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Sammanfattning 

Behovet av energieffektiva fastigheter och hållbart tänkande har ökat under åren. EU har 

som uppsatt mål samtliga att nybyggnationer efter 2020 ska vara nära nollenergihus. Detta 

innebär att byggnader kan behöva mycket isolering vilket leder till att boarean minskar. 

Ett isoleringsmaterial som kan lösa detta problem är vakuumisolering som tack vare sin 

goda isoleringsförmåga, i förhållande till dess tjocklek, ger tunnare väggkonstruktion. 

 LINGUS HOUSING AB har som mål att bygga ett ”klimatsmart plushus” så kallad 

klimatsmarthus med vakuumisolering i en träväggkonstruktion. Vakuumisolering (VIP) är 

ett högpresterande isoleringsmaterial som är cirka sex till tio gånger bättre än traditionella 

isoleringsmaterial.  

Att bygga klimatsmarta hus är gynnsamt ur de tre hållbarhetsaspekterna ekonomisk, 

ekologisk och socialhållbarhet. Det är dyrare att bygga klimatsmart hus. Däremot 

åstadkommer dem låga driftkostnader samt reducerade energikostnader av att bygga 

klimatsmarta hus som blir enklare tack vare de goda möjligheterna. Nackdelen med 

klimatsmarta hus är att de kräver mycket isolering vilket innebär tjockare vägg med risk 

att skapa fuktproblem. Därför anses vakuumisolerings en väldigt gynnsam lösning för 

problemet. 

Det finns vissa problem med användandet av VIP. Det är köldbryggsverkan mellan 

panelerna som sin tur kan leda till fuktproblem. För att ta reda på dessa problem har en 

fallstudie genomförts på vakuumisoleringsmaterialet med hjälp av litteraturstudie och 

finitelement- programmet COMSOL Multiphysics. Målet med studien är att fastställa 

köldbryggors inverkan på konstruktionens värmeisoleringsförmåga och att studera om 

köldbryggorna utgörs ett fukttekniskt problem i en yttervägg som kan komma att användas 

av Lingus Housing AB.  

Resultaten visar att köldbryggsverkan påverkar konstruktions värmeisolerande förmåga. 

Slutsatsen är att värmeisoleringen består lämpligen av två VIP- skiveskikt så att skarvarna i 

respektive skikt kan läggas förskjutna.  

Nyckelord: Högpresterande isolering, Vakuumisoleringspanel, Energianvändning i 

byggnader och Klimatsmart hus. 
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Abstract 

The need for energy efficient and sustainable housing has increased over the years. The EU 

has set a goal that all new buildings after 2020 must be near-zero energy buildings. This 

means that buildings may require a lot of insulation and these reduces the living space. An 

insulation material that can solve this problem is vacuum insulation. Due to its low 

thermal conductivity to thickness, a thin wall is required.  

LINGUS HOUSING AB aims to build a "climate-smart plushus" so-called climate-smart 

house with vacuum insulation in a wooden wall structure. Vacuum insulation panel (VIP) 

is a high performance insulating material that is about six to ten times better than 

traditional insulating materials. 

 Building climate-smart houses is beneficial from the three sustainability aspects of 

economic, ecological and social sustainability. It is more expensive to build climate-smart 

houses. On the other hand, low operating costs and reduced energy costs make the choice 

of building climate-smart houses easier thanks to the good opportunities. The disadvantage 

of climate-smart houses is that they require a lot of insulation, which means thicker walls 

with the risk of creating moisture problems. Therefore, vacuum insulation is considered a 

very favorable solution to the problem.  

There are some issues with the use of VIP. It is the thermal bridges effect between the 

panels that increase heat losses and may lead to moisture problems. To investigate these 

problems, a case study will be made on the vacuum insulation material using the literature 

study and the final subtitle program COMSOL Multiphysics. The aim is to determine the 

influence of thermal bridges on the design's thermal insulation ability and to study whether 

the cold bridges represent a moisture problem.  

The results show that the thermal bridges effect affects the thermal insulation potential of 

the construction. In conclusion, the insulation layer should be composed of two VIP layers 

where the edges of panels should be shifted as to not overlap in both layers.  

Keyword: High performance insulation, Vacuum insulation panel, Energy use in building 

and Climate-smart house. 
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng vid högskolan i Gävle inom 

byggnadsingenjörsprogram. Fokus i arbetet ligger på att göra studie om 

träväggkonstruktioner för klimatsmarta hus med vakuumisolering. Vi vill passa på att tacka 

till vår handledare Jan Akander som gav oss vägledning och stöd under arbetets gång. 

Vidare vill vi även rikta ett stort tack till Gösta Sundberg från Lignus Housing AB som har 

gett oss en betydlig information som har underlättat för oss att genomföra arbetet.  

Gävle Maj 2018  

Abdi Hassan  

Harun Qeit  
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Beteckningar 

 

Symbol Förteckning  Enhet  

Ψ  PSI – värde  (W/m*K) 

R  Värmemotstånd (m2*K/W)  

U  Värmegenomgångskoefficienten  (W/m²*K ) 

V s  Mättnadsånghalt  (g/m3 ) 

V  Ånghalt  (g/m3 ) 

RH Relativa Ånghalt  (%)  

∆T Temperaturskillnad  (0C ) 
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Ordlista 

 

KL-trä KL-trä (korslimmat trä) är massiva 

hoplimmande träskivor.  

VIP  Vakuumisoleringspanel är en 

högprestandaisolering.  

DVUT  Dimensionerande vinterutetemperatur. 

Konvektion  Värmeöverföring via strömmande luft.  

Värmemotstånd  Ett värmemotstånd beskriver hur bra ett 

materialistiskt isolerar och har enheten 

(m2*K/W). R-värdet används till att 

klassificera enskild eller en hel 

byggnadsdel. Ju högre värde desto bättre 

isolering.  

Lambda-värde  Ett isoleringsmaterials främsta egenskaper 

är dess värmekonduktivitet. Det är ett 

mått på isoleringsförmågan och hur 

effektiv värmeledningen är. Högre 

värmekonduktivitet desto större 

värmeförluster.  

Ånghalt  Ånghalt anger det absoluta vatteninnehållet 

i en kubikmeterluft (g/m3).  

Mättnadsånghalten  Mättnadsånghalten är den maximala mängd 

vatten som en kubikmeter luften kan 

innehålla.  

Relativ ånghalt  Talar om förhållandet mellan hur mycket 

vatten luften (ånghalt) innehåller och hur 

mycket fukt som luften maximalt kan 

innehålla vid en viss temperatur.  

Transmissionsförluster  Transmissionsförluster genom en yttervägg 

bestäms av skillnaden i yttre och inner- 

temperatur och av väggens 

värmegenomgångs koefficient U-värdet.  

 Ju lägre U värde en byggnadsdel har, 

desto bättre är dess 
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värmeisoleringsförmåga, det vill säga dess 

värmemotstånd och desto mindre blir 

transmissionsförlusterna. 

 COMSOL Multiphyics  Finit-elementprogram  
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1   Inledning 

I Norden är isolering av byggnader viktigt på grund av det kalla klimatet. Val av 

värmeisolering har en stor betydelse för kostnader för uppvärmning av byggnader. I 

dagsläget samarbetar flera forskare och entreprenörer för att ta fram nya lösningar som ger 

positiva effekter på båda ekonomin och hållbarheten. Det vanligaste isoleringsmaterialet i 

ytterväggar idag är mineralull. Materialet har några negativa aspekter. Det innehåller 

kemikalier, som är svåra att bryta ned efter användning och vid montering kan det 

medföra vissa risker såsom inandningen av materialet.  

1.1 Bakgrund 

Behovet av energieffektiva fastigheter och hållbart tänkande har ökat under åren. För att 

uppfylla alla energikrav som ställs av myndigheter och beställare, krävs det nya lösningar. I 

många av industriländerna står byggda sektorn (bostäder och service) för 40 % av den 

totala energianvändningen och uppvärmning av lokaler och byggnader står för 75 % av 

denna energianvändning (Boverket, 2018). Inom byggbranschen lyfts upp nya tekniker 

som ger bättre resultat. En ny teknik som är väl omtalad är vakuumisolering som består av 

ett tätt skal med inkapslade isoleringsskikt i vakuum (Kim, Kim, & Kim, 2017). 

Vakuumisolering är ett högpresterande isoleringsmaterial som är cirka sex till tio gånger 

bättre än de traditionella isoleringsmaterialen såsom mineralull. Isoleringsmaterialet är en 

ny lovande teknik där litteraturen har indikerat vissa fördelar samt nackdelar. Med 

vakuumisolering är det möjligt att få tunnare vägg tack vare materialets isoleringsförmåga i 

förhållande till dess tjocklek. Användningen av vakuumisolering kan medföra vissa risker 

såsom köldbryggaverka och fuktproblem. 

 Detta beror på materialets värmeledningsförmåga men även uppbyggnad. Länder som 

ligger i framkant när det gäller användning av vakuumisolering är Tyskland och Belgien. 

Användningen av vakuumisolering inom byggbranschen är relativt ny. Därför är det viktigt 

att utföra studier om materialet (Alam, Singh, & Limbachiya, 2011). 

Klimatsmarta hus är samlingsbegrepp för hus med låg energianvändning. Begreppet 

omfattar passivhus, plusenergihus, nollenergihus och minienergihus. Ett passivhus är ett 

hus som är energisnålt. Det är konstruerat för att minimera mängden energi som går åt för 

att driva huset. Tysken Dr Wolfgang Feist var den som myntade uttrycket passivhus. 

Vanliga kännetecken för passivhus är välisolerad klimatskärm. Plusenergihus är densamma 

som passivhus. Skillnaden är att huset producerar mer energi än vad hushållet gör av med. 

Nollenergihus uppfyller samma krav som passivhus och plusenergihus. Huset ska vara 

välisolerat samt producera sin egen energi. Minienergihus har lägre krav än passivhus. På 

grund av att fokusen ligger på arkitektonisk formgivning. Det finns ett företag som heter 

LINGUS HOUSING AB i Bollnäs och deras mål är att bygga klimatsmarta hus. Företagets 
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affärsidé är att erbjuda klimatsmarta som är kostnadseffektiva hus. Det vill säga erbjuda 

innovativa och förmånliga lösningar (Lingus, u.å.).  

1.2  Massivträ  

Korslimmat trä (KL-trä) är en typ av massivträ som ger positiv fördel, eftersom denna 

lösning tar hänsyn till miljön och klimatet. En yttervägg byggd med massivträ består av ett 

bärande element där vid utvändig sida av massivträ förses med isoleringsskikt, vindskydd 

samt fasad, där även fasaden kan bestå av KL-trä. Massivträ har sina fördelar jämfört med 

traditionella byggmaterial. Exempelvis har massivträ bättre isolerande egenskaper samt 

lättare viktmassa än betong och tegel. En annan viktig fördel med massivträ är att den har 

bra brandskyddsegenskaper och den är enkel att montera vid produktionen. Det 

förekommer vissa nackdelar med korslimmat trä och det är fuktproblem som kan uppstå, 

eftersom materialet är hygroskopiskt och organiskt. Det vill säga materialet vill vara i 

jämvikt med omgivande luft. Detta innebär att temperaturen som råder bestämmer hur 

träet anpassar till omgivande relativ luftfuktighet (CLT, 2013). Hållfastheten hos trä 

varierar starkt beroende av fuktkvot, densitet och temperatur. Fuktkvoten har en 

betydelse för hållfastheten, eftersom det minskar starkt med ökande fuktkvot tills 

fibermättnadspunkten nås. Därefter kan hållfastheten betraktas som konstant. Hög 

temperatur under långtid påverkar hållfastheten, eftersom materialet krymper. Hög 

densitet resulterar i till hög hållfasthet eftersom hållfastheten är direkt proportionell mot 

träets densitet i absolut torrt tillstånd. Minskad porositet betyder en ökad densitet och 

därmed ökad hållfasthet. Trä har hög porositet och goda värmeisolerande egenskaper. Trä 

bryts ner av angrepp från mikroorganismer, som mögelsvampar och rötsvampar. Detta 

påverkar trä materialets beständighet på grund av det kritiska fukttillståndet påbörjar 

(Burström, 2007), se Tabell 1. 

 

Tabell 1: Här visas kritiska fukttillståndet för trämaterial med hjälp av relativa (Burström, 

2007). 

 

 

Material, orsak  Ingen 

risk  

 Måttlig risk  Stor risk  

Trä, rötangrepp ˂ 75 75-95 ˃ 95 

Trä, mögelangrepp ˂ 70 70-85 ˃ 85 
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1.3 Köldbryggor 

En köldbrygga uppstår i ett dåligt isolerat område av husets klimatskärmskonstruktion 

eller vid konstruktionsskarvar. Vad som kännetecknar en köldbrygga är extra förlust av 

värme. Detta leder till kalla invändiga ytor inomhus och ger stora energiförluster. En 

annan komplikation med köldbryggor är att den normala rumstemperaturen minskar. 

Köldbryggor upptäcks med hjälp av värmekamera (IR- kamera). Dessutom kan en 

köldbrygga leda till kondensfällning vilket leder till fuktproblem. Det finns två olika slags 

köldbryggor och dessa är linjära eller punktformiga köldbryggor. Linjära köldbryggors 

inverkan på värmeförluster kvantifieras med PSI-värdet och betecknas med Ψ och har 

enheten (W/m*K). Linjära köldbryggor uppstår vid kantbalkar som bär upp ytterväggar, 

mellanbjälklagsanslutningar till yttervägg samt takanslutning mot yttervägg. I 

flerbostadshus är linjära köldbryggor större än i småhus (Larsson & Berggren, 2015). 

Punktformiga köldbryggor förekommer ofta i ett utvändigt hörn, såsom ytterväggshörn 

och tak. Denna typ av köldbrygga betecknas med värmegångskoefficienten χ och är 

vanligtvis försumbar, på grund av den värmen som transmitterar genom punktformiga 

köldbryggan är liten i förhållande till övriga värmeförluster (Larsson & Berggren, 2015).  

Beräkningar av köldbryggor görs med numeriska metoder i enlighet med ISO standarder 

såsom SS EN ISO10211:2017 för olika konstruktionsdelar. SS EN ISO 10211:2 017 är en 

svensk standard som metodval för att bestämma värmetransmissionen genom köldbryggor. 

Det är väsentligt att vara kritisk mot de värden som simuleringen ger. Det är även viktigt 

att modellera rätt. Fördelen med beräkningsprogram är att det skapar en bättre förståelse 

för värmeflödet i byggnadsdelen (Larsson & Berggren, 2015). 

COMSOL Multiphysics är ett program för att beräkna värmeflöden genom material och 

andra fysikaliska aspekter, exempelvis hållfasthetslära, akustik, flödesmekanik etc. 

Programmet bygger på numeriska beräkningar enligt Finit elementmetoden. COMSOL är 

en, två och tre dimensionellt program där olika modeller för celler med önskad 

värmeledningsegenskap skapas. Varje element växelverkar med omgivande element, till 

exempel värmeutbytet via värmeledning. Energiutbytet som sker mellan ett material och 

dess omgivning modelleras med randvillkor. Det är väsentligt att rätt värde definieras i 

modellen (Wingård, 2009). 
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2  Vakuumisoleringspaneler (VIP) 

2.1 Uppbyggnad av vakuumisolering 

VIP är en panel som huvudsakligen består av ett kärnmaterial som omsluts av ett 

impermeabelt hölje så att vakuum kan skapas hos det inneslutna materialet, såsom visas i 

Figur 1. Huvudkomponenten hos en VIP består av en inre kärna (ett poröst material), 

hölje, ”getters” och torkmedel. Ett hölje kan bestå av tjocka metallplåtar eller 

metalliserade polymera skikt för att skydda mot miljö- och hanteringsspänningar. En 

”getter” och torkmedel, som finns i VIP, placeras inuti VIP-kärnan för att absorbera gaser 

och vattenånga som kan tränga in i en VIP genom barriärhöljet. VIP- material kan delas in i 

två av grupper som är skivbaserad VIP och filmbaserad VIP. Dessa benämns även statiska 

VIP-enheter eftersom vakuumet inte kan återskapas efter tillverkning. Skivbaserade VIP-

enheter använder metallplåthölje som visar bättre belastningsbärande förmåga och är 

resistenta mot mekaniska skador. Dock kan det förekomma fysikaliska angrepp vilket leder 

till att materialet förlorar sin värmeledningsförmåga (Alam et al., 2011). 

 

  

Figur 1. Konceptdiagram av VIP-material (Alam et al, 2011). 

2.2 VIP-kärnan 

VIP-kärnan är den inre komponenten i VIP och består av ett poröst material med lämplig 

porstorlek som visas i Figur 1. Den inre kärnans funktion är att upprätthålla ett minimalt 

kritiskt vakuum och att stödja höljet. Värmeöverföringen minimeras med användning av 

porösa material såsom öppna porösa skum, pulver och fibrer.  

Öppna cellskum, såsom polyuretan (PUR) och expanderad polystyren (EPS) kan användas 

som en kärna i VIP. Dessa skum har små porer, låg densitet 60-100 (kg/m3) och därmed 

låg värmeledningsförmåga under vakuumbetingelser. PUR-skum har emellertid högre 

brandtoxicitet på grund av utsläpp av huvudsakligen kolmonoxid (CO), vätecyanid (HCN) 

och andra skadliga utsläppsämnen. Lyckligtvis kan värmeledningsförmågan hos skum 

reduceras genom att minska storleken på porerna i VIP-kärnan genom att använda pulver, 
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exempelvis pyrogen kiseldioxid, kiseldioxid-aerogeler och expanderad perlit, individuellt 

eller i blandningsform. Pyrogen kiseldioxid används i stor utsträckning som kärnmaterial 

för VIP tack vare sin låga värmeledningsförmåga som ligger mellan 0,003- 0,006 

(W/m*K) under lågtryck och låg densitet cirka 150-200 (kg/m3). Glasfiber har en låg 

densitet och hög termisk stabilitet och är därför lämplig som kärna av en VIP för 

högtemperaturapplikationer som inhemska ugnar, koncentrerade solkraftverk och 

bränslecellkraftverk. Glasfiber har stor strålningsförmåga på 0,007 (W/m*K) och en 

ledningsförmåga i fasta fibrerna av approximativt 0,00121 (W/m*K) vid 300 K (Alam et 

al., 2011). 

2.3 VIP- höljet 

VIP-höljet består av tre olika materialskikt: det yttre skyddsskiktet, barriärskiktet och det 

inre tätningsskiktet. Varje skikt spelar en avgörande roll och förenas för att bilda ett hölje 

genom användning av ett lämpligt bindemedel, såsom polyuretan som visas i Figur 1 och 

2. Den yttersta delen av höljet kallas skyddsskikt och skyddar VIP från miljö- och 

hanteringsskador samt fungerar också som ett substrat för barriärskikt. Ett exempel på ett 

material som används som skyddande skikt är polyetylentereftalat (PET). Det är ett 

lämpligt material på grund av att det har låg kostnad och bättre barriäregenskaper. Det 

andra skiktet kallas barriärskikt som ligger mitten och förhindrar att luft och vattenånga 

överförs. Den består antingen av en aluminiumfolie eller metalliserade skikt av polymerer, 

i vilka aluminium är fäst vid polymert substrat. Ett till tre barriärlager kan användas i ett 

VIP-hölje. En treskiktad barriär används vanligtvis på grund av det högre skydd som det 

ger mot den luft och vattenånga som överförs. Det tredje skiktet är tätningsskikt som är 

det inre lagret i VIP-höljet. Brist på perfekt tätning leder generellt till gasdiffusion. 

Exempel på material som används som tätningsskikt är generellt lågdensitetspolyeten och 

högdensitetspolyeten (Alam et al., 2011). 

Skikten sammanfogas med ett bindemedel, såsom polyuretan. Höljet som är runt kärnan 

är det mest sårbara i en vakuumisoleringspanel. Den skyddar VIP från vatten, luft och ger 

också styrka för att motstå atmosfärstryck samt andra mekaniska belastningar. Höljets 

prestanda beror på barriäregenskaper och förmåga att motstå termisk överbryggning över 

kanterna. En kombination av polymerer och metallfolier används vid framställning av VIP-

hölje. Genomsläppligheten hos flerskiktsfilmhöljet hos en VIP beror vanligtvis på 

temperaturen, relativa fuktigheten och storleken på panelen. Bäregenskaperna hos 

kappfolierna kan förbättras genom att minska antalet och storleken på defekter i 

barriärskiktet (Alam et al., 2011). 
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Figur 2: Typiskt flerskiktigt VIP-höjlet (Alam et al, 2011). 

 

2.4 Torkmedel, getters och opacifiers 

Torkningsmedel och getters sätts in i kärnan för att absorbera eventuellt inläckande 

vattenånga respektive gaser (luft). Detta ökar livslängden hos VIP. Opacifieringsmedel 

används för att minska värmeöverföringen via långvågig strålning (Alam et al., 2011). 

2.5 Fördelar 

 

Med användning av vakuumisolering i väggkonstruktioner kan väggtjockleken minskas 

betydligt mer vilket resulterar i en större boarea. En större boarea kan anses vara en 

fördel, eftersom det gynnar ekonomin genom att en fastighetsägares hyressättning är 

baserad på uthyrningsbar bruksarea. Den största fördelen skulle göras i städer där boarea 

per kvadratmeter är dyr men även i renovering där traditionella isolering inte kan 

användas av olika anledningar. Vakuumisolering kan även användas i områden som är i 

behov av extra isolering där traditionella isolering inte räcker till. 

Vakuumisoleringspaneler finns redan på marknaden. Under de senaste åren har VIP testats 

i flera byggnadstillämpningar. Tillämpningarna kan delas upp i tre grupper, den första 

delen handlar om tilläggsisolering på utsida eller på insida av den existerande 

klimatskärmen, den andra delen handlar om aktuella VIP tillämpningen är att 

vakuumisolera dörrar och fönsterramar samt icke-bärande väggar samt den sista delen 

handlar om att tilläggsisolera bjälklag såsom platta tak, terrasser, loggior och interna golv 

där den tunna tjockleken möjliggör en enkel konstruktion för att minska höjdskillnader i 

golvnivåer (Ruben Baetens et al., 2010). 
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2.6 Nackdelar 

2.6.1 Livslängd 

De faktorer som bestämmer materialets livslängd är minimikravet på energiprestanda, 

användningsområdet och infästningsmetoden. Livslängden för vakuumisolering är cirka 

25-50 år och materialets prestation avgörs av trycket hos materialet inuti. Lufttrycket från 

omgivningen och materialets tryck utjämnas med tiden, vilket innebär att 

värmeisoleringsförmågan minskar (Alam et al., 2011). Figur 3 nedan visar att olika 

kärnmaterial fordrar olika tryck för att uppnå lägre -värden. Även ytmaterial har olika 

egenskaper. Ett bättre material förhindrar ett högre tryck genom att hindra gas och fukt 

från att tränga igenom till kärnmaterialets porer. Ett exempel på toleransnivån enligt 

figuren är att om minimikravet är 0,010 (W/m*K) kan visst gasläckage tolereras hos 

panelen under livstiden. Men om kravet sjunker till 0,005 (W/m*K) minskar också 

toleransen. Det vill säga vakuumisolerings värmekonduktivitet styrs av hur länge den kan 

bevara trycket inom materialet (Thorsell, 2006). 

 

Figur 3. Diagram över hur minikravet på energiprestandan bestämmer det interna trycket (Thorsell, 2006). 
Härmed påpekas att 1000 mbar ungefärligen motsvarar atmosfärstryck. 

 

Höljets permeabilitet avgör livslängden på grund av att VIP har ett tröskelvärde som inte 

får överskridas. Skydd mot fuktangrepp är också väsentligt. Därför är det viktigt att höljet 

inte bara skyddar mot tryck. Det ska även skydda mot fukt ( Baetens et al., 2010). 

2.6.2 Montering/hantering 

Vakuumisolering är ömtålig och måste hanteras försiktigt för att minimera skaderisken. 

Detta görs för att undvika en punkterad skiva, vilket leder till att vakuumisoleringen 

tappar sin värmeisoleringsförmåga. Vakuumisoleringsskivor måttbeställs för att få bättre 

passform eftersom de inte kan skäras på plats. Med hjälp av IR-kamera kan man detektera 
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en skadad skiva för att sedan ersätta den för att minimera att defekta skivor monteras 

(Alam et al., 2011). 

2.7 Köldbryggor i vägg med vakuumisoleringspanel 

I en väggkonstruktion med VIP uppstår köldbryggor. Det finns två faktorer som leder till 

detta problem. Den första är på grund av isoleringsmaterialet låga värmekonduktivitet, 

eftersom små defekter och ändringar i tjockleken får stora konsekvenser. Det andra är på 

grund av isoleringsmaterialets komponenter. Det gäller främst på grund av aluminiumfolie 

vilket är det vanligaste ytterskiktet. Aluminiumfolie har en hög värmeledningsförmåga, 

vilket leder till att värmen leds mot kanterna och därmed uppstår en köldbrygga. Även när 

man ska montera en vägg med flera andra komponenter utgör aluminiumfolie hinder. För 

att ha VIP-skivor krävs att det finns utrymme för att hindra att det uppstår någon skada. 

Detta är på grund av höljet består flera lager folie som sedan behöver rullas ihop flera 

gånger vid sidorna, som sin tur leder till att det förekommer ett gap, vilket största 

transmissionsförluster kan ske, se Figur 4 (Liu, 2012).  

 

 

                 Figur 4. Visar hur värmen leds mot kalla sidans hörn (Yang, Gao, & Shao, 2012). 

 

2.8 Livscykel- och livcykelkostnadsanalys   

Det har utförts tester för att se materialets miljöpåverkan. Från ekonomisk samt ekologisk 

synpunkt framställde Simmler och Brunner (2005) en livscykelanalys. Resultaten från 

studien visade att VIP har samma miljöpåverkan som traditionella isoleringsmaterial. Vid 

tillverkning och förbrukning är föroreningsutsläppen låga. Ur den ekonomiska aspekten är 

materialet dåligt, på grund av materialets korta livslängd. Det vill säga produkten kan inte 

anses vara ekonomisk hållbart (Simmler & Brunner, 2005). 

2.9 Problembeskrivning och syftet 

Syftet med examensarbetet är att göra en studie om U-värdet hos en 

massivträväggkonstruktion för klimatsmarthus som innehåller vakuumisolering. 

Vakuumisolering är energieffektivt men kräver omsorg när en konstruktion ska utföras; 

speciellt vid skarvar där panel möter panel så att köldbryggor bildas. Målet med arbetet är 

att fastställa dessa köldbryggors inverkan på konstruktions värmeisoleringsförmåga och att 

studera om köldbryggorna utgör ett fukttekniskt problem.  
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3 Metod och genomförande  

 

3.1 Valda metoder för datainsamling 

Författarna behöver en djupare kunskap om vilka problem som uppstår vid val av 

vakuumisolering. Metoden som har använts för informationsinsamling är en 

litteraturstudie, vilken baseras på att informationen är sekundärdata. Med hjälp av 

sekundärkälla sparar författaren tid för att kunna besvara frågeställningen (Biggam, 2008). 

Arbetet har sedan fokuserat på att göra egna beräkningar för VIP-skarvars 

köldbryggeverkan hos en ytterväggskonstruktion som har sin utgångspunkt från den som 

Lignus Housing AB använder. Därmed är arbetet en fallstudie, vilket gör att resultaten 

gäller för fallet och är eventuellt inte generaliserbart.  

3.2 Beräkningsprogram 

Modellen ska upprättas i ett beräkningsprogram vilket är COMSOL Multiphysics 5.3 så 

kallad finit elementmetod program (FEM). Beräkningsprogrammet används för att 

beräkna fram PSI-värdet Ψ, det vill säga förlustkoefficienten för köldbrygga. Modellen 

gjordes enligt ISO standard SS EN ISO 10211:2 017 som är en svensk standard som 

metodval för att bestämma värmeledningsförmågan hos köldbryggan. I COMSOL ska även 

värmeflödet Φ och U-värdet att beräknas. 

3.3 Beräkning av U-värde för vägg utan köldbrygga 

Ekvation 1 används för att beräkna U-värde för vägg utan köldbrygga och resultatet ska 

sedan används till att beräkna U-värde för vägg med köldbrygga. Dessutom kommer 

beräkningen användas som verifiering på resultaten från simuleringen i Comsol genom en 

handberäkning.  

Ureferens=
1

(𝑅𝑠𝑖 + 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎(
𝑑𝑖
𝜆𝑖

)+𝑅𝑠𝑒)
(W/m2 ∗ K)                                     (1) 

Där   

di = materialskikts tjocklek (m) 

λi = värmekonduktivitet (W/m*K)   

Rsi= Värmeövergångsmotståndet inomhus (m2*K/W) 

Rse= Värmeövergångsmotståndet utomhus (m2*K/W) 
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3.4 Beräkning av Ψ för väggens köldbryggor  

För att beräkna köldbryggsverkan behövs värmeflödet för referensfallet vilket är en vägg 

utan köldbrygga samt objektfall som är en vägg med köldbrygga. Därefter divideras 

skillnaden mellan referens och objektfallet med längden på köldbryggans löpsträcka 

multiplicerat med temperaturskillnaden som använts i beräkningen, se ekv.2. 

Ψ =
Φobjektfall−Φreferensfall

∆T∗L
    (W/m ∗  K)                     (2)           

Där 

Φobjektfall = vägg med köldbrygga (W) 

Φreferensfall= värmeflöde för vägg utan köldbrygga (W) 

∆T= temperaturskillnad (K) 

L= köldbryggans löpsträcka (m) 

 

3.5 Beräkning av U-värde med köldbryggeverkan 

För att studera hur köldbryggorna påverkar väggens isoleringsförmåga så kan 

köldbryggsverkan ingå i U-värdet; detta eftersom köldbryggorna är regelbundet 

återkommande i konstruktionen. Linjära köldbryggor ingår enligt ekvation 3. Genom att 

multiplicera Ψ- värdet med skarvens längd genom area och sedan addera Ureferens. 

Umedköldbrygga= Ψ ∗
𝐿

𝐴
+ Ureferens (W/m2 ∗ K)                                 (3) 

Där 

Ψ = Psi-värde (W/m*K) 

L = längd(m) 

A = area (m2) 

Ureferens= värmegenomgångsskoefficient för vägg utan köldbrygga (W/m2 ∗ K) 
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3.6 Genomförande 

3.7 Stationär beräkningsmodell 

Efter insamlad data om vakuumisoleringspanel och KL- trä har författarna bestämt att 
skapa olika väggkonstruktioner som ska studeras. Dessa är modifierade utifrån 
ytterväggskonstruktionen som används av Lignus Housing AB eftersom VIP inte används 
idag. Tanken är att använda ett utvändigt och ett invändigt massivt KL-skikt. Mellan dessa 
monteras en ihoplimmad kasset av plywood-VIP-plywood, vilken i framtiden ska vara 
utbytbar. För att utföra en stationär beräkning på värmeflöden genom väggkonstruktionen 
i COMSOL krävs det att en modell upprättas och att alla givna parametrar är konstanta 
och inte förändrats. I de olika modellerna ska referensdetaljer anges, exempelvis där 
köldbrygga kan uppstå. Detta har gjort med hjälp av olika randvillkor, se bilaga 6. 

3.7.1 Modellering  

Modelleringarna i COMSOL utfördes i olika steg. Dessa steg är val av simuleringsmetod, 

parametrar, geometri, val av material, gränser och domän och val av simulering. 

Valet av simuleringsmetod bestäms utifrån vad det är som ska beräknas och för denna 

studie användes tredimensionella modulen Heat och Heat transfer in Soilds. Efter att 

simuleringsmetoden är bestämd ska olika parametrar anges i huvudmenyn Global definitions 

med hjälp av undermenyn parameters. Parametrarna som ska anges är 

värmeövergångskoefficienter, temperaturen, och tjockleken för respektive material, se 

bilaga 2. Efter att parametrarna har blivit fastställda, avbildas geometrin för de olika 

modellerna. Uppbyggnaden av modellen gjordes i block och tjockleken bestäms med hjälp 

av parametrarna från parameters.   

När modellen blir klar tilldelas materialegenskaper till respektive komponent. Detta görs i 

huvudmenyn Material. De flesta material som användes har redan färdiga värden och kan 

hittas i undermenyn Material library. Materialegenskaper som krävs för denna studie är 

värmekonduktiviteten, värmekapacitet och densitet för respektive modell. Dessa 

egenskaper redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Här visas värmekonduktivitet, specifik värmekapacitet samt densitet.  

Material  Värmekonduktivitet 

(λ) W/(m*K) 

Specifik 

värmekapacitet(J/kg*K) 

 

Densitet(ρ) 

(kg/m3) 

Vakuumisolering 0,007 800 210 

Massivträ 0,13 1300 350 

Plywood 0,14 2700  532  

Aluminium 238 900 2700  

 

Randvillkoren för respektive modell definieras med hjälp av huvudmenyn Heat transfer in 

Buildings materials. I undermenyn Heat flux definierades randvillkoren, temperaturen 

inomhus och utomhus samt ytornas värmemotstånd. Ytterligare undermeny ska definieras 

och det är thin layer, på grund av isoleringsmaterialets ytskikt. Undermenyn Initial values 

och thermal  insulation ska bestämmas efter randvillkoren har blivit fastställda. Initial values 

är initialvärde för temperaturen som kan fungera som ett initialt villkor för en övergående 

simulering eller som en första gissning för en icke linjär lösning. I thermal insulation 

bestämmer programmet gränssnittet för värmeövergången igenom väggkonstruktionen. 

Efter att alla steg och de olika randvillkoren är fastställda mesh modellen. Det vill säga 

beräkningsprogrammet skapar sammanhängande nät med subdomän på modellens yta. 

Den valda meshen som användes till simuleringen är Fine mesh. Den valda lösaren för 

simuleringen kan vara Steady-state-solver. 
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3.8  Modeller 

3.8.1 Modell 1 

Modell 1 består av 70 mm KL- trä, 9 mm plywood, 80 mm vakuumisoleringspanel, 9 mm 

plywood och 70 mm KL- trä. I denna väggkonstruktion förekommer det ingen skarv 

mellan i VIP-panelen och är en idealiserad utgångspunkt (utan köldbryggor) för alla 

beräkningar, eftersom den kommer bli referensfall för hela studien, se Figur 5. 

    

Figur 5. Skiss på modell 1 
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3.8.2 Modell 2 

Modell 2 består av 70 mm KL- trä, 9 mm plywood, två stycken 80 mm 

vakuumisoleringspanel vari det bildas en skarv mellan två VIP, 9 mm plywood och 70 mm 

KL- trä. Vägg 2 modelleras och simuleras för att studera en väggkonstruktion av massivt 

trä med VIP med köldbrygga. Modellen ska illustrera två paneler det vill säga när det 

uppstår en skarv i vilket största förlusten sker, se Figur 6. 

 

 

 

    
 

Figur 6. Skiss på modell  
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 3.8.3 Modell 3 

Modell 3 består av 70 mm KL- trä, 9 mm plywood, två stycken 40 mm 

vakuumisoleringspanel där det i invändiga skiktet finns en skarv, 40 vakuumisoleringspanel 

9 mm plywood och 70 mm KL- trä. Modell 3 simuleras som en tänkbar lösning för 

väggkonstruktion med VIP.  Modellen bygger på att man ska försöka minska 

värmeförlusten som sker mellan skarven när två VIP-skivor placeras invändigt genom att 

förskjuta skarvar i isoleringsskikten, se Figur 7. 

 
 

       

 

Figur 7. Skiss på modell 3 
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3.8.4 Modell 4 

Modell 4 bygger på samma princip som i modell 3, fast nu ska den förskjutna skarven vara 

i den kalla sidan av konstruktionen, se Figur 8. 

     

 

Figur 8. Skiss på modell 4 
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3.9  Bedömning av kritisk fuktnivå vid köldbryggan  

I examensarbetet skall relativa ånghalten bestämmas där panel ställs inför panel med hjälp 

av temperatur som är hämtad från beräkningsprogrammet och formeln nedan. Det som 

ska beräknas är relativa ånghalten på den varma sidans plywood mot köldbryggan för 

respektive modell. Ekvation 4 utgår från att materialen mellan innemiljön och inre 

plywoodskivans utvändiga yta är mycket porösa, det vill säga har mycket lågt 

ångmotstånd. Detta innebär att ånghalten hos luften invid köldbryggan kommer att ha 

ungefär samma värden som inneluftens ånghalt. Ånghalterna har möjligen samma värden, 

men temperaturen vid köldbryggan är lägre. Därför kontrolleras att den kallare luften vid 

köldbryggan kan innehålla lika mycket ånga som inneluften har. 

 

RH =
Vi

V𝑠
∗ 100 (%)                                                                                    (4) 

 

Där 

RH = Relativ ånghalt (%) 

Vi = Ånghalt inne (g/m3) 

Vs= Mättnadsånghalt baserat på köldbryggans kallaste temperatur (g/m3) 

 

 



 

26 

 

4 Resultat  

4.1 Resultat på köldbrygga 

I figurerna nedan visas hur isotermerna ser ut för respektive simulering. Den ljusare 

konstrasten visar att det är varmt och den mörkare kontrasten visar att det är kallt. 

Färgskiftning studeras och därefter kan tolkning göras för köldbryggan, se Figur 9. Modell 

1 visar att ingen färgskiftning sker och vilket går att tolka att det inte sker någon 

köldbrygga. Färgskiftningen som studeras för modell 2 antyder på att det finns köldbrygga. 

Största köldbryggan sker hos den genomgående skarven. Modell 3 och 4 visar att 

förskjutningen på skarven minskar köldbryggeverkan, se Figur 10. 

 

   

Figur 9: Visar modell 1 till vänster och mitten är modell 2. Till höger är temperaturgradienten. 

      

  

Figur 10: Figuren visar modell 3 till vänster, och modell 4 till höger. 
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Fi (kolumn 2) är värmeflödet som hämtats från Comsol, d.v.s. det som strömmar genom 

modellen med måtten 0,6 x 0,6 (m2). Modell 1 ger samma värmeflöde som det 

handberäknade U-värdet (Ureferens) gånger arean 0,36 (m2) och temperaturskillnad på 

27(oC), se Tabell 3. 

 

Tabell 3: Tabellen redovisar värmeflödet som hämtats från Comsol. 

Modell Φ (w) 

1 0,75816 

2 1,2937 

3 0,86553 

4 0,86515 

 

4.2 Resultat på U-värde- och fuktberäkningar 

 

4.2.1 Modell 1 

Resultaten från första simuleringen visar att U-värdet som är U-referens är bra och 

resultaten från fukttransportberäkningen visar att det inte finns risk för kondens och att 

det finns ingen för risk angrepp från mikroorganismer, se Tabell 4. 

4.2.2 Modell 2 

Resultaten från beräkningen visar att U-värdet ökar på grund av Psi-värdet som 

förekommer vid skarven. Även fuktdiffusionen ökar vilket går att se på den relativa. Att 

relativa ånghalten blir högre är på grund av temperaturen är lägre vid skarven. Värdet på 

relativ ånghalten visar att ingen kondensfällning uppstår, men att det finns risk för röt- och 

mögelangrepp enligt Tabell 1, se Tabell 4. 

4.2.3 Modell 3 och 4                   

Resultaten från beräkningarna för modell 3 visar att värmetransmissionsförlusten och 

fuktmängden det vill säga relativa ånghalten vid skarven reduceras när förskjutningen 

placeras i yttersidan. I modell 4 visar resultaten att U-värdet är samma som i modell 3. 

Dessutom visar resultaten från beräkningarna att värdet på relativa ånghalten reduceras 

ytterligare när förskjutningen placeras invändigt, se Tabell 4.  
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         Tabell 4. Visar resultat från beräkning och simuleringen för modell 1,2,3 och 4, se 
bilaga 3,4 och 5. 

 

 U (W/m2 *K)   Ψ (W/m2*K) Yttemperatur (0C) RH (%) 

Modell 1 0,078  20,4 53 

Modell 2 0,133  0,033   15,2  71  

Modell 3 0,089  0,0066  18,0  61  

Modell 4 0,088  0,0065  
 

19,8  55  
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5 Diskussion  

5.1 Vakuumisoleringspanel 

När vakuumisoleringspanel ska transporteras och monteras är det viktigt att hantera det 

varsamt. Detta gäller även vid tillverkningen av isoleringsmaterialet, eftersom skivan kan 

punkteras och skadas. En skadad skiva leder till att värmeisoleringsförmågan reduceras. 

Därför är det viktigt att upptäcka skadade skiva och kunna ersätta i tidig skedde.  Att byta 

ut en skadad vakuumisoleringspanel kommer även leda till att plywoodskivan måste 

ersättas på grund av vakuumisoleringspanel är fastlimmad på plywooden. Men det ska inte 

vara ett kostsamt underhåll eftersom plywoodskivan är ett billigt material. Dessutom är 

den konstruktionslösning enda utformningen vilket är enklast att byta ut och är minst 

kostsam. Isoleringsmaterialet har en låg livslängd till skillnad från andra isoleringsmaterial. 

Andra problem som har upptäckts med VIP är köldbryggeverkan som förekommer i 

skarven. I näste avsnitt kommer vi diskutera om köldbryggeverkan.  

5.2 Resultatdiskussion  

Detta arbetssätt har haft som mål att framlägga bevis för det som har tagits upp 

litteraturstudien. Det vill säga de nackdelar vilka kan uppstå av användandet av VIP. För 

att studera detta krävdes det att skapades modeller i COMSOL för att forska om 

köldbryggeverkan och om detta kan leda till fuktproblem på den inre plywoodskivan.  

5.3 Modell 1 

Resultaten som avlästes ur COMSOL för modell 1 visar att den är mest optimala 

väggkonstruktion för ett klimatsmarthus med vakuumisoleringspanel. I denna vägg finns 

det ingen köldbrygga på grund av det inte finns skarv. U-värdet för väggen är riktigt bra. 

Dessutom finns det ingen risk för fuktproblem vid skarven. Detta beror på att höljet är 

fukttät det vill säga att den har en låg permeabilitet. Här kan det även nämnas att väggen 

inte behöver fuktspärrskydd, eftersom VIP-höljet mot insidan inte släpper igenom fukt. 

Dock är den typ av modell omöjlig att bygga, eftersom ingen vakuumisoleringspanel som 

kan täcka en hel vägg. 

5.4 Modell 2 

Resultaten för modell 2 stämmer överens med det som har påpekats i litteraturen. Det vill 

säga att det finns köldbryggaverkan. Att det uppstår en linjärköldbrygga med Psi-värde 

som är cirka 0,033 (W/m*K) är någorlunda farligt, eftersom det kommer att påverka 

värmeförlustberäkningen vilket visas i resultaten där U-värdet ökar med 70 % i jämförelse 

med modell 1.  Detta beror på grund av att värmen transmitteras huvudsakligen genom 

skarven, vilket största förlusten uppstår. Även i denna modell sker ingen fukttransport. 

Men vid köldbryggans skarv kommer denna ånghalt att kylas ner som får konsekvensen att 
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relativa ånghalten i jämförelse med varmare inneluften blir högre. Detta visas i resultaten 

på relativa ånghalten från fuktberäkningen för modell 2. Att den relativa ånghalten är 71 % 

indikerar på att det inte finns risk för kondens, men att det finns låg risk för mögelangrepp 

(en Tabell 1), men det påverkar inte trämaterialets hållfasthet. Dock kan elak lukt och 

hälsoproblem uppstå. 

5.5 Modell 3 och 4 

Modell 3 och 4 studerades om det går att minska värmetransformationsförlusten som 

förekommer vid skarven. Det som går att nämna om dessa två modeller är att de är mest 

optimala om man vill bygga ett klimatsmarthus som består av massivträ vägg med 

vakuumisoleringspanel. Att förskjuta vakuumisoleringspanel på sidorna minskar 

värmetransmissionen rejält till. Detta går att se på resultaten från simuleringarna och 

beräkningarna för modell 3 och 4. Om förskjutningen placeras mot den kalla respektive 

varma sidan av konstruktionen reduceras den linjära köldbryggan i jämförelse med modell 

2. Dessutom får både modellerna samma U-värde. Resultaten från fuktberäkningen för 

modell 3 visar att fuktmängden(relativa ånghalten) mellan skarven reduceras, vilket är bra. 

Modell 4 visar om förskjutningen placeras mot den varma sidan vilket är insidan reducerar 

fuktmängden ytterligare. Att förskjutningen minskar fuktmängden är på grund av höljet är 

gott som fukttät. Därför är bästa alternativet att placera skarven i den yttre av de två VIP-

skikten.  

 

5.6 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att göra en djupgåendeanalys om vakuumisoleringspanel. 

Främst om isoleringsmaterialets för- och nackdelar. I rapporten fanns strävan efter att ha 

en hög kvalité på samtliga vetenskapliga referenser på grund av att utesluta tolkningar om 

isoleringsmaterialet. 

Författarna har upprättat en förenklad modell i COMSOL som är i 3D och simuleringen 

utfördes i stationärt förhållande. Här är det viktigt att betona att resultaten kan vara 

missledande, eftersom de angivna randvillkoren är konstant. Handberäkningarna för 

fuktbedömningarna utfördes är stationära beräkningar där den tog endast hänsyn till 

ånghalten inne samt mättnadsånghalten på plywooden mot den varma sidan. Om 

dynamiska simuleringar hade utförts skulle resultaten varit mer verklig för 

fuktberäkningarna. 
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5.7 Framtida forskningsstudier 

För framtiden vore det intressant att studera fukttransporten genom konstruktionen och 

om det går att förskjuta skarven. Det vill säga monteringsmetoder som är hållbara. Det 

kan göras med COMSOL och kan utföras som dynamisk simulering. Den dynamiska 

simuleringen tar hänsyn till tiden som leder bättre bild om hur fukttransporten kan se ut. 
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6 Slutsats 

Användningen av vakuumisoleringspanel med korslimmat trä är ett bra val om man vill 

bygga klimatsmarthus men att vissa åtgärder måste behandlas. Nackdelen med 

isoleringsmaterialet är att det krävs att utformningen utförs omsorgsfullt. Dessutom att ha 

genomgående skarvar mellan skivor leder till köldbryggeverkan, vilket förstör VIP-skivans 

goda isoleringsförmåga. För att åtgärda detta problem bör isoleringsskiktet som består av 

två VIP-skivor förskjutas på grund av skarven. För att kunna utnyttja isoleringsmaterialets 

goda isoleringsförmåga ska skarven placeras helst i det yttre skiktet, eftersom risken för 

fuktproblem sjunker på konstruktionens insida. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Figur 11: Figur visar värden på vip egenskaper som tagna från företaget kingspan 
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Bilaga 2  

Tabell 5: Här kan man se värden på variablerna i parameters för modell 1 

Namn Värde Enhet Förklaring 

Tinne 22 (°C) Temperatur inne 

Tute – 5 (°C) Temperatur ute 

Hsi 1/ 0,13 (W/m2*K) Värmeövergångskoefficient 

inne 

Hse 1/ 0,04 (W/m2*K) Värmeövergångskoefficient 

 ute 

Höjd 0,6 (m) Höjden på vakuumisolering 

D1 70 (mm) Tjocklek på korslimmat trä 

D2 9 (mm) Tjocklek på plywood 

D3 80 (mm) Tjocklek på 

vakuumisolering 

D4 9 (mm) Tjocklek på plywood 

D5 70 (mm) Tjocklek på korslimmat trä 

D_horisontell 0,008 (mm) Höljets tjocklek 

horisontellt 

D_vertikal  0,016 (mm) Höljets tjocklek vertikalt 
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Tabell 6: Här kan man se värden på variablerna i parameters för modell 2 

Namn Värde Enhet Förklaring 

Tinne 22 (°C) Temperatur inne 

Tute – 5 (°C) Temperatur ute 

Hsi 1/ 0,13 (W/m2*K) Värmeövergångskoefficient 

inne 

Hse 1/0,04 (W/m2*K) Värmeövergångskoefficient 

ute 

Höjd 0,6 (m) Höjden på vakuumisolering 

D1 70 (mm) Tjocklek på korslimmat trä 

D2 9 (mm) Tjocklek på plywood 

D3 80 (mm) Tjocklek på 

vakuumisolering 

D4 9 (mm) Tjocklek på plywood 

D5 70 (mm) Tjocklek på korslimmat trä 

D_horisontell  0,008 (mm) Höljets tjocklek 

horisontellt 

D_vertikal  0,016 (mm) Höljets tjocklek vertikalt 
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Tabell 7: Här kan man se värden på variablerna i parameters för modell 3 

Namn Värde Enhet Förklaring 

Tinne 22 (°C) Temperatur inne 

Tute – 5 (°C) Temperatur ute 

Hsi 1/ 0,13 (W/m2*K) Värmeövergångskoefficient 

inne 

Hse 1/0,04 (W/m2*K) Värmeövergångskoefficient 

ute 

Höjd 0,6 (m) Höjden på vakuumisolering 

D1 70 (mm) Tjocklek på korslimmat trä 

D2 9 (mm) Tjocklek på plywood 

D3 40 (mm) Tjocklek på 

vakuumisolering 

D4 40 (mm) Tjocklek på 

vakuumisolering 

D5 9 (mm) Tjocklek på plywood 

D6 70 (mm) Tjocklek på korslimmat trä 

D_horisontell  0,008 (mm) Höljets tjocklek 

horisontellt 

D_vertikal  0,016 (mm) Höljets tjocklek vertikalt 
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Tabell 8: Här kan man se värden på variablerna i parameters för modell 4 

Namn Värde Enhet Förklaring 

Tinne 22 (°C) Temperatur inne 

Tute – 5 (°C) Temperatur ute 

Hsi 1/ 0,13 (W/m2*K) Värmeövergångskoefficient 

inne 

Hse 1/0,04 (W/m2*K) Värmeövergångskoefficient 

ute 

Höjd 0,6 (m) Höjden på vakuumisolering 

D1 70 (mm) Tjocklek på korslimmat trä 

D2 9 (mm) Tjocklek på plywood 

D3 40 (mm) Tjocklek på 

vakuumisolering 

D4 40 (mm) Tjocklek på 

vakuumisolering 

D5 9 (mm) Tjocklek på plywood 

D6 70 (mm) Tjocklek på korslimmat trä 

D_horisontell  0,008 (mm) Höljets tjocklek 

horisontellt 

D_vertikal  0,016 (mm) Höljets tjocklek vertikalt 
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Bilaga 3: Beräkning av Ψ för väggens köldbryggor  

 

Tabell 9: Visar beräkning av Ψ för väggens köldbryggor. 

 

Modell 2 

 

Psi (Ψ) 

 

 
1,2937 − 0,75816

0,6 ∗ 27
= 0,033 W/m2 ∗ K  

 

Modell 3 

 

Psi (Ψ) 
 

0,86553 − 0,75816

0,6 ∗ 27
= 0,0066 W/m2 ∗ K 

 

Modell 4 

 

Psi (Ψ) 
 

0,86515 − 0,75816

0,6 ∗ 27
= 0,0065 W/m2 ∗ K 
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Bilaga 4: Beräkning av U-värde för alla väggar  

 
Tabell 10: Visar beräkning av U-värde för alla väggar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1 

 

Ureferens 

 
1

0,13 + (
0,07
0,13 +

0,009
0,14 +

0,08
0,007 +

0,009
0,14  +

0,07
0,13) + 0,04

 

                                =   0,078  W/m2 ∗ K 

 

Modell 2 

 

Umedköldbrygga 

 

 

0,033 ∗ (
0,6

0,36
) + 0,078 = 0,133 W/m2 ∗ K 

 
 
 
 

 

Modell 3 

 

Umedköldbrygga 
 

0,0066 ∗ (
0,6

0,36
) + 0,078 = 0,089 W/m2 ∗ K 

   
 

 

Modell 4 

 

Umedköldbrygga 
 

0,0065 ∗ (
0,6

0,36
) + 0,078 = 0,088 W/m2 ∗ K 

 
 
 



 

42 

 

Bilaga 5: Beräkning av kritisk fuktnivå vid 

köldbryggan 

 

Tabell 11: Visar kritisk fruktnivå vid köldbryggan. 

 

 

Kritisk fuktnivå vid köldbryggan 

 

𝐑𝐇 % 

Modell 1 Vi = RH inne ∗ Vs ( 21,7 0C) 

0,5∗19,08= 9,54g/m3 

RH =  
Vi

Vs (yta)
 

=  
9,54

17,6
 = 53 % 

 

Modell 2  Vi = RH inne ∗ Vs (21,38 0C) 

 

0,5 ∗ 18,64 =9,32 g/m3 

 

RH =  
Vi

Vs (yta)
 

9,32

12,99
 = 71 % 

 

Modell 3 Vi = RH inne ∗ Vs (21,6 0C) 

0,5*18,97= 9,485 g/m3 

RH =  
Vi

Vs (yta)
  

 

=  
9,485

15,37
 = 61% 

Modell 4   Vi = RH inne ∗ Vs (21,6 0C) 

 

0,5 ∗ 18,97 = 9,485 g/m3 

 

RH =  
Vi

Vs (yta)
 

 

=  
9,485

17,09
= 55% 
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Bilaga 6: För randvillkoren 

 

Randvillkoren utgår från temperaturen och värmeövergångsmotståndet. Det som skall 

undersöka är båda insidan och utan sidan av väggen samt igenom konstruktionen se Figur 

12. 

 

 

Figur 12: visar randvillkoren insida respektive utsida 

Rand mot insidan   

Temperatur: 22° C 

Värmeövergångsmotståndet vid ytan 0,13 (m2∗ K/W) 

Rand mot utsidan  

Temperatur: -5° C 

Värmeövergångsmotståndet vid ytan 0,04 (m2∗K/W) 

 

 


