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Abstract 
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Abstract 
Objectives set by the EU means that all buildings after 2020 has to be nearly zero 
energy buildings. This means that thicker layers of insulation have to be added in the 
wall construction which makes the wall thicker. It means that the living area will be 
reduced. Vacuum insulation is a highly effective type of insulation and because of its 
low thermal conductivity it has the ability to reduce the thickness in wall structures. 
This project investigates a proposal to apply vacuum insulation in one-storey 
buildings. 

In order to achieve the goals of the project, a proposal for a one-storey building was 
developed. Calculations have been made and the proposal was developed as an 
alternative to show how to construct a family home containing vacuum insulation.  
The empirical data was collected through interviews, document analysis and literature 
studies. The collected data was analyzed together with the theoretical framework that 
has been developed through literature studies and document analysis. 

Creating a wall construction containing vacuum insulation as a primary insulation 
usually means that the wall will be considerably thinner than a wall construction with 
traditional insulation. This means that living area can be saved. Vacuum insulation 
has to be protected properly as it is easily punctured where upon it loses the most of 
its insulation capacity. Vacuum insulation is not common on the Swedish construction 
market today, this is due to many factors, including its high price.  

Vacuum insulation is a good problem solver which can be used in bay windows to 
gain extra space. One can also make use for it in tight spaces. From an economic point 
of view vacuum insulation offers the greatest advantages in cities where living space 
is considerably higher than in rural areas. 

To take part of the work there is no need for prior knowledge about vacuum 
insulation. The project focuses only on wall structures in the single-storey villas, 
therefor, no indentations has been made on the floor- and roof structures or other 
building types. The project only focuses on newly constructed buildings. No 
calculations are made for moisture or production costs. 

Keywords: vacuum insulation, wall construction, nearly zero energy buildings, u-
value, heat transfer coefficient, puncture, vacuum insulation panel (VIP).
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Sammanfattning 
Mål uppsatta av EU innebär att samtliga byggnader som uppförs vid år 2020 måste 
vara nära-nollenergihus. För väggarna i konstruktionen innebär det att tjockare lager 
av isolering måste adderas vilket ger bredare väggkonstruktioner. Bredare 
väggkonstruktioner innebär även att boarean minskas. Vakuumisolering är ett 
högeffektivt isoleringsmaterial som genom sin låga värmeledningsförmåga har 
möjligheten att minska tjockleken vid väggkonstruktioner på grund av dess tunna 
skikt. Arbetet utreder ett förslag att applicera vakuumisolering i enplansvillor. 

För att uppnå arbetets mål har ett förslag på enplansvilla tagits fram. Beräkningar har 
gjorts och förslaget är framtaget som ett alternativ för att visa hur en villa 
innehållande vakuumisolering kan utformas. Det empiriska materialet har samlats in 
genom intervjuer, dokumentanalyser samt litteraturstudier. Empirin analyseras sedan 
tillsammans med det framtagna teoretiska ramverket genom litteraturstudier och 
dokumentanalyser. 

Att skapa en väggkonstruktion med vakuumisolering som primär isolering betyder 
oftast att väggen blir avsevärt mycket tunnare än en väggkonstruktion av traditionell 
isolering, vilket betyder att boarea kan sparas. Vakuumisolering måste skyddas på rätt 
sätt i väggkonstruktioner eftersom materialet lätt punkteras varpå det förlorar den 
största delen av sin isoleringsförmåga. Idag är inte vakuumisolering utbrett på den 
svenska byggmarknaden vilket beror på många faktorer, bland annat dess höga pris.  

Vakuumisolering är en väldigt bra problemlösare som med fördel kan användas i 
burspråk för att vinna extra utrymme. Det kan även användas i trånga utrymmen som 
elnischar. Ur ekonomisk synpunkt ger vakuumisolering störst fördel i städer där 
boarea per kvadratmeter är högre än motsvarande på landsbygden.  

För att ta del av arbetet krävs inga förkunskaper om vakuumisolering. Arbetet 
fokuserar endast på väggkonstruktioner i enplansvillor, därför har inga fördjupningar 
skett på golv- och takkonstruktioner eller andra byggnadstyper. Enbart 
nybyggnationer av trästommar är utrett. Beräkningar är inte gjorda för fukt och 
produktionskostnader. 

 
Nyckelord: vakuumisolering, väggkonstruktion, NNE-hus, enplansvilla, u-värde, 
värmeöverföringskoefficient, punktering, vakuumisoleringspanel (VIP).  
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1 Inledning 
 

Examensarbetet är det slutliga momentet i utbildningen Byggnadsutformning med 
arkitektur vid Jönköpings Tekniska högskola. Arbetet ska redovisa att kunskaper som 
tagits in under högskoleutbildningen kan utnyttjas i forskning och utredningar. 
Rapporten undersöker möjlig användning av vakuumisolering i enplansvilla. 

Vakuumisolering är ett högpresterande isoleringsmaterial som är cirka 9 gånger mer 
effektivt än traditionell isolering såsom mineralull (Thorsell, 2012). Materialet har en 
hög värmeisoleringsförmåga sett i förhållande till dess tjocklek och det ger en tunnare 
väggkonstruktion vilket är mer yteffektivt (Building physics, 2012).  

Mål uppsatta av EU innebär att samtliga nybyggda hus år 2020 ska vara nära-
nollenergihus härefter kallat NNE-hus vilket innebär höjda energikrav. Detta innebär 
att väggarna i husen har en stor del i energiminskningen. Väggarna kommer att 
behöva vara mer isolerade än i dagens byggnader och därmed kommer väggarna att 
bli märkbart tjockare vilket också minskar boarean i byggnaden (IVL, 2015). Detta 
arbete gjordes som ett test för att se om vakuumisolering kan ersätta traditionell 
isolering i enplansvillor ur både ekonomisk och byggnadsteknisk synpunkt. 

1.1 Bakgrund 
 

I takt med att klimatpåverkan blir allt viktigare att tänka på står det klart att en 
tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostäder och lokaler. Närmare sextio 
procent går till uppvärmning av byggnader. Dagens teknik gör att den siffran, med 
hjälp av lågenergihus kan minskas. Exempel finns på renovering av byggnader med 
50 procent mindre energianvändning som resultat (IVL, 2015). 

En aktuell fråga inom byggbranschen är energikonsumtion och miljöfrågor. År 2015 
byggs det många energieffektiva hus, såsom lågenergihus, passivhus samt NNE-hus. 
31 december 2020 ska alla nyproducerade byggnader vara NNE-hus. Även under 
större renoveringsprojekt ska det säkerställas att byggnadsdelen uppfyller 
minimikraven - avseende på energipresterande i den mån det är genomförbart 
(Energimyndigheten, 2010). 

För att uppnå energibesparingar är det naturligt att hela byggnaden jobbar som ett 
system för att minska energiförbrukningen av byggnaden. På materialnivå finns en ny 
typ av isolering kallad vakuumisolering, som består att ett tätt skal och ett skikt av 
vakuum (Thorsell, 2012). 

Möjligheten att använda vakuum som isolering i byggnader undersöktes mellan åren 
1998-2003 av ZAE Bayern. Utmaningen på den tiden var att utveckla en platt 
vakuumpanel med en livslängd längre än 50 år. Idag används vakuumisolering mer 
och mer, i de flesta fall som en problemlösare eftersom det är avsevärt mycket dyrare 
än traditionell isolering (Pacheco Torgal, 2013). 
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1.2 Problembeskrivning 
 

De nya byggnader som tillverkas ska enligt uppsatta mål av EU vara NNE-hus vid år 
2020. I framtidens byggnader är det väggarna som måste bli mer energieffektiva 
jämfört med nutidens byggnader. För att väggarna ska bli mer energieffektiva måste 
det tilläggas mer traditionell isolering än i ett vanligt hus. En påföljd av mer 
traditionell isolering är att väggarna i dessa byggnader kommer att vara väldigt tjocka, 
resultatet blir en minskad boarea. De grova väggarna leder till en tyngre konstruktion 
och ofta en överdimensionerad stomme (Pacheco Torgal, 2013).  

Vakuumisolering är ett mycket effektivt isoleringsmaterial och kan användas i större 
utsträckning än vad det gör i nuläget. Isolerande material ska ha ett lågt värde av 
värmekonduktivitet. Inom byggnadstekniken går det här värdet under namnet λ-värde, 
även kallat värmeledningsförmåga. Ett lägre λ-värde ger en bättre isoleringsförmåga. 
En jämförelse på λ-värde mellan vakuumisolering (ca 0,004 W/m*K) och traditionell 
mineralull (ca 0,037 W/m*K) visar att vakuumisolering är cirka 9 gånger mer 
effektivt än mineralull (Thorsell, 2012).   

Elinstallationer, burspråk och takkupoler är alla kritiska punkter som behöver ett 
effektivare isoleringsmaterial eftersom utrymmet för isoleringsmaterial minskar. För 
att gestaltningen och/eller isoleringsförmågan inte ska bli lidande används ett 
effektivare isoleringsmaterial (Adalberth, 2010). 

NNE-husens syfte är att få ner energiförbrukningen i byggnader. Ett alternativ är att 
minska värmeöverföringen genom mer isolering. En följd av alternativet är att 
väggarna blir tjockare av den tillagda isoleringen och en mindre möjlig boarea. 
Tekniken har fördelar bland annat i trånga utrymmen där effektivare 
isoleringsmaterial krävs, men även i stadskärnor där priset per kvadratmeter boarea är 
avsevärt högre (Pacheco Torgal, 2013). 

1.3 Mål och frågeställningar 
 

Målet med studien är att utreda ur en byggnadsteknisk samt byggnadsekonomisk 
synpunkt när det är gynnsamt att använda vakuumisolering i enplansvillor. 

• Hur kan olika väggkonstruktioner se ut vid användning av vakuumisolering? 
• Vilka för- respektive nackdelar kan vakuumisolering ge i en väggkonstruktion? 
• När är det ekonomiskt gynnsamt att använda sig av vakuumisolering?  
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1.4 Avgränsningar 
 

Examensarbetet har endast behandlat användning av vakuumisolering i enplansvillor, 
således har inte möjlig användning i andra byggnadstyper utretts. Arbetet har 
fokuserat på varierande väggkonstruktioner, inga fördjupningar har skett i golv- och 
takkonstruktioner. Arbetet har fokuserat på villor med trästomme. Arbetets har inte 
analyserat renoveringar utan fokuserat på nybyggnationer. Framtagna 
väggkonstruktioner har behandlats teoretiskt genom beräkningar men inte praktiskt. 
Rent teoretiskt finns inte fuktberäkningar, produktions- samt transportkostnader för 
väggblock i burspråket, anpassningar till fönster eller köldbryggor vid blockkontakter 
beräknat - vilket ses som försumbara i fallstudien. 

1.5 Disposition 
 

Arbetet inleds med en bakgrund till arbetet samt en problembeskrivning som lyfter 
problemet och visar varför forskning behöver bedrivas inom området 
vakuumisolering. Därefter redovisas frågeställningarna som hjälpmedel för att komma 
fram till det slutgiltiga målet. 

I nästa kapitel metod och genomförande beskrivs hur frågeställningarna besvaras. Den 
teoretiska grunden till arbetet tillsammans med källor presenteras i avsnittet teoretiskt 
ramverk som sedan följs av empiri där insamlad data sammanställs. Avsnittet ligger 
även till grund för analys och resultat där resultatet sammanfattas och 
frågeställningarna besvaras. 

Arbetet avslutas med diskussion och slutsatser där arbetet utvärderas och förslag läggs 
fram för att vidare forskning inom ämnet ska kunna fortsätta.
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2 Metod och genomförande 
 

Kapitlet redovisar samtliga vetenskapliga metoder som använts under projektets 
arbetsgång. Hur data har samlats in och motivering till val av metoder. 

2.1 Undersökningsstrategi 
 

Examensarbetet är en kombination av en kvantitativ och kvalitativ studie. Det är en 
fallstudie på en enplansvilla där basen i det empiriska materialet är från intervjuer och 
hållfastighets- samt energiberäkningar. Resultatet av en fallstudie är en detaljrik 
empiri där det är lättare att fånga verklighetens komplexitet och invecklade svar 
(Blomkvist, Hallin, 2014).   

Ett exempel på kvalitativ metod i fallstudien är intervjuer. Intervjuer är en relativt 
enkel metod att använda för att få svar på hur personer tolkar och tänker runt olika 
frågeställningar. Intervjuer ökar också möjligheten till att hitta nya vägar inom 
examensarbetet, men hjälper även till att vägleda till vilka problem och 
frågeställningar som är väsentliga (Blomkvist, Hallin, 2014). 

Ett exempel på kvantitativ metod är beräkningar. Metoden visar i egenskap av siffror, 
till exempel hållfastighet eller energikonsumtion. Den här metoden utesluter 
tolkningar och det kommer finnas ett rätt eller fel i resultatet (Hartman, 2004). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

 

Här redovisas de metoder som i arbetet använts för att besvara frågeställningarna. 
 

Hur kan olika väggkonstruktioner se ut vid användning av vakuumisolering? 

 
Metoderna valdes i syfte att skapa förståelse för materialet, dess användningsområden 
samt samla erfarenhet från personer som arbetar med materialet. Beräkningar görs för 
att få förståelse för hur en väggkonstruktion innehållande vakuumisolering kan vara 
uppbyggd samt för att utreda hur konstruktionen klarar BBR:s krav på ytterväggar. 
Beräkningar på väggkonstruktion ger också alternativ till olika väggtjocklekar där 
sparad boarea kan utläsas. För att hitta exempel på befintliga väggar genomfördes 
omfattande dokumentanalyser och litteraturstudier. 
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Vilka för- respektive nackdelar kan vakuumisolering ge i en väggkonstruktion? 

 

Intervjuer har en stor del i att besvara frågeställningen, intervjuer har skett med 
personer som aktivt arbetar med materialet. Litteraturstudie är en metod som givit en 
bredare kunskap för frågeställningen. 
 
 

När är det ekonomiskt gynnsamt att använda sig av vakuumisolering?  

 
Frågeställningen är till största del besvarad genom beräkningar som har ställts emot 
varandra. Ett exakt värde - när det är ekonomiskt gynnsamt att använda 
vakuumisolering. Dokumentanalys har även genomförts för att hitta 
materialkostnader. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
 

De metoder som använts för datainsamlingar under examensarbetet är intervjuer, 
beräkningar, dokumentanalyser samt litteraturstudier. Insamlad data från metoderna 
blev sedan det empiriska material som i arbetet använts för att besvara 
frågeställningar samt slutförande av arbetets mål. 

För att få en djupare kunskap om vakuumisolering har intervjuer genomförts med 
branschkunniga personer som är verksamma och använder vakuumisolering frekvent. 
Genom valet av intervju som metod öppnas nya tankegångar och nya vägar till att lösa 
problem skapas.  

Genom att ta del av litteraturstudier och dokumentanalyser skapas förståelse för 
materialet och dess egenskaper samt användningsområden. Metoden ger en 
uppfattning av vilken forskning som tidigare bedrivits inom området, vilket ger 
förståelse för tillvägagångssätt samt resultat.   

2.4 Arbetsgång 
 

Arbetet påbörjades med litteraturstudier och dokumentanalys av vetenskapliga 
artiklar, rapporter och dokument för att få bredare kunskap om problemet samt 
information som lade grund för mål och frågeställningar. Ämnet studerades djupare ur 
olika synvinklar för att sammanställa ett relevant teoretiskt ramverk som innehåller 
fakta som analyseras för att komma fram till svar på frågeställningarna. 

För att öka validiteten på arbetet blev det naturligt att försöka få kontakt med personer 
som anses vara kunniga inom området vakuumisolering. Att få information från de 
här personerna gör att det teoretiska ramverket och empirin blir relevant och 
verklighetstrogen.  

Intervju stämdes tidigt med Karin Adalberth som är skaparen av Villa Åkarp, Sveriges 
första plusenergihus och även ett av få byggprojekt som har använt tekniken med 
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vakuumisolering i Sverige. Genom detta skapades också kontakt med ett företag som 
levererar en stor mängd vakuumisolering till Sverige, Morgan Advanced Materials. 
Steffen Knoll som har varit verksam på företaget under en längre tid  kontaktades och 
en intervju planerades. Den sista intervjun som genomfördes var med Pär Johansson 
som är verksam som forskarassistent vid Chalmers, intervjun genomfördes via 
telefon. 

Innan intervjuerna genomfördes upprättades en längre mailkontakt med 
respontenterna. En redogörelse för arbetets mål och frågeställningar vilket hjälpte 
korrespondenterna att svara på ett, ur arbetets synvinkel, tydligare sätt. Innan 
genomförandet av intervjuerna studerades intervjuteknik. Den litteraturen som 
studerades var Metod för Teknologer av Blomkvist & Hallin, och ökade 
förutsättningarna till en väl utförd intervju. Genom att enbart studera en referens 
försvinner risken för att blanda olika intervjumetoder. De två första intervjuerna var i 
form av word-dokument över mail. Den tredje intervjun skedde över telefon där 
anteckningar togs. Vid erhållet svar analyserades dessa av författarna och sedan 
skickades följdfrågor för att höja kvalitén och få bredare svar. Med intervjuerna 
genomförda sammanställdes det teoretiska ramverket samt empirikapitlet som lade 
grunden för Analys och resultat, och Diskussion och slutsatser. 

2.5 Trovärdighet 
 

För att bedöma trovärdigheten och kvalitén i rapporten talas det om termer som 
validitet och reliabilitet. Termerna innebär att rätt ämne studeras genom rätt metoder 
och på rätt sätt. Hög validitet garanterar hög reliabilitet men hög reliabilitet garanterar 
inte hög validitet. Hög validitet har skapats genom en noga genomgång av ämnet och 
väsentliga och passande teorier har valts. Hög reliabilitet har skapats genom att det 
empiriska materialet har tolkats entydigt och inte påverkats av olika faktorer som kan 
påverka slutresultatet. Det teoretiska ramverket har tagits fram genom vetenskapliga 
referenser med trovärdigt innehåll. Ramverket ska ge kunskap till att besvara 
examensarbetets frågeställningar (Blomkvist, Hallin, 2014). 
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3 Teoretiskt ramverk 
 

Det teoretiska ramverket är den del i arbetet som innefattar teorier och förutsättningar 
för frågeställningarna att besvaras, något som bidrar till fortsatt forskning och 
kunskap inom ämnet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

Kopplingen mellan teorier och frågeställningar kan följas med hjälp av figur 1. 

 
Figur 1, koppling mellan teori och frågeställning 
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3.2 Tillämpning av NNE-hus 
 

Genom energiprestandadirektivet definieras vad som ska ingå i energikraven i en 
byggnad samt hur energiprestandan ska beräknas. Enligt energiprestandadirektivet ska 
alla nya byggnader senast den 31 december 2020 vara NNE-hus skriver Boverket i 
Rapport 2015:26. Alla nya byggnader som ägs och används av offentliga myndigheter 
ska vara nära-nollenergibyggnader den 31 december 2018. En nära-nollenergibyggnad 
ska vara en byggnad som har mycket hög energiprestanda. Nära nollmängden eller 
den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av 
energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara källor som 
produceras på plats eller i närheten (Boverket, 2015a). 

Nya byggnader ligger redan idag på energiprestandanivåer under den befintliga 
bebyggelsen, men nya byggnader utgör idag en liten del av Sveriges byggnader. Det 
medför att minskad energianvändning kommer vara liten i förhållande till den 
befintliga energianvändningen. Det är viktigt att se kraven på lång sikt och bedöma 
dess utvecklingspotential. En stor risk med Boverkets krav är att nya byggnader håller 
sämre kvalitet pågrund av de högre krav som ställs. Nivåer framtagna för NNE-hus är 
ställda på så sätt att utvecklingen inte får negativa konsekvenser (Boverket, 2015a). 

Boverket föreslår att en systemgräns för levererad energi, vilket är detsamma som 
köpt energi, ska användas för nära-nollenergibyggnader i Sverige. 
Energiprestandakraven ställer krav på energi som levereras för uppvärmning, 
komfortkyla, tappvarmvatten samt fastighetsdrift, dock inte fritt flödande energi som 
kan bevaras på plats i byggnaden eller i närheten. För att främja användning av 
förnybara energikällor ska fritt flödande energi, som omvandlas till värme, el eller 
kyla på plats eller i närheten, inte ingå i energiprestandakraven. Fritt flödande värme 
kategoriseras som värme från sol, vind, mark, luft och vatten (Boverket, 2015a). 

3.2.1 Förklaring av Systemgräns 
 
Systemgräns är en gräns i eller runt byggnaden som definierar vad som räknas som 
tillförd och bortförd energi. Gränsen kan sättas i anslutning till byggnaden eller dras 
utanför byggnaden. I Rapport 2015:26 delar Boverket upp systemgräns i tre olika 
delar. 

• Om systemgränsen sätts inom byggnaden påverkas egenskaperna hos 
byggnaden som påverkas av energibehovet, bland annat klimatskal och 
värmeåtervinning, denna systemgräns kallas nettoenergi (Boverket, 2015b). 

• Systemgränsen kan utvidgas och sättas i direkt anslutning till den fysiska 
byggnaden, vilket även omfattar byggnadens energitillförsel. Energikraven 
skulle förutom nettoenergin innehålla värme- samt kylanläggningar, vilket 
medför att systemgränsen benämns leverad energi (Boverket, 2015b). 

• En ytterligare utvidgning betyder att systemgränsen fortfarande sätts i direkt 
anslutning till den fysiska byggnaden men nu räknas även användning av fritt 
flödande energi på plats eller i närheten. Om fritt flödande energi 
tillgodoräknas blir istället levererad energi till köpt energi, vilket betyder att 
systemgränsen kallas levererad (köpt) energi (Boverket, 2015b). 
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Boverket föreslår att viktningsfaktorer ska användas. Innebörden blir att elen som 
används för uppvärmning, komfortkyla och varmvatten ska viktas med en faktor 2,5 
medans övriga energislag föreslås viktas med 1. Faktorn framtogs för att uppvärmning 
med elenergi inte ska främjas i NNE-hus (Boverket, 2015b). 

3.2.2 Byggnadens energiprestanda 
 
Förslag från Boverket säger att byggnadens energiprestanda, espec, beräknas utfrån 
köpt energi. 

Ekvation 1, uträkning av energiprestanda (Boverket, 2015a) 

 

Espec = ((Eel,uppv + Eel,vv + Eel,kyla) * 2,5 + Eel,fast + Euppv + Evv + Ekyla) / Atemp 

Eel,uppv Elenergi till uppvärmning, kWh/år 

Eel,vv Elenergi till varmvatten, kWh/år 

Eel,kyla Elenergi till komfortkyla, kWh/år 

Eel,fast Fastighetsel, kWh/år 

Euppv Annan energi än el till uppvärmning, kWh/år 

Evv Annan energi än el till varmvatten, kWh/år 

Ekyla Annan energi än el till komfortkyla, kWh/år 

Atemp Area med temperatur över 10 °Cm m2 

 

3.2.3 Synpunkter på Rapport 2015:26 
 
Begreppet NNE-hus är idag ett oklart uttryck i Sverige. I takt med att samtliga nya 
hus ska byggas som lågenergihus så har Boverket skrivit en rapport om vilka krav 
som ska ställas på ett NNE-hus i Sverige. Boverkets Rapport 2015:26 har mött kritik 
på byggmarknaden, här följer ett några av de synpunkter som kommit in på rapporten. 
 

Energimyndigheten 

Energimyndigheten kan inte ställa sig bakom valet av systemgräns, förslaget om 
tillgodoräknande av fri energi samt införande av viktningsfaktor för el och dess nivå. 
Anledningen är att underlaget inte är tillräckligt samt otillräckliga 
konsekvensanalyser. Energimyndigheten menar att EU-direktiven lämnar utrymme för 
annorlunda tolkning vilket kan ge utrymme för alternativa systemgränser 
(Energimyndigheten, 2015). 
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Energimyndigheten ser positivt på Boverkets förslag om energihushållningskrav och 
vill att gränserna ska skärpas samt att Boverket försöker driva tekniska lösningar för 
framtiden (Energimyndigheten, 2015). 

 

Malmö Stad 

Malmö Stad anser att det finns risk med de höga energikrav som Boverket ställer på 
NNE-hus. De menar att det finns risk att kraven är för högt ställda vilket påverkar 
nybyggnationens hastighet.  

Större aktörer i form av byggnads- och fastighetsföretag har även kommenterat att 
bristande teknisk kompetens kan vara det största hindret för att bygga nya NNE-hus. 
Malmö Stad håller med om detta och anser också att bristande teknisk kompetens kan 
skapa omfattande skador och dyra kostnader (Stadsbyggnadsnämnden Malmö Stad, 
2015). 

Att analysera befintliga och nya lågenergibyggnader är något som Malmö Stad ser 
positivt på, detta för att ge kompetens inom området. De ser också positivt på att fritt 
flödande energi inte räknas in i den mängd energi som ingår i energiprestandakravet, 
de anser att detta ger möjlighet att använda mer konventionella lösningar istället för 
tekniskt obeprövade lösningar (Stadsbyggnadsnämnden Malmö Stad, 2015). 

Lunds Tekniska Högskola 

LTH har inga synpunkter på remissen (Nordlöf, 2015). 

A-hus AB 

A-hus anser att kravnivån på 55 kWh/m2 för flerbostadshus med fjärrvärme som 
uppvärmning är för strikta och vill ändra denna gräns till 60 kWh/m2. Med anledning 
av mätningar som gjorts i befintliga flerbostadshus som har visats att den av Boverket 
satta nivån är svår att uppnå (A-hus AB, 2015). 

Vidare skriver A-hus att när viktningsfaktorn för elvärme ligger på 2,5 skapas ingen 
teknikneutralitet mellan elvärmda och ej elvärmda hus. En viktningsfaktor 1,8 skulle 
givit neutralitet och öppnat för användning av samma klimatskal av båda hustyper 
oavsett uppvärmningsmetod. A-hus tycker att kravet med köpt energi som systemgräns 
är bra samt att kravet på maximalt installerad effekt bibehålls (A-hus AB, 2015). 
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3.2.4 Klimatzoner och uppvärmning 
 
I figur 2 syns de fyra klimatzoner som Sverige är uppdelade i, dessa klimatzoner har 
olika krav på energiprestanda beroende på dess placering i landet. 

 

Figur 2. klimatzoner (Rockwool, 2015) 

Kraven på byggnader som använder eluppvärmning, det vill säga vattenburen och 
direktverkande el, är andra än kraven på byggnader som använder annat 
uppvärmningssätt (Rockwool, 2015). 

Bostäder och lokaler ska vara utformade så att 

• byggnadens specifika energianvändning, 
• installerad eleffekt för uppvärmning, 
• klimatskärmens genomsnittliga luftläckage, 
• genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som 

omsluter byggnaden (Aom),  

högst uppgår till värden i tabeller i Bilaga 1. 
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3.3 Värmeöverföring 
 

Värmeöverföring är den energi som överförs mellan olika objekt på grund av 
temperaturskillnader. Enligt termodynamiken är den här energin i form av värme. 
Värmeöverföringen är i formerna konduktion, konvektion eller värmestrålning 
(Holman, 2010). 

Konvektion är rörelser i gas eller vätskor på grund av skillnader i densitet. Ett exempel 
på en sådan rörelse skulle kunna vara kalluft som strömmar in genom den nedre delen 
av ett öppet fönster och ner till golvet - medan den varma luften passerar genom den 
övre delen av det öppna fönstret. Konduktion eller värmeledning är transport av energi 
genom ett fast material. Materialets temperaturskillnader och atomernas värmerörelse 
sprider sig i materialet. Material med bra värmeledningsförmåga är metaller och 
material med mindre bra värmeledningsförmåga är trä. Värmerörelsen i atomer 
utsänder elektromagnetisk strålning s.k. temperaturstrålning. Vid temperaturer under 
600°C utsänder materialet strålning inom det infraröda området, om temperaturer 
stiger över 600°C utsänder materialet synlig strålning (rödglödning). Solen som har en 
yttemperatur på 6000°C har maximum av synliga strålningen men utsänder även 
strålning i ultravioletta området (Nationalencyklopedin, 2015).  

Ekvation 2, värmeeffekt (Nationalencyklopedin, 2015) 

Φ = U·A·(T1–T2)  

Φ  = värmeeffekten (W) 

A  = ytans area (m2) 

T1 och T2  = Lufttemperaturen på respektive sida av väggen (°C)  

U  = värmeöverföringskoefficient (W/m2·K) 

Värmeöverföringskoefficienten U har ett genomgående värde mellan väggens yttre 
skikt till det inre skiktet. 

Ekvation 3, värmeöverföringskoefficient (Nationalencyklopedin, 2015) 

1/U = 1/α1 + Σ1n (δi/λi) + 1/α2 

α1 och α2  = värmeövergångskoefficient på ömse sidor av den 
värmeväxlande ytan (W/m2·K) 

δi  = skikttjocklek (m) 

λi   = värmeledningskoefficient (W/m·K) 
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3.4 Vakuumisolering (VIP) 
 

Vakuumisolering (VIP) är ett material med många delar, en kärna som består av 
vakuum och en yttre barriär av olika lager. Kärnan som består av vakuum har en hög 
isoleringsförmåga. Vid ett tryck av 0,010 bar ger konduktionen ett λ-värde på 0,004 
W/m*K. Den yttre barriären har som funktion att skydda och förlänga livstiden av 
vakuumisoleringen (Thorsell, 2012). 

Vid användning av vakuumisolering kommer det uppstå köldbryggor i varje hörn och 
kanter på skivorna. Det skyddande lagret består av stål- eller aluminiumfolie bidrar 
det till köldbryggor (Sprengard, H. Holm, 2014). Såsom vid alla energiberäkningar 
måste man ta hänsyn till ett tillägg av köldbryggor som ges genom ekvationen 
nedanför där Ψ-värdet och X-värdet är tillägget för köldbryggor (Thorsell, 2012). 

Ekvation 4, ekvation för köldbryggor (Thorsell, 2012). 

[Φ = (Σ (U*A) + Σ(Ψ*l) + Σ(x))*(Ti-Te)] 

 

Φ = Totala energi som kommer genom panelen (W) 

U = Värde på värmetransmittans i mitten av panelen (W/(m2*K)) 

A = Arean av panelen 

Ψ = psi-värde för materialet (W/(m*K)) 

l = Längd på köldbryggan 

x = Enskilda köldbryggor 

Ti = Temperatur (inomhus) 

Te = Temperatur (utomhus) 

 

Vakuumkärnan är uppbyggd av förångad kiseldioxid. SiCl2 blir förångad genom 
värme till hårda SiO2-partiklar (Sprengard, H. Holm, 2014). Dessa partiklar klarar ett 
tryck på 10 000 kg/m2. Det härdade materialet kommer att ha små hålrum på en 
storlek mellan 10-20 nanometer. Porositeten är 90 % och densiteten är ett värde på 
160-190 kg/m3. De härdade SiO2-partiklarna har en sfärisk form och har kontakt 
genom små ytor till varandra. (Figur 3) Det här kommer att leda till små köldbryggor 
genom materialet, men i och med att dessa kontaktytor är så pass små genom alla 
sfäriska former kommer köldbryggan att bli försumbar (Thorsell, 2012). 
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Figur 3. Förångad kiseldioxid, SiO2 (Thorsell, 2012) 

 

Barriärens viktigaste uppgift är att hindra den atmosfäriska gasen att tränga genom 
materialet. Om dessa gaser tränger genom barriären kommer vakuumkärnan att fyllas. 
Det här kommer leda till att värmekonduktionen kommer att öka och efter en viss nivå 
förlorar vakuumisoleringen sin livslängd och funktion (Thorsell, 2012). Barriären kan 
vara uppbyggda av flertalet olika material, enkla lager eller kompakta metallager. Ett 
metallhölje är det optimala valet för ett skyddande lager och skulle därmed förlänga 
livstiden hos vakuumisoleringen. Lagret består av stål eller aluminium, oftast det 
sistnämnda (Sprengard, H. Holm, 2014). Det leder dock till att köldbryggorna ökas i 
kanterna och detta skulle bara vara gynnsamt om stora paneler skulle kunna användas. 
Den vanligaste lösningen är en kombination av polymerfolie och ett tunnare 
metallager. En barriär av denna lösning skulle ha en livslängd på 30-50 år (Thorsell, 
2012).  

 
Vakuumisoleringspaneler har normalt en tjocklek mellan 20 mm - 40 mm. 
Mantelarean på panelerna kan variera och anpassas (Sprengard, H. Holm, 2014). Ett 
alternativ för barriären hos panelerna är ett 0,1 mm tjockt lager av MF2-folie och 0,3 
mm tjockt lager av glasfibermaterial som är brandtåligt (Haavi et al. 2012). 
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3.4.1 Värmeledningsförmåga och åldring för vakuumisolering 
 

Värmeledningsförmågan i vakuumisoleringspaneler beror på ett antal faktorer, både 
interna och externa. I ett material med sammanhängande intern struktur kan beskrivas 
med formeln (Brodt, 1995): 

λtot = λcd + λg + λr + λcv 

 

λcd = ledningen inom materialets skelett 

λg = gasledningen inom materialets porer 

λr = strålningsvärmeöverföring inom interna porer 

λcv = luft- och fuktkonvektion inom porer 

Valet av kärnmaterial för vakuumisoleringspaneler är viktigt för att hålla den 
avsiktliga värmeledningsförmågan över tid samt att hålla trycket (Wegger et al. 2010). 

I figur 4 syns värmeledningsförmåga beroende på gastryck. En utläsning visar att 
material innehållande kiseldioxid klarar av att hålla lägre värmeledningsförmåga vid 
högre gastryck. Det är bättre att använda kiseldioxid för vakuumisolering än 
mineralull, här illustrerat som XPS (Wegger et al. 2010). 

 

Figur 4. Värmeledningsförmåga kontra gastryck för olika isoleringsmaterial 
(Tenpierik, 2009). 
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Det typiska värmeöverföringstalet för en vakuumisoleringspanel är 0,004 W / m2*K 
efter produktionen, och värdet mäts i centrum av panelen. Värmeledningsförmågan 
höjs dock i kanterna på grund av panelens kanter som använder sig av aluminiserad 
film. Effekten varierar dock beroende på filmtyp, paneltjocklek samt närliggande 
material (Simmler et al. 2005). 

Under sin användningstid kommer även en välproducerad panel att ta in små mängder 
luft, vilket i sin tur leder till att det interna trycket ökas och kan leda till att 
värmemotståndet sänks (Simmler et al. 2005). 

I en undersökning som har gjorts av IEA/ECBCS Annex 39 har olika högpresterande 
isoleringstyper testats, bland annat vakuumisolering. Undersökningen innefattade 
olika studier om köldbryggor samt effekter av åldrande. Slutsatsen blev att de paneler 
som bör användas ska ha metallfilm samt att panelstorlekar som redan finns på 
marknaden ska fortsätta användas. Dessutom är det viktigt att installera panelerna på 
ett applicerbart sätt. I takt med att panelerna åldras kommer dess isoleringsförmåga att 
försämras, vilket gör att när man ska räkna på värmeledning adderar man 0,001 till 
0,002 W/m*K för köldbryggor samt 0,001 till 0,002 W/m*K för tryckökning som 
uppkommer genom åldring. Vilket betyder att beroende på panelstorlek, tjocklek och 
placering kan man anta ett värde på 0,004 till 0,008 W/m*K för 
värmeledningsförmågan. Det tar dock inte hänsyn till vanliga köldbryggor i väggar 
som till exempel i reglar (Simmler et al. 2005). 

Vid undersökningen togs också frågan upp gällande långvarig miljöeffekt för 
vakuumisolering, därför gjordes en detaljerad livscykelanalys (LCA) som visade att 
vakuumisolering har samma miljöpåverkan som traditionell isolering. Dessutom är 
föroreningen som kommer från isolering i byggprocessen låg vilket gör att 
undersökningen visade grönt ljus för att använda vakuumisolering (Simmler et al. 
2005). 
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3.5 Väggkonstruktioner 
 

Vägg 1 

Väggen består av U-reglar med isolering, den innehåller två 40 mm tjocka skivor 
vakuumisolering. På varje sida av vakuumisolering finns 45 mm respektive 57 mm 
mineralull. Utanpå isoleringsskikten ligger smart- och gipsskivor som ett omslutande 
skikt. Vilket gör att väggen får en total tjocklek på 254 mm (Haavi et al. 2012). 
Illustration av Vägg 1 finns i Bilaga 3. 

Vägg 2 

Väggen består av en gipsskiva innerst, 95 mm träreglar med mineralull samt en OSB-
skiva utanför. OSB-skivan möjliggör infästning av clips som illustreras i figur 5.  

 

Figur 5. Bilden illustrerar funktionen av clipsen som håller fast VIP-skivorna (Saber 
et al., 2013). 

Clipsen håller konstruktionen med vakuumisoleringspaneler omgivet av ett dämpande 
och skyddande lager av XPS-skivor som syns i figur 6. Clipsen som är i 
isoleringsskiktet håller fast glasroc-skivan och reglarna i luftspalten. Clipsen håller 
även den liggande panelen på plats. Den totala tjockleken av väggen har en tjocklek 
på 279 mm. Illustration av Vägg 2 finns i Bilaga 3. 
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Figur 6. Bild på hur XPS-skivor omsluter vakuumisoleringspanelen (Saber et al., 
2013). 

Den här väggen använder sig av ett system där XPS-skivor, en typ av cellplast, 
omsluter ett lager med vakuumisolering från alla håll, detta gör att den känsliga 
vakuumisoleringen får ett större skydd genom det omslutande skiktet av XPS-skivor, 
detta gör bland annat att vakuumisoleringen löper mindre chans att bli punkterad. För 
att hålla dessa skivor tätt tillsammans och förhindra att luft och fukt kan tränga 
igenom användes speciella clips för att montera dom i väggkonstruktionen. Detta gör 
att hela anordningen sitter tätt tillsammans och inte får chans att röra sig. För att 
säkerställa bra kontakt mellan de olika skivorna sattes en packning med neopren 
mellan de olika skivorna (Saber et al., 2013). 
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3.5.1 Infästningsmetoder 
 

Det finns flera tillvägagångssätt för att infästa vakuumisoleringspaneler, alla orsakar 
mindre köldbryggor som normalt är försumbara. 

Plastskena 
En monteringsmetod som syns i figur 7 är att låta en plastskena hålla fast 
vakuumisoleringspanelerna, metoden har med framgång testats i Tyskland. Väggen i 
detta projekt hade endast ett utrymme på 0,6 m och därför var plastskenor ett bra 
alternativ. Plastskenorna monteras på de intilliggande väggarna och i taket, på så sätt 
kan vakuumisoleringspanelerna enkelt sättas in i skenorna och hållas på plats. 
Plastskenorna skapar dessutom en väldigt liten köldbrygga. Under installation 
uppkom inga problem (Simmler et al., 2005). 

 

 

Figur 7. Renovering av väggen, vakuumisoleringspanelerna är redan installerade i de 
vita plastskenorna (Simmler et al., 2005). 

Träribbor 
Väggen består av en 80 mm tjock väggbit gjord av trä och innanför den sitter en 
tunnare kornskiva som sedan träribborna monteras på. Träribborna är lika tjocka som 
vakuumisoleringspanelerna, därför att en skiva ska kunna fästas på andra sidan. 
Vakuumisoleringspanelerna tejpas sedan fast på träribborna med en typ av 
kompresserbar skumtejp som håller panelerna på plats och kan ses i figur 8 (Simmler 
et al., 2005). 

En fördel med att bygga på det här sättet är att det är en relativt enkel process att byta 
ut panelerna eftersom de inte sitter i någon speciell infästning utan är tejpade på plats. 
Nackdelen med metoden är att det kan bildas köldbryggor i träribborna och 
transporteras genom väggen. Infästningsmetoden kräver att 
vakuumisoleringspanelerna är gjorda med en precision på 5 mm. Det här medför att 
tejpen som håller fast panelerna endast klarar en liten skillnad, det gäller också om 
panelerna är för stora och inte passar mellan ribborna (Simmler et al., 2005). 
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Figur 8. Installation av VIP mellan träribbor (Simmler et al., 2005). 

Horisontell montering 
En renovering på en kyrka i Tyskland blev ett perfekt tillfälle att använda 
vakuumisolering. Längst bak mot betongväggen sitter en 10 mm tjock 
polystyrenskiva. Vakuumisoleringspanelerna monteras på polystyrenskivan med hjälp 
av murbruk. Mellan raderna av vakuumisoleringspaneler sitter sedan horisontellt 50 
mm höga polyuretanränder. Ränderna håller vakuumisoleringen på plats men används 
också för att montera olika skivor framför, vilket hjälper till att skydda väggen, 
renoveringen kan ses i figur 9 (Simmler et al., 2005). 

 

Figur 9. Vakuumisoleringspaneler hålls fast av horisontella polyuretanränder 
(Simmler et al., 2005). 
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3.6 Byggnadsmaterial  
 

3.6.1 Träkonstruktion 
 
Trä är ett av de mest användningsbara och äldsta materialen i människans historia.  
Det är ett förnybart material som finns tillgängligt över hela världen, och vid 
omsorgsfull hantering av världens skogar kommer det alltid att finnas stor tillgång på 
trä. Hållbarheten hos trä är mycket god och därför är det ett bra materialval (Asif, 
2009). 

Andelen vatten i en träbit benämns som fuktkvot och uttrycks i procent av träbitens 
vikt i torrt tillstånd. 

Fuktkvot = (vikt i vått tillstånd - vikt i torrt tillstånd) * = 100 / vikt i torrt tillstånd   

Vattenhalten i trä varierar väldigt mycket från sort till sort, men beror också på 
träsortens densitet, i en träsort med hög densitet finns det mindre plats för vatten. När 
trä kapas av från stammen påbörjas en uttorkningsprocess, det finns anledningar till 
att trä måste torkas ut innan det används som byggmaterial, bland annat för att 
förhindra krympning, göra det resistent mot fukt- och insektsattacker samt för att göra 
det mer mottagligt för målning och andra ytbehandlingar (Asif, 2009). 

Det finns två metoder att torka trä, det första är lufttorkning. Metoden är en 
miljövänlig metod eftersom ingen konstgjord luft behöver användas. Däremot tar det 
lång tid och kräver stora utrymmen för lagring. Den andra metoden är att låta det 
torka i ugn. I luften pumpas även ånga in och förhindra träet från en för snabb 
torkning, vilket kan ge en oönskad effekt. Torkning i ugn är till skillnad från 
lufttorkning en väldigt energikrävande process men den är också mer precis och 
kontrollerbar (Asif, 2009). 

Olika träsorter har varierande hållbarhet och det är vanligt att behandla trä, för att 
kunna göra detta är det viktigt att materialet är torrt och rent, behandlingar kan delas 
in i två kategorier, behandling mot väder och vind samt behandling mot angrepp, det 
förekommer också behandlingar för att göra trä mer uthålligt mot brand (Asif, 2009). 

Bärande träregelväggar är mycket vanliga i småhus, de används även som 
utfackningsväggar i större byggnader med annan bärande stomme. Centrumavståndet 
mellan de stående reglarna är normalt 600 mm, men 450 mm förekommer också i 
nyare byggnationer. I ovankant binds de stående reglarna samman av ett hammarband 
och har samma dimension som reglarna. Nedtill används en syll, vilket förankras i 
golvet eller grunden. Om betonggolv används måste det finns en fuktspärr mellan 
golv och syll, exempel på lösningar som används är papp eller plastfolie. Vid 
montering av exempelvis elskåp i väggen måste en liggande kortling monteras mellan 
två stående reglar (Sandin, 2007). 
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Figur 10. träregelstomme (författarens figur) 

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
 

Europaunionens prestandakrav avser att alla byggnader ska vara nära-nollenergihus 
senast den 31 december 2020. Samtliga nya byggnader som ägs eller drivs av den 
offentliga sektorn ska uppfylla kraven senast den 31 december 2018. Nyproducerade 
byggnader är en relativt liten procent av den befintliga energianvändningen i Sverige. 
Målen ska ses på sikt som en utvecklingspotential (Boverket, 2015). Tillämpning av 
mål i examensarbetet är en viktig del för att uppnå god kvalitet genom anpassning 
efter rådande lagar och bestämmelser. Beroende på var i Sverige en byggnad är 
belägen gäller olika bestämmelser för energianvändning. Bestämmelserna måste tas i 
beaktning vid nybyggnation och renovering för att kunna säkerställa att byggnaden 
klarar energikraven. 

Vakuumisolering är känt för sin goda isoleringsförmåga (0,004 W/m2*K), vilket gör 
materialet upp till 9 gånger effektivare än traditionell isolering. Materialet är även 
känt för sin tunnhet vilket kan frigöra stor boarea i olika typer av konstruktioner. I takt 
med att vakuumisolering åldras minskas dess isoleringsförmåga genom att luft tar sig 
in i otätheter. Om vakuumisoleringen fästs på ett felaktigt sätt kan köldbryggor uppstå 
i väggen och därför är det viktigt att ha kunskap om hur infästningen ska göras. En 
korrekt infästning säkerställer en god väggkonstruktion.  

Hur värmeöverföring transporterar energi mellan olika material kan kopplas till hur 
olika väggkonstruktioner fungerar och kan också påverka val av olika material. 
Grundläggande information om hur vakuumisolering fungerar och åldras 
sammankopplas med hur värmeöverföring fungerar i materialet. 

Trä är det vanligaste stommaterialet för konstruktion av småhus i Sverige. För 
konstruktion och beräkning på ett korrekt sätt är det viktigt att ha kunskap inom 
området och veta hur väggar i uppbyggda. 
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4 Empiri 
 

Kapitlet beskriver insamlad empiri. 

4.1 Referensobjekt 

4.1.1 Villa Åkarp 
 

Villa Åkarp är Sveriges första plusenergihus uppfört 2009 av arkitekten och 
energidesignern Karin Adalberth. Huset är självförsörjande med energi till 
varmvatten, uppvärmning, fastighets- samt hushållsel. Huset värms av solfångare och 
hushållets el produceras av solceller med överskott som öppnar för försäljning i 
framtiden. 

Fasaden består av en putsad ventilerad panel med en bakomliggande 250 mm tjock 
stenullsisolering. Isoleringen skruvas fast i en bakomliggande plywoodskiva med 
långa skruvar. Innanför plywoodskivan ligger den bärande stommen med 220 mm 
reglar och stenull. Efter denna finns en installationszon som är 70 mm tjock och 
isolerad med mineralull. Mellan installationszon och bärande stomme finns en 
platsfoliehinna. Ytterväggen har ett U-värde på 0,07 W /m2*K. Vakuumisolering finns 
på tre platser i huset, i en burspråksyttervägg, i en takkupa samt vid en elnisch. 

4.1.2 Landshövdingehuset Majorna 
 

Många av de landshövdingehus i Göteborg som är byggda mellan 1876 - 1936 revs 
under 60- och 70-talet. De som är kvar har bristfällig isolering. Därför genomfördes 
ett försök av förvaltarna, Familjebostäder i Göteborg, att tilläggsisolera en av 
byggnaderna med vakuumisolering under 2012. Vilket gjordes med hjälp av 
Familjebostäder i Göteborg sammansatt team bestående av projektledare från det egna 
företaget, samt två byggnadsingenjörer från WSB och representanter från Tvåtumfyra 
AB. 

Genom två studiebesök till Tyskland kan projektet genomföras med bra 
förutsättningar. Besöken var till två företag som tillverkar vakuumisolering samt en 
byggnad med applicering av vakuumisolering i fasaden. Byggnaden i Göteborg är 
kulturmärkt och det kunde inte göras alltför omfattande justeringar. detta gjorde att 
det maximala tillägget på väggen begränsades till 80 mm. 

När renoveringen påbörjades var värmemotståndet i väggen 1,1 W /m2*K. 
Konstruktionen, bestående av tegelsten och trä, var väldigt svag mot frostskador. Att 
göra omfattande ändringar i en vägg av konstruktionstypen och ålder innebär också 
ofta ökad risk för fukt. Därför installerades 15 sensorer för att över tid mäta fukt i den 
nya väggkonstruktionen. Resultaten som visades upp var också goda, den nya 
konstruktionen hade minskad fuktrisk jämfört med den gamla. Under den första 
vintern gjordes också mätningar på vakuumisoleringen som visade upp minst 
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fuktighet och störst temperatur i mitten och lägst temperatur och högst fuktighet vid 
fönster och köldbryggor. 

180 paneler av vakuumisolering användes under renoveringen, varav tre punkterades, 
de punkterade panelerna byttes ut innan montering. Utan hänsyn till att 
vakuumisolering på vissa ställen ersattes av mineralull samt köldbryggor fick väggen 
värmemotståndet 0,23 W /m2*K, medräknat dessa värden höjdes dock värdet till 0,4 
W/m2*K. I sådant fall att vakuumisolering skulle punkteras höjs värdet till 0,54 
W/m2*K. Undersökningar på väggen visar att det inte finns några större fuktrisker i 
sådant fall att vakuumisolering blir skadad. 

4.2 Datainsamling för beräkningar 

4.2.1 U-värdeberäkning 
 

Genom litteraturstudier och dokumentanalys framtogs exempel på 
väggkonstruktioner. Efter modifiering av väggkonstruktioner beräknades 
värdemotståndet. Med hjälp av U-värdesmetoden samt lambdavärdesmetoden 
medelvärde för värmegenomgångs-koefficient. Metoden återfinns i Praktisk 
Byggnadsfysik (Sandin, 2010). 

Väggkonstruktionen (Vägg K) från Villa Åkarp används som referens gällde 
värmeöverföringskoefficient, ambitionen är att framtagna väggkonstruktioner ska ha 
ett lägre värde för att ge utrymme till felmarginal och eventuella modifieringar. 

4.2.2 Materialkostnader 
 

För att kunna besvara den sista frågeställningen beräknades den slutgiltiga kostnaden 
för alla väggkonstruktioner, dessutom delades burspråket upp i tre olika väggar för att 
förenkla vid en eventuell produktion. 

Samtliga materialkostnader är hämtade från www.byggmax.se samt 
www.beijerbygg.se den 3 december 2015. Detta för att få en verklighetsnära analys av 
priserna. Priset för vakuumisoleringspaneler har bifogats av Steffen Knoll vid Morgan 
Advanced Materials. Priserna är angivna i kostnad per m2, för reglar räknas dock pris 
per meter. För alla material förutom reglar räknas den totala ytan i m2. För reglar 
räknas ytan som antalet reglar multiplicerat med höjden på reglarna. 

4.2.3 Lastberäkningar 
 

Huvudsyftet med vakuumisolering är att minska tjockleken i väggen. Om väggens 
tjocklek minskas, minskas även förmågan att klara laster. I fallstudien har det tagits 
fram två olika förslag, en stomme med 95x45 mm träreglar och en stomme med 182 
mm U-reglar. Dessa konstruktioner har kapaciteten till att bära upp egenvikten i själva 
väggkonstruktionen men lasten för det påliggande taket tas upp av takstolar, 
limträbalkar och stålpelare. Beräkningar för dessa tre element gjordes med hjälp av: 
Takstolsboken och formelsamlingar för trä- och stålkonstruktioner samt mekanik. 
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4.2.4 Ekonomiekvation 
 

För att få ett exakt svar på när det är ekonomiskt försvarbart att bygga med 
vakuumisolering sattes en ekvation upp baserat på det burspråk som beräknats i 
rapporten. Sparad area som en följd av lättare väggkonstruktion jämfördes med det 
ökade priset som tillkom genom den lättare konstruktionen. Med hjälp av detta togs 
en ekvation fram som visar ett exakt värde på när det lönar sig att använda 
vakuumisolering i fallstudien. 

4.3 Intervjuer 
 

Intervjuer har genomförts med utvalda personer som anses vara kunniga inom 
området vakuumisolering. 

4.3.1 Intervju med Steffen Knoll vid Morgan Advanced Materials 
 

Morgan Advanced Materials har alltid jobbat med olika högeffektiva 
isoleringsmaterial och vakuumisolering har funnits i deras sortiment sedan i början av 
1990. Knoll säger att när materialet upptäcktes av företaget blev det en spännande ny 
produkt med mikroporös inriktning vilket var något som tidigare arbetats med. Knoll 
hävdar att en av de svaga länkarna med vakuumisolering är att materialet är väldigt 
ömtåligt och lätt blir punkterat, varpå det tappar större delen av sin funktion. Därför 
väljer företaget att i sina konstruktioner skydda sina vakuumisoleringspaneler med 
hjälp av cellplastskivor vilket ger ett omslutande skikt och drastiskt minskar risken för 
punktering. 

En av de stora fördelarna med användning av högeffektiva isoleringsmaterial som 
vakuumisolering är dess låga värmeledningsförmåga. Vilket gör att isoleringsskiktet 
blir smalt och detta gäller även för väggarna. I dagsläget finns en ökad efterfrågan på 
högeffektiva isoleringsmaterial, en följd av detta är enligt Knoll de hårdare reglerna 
som ställts på nybyggnationer. Intervjun finns att läsa i Bilaga 17. 

 

4.3.2 Intervju med Karin Adalberth 
 
När frågan om vad Karins roll i projektet med Villa Åkarp var svarar hon: 
projektledare, energidesigner och fuktsakkunnig. Hon anser att den största 
utmaningen med att bygga ett plus-energihus var att få med sig alla projektörer och 
entreprenörer. Karin säger att hon inte alltid avsåg att använda vakuumisolering till 
projektet utan i början var hon inställd på att använda airglass. När leverantörerna inte 
kunde leverera materialet i tid så föll valet istället på vakuumisolering. Hon säger att 
hon valde vakuumisolering före andra material för att hon ansåg att materialet gav 
möjlighet till att vinna geometrisk volym, men hon ville även testa en ny produkt som 
fanns på marknaden. Karins avsikt för att använda vakuumisolering i projektet var 
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inte ekonomisk hävdar hon, utan mer estetisk. Hon tror också att det finns en framtid i 
vakuumisolering på byggmarknaden. 

Hon pekar på två punkter som gör vakuumisolering komplicerat att jobba med. Den 
första är att transportera materialet, vakuumisolering måste hanteras med stor 
försiktighet. När panelerna monteras är det viktigt att hantera dom på rätt sätt för att 
undvika punktering. Intervjun finns att läsa i Bilaga 18. 

4.3.3 Intervju med Pär Johansson 
 

Pär Johansson är forskarassistent vid Chalmers. Han har publicerat en 
doktorsavhandling om vakuumisolering och han har förekommit i olika tidskrifter. Pär 
har tillsammans med Familjebostäder AB renoverat ett landshövdingehus i Göteborg. 
Projektet var att åtgärda fasaden och samtidigt tilläggsisolera på insidan där valet för 
på vakuumisolering. Projektet var Pärs doktorandprojekt och han var med och tog 
fram lösningen till väggkonstruktionen som användes i renoveringen. Efter att 
projektet avslutats gjordes uppföljningar på väggkonstruktionen. Bland annat mättes 
fukt- och värmeberäkningar gjordes för att se hur vakuumisoleringen utvecklats. Pär 
berättar att i början av 2015 när en ny mätning gjordes så mådde väggen fortfarande 
bra. Vidare säger Pär att det fanns tankar på att använda aerogel, men detta förslag 
avslogs då materialet inte är trevligt att arbeta med. Han tror att det finns en framtid i 
vakuumisolering, i dagsläget anser han att det begränsar sig till speciallösningar på 
grund av dess höga pris. Intervjun finns att läsa i Bilaga 19. 
 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
 

Väsentliga referensprojekt har analyseras och dokumenterats där applicering av 
vakuumisolering tillämpats. Villa Åkarp har störst vikt av de två referensprojekten då 
dess väggar har bidragit till standarden i rapportens väggförslag. För att höja 
trovärdigheten har litteraturstudier och dokumentanalys kompletterats med intervjuer 
från huvudpersonerna i berörda projekt. Syftet har varit att kunna jämföra deras svar 
från respondenter med litteraturstudierna/ dokumentanalyserna.  Intervju med en 
leverantör är betydande därför personen i fråga har en bredare erfarenhet och en mer 
omfattande helhetsbild av marknaden för vakuumisolering. Leverantörer har oftast 
inte ett specifikt projekt eller en viss situation med materialet. Beräkningarna är 
framtagna från nyligen uppdaterad information samt trovärdiga formelsamlingar. 
Insamlad empiri har möjliggjort framtagandet av ett realistiskt förslag av en 
enplansvilla med vakuumisolering i burspråket.   
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5 Analys och resultat 
 

I detta kapitel analyseras insamlad empiri i relation till arbetets teoretiska ramverk. 
Därefter besvaras givna frågeställningar och analyseras med koppling till målet. 

5.1  Analys 
 

Under granskning av vetenskapliga artiklar och dokument har ett relevant teoretiskt 
ramverk tagits fram. Genom att använda ett mindre antal referenser kunde de granskas 
djupare och därför ökades kunskapsnivån och förståelsen för de valda referenserna. 
Till fördel har dokumentanalys samt litteraturstudie kombinerats med beräkningar. 
Till exempel hittades innehållet i standardväggen (Vägg K), väggen beräknades för att 
sedan använda samma tillvägagångssätt vid framtagning av väggkonstruktioner 
innehållande vakuumisolering. Ett förslag till ett bostadshus togs fram utifrån 
geometriska former och ett lämpligt burspråk kunde utformas. Samtliga beräkningar 
är väsentliga men för att ytterligare öka trovärdigheten kan information för de 
avgränsningar som gjorts tas med i beräkningarna. Väggkonstruktionerna har ställts 
mot varandra för att avgöra vilken som är mest gynnsam ur synpunkterna  
byggnadsekonomiskt och byggnadstekniskt, detta är ett lättförståeligt 
tillvägagångssätt för att avgöra resultatet i rapporten.  

Genom att både hitta referenser till projektet och fått direkta svar genom telefon och 
intervju från Pär Johansson, Karin Adalberth och Steffen Knoll har en tydlig och 
verklighetstrogen grund lagts i arbetet. Under intervjuer har svagheter mot punktering 
och möjligheten till smala väggar återkommit, denna information är en fördel som 
ställs mot en nackdel, där en jämförelse mellan möjligheter och problematik uppstår. 
Den praktiska erfarenheten från respondenterna stärker den information från 
litteraturstudie och dokumentanalys. Ett möte med respondenterna kunde ha utförts 
och fått en mer flytande konversation samt utförligare svar. Flera intervjuer kunde ha 
gjorts för att stärka reliabiliteten yttligare. 

En metod för att höja kvaliteten på arbetet kunde varit ett besök vid ett projekt som 
använt sig av tekniken med vakuumisolering. Observationer hade gett en djupare 
förståelse och en praktisk helhetsbild av hur tekniken används. Experiment är en 
metod som också skulle kunna ha genomförts för att göra arbetet med omfattande. 
Detta kräver dock ekonomiskt insats från skribenterna eller kontakt med investerare. 
Under ett experiment skulle en egen värmeöverföringskoefficient bestämts och en 
djupare granskning av möjligheter och svårigheter gjorts. En kvalité hade varit att 
under arbetets gång använda metoder på ett sätt att de överlappar varandra, till 
exempel kunde intervjuerna gjorts vid ett tidigare skede och de kunde integrerats mer 
med det teoretiska ramverket. 
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5.2 Resultat för beräkningar 
 

5.2.1 U-värdeberäkningar 
 

U-värdet 0,07 W / m2*K (Husbyggaren, 2010) gäller för Vägg K och vid 
kontrollberäkning uppnås värdet 0,071 W / m2*K.  

Den första väggkonstruktionen (Vägg 1) får ett U-värde på 0,066 W / m2*K 

Den andra väggkonstruktionen (Vägg 2) får ett U-värde på 0,068 W / m2*K 

 
Resultatet betyder att samtliga väggförslag har ett lägre värmemotstånd än väggarna i 
Villa Åkarp och därför kan mindre ändringar göras samtidigt som väggarna 
fortfarande uppfyller kraven.  Samtliga uträkningar för alla väggförslag återfinns i 
Bilaga 9. 

5.2.2 Kostnadsberäkningar 
 

Nedan visar tabellen den totala kostnaden för standardväggen (Vägg K) samt de två 
väggtyper innehållande vakuumisolering som tagits fram. 

 

 

Tabell 1. Total kostnad för väggtyper i burspråk (skribenternas figur). 

Den totala kostnaden för alla tre väggblocken adderades och den totala kostnaden för 
hela burspråket framtogs. Den totala kostnaden för de olika väggkonstruktionerna 
skiljer sig relativt mycket, detta beror till den största delen på hur mycket 
vakuumisolering som finns i väggkonstruktionen. Samtliga kostnadsberäkningar 
återfinns i Bilaga 10. 

 

 

 

 



Analys och resultat 

29 

 

5.2.3 Lastberäkningar  
 

En takstolsberäkning har gjorts med hjälp av takstolsboken. Takstolen har beräknats 
fram med förutsättningarna som sätts under en konstruktion med en 220-stomme i 
väggblocken (Vägg K). Takstolen har sedan använts för att appliceras i de två andra 
konstruktionsförslagen med vakuumisolering. Spännvidden för takstolen kommer att 
vara 8184 mm. Virkesdimensionerna i takstolen varierar mellan 95 mm-170 mm med 
kvalitéer från C14-C18. Centrumavståndet mellan takstolarna överstiger inte 1200 
mm.  

Takstolarna ligger på en limträbalk med en dimension på 180x90 mm (CE L40c). 
Spännvidden mellan den bärande väggen och den bärande stålpelaren är på 3186 mm. 
Kontroller på nedböjning, moment- och tvärkraftkapacitet har gjorts. 
Utnyttjandegraden för moment och tvärkraft är 41,0% respektive 34,9%. 

Stålpelaren är en IPE 100 - S235. Valet av IPE-pelare kommer framför allt till en bra 
passform i väggen där den “bryter” så få vakuumisoleringslager som möjligt. Pelaren 
ligger i skikten där traditionell isolering använts och där det är simpelt att anpassa 
isoleringen efter pelarnas former så köldbryggor undviks. Vindlaster och egenvikten 
för takkonstruktionen har beräknats och använts vid kontroller av stålpelaren. 
Stålpelarens höjd är på 2220 mm tillsammans med limträbalkens höjd 180 mm vilket 
summerat blir en höjd på totalt 2400 mm för takstolarnas utgångspunkt. Samtliga 
beräkningar återfinns i Bilaga 11. 

5.2.4 Ekonomiekvation 
 

Nedan följer en tabell som visar ersättning av standardväggen med framtagna 
väggtyper. Boarean ökas samtidigt som priset ökar. 

 
 
Tabell 2. Ersättning av standardvägg till väggtyper innehållande vakuumisolering (skribenternas 
figur). 
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5.3 Hur kan olika väggkonstruktioner se ut vid användning 
av vakuumisolering? 

 

Vakuumisoleringspaneler finns i varierande storlekar och det är viktigt att de fästs på 
rätt sätt i väggkonstruktionerna. Panelerna ska sitta tätt och isolera så effektivt som 
möjligt. En metod är att fästa panelerna mellan reglar i väggkonstruktionen, vilket kan 
göras mellan både horisontella och vertikala reglar. Panelerna sitter på plats genom  
att de fästas mot reglarna med speciell tejp eller lim men panelerna kan även fästas 
mot bakomliggande material. Det finns också andra fästdon som är specialtillverkade 
för att hålla just vakuumisolering på plats.   

Vakuumisoleringspaneler är känsliga, och de förlorar den största delen av sin 
isoleringsförmåga vid punktering. Det är viktigt att skydda panelerna från punktering. 
I de flesta väggkonstruktioner finns traditionell isolering på båda sidor om panelerna. 
Om panelerna är fästa i bakomliggande material fästs det oftast i en smal träskiva 
vilket gör att isoleringsskiktet tappar sin förmåga.  

Det skyddande lagret på panelerna består av stål eller aluminium vilket orsakar 
uppkomsten av köldbryggor i hörn och kanter. Köldbryggorna kan begränsas genom 
att ha ett skikt med isolering som totalt omsluter panelerna. Skiktet minskar även 
risken för punktering. 

På grund av den höga isoleringsförmåga som vakuumisolering har i kombination med 
det höga priset är det väldigt ovanligt att en väggkonstruktion innehåller mer än totalt 
60 mm. Panelerna kombineras vanligen med traditionell isolering i 
väggkonstruktionerna och gör att den isolerade förmågan blir välisolerade. 

Förslag på väggkonstruktioner innehållande vakuumisolering återfinns i bilaga 3.  

5.4 Vilka för- respektive nackdelar kan vakuumisolering ge 
i en väggkonstruktion? 

 

Genom användning av vakuumisolering i väggkonstruktioner kan väggtjockleken 
avsevärt minskas vilket i sin tur leder till större boarea, vilket ses som en 
genomgående röd tråd i det teoretiska ramverket. Större boarea ses som en fördel 
oavsett vilken byggnation det handlar om. Det skulle kunna ge störst fördelar i städer 
där boarea per kvadratmeter är dyrt, men också i renoveringar där det av olika 
anledningar inte går att använda traditionell isolering. Vakuumisolering kan också 
användas i områden där extra isolering behövs och där traditionell isolering inte 
räcker till eller finns plats. Kritiska områdena kan vara bland annat i elnischar och 
takkupor. 

Att vakuumisolering är dyrt framgår ganska tydligt i rapporten, bland annat säger 
Steffen Knoll vid Morgan Advanced Materials att priset per kvadratmeter väggyta är 
ungefär 1000 kronor. Att jämföra med traditionell isolering 20-30 kronor per 
kvadratmeter väggyta. Vakuumisolering är alltså ungefär 30 gånger dyrare vilket gör 
att det i de allra flesta fall inte är ekonomiskt försvarbart. 
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Hantering av vakuumisolering måste göras varsamt eftersom det är förhållandevis lätt 
att punktera materialet varpå det förlorar den större delen av sin isoleringsförmåga. 
Punktering kan också åstadkommas när vakuumisoleringen är installerad i väggen. 
Därför är det viktigt att, vid väggkonstruktioner innehållande vakuumisolering, ha 
möjligheter att enkelt byta panelerna i sådant fall att punktering skulle förekomma. 

Även installerad vakuumisolering kommer vid åldring att läcka luft, vilket gör att 
värmemotståndet på en åldrad panel kan uppgå till 0,008 W / m2*K. Ett sådant värde 
är dock fortfarande ett avsevärt bättre värmemotstånd är traditionell isolering. 

5.5 När är det ekonomiskt gynnsamt att använda sig av 
vakuumisolering? 

 

Frågeställningen angående materialkostnad har besvarats genom att beräkna 
materialkostnader för att bygga ett burspråk. Den totala väggen har delats upp i tre 
mindre delar för att underlätta uträkningarna.  

I den första väggkonstruktionen har väggarna från Villa Åkarp använts (Vägg K). Den 
totala materialkostnaden för hela burspråket med denna konstruktion blir 21 100 kr. 
Vägg K har en tjocklek på 624 mm. 

 

Vägg 1 innehåller ett 80 mm skikt av vakuumisolering, vilket ger en kostsam 
väggkonstruktion. Den totala tjockleken av denna väggkonstruktion är 254 mm vilket 
är en minskning på 370 mm, eller 59,3%. I ett burspråk med de valda måtten sparas 
5,2 m2. Kostnaden för vakuumisolering i studien är 1000 kr/m2, vilket gör att priset på 
väggen höjs och hamnar på ett slutvärde på 130 200 kr.  

Prisökningen per m2 är 20 980 kr vilket gör att användande av vakuumisolering är 
ekonomiskt försvarbart om priset per m2 är högre än så. 

 

Vägg 2 innehåller mindre vakuumisolering i form av 40 mm skikt. Det här gör att 
väggen blir tjockare men samtidigt billigare. Den totala tjockleken är på 279 mm 
vilket är en minskning på 345 mm eller 55,2%. Arean som sparas blir 4,85 m2. Det 
totala priset för konstruktionen är 67 900 kr. 

Prisökningen blir 9 640 kr/m2 vilket gör att användande av vakuumisolering är 
ekonomiskt försvarbart om priset per m2 är högre än så. 
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5.6 Koppling till målet 
 

Examensarbetets mål är att utreda ur en byggnadsteknisk samt byggnadsekonomisk 
synpunkt när det är gynnsamt att använda vakuumisolering i enplansvillor. Stor 
planering krävs vid användning av vakuumisolering om det ska vara gynnsamt. På 
grund av att justering av redan existerande paneler är problematiskt i efterhand. 
Planering krävs för att få ett intakt skyddande lager runt panelerna för att förhindra 
punktering. På grund av det höga priset används sällan tjocka skikt av 
vakuumisolering utan oftast används istället en kombination av vakuumisolering och 
traditionell isolering. Detta görs även för att fylla ut tomrum mellan reglar. 
Väggkonstruktioner innehållande vakuumisolering kan vara gynnsamma i NNE-hus 
på grund av dess volymkrävande väggar. Materialet kan även med fördel användas i 
trånga utrymmen där traditionell isolering inte kan brukas. Vakuumisolering är på 
dagens marknad 20-30 gånger dyrare än traditionell isolering. I storstäder kan 
kostnadsökningen på material kompenseras med smalare väggar och en ökad boarea, 
en boarea som är mer kostsam i storstäder. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 

Kapitel sammanfattar studiens resultat. Här diskuteras arbetet samt dess 
konsekvenser. Här beskrivs arbetets begränsningar och förslag på vidare forskning 
ges. 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Under arbetets gång har sökande efter vetenskapliga referenser skett kontinuerligt, 
detta har tills större del gjorts genom Högskolebiblioteket på Jönköping University. 
De referenser som valdes ut granskades och analyserades för att undersöka om det 
kunde tillföra ny kunskap till arbetet. Kunskaper och information som garanterar hög 
validitet eftersom använda litteraturstudier bearbetar det aktuella ämnet. Samtliga 
beräkningar som genomförts i arbetet har gjorts utifrån korrekta och aktuella formler 
och bestämmelser samt kontrollräknats för att garantera trovärdigahet. Intervjuade 
personer har valts ut för skribenterna anser att dessa personer är kunniga inom 
området och kan tillföra ny kunskap till arbetet. De väggkonstruktioner som 
undersökts och används i arbetet har tagits från trovärdiga källor och genomförda 
intervjuer samt utvalda litteraturstudier. Empirin är av skribenterna opartiskt granskad 
vilket garanterar reliabilitet. 

Hur de nya NNE-husen ska byggas är en aktuell fråga inom byggvärlden. Denna 
förändring av våra byggnader kan dock göras på flera olika sätt. Att isolera byggnader 
bättre kan minska energianvändningen men också orsaka mindre problem som 
tjockare väggar vilket ger mindre boarea. Vakuumisolering kan bidra till att lösa 
problemet och det minskar tjockleken på väggkonstruktioner. Resultatet av arbetet 
visar hur vakuumisolering på ett korrekt sätt kan användas i väggkonstruktioner men 
det framhäver också nackdelar med materialet. En stor nackdel med vakuumisolering 
är dess höga pris. Vilket gör att det sällan är ekonomiskt försvarbart att använda det i 
bostadshus. 

Resultatet av arbetet svarar på målet om hur vakuumisolering kan användas i en 
enplansvilla ur en bra byggnadsteknisk synpunkt samt i vilket fall det kan bli 
gynnsamt att använda materialet, detta gör att givna frågeställningar är relevanta för 
att uppnå arbetets mål. Som Pacheco Torgal (2013) säger så används vakuumisolering 
mer och mer i bostadshus, dock oftast som problemlösare där det krävs extra 
isolering. I den enplansvilla som används i arbetet ligger vakuumisolering i 
burspråket, likaså i Villa Åkarp. 

Vakuumisolering är inte utbrett på den svenska byggmarknaden och det är svårt att 
hitta aktörer som använder eller har använt materialet. Det är svårt att komma i 
kontakt med ett företag med djupare kunskap inom vakuumisolering. Genom olika 
kontakter upprättades en kontakt med Steffen Knoll vid Morgan Advanced Materials i 
Tyskland och var till hjälp för arbetet. Det hade varit en kvalitet för arbetet att 
genomföra tester på vakuumisolering.  



Diskussion och slutsatser 

34 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

I kapitelet diskuteras metodvalen och deras relation till resultatet. Här diskuteras hur 
väl valda de är och ifall metoderna är tillämpade på rätt sätt. 
 

6.2.1 Intervjuer 
 

Valet av respondenter gjordes med avsikt på deras kunnighet inom området. Det var 
även väsentligt att få information av två olika parter - leverantörer och huvudpersoner 
i enskilda projekt som använder vakuumisolering. Avsikten med att ha intervjuer med 
två olika parter var att kunna jämföra deras svar och få en bättre helhetsbild. De två 
första intervjuerna genomfördes via mail. Anledningen till att intervjuerna skedde 
över mail var respondenternas önskemål. Kvalitén på intervjuer som genomförs via 
mail kan hålla sämre kvalité på grund av svårigheter med kompletteringsfrågor och 
följdfrågor på redan ställda frågor. Skribenternas önskan var att utföra samtliga 
intervjuer över telefon eller vid personligt möte. Ett utförande genom ett möte 
underlättar för uppföljning och diskussion. Den sista intervjun genomfördes via 
telefon, det var en kvalité och svaren blev längre och omfattade. Genomgående under 
intervjun hölls samtal och gjorde att båda parter tillsammans kunde skapa ett bra 
underlag. Intervjuerna gav hög validitet när informationen stämde överens med 
litteraturstudierna. Samtliga frågor som ställdes under intervjuerna var icke styrande 
frågor för att garantera en hög kvalité och öppna för diskussion. 

6.2.2 Litteraturstudier och Dokumentanalys 
 

Under hela arbetet fanns strävan efter att ha en hög kvalité på samtliga vetenskapliga 
referenser och dokument. Referenser och dokument gav arbetet en hög standard samt 
kunna garantera hög reliabilitet. Grunden till arbetet lades i Bakgrunden och 
Problembeskrivningen, kapitelen är avgörande för det fortsatta arbetet. Ambitionen 
var tydliga argumentationer som öppnar för fortsatt fördjupning inom ämnet.   

6.2.3 Beräkningar 
 

Beräkningar är en bärande metod i arbetet och det har delvis använts för att besvara 
samtliga frågeställningar. Att ha korrekta kostnadsuppgifter för material var alltid en 
ambition. Samtliga beräkningar har gjorts med noggrannhet och har även kontrollerats 
för att säkerställa trovärdighet.    
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6.2.4 Enkät 
 

I studiens tidiga planeringsstadium fanns tankar på att använda enkät som en möjlig 
metod, det som skulle uppnås genom enkäten var att de tillfrågade skulle få besvara 
frågor om vad de prioriterar mest, mindre boarea och billigare väggkonstruktion eller 
tvärtom och en förhöjd kvalité på rummet. Tanken var även att de tillfrågade skulle 
äga bostäder som innehåller vakuumisolering i väggkonstruktion eller personer som 
var intresserade av att köpa en sådana bostad.  

De problem som uppstod för att genomföra en sådan enkät var dels att det skulle vara 
svårt att hitta potentiella respondenter då vakuumisolering idag inte är utbrett i 
Sverige. Enkäter är svåra att genomföra då de krävs ett visst antal respontenter för att 
få en bra bild. Resultaten kan bli inkorrekta eftersom att respondenterna kan tolka 
frågorna på olika sätt. Detta gjorde att enkäter ersattes med intervjuer med 
branschkunniga personer.  

6.2.5 Experiment 
 

Att genomföra experiment kan tillföra validitet till arbetet men är också kostsamt. Det 
fanns tankar om att genomföra olika experiment på vakuumisoleringspaneler men det 
avslogs då finansiering för sådana typer av projekt saknades. 

 

6.3 Begränsningar 
 

De väggkonstruktioner som framtagits i studien anpassar sig inte enbart för 
enplansvillor utan kan med fördel användas i flerplansvillor. De är inte heller bundna 
till projektet eftersom de kan ge en generell idé om hur väggkonstruktioner 
innehållande vakuumisolering kan utformas. Arbetet har berört renoveringsprojekt 
innehållande vakuumisolering men ingen djupare forskning inom ämnet har bedrivits, 
de väggförslag som tagits fram lämpar sig för nybyggnation. Hållfasthetsberäkningar 
gäller enbart för det här specifika fallet. 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
 

Arbetet visar att vakuumisolering har potential och kan vara problemlösare i olika 
situationer som kan uppstå vid både nybyggnation och renovering. Tekniken har 
fördelar i bland annat trånga utrymmen där effektivare isoleringsmaterial krävs, men 
även i stadskärnor där priset per kvadratmeter boarea är avsevärt högre (Pacheco 
Torgal, 2013). Det visas genom ritningar och beräkningar som visar att det går att 
spara boarea med användande av vakuumisolering. Genom de nya förslagen från EU 
blir väggkonstruktioner i allmänhet tjockare och det kan försvåra estetiken i en 
byggnad, vilket kan genom vakuumisolering förenklas. 
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Det är svårt att i punktform konstruera en lista för hur och var vakuumisolering 
används på bästa sätt. En fördel finns i större städer där boarean generellt sätt är 
dyrare per kvadratmeter, vilket kan öppna för användning av vakuumisolering. Det är 
viktigt att jobba varsamt med materialet, punktering av paneler ska undvikas, speciellt 
vid transport och applicering. Punkterade paneler får ett värmemotstånd som ligger 
långt ifrån dess ursprungliga värde. Men också för att vakuumisolering är ett dyrt 
material att köpa in och det är ekonomiskt samt byggnadstekniskt rätt att minimera 
spill. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 

Fördjupning inom ämnet med hänsyn till fler parametrar kan ske för att säkerställa 
ännu högre kvalité på väggkonstruktionerna. Genom att använda valda 
väggkonstruktionerna och ställa de mot högre krav ökas kvalitén på konstruktionen. 
Förslag på frågeställningar som kan besvaras är. 

• Hur byggs en väggkonstruktion med stålregel innehållande VIP? 
• Hur ser en väggkonstruktion ut som öppnar för ett enkelt byte av punkterade 

VIP? 
• Hur går köldbryggor i en vägg med VIP? 
• Kan VIP användas i tak- och golvkonstruktioner? 
• Är fuktangrepp ett problem vid användning av VIP? 
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Bilagor 
Bilaga 1 Elanvändning 

Bilaga 2 Innehåll i Vägg K 

Bilaga 3 Innehåll i Vägg 1 & Vägg 2 

Bilaga 4 Planlösning 

Bilaga 5 Planlösning (zoom) 

Bilaga 6 Vägg K 

Bilaga 7 Vägg 1 

Bilaga 8 Vägg 2 

Bilaga 9 U-värdeberäkningar 

Bilaga 10 Materialkostnader 

Bilaga 11 Lastberäkningar 

Bilaga 12 SB-balk qdb 

Bilaga 13 SB-balk qdfrek 

Bilaga 14 SB-balk pelare 

Bilaga 15 Takstolsboken 

Bilaga 16 Sektion K-ritning 

Bilaga 17 Intervju med Steffen Knoll vid Morgan Advanced Materials 

Bilaga 18 Intervju med Karin Adalberth, skapare av Villa Åkarp 

Bilaga 19 Intervju med Pär Johansson, forskarassistent vid Chalmers University 

 

 

 

 

 

Varje bilaga numreras enligt denna förteckning högst upp i vänstra hörnet på 
respektive bilaga. Varje bilaga anges på ny sida.



Ej eluppvärmda byggnader, t. ex pellets, fjärrvärme, olja, ved 

Specifik energianv. 

[kWh/m2/år] 

Zon I Zon II Zon III Zon IV 

Småhus 130 110 90 80

Småhus <50 m2 - - - - 

Flerbostadshus 115 100 80 75

Flerbostadshus <50 m2 125 110 90 80 

Lokaler 105 90 70 65

Lokaler <50 m2 - - - - 

Tabell 1, specifik energianvändning i ej eluppvärmda byggnader (författarens figur med fakta från Boverket, 
2015b) 

Eluppvärmda byggnader, t. ex direktverkande el, vattenburen el, alla typer av 
värmepumpar 

Specifik energianv. 

[kWh/m2/år] 

Zon I Zon II Zon III Zon IV 

Småhus 95 75 55 50

Småhus <50 m2 - - - - 

Flerbostadshus 90 70 55 50

Flerbostadshus <50 m2 85 65 50 45 

Lokaler 85 65 50 45

Lokaler <50 m2 - - - - 

Tabell 2, specifik energianvändning i ej eluppvärmda byggnader (författarens figur med fakta från Boverket, 
2015b) 

Bilaga 1



22x145 panel (enkelfasspont)
28 luftspalt
9 glasroc
250  mineralull
12 plywood
220 mineralull+träreglar
- plast-folie
70 mineralull+träreglar
13 gips

624

62
4

Vägg K

Bilaga 2



22x145   panel (enkelfasspont)
28 luftspalt
9 glasroc
182 U-reglar
45  mineralull
40+40 vakuumisolering
57 mineralull
- plast-folie
13 gips

22x145 panel (enkelfasspont)
28 luftspalt
9 glasroc
45  XPS-skiva
40 vakuumisolering
15 XPS-skiva
12 OSB
95 mineralull+träreglar
- plast-folie
13 gips

27
9

25
4

254

279

Vägg 1

Vägg 2

Bilaga 3



12 m²
Sovrum

10 m²
Sovrum

15 m²
Sovrum

9 m²
Badrum

10 m²
Tvätt

69 m²
Vardagsrum

4 m²
Badrum

29 m²
Kök

12 m²
Hall

30
00

10
62

4

4500 8624 4500

Planlösning enplansvilla 1:40

Bilaga 4



Plan zoom 1:90

Takstolar 1:20

Bilaga 5



Plan zoom 1:90

Zoom vägg K 1:20

Bilaga 6



Area = 5,2 kvm

Plan zoom 1:90

Zoom vägg 1 1:20

Detalj pelare

Detalj pelare 1:5

IPE100 (S235)

Bilaga 7



Area = 4,85 kvm

Plan zoom 1:90

Zoom vägg 2 1:20

Detalj pelare

Detalj pelare 1:5

IPE100 (S235)IPE100 (S235)

Bilaga 8



2 U-värdesberäkningar 

U-värdesmetoden         λ-värdesmetoden 

Anteckningar: 

U-värdesmetoden:

R = d/λ

(0,9)/(Risolering)  + (0,1)/(Rträ) =  U-värde

λ-värdesmetoden: 

R = d/λ

λ-värde för (Riso+trä)= (0,9*0,037+0,14*0,1)=0,0473 

U=1/R 

Umed= (2*U λ*UU) / (U λ+UU) 

Umed =  0,071 W/m2*K 

Bilaga 9



U-värdesmetoden         λ-värdesmetoden 

Anteckningar: 

U-värdesmetoden:

R = d/λ

(0,87)/(Risolering)  + (0,1)/(Rträ+isolering) + (0,03)/( Rträ) =  U-värde

λ-värdesmetoden: 

R = d/λ

λ-värde för (Riso+trä)= (0,9*0,037+0,14*0,1)=0,0473 

λ-värde för (Riso+trä)= (0,97*0,037+0,14*0,03)=0,04009 

λ-värde för (RVIP+trä)= (0,97*0,004+0,14*0,03)=0,00808 

U=1/R 

Umed= (2*U λ*UU) / (U λ*UU) 

Umed =  0,066 W/m2*K 



U-värdesmetoden         λ-värdesmetoden 

Anteckningar: 

U-värdesmetoden:

R = d/λ

(0,9)/(Risolering)  + (0,1)/(Rträ) =  U-värde

λ-värdesmetoden: 

R = d/λ

λ-värde för (Riso+trä)= (0,9*0,037+0,14*0,1)=0,0473 

U=1/R 

Umed= (2*U λ*UU) / (U λ+UU) 

Umed =  0,068 W/m2*K 
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Hållsfastighetsberäkningar 

Limträbalk 180mm x 90mm 

S  i Ce Ct  Sk 

Sk = 2,0 (Linköping) 

S = 0,8*1,0*1,0*2,0 = 1,6 kN/m2 

Egenvikten, gk = 0,74 kN/m2 

Lastkombinationer (säkerhetsklass 3, d = 1,0) 

qda = d*1.35*gk +   d*1.5*0i*qki  

qda = (1,0*1,35*0,74) + (1,0*1,5*0,7*1,6) = 2,68 kN/m2  

qdb = d*0.89*1.35*gk + d*1.5*qkhuvud   (d*1,5*0i*qki) 

qdb = (1,0*0.89*1.35*0,74) + (1,0*1.5*1,6) = 3,29 kN/m2 

qdfrek = gk + 1huvud*qkhuvud    (2i*qki) 

qdfrek = 0,74 + (0,4*1,6) = 1,38 kN/m2 
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Nedböjningskontroll  

∂max
till = l/400, l = 3186 mm, 3186/400=7,97 mm 

∂max
mitt  = (5*qdfrek*l4)/(384*E*I)  

Emean = 13 000 MPa 

Kdef = 0,60 (klimatklass 1) 

Ed,slutlig = Emean / 1 + Kdef = 13000/1,6 = 8 125 000 kPa 

I =bh3 / 12 = 0,09*0,1803 / 12 = 4,374*10‐5 

∂max
mitt  = (5*1,38*103*3,1864)/(384*8125*106*4,374*10‐5) = 0,0052m = 5,2mm 

∂max
till > ∂max

mitt  ‐‐‐> ok!

7,97 mm > 5,2 mm

Nedböjningskontroll gjord och godkänd för limträ 180mm*90mm (CE L40c) 



Utnyttjandegrad 

Med = QdL2/8 = (3,29*3,1862)/8 = 4,1744 kNm 

Ved = QdL/2 = (3,29*3,186)/2 = 5,24 kNm 

Momentkapacitet 

Mrd = Wel*fmd  = 21,12*106*0,000486 = 10,26432 kNm  

Wel = (b*h2)/6 = (0,09*0,1802)/6 = 0,000486 m3

fmd = kmod*kh*(fk/ γm) ‐‐> 0,8*1,1*(30/1,25)= 21,12 MPa 

γm = 1,25 

fk = 30,0 MPa 

kh = 0,8 

kmod = min 1,1 eller [ (600/180)0,1 ] = 1,12 ‐‐> 1,1 

Mrd > Med ‐‐> ok! 

Utnyttjandegrad = Med / Mrd ‐‐> 4,1744 / 10,26432 = 41,0 % 

Tvärkraftskapacitet enligt Eurocode 

Vrd = (bef*h*fvd) / 1,5 = (0,0603*0,180*2,048*106) / 1,5 = 15,0 kN 

h = 180 

bef = b*kcr = 0,09*0,67 = 0,0603 m 

fvd = kmod*kh*fvk/ γm = 0,8*1,0*3,2/1,25  = 2,048 MPa 

Vrd > Ved ‐‐> ok! 

Utnyttjandegrad = Vrd / Ved ‐‐> 5,24 /15,0 = 34,9 %  



Pelare 1 (IPE 100 – S 235) 

Vindlaster 

W = We – Wi = ( qp*cpe) – (qp*cpi) = qp (cpe ‐ cpi) 

cpi = +0,2 eller ‐0,3 (minst 

gynnsam) 

Ce (z) = 1,05 ( Terrängtyp IV) 

vb = 24 m/s (Linköping)  

qp = 378 N/m2 

e > eller = d 

Zone D > 10 m2 ‐‐> Cpe,10

Zone A & B < 10 m2 ‐‐> Cpe,1 

Zone A = ‐1,4 

Zone B = ‐1,1 

Zone D = + 0,8 

W = qp (cpe ‐ cpi)   

WA = 0,378 * ( ‐1,4 ‐0,2 ) = ‐0,6048 kN / m2

WB = 0,378 * ( ‐1,1 ‐0,2 ) = ‐0,4914 kN / m2

WD = 0,378 * ( 0,8+0,3 ) = 0,4158 kN / m2



Vindlast = 0,6048*(3/5)*2,22 = 0,81 kN/m 

qdvind = d*1,5*0v*w = 1,0*1,5*0,3*0,81 = 0,365 kN/m 

0,25*Atak = 8,1675 m2 ‐‐> 8,1675*3,29 = 26,87 kN 

M2 = NEd * ( (NB / NB‐NEd)* (E0,d + v1)) + M1

NB = E*I * (π2 / Lc2) = 210 000*1,710*106* (π2/22202)= 615308,1494 N = 719,1 kN 

E = 210 GPa 

I = 1,710*106 mm4

A = 1032 mm2 

Lc = 2220 mm 

E0,d = L / αbow = 2,22 / 250 = 0,00888 m 

V1 = (5*qdvind*L4) / (384*E*I) =  

(5*0,81*103*2,224) / (384*210*109*1,710*10‐6) = 0,00071 m 

M1 = (qdvind*L2) / 8 = (0,81*103*2,222) / 8 = 1,1078 N 

M2 = NEd * ( (NB / NB‐NEd)* (E0,d + v1)) + M1

= 26,87 ( 719,1 / (719,1 – 26,87) * (0,00888 – 0,00071)) + 1,1078 = 1,336 kNm 

cd = M2/Wel + NEd/Af = (1,336*103*103)/(34,2*103) + (26,87*103)/1032) = 65,097 MPa 

M2 = 1,336 kNm 

Wel = 34,2*103 mm3   

NEd = 26,87 kN  

Af = 1032 mm2  

cd/fy 

cd = 65,097 MPa

fy  = 235 MPa    ‐‐>   65,097/235 = 0,277 = 27,7%  



SBbalk v 9.0

Utgåva: 2015-01-12

Fil

Projekt
Examensarbete

Ärende
Qdb -180x90 Limträ (L40c)

Sida

Littera

Utfärdad av
E.S

Kontroll
A.C

Datum
2015-12-08
Tid

14:48:26

0 1

3.186

Last :

(Tot / (Fri)

3.3/(0) kN/m 3.3/(0) kN/m

3.18

4.17Mf (kNm):

0Ms (kNm):

5.24

-5.24

Vh   (kN):

Vv   (kN):

5.2

5.2

5.2

5.2

Rmax :

Rmin :

b=90 h=180 (L40c)   Vippningsstagad   MRd: 11kNm  VRd: 16kN Utnyttjande: 40% Nedböjning: 12.4mm
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SBbalk v 9.0

Utgåva: 2015-01-12

Fil

Projekt
Examensarbete

Ärende
Qdb -180x90 Limträ (L40c)

Sida

Littera

Utfärdad av
E.S

Kontroll
A.C

Datum
2015-12-08
Tid

14:50:04

0 1

3.186

Last :

(Tot / (Fri)

1.4/(0) kN/m 1.4/(0) kN/m

3.18

1.75Mf (kNm):

0Ms (kNm):

2.2

-2.2

Vh   (kN):

Vv   (kN):

2.2

2.2

2.2

2.2

Rmax :

Rmin :

b=90 h=180 (L40c)   Vippningsstagad   MRd: 11kNm  VRd: 16kN Utnyttjande: 17% Nedböjning: 5.2mm
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SBbalk v 9.0

Utgåva: 2015-01-12

Fil

Projekt
Examensarbete

Ärende
Pelare - IPE100 (S235)

Sida

Littera

Utfärdad av
E.S

Kontroll
A.C

Datum
2015-12-11
Tid

11:42:25

0 1

2.22

26.87 kN

Last :

(Tot / (Fri)

0.4/(0.4) kN/m 0.4/(0.4) kN/m

2.22

0.13Mf (kNm):

-0.22 0Ms (kNm):

0.51

-0.3

Vh   (kN):

Vv   (kN):

48.9

-48.4

0.3

0

Rmax :

Rmin :

IPE100 (S 235)   Vippningsstagad   MRd: 9kNm  VRd: 49kN NbRd: 260kN Utnyttjande: 14% Nedböjning: 0.1mm
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22
20

18
0

24
98

27.00°

IPE100 (S235)

Limträ 180x9090-vinkel 18
0

100

Sektion 1:15

Detalj PL  1:15

Detalj PL
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Intervju med Steffen Knoll vid Morgan Advanced Materials 

 

Why did your company start working with vacuum insulation? 

 

Coming from the microporous field, it seemed to be an interesting niche 

product, back in 1990 

 

Which framing material do you use in your wall structures containing 

vacuum insulation? 

 

The covering of VACUPOR is EPS 

 

 

What is according to you the main advantages and disadvantages of 

vacuum insulation? 

 

The pros are low thermal conductivity which leads to very low thickness. 

 

The cons are that it is sensitive to mechanical damages 

 

In a wall structure containing vacuum insulation, do you usually 

combine traditional insulation with vacuum insulation or do you use 

vacuum insulation only? (traditional insulation being e.g. mineral wool) 

 

VACUPOR need to be protectec in the wall, mainly by EPS 

 

Is there greater demand for vacuum insulation since EU presented their 

strategy and goals for 2020? 

 

Every tougher regulation brings more demand in high performance 

insulation 

 

What is the price of your vacuum insulation? 

 

As a rule of thumb, the price for a 20 mm panel is roughly 100 euro / m2 
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Intervju med Karin Adalberth, skapare av Sveriges första plusenergihus 
Villa Åkarp 

Hur kom idén till att bygga och gestalta ett plusenergihus? 

 Vid fikabordet på jobbet 

Vilka var det största utmaningarna med att bygga ett plusenergihus? 

 Att få med sig alla projektörer och entreprenörer 

Vad var din roll i projektet Villa Åkarp? 

 Projektledare, energidesigner och fuktsakkunnig 

Varför valde du/ni att använda vakuumisoleringspaneler? 

Prova en ny produkt som fanns på marknaden. Den var också 

tillämpbar för att vinna geometrisk volym. 

Hur ser väggkonstruktionen ut med vakuumisoleringspanelerna? 

 Bifogar en detalj på detta; 
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Nedan finns även en detalj på takkonstruktionen av takkupan; 

 

 

Fanns det svårigheter med att använda vakuumisoleringspaneler, och i 
sådana fall – vad var det största problemet? 

 Transportera och hantera den utan att punktera den. 

Tror du att det finns en framtid i vakuumisolering inom byggnadsteknik? 

 Ja det tror jag 

Tänkte du att det skulle vara – rent ekonomiskt – värt att använda 
vakuumisolering i och med att ni fick större boarea (BOA) till samma 
byggnadsarea (BYA)? 

 Nej inte ekonomiskt men estetiskt 

 

 

 

Uppföljningsfrågor; 



Var det aktuellt att använda andra högeffektiva isoleringsmaterial, i sådana 
fall vilka? 

Avsåg att använda airglass, men tyvärr kunde inte detta företag 

prestera denna isolering när det väl blev tidpunkt för leverans till 

huset. 

 

 

 



Intervju med Pär Johansson, forskarassistent vid Chalmers 
 
Vad är din bakgrund? 
 

Jag har läst på Chalmers, väg och vatten började vid 2005 och tog 
examen vid 2010 sen började jag doktorera direkt vid 2010 och gick 
på det här doktorandprojektet och sen så disputerade jag på våren 
2014 och efter det så har jag fortsatt jobbat på Chalmers som 
forskarassistent där jag jobbar med olika projekt till exempel 
vakuumisolering. Vi är med i ett internationellt projekt där man tittar 
på vakuumisolering och andra superisoleringsmaterial och titta på 
långtidseffekterna. Så det är ett ganska spännande och aktuellt ämne 
med superisolering och det är något som prioriteras. Det började 
2014 och pågår till 2017. 

 
Hur länge har du forskat om vakuumisolering och hur omfattande har 
din forskning varit? 
 

Jag började min doktorandbana 2010, i Januari. Vi hade kontakt med 
Familjebostäder som äger landshövdingehuset och dom var 
intresserade av att testa nya isoleringsmaterial. Så det var ganska 
snabbt som vi beslutade oss för att vakuumisolering var intressant att 
testa. 
 

Beslutade du att testa vakuumisolering i samråd med Familjebostäder? 
 

Ja precis, dom skulle ändå göra en renovering så dom ville testa att 
tilläggsisolering samtidigt som dom gjorde åtgärder på fasaden. Dom 
fanns med från början så att vi letade tillsammans efter ett passande 
kvarter att isolera och så hittade vi detta. 
 

Har du alltid jobbat med vakuumisolering eller beslutades det i 
samband med projektet? 
 

Egentligen var tanken att det skulle handla om högpresterande 
isolering och vakuumisolering finns ju med där.  
 

Så det var mer att ni i samråd kom fram till att vakuumisolering verkar 
intressant? 
 

Precis. Det var ju det som var enklast tänkte vi. Att använda oss av. 
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Hur kom idén till att tilläggsisolera Landshövdingebyggnaderna? Var 
det Familjebostäder som tog kontakt med dig? 
 

Ja det kan man väl säga, i princip. Det var ju ett forskningsprojekt så 
det söktes ju finansiering från Formas (forskningsrådet) för att 
genomföra och då var Familjebostäder med som medsökande. Så det 
var egentligen innan jag började som Familjebostäder pratade med 
en professor på Chalmers, Karl-Erik Hagentoft, så det är han som 
från början ligger bakom det och sen blev jag anställd som doktorand 
i projektet. Chalmers ansökte och Familjebostäder stödde ansökan. 

 
Vad var din roll i projektet? 

Projektet var mitt doktorandprojekt , jag forskade om 
vakuumisolering och tillämpningsobjekt. Jag var med och tog fram 
lösningen som vi byggde på huset. Min roll i början var inte så 
jättestor utan det har varit sedan uppföljningsfasen att ta hand om 
den mätdata som producerats och följa upp hur väggen mår bra och 
påverkats av tilläggsisolering och hur vakuumisoleringspanelerna 
presterar. Sen har jag gjort en del beräkningar på hur värme- och 
fuktegenskaperna i väggen förändras med tilläggsisolering. Och så 
simulerar jag lite olika exempel. Så man kan väl säga att jag var en 
typ av konsult i projektet. 

Varför valde ni att använda vakuumisolering? 

Vi kände väl att det var roligt att vara först, men sen finns det ju 
andra material också som vi inte hade så jättebra koll på och just i 
med att det här är kulturminnesmärkt hus så var vi tvungna att välja 
ett material som var tunt och vakuumisolering går att göra tunt.  

Var det aktuellt att använda något annat isoleringsmaterial? 

Det fanns tankar att använda aerogel men den är inte så trevlig att 
arbeta med på en byggarbetsplats var något som vi såg och med 
tanke på tidspressen vi hade för att ta fram en lösning så kände vi att 
vakuumisolering var mest intressant. 

Fanns det svårigheter att använda vakuumisolering, och isåfall vad var 
största problemet med att använda sig av vakuumisolering? 
 

Det är ett gammalt hus från 1930 så har det satt sig en hel del i 
fasaden och vakuumisolering går ju inte att anpassa på 
byggarbetsplatsen och dom måste ju måttbeställas från fabrik. Så det 



var ju ett problem att vi var tvungna att utveckla en lösning som var 
flexibel, och ändå fungerar på huset och inte blir ett allt för stort 
arbete när det ska byggas på plats. Sen hade vi de som skulle utföra 
arbetet. Dom var vi tvungna att prata med och informera hur 
panelerna fungerar att de lätt kan skadas. 

 
Var det några paneler som blev skadade? 
 

Ja, det var 3 stycken.  
 
Det anses väl vara ett litet svinn? 
 

Ja, som tur var hade vi beställt några extra så vi kunde ersätta de som 
var skadade. Sen vet vi inte om dom skadade under transporten till 
Göteborg eller om dom skadades när dom monterades på väggen. Det 
upptäckte vi först när dom var monterade. 

 
Ni upptäckte det när dom monterats? 
 

Ja, det ser man ganska tydligt på dom att ytan inte är likadan som en 
panel som har vakuum i sig. Folien släpper så det såg vi innan vi 
byggde för väggen när vi kollade på alla paneler. 

 
Var beställde ni panelerna ifrån? 
 

Det var från ett tyskt företag. 
 
Vi har varit i kontakt med Morgan Advanced Materials, känner du till 
dom? 
 

Ja dom hette något annat då men det är det företaget vi beställde av. 
Porextherm hette dom då. 

 
Du har varit på studiebesök i Tyskland, hur var det besöket? 
 

Jag åkte ner och träffade en arkitekt som har jobbat med 
vakuumisolering för att få kunskap om hur dom tänker där nere. Det 
var under processen när vi funderade på vilka material vi skulle ha. 
Då skulle jag ändå ner till Munchen och passade på att besöka dom. 

 
Fick du någon ny kunskap? 
 

Ja det fick jag ju, jag fick besöka ett hus där dom har 
vakuumisolering och vi valde en liknande konstruktion som dom har 
där. Nu var det en ny byggnad så dom hade lite andra förutsättningar 



än vi har när vi jobbar med renovering, så fick göra lite andra 
åtgärder. 

 
Så du hade hjälp av besöket? 
 

Ja det hade jag, sen hade vi lite kontakt efteråt och bollade lite idéer 
med dom där nere. 

 
I vilka utrymmen fick ni använda er mineralull istället för VIP? 
 

Det är ett gammalt hus så vi gjorde en laserscanning av huset och vi 
såg att det var väldigt många mått som inte var jämna. Och det fanns 
ganska många ställen som inte hade samma mått och då tyckte vi att 
det var bättre att bättre att använda standardiserade mått på 
panelerna och fylla tomrummen med mineralull. Så det var 
framförallt runt fönsterna vi fick använda mycket mineralull. Och sen 
för att kunna ha någonting att spika i. 
 

Hur är vakuumisoleringspanelerna monterade i väggkonstruktionen? 
(Med fästen, mellan reglar..?) 
 

Vi limmade dom mot en plastfolie som vi satte på utsidan av den 
gamla bärande väggen. Vi täckte hela tegelväggen och så limmade vi 
fast panelerna och sen på utsidan av panelerna så har vi en 
mineralullsskiva som klämmer fast panelerna.  

 

Har det gjorts nya mätningar på vakuumisoleringen än vad som finns i 
rapporten? 
 

Ja det har det gjorts, vi mäter ju på ganska få ställen men på dom 
platserna vi har mätt så ser det väldigt bra ut. Men för att kunna 
konstatera det så måste man egentligen kunna ta ner fasaden och 
kolla på varje panel för sig.  

 
Vad kostade vakuumisoleringen? 
 

Vi köpte dom för 800 per m2 exklusive moms.  
 

 

 

 



Tror du det finns en framtid i vakuumisolering inom byggnadsteknik? I 
så fall hur kan det användas? 
 

Ja, det tror jag definitivt. Nu är dom ju ganska dyra i dagsläget så 
just nu är det ju för specialtillämpningar. Till exempel k-märkta 
byggnader eller skyddade hus där du inte kan göra så mycket men 
ändå måste spara energi eller göra åtgärder för att öka den termiska 
komforten för dom som bor i husen. Dom här husen är ju ofta ganska 
dragiga och kalla. Och så har vi speciella platser där man inte får 
plats med så mycket isolering som i köldbryggor och under golv och 
andra ställen. Platta tak är en tillämpning som är ganska spridd i 
Schweiz där dom lägger ganska mycket vakuumisolering i platta tak 
just för att dom har takterrass och så vill dom ha ett jämnt trappsteg 
ut från sitt hus. 

 
Finns det någon ekonomisk försvarbarhet för att använda 
vakuumisolering? 
 

Det beror ju på var du bygger. Det finns studier gjorda där man tittar 
på bostäder i London och där är det helt klart värt att investera det 
extra för att få uthyrbar yta.  

 
Du förekommer ganska frekvent när man söker på vakuumisolering 
och Sverige är det något du vet om? 
 

Ja det kan jag tänka mig, det är väl inte så många som är ute i media 
och skriver när dom använder vakuumisolering men jag vet ju fler fall 
där man i alla fall har pratat om att använda vakuumisolering men 
sen vet jag inte hur många som har blivit byggda. Jag har pratat med 
bland annat Skanska som bygger Nya Karolinska i Stockholm där 
dom bygger en ganska stor aula och där pratade dom om 
vakuumisolering men jag tror dom valde en annan lösning till slut. 
Sen vet jag att dom byggde ett hus i Malmö som skulle sitta ihop med 
ett annat men det blev försenat, och det första huset skulle isoleras 
med det andra husets yttervägg så det fanns ingen isolering i den 
väggen och då var dom tvungna att använda vakuumisolering, jag 
tror dock att den togs bort när det andra huset var klart. 

 
Är det många som hör av sig till dig och vill ha inspiration? 
 

Det händer ju då och då, det kanske är någon i månaden som mailar 
eller ringer. 

 


