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Sammanfattning 

 
Byggnadssektorn står för 36 % av utsläppen av CO2 till miljön och ungefär 40 % av världens 

totala energianvändning. Byggnader med större energieffektivitet och hållbarhet har potential 

att minska: den slutliga energianvändningen, utsläpp av växthusgaser, materialutvinning och 

användning av dricksvatten. Det är därför viktigt att utföra åtgärder för befintliga och 

blivande byggnader samt undersöka alternativa byggnadssätt och material som  kan innebära 

en minskad energianvändning och en begränsning av miljöpåverkan.  

 

Syftet med denna rapport är att undersöka värmeflödesegenskaperna för sexton olika 

isoleringsmaterial, av vilka fjorton stycken är mindre vanliga i byggnadssammanhang, samt 

att undersöka hur luftflödet för ett väggparti förbättras av att den lerklinas på en respektive två 

sidor. Experimenten för värmeflöde utfördes med hjälp av Hotbox-Coldbox metoden. Boxen i 

studien hade en kammare som kyldes ner och därmed representerade utetemperatur medan 

den varma temperaturen i lokalen, som boxen stod i, fick representera ett varmt inneklimat. 

Väggarna undersöktes med hjälp av värmeflödesmätare och temperaturgivare som placerades 

på väggytorna. Temperaturgivare placerades även upphängd inuti och utanför boxen för att 

åskådliggöra luftens temperatur inuti boxen och i lokalen.  

 

Samma box användes för lufttäthetsprovningen, då hopmonterad med en fläkt som drog ut 

luften med ett undertryck ur boxen och skapade en tryckskillnad som innebar att luftflödet 

genom väggpartiet kunde beräknas med hjälp av en strypfläns.  

 

Den empiriska studiens resultat för värmeflödesmätningen visar och jämför R-värden, 

lambdavärden (λ) och U-värden för konventionella och alternativa material. De bästa 

värmeflödesegenskaperna fick cellplasten, följd av mjuk träfiberskiva och klippt halm. Det 

isoleringsmaterial som presterade sämst i mätningarna var lerhalmen, men då dess dåliga 

värden troligen härrör från ett konstruktionsfel bör det vara torv som egentligen har sämst 

värmeisolerande egenskaper. 

 

Resultaten från luftflödesmätningen visar att en vägg med lerklining på båda sidorna av 

konstruktionen nästan är 2,5 gånger mer lufttät än en vägg med enbart en yta lerklinad och 3,3 

gånger bättre än den vägg som inte alls lerklinats. 

 

De slutsatser som kunde dras av arbetet är att en del av de alternativa materialen (klippt halm 

och mjuk träfiberskiva) har goda möjligheter att agera som substitut för mer konventionella 

material under förutsättning att det utförs ytterligare forskning av dem. Det som skulle behöva 

undersökas närmre är, till exempel, deras fuktegenskaper eftersom naturliga material har en 

högre fuktkänslighet. Vidare bedöms det att lufttätheten förbättras markant av både en- och 

tvåsidig lerklining, men att den tvåsidiga är att föredra.  

 

Nyckelord: Hotbox-Coldbox, värmeisolering, alternativ isolering, lerklining, lufttäthet, 

hållbarhet 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

The building sector produces 36 % of the CO2 emissions to the environment and claims 

approximately 40 % of the worlds total energy usage. Buildings have a potential of reducing 

the net usage of energy, emissions of greenhouse gases, material extraction and usage of 

drinking water if they were to have a bigger energy efficiency and be more sustainably built. 

This is why it is of importance to intervene and review alternative ways of constructing 

buildings and different materials which can result in a reduced energy usage and a limited 

environmental footprint.  

 

The objectives of this report is to examine the properties of heat flow through sixteen 

different materials of insulation, fourteen of these are alternative, less conventional. It also 

investigates how the airflow of a wall will improve by using a technique of wattle and daub 

on its facade.  

 

The heat flow experiments were conducted with the use of the Hotbox-Coldbox method. The 

box in the tests had one chamber, which were cooled and thereby representing an outer 

temperature and the warm temperature in the room surrounding the box represented an inner 

climate. The walls were studied using heat flow measurers (Hukseflux) and temperature 

sensors on the inner and outer surfaces of the wall. Temperature sensors were also placed 

inside and outside the box in order to show the temperature of the air inside the box and in the 

surrounding room. The same box were used for the investigation of airflow, but then rigged 

with a fan which blew out the air inside the box. The difference in pressure that was created 

meant that the airflow through the wall could be calculated by using an orifice plate. 

 

The results of the empirical study visualizes and compares R - values, lambda values (λ) and 

U - values for conventional and alternative materials. The expanded polystyrene insulation 

had the best values, followed by the soft board of wood grain and the sheared straw. The 

material performed the poorest was the straw which was mixed with clay. Though, because its 

values probably were due to faulty construction of the insulation, the poorest achievement 

should belong to the peat insulation. The airflow measurement showed a wall with two sides 

prepared with wattle and daub performed almost 2.5 times better than a wall with only one 

side prepared and 3.3 times better than a wall with no surface treatment. 

 

Conclusions can be made out of the study that some of the alternative insulation materials 

(sheared straw and soft board of wood grain) has potential for acting as a substitute for 

conventional materials, though further research is required. The amount of airflow is deemed 

to be improved by wattle and daub although it is best if it is applicated on two sides. 

 

Key words: Hotbox-Coldbox, heat insulation, alternative insulation, wattle and daub, airflow, 

sustainability 



 

 

 

 

Förord 

 

Detta examensarbete är den avslutande delen av Byggnadsingenjörsprogrammet [180 Hp] 

med inriktning arkitektur och miljö vid högskolan i Gävle. Arbetet, som har utförts under en 

period av tio veckor på laboratoriet Heimdall vid högskolan i Gävle berör lerklining och 

alternativa isoleringsmaterial. Det innefattar en jämförelse mellan vanliga isoleringsmaterial 

och alternativa samt inverkan på lufttäthet av lerklining.   

 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till föreningen Kulturand och Marjo Marthin, Lars-

Erik "Lärkan" Hagström m.fl. som har tagit sig tid till konstruktionen av våra testväggar, val 

av material och lerklining. Ett stort tack går även till vår handledare Jan Akander, som 

bidragit stort med givande diskussioner och råd angående arbetet med studien samt, med sin 

erfarenhet och kunskap, varit till mycket god hjälp och stöd. Vi vill dessutom ge ett tacka till 

Elisabet Linden för hennes hjälp i samband med val av mätinstrument, installation och 

programmering av dessa samt för hennes goda råd i samband med användningen av 

utrustningen. 

 

Vi vill också passa på att tacka Thomas Carlsson och Rickard Larsson som bidragit praktiskt 

med kunskap och erfarenhet i samband med riggning av Hotbox-Coldboxen samt vid 

montering och komplettering av våra väggprover.   

 

Tack även till er som inte blivit nämnda, alla ni som har frågat om hur arbetet har fortlöpt och 

intresserat sig, det har varit mycket uppskattat från vår sida! 

 

Gävle, juni 2016 

Linneá Mårtensson och Anna Wiklund 

 



 

 

 

 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................................ 1 
1.1 Bakgrund......................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte och mål ................................................................................................................... 2 
1.3 Avgränsningar ................................................................................................................ 3 

1.4 Målgrupp ......................................................................................................................... 3 

2 Teori och litteraturstudie ...................................................................................................... 3 
2.1 Undersökning av värmeflöde hos isoleringsmaterial: Hotbox-Coldbox ................... 3 

2.1.1 Värmeisoleringsmaterial ........................................................................................... 4 
2.2 Lufttäthetsprovning ....................................................................................................... 5 

2.2.1 Varför bygga lufttätt? ................................................................................................ 5 
2.2.2 Hur lufttätt ska man bygga? ...................................................................................... 6 
2.2.3 Lerklining .................................................................................................................. 7 

2.2.4 Provningsmetoder lufttäthet ...................................................................................... 7 

3 Material och metod ............................................................................................................... 8 
3.1 Hotbox – Coldbox ........................................................................................................... 8 

3.2 Väggmodell ................................................................................................................... 11 
3.2.1 Värmeflödesmätning ............................................................................................... 11 

3.2.2 Lufttäthetsprovning ................................................................................................. 11 
3.3 Comsol Multiphysics 5.1 .............................................................................................. 13 

3.3.1 Syftet med beräkningarna ........................................................................................ 13 

3.4 Värmeflödesmätning .................................................................................................... 14 
3.4.1 Isoleringsmaterial .................................................................................................... 14 

3.4.2 Mätutrustning .......................................................................................................... 20 
3.4.3 Genomförande ......................................................................................................... 22 
3.4.4 Beräkningar ............................................................................................................. 25 

3.4.5 Utförande beräkningar för värmeflödesmätningarna .............................................. 28 
3.5 Lufttäthetsprovning ..................................................................................................... 29 

3.5.1 Lerklining ................................................................................................................ 29 

3.5.2 Mätutrustning .......................................................................................................... 30 
3.5.3 Genomförande ......................................................................................................... 31 

3.5.4 Beräkningar ............................................................................................................. 32 

4 Resultat ................................................................................................................................. 32 

4.1 Comsol Multiphysics 5.1 .............................................................................................. 33 
4.1.1 Mineralull ................................................................................................................ 33 
4.1.2 Halm ........................................................................................................................ 34 

4.1.3 IR-kamera ................................................................................................................ 35 
4.2 Värmeflödesmätning - isoleringsmaterial .................................................................. 36 

4.2.1 Vägg 1 ..................................................................................................................... 36 
4.2.2 Vägg 2 ..................................................................................................................... 38 
4.2.3 Vägg 3 ..................................................................................................................... 41 

4.2.4 Vägg 4 ..................................................................................................................... 43 
4.3 Lufttäthetsprovning - av lerklinade väggar ............................................................... 46 

4.4 Sammanfattning resultat ............................................................................................. 48 



 

 

 

5. Diskussion och slutsats ....................................................................................................... 49 
5.1 Rekommendationer inför fortsatta studier ................................................................ 50 
5.2 Bidrag till forskningen ................................................................................................. 50 
5.3 Reflektioner ................................................................................................................... 51 

5.4 Slutsatser ....................................................................................................................... 51 

6. Förklaringar och förkortningar ........................................................................................ 52 
6.1 Förklaringar ................................................................................................................. 52 
6.2 Förkortningar ............................................................................................................... 52 

7. Källförteckning ................................................................................................................... 53 

8. Bilagor ................................................................................................................................. 56 
 

 



 

 

 



1 

 

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Byggnadssektorn står för mer än 40 % av den totala energianvändningen samt för 36 % av 

CO2 utsläppen till miljön (European Commision, 2010) och det är därför av vikt att undersöka 

byggnadsmaterial som kan medföra en begränsning av denna miljöpåverkan. Det är, bland 

annat, användningen av icke förnybara resurser, markanvändning, energianvändning, 

relaterad till livscykelns alla stadier, samt rivningsavfall som orsakar denna påverkan. Något 

som också innebär att byggsektorn bär på en stor potential till förbättring (Proietti, Desideri, 

Sdringola & Zepparelli, 2013). Enligt Europeiska kommissionen (2011) skulle effektivare och 

mer hållbara byggnader kunna minska den slutliga energianvändningen med 42 %, utsläpp av 

växthusgaser med 35 %, materialutvinningen med mer än 50 % och användningen av vatten 

ända upp till 30 %.  
 

En komponent i byggnader som påverkar miljön under både tillverknings- förbruknings- och 

deponeringsfasen är isoleringen. Miljömässigt bättre isoleringsmaterial skulle kunna förbättra 

miljöpåverkan om de hade en mindre energianvändning vid tillverkning, om biprodukter togs 

tillvara, om deras värmeisolerande egenskaper är tillräckligt bra och om de inte är lika 

svårnedbrytbara som de mest konventionella materialen är. Men det finns brist på forskning 

för de värmeisolerande egenskaperna hos alternativa isoleringsmaterialen. Resultaten i denna 

rapport kommer förtydliga hur värmeflödet ser ut för en mängd olika isoleringsmaterial. 

 

I denna undersökning ingår två konventionella isoleringsmaterial: mineralull (mätning 2.2) 

och cellplast (mätning 2.4). 

 

Information och forskning kring de alternativa isoleringsmaterialens värmeisolerande 

egenskaper är begränsad och behöver därför vidareutvecklas. Isoleringsmaterialen vars 

egenskaper för värmeflöde undersöks kommer studeras med hjälp av de metoder som normalt 

används för att undersöka mineralull. Därmed kommer resultaten i den senare, experimentella 

delen, av rapporten bli i enlighet med gängse teknik och normer. 

 

De alternativa materialen har valts ut utifrån deras låga energiåtgång under tillverkning eller 

på grund av att de är ovanliga inom byggindustrin. Gemensamt för samtliga är att det inte 

finns några större mängder vetenskapliga texter som handlar om deras 

värmeflödesegenskaper. Fördelarna med att använda sig av ett mindre konventionellt 

isoleringsmaterial är att det kan minska utarmning av naturresurser men även bidra med en 

minskad miljöpåverkan. Skulle det visa sig att isoleringsmaterialen har sämre 

värmeisolerande egenskaper så kan det istället innebära att energiförlusterna blir stora i 

förbrukningsstadiet och därmed öka miljöpåverkan istället. 

De alternativa isoleringsmaterialen som jämförs med konventionella redovisas nedan: 

 

 Kutterspån (1.1) 

 Perlite (1.2) 

 Termoträ (1.3) 

 Torv (1.4) 

 Linskiva (2.1) 

 Foamglas (2.3) 
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 Papper (3.1) 

 Mjuk träfiberskiva (3.2) 

 Klippt halm (3.3) 

 Hampa (3.4) 

 Lerhalm (4.1) 

 “Müsli” nr 1 (4.2) 

 “Müsli” nr 2 (4.3) 

 Fårull (4.4) 

 

En aspekt som också påverkar energianvändning men också den termiska komforten och i 

viss mån fuktproblematik är konstruktionens lufttäthet. Det kan, i syfte att byta ut 

konventionella alternativa tätningar med hjälp av plastfolie (PE-plast och dylikt), avhjälpas 

med till exempel lerklining. Lerklining är en teknik där en blandning av lera, sand och 

armerande material som, exempelvis halm och hampa appliceras direkt på väggen. Lerklining 

löser främst problem med drag, otäta väggar och med sin goda värmelagrande förmåga kan 

den även förbättra energihushållningen avsevärt. Lerkliningen har dock inga värmeisolerande 

egenskaper. Därav får också lerklining ett visst fokus i detta arbete, även om dess inverkan på 

luftflödet endast studeras i denna forskning.  

 

Den empiriska delen av forskningen i form av experimentella studier fokuserar därav på att 

följande delar: 

 

1. Undersöka värmeflödet hos konventionella och okonventionella, alternativa 

isoleringsmaterial med en Hotbox-Coldbox metod. 

2. Undersöka lufttätheten hos väggar med och utan lerklining. 

 

Punkterna ovan har inneburit en möjlighet att studera vilket värmeflöde olika okonventionella 

isoleringsmaterial har och vilken inverkan lerklining har på lufttätheten på väggar utan 

tidigare vindtätning. För de flesta alternativa isoleringsmaterial saknas det vetenskapliga 

studier som berör värmeflöde, likaså för lerklining och lufttäthet, och därför är det av nytta att 

genomföra dessa undersökningar. 

 

1.2 Syfte och mål  

     
Syftet med denna undersökning är att studera huruvida alternativa isoleringsmaterial kan 

fungera som substitut för konventionella isoleringsmaterial samt om och hur en ytbehandling 

med lerklining skulle förbättra lufttätheten för en sådan vägg. Studien syftar till att svara på 

frågorna: 

 
 Hur förhåller sig de värmeisolerande egenskaperna hos alternativa 

värmeisoleringsmaterial i förhållande till konventionella värmeisoleringsmaterial, 

exempelvis mineralull och EPS (polystyrencellplast), i en typ av konstruktion? 

 

 Hur mycket bättre blir lufttätheten för en vägg som lerklinas på två sidor av 

väggkonstruktionen jämfört med en vägg som enbart lerklinas på en sida? 
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1.3 Avgränsningar  
 

Rapporten omfattar två av de vanligaste isoleringsmaterialen, cellplast och mineralull, som 

finns på marknaden idag. Dessa jämförs med fjorton alternativa isoleringsmaterial som är 

baserade på organiska material. I den här forskningen ligger fokusen på att undersöka hur 

värmeflödet skiljer sig mellan dem samt vilken inverkan lerklining har på lufttätheten för 

väggar. Den empiriska studien avgränsades till en experimentell undersökning i laboratorium.  

 

1.4 Målgrupp 
 

Den här rapporten vänder sig i första hand till aktörer inom byggnadsbranschen; byggföretag, 

byggnadsingenjörer, konsulter, konstruktörer, fastighetsägare, studenter med inriktning mot 

byggnadssektorn samt till tillverkare av byggnadsmaterial.  

 

2 Teori och litteraturstudie 
 

Följande litteraturstudie undersöker tillvägagångssätt och metoder, som kommer användas i 

undersökningens experimentella del, för att studera värmekonduktivitet och lufttäthet.  

 

2.1 Undersökning av värmeflöde hos isoleringsmaterial: Hotbox-

Coldbox 
 
All form av isolering ämnar hindra transmissionen av värmeflöde genom konstruktioner. 

Konduktivitet och transmission av värme är, enligt Asdrubali, D'Alessandro & Schiavoni 

(2015), de egenskaper som avgör prestandan hos isoleringen. Till värmeisolering i byggnader 

används ofta polystyren, som utvinns från petroleum, eller mineralull (sten- och glasull), som 

utvinns från naturliga källor men måste genomgå en energikrävande process för att erhålla 

isolerande egenskaper (Asdrubali et al., 2015). Båda produkterna har stor påverkan på miljön 

i produktions- och depositionsstadiet. Detta för att det används fossila bränslen, går åt mycket 

energi vid tillverkningen och för att de är svåra att deponera och återvinna (ibid.). Mängden 

kommersiellt åtkomliga okonventionella eller återvunna isoleringsmaterial är liten. År 2011 

bestod 52 % av det globala produktutbudet av isolering på marknaden av mineralull och 41 % 

av plastprodukter (ibid.). 

 

Med hjälp av Hotbox-Coldboxmetoden går det att ta fram värmeflöde (q), värmekonduktivitet 

(λ), U-värde, R-värde och fuktegenskaper för en byggnadskomponent samt lufttäthet med 

mera (Asdrubali et al., 2015). Hotboxmetoden innebär att mindre testväggar, innehållande det 

eller de material som ska undersökas, placeras i ett hål i en box och temperaturen inuti boxen 

justeras för att mäta effekten av detta på väggens yttemperatur och värmeflöde (Vereecken & 

Roels, 2014). Provväggen konstrueras så att den passar tätslutande i boxens öppning. Figur 1 

visar en illustration för hur en Coldbox med en kammare kan se ut.
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Fuktinnehållet i ett isoleringsskikt påverkar också hur mycket värme som kan passera och 

försämrar på så vis isoleringsförmågan (Jerman & Černý, 2012). Vid mätningar av 

värmeflödet bör därför också fuktnivån kontrolleras. Fuktnivån inuti boxen bör vara på en 

jämn nivå (Vereecken & Roels, 2014) men finns inte möjligheter att kontrollera fuktnivån bör 

den åtminstone registreras med hjälp av en datalogger som registrerar fukt. Eventuella 

avvikelser i resultaten för värmeflödet kan då tolkas på rätt sätt. 

 

2.1.1 Värmeisoleringsmaterial  
Ju bättre värmeisolering i en byggnad, desto lägre energiåtgång får det. Anledningen till att 

man uppför en byggnad är att man vill stänga ute kyla, vind och regn det vill säga för att 

skapa ett behagligare inneklimat att vistas i. När en kalkyl utförs för 

uppvärmningskostnaderna måste därför både kostnaderna för den aktuella 

uppvärmningsenergin och kostnaderna för att värmeisolera beräknas (Burström, 2007). 
 

Värmetransport sker på grund av ledning, strålning och konvektion. I luft och porösa material 

kan alla tre transportsätten ske samtidigt. Vid beräkningar med praktiska tillämpningar brukar 

det dock inte göras någon skillnad på dem. Den sammanlagda effekten av dessa tre bidrag 

kallas för materialets värmekonduktivitet eller värmeledningsförmåga, som brukar betecknas 

med den grekiska bokstaven λ (lambda) med enheten W/m⋅K. I praktiken innehåller porösa 

(hygroskopiska) material alltid en viss mängd fukt. Vatten har en väsentligt högre 

värmekonduktivitet än luft (Burström, 2007) och påverkar med hög sannolikhet också 

värmekonduktiviteten för isoleringsmaterialen i den här undersökningen. 

 

Teoretiskt sett vore det mest idealiska värmeisoleringsmaterialet vakuum, som inte har 

värmtransport i form av ledning eller konvektion. Dock är det ytterst svårt att skapa ett 

material enligt denna princip, vilket gör att det förutsätts att luft har en låg värmekonduktivitet 

eftersom luften sätts i rörelse. Denna konvektion medför att det inte är lämpligt att använda 

Figur 1, en illustration av ett utförande av en Coldbox 
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endast en luftspalt som värmeisolerande skikt. För att förhindra konvektionen består 

värmeisoleringsmaterial av porösa material som innebär att luften befinner sig i ett nätverk av 

ett fast material som förhindrar dess rörelser. Detta nätverk kan bestå av mineral- eller 

cellulosafibrer, tunna plastväggar med mera (Burström, 2007). 

 

2.2 Lufttäthetsprovning 

2.2.1 Varför bygga lufttätt? 

Lufttätheten i byggnaders klimatskal påverkar hur luften flödar inom byggnader och genom 

byggnadsdelar (Feldman, Stathopoulos, Cosmulescu & Wu, 1998). Okontrollerade luftflöden 

kan påverka värmeisolering och orsaka oönskade luftrörelser. Dessa flöden uppstår genom 

sprickor, öppningar och läckage i klimatskalet och sker främst när byggnaden utsätts för vind 

eller tryckskillnader som uppkommer i samband med temperaturskillnader mellan utom- och 

inomhus (ibid.). Enligt Feldman et al. (1998) utgörs 20-40 procent av en byggnads termiska 

belastning av den luftväxling som uppstår genom klimatskalet.  

 

Energianvändning 
Det finns, enligt Hassan (2013), goda anledningar att bygga en lufttät byggnad. Några av 

dessa anledningar är att otäta byggnader medför en förändring av inomhusklimatet och ökar 

energianvändningen för byggnaden samt att sämre lufttäthet orsakar sämre isolerande 

egenskaper på grund av värmeförluster. Utöver detta försämras ventilationens eventuella 

värmeväxling.  

 

Komfort och luftkvalitet 
Utöver energimässiga aspekter påverkar otätheter också komforten i byggnader (Hassan, 

2013). Luft som läcker in på oönskade ställen ger upphov till drag och kalla ytor, som i sin tur 

inverkar på rumstemperaturen.  

 

Oönskad ventilation i en byggnad kan påverka luftkvaliteten (Hassan, 2013). Luft som 

kommer in i byggnaden via läckage blir inte filtrerad i det befintliga ventilationssystemet. 

Därmed förs partiklar, till exempel pollen och avgaser, in i byggnaden som kan innebära att 

kvaliteten på luften försämras. Tätheten är också viktig för att förhindra att gaser och partiklar 

sprids inom byggnaden. Det kan gälla att hindra matos, radon från källare eller mark och 

spridning av brandgaser. 

 

Ljud/buller och fukt 
Vidare skriver Hassan (2013) att otätheter ökar spridningen av ljud och buller och att de i 

ytterväggar kan innebära skador på installationer eftersom dessa riskerar att frysa sönder vid 

minusgrader. En lufttät byggnad minskar också riskerna för fuktskador, som kan uppstå när 

inneluft läcker ut genom otätheter, kyls ned och kondenserar (Wahlgren, 2013). Fukt tenderar 

att ansamlas i konstruktionen när temperaturen sjunker och når daggpunkten. Detta gör att 

vattenångan kondenseras ur luften. Den kondenserade fukten kan i sin tur leda till angrepp på 

isoleringsmaterialen och en försämring dess isolerande förmåga.  

 

Allt detta visar på att det är av vikt att byggnaders luftväxling sker genom 

ventilationssystemet och inte genom klimatskalet. 
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2.2.2 Hur lufttätt ska man bygga? 

Det har tidigare funnits normkrav för lufttätheten i byggnader, men sedan den 1 juli 2006 har 

boverkets byggregler (BBR) inte längre något kvantifierat krav för lufttäthet. De ingår nu i 

(BFS 2015:3), kapitel 6 och 9. I kapitel 9 Energihushållning ställs krav på klimatskärmen för 

lokaler och bostäder som sådan: 

 
9:25 Klimatskärmens lufttäthet                                                                     
Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning 

och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls. (BFS 2015:3). 

 

Allmänt råd  

Ytterligare regler om klimatskärmens lufttäthet ur fukt- och ventilations- synpunkt framgår 

av avsnitten 6:255 Täthet och 6:531 Lufttäthet. Regler om täthet mot brandspridning, finns i 

avsnitt 5 Brandskydd. (BFS 2015:3). (s.162) 

 

I kapitel 9.25 klimatskärmens lufttäthet finns inga mätbara värden för lufttätheten, men en 

hänvisning görs istället till kapitel 6:255 Täthet och kapitel 6:531 Lufttäthet. Under kapitel 6 

Hygien, hälsa och miljö återfinns lufttäthet. Avsnitten lyder enligt följande: 
 

6:255 Täthet 

Tryckförhållandena mellan till- och frånluftsinstallationer ska vara anpassade till 

installationernas täthet så att strömning av frånluft till tilluft inte sker. 

 

Allmänt råd 

För att föroreningar inte ska återföras genom värmeväxlare där luftvandring kan ske från 

frånluftssidan till tilluftssidan bör trycknivån vara högre på tilluftssidan än på frånluftssidan. 

 

Klimatskärmen bör ha tillräckligt god täthet i förhållande till det valda ventilationssystemet 

för en god funktion och för injustering av flöden i de enskilda rummen. Även ur 

fuktskadesynpunkt bör klimatskärmens täthet säkerställas. Regler om lufttätheten hos en 

byggnads klimatskärm finns i avsnitt 6:531. 

 

Mätning av läckage i kanaler av plåt kan ske enligt SS-EN 12237. Ytterligare uppgifter om 

täthetsprovning av ventilationskanaler finns i Forskningsrådet Formas skrift Metoder för 

mätning av luftflöden i ventilations- installationer (T9:2007) och anvisningar i AMA VVS & 

Kyl 09 samt SS-EN 15727. (s. 101) 

 

6:531 Lufttäthet 
 

Allmänt råd 

För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimat- skiljande delar ha 

så god lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är risken för fuktkonvektion störst i 

byggnadens övre delar, dvs. där det kan råda invändigt övertryck.  

 

Särskild omsorg att åstadkomma lufttäthet bör iakttas vid höga fukt- belastningar som i 

badhus eller vid särskilt stora temperaturskillnader. 

 

Lufttätheten kan påverka fukttillståndet, den termiska komforten, ventilationen samt 

byggnadens värmeförluster. 

 

 Metod för bestämning av luftläckage finns i SS-EN 13829. Vid bestämning av luftläckaget 

bör även undersökas om luftläckaget är koncentrerat till någon byggnadsdel. Om så är fallet 

kan risk finnas för fuktskador. (s.106) 

  
Båda texterna saknar mätbara värden på maximalt luftläckage genom klimatskalet som man 

kan förhålla sig till. I det allmänna rådet för kapitel 6:531 lufttäthet finns dock en hänvisning 

till standarden för bestämning av luftläckage, SS-EN 13829. Anvisningar ses som riktlinjer 
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vilka inte är tvingande utan fungerar som råd. Tidigare krav som fanns luftläckage genom 

klimatskärmen har tagits bort vilket gör energianvändningen till ett funktionskrav på 

byggnaden (BFS 2015:3). För ytterväggar finns det flera funktioner menar Sandin (2010) och 

dessa medför att det ställs funktionskrav på väggen. Exempel på funktionskrav för en 

yttervägg är bärförmåga, värmeisolering, vindskydd, regnskydd, lufttäthet, fuktskydd, 

brandskydd, ljudisolering, mekanisk motståndsförmåga och estetiska krav. Dessa 

funktionskrav är även tillämpliga på andra byggnadsdelar. 

 

För uppfylla kraven på den specifika energianvändningen för en byggnad räcker det inte med 

att den isoleras väl menar Paroc (u.å). Den måste även vara tät, men BBR har inget 

gränsvärde för hur tät en byggnad ska vara, även om det för småhus och lokaler med en Atemp 

på mindre än 50 m2 rekommenderas ha en lufttäthet som ger ett flöde på 0,6 l/s⋅m², vid en 

tryckskillnad på ±50 Pa. För övriga bostäder gäller avsnitt 9:25 Klimatskärmens lufttäthet i 

(BFS 2015:3).  

 

I de allmänna råden i BBR läggs det vikt på behovet av en god ventilation då det minskar 

risken för fuktskador. Som tidigare nämnts finns det krav på att en byggnad ska vara tät för att 

få en väl fungerande ventilation. Riktvärde för en ny bostad av passivhusstandard anges till 

0,3 l/s⋅m², vid en tryckskillnad på ±50 Pa, eller om möjligt lägre, enligt standarden SS-EN 

13829. Enligt Wahlgren (2013) är det i övrigt upp till byggherren att bestämma vilka krav 

som gäller. Även om det inte finns några fasta krav på lufttätheten i BBR är det till fördel att 

rikta sig mot att ha en god lufftäthet för att kunna uppnå kraven för energianvändningen samt 

hygien, hälsa och miljö. 

 

2.2.3 Lerklining 

Lerklining är en gammal metod för att ytbehandla väggar för att de ska erhålla bättre 

isolerings- och täthetsegenskaper (M. Marthin, personlig kommunikation, 3 maj 2016). Hack 

huggs i väggen med yxa för att lerkliningen, bestående av lera, sand, hampa och halm, ska 

fästa på ytan. På grund av att lerkliningen, under torkningstiden, är känslig både för att torka 

för hastigt, då det lätt bildas sprickor, och för långsamt, då det innebär en större risk för 

mögelbildning, bör lerkliningen utföras under höst eller vår då det inte varken är för varmt 

eller för kallt.  

2.2.4 Provningsmetoder lufttäthet 

Bagger & Davidsson (2010) menar att provningsmetoder och bestämning av täthet i enskilda 

komponenter eller hela byggnader kan delas in i två grupper.  

 

Till den första gruppen hör metoder där sambandet mellan luftflöde och tryckskillnad över 

objektet kan mätas med hjälp av olika tillvägagångssätt, exempelvis flödesmätning. Den 

vanligast förekommande och enklaste metoden för flödesmätning är med ett trycksättningstest 

enligt Europeisk standard EN13829:2000 (Vinha, Manelius, Korpi, Salminen, Kurnitski, 

Kiviste & Laukkarinen, 2015). Ett sådant test kan utföras med ett datorstyrt blower-door 

system. Vid testet stängs alla öppningar (öppen spis, tomma vattenlås, ventilationsdon med 

flera) och sedan monteras fläkten i en tät skiva och placeras i en fönster- eller dörröppning. 

Därefter skapas en tryckskillnad över byggnadens klimatskal och luftflödet över fläkten mäts 

för att vilket flöde, mätt i liter per sekund, som uppstår för ett antal olika tryckskillnadsnivåer, 

mätt i Pascal. Resultatet som fås av trycksättningstest är en serie tryckskillnader med 

motsvarande luftflöde. Värdena som erhålls kan användas för att ta fram en läckagekurva. 
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Spårgasmätning tillhör den andra gruppen. Vid en sådan mätning bedöms koncentrationen av 

spårgas tillsammans med en mätning av luftflöden och tryckskillnad. Den här typen av 

mätning används främst för att undersöka hur stor del av luftomsättningen i ett rum som 

kommer från ett annat rum eller lägenhet. 

 

I byggnader kan man även försluta eller isolera enskilda komponenter, ett fönster eller en dörr 

exempelvis, från den övriga byggnaden och utföra en täthetsprovning. En fläkt placeras då 

mellan fönstret och den övriga byggnaden. Luftflödet mäts sedan på samma sätt som för en 

hel byggnad, genom fläkten och vid kända tryckdifferenser (Adalberth, 1998). Mätningarna 

utförs med hjälp av en tryckkammare som har en flödesmätare och tryckmätare inkopplad. 

 

I en studie utförd av Feldman et al. (1998) används en enkel apparat i ett laboratorium för att 

utvärdera luftinfiltrationen genom en komponent i klimatskalet. Till testet utvecklades en 

enkel, mindre apparat som blev designad, producerad, kalibrerad och testad enligt ASTM 

standarden E-283-91. Detta för att kunna undersöka luftflödet som uppstår genom 

sammansatta väggar. Apparaten består av två identiska kammare, med måtten 1x1x0,5 m, 

med en träram placerad mellan dem. I ramen kan man installera och försegla ett testprov 

mellan kamrarna. På väggarna runt kamrarna är tre öppningar fördelade i var del med 

mässingsdetaljer som kan anslutas via plaströr till lufttillförseln och tryckgivare. Viktigt är 

även att apparaten är lufttät för att få tillförlitliga testvärden. Efter att testväggen har 

monterats och förseglats mellan kamrarna, tillsattes luft för att få ett visst tryck i en kammare 

medan den andra antingen hölls öppen mot omgivningen eller förseglades. När den ena 

kammaren var öppen togs luftinfiltrationen genom testväggen fram genom att mäta luftflödet 

som krävs för att hålla olika tryckdifferenser i kammaren. Om båda kammarna var förslutna 

hölls samma tryck i båda och sedan mättes trycket som förlorades genom otätheter i 

kamrarna. Alla testerna utfördes inomhus med parametrar som ligger nära de naturliga 

förhållandena för en vägg. Den här metoden kan användas för att studera luftinfiltrationen av 

olika komponenter i ett klimatskal, men vid testen har varken påverkan av vindturbulens eller 

kombinationen av temperatur och fukt tagits hänsyn till hur det påverkar luftflödet genom en 

vägg. För att en vägg som utsätts för fukt får även en försämring av sin 

värmeisoleringsförmåga menar (Abduo & Budaiwi 2013) vilket gör det till en viktig aspekt 

att undersöka. (Feldman et al., 1998) uttrycker dock att på grund av apparatens fördel, som 

enkel, kan framtida forskningar undersöka hur lufttemperaturen och fuktdifferanser påverkar 

väggprover. 

3 Material och metod 

Den empiriska studien bestod av två skilda experiment: en värmeflödesmätning och en 

lufttäthetsprovning. Utöver dessa har en undersökning i Comsol Multiphysics 5.1 utförts som 

ett komplement till värmeflödesmätningen. 

3.1 Hotbox – Coldbox 

För att mäta värmeledningsförmågan hos ett material krävs det att mätområdena är väl 

definierade enligt Burström (2007). Den vanligaste varianten är att man försöker skapa ett 

tydligt endimensionellt värmeflöde. För att uppnå detta måste man undvika att värmeflödet 

sker i en annan riktning än avsett. Enligt Asdrubli, Baldi- nelli (2011) kan det 

endimensionella flödet uppnås med hjälp av en Hotbox-Coldbox (härefter kallad Coldbox) 

eftersom dess kammare endast kommer att kylas. Den finns i flera varianter och har under 

många år har använts till att testa olika materials isoleringsförmåga. Hotboxen-Coldboxen har 
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flera olika standarder som den europeiska EN ISO 8990, amerikanska ASTM C1363 och den 

ryska GOST 26602.1–99. Alla har gemensamt att de består av en eller två stängda kammare 

med separata reglerbara temperaturer.  

 

Testmodulen som använts i den experimentella delen av studien blev som nämndes tidigare 

en Coldbox, monterad på hjul, tillverkad i formplywood (plyfaskiva). Den användes till både 

lufttäthetsprovningen och värmeflödesmätning. Coldboxen hade måtten 1,225x0,52x1,2 meter 

och dess väggar 0,12 meter tjocka isolerade med mineralull. Framsidan hade en fyrkantig 

öppning med måttet 0,96x0,98 meter. Denna öppning fungerade som en ram som 

testväggarna placerades i. Innanför ramen (i hålet), 0,016 meter in blev en träram med 

gummilist monterad och denna spände väggarna mot när de monterades i boxen, något som 

ökade tätheten. I Coldboxen fanns även två runda genomföringar, se Figur 2, med en 

diameter på 0,1 meter och ett mindre, med diameter på 3-4 mm, för montering av utrustning 

och mätinstrument. Den ena av de större genomföringarna var placerat i nederkant på en utav 

kortsidorna och den andra samt den minsta i överkanten på den motsatta kortsidan. 

Genomföringarna och Coldboxens enkla konstruktion medförde på så vis att infästning av don 

samt dragning av rör mellan Coldboxen och mätutrustning underlättades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att skapa ett värmeflöde som liknar de vanliga förhållandena för en väggkonstruktion 

användes ett kylaggregat och en fläkt för att skapa en temperaturdifferens mellan de två olika 

sidorna av testväggarna. Testväggarna ska föreställa en ytterväggskonstruktion och den sida 

av väggarna som var placerad mot insidan av Coldboxen återgav “yttersidan”. Sidan som 

angränsade mot den omgivande labbhallen, där experimenten utfördes, utgjorde “insidan” av 

väggarna. 

 

Figur 2, en illustration av Coldboxen och placeringen av de olika 

genomföringarna 
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Innan undersökningen av lufttätheten påbörjades tejpades samtliga av boxens kanter, hörn och 

skruvskallar noggrant med silvertejp, se Figur 3. Detta utfördes främst för att minska 

luftläckage genom Coldboxen, men det kan också ha medfört en förminskning av 

värmeförluster. Även de stora genomföringarna, se Figur 2 ovan, tejpades igen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lilla genomföringen användes för en luftslang till SweMan80 (manometer) som fördes in 

genom den för att på så vis kunna kontrollera tryckskillnaden mellan insidan av Coldboxen 

och labbhallen. Måtten på Coldboxen i studien finns att avläsa i Figur 4. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, Coldboxen som användes i testen, tätad med silvertejp inför 

lufttäthetsprovning 

 

Figur 4, en illustration av Coldboxens utseende framifrån och dess 

ungefärliga mått i millimeter 
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3.2 Väggmodell 
 

3.2.1 Värmeflödesmätning 

Till värmeflödesmätningarna undersöktes fyra testväggar, som byggdes av föreningen 

Kulturand i Järbo, med ett ungefärligt mått på 0.96x0.98 meter för att passa i Coldboxens 

öppning. De var konstruerade med 45x95mm reglar som bildade en yttre ram med ett kors av 

reglar i mitten. Korset delade upp väggarna i fyra fack, kvadranter, med volymen 0,016 m3 

(16 liter). Detta möjliggjorde att fyra olika isoleringsmaterial kunde mätas samtidigt. På var 

sida om isoleringen, innanför träsponten, installerades en vindduk som förutom att hålla 

isoleringen på plats hindrade fukt och vind att tränga in i materialen. Vindskyddet tillät på 

samma gång att diffusion sker. Väggarna hade, utanpå detta, ett fasadmaterial av spontat 

granvirke (träpanel). Figur 5 illustrerar vilka delar testväggarna bestod av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.2.2 Lufttäthetsprovning  

Till lufttäthetsprovningen undersöktes två väggar, också dessa konstruerade av föreningen 

Kulturand, som innehöll träullsisolering med samma konstruktion som väggarna för 

värmeflödestesten, men utan vinduk. I testet mättes väggarnas lufttäthet utan lerklining för en 

utav två väggar. Dessa två väggar blev sedan lerklinade på en respektive två sidor för att 

kunna mäta lerkliningens effekt på lufttätheten, se Figur 6a och 6b. För mer information om 

lerklining se avsnitt 2.2.3. Lerklining. 

 

 

Figur 5, sprängskiss av väggmodellen 
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Figur 6a, sprängskiss över en vägg vars ena yta är behandlad med lerklining 

 

Figur 6b, sprängskiss över en vägg vars båda ytor är behandlade med lerklining 
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3.3 Comsol Multiphysics 5.1 
 
I den experimentella delen av undersökningen utfördes först en beräkning, med programvaran 

Comsol Multiphysics 5.1, som är ett dataprogram baserat på avancerade numeriska metoder. 

Den kan användas för modellering och simulering av fysikbaserade problem 

(https://www.comsol.com/comsol-multiphysics). 

 

I den här forskningen användes programmet innan värmeflödesmätningen för att uppskatta 

den tid det tar för värmeflödet i väggarna att bli stationärt (insvängningstiden) samt för att 

avgöra storleken på köldbryggorna som uppstår i träramen och de korslagda reglarna. Om en 

del av konstruktionen sämre isolerad än den övriga konstruktionen menar Rockwool AB (u.å) 

att den kan kallas för en köldbrygga. Träreglar i en isolerad vägg räknas som köldbryggor då 

trä isolerar ungefär 4 gånger sämre än mineralull. Köldbryggorna bör undvikas eftersom det 

bland annat kan medföra låga ytskiktstemperaturer. Grunden till att köldbryggorna 

undersöktes i den här forskningen var för att kunna avgöra huruvida de skulle störa 

mätvärdena när värmeflödesmätare och termoelement placerades i mitten av ytan för varje 

isoleringsfack. I Tabell 1 nedan visas de värden som användes för beräkning av 

insvängningstiden och köldbryggor. 

 

Tabell 1, Värmekonduktiviteten, densitet och värmekapaciteten hos de undersökta materialen 

 Trä Halm  Mineralull 

Värmekonduktvitet,  (W/m*K) 0,14 0,067 0,038 

Densitet, rho (kg/m3) 450 60 35 

Värmekapacitet, Cp (J/kg*K) 1300 900 900 

3.3.1 Syftet med beräkningarna 

Alla material har en viss termisk tröghet som påverkar värmeflödet i olika mån, något som 

medför att det tar olika lång tid för värmen passera genom hela väggpartiet beroende på vilket 

material det är samt vilken tjocklek det har. Värmeflödet är dynamiskt innan det svänger in 

och erhåller ett stationärt läge.  

 

För att kunna mäta och beräkna det stationära, endimensionella värmeflöde som skedde 

genom isoleringsfacken krävdes det att testväggarna hade uppnått stationärt läge. Med hjälp 

av Comsol Multiphysics 5.1 gick det att grafiskt beräkna och redovisa tiden det skulle ta. 

Beräkningar utfördes för isoleringsmaterialen halm och mineralull vilket gav en indikation 

om den tid mätningarna krävde skulle vara olika för ett alternativt isoleringsmaterial 

respektive ett vanligt. Också för att visa storleken på köldbryggorna som uppstår vid reglarna 

utfördes en analys i programmet. Detta gav en hänvisning om placeringen av 

värmeflödesmätarna och temperaturgivarna (termoelementen), i mitten på fackens yta 

(träpanelen), var bra nog för att erhålla trovärdiga resultat. För beräkningarna sattes 

inomhustemperaturen till 20 °C och utomhus till 0 °C samt värmekonduktiviteten (λ) för 

mineralull och halm till 0,038 respektive 0,067 W/m⋅K. Beräkningarna illustrerade ett förlopp 

av 24 h.   
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3.4 Värmeflödesmätning  

3.4.1 Isoleringsmaterial 

Sexton olika isoleringsmaterial studerades och dessa delas upp mellan konventionella och 

mindre konventionella isoleringsmaterial. Uppdelningen baseras på hur vanliga materialen är 

inom byggbranschen och utifrån vilka råvaror de är uppbyggda av. Konventionella 

isoleringsmaterial brukar vara uppbyggda av oorganiska material medan det i alternativa, 

finns en högre grad av organiska material. Beslut om vilka isoleringsmaterial som skulle ingå 

i studien har tagits av föreningen Kulturand i Järbo. 

 

Konventionella isoleringsmaterial: 
 

Cellplast 
EPS (expanderad polystyren) är, enligt Burström, ett isoleringsmaterial med små kulor av 

plast, se Figur 7, (2007) som expanderats och smälts samman. Cellplast, som det också kallas, 

har ett petrokemiskt ursprung (http://www.ne.se/). Beroende på cellplastens styvhet kan den 

användas till allt från möbelstoppning till väggisolation (ibid.). 

 

Enligt Naturskyddsföreningen (2014) är cellplast en av de, produktionsvolymsmässigt, 

viktigaste plasttyperna i Europa och den behandlas ofta med bromerat flamskyddsmedel av 

typen HBCDD som har visat sig ha hormonstörande effekter på råttor. Dessutom är plaster 

generellt svårnedbrytbara. Det kan dock bli problematiskt att hitta alternativa material som 

har likvärdiga egenskaper för värmeisolering, hållbarhet och fuktbeständighet. 

 

I detta arbete användes EPS som isolering och enligt Burström (2007) har den en 

värmekonduktivitet på 0,035 (W/m⋅K). Beroende på dess densitet kan värdet variera mellan 

0,032-0.040 W/m⋅K. I den här studien användes en värmekonduktivitet på 0,037 W/m⋅K som 

med en isoleringstjocklek på 0,95 meter gav ett R-värde på 1,35 m2∙K/W och dessa ger ett U-

värde på 0,66 W/m2⋅K. R-värdet och U-värdet användes som referensvärden och för 

jämförelse med resultaten från värmflödesmätningarna.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineralull 
Mineralull är ett samlingsnamn för glas- och stenull vilka framställts av råvaror från glas 

respektive sten som smälts ned och spinns till trådar med en diameter på 0,001-0,1 mm 

(http://www.ne.se/). Det är det vanligaste isoleringsmaterialet inom byggbranschen enligt 

Figur 7, närbild på vit cellplast/polystyren.(Hämtad från 

www.pixabay.se) 
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Ardente, Beccali, Cellura och Mistretta (2008) och kräver, i tillverkningsskedet, mycket 

energi (Jiřičková & Černý, 2005). Mineralullen har en stor användning inom området för 

värmeisolering av hus (http://www.ne.se/). Beroende på densiteten ligger 

värmekonduktivteten (λ) normalt i området 0,030-0,039 (W/m⋅K) (Burström, 2007). Ett 

alternativt isoleringsmaterial skulle kunna bidra med en förminskad miljöpåverkan, i sådana 

fall med förbehållet att den alternativa isoleringen presterar tillräckligt bra. Med en 

undermålig värmeisolerande prestation skulle den energiåtgång som undgåtts vid tillverkning 

istället gå åt till de energiförluster som uppstår i samband med uppvärmning. Glasullen som 

används i denna undersökning antogs ha en värmekonduktivitet på 0,03 W/m⋅K och med 

isoleringstjockleken på 0,095 meter ger det ett R-värde på 3,16 m2⋅K/W och ett U-värde på 

0,3 W/m2⋅K. R-värdet och U-värdet för mineralullen jämfördes i likhet för cellplasten med 

resultaten från värmflödesmätningarna.  

I likhet med cellplasten ovan ingår isoleringen av mineralull, i form av glasull, i denna studie 

som ett konventionellt isoleringsmaterial som ska kunna jämföras med de alternativa. 

Okonventionella, alternativa isoleringsmaterial:  

Fårull 

Enligt Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/) kan egenskaperna för fårullens fiberfinlek, 

fiberlängd, krusighet och glans skilja sig åt beroende på var på fåret ullen har växt, vilken ras 

fåret tillhör och klimat- och näringsförhållanden vid platsen där fåret lever. De olika 

egenskaperna utgör en grund för sortering av fårull inför olika användningsområden.  

Ullen i denna studie kommer från en svensk, utrotningshotad ras av får som heter Svärdsjöfår, 

av vilka det bara finns cirka 350 individer. Den generella kvaliteten på fårullen studerades inte 

närmre, men däremot plockades ullen ren från diverse skräp som annars riskerade att störa 

mätningarna. Ullen, som i studien används för isolering, har dessutom dränkts i lervälling, för 

att förhindra skadeangrepp från insekter, och sedan manglats och torkats. 

Figur 8 visar ett exempel på ett lamm av en vanligare ras än Svärdsjöfår och en närbild på 

fårull. 

 

 

 

Figur 8, ett lamm (t.v.) och exempel på ull från får (t.h.). (Bilder hämtade från www.pixabay.se) 
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Hampa 
Hampan har flera egenskaper som är fördelaktiga i isolerings sammanhang. Bland annat har 

dess bastfibrer en hög motståndskraft mot väta (http://www.ne.se/). Det är en annuell ört som 

kan bli mellan 2-12 m hög vilket gör att dess fibrer kan användas till rep, se Figur 9, linor, 

grova vävar med mera. Fibrerna tas fram genom biologisk nedbrytning (rötning) och 

mekanisk bearbetning (bråkning) av hampan. 

Hampa förekommer i denna studie både som hampaull (hampafibrer) och hampaskävor (de 

vedartade delarna av stjälken) av industrihampa. 
 

 

Klippt halm 
Stråsädeshalm är den vanligaste typen av halm (http://www.ne.se/) och den brukar torkas och 

packas i balar, se Figur 10. Halm är en biprodukt som används till olika ändamål, däribland 

som strömaterial i samband med djurhållning, som värmeisolering, som markskydd för 

frukter och bär eller som bränsle vid energiproduktion. 

I denna studie kommer halmen klippas och packas ordentligt för att sedan monteras i 

testväggarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 9, rep av hampafibrer (t.v.) och växten hampa (t.h.). (Bilder hämtade från www.pixabay.se) 

 

Figur 10, oklippt halm i bal. (Bild hämtad från www.pixabay.se) 
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Lin 
Lin, se Figur 11, är enligt Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/) en annuell ört som blir 

0.5-1.3 m hög. Växten odlas för dess fibrer, som främst används inom spånad, samt för oljan 

som utvinns ur dess frön. I likhet med hampan rötas och bråkas linet för att ta reda på 

fibrerna. Linet har en hög brottstyrka men samtidigt en hög fuktupptagning 

(http://www.ne.se/). 

Till denna undersökning används linisoleringsskivor som är kommersiellt tillgängliga och 

tillverkas av företaget Isolina (http://www.isolina.com/se/). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torv 
Torv, se Figur 12, är ett material som bildats då rester från växter delvis nedbrutits på den 

plats där de vuxit (http://www.ne.se/). Det är en organogen jordart som upptar cirka 15 

procent av Sveriges landyta. Att bedriva torvtäkt kan innebära stora miljöpåfrestningar och 

den berörs därför av lagar och regler i både miljöbalken och torvlagen (ibid.). Det som 

påverkas i samband med en torvtäkt är bland annat grundvattennivåerna i området då täkten 

dräneras, vattnet kan få en ökad humushalt och den ökade tillgången till syre som dräneringen 

ger upphov till innebär att ämnen som är stabila i en syrefri miljö löses ut. I 

bränslesammanhang räknas torv, enligt Naturvårdsverket (http://www.naturvardsverket.se/), 

oftast som fossilt bränsle, även om det bildas ny torv snabbare än för, till exempel, olja och 

naturgas. Torv används främst som bränsle och som odlingssubstrat (http://www.ne.se/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11, linblomma. (Bild hämtad från www.pixabay.se) 

 

Figur 12, en torvtäkt (t.v.) och torkade torvbalar (t.h.). (Bilder hämtade från www.pixabay.se) 
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Kutterspån 
Kutterspån är benämningen på det restavfall som erhålls vid hyvling och fräsning av trä från 

träberabetningsindustrin (http://www.ne.se/), se Figur 13. Det används främst som råvara till 

spånskivor och som bränsle, men var förr också ett vanligt isoleringsmaterial. Kutterspånets 

namn kommer från en typ av fräs som heter ”cutter” på engelska. 

 

Värmekonduktiviteten (λ) för väl packat kutterspån är ca 0,08 (W/m⋅K) vid en normal 

fuktkvot. Isoleringsmaterialet hade i den här studien en tjocklek på 0,095 meter som skulle ge 

ett U-värde på 0,73 W/m2⋅K. Detta kommer jämföras med resultaten från 

värmflödesmätningarna. Nackdelen med materialet är att det är lättantändligt och har en 

förmåga att sjunka ihop efter en längre tidperiod (Burström, 2007). Till undersökningen togs 

kutterspånen direkt från förpackningen och lades i ett av isoleringsfacken, i en av 

testväggarna för värmeflödesmätningen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termoträ 
Termoträ är, enligt Svenska Termoträ AB (http://www.termotra.se/) en lösullsisolering som 

består av cellulosafibrer från gran- och tallträ. Termoträ tillverkas av pappersmassa som 

skapas med hjälp av en mekanisk sönderdelning. Den framställs främst för att användas som 

värmeisolering av husbyggnader. 

Lerhalm 
Isolering av lerhalm konstrueras genom att en slät lerslamsblandning hälls över halm som 

sedan vänds med grep tills varje halmstrå har en yta av lera. Det är en tidsödande process som 

måste utföras för hand. I byggnadssammanhang kan lerhalm gjutas direkt i väggformar 

(www.lerbyggeforeningen.se). Lerhalmen har för denna undersökning packats hårt i en box 

och därmed bildat ett block som sedan monterades i väggen. Dock krymper lera när den 

torkar och det visade sig att lerhalmsblocket inte passade i facket som det var tänkt, se Figur 

14. 

Figur 13, restavfall från sågning av trä. (Bild hämtad från 

www.pixabay.se) 
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Mjuk träfiberskiva 
Träfiberskivor produceras i en process som kan liknas vid papperstillverkning och skivorna 

består av träfibrer utan bindemedel. En äldre benämning på den mjuka träfiberskivan är 

Treetex och förr var det också vanligare att använda den i byggsammanhang. Treetex hade sin 

storhetstid mellan 30-40 talet och fram till 70-talet då på grund av att priserna på trä pressades 

upp i samband med oljekrisen, samt på grund av att gips- och spånskivor började ta över 

marknaden (SPCI/Svensk Papperstidning, 2014). 

I denna undersökning skars skivorna till i samma mått som ett isoleringsfack och lades sedan i 

en efter en, i flera lager tills de fyllde utrymmet helt. 

Pappersstrimlor 
I undersökningen användes papper som strimlades i en dokumentförstörare, se Figur 15. Det 

bearbetade pappret lades i ett isoleringsfack varpå dess egenskaper för värmeflöde studerades. 

I denna undersökning skulle pappret kunna liknas vid en enkel variant av cellulosaisolering 

som består av returpapper, men har en högre bearbetningsgrad. Cellulosaisolering består av 

isolerande fiber från papper som malts och defibrerats.

Figur 14, delvis fyllt fack med lerhalm (t.v.) och en vägg från vänster fylld med lerull, två 

“müsliblandningar” och lerhalm 

 

Figur 15, papper som bearbetats med hjälp av en 

dokumentförstörare.(Bild hämtad från www.pixabay.se) 
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“Müsli” 
Müsli som isoleringsmaterial är en sorts komposit där olika material med isolerande 

egenskaper blandats och bildar en "isoleringsmüsli". Två olika blandningar användes i 

studien, müsli nummer 1 och müsli nummer 2 som innehöll följande: 

 

Müsli nr 1:  

- Strimlat papper, 529 g 

- Linfibrer, 619 g 

- Klippt halm, 472 g 

- Termoträ, 660 g 

Müsli nr 2: 

- Torv, 709 g 

- Klippt halm, 219 g 

- Grovt sågspån (inte helt torrt), 994 g 

- Kutterspån (inte helt torrt), 458 g 

- Grova hampafibrer (= hackad industrihampa), 207 gram 

Foamglas  
Materialet foamglas, eller cellglas, har funnits på den konventionella marknaden i 50 års tid 

och är, enligt företaget Foamglas, en fuktsäker isolering som inte behöver någon ångspärr 

(http://www.foamglas.com/). Det är visserligen ett okonventionellt material i jämförelse med 

mineralullen men det är samtidigt oorganiskt till skillnad från övriga okonventionella material 

i denna studie. Cellglaset har en lång livslängd och består till mer än 60 procent utav 

återvunnet glas och innehåller, enligt hemsidan, inga skadliga ämnen (ibid.). 

Perlite 
Perlit är ett vulkaniskt glasmineral med egenskaper som i många avseenden liknar de för 

foamglas. Mineralet är fullt av koncentriska sprickor (http://www.ne.se/) som när bergarten 

går sönder innebär att det bildas bitar i form av pärlor. När perliten hettas upp till 1100 °C 

expanderar den och bildar, enligt företaget Perlite, ett vitt lättviktsmaterial, med samma namn 

som företaget (http://www.perlite.dk/). På hemsidan går det att läsa att produkten är fri från 

kemikalier, att den är resistent mot vatten och är brandsäker. Frakt av mineralet innebär en del 

utsläpp, något som av företaget motiveras med att fraktvolymen endast fyller upp 5-10 % av 

den expanderade volymen hos produkten. Perlite är ett oorganiskt material som kan 

återvinnas eller möjligtvis återbrukas i samband med odling, då det ser till att växternas rötter 

får luft, dränerar och förebygger att jorden blir alltför kompakt (http://www.perlite.dk/). 

3.4.2 Mätutrustning 

I detta avsnitt sammanfattas mätutrustning som användes för att utföra testerna av 

värmeflödet för isoleringsmaterialen.  

 

Agilent 34972A 
Ett mätinstrument för insamling av olika typer av data, exempelvis temperatur, fuktighet och 

spänning. Instrumentet har möjlighet att ansluta upp till 60 mätinstrument på samma gång 

med hjälp av tre digitala så kallade 20-channel relay multiplexer moduler. Den har även 

möjlighet att, vid behov, spara till exempel temperaturer, på det inbyggda USB-minnet eller 

direkt i en dator med hjälp av programmet LabView 2015 (http://www.agilent.com/home). 
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Termoelement 
Består av två isolerade trådar som förbinds i en av ändarna (mätänden) genom lödning, 

tvinning eller svetsning. Trådarna i sig består av två metaller med olika sammansättningar 

som vid kontakt med varandra skapar en elektrisk spänning som är proportionell mot 

differenstemperaturen över metallerna. Änden som inte löddes samman monterades i ett 

speciellt avsett mätdon, en 20-channel relay multiplexer modul.  

 

Mätnoggrannheten för ett termoelement ligger på ca 0,5 °C. Det finns flera olika typer av 

termoelement där skillnaden utgörs av vilka ledande material som har använts i dem (Mitec 

Instrument, u.å.a). Tio stycken termoelement, av typen T, användes i denna studie. Den typen 

har ledande material av koppar och konstantan. Denna typ av termoelement har ett 

mätintervall mellan -200 till 370 °C (Pentronic, u.å). 

 

HFP01 Hukseflux 
Tre värmeflödestäthetsmätare användes för att mäta värmeflödet som strömmar genom 

isoleringsmaterialen och träpanelen de var placerade på. Huksefluxen är en rund 

kompositkropp av plast och keramik med en inbyggd sensor som mäter den 

temperaturskillnad som uppstår över mätaren. Mätvärdena har en mätnoggranhet på 50 

V/W⋅m-2 som kan variera med 5 %. 

 

Från Huksefluks-mätarna genereras en svag ström (V/W⋅m2) som är proportionerlig mot 

värmeflödet genom väggen (Hukseflux, 2016). Värmeflödet som strömmar genom 

testväggarna ska mätas i enheten W/m2 och därför konverteras utsignalen från mätarna med 

hjälp av datorprogrammet  LabView 2015 till samma enhet. Detta innebär att värdena som 

skrivs in i programmet redovisas direkt i Watt istället för Volt. Därefter kan U-värdet 

beräknas för de olika isoleringsmaterialen (Sandin, 2010). I Tabell 2 går det att läsa 

kalibreringskonstanterna för de enskilda värmeflödesmätarna, Huksefluxarna. 

 

Tabell 2, kalibreringskonstanterna för värmeflödet som användes i programmet LabView 

2015. 

Hukseflux Kalibrerings konstant  

(∙V/W∙m-2) 

HF 1 63,6 

HF 2 61,4 

HF 3 63,4 

       

IR-kamera, Flir ThermaCam S60 
En IR-kamera gör det möjligt att identifiera felaktiga komponenter, termiska avvikelser och 

oregelbundna värmemönster, händelser samt processer i objekt innan kritiska problem kan 

uppstå. Termograferingens bilder har en upplösning på 320x240 pixlar (IRT Consulting, 

2015). I denna forskning användes den när väggen har uppnått stationärt läge för att se 

värmefördelningen för isoleringsmaterialen och för att se om köldbryggorna stämmer överens 

med de som erhållits i Comsol Multiphysics 5.1. Mätnoggrannheten för kameran är ±2 °C. 
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Datalogger Mitec SatelLite20TH 
Enligt Mitec Instrument (u.å.b) är SatelLite20TH en logger som mäter temperaturen inom 

intervallet -20 till 50 °C och fukt i området 10 till 90 % RH. Givaren är monterad utanför 

kapslingen vilket ger kort tidskonstant på endast några sekunder och en onoggranhet på 

maximalt ± 0,3 °C samt ± 3 %. Endast ett instrument användes på grund av dess breda 

användningsområde, och denna placerades i Coldboxen under samtliga tester av värmeflödet. 

Detta skulle då ge översikt över eventuella, stora fuktvariationer som kunde påverka 

resultaten. I den empiriska studien av den här forskningen låg därför ett visst fokus på att 

mäta fukthalten då temperaturen för ytor/luft mättes med termoelementen.  

3.4.3 Genomförande   

Testväggarna undersöktes med hjälp av en Hotbox-Coldbox som enbart bestod av en 

kammare med reglerbar temperatur. Kammaren, som bildades när väggen sattes i öppningen 

på boxen, blev inte upphettad utan kyldes, vid värmeflödesmätningarna, ner till Gävles 

årsmedeltemperatur 4,6 °C. Ingen hänsyn har tagits till fukthalten i material eller i luften.  

 

Montering av utrustningen  
Till en början kopplades de tio termoelementen och de tre värmeflödesmätarna in i en 20-

channel relay multiplexer modul som sedan kopplades in i Agilent 34972A. Den i sin tur 

sparade resultaten från mätningarna direkt i datorn med hjälp av programmet LabView 2015. I 

den här undersökningen visade Agilenten mätningarna grafiskt samtidigt som den sparade 

värdena i en datalogg. 

 

Innan montering av mätutrustning på testvägg och placering av den i Coldboxen installerades 

kylaggregatet och fläkten mot Coldboxen. Kylaggregatet placerades på baksidan av 

Coldboxen och kopplades in, via en fläkt, med isolerade rör på var kortsida om Coldboxen. 

Genom den mindre genomföringen fördes en sensor och denna sände signaler till ett relä, 

placerat ovanpå Coldboxen, som baserat på dessa signaler kopplade på och av kylaggregatet 

så att temperaturen pendlade kring den inställda “utetemperaturen” på 5°C. Även ett utav 

termoelementen fördes genom genomföringen och placerades bredvid sensorn för att 

kontrollera vilken temperatur det var i boxen. Se Figur 16 för montering av kylaggregat och 

fläkt. 
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På varje vägg monterades sedan åtta av de tio termoelementen på in- och utsidorna av 

panelens ytor. Två termoelement placerades på varje isoleringsfack och totalt fyra på varje 

sida av väggen. De återstående termoelementen mätte luftens temperatur inuti och utanför 

Coldboxen. Viktigt var att samtliga termoelementen monterades tätt mot underlaget med 

minst 1 dm från dess lödda ände (mätänden) samt placerades i mitten av var isoleringsfack för 

minska påverkan från köldbryggorna, som uppstår vid träreglarna, som annars kan påverka 

mätvärdena negativt.  

 

De tre värmeflödesmätarna fästs med hjälp av silvertejp, in mot labbhallen, mitt på väggytan 

för tre utav facken. När dessa visade att värmeflödet stabiliserats flyttades en utav dem till den 

återstående, fjärde kvadranten och värmeflödet mättes igen. Efter detta monterades väggen i 

Coldboxens öppning, spändes fast med hjälp av tvingar och tejpades med silvertejp över 

skarven mellan vägg och box. Se Figur 17a och 17b för en illustration av montering samt 

placering av termoelement och Huksefluxmätare.  

Värmeflödet (q) valdes genom att beräkna ett medelvärde av de 30 sista stabila värden som 

erhölls efter att flödet stabiliserats. Med hjälp av det stationära värmeflödet och 

yttemperaturen på panelerna beräknades sedan U-värde och värmekonduktivitet för väggen 

och isoleringsmaterialen.

Figur 16, Coldboxen visad uppifrån med placering/montering av kylaggregat, 

fläkt, sensor till kylreläet, termoelement samt testvägg 

 

Placering av sensor till 

kylrelä och termoelement 

Hot-box 

Montering testvägg – 

framsida hot-box 
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Vägg 1 
Vid mätningarna fanns endast tre värmeflödesmätare tillgängliga vilket gjorde att 

värmeflödets kurva mot stationäritet endast kunde observeras för tre av fyra isoleringsmaterial 

åt gången. För Vägg 1 kontrollerades kurvan för 1.1, 1.2 och 1.3 och sedan flyttades en av 

värmeflödesmätarna till det fjärde isoleringsmaterialet, 1.4.  

 

Figur 17b, montering av termoelement på insida/utsida (t.v.) och tre Hukseflux 

monterade på utsidan (t.h.) 

 

Figur 17a, sektion av vägg med placering av termoelement och Hukseflux 
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Innan testet påbörjades stabiliserades temperaturen för den kalla sidan, Coldboxens insida, 

detta för att kontrollera att samma temperatur gällde för alla testväggar och att mätningarna 

som följde skedde under likadana förhållanden. Eftersom undersökningen sker i Gävle 

baserades valet av temperatur på staden Gävles årsmedeltemperatur som enligt SMHI (2015) 

ligger på 4,6 °C. Värdet är inhämtat från den nuvarande normalperioden som är uppmätt 

mellan åren 1961-1990 (SMHI, 2014).  

 

Efter inställning av temperaturen påbörjades mätningen av vägg 1 klockan 13.40 den 9 maj 

och mätningen pågick sedan under ett dygns tid. I LabView 2015 registrerades temperaturen 

och värmeflödet grafiskt med mätintervall på 300 sekunder som gjorde det möjligt att se 

stabiliseringen av värmeflödet av de fyra isoleringsmaterial och möjliga avvikelser. Efter det 

monterades en av värmeflödesmätarna om till det sista isoleringsmaterialet för att mäta 

värmeflödet genom det, men det under en kortare period eftersom väggen redan var stationär. 

Sist togs en bild med IR-kameran, Flir ThermaCam S60 för att se hur köldbryggorna såg ut 

för väggen samt för anslutning mellan vägg och Coldbox. 

 

Vägg 2-4 
Undersökningen för vägg 2-4 hade ett likadant förfarande som för vägg 1. Det som skiljde 

dem åt var bland annat innehållet som redovisas nedan. 

 

Vägg 2 innehöll följande isoleringsmaterial: 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4. Vägg 3 bestod av: 3.1, 3.2, 

3.3 och 3.4 och vägg 4 av: 4.1, 4.2, 4.2 och 4.4. Testerna av vägg 2-4 följde i stort samma 

tillvägagångsätt. Skillnaden var att ingen provstart behövde ske för att ställa in temperaturen i 

Coldboxen. Reläet som styr kylningen ställdes in vid första testet av vägg 1 och gällde även 

för även vägg 2-4. 

 

3.4.4 Beräkningar 

För att kunna tolka resultaten som uppmättes från de sexton isoleringsmaterialen och för att se 

om värdena stämde överens med teoretiska beräkningar för värmeflöde och U-värde utfördes 

beräkningar för samtliga sexton isoleringsmaterial. Mätresultaten tolkades med hjälp av ett 

medelvärde av de 30 sista stationära mätvärden som erhållits. I detta avsnitt berörs de 

teoretiska beräkningar som användes för att bearbeta mätvärdena ifrån värmeflödetesten. 

 

U-värde 

Även kallat för “en byggnadskonstruktions värmegenomgångskoefficient”. U-värdet 

definieras enligt Sandin (2010) av den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en 

ytenhet av konstruktionen så skillnaden i lufttemperaturen på ömse sidor av konstruktionen är 

en grad (s 39). Ett lågt U-värde indikerar på att konstruktionen isolerar bra. Enligt ekv. 1 är 

U-värdet inversen för summan av alla R-värden för varje testvägg. R-värdet för träpanelen 

och isoleringsmaterialen beräknas enligt ekv. 2.   

 

   [W/ m2⋅K ]   (ekv. 1 ) 

 

 där Rsi = Värmeövergångsmotstånd på insidan  [m2∙K/W]  

     R1...+RN = Värmemotstånd för väggskikt  [m2∙K/W]  

     Rse = Värmeövergångsmotstånd utsida   [m2∙K/W]  

 

Som referens U-värde under stationära förhållanden gäller samma ekvation för alla sexton 

isoleringsmaterial. U-värdet beräknades för varje enskilt isoleringsmaterial inklusive 
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träpanelen. Vid tillämpade beräkningar av U-värdet ska det läggas till lite till 

värmemotståndet eftersom det finns ett visst värmövergångsmotstånd i luftskiktet närmast 

byggnadsdelen. Där står luften stilla och bidrar på det viset med ett motstånd. Det finns ett 

sådant motstånd både på utsidan och insidan: Rsi med schablonvärdet 0,04 m2∙K/W och Rse 

med schablonvärdet 0,13 m2∙K/W (Sandin, 2010). För den empiriska studien i den här 

undersökningen representerar insidan den sida av väggen som är vänd utåt labbhallen och 

utsidan den sida av väggen som är vänd inåt Coldboxen. 

 

Värmemotstånd 
Kallas för R-värdet och är det motstånd som materialen bjuder värmetransporten genom en 

komponent och benämns därför även som ett materials värmemotstånd.  

 

För ekv. 2 är tjockleken d för det material som R-värdet ska beräknas för och λ (lambda) är 

dess värmekonduktivitet. R-värdet ska beräknas för isoleringsmaterialen och träpanelen på 

respektive sida av isoleringsmaterialen.         

 

 

 

 
             

 där   d = tjockleken för ett material       [m]   

        λ = Värmekonduktiviteten för ett material    [W/m⋅K ]  

  

 

Värmekonduktivitet 
Enligt (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, 2007) kan bestämning av 

värmekonduktiviteten (värmeledningsförmåga eller värmemotstånd) göras enligt standarderna 

SS-EN ISO 8301, SS-EN ISO 8302, SS-EN 12664, SS-EN 12667 och SS-EN 12939 som alla 

räknas som ackrediterade metoder. I en fast kropp, som en vägg, sker värmetransport 

huvudsakligen genom värmeledning. Detta gör att homogena material kan definiera en storhet 

som anger hur värmeledande materialet är, men förutsätter att stationära förhållanden råder 

och det finns ett endimensionellt värmeflöde. Storheten kallas för värmekonduktivitet och 

betecknas med λ (W/m∙K). Enligt Sandin (2010) fås en god värmeisolering av ett lågt λ - 

värde. Sandin (2010) säger också att värmekonduktiviteten definieras som “den värmemängd 

som per sekund passerar genom en m2 av ett material med en meters tjocklek då 

temperaturdifferensen är en grad” (s 39).  

 

I Sverige infördes det för 30 år sedan en så kallad VIM-märkning av värmeisoleringsmaterial 

(Swedisol, u.å). VIM är en förkortning för VärmeIsolerMaterial-kontrollen. Märkningen kan 

användas för att kvalitetsmärka isoleringsmaterial och fokuserar på materialets viktigaste 

egenskap, värmeisoleringsförmåga eller värmekonduktivitet. 

 

Det finns flera olika sorters lambda värden som står för olika typer av lambda klassningar. 

Klassningarna kommer, bland annat, av hur de har beräknats och hur de ska användas. Det 

finns i huvudsak två typer som används, deklarerad och praktisk värmekonduktivitet. 

 

Värmekonduktivitet tas oftast fram med hjälp av laboratoriska tester menar (Rockwool AB, 

2016) och benämns då som deklarerad värmekonduktivitet λD. Detta brukar ske i miljöer med 

en bestämd, och kontrollerad fuktighet. Värdet som fås är det som producenten brukar ange 

på produkten och oftast är det också detta värde som används för att beräkna U-värdet. För 

[m2⋅K/W ]                     (ekv. 2) 
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värmeisoleringsmaterial kan beräkningsvärdet ibland vara högre än det som tillverkaren 

brukar ange. Man brukar därför behöva öka värdet med en korrektionsterm △λW för fuktigare 

miljöer eller om materialet förväntas förändras i tiden. Vid beräkning av värmekonduktivitet 

används λber (λD + ΔλW) då detta ger en mer verklig bild av hur värmekonduktiviteten är för ett 

material, enligt Burström (2007) som menar att fukt försämrar värmekonduktiviteten för 

porösa material, som isoleringsmaterial. 

 

Ett numera äldre begrepp är enligt J. Akander (personlig kommunikation, 25 maj 2016) är 

klassificerad värmekonduktivitet λkl som nu för tiden räknas in i det deklarerade värdet enligt. 

Förr togs det klassificerade värdet fram genom att man testade många provbitar av samma 

produkt i ett labb där det sämsta av värdena angav dess klassning, exempelvis för ett 

isoleringsmaterial med värde på 0,033 W/m∙K hamnade i klass 33. Enligt Rockwool AB (u.å) 

kan isoleringsprodukter idag även deklareras med olika lambdaklasser. En lägre lambdaklass 

innebär att materialet isolerar bättre, exempelvis en produkt som är deklarerad i lambdaklass 

40 har nästan 10 % sämre isoleringsförmåga än lambdaklass 37. 

 

Enligt J. Akander (personlig kommunikation, 25 maj 2016) finns det en praktiskt tillämbar 

värmekonduktivitet λn (praktiskt värde) som avser det schabolvärde för värmekonduktivitet 

som används för planeringsbruk av värmeisolering hos en konstruktion. Det praktiska värdet 

anges för material som inte är VIM kontrollerade, klassade eller saknar ett deklarerat värde, 

exempelvis trä, mark, tegel, stål med mera. De praktiska värdena brukar oftast kunna vara 

värden antagna som “värsta” fallet – detta för att ligga på den “säkra” sidan för att inte 

överdriva dess värmeisolerande förmåga. Beroende på isoleringsmaterialets 

användningsområde och omständigheter kan det ha flera λn värden.   

 

Värdena som användes för träpanelens värmekonduktivitet är schablonvärden tagna ifrån 

boken Praktisk byggnadsfysik (Sandin, 2010), se värdena i Tabell 3. Värdet på 0,14 W/m∙K är 

ett praktiskt värde och 0,11 W/m∙K är ett uppmätt, deklarerat värde som kan förväntas om 

materialet är i en labb miljö. Båda värdena har använts i beräkningarna i syfte att undersöka 

hur stor skillnad olika värmekonduktivitet hos träpanelen innebär för isoleringens 

värmeisolerande förmåga. 

 

Tabell 3, värmekonduktiviteten samt tjockleken för träpanelen som användes för 

testväggarna.  

Material λ [W/m⋅K ]  d [m]  

Träpanel 0,14 0,022 

Träpanel 0,11 0,022 

 

Standardiserad mätning av lambdavärden kan utföras genom en slags mätning där ett 

provföremål placeras mellan en kall och varm yta. Då går det att mäta dess värmeflödestäthet 

och yttemperatur. När de har blivit konstanta kan isoleringsmaterialets värmekonduktivitet 

sedan beräknas menar (SP, 2007). 

 

Värmeflöde 

Värmeflödet genom de fyra väggarna erhölls från de Huksefluxar som placerades på 

respektive isoleringsmaterial. Värmeflödet förekommer i samma mängd när det passerar 

genom testväggarna som när det passerar genom Huksefluxarna. Varje Hukseflux registrerar 

värdet i loggen samt grafiskt i programmet LabView 2015. Värmeledningen beror enbart på 
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överföring av energi från en molekyl till en annan närliggande molekyl (Sandin, 2010). Den 

grundläggande formeln för värmeledning kan därför ställas upp enligt Fourier´s lag och lyder 

enligt ekv. 3. 

 

    [W/ m2] (ekv. 3) 

 

 där  q = värmeflödestäthet  [W/ m2]  

λ =Värmekonduktivitet                        [W/m∙K] 

           = Temperaturgradienten  [K/m] 
 

Om förhållandena för en homogen vägg är stationära med givna och konstanta 

yttertemperaturer går det att skriva värmeflödet genom väggen enligt ekv. 4. 

 

     [W/ m2 ] (ekv. 4) 

 

 där ∆T = Temperaturdifferensen mellan den varm och kalla sidan [°C ]  

R = Värmemotståndet för konstruktionen  [m2∙K/W]  

 

Med hjälp av uttrycket för värmemotståndet (d/λ) kan ekv. 4 sedan skrivas om till ekv. 5. 

 

   

  [W/ m2] (ekv. 5)  

 

 

Ur ekv. 5 går det därefter att bryta ut R för sig så att ekvationen ser ut som ekv. 6. 

 

  

[m2∙K/W] (ekv. 6)  

   

 

Genom omskrivning av formeln för värmeflödet går det att lösa ut R-värdet vilket sedan gör 

det möjligt att beräkna R-värdet och U-värdet för isoleringsmaterialen och på så vis kunna 

jämföra de alternativa mot cellplast och mineralull. 

3.4.5 Utförande beräkningar för värmeflödesmätningarna 

För isoleringsmaterialen, som undersöktes i värmeflödestesten, beräknades enbart R-värde, U-

värde och lambda värde. Till dessa beräkningar togs ett medelvärde (qm) och (Tim och Tem) av 

de 30 sista värdena som erhölls från värmeflödesmätningarna samt motsvarande för 

yttemperaturen på yttersidan av panelerna för respektive sida av konstruktionen. 

Testväggarnas träpanel, som ingick i beräkningarna, kan ha två olika lambda värden, ett 

praktiskt värde på 0,14 W/m∙K och ett deklarerat, beräknat värde på 0,11 W/m∙K. I denna 

forskning användes det praktiska värdet för träets värmekonduktivitet.  

 

1. Värmemotståndet för hela konstruktionen beräknades enligt följande: 

Rk = (Tim – Tem) / qm        (m2 *K/W) 
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Som även kan skrivas som: 

 

RK = (2 * Rpanel) + Riso 

 

Därefter beräknas Rpanel för de båda lambdavärdena 0,11 och 0,14 för träpanelerna enligt 

följande: 

 

Rpanel 0,14 = (dpanel /  * 2   (m2*K/W) 

Rpanel 0,11 = (dpanel / ) * 2. 

 

För att få fram endast värmekonduktiviteten hos isoleringsmaterialen drogs Rpanel bort ifrån 

RK enligt följande: 

 

iso 0,14 = diso / (RK - Rpanel 0,14)  (W/m*K) 

iso 0,11 = diso / (RK - Rpanel 0,11) 

 

U-värdet för konstruktionen, isolering samt panel räknades enligt denna formel: 

 

U = 1 / (Rsi + RK + Rse)    (W/m2*K)  

 

Efter beräkningarna användes beräkningsteorierna grafisk metod (regression), 

medelvärdesbildning av R-värdet och medelvärde värmeflöde. De användes enbart i syfte att 

utföra en känslighetsanalys av de erhållna värdena och de olika teorierna granskades inte 

närmre.  

3.5 Lufttäthetsprovning 

3.5.1 Lerklining 

Då enbart yxhack inte ger fäste nog bearbetades väggytan mer innan lerklining. I det aktuella 

experimentet fästes träläktar, snett avskurna på längden, diagonalt över väggytan, se Figur 18. 

Efter detta ströks en blandning av lerslam och fårull tunt över läkten innan själva lerkliningen 

(3 gånger så mycket sand som lera, hampa och halm) kastades mot väggen tills det bildade ett 

jämnt lager. Ovanpå lerkliningen placerades ett styvt nät av lin och därefter kastades 

ytterligare ett lager lerklining mot väggen. Det sista lagret slätades sedan ut och därmed 

återstod det för lerkliningen att torka. 



 

30 

 

 
För att ta reda på lerkliningens inverkan på luftgenomströmningen genom väggkonstruktionen 

byggdes två testväggar vilka användes för att mäta det luftläckage som uppstår genom 

väggarna då Coldboxen trycksattes. Väggarnas luftgenomströmning mättes på en vägg utan 

lerklining samt på två stycken med en respektive två sidor lerklinade. I Tabell 4 nedan 

redovisas mätuppställningarna för de olika väggarna. 

 

Tabell 4, uppställning av väggtyper för lerklining 

 

 

 

3.5.2 Mätutrustning  

Nedan sammanfattas den mätutrustning som använts för att mäta den inverkan som lerklining 

på fasadytan har på väggarnas lufttäthet. 
 
Agilent 34972A 
Densamma som användes till värmeflödesmätningen. Agilenten är ett mätinstrument för 

insamling av olika typer av data. För mer information, se kapitel 3.4.2 Mätutrustning för 

värmeflödesmätningen.  

      
LabView 2015 
Möjliggör ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att programmera hårdvara grafiskt inför 

testning, mätning och styrning samt att analysera data och presentera resultat (National 

instruments, 2016). 

 

SweMan 80 
En typ av manometer som mäter differenstryck, luftflöden och lufthastighet. Differenstrycket 

mäts i pascal (Pa), luftflöde i liter per sekund (l/s) eller kubikmeter per timme (m3/h) och 

Tryckskillnad (Pa) Väggtyp 

5-50 Utan Lerklining 

5-50 Lerklining 1 sida 

5-50 Lerklining 2 sidor 

Figur 18, placering av träläkt över väggytan (t.v.) samt genomskärning av träläkt fäst 

med skruv (t.h.) 
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lufthastigheten i meter per sekund (m/s) eller “flow per minute” (fpm). I instrumentet finns en 

inbyggd manometer som kompenserar för att få rätt lufttryck. Enligt företaget Swema (u.å), 

som är återförsäljare av SweMan 80 ligger mätosäkerheten vid 23 °C på 5 % vid icke 

kondenserad eller fuktig luft. 

 

Strypfläns 
Är en typ av stryporgan som är ett beprövat instrument för att mäta flödet för fluider. En 

strypfläns kan ha olika utseenden men bygger på samma princip. Ett hinder har monterats in i 

flödesbanan, röret, i form av en ring med en mindre radie än röret. Den kan sedan användas 

för att ta reda på differenstrycket genom att mäta trycket på båda sidor, Figur 19 visar 

strypflänsen som användes i lufttäthetsprovningen (PumpPortalen, 2016). Strypflänsen i 

denna undersökning hade en flödesbana med diametern 25 mm och en förminskad diameter 

på 12,5 mm. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fläkt 
I luftflödesundersökningen användes kompakt fläkt på 140 Watt som generellt kan användas 

för att skapa övertryck och undertryck för komponenter (Dietz motoren, u.å). I den här 

forskningen användes den för att skapa ett undertryck. 

3.5.3 Genomförande 

Under lufttäthetsprovningen undersöktes väggarnas lufttäthet utan lerklining respektive med 

en och två sidor av väggkonstruktionen behandlad. Ingen jämförelse med andra sätt att lufttäta 

väggar utfördes. Lufttätheten mättes med ett interval på 5 Pa mellan 5-50 Pa tryckskillnad. 

 Beräkningarna för lufttäthetsprovningen och värmeflödestesterna bygger, i den här rapporten, 

till största del på de tester som har utförts på testväggarna och tar inte hänsyn till några 

beräkningsteorier.  

 

För att ta reda på hur mycket Coldboxen influerade värdena för luftflödet utfördes mätningen 

till att börja med utan vägg. Boxen tätades då genom att tejpa kanter, hörn, skruvskallar samt 

en av de stora genomföringarna med syftet att minska läckage. Därefter förseglades boxens 

fyrkantiga öppning med PE-folie och in i den lilla genomföringen fördes en luftslang som 

sedan anslöts till en SweMan 80, manometer. Coldboxen försattes i undertryck med hjälp av 

fläkten som var ansluten till strypflänsen, som i sin tur var ansluten till den utav boxens två 

stora genomföringar som inte förslutits. Trycket över strypflänsen kontrollerades med hjälp av 

ytterligare två luftslangar och detta utfördes med ett intervall på 5 Pa ända tills dess skillnad i 

tryck mellan boxens insida och labblokalen låg på 50 Pa. 

Figur 19, strypflänsen som användes i det aktuella arbetet 
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Efter detta monterades en av testväggarna, helt utan lerklining, i boxens öppning. Skarven 

mellan testväggen och box förseglades med silvertejp och därefter mättes tryckskillnaderna på 

samma sätt som ovan. När dessa första mätningar utförts lerklinades de två väggarna, med 

samma uppbyggnad, på en respektive två sidor av väggkonstruktionen. Efter att lerkliningen 

torkat monterades de, en i taget, i boxen och mättes på samma sätt som ovan för att se 

skillnaden i lufttäthet. 

3.5.4 Beräkningar 

Beräkningarna för luftflöde utfördes med hjälp av följande ekvation (ekv. 7): 

 

  (ekv. 7) 

 

 där Q = luftflöde    [l/s] 

C = konstant som erhålls från strypflänsen (= 0,1134) 

β = flödesexponent som erhålls från strypflänsen  (= 0,4833) 

 

Konstanten och flödesexponenten skiftar beroende på vilka mått strypflänsen har. 

 

För att ta reda på luftflöde per kvadratmeter dividerades resultaten för Q med arean för 

väggarna. 

 

 (ekv. 8) 

 

 

 där    [m2] 

 

 

4 Resultat 
 

Under denna del redovisas mätdata av köldbryggor, insvängningstid, värmeflöde och 

lufttäthet, som erhållits från den empiriska studiens experiment. Resultaten är uppdelade i tre 

delar, där resultatet från Comsol Multiphysics 5.1, värmeflödesmätningen och 

lufttäthetsprovningen förklaras. Från värmeflödemätningen redovisas även teoretiska 

beräkningar av R-värden och U-värden för isoleringsmaterialen i väggarna. De mätningar som 

utfördes för att undersöka lerkliningens inverkan på lufttätheten jämför lufttätheten före och 

efter lerklining på en, respektive två sidor av väggkonstruktionen.  

 
Avsnittet för resultatet från Comsol Multiphysics 5.1 delas in i två delar för 

isoleringsmaterialen mineralull och halm samt i en del för IR-bilder. För isoleringsmaterialen 

redovisas deras insvängningstid av värmeflöde och köldbryggor för deras isoleringsfack med 

reglar omkring. 
 
De teoretiska beräkningar för R-värdet och U-värdet som redovisas under, avsnitt 2.4.4 

Beräkningar för värmeflödestesten, användes för att beräkna mätvärden från testen av vägg 1-

4. I resultaten redovisas värmekonduktiviteten (λ), U-värden och R-värden som beräknats för 
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de sexton isoleringsmaterialen. Grafer visar hur värmeflödet varierar under mätningarna samt 

temperaturen i “labbhallen” eftersom den påverkar värmflödet genom väggen. 
 
Under resultaten för lufttätheten framgår förbättringen av väggens luftflöde, som kommer av 

att lerklina på en och två sidor av väggen. En graf förtydligar hur luftflödet förändras i 

förhållande till tryckskillnaden. 

 

4.1 Comsol Multiphysics 5.1 
 

I Comsol Multiphysics 5.1 undersöktes insvängningstiden och köldbryggornas påverkan på 

två isoleringsfack med mineralull och halm som värmeisolering. Efter värmeflödesmätning av 

vägg 1 togs IR-bilder med IR-kamera, Flir ThermaCam S60. 

4.1.1 Mineralull  

Vid början av uppmätningen av insvängningstiden för värmeflödet i Comsol Multiphysics 5.1 

hade isoleringsmaterialet i facket en temperatur på 20 °C. Värmeflödet uppnådde stationärt 

läge efter ungefär 40'000 sekunder (11,1 h) och hade då en temperatur på cirka 5 °C, se Figur 

20. 

 

 

Mineralullsisoleringen påverkas av köldbryggorna, även om dessa inte når in till mitten av 

mätytan. Figur 21 visar med linjerna innanför kvadratens sidor hur långt från träregeln och in 

över isoleringsmaterialet köldbryggan sträcker sig. Tvärsnitten i figuren (“skivorna” som går 

från blått till rött) visar hur temperaturen fördelar sig mellan väggens kalla och varma sida, då 

rött symboliserar varmare temperaturer och blått kallare. Tvärsnittens färgskala tydliggör hur 

Figur 20, tiden för insvängning till stationärt värmeflöde genom ett isoleringsfack med 

mineralull 
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värme tränger in från “insidan” och går mot den kalla “utsidan”. Ju mindre den röda ytan i 

tvärsnitten är, desto bättre värmeisolerande förmåga. 

 

4.1.2 Halm 

Vid början av Comsolmätningen för insvängningstiden av halmens värmeflöde hade den, i 

likhet med mineralullen ovan, en ingångstemperatur på 20 °C. Värmeflödet uppnådde 

stationärt läge vid samma tidsperiod på 11,1 h och hade då också samma temperatur, se Figur 

22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22, insvängningstid till stationärt värmeflöde genom isoleringsfack med 

halm  

 

Figur 21, värmefördelningen i isoleringsfacket och köldbryggornas utsträckning 

för mineralull 
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Påverkan från köldbryggorna som uppstår vid reglarna är också aktuell för det fack som 

isolerats med halm. Inte heller här når köldbryggorna in till mitten och köldbryggorna når inte 

lika långt in mot centrum av halmisoleringen som de gjorde på mineralullen. Halmen visar en 

något lägre temperatur på insidan vilket tyder på att den har sämre isoleringsförmåga än 

mineralullen, se Figur 23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.3 IR-kamera 

Bilden av vägg 1 som togs med hjälp av IR-kameran, se Figur 24, visar att beräkningen ovan 

var korrekt och att köldbryggorna inte påverkar mitten av facken. Det är tydligt att de största 

köldbryggorna uppstår vid skarven mot Coldboxen och längs med reglar och skruvar. 

 

Figur 23, värmefördelning i isoleringsfacket och köldbryggornas utsträckning för 

halm 

Figur 24, IR-bild för en av väggarna med tillhörande referensbild 
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4.2 Värmeflödesmätning - isoleringsmaterial 
 

Resultatet från experimentet är uppdelat i fyra delar. Delarna består av de mätningar utförts på 

de fyra väggarna, som alla har fyra isoleringsmaterial vardera.  

 
4.2.1 Vägg 1  
Vid 950 minuter (15,8 h) sjönk temperaturen för ”inne”, se Figur 25, något som beror på att 

ventilationen i labbhallen startades på morgonen. Temperaturen steg igen vid 1150 minuter 

(19,2 h) något som kan härröras till när mätningen av det fjärde isoleringsmaterialet, torv, 

påbörjades. 

 

När mätningen påbörjades ökade värmeflödet för materialen direkt och stabiliserades sedan 

efter 500-600 minuter (8,3–10 h). Efter 1150 minuter (19,2 h) började värmeflödet variera 

vilket stämmer överens med tidpunkten för när temperaturen i labbhallen skiftade. Figur 26 

visar temperaturförändringen på väggens in- och utsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25, hur lufttemperaturen i labbhallen och boxen skiftar från start till slut för 

värmeflödesmätning av vägg 1 
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För att studera kurvan för stabilisering av värmeflödet i Vägg 1, se Figur 27. De negativa 

värdena för värmeflödet indikerar att flödet sker i riktning från labbhallen in mot Coldboxens 

kammare. 

 

 

Figur 27, diagram över värmeflödet genom väggen in i boxen för isoleringsmaterialen perlite, 

kutterspån, termoträ och torv 

Figur 26, förändring av yttemperaturer för vägg 1, insida och utsida 
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U-värdet och värmekonduktiviteten för isoleringsmaterialen kan utläsas i Tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5, mätvärden för testvägg 1 

Medellufttemperatur, Te (°C) 3,935 

Medellufttemperatur, Ti (°C) 22,992 

 Kutterspån Perlite Termoträ Torv 

Medeltemperatur, väggyta     

°Ce 4,013 4,148 4,136 4,139 

°Ci 21,272 21,440 21,291 20,769 

Rkonstruktion (m2⋅K/W) 1,745 1,740 1,540 1,418 

Värmekonduktivitet (W/m⋅K)     

trä=0,14 0,066 0,067 0,077 0,086 

trä=0,11 0,071 0,071 0,083 0,093 

Ukonstruktion (W/ m2⋅K) 0,522 0,524 0,585 0,630 

Medelvärde, värmeflöde, q 

(W/m2) 

9,886 9,936 11,139 11,728 

4.2.2 Vägg 2 

I värmeflödet andra testomgång undersöktes isoleringsmaterialen: Linskiva, mineralull, foam 

glas och cellplast. Mätningen påbörjades kl. 9.43 den 11 maj och pågick sedan i ungefär ett 

dygn. Temperaturen i labbhallen var till en början stabil, men efter 450 minuter (7,5 h) steg 

den snabbt för att sedan avta. Efter 1200 minuter (20 h) ungefär kl. 06.00 den 12 maj sjönk 

temperaturen drastiskt till följd av att ventilationen sattes igång. Vid mätning av det fjärde 

isoleringsmaterialet, cellplast, fortsatte temperaturen för ”inne” att sjunka under ytterligare 1 

timme för att sedan öka igen och jämna ut sig, se Figur 28. 
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I Figur 29 går det att utläsa hur yttemperaturerna för väggens ut- och insida skiftar under 

mätningen. 

 

Figur 29, förändring av yttemperaturer för vägg 2, insida och utsida 

Figur 28, hur temperaturen i labbhallen och boxen skiftar från start till slut vid 

värmeflödesmätningen av vägg 2 
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Fram till att isolering 2.1, 2.2 och 2.3 blev stationära, kring 600 minuter (10 h), ökade 

värmeflödet snarlikt för alla tre materialen. De förblev stationära fram till ungefär 1250-1350 

minuter (20,8- 22,5 h) in i mätningen då värmeflödet började sjunka. Detta stämmer överens 

med tiden då temperaturen i labbhallen sjönk. En kallare labbhall innebär att värmeflödet 

genom väggen minskar, se Figur 30. 

 

U-värdet och värmekonduktiviteten för isoleringsmaterialen går att se i Tabell 6 nedan. 

 

Figur 30, värmeflödet som sker genom väggen in i boxen för isoleringsmaterialen 

linskiva, mineralull, foamglas och cellplast 
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Tabell 6, Mätvärden för testvägg 2. 

 

4.2.3 Vägg 3  
I det tredje värmeflödestestet undersöktes isoleringsmaterialen: papper, porös träfiberskiva, 

halm och hampa. Mätningen av papper, porös träfiberskiva och halm påbörjades kl. 17:10 den 

12:e maj. I början av mätningen steg temperaturen för att sedan sakta avta efter 200-700 

minuter (3,3–11,6 h) in i mätningen. Efter det sjönk temperaturen i samband med 

ventilationens start på morgonen för att sedan öka igen. Vid 1000 minuter (16,6 h) sjönk 

temperaturen kraftigt när mätningen av hampa påbörjades. Sedan fortsatte den sjunka under 

mätningen av hampa för att slutligen öka, se Figur 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medellufttemperatur, Te (°C) 3,972 

Medellufttemperatur, Ti (°C) 23,019 

 Linskiva Mineralull Foamglas Cellplast 

Medeltemperatur, väggyta     

°Ce 4,373 4,396 4,680 4,727 

°Ci 21,677 21,260 21,908 22,000 

Rkonstruktion (m2⋅K/W) 1,964 1,922 2,233 2,582 

Värmekonduktivitet (W/m⋅K)     

trä=0,14 0,058 0,059 0,050 0,042 

trä=0,11 0,061 0,062 0,052 0,044 

Ukonstruktion (W/ m2⋅K) 0,469 0,478 0,416 0,363 

Medelvärde, värmeflöde, q (W/m2) 8,812 8,790 7,715 6,685 

Figur 31, hur temperaturen i labbhallen och boxen skiftar från start till slut 

vid värmeflödesmätningen av vägg 3 
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I Figur 32 går det att avläsa yttemperaturernas förändringar över mätningen för vägg 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första värmeflödesmätningen av vägg 3 utfördes på isoleringsmaterialen: strimlat papper, 

porös träfiberskiva och halm. För det fjärde isoleringsmaterialet, hampa, mättes värmeflödet 

direkt efter att den första mätningen avslutats. Värmeflödet för strimlat papper ökade snabbt 

och blev stationärt redan efter 200 minuter (3,3 h) in på mätningen. För den porösa träskivan 

och halmen däremot tog det ungefär 550 (9,2 h) minuter innan deras värmeflöde nådde 

stabilitet. Efter cirka 750 minuter (12,5 h) in på mätningen minskades värmeflödet för 

samtliga vilket stämmer överens med tidpunkten för när temperaturen i labbhallen sjönk, se 

Figur 33.  

Figur 33, värmeflödet som sker genom väggen in i boxen för isoleringsmaterialen strimlat 

papper, porös träfiberskiva, halm och hampa 

Figur 32, förändring av yttemperaturer för vägg 3, insida och utsida 
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U-värde och värmekonduktivitet för isoleringsmaterialen kan utläsas i Tabell 7 nedan.  

 

Tabell 7, Mätvärden för testvägg 3.  

4.2.4 Vägg 4 

Värmeflödet undersöktes för isoleringsmaterialen lerhalm, lerull och müsli nr. 1 och 2. 

Mätningen av lerull, lerhalm och müsli nr. 1 påbörjades den 19:e maj kl. 16.25. När 

mätningen startades steg temperaturen under ungefär 200 minuter (3,3 h) in i testet för att 

sedan sjunka jämnt ända till 800 minuter (13,3 h) gått, då den sjönk drastiskt på grund av att 

morgonens start av ventilationen. När testet av müsli nr. 2 påbörjades steg temperaturen vilket 

pågick ända till testets slut, se Figur 34. 

Medellufttemperatur, Te (°C) 3,980 

Medellufttemperatur, Ti (°C) 22,098 

 Papper Mjuk träfiberskiva Halm Hampa 

Medeltemperatur, väggyta     

°Ce 4,521 4,386 4,643 4,854 

°Ci 20,912 20,772 21,199 20,902 

Rkonstruktion (m2⋅K/W) 1,968 2,508 2,267 2,128 

Värmekonduktivitet (W/m⋅K)     

trä=0,14 0,057 0,043 0,049 0,052 

trä=0,11 0,061 0,045 0,051 0,055 

Ukonstruktion (W/ m2⋅K) 0,468 0,373 0,410 0,435 

Medelvärde, värmeflöde, q 

(W/m2) 

8,327 6,533 6,862 7,541 
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Figur 35 illustrerar hur yttemperaturerna för vägg 4 förändrades under mätningens gång. 

Till att börja med gjordes en värmeflödesmätning av isoleringsmaterialen lerhalm, müsli nr. 1 

och lerull. Det fjärde isoleringsmaterialet müsli nr. 2 påbörjades direkt efter. Värmeflödet för 

müsli nr. 1 stabiliserades redan kring 200 minuter (3,3 h) in i testet och för lerullen efter 500 

Figur 34, hur temperaturen i labbhallen och boxen skiftar från start till slut vid 

värmeflödesmätningen av vägg 4. 

 

Figur 35, förändring av yttemperaturer för vägg 4, insida och utsida 
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minuter (8,3 h). Lerhalmen stabiliserades aldrig och fick mer än dubbelt så högt värmeflöde 

än de andra två, troligen på grund av att den inte fyllde ut facket i väggen. Värmeflödet för 

lerhalmen och müsli nr. 1 påverkades inte nämnvärt av temperaturskillnaden i labbhallen, se 

Figur 36. 

 

 

Med hjälp av det stationära värmeflödet och yttemperaturen för isoleringsmaterialen kunde 

sedan U-värde och värmekonduktivitet beräknas för isoleringsmaterialen, se Tabell 8 nedan.  

Figur 36, värmeflödet som sker genom väggen in i boxen för isoleringsmaterialen 

lerhalm, müsli nr. 1, nr 2 och lerull 
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Tabell 8, Mätvärden för testvägg 4.  

 

 

Av de fyra isoleringsmaterialen som testades hade lerhalmen överlägset sämst R-, lambda- 

och U-värde. Utav de tre övriga materialen hade müsli nr. 1 bäst R-värde följt av lerull och 

müsli nr. 2. Jämförs dessa med cellplast och mineralull, som ska ha ett R-värde på 2,56 och 

3,16 m2K/W för en vägg på 0,095, har de inte ett lika tillfredsställande värmemotstånd. 

Värmekonduktiviteten för lerull, müsli nr 1 och 2 är upp till dubbelt så stor som för cellplast 

och mineralullen som har 0,03-0,039 respektive 0,037 W/m⋅K. U-värdena för lerull, müsli nr. 

1 och 2 skiljde sig lite från varandra. I jämförelse med vad som brukar anges för mineralullen 

är de höga, men nästan lika som för cellplast  

 

För beräkningar av R-värde, U-värde och värmekonduktivitet för samtliga isoleringsmaterial 

se Bilaga 1.  

 

4.3 Lufttäthetsprovning - av lerklinade väggar 
 

Resultaten från experimentet visade att en vägg med lerklining på båda fasadytorna hade bäst 

lufttäthet. Vid en tryckskillnad på 50 Pa hamnade den väggen på 0,93 l/s⋅m-2. Väggen utan 

lerklining visade sig, med 3,03 l/s⋅m2 vid 50 Pa tryckskillnad, prestera sämst ur 

lufttäthetssynpunkt. Av de tre väggarna är det väggen med två lerklinade ytor som kommer i 

närmast BBRs rekommendation för småhus på 0,6 l/s⋅m-². Den bästa väggen är dock 3 gånger 

så stor för vad som brukar anges för passivhus på 0,3 l/s⋅m-². 

 

Resultaten för de tre väggarna går att utläsa i Tabell 9 nedan och Figur 37 visar, med ett 

Medellufttemperatur, Te (°C) 4,127 

Medellufttemperatur, Ti (°C) 21,346 

 Lerhalm Müsli nr. 1 Müsli nr. 2 Lerull 

Medeltemperatur, väggyta     

°Ce 4,826 4,367 4,971 4,913 

°Ci 18,427 19,593 19,732 19,785 

Rkonstruktion (m2⋅K/W) 0,691 1,904 1,529 1,700 

Värmekonduktivitet (W/m⋅K)     

trä=0,14 0,252 0,060 0,078 0,069 

trä=0,11 0,326 0,063 0,084 0,073 

Ukonstruktion (W/ m2⋅K) 
 

1,161 0,482 0,589 0,535 

Medelvärde, värmeflöde, q 

(W/m2) 

19,672 7,996 9,657 8,765 
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intervall på 5 Pa, hur luftflödet genom väggarna förändras i förhållande till tryckskillnaden 

mellan box och labbhall. I beräkningarna har värdet på boxens luftflöde, som mättes innan 

väggarna, subtraherats från väggarnas flöde. 

 

Tabell 9, luftflöde för väggarna. 

 

ΔPa 

Vägg utan lerklining 

(l/s⋅m-2) 

Vägg + lerklining x1 

(l/s⋅m-2) 

Vägg + lerklining x2 

(l/s⋅m-2) 

5 0,499 0,384 0,147 

10 0,820 0,647 0,231 

15 1,166 0,914 0,340 

20 1,475 1,150 0,434 

25 1,762 1,387 0,528 

30 2,049 1,603 0,621 

35 2,301 1,787 0,693 

40 2,556 1,975 0,771 

45 2,784 2,154 0,856 

50 3,034 2,322 0,933 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37, luftflödets förändring genom väggarna i förhållande till tryckskillnaden 
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4.4 Sammanfattning resultat 
 
Värmeflöde 

Resultaten från värmeflödesmätningen visar, förutom vilka värmeflöden de olika materialen 

har, hur värmeflödet beror på de temperaturer som är omkring väggpartiet. 

 
Klart sämst isoleringsförmåga hade lerhalmen, även om denna troligtvis visat andra värden 

om den passat ordentligt i facket, och näst sämst var torv. Cellplasten erhöll de bästa värdena i 

undersökningen, men av de alternativa materialen presterade den mjuka träfiberskivan bäst 

tätt följd av klippt halm.  

 

Tabell 10a och 10b visar en sammanställning över vilka lambdavärden som 

isoleringsmaterialen erhöll. Figur 38 visualiserar isoleringsmaterialens värmeisolerande 

egenskaper jämfört med varandra samt skillnaden som uppstår då värmekonduktiviteten för 

trä ställs till 0,14 eller 0,11.  

 

 

 
 

 

3.1 strimlat papper 3.2 mjuk träfiberskiva3.3 halm 3.4 hampa 4.1 lerhalm 4.2 müsli nr.2 4.3 musli nr.1 4.4 lerull

 isolering 0,14 0,057 0,043 0,049 0,052 0,252 0,078 0,06 0,069

 isolering 0,11 0,061 0,045 0,051 0,055 0,326 0,084 0,063 0,073

1.1 kutterspån 1.2 perlite 1.3 termoträ 1.4 torv 2.1 linskiva 2.2 mineralull 2.3 foam glas 2.4 cellplast

 isolering 0,14 0,066 0,067 0,077 0,086 0,058 0,059 0,05 0,042

 isolering 0,11 0,071 0,071 0,083 0,093 0,061 0,062 0,052 0,044

Tabell 10a, lambdavärden för isoleringsmaterialen i vägg 1 och 2 

Tabell 10b, lambdavärden för isoleringsmaterialen i vägg 3 och 4 

Figur 38, sammanställning av resultat för värmeflödesmätningen 
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Luftflöde 

Resultaten från lufttäthetsmätningen visade att en lerklining på båda sidor av väggen är 

knappt 2,5 gånger bättre än den vägg som endast lerklinats på ena sidan och nästan 3,3 gånger 

bättre än den vägg som var helt obehandlad. 

 

5. Diskussion och slutsats 
 

Användningen av Hotbox-Coldbox metoden för att undersöka lufttäthet och värmeflöde 

fungerade som önskat. Metoden innebar en möjlighet att konstruera en kontrollerad version 

av en verklig situation över väggpartiet. Att Coldboxen i experimentet enbart hade en 

kammare innebar både nack- och fördelar. Det var inte möjligt att kontrollera temperaturen 

inne i labbhallen, något som märktes då det var stora folksamlingar i lokalen eller - som 

nämns i rapporten - i samband med att ventilationen startades. Å andra sidan skulle en box 

med två kammare med stor sannolikhet ha inneburit en mer komplex montering då väggarna 

var otympliga, svårhanterliga och besvärliga att montera när det bara var en kammare, men 

detta är svårt att helt förutse. Det är svårt att bedöma hur beräkningarna hade påverkats om en 

Coldbox med två kammare - och därmed två kontrollerbara temperaturer - använts istället. 

Trots att den föränderliga temperaturen i labbhallen påverkade mätningarna av värmeflödet 

kunde en tillräcklig mängd stationära värden erhållas för att beräkna egenskaperna för varje 

material. Fördelen med att bara ha en kammare gjorde att Coldboxen var enklare att förflytta 

och antagligen var lättare att montera. Andra saker som isoleringstjocklek på Coldboxens 

väggar och hur väl tätningen av boxen lyckades kan ha haft inverkan på resultaten.  

 

Något som också försvårar bedömningen av resultatens korrekthet blivit är att utförandet av 

testväggarnas isolering skett på annan plats. Monteringen har alltså inte ingått som en del i 

studien, något som innebär att kunskapen om eventuella brister har varit begränsad. Ett 

exempel på en händelse i monteringen som inte gick att kontrollera i undersökningen var 

monteringen av lerhalm, där blocket inte fyllde ut facket ordentligt och mätvärdena också 

påverkades i hög grad då en konvektion skapades i den ofyllda delen av facket. Även hos de 

andra materialen kan det finnas, om än inte lika markanta, ofullkomligheter som påverkar 

värdena men är svåra att känna till. Det kan till exempel ha varit att isoleringsmaterialen 

innehållit fukt eller de inte var tillräckligt packade i isoleringsfacken. En viss felmarginal i 

resultaten måste därför beaktas för båda testerna. 

 

Det är inte enbart hopsättningen av väggar och isolering som potentiellt innebär avvikande 

resultat. Glasullen uppvisade exempelvis sämre värden i experimentet än vad som normalt 

tillskrivs den sortens isolering. Det är inte helt klart vad de avvikande värdena beror på men 

en möjlig förklaring är att mineralull har en relativt öppen struktur vilket och eftersom 

väggarna konstruerats utomhus är det troligt att det har kommit in fukt i materialet. Fukt 

försämrar märkbart isoleringsmaterials värmeisoleringsförmåga och kan alltså ha påverkat 

resultaten. I en stängd struktur, som hos cellplasten, är det svårare för fukt att ta sig in. 

Cellplastens värden överensstämde, jämfört med mineralullen, i högre grad med de värden 

som tillverkaren angivit och därav bedöms teorin om fuktens inverkan som rimlig. 

 

Valet av beräkningsmetod kan också påverka hur resultatet blir. Beräkningen av värmeflödets 

medelvärde resulterade i att lambdavärdet för glasullen i denna studie blev 0,059 - 0,062 

W/m⋅K. Lambdavärdet förändrades beroende på vilken beräkningsmetod och vilket R-värde 

som bestämdes för träpanelen (0,14 eller 0,11 m2⋅K/W). Om värdet istället räknas ut med 
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hjälp av en så kallad medelvärdesbildning av R-värdet blir det istället 0,599 W/m⋅K (träpanel 

= 0,14) och 0,0632 W/m⋅K (träpanel = 0,11). Utöver detta kan medelvärdet för värmeflöde 

beräknas vilket gör att lambdavärdet hamnar på 0,0499 W/m⋅K. Dessa siffror förtydligar 

vikten av att förhålla sig kritisk gentemot beräkningarna som utförts i studien. 

 

Sedan måste även hänsyn tas till att väggarna som användes i testen bestod av tunna 

sammansatta väggar med en isoleringstjocklek på endast 0,95 meter med/utan vinduk, täckt 

med träspont på respektive sidor av väggkonstruktionen. Denna konstruktion representerar på 

sin höjd en “äldre version av sommarstuga” vilket gör att vissa restriktioner av resultaten 

måste göras. Det går kanske inte att säga i förväg, men med en tjockare väggkonstruktion 

skulle den värmisolerande effekten förmodligen ha blivit bättre och kanske även lufttätheten. 

Ett test av tjockare väggar skulle kanske ha gett ett bättre resultat, men det skulle ha blivit mer 

komplicerat på grund av att dess storlek. Det hade gjort dem otympligare och tyngre än vad 

testväggarna som användes i den här forskningen var.       

 

Användningen av Comsol Multiphysics 5.1 gav en bra översikt över värmeflödets 

insvängningstid och innebar ett stöd i planeringen av mätningarna då det gav fingervisning 

den tid som insvängningen krävde. Utöver detta innebar Comsol Multiphysics 5.1 en 

möjlighet att verifiera att placeringen av mätinstrumenten (Huksefluxarna och 

termoelementen) gav trovärdiga värden. 

 

Fukten i detta arbete kontrollerades enbart med en datalogger, och på grund av tidsbrist 

orsakad av försening av testväggarna fick omprioteringar göras som innebar att informationen 

om fuktvärdena kommer tillkomma i en senare, uppgraderad version av rapporten. 

 

Resultatet från luftflödesmätningen gav inga större överraskningar utan ledde till värden som 

visade hur den rena väggen utan lerklining läckte allra mest medan väggen som hade dubbel 

tätning visade upp de bästa värdena. Luftflödet minskades påtagligt med lerklining på ena 

sidan, men denna släpper igenom lite för mycket luft för att fungera till fullo i bostäder utan 

annat komplement, som kunde bestå av till exempel en vindtät duk.  

 

5.1 Rekommendationer inför fortsatta studier 
 

I händelse av vidare forskning inom området rekommenderas det att, om möjlighet finns, göra 

ett arbete där fukten kontrolleras noggrannare och samma sak gäller rumstemperaturen samt 

påverkan från vindturbulens. Denna studie hade inte möjlighet att kontrollera fuktnivåer eller 

temperaturen på ena sidan av väggproverna. Fukt som försämrar isoleringsmaterials 

värmeisoleringsförmåga. En studie där dessa omständigheter är under full kontroll skulle ge 

värden med en högre grad av tillförlitlighet. Om det, utöver detta, finns möjlighet att i en 

högre utsträckning kontrollera innehåll i och hopsättnings av testväggarna rekommenderas det 

att den möjligheten tas tillvara. På då vis kan mycket tid, som läggs på korrigeringar av 

väggmått och dylikt, sparas. 

 

5.2 Bidrag till forskningen 
 
Det är få studier och en liten andel forskning som utförts för vilka värmeegenskaper 

alternativa isoleringsmaterial har och för hur inverkan på lufttätheten ser ut vid lerklining av 

vägg. Detta innebär att det finns behov av de resultat som framkommit i studien och att denna 
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rapport kan bidra med information och lärdomar som kommit fram i samband med 

experimentet. 

5.3 Reflektioner 
 

Att besluten angående materialvalen har fattats av Kulturandföreningen upplevs som positivt 

då det minskade risken för att valen i undersökningen skulle bli partiska. Dock har det varit 

svårt att fördjupa studierna i enskilda material då mängden olika material är mycket 

omfattande. Men det är möjligt att de resultat som erhållits kan fungera som grund för ett 

urval av enstaka material i vidare studier. 

 

De materialval som ifrågasätts mest är torv, perlite och foamglas. Torv på grund av att det i 

många sammanhang räknas som ett fossilt material, perlite och foamglas då de kräver hög 

värme och därmed mycket energi vid tillverkning. Foamglas kan dock försvaras med att det 

innehåller en hög andel returglas och att det dessutom får relativt bra värden i experimentet, 

något som kan spara energi under förbrukningsstadiet. Foamglas fick en värmekonduktivitet 

på 0,050 – 0,052 W/m⋅K och ett U-värde på 0,416 W/ m2⋅K, vilket ligger relativt nära det 

tidigare uppmätta värdet för mineralull. Detta indikerar att foamglas har en god 

värmeisoleringsförmåga. 

 

Svårigheterna med att hitta relevant information, på grund av den brist på vetenskapliga 

studier om värmeflödesegenskaper hos alternativa material, innebar att det också var svårt att 

bedöma hur korrekta resultaten blivit då det inte finns några referenser att jämföra med. Å 

andra sidan är den bristen också en del i behovet av denna undersökning.  

 

5.4 Slutsatser 
 

Denna studie har undersökt huruvida alternativa isoleringsmaterial kan fungera som substitut 

för mer konventionella material samt vilken effekt lerklining har på lufttätheten av en 

träregelvägg med träullsisolering. Utifrån studien dras följande slutsatser: 
 

 En del av isoleringsmaterialen som ingått i studien, till exempel klippt halm och mjuk 

träfiberskiva, har värden för värmeflödet som innebär att de nästan är i nivå med 

cellplast. Med ytterligare forskning av de bäst presterande materialen är det möjligt att 

hitta ett alternativt material som kan fungera i dagens byggnation. Ytterligare 

forskning på, exempelvis fukt, lufttäthet och vindturbulens. 

 

 Lufttätheten förbättras visserligen markant av att lerklinas på en sida, men den vägg 

som lerklinas på två sidor är att föredra då dess värden är ännu bättre och dess 

luftläckage ligger mycket närmre BBRs rekommendationer för småhus.  
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6. Förklaringar och förkortningar 

 

6.1 Förklaringar  
 

Annuell ört - Ettåriga växter 

Atemp - Är den invändiga area för ett våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till   

över 10 °C  i byggnaden. 

BBR - Boverkets Byggregler 

BFS - Boverkets Författningssamling 

Coldbox - En metod för att undersöka t.ex. värmeflöde, lufttäthet och fukttransport i väggar. 

Metoden benämns vanligtvis som “Hotbox-Coldbox” men i denna studie endast som Coldbox 

då boxen endast kommer att kylas och ej värmas vid testen 

EPS - Expanderande polystyren, isoleringsmaterial av vit cellplast 

Fluid - sammanfattande benämning på gas och vätska 

HBCDD - Bromerat flamskyddsmedel som tillsätts i plaster 

Hygroskopicitet - Ett materials förmåga att ta upp eller avge vätska 

Koncentrisk - former med gemensam medelpunkt, används till exempel för cirklar och             

ellipser 

Manometer - instrument för mätning av gas- eller vätsketryck 

Okonventionella/alternativa isoleringsmaterial - Isoleringsmaterial som sällan används 

inom byggnadsindustri, till exempel halm, hampa eller träull 

Organogen jordart - Präglas av sitt innehåll av organiskt material, dvs. material som har sitt 

ursprung i levande vävnad. t.ex. torv 

Petrokemi - industriell raffinering av petroleum och naturgas 

Stationärt värmeflöde - Vid stationärt läge ändras inget med tiden. Värmflödet (q) är 

konstant genom hela väggen och temperaturfördelningen varierar rätlinjigt över den 

Tryckskillnad - Skillnad i lufttryck mellan hotboxen-Coldboxen och labbhallen 

Värmeflöde - Den energi som flödar genom en byggnadsdel 

XPS - Extruderad polystyren, isoleringsmaterial av orange, rosa eller blå cellplast 

 

6.2 Förkortningar  
 

β: konstant som erhålls från strypflänsen (0,4833) 

C: konstant som erhålls från strypflänsen (0,1134) 

=   : temperaturgradienten [K/m] 

∆T: temperaturdifferans mellan insidan och utsidan [ °C ] 

λP: praktisk värmekonduktivitet [W/m*K] 

λD: deklarerad värmekonduktivitet [W/m*K] 

λKl: klassificerad värmekonduktivitet [W/m*K] 

△λW: korrektionsterm för deklarerad värmekonduktivitet [W/m*K] 

Pa: tryck [Pa] 

R-värde: värmemotstånd [m2*K/W] 

Rse: värmeövergångsmotstånd för ytor på utsidan av en byggnad [m2*K/W]  

Rsi: värmeövergångsmotstånd för ytor på insidan av en byggnad [m2*K/W]  

U-värde: värmeövergångskoefficient [W/m2*k] 

Q: luftflöde, [l/s], [l/s⋅m-2] 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – Beräkningar av R-värde, U-värde och värmekonduktivitet för samtliga 

isoleringsmaterial i värmeflödesmätningarna. 

 

 

 



R-värde, U-värde och -värde: isoleringsmaterial

Vägg 1: Perlite, kutterspån, termoträ och torv  

1.1 Kutterspån

R-värde konstruktion och panel Temperatur, medel [ºC]
Ti = 21,272 Te = 4,013

Rk = (21,272 - 4,013) / 9, 886 = 1,745   m2K/W                 

Värmeflöde, medel [W/m2]

  Rpanel 0,14 = (0,022/0,14) x 2 = 0,314  m2K/W  q = 9,886

  Rpanel 0,11 = (0,022/0,11) x 2 = 0,400  m2K/W  

Värmekonduktivitet ( ) kutterspån 

iso = 0,095 / (1,745 - 0,314) = 0,066 W/mK

iso = 0,095 / (1,745 - 0,4) = 0,071 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 1,745 + 0,13) = 0,522 W/m2K

1.2 Perlite 

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 21,44 Te = 4,148

Rk = (21,44 - 4,148) / 9,936 = 1,740 m2K/W

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet ( ) perlite q = 9,936

iso 0,14 = 0,095 / (1,74 - 0,314) = 0,067 W/mK

iso 0,11 = 0,095 / (1,74 -0,4) = 0,071 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 1,74 + 0,13) = 0,524 W/m2K



1.3 Termoträ

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 21,291 Te = 4,136

RK = (21,291 - 4,136) / 11,138 = 1,540 m2K/W

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet ( ) termoträ q = 11,138

0,14 = 0,095 / (1,54 - 0,314) = 0,077 W/mK

0,11 = 0,095 / (1,54 - 0,4) = 0,083 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 1,54 + 0,13) = 0,585 W/m2K

1.4 Torv 

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 20,769 Te = 4,139

RK = (20,769 - 4,139) / 11,728 = 1,418 m2K/W

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet ( ) torv q = 11,728

iso 0,14= 0,095 / (1,418 - 0,314) = 0,086 W/mK

iso 0,11= 0,095 / (1,418 - 0,4) = 0,093 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 1,418 + 0,13) = 0,630 W/m2K



Vägg 2: Linskiva, mineralull, foam glas och cellplast 

2.1 Linskiva

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 21,676 Te = 4,373

RK = (21,676 - 4,373) /  8,811 = 1,964   m2K/W  

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet () linskiva q = 8,811

iso = 0,095/ (1,964 - 0,314) = 0,058 W/mK

iso = 0,095/ (1,96 - 0,4) = 0,061 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 1,964 + 0,13) = 0,469 W/m2K

2.2 Mineralull

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 21,26 Te = 4,396

RK = (21,26 - 4,396) / 8,79  = 1,922 m2K/W

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet ( ) mineralull q = 8,79

iso 0,14= 0,095 / (1,922 - 0,314) = 0,059 W/mK

iso 0,11= 0,095 / (1,922 - 0,4) = 0,062 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 1,922 + 0,13) = 0,478 W/m2K

2.3 Foam glas

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 21,908 Te = 4,68

RK = (21,908 - 4,68) / 7,715 = 2,233 m2K/W

Värmeflöde, medel [W/m2]
q = 7,715



Värmekonduktivitet () foam glas

iso 0,14= 0,095 / (2,233 - 0,314) = 0,050 W/mK

iso 0,11= 0,095 / (2,233 - 0,4) = 0,052 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 2,233 + 0,13) = 0,416 W/m2K

2.4 Cellplast

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 21,999 Te = 4,726

RK = (21,999 - 4,726) / 6,69 = 2,582 m2K/W

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet (  ) cellplast q = 6,69

iso 0,14= 0,095 / (2,582 - 0,314) = 0,042 W/mK

iso 0,11= 0,095 / (2,582 - 0,4) = 0,044 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 2,582 + 0,13) = 0,363 W/m2K



Vägg 3: Papper, mjuk träfiberskiva, halm och hampa

3.1 Strimlat papper

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 20,912 Te = 4,521

RK= (20,912 - 4,521) / 8,327 = 1,968  m2K/W 

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet ( ) papper q = 8,327

iso 0,14= 0,095 / (1,968 - 0,314) = 0,057 W/mK

iso 0,11 = 0,095 / (1,968 - 0,4) = 0,061 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 1,968 + 0,13) = 0,468 W/m2K

3.2 Mjuk träfiberskiva

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 20,772 Te = 4,386

RK = (20,772 - 4,386) / 6,533 = 2,508 m2K/W 

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet ( ) mjuk träfiberskiva q = 6,533

iso 0,14= 0,095 / (2,508 - 0,314) = 0,043 W/mK

iso 0,11 = 0,095/ (2,508-0,4) = 0,045 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 2,508 + 0,13) = 0,373  W/m2K

3.3 Halm 

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 20,199 Te = 4,643

RK = (20,199 - 4,643) / 6,861 = 2,267  m2K/W 

Värmeflöde, medel [W/m2]
q = 6,861



Värmekonduktivitet () halm

iso 0,14 = 0,095 / (2,267 - 0,314) = 0,049 W/mK

iso0,11 = 0,095 / (2,267 - 0,4) = 0,051 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 2,267 + 0,13) = 0,410 m2K/W

3.4 Hampa

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 20,902 Te = 4,854

RK = (20,902 - 4,854) / 7,541 = 2,128 m2K/W 

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet () hampa q = 7,541

iso 0,14 = 0,095 / (2,128 - 0,314) = 0,052 W/mK

iso 0,11 = 0,095 / (2,128 - 0,4) = 0,055 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 2,128 + 0,13) = 0,435  m2K/W



Vägg 4: Lerhalm, müsli Nr 2, müsli Nr 1 och lerull

4.1 Lerhalm

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 18,427 Te = 4,826

RK= (18,427 - 4,826)  / 19,672 = 0,691 m2K/W 

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet ( ) lerhalm q = 19,672

iso 0,14 = 0,095 / (0,691 - 0,314)  = 0,252 W/mK

iso 0,11 = 0,095 / (0,691 - 0,4)  = 0,326 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 0,691 + 0,13) = 1,161 W/m2K

4.2 Müsli Nr 2 

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 19,732 Te = 4,971

RK = (19,732 - 4,971) / 9,657 = 1,529 m2K/W 

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet () müsli Nr 2 q = 9,657

iso 0,14 = 0,095 / (1,529 - 0,314) = 0,078 W/mK

iso 0,11 = 0,095 / (1,529 - 0,4) = 0,084 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 1,529 + 0,13) = 0,589 m2K/W

4.3 Müsli Nr 1

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 19,592 Te = 4,366

RK =  (19,592 - 4,366) / 7,996 = 1,904 m2K/W 

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet ( ) müsli Nr 1 q = 7,996

iso 0,14= 0,095 / (1,904 - 0,314) = 0,060 W/mK



iso 0,11= 0,095 / (1,904 - 0,4) = 0,063 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 + 1,904 + 0,13) = 0,482 W/m2K

4.4 Lerull 

R-värde konstruktion Temperatur, medel [ºC]
Ti = 19,786 Te = 4,913

RK = (19,786 - 4,913) / 8,765 = 1,700 m2K/W 

Värmeflöde, medel [W/m2]
Värmekonduktivitet () lerull q = 8,765

iso 0,14 = 0,095 / (1,700 - 0,314) = 0,069 W/mK

iso 0,11 = 0,095 / (1,700 - 0,4) = 0,073 W/mK

U- värde, isolering med panel

U = 1 / (0,04 +1,700 + 0,13) = 0,535 m2K/W
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