 

                                                      

1 Tillför inget koldioxid till växthuseffekten vid tillverkning. Förbrukar koldioxid under sin 
växttid, avger koldioxid vid sin förbränning. 



9 

Ann-Charlotte Hultberg och Emelie Larsson 

 

3.2.5 Kutter/sågspån 

När den massiva stommen började ersättas med stolpverk och korsvirke på slutet av 
1800-talet testades olika material som fyllnad. Kutter/sågspån användes som fyllnad i 
väggar, på vindsutrymmen och i bjälklag. Problematiken låg i att materialet sjönk ihop 
och orsakade köldbryggor, dessutom var det inte bra ur brandsynpunkt. Används idag 
främst där det redan använts tidigare eller där det anses lämpligt med fuktbuffrande 
material. Vid hantering av kutterspån kan det damma och andningsskydd kan behövas. 

 

 

 

Figur 6 Vindsbjälklag 

 

 

 

                               

Figur 7 Vägg i ett stolpverkshus                                            Figur 8 Yttervägg stolpverkshus                                   
Utrymmet mellan väggstolpar och                                             Utsidan är till vänster.                                              
spikreglar fylldes med såg/kutterspån.                              

Träregel och  

sågspån/kutter 

Bräder 

Panel 

Pappspänning 

 

 

 

Träfasad utsida 

Papp 

Sågspån/spikreglar & snedställda strävor 

Papp 

Panel 

Papp och tapetsering 

Bild 5 Sågspån 
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3.2.6 Lin 

Denna växt har haft sin största användning som textilfiber. Till värmeisolering 
används de fiber som är för korta för textilindustrin. Dessa läggs ihop med hjälp av 
polyester till en matta som sedan kan skäras till önskad dimension. Används främst vid 
tilläggsisolering av enstaka hus. Lin är ett växthusneutralt material och tillverkning av 
materialet är enkel. Tillgänglighet kan vara ett problem, då det finns få återförsäljare. 
Hantering av materialet kräver inget skydd.  

 

Bild 6 Lindrev 

3.2.7 Stenull 

Började tillverkas och användas Sverige under slutet av 1930-talet. Diabas smälts ned 
och slungas sedan ut i tunna trådar. Dessa trådar kan sammanfogas i skikt med hjälp 
av fenolharts till ett skivmaterial eller också tillverkas det som lösull. Tillverkningen 
kräver höga temperaturer och brytningen av diabas orsakar en exploatering av marken. 
Används på samma sätt som glasull. Skydd bör användas vid hantering av materialet. 

 

Bild 7 Stenull i skiva 
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3.2.8 Trä 

Användes förr som massiv stomme i byggnader. I regel utnyttjas inte trä som 
tilläggsisolering, men vid önskan om ny fasad t.ex. lockläktpanel på ett hus så kommer 
ett bättre värmemotstånd som bonus. Ett material som är växthusneutralt och 
tillverkning av plank/brädor/panel relativt okomplicerad.  

 

                                         

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 

Timmerstomme med 

träfasad. Utsidan är till 

vänster. 

Bild 8 Trä 
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3.2.9 Träfiber 

Defibrerad träfiber med tillsatser av ammoniumsulfat för att förbättra 
brandmotståndet. Isoleringen har använts sedan 1980 och finns som lösfyllnad. 
Användningsområden är främst vindsbjälklag, men med hjälp av regelkonstruktion 
kan det även användas för tilläggsisolering av vägg. Ren produkt, men svår att packa 
jämnt i väggar. Träfibern finnas även som skiva. Lösfyllnad av materialet bör utföras 
av fackman. Skivan kräver inget skydd vid hantering. 

  

 

 

Figur 10 Insprutning av träfiber. 

 

Bild 9 Träfiber i lös form till vänster och i skiva till häger. 



13 

Ann-Charlotte Hultberg och Emelie Larsson 

 

3.3 Presentation av utvärderingsparametrar  

Nedan följer en redogörelse för de olika parametrar som tas upp i Tabell 1 Jämförelse 
tabell.Fel! Hittar inte referenskälla. 

3.3.1 Producent/er 

Vilka det är som tillverkar de olika materialen. Dessa säljer oftast inte sina material 
själva utan har återförsäljare runt om i landet. 

3.3.2 Pris 

Kostnaden för isolermaterialet i kronor per kubikmeter. Den ekonomiska aspekten är 
en viktig fråga vid tilläggsisolering. Investeringen ska löna sig genom att man sparar 
kostnader på uppvärmning, få bättre komfort eller ökad miljövänlighet. 

3.3.3 Råvara 

Vilket material utgör huvudbeståndsdelen i isolermaterialet. 

3.3.4 Tillsatser 

I isoleringarna tillsätter man olika ämnen för att förbättra vissa egenskaper som brister 
i grundmaterialet. Det som oftast förekommer är användning av brandhämmande 
medel. Även ämnen som minskar risk för skadeangrepp på isoleringen förekommer. 
Följer gör de tillsatser som finns i materialen som tas upp i rapporten. 

3.3.4.1 Ammoniumpolyfosfat 

Detta är ett kvävegödselmedel och det tillhör gruppen urinämnen, innehåller kväve 
och fosfor som är viktiga närsalter för organismer. Det används som 
flamskyddsmedel. Ämnet hämmar förbränning genom att det förbrukar syre vid 
upphettning. 

3.3.4.2 Bor 

Innehåller kristallvatten och som frigörs vid värme. Detta gör att det blir en kylande 
effekt och på så vis verkar det brandhärdigt. Det fungerar även som 
bekämpningsmedel för mikrobiella angrepp. Det används ofta stora mängder bor för 
att få det att fästa i materialet. 

3.3.4.3 Fenolharts 

Fenolharts är en brun härdplast, används för att göra mineralullen mer formstabil. 
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3.3.4.4 Magnesiumklorid 

Detta används som flamskyddsmedel. Ett hygroskopisk salt som absorberar fukt ur 
luften. Magnesiumklorid används även som dammbindningsmedel t.ex. på vägar. 

3.3.4.5 Mineralolja 

Olja binder dammet i isoleringen, gör den även mer vattenavvisande. 

3.3.4.6 Polyesterfibrer 

Binder samman fibrer och ger formstabila skivor. Irriterar inte luftvägar och kliar vid 
hantering. 

3.3.4.7 Släckt kalk 

Kallas även kalciumhydroxid. Används för att minska angrepp av insekter och 
skadedjur. 

3.3.4.8 Soda 

Denna används för flamsäkerhet. 

3.3.4.9 Vattenglas 

Vattenglas, (natriumsilikat) används som brandskydd. Blir självsläckande vid brand, 
genom reaktion med koldioxiden. 

3.3.5 λ- värde (W/m·K) 

Värmekonduktivitet betecknas med λ (lambda) och man anger denna i (W/m·K). Den 

beskriver den värmemängd som transporteras per sekund genom en m² av ett material 
med en meters tjocklek då temperaturdifferansen är en grad.  
Värmeisoleringsförmågan blir bättre desto lägre λ- värde.  

3.3.6 Specifik värmekapacitet C (Ws/K) 

Värmekapacitet är den värme som behövs tillföras för att höja materialets temperatur 
med en grad, eller den värmemängd som avges om materialets temperatur sänks med 
en grad. Denna anges i (Ws/K). Hög värmekapacitet innebär att materialet kan hålla 
värme länge och fungera som ett magasin. 

3.3.7 δ ånggenomsläpplighetskoefficient 

Hur mycket ånga ett material transporterar per tidsenhet och kvadratmeter. Anges i 
enhet (m²/s). 
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3.3.8 Brandklassning 

Provning för euroklass -systemet sker enligt provningsmetoder, som är enligt 
harmoniserade europeiska standarder, vilka är framtagna av den europeiska 
standardiseringsorganisationen (CEN). Klassificeringen av produkten sker enligt 
europisk standard (EN). I den svenska klassificeringen så ges det enbart allmänt råd 
som är framtaget av Boverket. 

En produkt som har genomgått klassificeringen för euroklass får sedan CE-märkas. 

Klassförteckningar för material: 

– R bärförmåga 

– RE bärförmåga och integritet (täthet) 

– REI bärförmåga, integritet och isolering 

– E integritet 

– EI integritet och isolering 

A1 (obrännbart material), kan inte kombineras med någon tilläggsklass och är det 
högsta kravet 

A2-a, d0 (obrännbart material) 

B-s1, d0 (ytskikt av klass I) 

C-s2, d0 (ytskikt av klass II) 

D-s2, d0 (ytskikt av klass III) 

E (oklassat) kan kombineras med d2 och det lägsta kravet, droppkravet är uppfyllt om 
det är ett ensamt E 

F (oklassat) 

s1 - brandgaser får avges från byggnadsdelen med mycket begränsad mängd 

s2 - brandgaser får avges från byggnadsdelen med begränsad mängd 

d0 - byggnadsdelen får ej avge brinnande droppar eller partiklar 

3.3.9 Produktgodkännande 

Olika produkter har olika godkännande. Det är oftast företaget som har 
godkännandena. Godkännandena påverkar all produktion som tillverkaren gör och 
inte bara en enskild produkt. 
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3.3.9.1 CE-märkning 

Om en produkt tillverkas inom Efta-länderna, vilka är Norge, Island och 
Liechtenstein, eller EU så måste dessa vara CE-märkta och då är det tillverkaren som 
bär ansvaret för detta. Om det är en vara som importeras är det importören som tar 
över ansvaret. Kraven som finns i direktiven får varken göras strängare eller mildare. 
Om en vara uppfyller lagtexten så är denna vara automatsikt godkänd för att få säljas i 
ovan nämnda länder. 

För att en vara skall få säljas eller marknadsföras inom EES-området (Europeiska 
ekonomiska samarbetsrådet), så måste denna vara CE-märkt. EES är ett avtal mellan 
Efta-länderna och EU. 

Även om en produkt inte skall säljas 
utanför Sverige, så kan den tillhöra en 
produktgrupp där ett märkningstvång 
finns och då måste dessa produkter 
CE-märkas. 

Tillverkaren eller importören intygar 
när de säljer sin CE-märkta vara att 
EU:s grundläggande hälso-, miljö-, 

och säkerhetskrav uppfylls. 

CE-märket ska vara minst 5mm 
högt och tillverkaren eller importören får själv välja färg och vart den skall placeras på 
produkten. Det ska vara snyggt och läsbart. 

3.3.9.2 ISO 9001 

ISO 9001 är en internationell standard, genom denna så ställer man krav på en 
organisations kvalitetsledningssystem. Ofta uppger leverantörer att de är ISO 9000-
certifierade och med detta menar de att de uppfyller kraven i ISO 9001:2000, genom 
ett kvalitetsledningssystem. ISO 9000 är den enda standarden som kan användas för 
bedömning av överensstämmelse. ISO certifierar inte organisationer utan tar fram och 
publicerar standarden. Fristående företag ackrediterade av Swedac står för certifiering. 

3.3.9.3 ISO 14000 

Olika organisationer kan genom ISO 14000 standarden kontrollera sina indirekta och 
direkta miljöaspekter och förbättra sin miljöprestanda. Standarna innehåller olika 
verktyg som organisationerna kan ta hjälp av. Standarden är internationellt accepterad. 

 Syftet med ISO 14000-serien är att tillsammans med verktygen få en miljömässig och 
ekonomisk nytta genom t.ex. ökad processeffektivitet och andelen förnybara resurser 
och system. 

Figur 11 CE-märkning 
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4. Genomförande 

För att kunna jämföra materialen  

 sammanställdes parametrar i en tabell 

 gjordes fuktberäkningar på olika konstruktioner  

 utfördes energiberäkningar 

4.1 Tabell 
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Tabell 1 Jämförelse tabell. 
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4.2 Fuktberäkningar 

Fuktberäkningarna är gjorda i ett program som heter Wufi light, utvecklat vid LTH.  I 
programmet kan olika väggkonstruktioner byggas upp. Dessa väggar körs sedan i 
beräkningsförlopp som kan visas som film. Programmet tar hänsyn till väderstreck, 
höjd på byggnad, lutning, ytskikt, nederbörd, innetemperatur, relativ fuktighet i 
utgångspunkt, när på året det är och vilken belägenhet byggnaden har. Det går välja ett 
genomsnittsläge vilket har gjorts i detta fall. Wufi är ett program som har 
sorptionskurvan för de olika materialen inlagd som en parameter, så hänsyn är tagen 
till de hygroskopiska materialens förmåga att buffra fukt. 

Ca 70 beräkningar är gjorda, testat med 5 och 10 cm tilläggsisolering på insidan i 
samtliga fall. Utifrån detta har ett genomsnittsvärde tagits fram. Olika tjocklekar på 
isoleringen har använts för att upptäcka en eventuell fuktproblematik redan vid små 
tillägg. Övriga förutsättningar är att tillägget har gjorts direkt på den befintliga väggen. 
Vid isolering med mineralull har det testat både med och utan plast/fuktspärr för att 
se påverkan på relativ fuktighet i konstruktionen. Resultatet har sammanställts i 
diagram som följer och dessa visar fuktighet på väggens insida, fukt i 
tilläggsisoleringsmaterial och fukt i stomme. 

För att kunna bedöma resultaten behövs värden för kritisk fuktgräns i olika material, 
se Tabell 2. Hög relativ fuktighet är ett större problem vid höga temperaturer för trä 
och träbaserade material. En varaktighet i den höga relativa fuktigheten utgör också en 
större risk för dessa. För betong och tegel är det motsatt, låg temperatur innebär risk 
för frostsprängning. 

 

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd 
[% RF] 

Smutsade material  75-80 

Trä och träbaserade material  75-80 

Gipsskivor med papp  80-85 

Mineralullsisolering  90-95 

Cellplastisolering (EPS)  90-95 

Betong  90-95 

  

Tabell 2 Kritiskt fukttillstånd gäller vid rumstemperatur och längre varaktighet.2 

De diagram som följer visar relativ fuktighet genom valda väggkonstruktioner. Alla 
konstruktioner kombineras med för denna studie valda isolermaterial. Diagrammen 
visar de genomsnittliga värdena, övrigt kommenteras i text. För väggkonstruktioner se 
Bilaga 1 

                                                      

2 Tabell från träguiden. 
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Figur 12 Fuktberäkning av mineralull med plast. 

Diagrammet visar att ett tillägg med mineralull och plast fungerar bra i sandwich och 
betongkonstruktionerna. Regelväggen är ett gränsfall med risk i gipsskiva, men 
konstruktionerna lamell, stolpverk och timmer utgör riskkonstruktioner då träbaserat 
material får för hög relativ fuktighet. 

 

Mineralull utan plast fungerar i sandwichkonstruktion. Vid stolpverk är det i 
gränszonen för risk i stommen och regelväggen kan få problem vid gipset. På timmer 
är det en pappspänning på insidan som kan bli startpunkten för mögel. Betong och 
tegel utgör riskkonstruktioner då relativa fuktigheten blir hög. 

Figur 13 Fuktberäkning av mineralull utan plast. 
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Med cellplast som tilläggsisolering klarar sig sandwichväggen bra. Betong och 
lamellväggarna utgör riskkonstruktioner. Regel-, stolpverk och timmervägg ligger i 
riskzonen för mögelproblematik. 

Diagrammet visar att lamell och betong är riskfyllda konstruktioner. Vid regelvägg är 
det gipsskivan som utgjorde ytskiktet innan tillägg som utgör en risk och vid stolpvägg 
och timmerkonstruktion är det kvarlämnad pappspänning som utgör problem. 
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Figur 14 Fuktberäkning av cellplast. 

Figur 15 Fuktberäkning av lin. 
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Sandwichkonstruktionen fungerar bra vid tillägg av träfiber. Betongväggen får hög 
relativ fukthalt i betongen. Lamell och regelkonstruktionen får båda problem i sina 
tidigare ytskikt, i det förstnämnda i fiberskivan och gipset i det andra. Vid stolpväggen 
ligger det i riskzonen för stommen, likaså för timmer. 
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Figur 17 Fuktberäkning av cellulosa. 

Med cellulosa som tillägg är det störst risk för lamellväggen. Betongen får hög relativ 
fuktighet och sandwichväggen får det likaså vid övergång betong- cellulosa. Gipset 
utgör en risk vid regelkonstruktionen. Stolpverk och timmer bör fungera, men det 
ligger ändå i riskzon. 
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Figur 16 Fuktberäkning av träfiber. 
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Detta diagram visar att sandwich fungerar bra med trätillägg. Stolpverk, timmer och 
regel ligger i riskzon men problem borde inte uppstå. Lamell och betong utgör 
riskkonstruktioner i denna kombination. 

 

Lamell och betongkonstruktionerna utgör riskkonstruktioner med kutter som 
tilläggsisolering. Regel-, stolpverk och timmervägg ligger i riskzonen för 
fuktproblematik. Sandwichkonstruktionen uppvisar inga fuktproblem i denna 
kombination. 
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Figur 18 Fuktberäkning av trä. 

Figur 19 Fuktberäkning av kutterspån. 
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4.3 Energiberäkningar i samband med tilläggsisolering 

För att se om tilläggsisolering har någon påverkan vid energiåtgång gjordes en 
beräkning. Hänsyn har endast tagits till isolermaterialens lamdavärde. 

Utgångspunkter är: 

 en liten villa på 80 m² och beräkningar görs enbart på förlust genom väggar 
(fönster borträknade).  

 Dimensionerande årstemperatur 7 grader, belägenhet Kalmar. 

 Dimensionerande innetemperatur: 20 grader. 

 Intervall: Ett år. 

 Valda lamdavärde är från Tabell 1. 

Väggkonstruktion på den befintliga väggen är enligt Figur 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräknat U-värde på den befintliga väggen är: 0.396 W/m²·K.  

Energiförlust genom vägg/år är 1943 Kwh. 

Träfasad 0,025 

Luftspalt 0,020 

Träfiberskiva 0,013 

Träreglar+mineralull 0,100 

Papp 

Gips 0,013 

 
Figur 20 Väggkonstruktion. Utsidan är från vänster. 
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Vid tilläggisolering på insidan på 5 cm blir energiförlust genom vägg enligt Tabell 3 

 

Resultat 

Tilläggsisolering av 5 cm mineralull +gips 1164 Kwh 

Tilläggsisolering av 5 cm cellulosa+gips 1236 Kwh 

Tilläggsisolering av 5 cm cellplast+gips 1174 Kwh 

Tilläggsisolering av 5 cm hampa+gips 1207 Kwh 

Tilläggsisolering av 5 cm kutter+gips 1356 Kwh 

Tilläggsisolering av 5 cm lin+gips 1174 Kwh 

Tilläggsisolering av 5cm trä+gips 1537 Kwh 

Tilläggsisolering av 5 cm träfiber+gips 1248 Kwh 

Tabell 3 Energiförlust. 

För beräkningar se Bilaga 2. 

 

. 
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5. Antikvariska aspekter 

Antikvariska aspekter innebär att hänsyns tas till byggnadens eller bebyggelseområdens 
olika kvalitéer med tanke på  

 Arkitektoniska kvalitéer 

 Byggnadstekniska kvalitéer 

 Funktionella kvalitéer 

 Kulturhistoriska kvalitéer 

 Ekonomiska kvalitéer. 

En tilläggsisolering på ut – eller insidan av en byggnad påverkar dess utseende. 
Behovet av bättre energiförbrukning och bättre inneklimat är oftast anledningen till att 
det görs, ibland handlar det om en önskan om en ny fasad för att höja statusen på 
byggnaden och tilläggsisolering görs i samband med det. Enligt lag får ändringar på 
byggnader göras om hänsyn tas till dess karaktär. Gällande är enligt PBL (plan och 
bygglagen) Kapitel 3 att: 

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden tas till vara. Lag (1998:805). 

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, 
får inte förvanskas. 

13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till 
byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt 
samt till omgivningens karaktär. 

En åtgärd som tilläggsisolering bör ur den aspekten vara bland det sista som övervägs 
att göra. Tor Broström (lektor i energiteknik vid avdelningen för byggnadsvård på 
högskolan på Gotland) anser att det görs panikinsatser i hus genom bland annat 
tilläggsisoleringar. Övriga alternativa lösningar bör ses över innan. Genom att täta 
byggnadens klimatskal minskas värmeförlusterna och bättre energikostnader uppnås. 
Andra sätt att nå positivt resultat kan vara att t.ex. byta till bättre värmeanläggning i 
byggnaden eller att sänka inomhustemperaturen och klä på sig en extra tröja. Enligt 
honom måste kanske vi ompröva en restriktiv inställning till fasadåtgärder, men menar 
att det är viktigt att se över olika åtgärder innan irreversibla åtgärder görs. 

Anette Petterson, handläggare på länsstyrelsen i Kronobergs län, anser att 
tilläggsisoleringar oftast är en åtgärd som inte behövs. Andra alternativa reversibla 
åtgärder behöver ses över först, exempelvis gällande värmesystem. Om en 
tilläggsisolering ska göras, ska det börjas med vindsbjälklag för att det har god verkan 
då värme stiger uppåt och det ger dessutom inget men på fasad.  När det gäller 
bevarandet av olika kvalitéer i en byggnad så hänger allt ihop och det är svårt att säga 
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att något prioriteras före något annat. Byggnadstekniska, arkitektoniska -estetiska, 
kulturhistoriska, funktionella eller ekonomiska kvalitéer utgör en enhet. Trots allt är 
det utseendet som är mest uppenbart, så de arkitektoniska-estetiska kvalitéerna väger 
tungt. Problematiken att behöva göra avkall på flera kvalitéer, möter hon inte i sin 
tjänst. Hennes upplevelse är att människor som äger äldre byggnader är intresserade av 
bevarandet av dem och de tar reda på fakta innan de gör något. 

Samuel Palmblad, antikvarie verksam vid Smålands museum, anser att 
tilläggsisoleringar med hänsyn till byggnaders kvalitéer är en komplex fråga. Många 
tilläggsisoleringar är gjorda utan att det har gett de besparingar som det var tänkt. 
Beräkningar har inte gjorts i förväg för att se om det lönar sig i förhållande till den 
investering som görs och hänsyn har inte tagits till vad det orsakar med andra kvalitéer 
som bör beaktas. Tilläggsisoleringar kan dessutom ge andra negativa konsekvenser 
som t.ex. mögelproblematik. Fönsterbyten är idag den stora frågan enligt honom. Det 
byts till så kallade underhållsfria fönster och som drar mycket energi vid tillverkning, 
gamla fönster med tillägg av lågemissionsskikt ger ett bra resultat. Ska det 
tilläggsisoleras på väggar ska fönster flyttas med. Detta för att behålla byggnadens 
karaktär. Han anser att det i första hand ska tilläggsisoleras på vinden 

 I vissa fall kan tilläggsisoleringar av väggar vara nödvändiga och inte alltid av ondo. 
Funkishus från 1930-tal kan ha tunna väggar och dessa går oftast att tilläggsisolera med 
ett bra resultat. Timmerhus kan ha problem med glipor vilka behöver tätas, detta görs 
oftast med positivt utfall. Bra resultat av tilläggsisolering som han sett har varit gjorda 
på insidan. Detta behåller husets karaktär utåt, men det kräver dock utrymme inåt.  

Mineralull som är dagens mest använda material vid isolering har en del negativa 
egenskaper ur hans erfarenhet. Några exempel är att det är obehagligt att jobba med, 
möss trivs bättre i materialet och de hjälper inte till att fuktbuffra. Många av de nya 
ekologiska fuktbuffrande materialen kan ha problemet att de bara finns i lös form, 
men de kommer i skivform vilket gör de mer lätthanterade. 
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6. Resultat 

Från genomförandet blev resultatet 

• Tabell: En jämförelse av isolermaterialen utifrån de parametrar som valts. 

• Fuktberäkningar: Dessa beräkningar visar att cellplast fungerar som tilläggsisolering 
med flest konstruktioner. 

     Trä ger lägst genomsnittliga relativa fuktighet genom väggkonstruktionerna. 

      Hygroskopiska material fungerar inte bra med betong – och tegelkonstruktioner. 

• Energiberäkningar: Dessa visar att mineralull som tilläggsisolering på insidan ger 
lägsta energiförlusten på vald regelvägg. Tätt följd är den av cellplast & lin. 

 



29 

Ann-Charlotte Hultberg och Emelie Larsson 

 

7. Diskussion 

Det förs en diskussion inom byggnadsvårdssammanhang att de hygroskopiska 
materialen ska vara bättre vid byggnation då de ”andas”. Inom det 
konventionella byggandet förs diskussionen om att det ska användas icke 
hygroskopiska isolermaterial och byggas diffusionstätt mot dessa.  

Genomförda fuktberäkningar i Wufi light visar att det inte är alltid avgörande vilket 
material som användes som tillägg utan i vilken kombination det görs. Detta ger stöd 
för SP rapport Fuktsäkerhet hos några typer av konstruktioner. Materialkombinationen i den 
del som ska tilläggsisoleras är avgörande. Inget av de ingående isolermaterialen i 
jämförelsen fungerar för samtliga av de testade väggkonstruktionerna. En konstruktion 
som fungerar bra med de flesta material enligt beräkningar är sandwichkonstruktionen. 
Den visar endast på eventuella fuktproblem i samband med cellulosa.  Denna 
konstruktion består av betong som tar upp fukt och cellplast som inte gör det, men 
släpper igenom den. På detta sätt bryter man fuktupptagningen genom att ha detta 
skikt cellplast i mellan två betongskikt. Båda materialen har hög kritisk fuktgräns vilket 
gör konstruktionen fukttålig. Timmerväggen skulle inte fungera med något då den 
redan från start ligger på en relativ fuktighet på 80 procent. Beräkningar är analyserade 
utifrån ett genomsnitt i relativt fuktighet under ett år. För att få mögelproblematik 
krävs det bestående fuktighet under en längre tid och dessutom en högre temperatur. 
Utifrån detta kan det göras ett antagande att timmerväggen klarar detta genomsnitt på 
relativ fuktighet om temperaturen inte är konstant rumstemperatur och högre. Med 
det som utgångspunkt fungerar timmerväggen med de fuktbuffrande materialen och 
cellplasten, men det bästa alternativet om det ska tilläggsisoleras på en 
timmerkonstruktion är troligtvis att göra detta på utsidan då detta hjälper till att sänka 
fuktbelastningen utifrån. 

Diffusionsspärrens för- eller nackdelar ur fuktsynpunkt vid kombination med 
mineralullen vid tilläggsisolering ger beräkningarna inte klara besked om. Tre 
konstruktioner fick lägre fuktbelastning med plast, två konstruktionen fick lägre utan 
plast. En konstruktion visade samma värden både med och utan plast. Det är ingen 
skillnad om det är tegel/betongstomme eller trä. Fuktbuffrande material fungerar inte 
bra med tegel –och betongväggar, men de uppvisar inga problem med 
sandwichväggen. Lin som är ett material som andas uppvisar i kombination med 
timmer –och stolpverk höga värden i stomme.  I utförda beräkningar har det främst 
varit kvarlämnad vindpapp som utgjort det största problemet (ingår som del av 
stomme i beräkning). Tages pappspänningen bort borde värdena vara godtagbara. 
Cellplast har lika bra värden på relativa fuktigheten i träkonstruktioners stomme som 
träbaserade isolermaterial. Beräkningarna styrker inte att fuktbuffrande isolermaterial 
skulle vara bättre för träkonstruktioner än övriga material ur fuktsynpunkt, undantag är 
rent trä som tillägg. Detta kan bero på att i detta fall är det diffusion som utgör 
fuktbelastning och rent trä inte släpper igenom fukt vinkelrätt mot träfiberriktningen i 
någon större mängd. Samtliga material för fuktberäkningarna är tagna från 
programmet Wufi. I det programmet är sorptionskurvan för de olika materialen inlagd 
som en parameter, så hänsyn är tagen till de hygroskopiska materialens förmåga att 
buffra fukt. Utifrån detta borde jämförelsen för isolermaterialen ur fuktsynpunkt vara 
trovärdig.  
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Hur mycket energi som försvinner ut genom en väggkonstruktion beror naturligtvis 
mycket på det valda isolermaterialets lamdavärde. Andra faktorer som påverkar 
energiförluster är fackmässigt dåligt utfört arbete vid tilläggsisolering, i otätheter som 
springor försvinner mycket energi. I våra beräkningar är det bra lamdavärde som ger 
bra energivärde, förutsättningarna är bra utfört arbete. Mineralullen kan nå låga 
lamdavärde och har där med bra energivärden. De fuktbuffrande materialen har högre 
lamdavärde i genomsnitt. Frågan är om det beror på dess förmåga att buffra fukt eller 
om det beror på att den optimala formen på utförandet av materialen inte finns ännu. 
Enligt SP rapport 1992:26 som handlar om fuktens inverkan på lamdavärde, så skulle 
det utgöra en minimal påverkan på det tidigare redan konstaterande värdet. Vid 
fuktproblem av större vikt blir det inte bättre med ett fuktbuffrande material ur 
energisynpunkt om material med likvärdiga lamdavärde jämförs. 

 Lin och cellplast ligger inte långt efter när det gäller att hålla nere energiförlusterna, så 
det gör dem intressanta då dessa inte är lika energikrävande vid tillverkning. Detta är 
viktigt ur miljöhänsyn. De fuktbuffrande materialen är övergripande mindre 
energikrävande vid tillverkning. Det som talar mot en del av dem är dess höga pris. 

Mineralull och cellplast har mindre mögelproblematik än fuktbuffrande organiska 
material. De sistnämnda utsätts lättare för skadeangrepp av insekter. Däremot bygger 
möss hellre bo i mineralull än i kutter enligt antikvarie Samuel Palmblad, detta för att 
det är ett stadigare material än lösfyllnad av träbaserat isolermaterial.  

Det som diskuteras lite i förhållande till sin betydelse är brandbeständighet. Cellplasten 
smälter vid låg temperatur, mineralullen klarar mellan 600- 800 grader innan det 
förkolnar. De fuktbuffrande materialen bryts ned vid relativt låga temperaturer, även 
om ett brandförlopp kan fördröjas med brandhämmande medel. Det som står sig bra 
där är lin som av naturen är svårantändligt. Cellulosa och hampa når relativt hög 
brandklass, men mineralullen når högre. Detta är  ett viktigt argument ur 
säkerhetssynpunkt. 

Det som kunde förbättra säkerheten i våra antagande är många referensobjekt. Hur 
pass bra ett isolermaterial är ur flera aspekter kräver resultat från praktiska 
tillämpningar. Materialens samverkan med andra byggmaterial i en konstruktion är 
komplex. 

Arbetssituationen vid tilläggsisolering kan påverka valet av material. Fuktbuffrande 
isoleringsmaterial finns övervägande som lösvariant vilket fungerar bra på vindar. Lin 
finns på rulle och träfibern finns sedan ett år tillbaka som skiva När det gäller 
tilläggsisolering av väggar med löst material blir det svårare. Först måste fack byggas 
upp och dessa ska sedan fyllas jämnt. Mineralullens skivor har funnits länge på 
marknaden vilket gett dem god etablering Skivor är enkla att sätta upp, eventuellt 
kombinera det med en regelvägg. Damm kan förekomma från många olika isoleringar 
vilket kräver skydd, dock påstås lin vara behagligt att arbeta med. Cellplast i form av 
skivor kräver inget andningsskydd och kliar inte. 

Vårt val av isolermaterial, de begränsningar som gavs och de parametrar som använts, 
allt påverkar de slutsatser som tas utifrån detta. De parametrar som vi valde är de som 
var mest lämpade i denna jämförelse. Energiåtgång vid tillverkning är en viktig 
parameter som skulle ha varit intressant att ha haft med, men det var svårt att få 
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information om detta. Producenter är inget som jämförs då det inte framgår samtliga 
till varje ämne. Det är endast ett urval av dem som finns.  

Tillgång och tillgänglighet är faktorer som styr val av isolermaterial. Detta har delvis 
styrt oss då tillgång på information och materialets etablering på marknaden är 
avgörande för om det ska kunna användas eller bedömas. För lin har endast en 
producent hittats. Detta gör att de kan ta priser som verkar orimliga. Pris är en 
avgörande faktor för val av isolermaterial och att få ett rättvist sätt att jämföra dem har 
varit svårt.  
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8. Slutsatser 

Slutsatser från det här arbetet om tilläggsisolering inom byggnadsvård blir 

 Inget pekar på att material som är hygroskopiska skulle vara bättre inom 
byggnadsvård ur fuktsynpunkt. Konstruktionen i sin helhet är viktigare. 

 Fuktbuffrande material har i genomsnitt högre lamdavärde och ger därmed 
mer energiförluster. Inte fastställt om detta beror på den fuktupptagande 
förmågan eller om det beror på sämre kvalité på utformningen av 
isolermaterialet. 

 Fuktbuffrande material är i genomsnitt dyrare, undantag kutterspån. 

 Icke fuktbuffrande material har råvaror från den geologiska livscykeln och de 
fuktbuffrande från den biologiska. Detta innebär att de sistnämnda är 
förnyelsebara inom en överskådlig framtid. 

 Högsta brandklass nås i de icke fuktbuffrande materialen där cellplasten är ett 
undantag. 

 De fuktbuffrande materialen är ur arbetssynpunkt behagliga att hantera med 
händerna, dock kan andningsskydd behövas för båda dem och icke 
fuktbuffrande. Mineralullen kan upplevas obehaglig att hantera utan 
skyddshandskar, cellplasten är dock ett icke fuktbuffrande isolermaterial som 
inte kräver något skydd. 

Det som talar till de fuktbuffrande materialens fördel i 
byggnadsvårdssammanhang är om det tidigare har använts i den valda 
konstruktionen och fungerat bra finns det ingen anledning att ändra ett 
fungerande koncept. Det som också är positivt är att de är förnyelsebara inom 
överskådlig framtid. I övrigt verkar mineralull och cellplast fungera likvärdigt och 
med andra kvalitéer som större brandtålighet i det förstämda och lägre pris i 
genomsnitt. Vilka material som ska anses bäst ur något sammanhang beror på 
vilken parameter som värderas högst.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Väggkonstruktioner för fuktberäkningar 

Bilaga 2: Energiberäkningar 
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BILAGA 1 (antal sidor: 2) 

Väggkonstruktioner    

Samtliga beskrivs från vänster. 

  

Sandwich 

Betong 0.06 m 

Eps  0.14 m 

Betong 0.08 m 

 

 

 

Betong 

Puts 0.02 m 

Gasbetong 0.03 m 

Puts insida 0.015 m 

 

 

 

                 Lamell 

Puts 0.02 m 

Tegel 0.25 m 

Träfiberskiva 0.030 m 

Gipsskiva 0.015 m 
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Regelvägg 

Trä 0.025 m 

Luftspalt 0.020 m 

Träfiberskiva  0.022 m 

          Glasull/träreglar 0.100 m 

                                 Plastfolie 0.001 m 

          Gipsskiva 0.013 m 

 

 

         Stolpverksvägg 

Trä 0.025 m 

Papp 0.001 

Spån/ stolpar i trä 0.100 m 

Papp 0.001 m 

          Trä 0.025 m 

 

   

 

      

Timmervägg 

Trä  0.025 m 

Papp 0.001 m 
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BILAGA 2 (antal sidor: 1) 

Energi beräkning        

U-värde befintlig vägg      

    λ-metod U-metod    

Skikt d λ R           Rλ           R1           R2   

Trä+spalt   0.20 0,2 0,2 0,2   

fiberskiva 0.013 0.065 0.200 0,2 0,2 0,2   

Trä+isol. 0.100 0.037 2.703 2,236 2,703    

  0.14 0.714   0,714   

papp         

gips 0.013 0.220 0.059 0,059 0,059 0,059   

   summa 2,695 3,162 1,173   

         

         

Nytt+gips XXX XXX XXX XXX XXX XXX    

       XXX XXX XXX   

  Uλ XXX      

  Uu XXX      

         

Uλ         

λisol+trä 0.925*0.037+0.075*014=0.044725     

R trä 
d/λ= 
2.236 

 
U=0.447      

Uu         

0,925*1/3,162+0,075*1/1,173=0,356      

         
 

U=2*Uu*Uλ/Uu+Uλ 
 

U=0,396 Befintlig vägg Nytt: ……….  

         

q=U·(ti-Tu) W/m²        

Energi= Effekt·Tid        

Innetemp:+20º           

Utetemp:+7 (årsmedel Kalmar)       

Yta/villa ca 80m²( endast väggyta minus fönster. Bottenarea     

     samma.    

Energi/år Nuvarande vägg: 1943 Kwh      

         

Energi/år Nytt: ………   Kwh    

      

Gult parti: Där värden på ny tilläggsisolering lagts in och sedan med hjälp av länkning 

fått ut nytt resultat. 



40 

Ann-Charlotte Hultberg och Emelie Larsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för teknik och design 
351 95 Växjö 

tel 0470-70 80 00, fax 0470-76 85 40 

www.vxu.se/td 

 

 


