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Sammanfattning  

För att uppfylla de klimatmål som EU och Sveriges riksdag har satt upp, blir det allt viktigare 

att det befintliga bostadsbeståndet energieffektiviseras och att de nya byggnader som byggs är 

så energieffektiva som möjligt. Av Sveriges totala energianvändning år 2011 användes 40 % 

av bostads- och servicesektorn. Av de 40 % utgjordes 60 % av uppvärmning och tappvarm-

vatten.  

 

En anledning till varför uppvärmningen är så stor är, enligt en rapport från 2012, att det vid 

projektering och byggande av hus är lätt att underskatta hur mycket energi som går åt. Det är 

inte ovanligt att underskattningen är upp emot 50 %. Detta kan bero på kulvertförluster, högre 

rumstemperatur än vid de teoretiska beräkningar samt vädring. En annan anledning till un-

derskattningen skulle kunna vara och som behandlas i denna rapport är vindtäthet och hur det 

kan förändra U-värdet för en ytterväggskonstruktion vid luftgenomströmning.   

 

Begreppet vindtäthet är i dagsläget ett ord inom byggsektorn som sällan används. Istället an-

vänds ordet lufttäthet, med antagandet att det är samma sak, men skillnaderna är många och 

den största skillnaden är att lufttätheten beskriver hur luft byter miljö, det vill säga att ute-

luften kommer in i byggnaden. Vindtäthet beskriver istället hur uteluften kommer in i kon-

struktionen för att sedan ta sig ut ur konstruktionen på ett annat ställe, luften byter då aldrig 

miljö.  

 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur stor inverkan luftgenomströmningar i ett isole-

ringsskikt har för U-värde på en ytterväggskonstruktion. Två av de vanligaste isolerings-

materialen mineralull och XPS testades för att ta reda på vilken av dessa som förändrades 

mest vid luftgenomströmning. Luftgenomströmningarna genom testmodellen skapades med 

en tryckskillnad över testmodellen. Rapporten bygger på de mätdata som samlades in under 

testerna av materialen, med hjälp av termoelement och värmeflödesmätare. 

 

Resultaten av den empiriska studien visade att U-värdet förändrades med någon tiondels-

procent för mineralullen och att resultaten för XPS var nästintill försumbara vid de luft-

hastigheterna som uppkom vid de olika tryckskillnaderna som skapades vid testerna. 

Nyckelord: Vindtäthet, Isoleringsmaterial, Hot box, Värmeflöde, Darcy´s lag, Poiseuille ek-

vation och Luftgenomströmning.  



 

Abstract 

To fulfill the climate target that EU and the Swedish government have decided to apply, it 

becomes increasingly important that the energy efficiency of existing buildings and making 

new buildings energy efficient as possible. Of Sweden’s total energy consumption in 2011 

was 40% used by residential and service. Of the 40% of the energy consumption was 60% 

used for heating and domestic hot water. A report from year 2012 shows that one reason why 

the heating volume is so great could be due to underestimating on the energy consumption for 

the heating in the planning of the building. This may be due to culvert losses, higher ambient 

temperature than the theoretical calculations and airing. Another reason that the underestima-

tion could be due, and that will be addressed in this report is windproofness and how it can 

change the U-value of an exterior wall construction when airflow occurs in the thermal  

insulation layer. 

 

The concept of windproofness is in the current situation a word in the building sector which is 

rarely used. Instead, the word airproofness with the assumption that it is the same but the dif-

ferences are many and the biggest difference is that the airproofness describes how air change 

environment which means that the outdoor air goes through the building envelope. Wind-

proofness instead describes how the outdoor air enters the structure and then gets out of the 

structure in a different location, meaning that the air never changes environment. 

 

The purpose of this report is to examine how much impact airflow in an insulating layer has to 

the U-value of an exterior wall construction. The two of the most common insulation materi-

als are mineral wool and XPS were tested to find out which of these is most changed in U-

value by the airflow. The airflow through the test model was created by a pressure difference 

over the test model. The report is based on the data gathered during the testing of materials, 

using thermocouples and heat flow meter. 

 

The results of the empirical study showed that the U-value changed by a few tenths percent of 

the mineral wool and the results of XPS was almost negligible at the velocities that occurred 

at the various pressure differences created in this study. 

 

Keywords: Windpoofness, Thermal insulation, Hot box, Heat flow, Darcy´s law, Poiseuille’s 

equation and Airflow.   



 

 

Förord 

Detta examensarbete är den avslutande delen av vår utbildning vid Byggnadsingenjörspro-

grammet med inriktning arkitektur och miljö [180 HP] vid Högskolan i Gävle. Examensarbete 

har utförts under en tio veckors period under vårterminen 2013. Vi vill först av allt tacka vår 

handledare Jan Akander som har bistått oss med hjälp och genom sitt stöd men även vid de 

diskussioner som vi har haft angående arbete med studien i rapporten. Vi vill även tacka 

Thomas Carlsson, Ragnvald Pelttari och Rickard Larsson som har hjälp oss med material och 

praktiskt kunnande vid vårt bygge av testmodellen. Claes Blomqvist, Leif Claesson, Elisabet 

Linden och Svante Lindström är personer som vi vill tacka för deras hjälp med val av mätin-

strument och hur dessa används.  

 

Tom Lundqvist & Tobias Spjut 

Maj 2013 
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Begreppsdefinitioner 
 

Energianvändning = I rapporten kommer energianvändning endast att syfta till den energi 

som krävs för att värma upp den volym som innesluts av byggnadens klimatskal. 

 

Logga =Insamling och lagring av data från termoelement eller värmeflödesmätare.  

 

Data = Information i form av temperatur eller värmeflöde.  

 

Isoleringsskikt = Den totala tjockleken av isolering i ett skikt.  

 

Värmeflöde = Den energi som flödar genom en byggnadsdel. 

 

Luftspalt = Öppning bakom fasaden eller ytterakets ytskikt där luft kan röra sig fritt.  

 

Tryckskillnad = Skillnaden i lufttryck över testmodellen.  

 

Vindtäthet = Täthetsskikt som ska förhindra att utomhusluft ska ta sig in i konstruktionen, 

som brukar kallas vindskydd.  

 

Temperaturdifferens = Skillnaden mellan två temperaturer. (Skillnaden mellan den varma 

och kalla sidan) 

 

Total energianvändning = Den totala användningen av energi som används i en byggnad för 

uppvärmning, fastighetsel, tappvarmvatten och hushållsel.  
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Förkortningar 
 

U-värde = Värmeövergångskoefficient [W/m
2
*k] 

 

R-värde = Värmemotstånd [m
2
*K/W] 

 

Lambda (λ) = Värmekonduktivitet [W/m*K] 

 

Pa = Tryck [Pa] 

 

Rsi = Värmeövergångsmotstånd vid ytor för insidan av en byggnad [m
2
*K/W] 

 

Rse = Värmeövergångsmotstånd vid ytor för utsidan av en vägg. [m
2
*K/W]  

 

ΔT = Temperaturdifferens [°C] 

 

BBR = Boverkets Bygg Regler  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle kräver allt mer energi för att klara alla de vardagliga behoven, som till ex-

empel transport, ventilation, uppvärmning av byggnader, komfortkyla och mycket mera. 

Energibehovet i världen har ökat med ungefär 49 % mellan åren 1984-2004 där samhällets 

energianvändning har i många olika avseenden lett till olika typer av miljöproblem, bland 

annat större utsläpp av växthusgaser, växthuseffekten och ett uttunnat ozonlager (Pérez-

Lombard, Ortiz & Pout, 2007). Framförallt är det de fossila bränslena som energikälla som 

har bidragit till dessa miljöproblem (Areskoug & Eliasson, 2011). De här typerna av miljö-

problem kommer förmodligen att förvärras eftersom den totala befolkningsmängden förväntas 

att öka. Ökningen antas framförallt ske i utvecklingsregioner så som Afrika, Sydamerika och 

södra Asien. Ju mer utvecklat en region blir desto mer energi kräver detta (Pérez-Lombard, et 

al.2007). 

1.1.1 Klimatmål för EU och Sverige 

För att undvika en allt för drastisk utveckling av olika miljöproblem och dess följder har 

Europeiska Unionen satt upp strategiska mål för att uppnå en minskad energianvändning. 

Dessa strategiska mål tjänar även andra syften så som politiska och kommersiella syften 

(Koukkari & Bragança, 2011). EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso presente-

rade år 2008 ett paket som kallas 20-20-20 som går ut på att alla EUs medlemsländer ska till 

år 2020 minska utsläpp av växthusgaser med 20 %, öka användning av förnyelsebar energi till 

20 % och energieffektivisera så att den totala energianvändningen minskas med 20 % (Euro-

paparlamentet, 2008). Dessa strategiska mål har arbetats fram för att minska den globala tem-

peraturökning som sker på grund av den ökade växthuseffekten. Ett mål är att den globala 

temperaturen ska maximalt öka med två grader jämfört med vad medeltemperaturen var innan 

industrialiseringen (Naturvårdsverket, 2013). 

 

Förutom att Sverige ska klara de strategiska målen från EU, har den svenska regeringen satt 

upp egna mål. Dessa mål innebär att Sverige ska minska den totala mängden växthusgaser 

med 40 % till och med 2020. Ytterligare ett klimatmål från den svenska regeringen är att Sve-

rige, år 2050, inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser (Regeringen, 2012).  
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Av Sveriges totala energianvändning år 2011svarade bostads- och servicesektorn för ungefär 

40 %, vilket motsvarar ungefär 147 TWh (Brandsma, Lublin, Lundkvist, & Persson, 2012). 

Denna sektor är den sektor som har den största energianvändningen tätt följt av industrisek-

torn och därefter kommer transportsektorn på tredje plats (Energimyndigheten, 2013). Av den 

energianvändning som bostads- och servicesektorn stod för användes ungefär 60 % av de 147 

TWh till uppvärmning av byggnader samt till tappvarmvatten (Brandsma, et al., 2012). 

  

1.1.2 Energianvändning för byggnader och energihushållning  

I Sverige är det i första hand Boverket som bestämmer vilka regler som ska gälla för uppfö-

rande av olika typer av byggnader och dess energianvändning. Boverkets byggnadsregler 

(BBR) som ges utav Boverket är den regelsamling som beskriver vid nybyggnad eller om-

byggnation vilka regler som gäller angående energianvändning i byggnader. Kapitel nio i 

BBR behandlar energianvändning i byggnader. I 1§ 9 kap BBR beskrivs att ” Byggnader ska 

vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbe-

hov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.”. 

 

Eftersom bostads- och servicesektorn innehar en så stor post när det gäller energianvändning 

är det viktigt arbeta för att minska dess energianvändning på flertalet olika sätt. Uppvärm-

ningen av byggnader spelar en avgörande roll när det gäller energianvändning i byggnader. 

Därför är ett av de effektivaste sätten att minska energiförlusterna och att hushålla med ener-

gianvändningen att använda material som har en god isolerande förmåga i de olika byggnads-

delarna för en byggnad. Genom att använda material som har en god isolerande förmåga 

minskar transmissionsförlusterna genom byggnadens klimatskal. Material med god isolerings-

förmåga är till exempel mineralull, cellplast, termoträ och stenull. Med klimatskal för en 

byggnad menas de delar som omsluter byggnadens inre, så som ytterväggar, tak, grund, föns-

ter och dörrar. Med låga transmissionsförluster genom ovan nämnda byggnadsdelar så mins-

kar energiförlusterna för byggnaden. Ett material eller konstruktion med låg värmegenom-

gångskoefficient (U-värde) ger små transmissionsförluster. Transmissionsförluster kan även 

ske som ventilationsförluster och som ofrivillig ventilation genom otätheter i klimatskalet 

(Sandin, 2010). Byggnader med hög lufttäthet har en generellt lägre energianvändning än 

byggnader med dålig lufttäthet eftersom lufttätheten bland annat medför att ofrivilliga venti-

lationsförluster inte sker i samma utsträckning som vid dålig lufttäthet. 
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 God lufttäthet bidrar även till att det är lättare går att återvinna värme ur ventilationsluften 

och på så sätt minska energianvändningen för uppvärmning av den nya tilluften (Lufttäthet, 

u.å.). Återvinning av värme från ventilationsluften gäller endast då byggnaden har ett ventilat-

ionsaggregat som har möjlighet till värmeåtervinning (Energimyndigheten, 2011). 

 

I en konstruktion kan det konstrueras köldbryggor. Dessa köldbryggor uppstår till följd ut av 

att material med högre värmeledningsförmåga än övriga delar av konstruktionen har använts. 

Värmeledningsförmågan beror på att materialet som köldbryggan består av har ett högre 

värde för värmekonduktivitet än övriga delarna av konstruktionen. I köldbryggorna är energi-

användningen större än i övriga delar av byggnadskonstruktionen(Sandin, 2010). 

 

Genom att energieffektivisera byggnaderna i det svenska byggnadsbeståndet så är det möjligt 

att minska den totala energianvändningen betydligt, eftersom bostads- och servicesektorn står 

för 40 % av Sveriges totala energianvändning. Energieffektivisering av byggnader kan ske 

genom att minska transmissionsförlusterna genom att bygga eller bygga om befintliga bygg-

nader så att dessa blir mer välisolerade, lufttäta samt har så få köldbryggor som möjligt. 

 

I en rapport av Haglund och Svedlund (2012) där de har jämfört skillnaden mellan energian-

vändning i teorin och den ”verkliga” uppmätta energianvändningen för flertal olika flerbo-

stadshus uppförda mellan 2007 till 2009 kom de fram till att skillnaden var att den uppmätta 

energianvändningen är ungefär 1- 22 % mer än vad den teoretiska energianvändningen upp-

gick till. Endast en av byggnaderna hade en avvikelse som översteg 8,6 % av de teoretiska 

beräkningarna. I rapporten kom Haglund och Svedlund (2012) fram till att energin som gick 

åt för att värma upp byggnaderna i rapporten underskattades med upp till 50 %. Att energin 

för uppvärmning underskattades kan bero på kulvertförluster, högre rumstemperaturer än vid 

de teoretiska beräkningarna samt vädring menar Haglund och Svedlund. En del av un-

derskattningen skulle kunna bero på vindtäthet, vilket inte anges som en felkälla för un-

derskattningen.  

 

Trots att energianvändningen i byggnader har beräknats teoretiskt med hänsyn taget till köld-

bryggor och lufttäthet är det inte säkert att dessa värden stämmer överens med verkligheten. 

Detta kan bero på att det kan finnas andra yttre faktorer som inte beaktats vid dessa teoretiska 

beräkningar.  
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Ett sådant exempel är hur luftrörelser genom olika isoleringsskikt kan påverka energianvänd-

ningen genom att ett högre värmeflöde genom en konstruktion uppstår eftersom isolerings-

skiktet får en högre värmeledningsförmåga än när materialen inte påverkas av luftrörelser 

(Icopal, u.å.).   

 

Luftrörelser i isoleringsskikt kan bero dels på temperaturskillnader i höjdled (termik) samt 

vind som ligger mot till exempel en yttervägg och påverkar luften i luftspalten att röra sig in i 

isoleringsskiktet (Sandin, 2010). När vind ligger mot en vägg skapas en tryckskillnad mellan 

över- och undersida av en luftspalt.  

 

I en studie från Lunds Tekniska Högskola i Lund som behandlar ämnet ventilerad luftspalt för 

en yttervägg så framkom det att tryckskillnaden under perioden oktober till februari låg mel-

lan 0,2 - 0,3 [Pa] under hälften av tiden studien genomfördes. Genom studien kom det fram 

till att tryckskillnaden sällan uppkom över 2 [Pa] och att en tryckskillnad på 0,1 [Pa] uppkom 

under 30 % av tiden. Tryckskillnaden uppmättes för olika ytterväggskonstruktioner som alla 

var placerad i söderläge som hade luftspalter med en bredd på 10 – 40 [mm] (Falk, 2010). 

1.1.3 Vindtäthet 

I dag byggs de flest väggar som har ett bärande stomme utav trä- eller stålreglar med någon 

typ av skydd mot vinden som blåser mot ytterväggarna. Dessa vindskydd är oftast placerad 

bakom den ventilerade luftspalt som finns bakom fasadens yttre. Vindskydden består oftast 

utav någon form av duk eller någon typ av skiva som tillexempel en gipsskiva för utomhus-

bruk (Gyproc, u.å.). Det är speciellt vanligt att någon typ av vindskydd används i nordvästra 

Europa, vilket inkluderar Sverige. Att vindskydd används är bland annat för att minska den 

påtvingade konvektion i form av luftrörelser i luftspalten samt att egen konvektionen i isole-

ringsskikten inte ska öka uppvärmningsbehovet (Langsman, Klein, De Paepe, Roels, 2012). 

En vindtät ytterväggskonstruktion ska minska konvektionen på grund av vind samt egen kon-

vektion. Skillnaden mellan vindtäthet och lufttäthet kan förklaras som att vindtäthet är när luft 

endast tar sig från utemiljö till utemiljö och lufttäthet är när luft inte kan ta sig från utemiljö 

till innemiljö.  
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1.1.4 Vindskydd 

En konstruktion som inte är vindtät kan bero på många olika faktorer som till exempel bris-

tande kunskap, att utförande av god vindtäthet kostar för mycket i form av arbetstid eller helt 

enkelt inte användning av någon form av vindskydd. Då otätheter i vindskyddet lätt kan upp-

komma är det viktigt att ta reda på hur stor inverkan luftrörelser genom isoleringsmaterial i en 

konstruktion hur det kan påverka det totala U-värdet. Genom att belysa hur viktigt det är att 

en konstruktion är vindtät så är det enklare att i praktiken arbeta noggrant och att uppnå en 

förhoppningsvis minskad energianvändning. 

 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att undersöka hur luftgenomströmning genom ett isoleringsskikt på-

verkar en konstruktions U-värde. Undersökningen är experimentell, det vill säga att vindtät-

hetens inverkan mäts hos en yttervägg som placerats i ett laboratorium. Två olika isolerings-

materialen mineralull och extruderad polystyrencellplast (XPS) testas för att studera inverkan 

av olika otätheter – dels genom luftströmning i porösa material, det vill säga mineralull och 

dels genom spalter som skapas mellan extruderad polystyrencellplast och andra komponenter 

i ytterväggen. 

 

Målet är att kvantifiera hur en konstruktions U-värde ändras då luft får strömma genom isole-

ringsskiktet, när tryckskillnaden är 0.1, 0.2, 0.3 och 1.0 Pa. 

 

1.3 Avgränsningar 

Rapporten omfattar två av de vanligaste isoleringsmaterialen som finns på marknaden idag, 

dessa är mineralull (stenull) och extruderad polystyrencellplast (XPS), inga övriga isole-

ringsmaterial kommer att tas upp i rapporten. Hur luftgenomströmningar genom isolerings-

skiktet påverkar en konstruktions U-värde kommer till största delen i denna rapport bygga på 

de tester som utförts på testmodellen och inte på några beräkningsteorier. Att fokus ligger på 

testerna som utförts på testmodellen beror på att lite information om hur luftgenomströmning-

ar genom isoleringsskiktet påverkar U-värdet finns tillgänglig. Detaljerade beräkningar av 

modellen med hjälp av datasimuleringsprogram har ej utförts för luftgenomströmning. 
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 Testmodellens storlek avgränsas till storleken 982 x 957[mm] (bredd och höjd) samt den del 

som kommer att få påverkas av luftgenomströmningar till en höjd på 400 [mm] och djup på 

145 [mm]. Testförhållanden för luftgenomströmning och temperatur kommer att vara statiska 

för att förenkla genomförandet av undersökningen. Ingen hänsyn har tagits till fukthalt i 

material eller i luften. 

 

1.4 Målgrupp 

Rapporten vänder sig i första hand till byggföretag, byggnadsingenjörer, konsulter, konstruk-

törer, fastighetsägare, studenter med inriktning mot byggnadssektorn samt till tillverkare av 

byggmaterial.  
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2 Material och metod 

För att kunna ta reda på hur stor påverkan luftgenomströmning genom isoleringsskiktet har 

för U-värdet för en konstruktion så byggdes en modell som ska simulera förhållanden som 

kan råda inuti en ytterväggkonstruktion. För att skapa ett värmeflöde som sker i form av 

transmissionsförluster genom en yttervägg placerades testmodellen i en hot box för att möj-

liggöra att en varm och kall sida om testmodellen skapades. För att kunna mäta värmeflödet 

användes mätutrustning som värmeflödesmätare och termoelement. Dessa fästes på och i mo-

dellen för att möjliggöra data som visar värmeflöden samt temperaturen för olika skikt. Tem-

peraturer som uppmättes var till exempel luften i och utanför hotboxen. Genom de data som 

gavs från termoelementen och värmeflödesmätarna gick det att avgöra hur U-värdet för test-

modellen förändrades vid luftgenomströmningar genom isoleringsskiktet vid beroende på 

isoleringsmaterial. 

 

2.1 Isoleringsmaterialen 

Som tidigare nämnts i rapporten har två isoleringsmaterial (mineralull och polystyrencell-

plast) testas för att klargöra vilket av de två isoleringsmaterialens U-värde som förändrades 

mest vid luftgenomströmning i isoleringsskiktet. 

 

Isoleringsmaterial har till största uppgift att ha en så liten värmetransport genom byggnadens 

klimatskal som möjligt. Värmetransporten sker genom strålning, konvektion och ledning, då 

det handlar om porösa material som isoleringsmaterial. Värmeledningsförmåga eller värme-

konduktivitet är den summerade effekten av de tre sätten strålning, konvektion och ledning 

och betecknas i internationella sammanhang som (λ) och anges med enheten [W/m*K]. Vid 

beräkning av värmekonduktiviteten så används λber (λD + Δλw) då detta ger en mer verklig bild 

av hur värmekonduktiviteten är för ett material. Värmekonduktiviteten tas oftast fram i labo-

ratorium och benämns då som deklarerad värmekonduktivitet (λD) och detta sker i miljöer 

med en bestämd fuktighet, för att alla tester ska ske under samma förutsättningar. Vid förhål-

landen utanför laboratorium så adderas en korrektionsterm (Δλw) då fuktigheten oftast inte är 

densamma som vid provtillfället för materialet, vilket kan ändra materialets värmekonduktivi-

tet. Fuktigheten spelar stor roll för porösa material som isoleringsmaterial då värmekondukti-

viteten försämras vid höga fukthalter i materialet, eftersom vatten har högre värmelednings-

förmåga än vad luft har (Burström, 2010).  
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Värmekonduktiviteten är också temperaturberoende. Vanligtvis testas isoleringsmaterial vid 

en temperatur på 10 °C (Sandin, 1990). Ett poröst material består till stor del av endast stil-

lastående luft, och har därför goda isolerande egenskaper. Det är porösa materials förmåga att 

få luften att stå stilla som ger materialets goda värmekonduktivitet. Material som används för 

att isolera olika byggnadsdelar kan bestå upp till 98 % av porer. Porösa material som isole-

ringsmaterial är starkt beroende av materialets densitet. Isoleringsmaterial som har låg densi-

tet (10 – 50 kg/m
3
) medför att värmekonduktiviten ökar, detta beror på att ledningsförmågan 

inte minskar i lika stor utsträckning som den del strålning och konvektion ökar (Burström, 

2010).   

2.1.1Polystyrenscellplast 

Polystyrencellplast är ett samlingsnamn för olika typer av isoleringsmaterial som består i nå-

gon form av en expanderad plast. Då plasten expanderar skapas porerna som antingen kan 

vara öppna eller slutna. Luft eller någon annan gas fyller utrymmet i porerna för att värmeled-

ningen ska vara så liten som möjligt. Slutna porer minska värmeledningsförmågan allra bäst. 

Det finns två olika polystyrencellplaster som används som isoleringsmaterial i olika bygg-

nadskonstruktioner och de är EPS (expanderad polystyrencellplast) och XPS (extruderad po-

lystyrencellplast). EPS framställs genom att upphetta små plastkulor som har ett innehåll av 

kolväte, när dessa upphettas sväller de och blir ihåliga. Plastkulorna placeras i en form för att 

åter igen upphettas, och där kulorna möter varandra smälter det och kolvätet byts ut mot luft, 

vilket ger ett material med låg värmeledningsförmåga (Burström, 2010). XPS är smält styren-

plast som sprutas ut i en form där styrenplasten och kolvätet får reagera med varandra för att 

sedan expandera till lämplig dimension (Burström, 2010).  Figur 1 visar hur den extruderade 

polystyrencellplastskivorna som användes vid studien ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figuren visar hur extruderad polystyrencellplasten 

från Jackon ser ut. Figuren hämtades från Jackons hemsida 

på www.jackon.se  

http://www.jackon.se/
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Polystyrenscellplasten (vidare benämns som XPS) som testades för luftgenomströmningar 

genom isoleringsskiktet var av fabrikatet Jackon och modellen Jackofoam 200 med en dekla-

rerad värmekonduktivitet på 0,037 [W/m*K] och var av tjockleken 70 mm. För att se vilka 

tekniska egenskaper polystyrencellplasten hade som användes vid studien se tabell 2.1 och se 

bilaga 1 

 

Tabell 2.1: Tabellen visar egenskaperna för den extruderade polystyrencellplasten från Jackon. 

Produktnamn Tjocklek [m] Värmekonduktivitet 

[W/m*K] 

Jackofoam 200 0,07 0,037 

 

2.1.2Mineralull 

Det finns två olika typer av mineralull, stenull och glasull. Glasull tillverkas av de två materi-

alen glaskross och sand (SiO2), stenull däremot består till störst del av diabas. De två olika 

sorterna av mineralull, stenull och glasull tillverkas på ungefär samma sätt. Råmaterialen 

glaskross och sand samt diabas smälts, för att sedan strömma ner på ett roterande hjul där luft 

strömmar upp underifrån så att råmaterialen blir som långa fiber och kan liknas som ull. Vid 

detta tillverkningssätt kommer fibrerna att ligga ”huller om buller” vilket medför att materi-

alet kommer vara anisotrop. För att det sedan ska vara möjligt att hantera glas- och stenullen 

så tillsätts fenolharts för att göra materialen formstabilt (Burström, 2010). 

 

Mineralull kan uppträda i tre olika former, skivor, mattor och som lösull. I denna rapport 

kommer endast mineralull i form av skiva att användas. Figur 2 visar hur mineralullen som 

användes ser ut. Mineralullen som användes i testmodelen var Paroc eXtra som är en stenull 

med ett deklarerat värmekonduktivitet på 0,036 [W/m*K] som används för yttervägg- och 

bjälklagskonstruktioner (Paroc eXtra, u.å.).För att se vilka tekniska egenskaper mineralullen 

som användes i studien hade se tabell 2.2 och bilaga 2.  

 

 

Figur 2: Figuren visar hur mineralullen 

från Paroc ser ut. Figuren hämtatdes 

från Parocs hemsida på www.paroc.se 

http://www.paroc.se/
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Tabell 2.2: Tabellen visar egenskaperna för mineralullen från Paroc. 

Produktnamn Tjocklek [m] Värmekonduktivitet 

[W/m*K] 

Paroc eXtra 145 0,145 0,036 

 

2.2 Mätinstrument 

Under denna del av rapporten kommer de valda instrumenten för den empiriska studien listas 

samt vilka användningsområden dessa har.  

2.2.1 Agilent 34972A  

Agilent 34972A Data Acquisition/Switch Unit är ett mätinstrument för insamling av olika 

typer av data, i form av till exempel temperaturer, fuktighet och spänning. Till Agilenten går 

det att ansluta upp emot 60 mätinstrument med hjälp av de tre digitala multimeter enheter. En 

Agilent 34972A har möjligheten att spara ner data som ges i form utav till exempel tempera-

turer på det inbyggt minne, USB-minne eller direkt till en dator med hjälp av programmet 

Agilent BenchLink Data Logger 3 till exempel (Agilent, u.å.a). 

2.2.2 Termoelement 

Termoelement består av två ledare i olika material, dessa ledare fogas samman i ena ändan 

(där temperaturen uppmäts) genom att tvinna ihop ledarna med varandra, svetsa ihop ledarna 

eller genom att löda ihop ledarna. Den andra sidan av termoelementet fästes i någon typ av 

mätinstrument. Vid mätpunkten (där temperaturen uppmäts) skapas en spänning (Inor, u.å.). 

Denna spänning (elektromotorisk kraft) beror på att det är en skillnad mellan mätpunkten och 

den del av termoelementet som är fäst i ett mätinstrument(Nationalencyklopedin, 2013a). 

Skillnaden i spänning mellan dessa två punkter, görs om i mätinstrumentet till temperaturen 

för mätpunkten. Termoelement bygger på att de två ändarna har olika täthet av elektroner på 

grund av att den sida som har en högre temperatur får lägre antal elektroner. Ledarna består av 

två olika material för att säkerhetsställa att inte antalet elektroner är lika många på varsin sida 

av mätpunkten, vilket skulle medföra att ingen spänning uppstår (Inor, u.å.). Det finns olika 

typer av termoelement, skillnaden mellan olika termoelement beror på vilka material som har 

använts som ledare material. Termoelementen som har använts för denna studie är av typ T, 

vilket har ledarmaterial av koppar och konstantan. Termoelement av typ T har ett mätintervall 

mellan -200 – 700 C° (Jernkontorets energihandboken, u.å.) med en maximal tolerans på ± 

0,5 C° (Nordtec, u.å.) 
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2.2.3 Värmeflödesmätare 

Värmeflödesmätarna som användes för studien var av typen HFP01 från företaget Hukseflux, 

vilka har en ungefärlig mätnoggrannhet på 50 μV/Wm
2 

och mätintervall mellan -30 – 70 C°. 

Mätnoggrannheten kan variera med ± 5 % då värmeflödesmätarna fästs på insidan i en kon-

struktion. Värmeflödesmätarna består av flertalet ihopkopplade termoelement där temperatur-

differensen mellan de olika termoelementen som sitter inuti värmeflödesplattan av keramisk 

plast som har ett givet värmemotstånd. Utsignalen (DC volt) från värmeflödesmätaren är en 

svag spänning som ska vara likvärdig med värmeflöde som passerar genom värmeflödesmäta-

ren (Hukseflux, u.å.). 

2.2.4 Agilent BenchLink Data Logger 3 Pro 

Agilent BenchLink Data Logger 3 Pro är det datorprogram som insamlar data som ges ifrån 

en Agilent 34972 A. Olika mätfunktioner finns i programmet för att det ska vara möjligt att 

använda olika typer av mätinstrument då olika mätinstrument inte ger samma utsignaler. I 

programmet är det möjligt att anges hur långa olika mätserier ska vara samt tiden mellan varje 

loggning. Programmet kan sammanställa den data som ges från olika mätinstrument till vär-

den som kan fås i form av datablad. Dessa datablad kan därefter användas i någon typ av be-

räkningsprogram som till exempel Microsoft Excel eller Open Office (Agilent, u.å.b). 

2.2.5 SwemaMan 80 

Hastighet, tryckdifferens samt flöde är möjliga att mäta för luften med hjälp av SwemaMan 

80. Enligt Swema som är återförsäljare av SwemaMan 80 så ska mätosäkerheten vid 23°C 

vara 95 % (Swema, u.å.). 

2.2.6 SwemaAir 300 

Med hjälp av SwemaAir 300 är det möjligt att mäta fuktighet, temperatur, luftflöde samt luft-

hastighet. För att lufthastigheten ska bli så noggrann som möjligt kompenserar barometern i 

SwemaAir 300 för luftens densitet som är beroende av lufttemperaturen (Elma instruments, 

u.å.). 

2.2.7 Flir ThermaCam S60  

Med Flir ThermaCam S60 är det möjligt att termografera olika typer av objekt. Termografe-

ringsbilderna har en upplösning på max 320 x 240 pixlar. Vid termograferingen är det möjligt 

att ändra inställd emissivitet för olika material vilket leder till en bättre säkerhet (IRT Consult, 

u.å.).  
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2.2.8 David 32 

David 32 är ett beräkningsprogram för att räkna värmeflöden i två och tre dimensioner, vilket 

kan användas för köldbryggeberäkningar. Programmet erhåller resultaten genom att ange en 

högre och en lägre gräns för värmeflödet. De två dimensionella värmeflödesberäkningarna 

uppfyller EN ISO 10211-1 kravet (Gadbyggnadsfysik, 2009).  

 

2.3 Litteraturstudie 

Bakgrundsinformation samlades in som en inledande del av denna studie vilken berör energi-

effektiviseringsåtgärder som grundar sig på vindtäthet. Som en del av litteraturstudien har 

inhämtning av kunskap om olika studier och forskning inom området vindtäthet gjorts. Då få 

studier och lite forskning har gjorts på hur energianvändningen för en byggnad påverkas av 

vindtäthet så grundar sig studien istället på information som rörde luftgenomströmning genom 

isoleringsskikt.  Luftgenomströmning genom isoleringsskikt har främst grundats på Darcy´s 

lag och Poiseuilles ekvation.  

 

Informationen till litteraturstudien har inhämtats från olika typer av källor, en typ av källa har 

varit att använda vetenskapliga artiklar vilket går att se i tabell 2.3, böcker, rapporter, inter-

netkällor samt manualer har använts för att finna information. Böcker som har använts som 

källor har främst varit böcker som rör fysik eller byggnadsfysik. Olika typer av rapporter som 

berör energianvändning i Europa eller Sverige har använts eller rapporter om energianvänd-

ning för byggnader i Sverige.  

Tabell 2.3: Tabellen visar sökord som användes för att finna de vetenskapliga artiklarna.  

Sökord Författare Databas Typ 

“Building energy use Pérez-Lombard, L., 

Ortiz,J., & Pout, C. 

(2007) 

Science Direct Vetenskaplig artikel 

“Energy-Efficency” Koukkari, H., & 

Brangança, L. (2012) 

 

Taylor & Francis 

Online 

Vetenskaplig artikel 

“Wind barrier” Langmans, J., Klein, 

R., De Paepe, M., & 

Roels, S. (2010) 

Science Direct Vetenskaplig artikel 

“Hot box” Asdrubali, F., & 

Baldinelli, G. 

Science Direct Vetenskaplig artikel 

”Thermal insulation 

materials” 

Adel A. Abdou., & 

Ismail M. Budaiwi. 

SAGE Journals Vetenskaplig artikel 
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2.4 Empirisk studie 

En studie som är av det empiriska slaget ska vara grundat på fakta (Nationalencyklopedin, 

2013b), faktan i sig kan till exempel komma från mätvärden. Denna empiriska studie kommer 

att i allra största utsträckning bygga på de kunskaper och de data som insamlades genom de 

mätvärden som samlades in vid de tester som utsatte de två isoleringsmaterialen för luftge-

nomströmningar.  

2.4.1 Modellen 

Modellen som testerna utfördes på, för att ta reda på vilket av de två isoleringsmaterialen som 

kommer få det U-värde som påverkas mest vid påverkan av luftrörelser i isolerings skiktet var 

konstruerad enligt figur 3-4. För att se mått för testmodellen se bilaga 3 och för utförande hur 

testmodellen byggdes, se bilaga 4. 

 

 

Figur 3: Figuren visar hur testmodellen ser ut i perspektiv och i snitt. 
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2.4.2 Hot box 

I många år så har olika typer av hot boxar använts för att testa materials isoleringsförmåga. 

Även fast de har fått olika standarder som, den europeiska EN ISO 8990, amerikanska ASTM 

C1363-05 och den ryska GOST 26602.1-99 så består de flesta hot box anläggningarna av två 

stängda rum med individuella temperaturer, en varm sida och en kall sida (Asdrubali, Baldi-

nelli, 2011). Detta är för att skapa en temperaturdifferens över materialet eller konstruktionen 

som ska testas. 

 

För att skapa värmeflödet genom testmodellen som ska likna värmeflödet som sker genom en 

yttervägg så användes ett konvektorelement för att skapa en temperaturdifferens mellan de två 

sidorna om testmodellen. Då testmodellen ska symbolisera en ytterväggkonstruktion och luft-

flödet genom isoleringsskiktet ska vara på den sida med den lägsta temperaturen för att det 

empiriska testet ska vara så lik en yttervägg som möjligt valdes den sida av testmodellen som 

angränsar till hotboxens insida som den varma sidan (Sandin, 2010). Detta medförde även att 

infästning av donen samt sprirorörs dragningar mellan hotboxen och varvtalsstyrdafläkten 

underlättades då detta kunde ske utanför hotboxen. Den kalla sidan av konstruktionen fick 

utgöra den del som angränsar till rummet som testmodellen och hotboxen var placerad i. 

Figur 4. Figuren visar sprängskiss på testmodellen med värmeflödesmätarnas placering och termoelement samt 

hur tryckskillnaden över testmodellen mättes. 
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Alla större genomföringar genom hotboxens väggar täcktes igen med extruderad polysty-

rencellplast (XPS) medan alla mindre genomföringar tejpades igen med ventilationstejp för att 

minska värmeförluster genom hotboxen. 

2.4.3 Utförande av testerna 

När testerna av de två isoleringsmaterialen skulle utföras var det viktigt att bland annat tempe-

raturerna för varma- och kallasidan var så stabila som möjligt för att på så sätt ha en kon-

struktion som var i jämvikt när det gäller värmeflödet och temperatur för de olika skikten. När 

testmaterialen utsattes för luftgenomströmningar så mättes tryckskillnaden över testmodellen 

samt lufthastigheten för att underlätta jämförelse mellan de två olika materialen samt hur tes-

ten skiljer sig mot hur stor lufthastighet och luftflödet ska vara i teorin. Nedan följer hur tes-

terna genomfördes och hur de olika mätinstrumenten användes under testerna. 

 

För att säkerställa att temperaturen för olika punkter för samma skikt inte skiljer sig åt allt för 

mycket har totalt tolv termoelement använts vid testerna av de två isoleringsmaterialen. Att 

temperaturerna för de olika termoelementen inte skulle skilja sig åt för mycket är för att sä-

kerhetsställa att värmeflödet över konstruktionen ska vara så lika som möjligt över hela test-

modellen vilket löstes genom att fem termoelement sattes fast på den innersta plywoodskivan 

(skikt 1) se figur 5. Dessa fem termoelement (termoelement 1-5) visar hur yttemperaturen är 

fördelad över skikt 1, då dessa termoelement är placerad på olika höjder och avstånd från 

centrum av skikt 1s yta som vetter mot hotboxens insida. För att det skulle vara möjligt att 

räkna temperaturdifferens mellan den kalla och varma sidan om värmeflödesmätarna placera-

des tretermoelement på varsin sida om de tre värmeflödesmätarna. Termoelement 1-3 place-

rades fem centimeter ovan mitten på den varma sidan för fack II (termoelement 1 är placerad 

fem centimeter ovan centrum för värmeflödesmätaren 1 och samma gäller för termoelement 2 

och 3, värmflödesmätarna 2 och 3) och termoelementen 7-9 placerades på samma sätt som 

termoelementen 1-3 fast utan på skikt 5. Värmeflödesmätarna och termoelement 1-3, 7-9 pla-

cerades över fack II då detta fack är det fack som kommer att utsättas för luftgenomström-

ningar genom de två isoleringsmaterialen. 

 

 Termoelementen 1-3 och 7-9 är utspridda med ett jämt mellanrum mellan varandra med av-

stånd av ¼ av den effektiva längden (950 mm) för isoleringen i fack II, samma gäller för de 

tre värmeflödesmätarna. Den effektiva längden är det utrymme i modellen som täcks med 

isolering i fack II. 



 16 

 

 

För att mäta lufttemperaturen inuti hotboxen tejpades termoelement 6 fast med maskeringstejp 

i taket på hotboxen med mätpunkten för termoelementet hängande i luften.  För att mäta luft-

temperaturen för den kalla sidan på konstruktionen så placerades termoelement 12 så att mät-

punkten hängde fritt i luften utanför hotboxen, se tabell 2.4 för en mer överskådlig förklaring 

för termoelementen och värmeflödesmätarnas placering. 

Tabell 2.4: Tabellen visar vad termoelementen mäter temperatur och var dessa är placerad. 

Agilent kanal i Datalogger 3 Placering av termoelementets mätpunkt 

1 Yttemperatur skikt 1 - Värmeflödesmätare 1 

2 Yttemperatur skikt 1 - Värmeflödesmätare 2 

3 Yttemperatur skikt 1 - Värmeflödesmätare 3 

4 Yttemperatur skikt 1 - Fack I 

5 Yttemperatur skikt 1 - Fack III 

6 Lufttemperatur i hotboxen/varma sidan 

7 Yttemperatur skikt 5- Värmeflödesmätare 1 

8 Yttemperatur skikt 5- Värmeflödesmätare 2 

9 Yttemperatur skikt 5 - Värmeflödesmätare 3 

10 Yttemperatur skikt 5 - Fack I 

11 Yttemperatur skikt 5 - Fack III 

12 Lufttemperatur utan för hotboxen/kalla sidan 

 

De tre värmeflödesmätarna placerades på formplywooden mellan skikt 1och skikt 2 och cen-

trerat över fack II enligt de mått som är angivna i figur 6.  

Figur 5. Figuren visar placering av 

termoelement 1-5. 
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Figur 6: Figuren visar placering av värmeflödesmätarna mellan skikt 1 och skikt 2. 

Genom användning av värmeflödesmätarna är det möjligt att få reda på hur stort värmeflödet 

genom test modellen är där värmeflödesmätarna är placerad (Hukseflux, u.å.). Det är också 

möjligt vid användning av värmeflödesmätarna att ta reda på hur stor skillnad det är mellan ett 

material som utsätts för luftrörelse genom materialet och när materialet inte utsätts för luftrö-

relsen.  

 

Vid studien har två fläktar använts, den ena fläkten, vidare benämns som Fläkt 1 användes för 

att skapa en så jämn temperatur inne i hotboxen som möjligt, genom att fläkten skapar cirku-

lation så att lufttemperaturen är så jämn som möjligt över hela den inre volymen i hot boxen. 

Att luften sätts i cirkulation beror på att luften vid olika temperaturer har olika densitet vilket 

medför ojämn temperatur i hotboxen, då luften skiktar sig på grund av densiteten för luften 

(SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, u.å.). Att temperaturen ska vara jämn i hela hot-

boxen är för att säkerhetsställa att värmeflödet genom testmodellen skulle vara jämnt fördelad 

över hela ytan som angränsar mot hotboxens insida så att ett så jämt värmeflöde som är möj-

ligt uppnåddes över värmeflödesmätarna (Sandin, 2010). Fläkt 1 var i gång under hela tiden 

då testen av de två isoleringsmaterialen pågick, se figur 7. 

 

 

Figur 7-8 : Figuren visar fläkt 1 och värmekällan inuti hot boxen samt fläkt 2. 
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Den andra fläkten, vidare benämns som Fläkt 2 användes för att skapa den luftrörelse som ska 

symbolisera den luftrörelse som kan ske inuti luftspalten på grund av vindpåverkan. Fläkt 2 

var endast i gång efter att prov modellen hade uppnått jämviktsförhållanden i form av värme-

flöde. Fläkt 2 placerades så att den tryckte luft genom provmodellen för att skapa ett tryckfall 

över modellen, se figur 8. Då fläkt 2 är varvtalsstyrd var det möjligt att utsätta test konstrukt-

ionen för olika tryckskillnader. Tryckskillnaderna som testades på de två textmaterialen tes-

tade i förväg, för att veta vilket varvtal för fläkten ger vilken tryckskillnad över testmaterialen.  

 

Eftersom tryckskillnaden över testmodellen var avgörande för testerna av de två olika isole-

ringsmaterialen så var det av storvikt att detta kunde mätas upp. Genom att ett hål i var och ett 

av det två ventilationsdonen borrades upp och i hålen anslöts en luftslang i var och ett av hå-

len som kopplades till mätinstrumentet SwemaMan 80 var det möjligt att mäta hur stor 

tryckskillnaden det var över konstruktionen vid luftgenomströmningar (Swema, u.å.). 

Tryckskillnaden över konstruktionen antecknades för hand vid mätningarna. 

 

Vid mätning av lufthastigheten som passerar de två testmaterialen placerades sonden till 

SwemaAir 300 i ett runt rör med en diameter på 25 [mm], se figur 9 för hur sonden placerades 

i röret. Genom att lufthastigheten mäts upp och arean inuti röret är känt går det att beräkna hur 

mycket luft som flödar igenom testmaterialen under testerna (Sandin, 1990). Sonden till 

SwemaAir 300 placerades i början av det 25 [mm] tjock röret för att luften som flödade ge-

nom röret skulle ha samma hastighet över hela tvärsnittet vilken den har i början av röret, vil-

ket den ej har i slutet av röret då hastigheten över tvärsnittet ändras, detta beror på ström-

ningsprofilen (Dahlblom & Warfvinge, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Under varje test som togs det IR-bilder för att se om det var möjligt att se förändringar med 

IR-kameran. Genom användningen av IR-kamera så var det möjligt att se hur luften ström-

made genom facket som de två testmaterialen var placerade i. 

Figur 9. Figuren visar hur SwemaAir 

300 sonden placerades i röret. 
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2.4.4 Insamling av data 

Innan varje mätning av isoleringsmaterialet som utsattes för luftgenomströmningar så kontrol-

lerades att värmeflödet hade uppnått jämnvikts förhållande för hela testmodellens konstrukt-

ion. Jämvikts förhållande för värmeflödet genom testmodellen kontrollerades genom att logga 

värdena för värmeflödet över en period på ungefär tio minuter eller mer. De loggade mätvär-

dena ger data för aktuellt-, snitt-, max- och minsta-värmeflöde för de tre värmeflödesmätarna, 

samma sak går det att se för temperaturerna. Genom att kontrollera att det aktuella värmeflö-

det och medelsnittet för värmeflödet låg inom små marginaler mellan varandra (inom max 1 

% eller mindre) så ansågs värmeflödet vara så nära jämvikts förhållanden som möjligt, vilket 

betydde att mätningarna av testmaterialen kunde genomföras. Kontroll av jämviktsförhållan-

den gjordes innan varje nytt test för de två testmaterialen.  

 

Med hjälp av programmet Agilent BenchLink Data Logger 3 Pro skapades en serie av mät-

ningar som loggades för varje sekund under testens gång. Det som loggades var de värden 

som gavs av de tolv termoelement samt de tre värmeflödesmätarna. Varje mätning delades 

upp i tre delar som skedde under en oavbruten tolv minuters period. Dessa tre del mätningar 

såg ut enligt följande: 

 

·         Test del 1: Temperaturer och värmeflödet mättes under en två minuters period utan luftge-

nomströmningar genom något utav de två isoleringsmaterialen. 

·         Test del 2: Temperaturer och värmeflödet mäts under en fem minuters period med luftge-

nomströmningar genom något utav de två isoleringsmaterialen. 

·         Test del 3: Temperaturer och värmeflödet mäts under en fem minuters period utan luftge-

nomströmningar genom något utav de två isoleringsmaterialen. 

 

 

Tryckskillnaden över testmodellen kontrollerades under testen för att se till att tryckskillnaden 

över testmodellen var de tryckskillnader som skulle testas under test del 2. Lufthastigheten 

mättes även den upp under test del 2 för att jämföra värdena med de teoretiska beräkningarna 

samt jämförelser mellan de två testmaterialen. Hur de två testmaterialen återhämtar sig efter 

att isoleringsmaterialen utsattes för luftrörelser genom fack II, loggades under test del 3. Figur 

10 visar hur testmodellen såg ut.    
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Figur 10. Figuren visar hur testmodellen såg ut under testens gång. 

2.5 Beräkningar 

För att förstå att de mätresultat som uppmättes vid de olika testerna av isoleringsmaterialen 

stämmer någorlunda överens med de teoretiska beräkningar som finns om bland annat värme-

flöde och U-värde så utfördes dessa beräkningar för testmodellen. Denna del av rapporten tar 

upp de teoretiska beräkningar som denna studie berör.  

2.5.1 U-värde 

U-värdet är värmegenomgångskoefficienten för en konstruktion. Enligt Sandin (1990) så kan 

U-värdet definieras som den ”värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av 

väggen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor om väggen är en grad” (s 20). Enligt 

ekvation 1 så är U-värdet inversen för summan av alla R-värden (ΣR) för testmodellen och där 

R-värdet beräknas enligt ekvation 2. 

 

U= 
 

  
 [W/m

2
*k]                                                                      (ekvation.1) 

ΣR = Summan av all värmemotstånd för den gällande konstruktionen [m
2
*K/W] 

 

Som referens U-värde under stationära förhållanden så gäller samma ekvationer för båda iso-

leringsmaterialen i testmodellen se ekvation 1. 
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2.5.2 Värmemotstånd 

R-värdet är det motstånd som materialen innehar mot transport av värme genom sin kropp och 

benämns därför som värmemotstånd. I ekvation 2 så är d tjockleken (i meter) för det material 

som R-värdet ska beräknas för och λ (lambda) är värmekonduktiviteten med enheten 

[W/m*k].  

 

R= 
 

 
 [m

2
*K/W]                                                          (ekvation.2) 

d = Tjockleken för ett material [m] 

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

 

God värmeisolering ges ifrån ett lågt λ-värde (Sandin, 1990). Sandin (1990) definierar värme-

konduktiviteten som ”den värmemängd som per sekund passerar genom en m
2
 av ett material 

med en meters tjocklek då temperaturdifferensen är en grad” (s 20). Värdena för värmekon-

duktiviteten hos de material som användes i den empiriska studien är schablonvärden tagna 

ifrån boken Praktisk byggnadsfysik (Sandin, 2010) förutom värdena för mineralullen och XPS 

som tillverkarna har angivit på förpackningarna för de två materialen se tabell 2.5. 

 

Tabell 2.5: Tabellen visar vilken värmekonduktivitet samt tjocklek för materialen i testmodellen. 

Material λ [W/m*K] d  [m] 
Plywood 0,14 0,0125 
Mineralull 0,036 0,145 / 0,095 
Polystyrencellplast 0,037 0,070 
 

Värmemotstånden Rsi och Rse är två värmemotstånd som ger schablonvärden för det värme-

motstånd som uppkommer mellan en plan yta och den angränsande luften runt den plana ytan 

och omgivande motstrålande ytor. Dessa två värmemotstånd ska räknas med i ΣR. Rsi är vär-

meövergångsmotståndet för den sida av konstruktionen som är riktade mot insidan av en 

byggnad och har ett schablonvärde på 0,04 [m
2
*K/W] (Sandin, 1990). Rse är det värmeöver-

gångsmotståndet som är mot den kalla utsidan av byggnadens yttervägg och dess schablon-

värde är 0,13 [m
2
*K/W] (Sandin, 1990).  
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Rsi och Rse beräknas inte som vanligt värmemotstånd (R-värdet) enligt ekvation 2 utan dessa 

beräknas enligt ekvation 3.  

 

Rs= 
 

     
 [m

2
*K/W]                                 (ekvation.3) 

Rs = Värmeövergångsmotstånd vid ytor [m
2
*K/W]  

αs = Värmeövergångskoefficienten på grund av strålning [W/m
2
K] 

αk = Värmeövergångskoefficienten på grund av konvektion [W/m
2
K] 

 

Där αs är värmeövergångskoefficienten för det strålningsutbytet som sker mellan två ytor och 

approximativt skrivs enligt ekvation 4 (Sandin, 1990). 

 

αs=              
[W/m2*K]                         (ekvation.4)

 

 ε12 = Emissiviteten mellan två ytor  

 σs = Stefan-Boltzmanns-konstant, värmestrålningen från en kropp[W/m
2
k

4
] 

 Tm
3 

= Medel värdet mellan de två yttemperaturerna [K] 

 

 

ε12 är emissiviteten och denna baseras på bägge ytors emittans (kan antas vara 0,95 om inget 

annat är angivet), vilket gäller för de flesta material med matt struktur. σs är Stefan-

Boltzmanns-konstant med värdet 5,670*10
-8

 [W/m
2
k

4
] och Tm

3
 är medeltemperaturen av yt-

temperaturerna på de två ytorna som speglar sig mot varandra.  

 

 

   
 

 

  
 

 

  
   

 

Värmeövergångskoefficienten αk beror på den konvektion som sker vid en yta. Detta innebär 

att värmeöverföringen sker när en gas eller vätska strömmar förbi en yta och bortför värme 

ifrån en varmare yta eller avger värme till en kallare yta (Sandin, 2010). Konvektionen kan 

uppkomma naturligt då de temperaturbetingade densitetsskillnaderna gör att den varma och 

lättare luften stiger. Detta kallas naturlig konvektion eller egen konvektion (Sandin, 2010). 

Konvektion kan uppkomma med hjälp av yttre påverkan så som vind mot en fasad eller venti-

lation inomhus. Detta kallas påtvingad konvektion, uppkomst sättet av dessa två typer av kon-

vektion är ofta svåra att urskilja (Sandin, 2010). I de flesta fallen så behövs αk fastställas expe-

rimentellt (Sandin, 1990). 
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Följande samband gäller vid påtvingad konvektion. 

 

αk=6+4*u u≤5m/s [W/m2*K] 

αk=7,41*u
0,78

 u≥5m/s [W/m2*K] 

 

Där u betecknar lufthastigheten [m/s] parallellt med ytan (Sandin, 1990). 

2.5.3 Värmeflöde 

Värmeflödet som sker genom testmodellen beräknas enligt ekvation 5 där temperaturdifferen-

sen, ΔT divideras med det totala värmemotståndet ΣR. 

 

q= 
  

  
 [W/m

2
]          (ekvation.5) 

 ΔT=Temperaturdifferensen mellan varma och kalla sidan 

 ΣR= Summan av all värmemotstånd för den gällande konstruktionen [m
2
*K/W] 

 

I denna studie uppmättes temperaturdifferensen med hjälp av två termoelement som mäter 

lufttemperaturerna, en för den varma sidan (i hotboxen) och en för den kalla sidan (utanför 

hotboxen). Enligt ekvation.1 var U-värdet inversen av det totala värmemotståndet vilket möj-

liggör att ekvation.5 kan skrivas om till ekvation 6. 

    

q=U*ΔT [W/m
2
]         (ekvation.6) 

 

Ekvationen går därefter att bryta U för sig själv så att ekvationen ser ut enligt ekvation 7.  

 

 U= 
 

  
 [W/m

2
*K]         (ekvation.7) 

 

Genom omskrivning av formeln för att få U-värdet själv är det möjligt att jämföra hur U-

värdet förändras vid luftgenomströmning genom isoleringsskiktet. 
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2.5.4 Luftflöde genom isoleringsskiktet 

För att få en uppfattning av det luftflödet som skulle strömma genom isoleringsskiktet vid den 

empiriska studien vid olika tryckskillnader så beräknades det med hjälp av Darcy’s lag och 

Poiseuilles ekvation. Där Darcy´s lag berör strömning genom porösa material och Poiseuilles 

ekvation berör strömning genom otätheter. Om ett material har ett sammanhängande porsy-

stem som mineralull anses det att materialet är genomsläppligt för luftströmning eller något 

annat medium då det finns en tryckgradient (Sandin, 1990). Darcy’s lag gäller om fluiden har 

små variationer i densitet enligt ekvation 8. 

 

u= 
  

 
 

  

  
 [m/s]          (ekvation.8) 

 B0= Materialets specifika permabilitet [m
2
] 

 η= Det strömmande mediets dynamiska viskositet [Ns/m
2
] 

Δp= Tryckskillnad [Pa] 

 Δx= Längd [m]  

 

Darcy´s lag anger vilken hastigheten (u) som fluiden strömmar genom det porösa mediet. Hur 

genomsläppligt ett material är för en fluid (permabilitet) anges som B0. Storleken på permea-

biliteten beror mediets struktur men även fluidens dynamiska viskositet (Nationalencyklope-

din, 2013c). En tryckgradient, Δp/Δx måste uppkomma över konstruktionen för att fluiden ska 

ha en drivkraft att strömma genom materialet. Där Δp är tryckskillnaden [Pa] över konstrukt-

ionen och Δx [m] är över hur lång sträcka fluiden strömmar (Sandin, 1990). 

 

Cellplasten är till skillnad från mineralullen ett material med täta porer vilket ledde till att inte 

Darcy’s lag gick att använda för att räkna luftflödet genom isoleringsskiktet. Istället användes 

Poiseuilles ekvation där luftströmningen uppkommer genom att det finns otätheter (springor) 

mellan materialet och utrymmet som materialet som den är placerad i (Sandin, 1990). Vid 

laminär strömning (strömning av fluid som är linjär) som antas vara när Reynolds tal är 

mindre än 2000 (Sandin, 1990) ser Poiseuilles ekvation enligt ekvation 9.  
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Δpsp= 
         

   [Pa]          (ekvation.9) 

 Um= Medelhastigheten hos luftströmmen [m/s] 

 η= Det strömmande mediets dynamiska viskositet [Ns/m
2
]  

 l= Spalt längd [m] 

 b= Spalt bredd [m]   

 

Poiseuilles ekvation beräknas som tryckskillnad i spalten, Δpsp [Pa] och i denna studie ansågs 

tryckskillnaden i spalten vara den samma som över konstruktionen. För att beräkna tryckskill-

naden i spalten skulle kunna beräknas så multiplicerades Um som är medelhastigheten [m/s] 

hos luftströmmen som går igenom spalten med det strömmande mediets dynamiska viskositet, 

η [Ns/m
2
]. Längden (l) [m] på spalten ska därefter multipliceras med de tidigare samt 12. Det 

uttrycket divideras med spaltbredden i kvadrat, b
2
. 

 

Då det är luftflöde (Um * Area, där arean är spaltöppningens tvärsnittsarea) genom kon-

struktionen som är intressant att jämföra de två isoleringsmaterialen så skrevs ekvation 9 om 

så att lufthastigheten (Um) kan beräknas. Då luftspaltens bredd inte är känd antas den vara 3 

[mm] och formeln skrivs om enligt ekvation 10. 

 

Um = 
       

      
 [m/s]                  (ekvation.10) 

 

2.5.5 Värmeflödesmätare   

Värmeflödesmätarna som användes för att ta reda på värmeflödet genom testmodellen ger en 

utsignal till Agilenten och programmet Agilent BenchLink Data Logger 3 Pro i form av mil-

livolt (mV = 10
-3

V). Då värmeflödet är energi (Watt = W)som flödar genom testmodellen så 

måste utsignalen göras om till en mer lämplig enhet, så som energi [W] (Sandin, 2010). Ge-

nom att dividera utdata från värmeflödesmätarna med kalibreringskonstanten som är unik för 

varje värmeflödesmätare se tabell 2.6 så fås värmeflödet genom konstruktionen fram enligt 

ekvation 11. 

q= 
  

       
 → q= 

  

    
 

   
                 (ekvation.11) 
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Ekvation 11 kan skrivas om till ekvation 12.  

 

q= 
    

         
  [W/m

2
]                (ekvation.12) 

 

Ekvation 12 medför att uttrycket 1/(μV/Wm
-2

) kan användas till att göra en skalär som skrevs 

in i programmet Agilent BenchLink Data Logger Pro som möjliggjorde att resultatet visades 

direkt i Watt istället för i Volt. Skalären för de olika värmeflödesmätarna finns i tabell 2.6. 

 

Tabell 2.6: Tabellen visar kalibrering konstanterna för värmeflödet samt vilken skalär som användes i pro-

grammet Agilent BenchLink Data Logger Pro. 

Värmeflö-

desmätare 
Kalibrerings kon-

stant 
Uttrycket med kalibre-

ringskonstant 
Skalär för program Agilent 

BenchLink Data Logger Pro 
VF 1 63,6 μV/Wm

-2 1/(63,6*10^-6)  15723,27044 
VF 2 61,4 μV/Wm

-2 1/(61,4*10^-6)  16286,64495 
VF 3 63,4 μV/Wm

-2 1/(63,4*10^-6)  15772,87066 
 

Programmet beskriver värmeflödet enligt följande 

 q=V*10
-3

*S [W/m
2
] 

Utdata [mV] från värmeflödesmätaren till programmet Agilent BenchLink Data Logger Pro 

och S är skalären som har beräknats fram från tillverkarens kalibreringskonstant. Vilket ger ett 

resultat i form av värmeflöde [q] i programmet. 

2.5.6 Luftflöde 

För att beräkna fram luftflödet [l/s] som flödar genom facket (fack II) där testmaterialen är 

placerad antas det luftflöde som uppmäts efter att det passerat testmaterialen vara det samma 

som har flödat genom fack II. Med det antagandet och att lufthastigheten (U) [m/s] genom 

isoleringsskikten mättes upp så beräknas luftflödet enligt ekvation 13. 

 

Luftflöde= Arör*U*1000 [l/s]                   (ekvation.13) 

 Arör = Invändiga arean för ett rör [m
2
] 

 U = Hastigheten hos luftströmmen [m/s] 

 

Arean för röret Arör beräknas enligt ekvation 14.  

 

         [m
2
]                                    (ekvation.14) 
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3 Resultat 

Under denna del kommer mätdata som den empiriska studien har gett genom mätningar av 

värmeflöden, temperaturer, luftflöden och tryckskillnader redovisas. Resultatdelen i denna 

rapport är uppdelad i tre delar, där var och ett av de två isoleringsmaterialens resultat kommer 

att beskrivas. De teoretiska beräkningarna av värmeflöden och U-värde genom testkonstrukt-

ion med de två olika isoleringsmaterialen kommer även de redovisas i denna del av rapporten. 

De resultat som mätningarna av luftflöde kommer att jämföras med teoretiska beräkningar 

som bygger på Darcy´s lag som gäller för strömmande medier genom porösamaterial (mine-

ralull) och genom Poiseuilles ekvation som beskriver luft som rör sig genom en luftspalt (po-

lystyrencellplasten).  

De teoretiska beräkningar för värmeflödet och U-värdet som redovisades under avsnitten 

2.5.1-2.5.3 ges för testmodellen enligt tabell 3.26 – 3.27. Tabellen visar vilka U-värden och 

värmeflöden som ges vid de två olika isoleringsmaterialen. Tabell 3.26 – 3.27 visar även de 

två antagna temperaturer som har använts för att göra det möjligt att beräkna värmeflödet och 

U-värdet för testmodellen.  

3.1 Resultat för XPS 

Resultaten från den empiriska studien är uppdelad i tre delar. Varje del är en del av testerna 

som utfördes på isoleringsmaterialet polystyrencellplast. Den första del är där värmeflödet, 

temperatur och lufthastighet uppmättes innan isoleringsmaterialet utsattes för luftgenom-

strömningar. Andra delen av testen är när isoleringsmaterialet utsattes för luftgenomström-

ningar och den tredje delen av testen var efter isoleringsmaterialet hade utsatts för luftgenom-

strömningar.  

 

De lufthastigheter som skulle skapas vid tryckskillnader mellan 0,1-1,0 [Pa] låg under den 

mätsäkerhet som SwemaAir 300 har på 0,10 [m/s] (Elma instruments, u.å.). Då dessa lufthas-

tigheter inte kunde uppmätas så kommer resultaten för lufthastighet, värmeflöde och U-värde 

att interpolaras mellan de olika tryckskillnaderna mellan 0,1 - 1,0 [Pa]. Med interpoleras me-

nas att värden som ska fås fram mellan ett startvärde och ett slutläge ligger på en linjärkurva 

mellan start- och slutvärdet (Nationalencyklopedin, 2013d). Interpolationen kommer att ske 

med de uppmätta värdena, där test del 1 används som startvärde och test del 2 kommer an-

vändas som slutvärde.  
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3.1.1 Test del 1 

Innan polystyrencellplasten utsattes luftgenomströmning genom isoleringsskiktet uppmättes 

medellufttemperaturen enligt tabell 3.1. Endast temperaturen vid en test 2,0 mättes upp, de 

andra testen som nämnts innan kommer att interpoleras.  

Tabell 3.1: Tabellen visar medellufttemperaturen för varma och kalla sidan samt temperaturdifferens innan 

testmodellen utsattes för luftgenomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
Termoelement 

6 [Cº] 
Termoelement 

12 [Cº] 
∆T 6,12  

2,0 0 47,1689 22,0366 25,1323 
 

Värmeflödet som mättes upp innan polystyrencellplasten skulle utsättas för luftgenomström-

ningar med en tryckskillnad på 2 [Pa] redovisas i tabell 3.2.  

Tabell 3.2: Tabellen visar det uppmätta medelvärmeflödet för de tre värmeflödesmätarna innan testmodellen 

utsattes för luftgenomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
Värmeflöde 1 

[W/m
2
]  

Värmeflöde 2 

[W/m
2
]  

Värmeflöde 3 

[W/m
2
]   

2,0 0 5,90723 5,0706 5,62388 
 

U-värdet som ges av värmeflödet i tabell 3.2 och temperaturdifferensen i tabell 3.1 visas i 

tabell 3.3.  

Tabell 3.3: Tabellen visar medelU-värde över de tre värmeflödesmätarna innan testmodellen utsattes för luftge-

nomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

 

U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

 

U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

 

2,0 2,0 0,23505 0,20176 0,22377 
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3.1.2 Test del 2 

I tabell 3.4 visas medellufttemperaturen för den varma respektive kalla sidan under den tid 

luftströmmade genom polystyrencellplast. I tabellen visas även vilken temperaturdifferens 

som är mellan den kalla och varma sidan. Värden 0.1, 0.2, 0.3 och 1.0 är interpolerade. 

 

Tabell 3.4: Tabellen visar medellufttemperaturen för varma och kalla sidan samt temperaturdifferens under 

tiden testmodellen utsattes för luftgenomströmning. 

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
Termoelement 

6 [Cº] 
Termoelement 

12 [Cº] 
∆T 6,12  

0,1 0,1 47,16742142 22,03396 25,13346 
0,2 0,2 47,16590117 22,03128 25,13462 
0,3 0,3 47,16438092 22,0286 25,13578 
1,0 1,0 47,15373917 22,00984 25,1439 
2,0 2,0 47,1385 21,983 25,1555 
 

Resultatet för värmeflödet över de tre värmeflödesmätarna när polystyrencellplasten utsattes 

för luftgenomströmning finns i tabell 3.5. Värdena mellan 0,1 och 1,0 [Pa] är interpolerade 

med värmeflödet 2,0 Pa vid luftgenomströmning som maxvärde och minvärde vid 2,0 [Pa] 

innan luftgenomströmning.  

 

Tabell 3.5: Tabellen visar det uppmätta medelvärmeflödet för de tre värmeflödesmätarna under den tid testmo-

dellen utsattes för luftgenomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
Värmeflöde 1 

[W/m
2
]  

Värmeflöde 2 

[W/m
2
]  

Värmeflöde 3 

[W/m
2
]  

0,1 0,1 5,90757 5,07066 5,62398 
0,2 0,2 5,90790 5,07071 5,62407 
0,3 0,3 5,90823 5,07076 5,62416 
1,0 1,0 5,91055 5,07113 5,62481 
2,0 2,0 5,91388 5,07166 5,62573 
 

Tabell 3.6 visar det beräknade U-värdena för testmodellen när polystyrencellplasten utsattes 

för luftgenomströmning. U-värdet i tabellen beräknades där värmeflödet är använt från tabell 

3.5 och temperaturdifferensen från tabell 3.4.  

Tabell 3.6: Tabellen visar medelU-värde över de tre värmeflödesmätarna under tiden testmodellen utsattes för 

luftgenomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

 

U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

 

U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

 

0,1 0,1 0,23505 0,20175 0,22376 
0,2 0,2 0,23505 0,20174 0,22376 
0,3 0,3 0,23505 0,20173 0,22375 
1,0 1,0 0,23507 0,20168 0,22370 
2,0 2,0 0,23509 0,20161 0,22364 
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Luftflödet som flödade genom testmodellen när polystyrencellplasten var placerad i fack II 

visas i tabell 3.7.  Värdena mellan 0,1 - 1,0 [Pa] är interpolerade. 

 

Tabell 3.7: Tabellen visar lufthastigheten och luftflödet genom fack II som polystyrencellplasten var placerad 

inuti.  

Test Tryckskill-

nad [Pa] 
Lufthastig-

het [m/s] 
Lufttempera-

tur [Cº] 
Luftflöde 
[l/s] 

Varvtal för 

fläkt 
0,1 0,1 0,006 - 0,00294 - 
0,2 0,2 0,012 - 0,00589 - 
0,3 0,3  0,018 - 0,0088 - 
1,0 1,0  0,06 - 0,0294 - 
2,0 2,0 0,12 22,7 0,0589 64 
 

3.1.3 Test del 3 

Medellufttemperaturen för luften för den kalla respektive varma sidan samt temperaturdiffe-

rensen redovisas i tabell 3.8.  

 

Tabell 3.4: Tabellen visar medellufttemperaturen för varma och kalla sidan samt temperaturdifferens efter test-

modellen utsattes för luftgenomströmning. 

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
Termoelement 

6 [Cº] 
Termoelement 

12 [Cº] 
∆T 6,12  

2,0 0 47,077 21,932 25,145 
 

Medelvärmeflödet över var och en av de tre värmeflödesmätarna efter att polystyrencellplas-

ten hade utsatts för luftgenomströmningar redovisas i tabell 3.9.  

 

Tabell 3.9: Tabellen visar det uppmätta medelvärmeflödet för de tre värmeflödesmätarna efter testmodellen 

utsattes för luftgenomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
Värmeflöde 1 

[W/m
2
]  

Värmeflöde 2 

[W/m
2
]  

Värmeflöde 3 

[W/m
2
]  

2,0 0 5,9188 5,0707 5,6233 
 

Tabell 3.10 redovisar vilka U-värden som ges över de tre värmeflödesmätarna. U-värde be-

räknas med värmeflöde enligt tabell 3.9 och temperaturdifferensen från tabell 3.8.  

 

Tabell 3.6: Tabellen visar medelU-värde över de tre värmeflödesmätarna efter testmodellen utsattes för luftge-

nomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

 

U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

 

U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

 

2,0 0 0,2354 0,2017 0,2236 
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Skillnaden mellan U-värden när testmodellen inte utsätts för luftgenomströmning och när 

testmodellen utsätts för luftgenomströmning visas i tabellerna 3.11–3.13. Tabellerna är uppde-

lade efter de tre värmeflödesmätarna, skillnaden mellan innan luftgenomströmning och under 

är i procent. Ett negativt värde i skillnaden betyder att U-värdet försämras vid luftgenom-

strömning genom mineralullen och ett positivt värde är att U-värde förbättras vi luftgenom-

strömning. Värdena för 0,1-1,0 [Pa] är interpolerade mellan 0-2,0 [Pa]. 

 

Tabell 3.11: Tabellen visar skillnaden procentuellt mellan medelU-värde före och efter luftgenomströmningen, 

för värmeflödesmätare 1.  

Test Tryckskill-

nad [Pa] 
U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

Innan luftgenom-

strömning 

U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

Under luftgenom-

strömning 

Skillnad i % 

mellan Innan 

och Under 

0,1 0,1 0,2350455 0,2350478 -0,00101 
0,2 0,2 0,2350455 0,2350502 -0,00201 
0,3 0,3 0,2350455 0,2350526 -0,00302 
1,0 1,0 0,2350455 0,2350691 -0,01006 
2,0 2,0 0,2350455 0,2350928 -0,02011 
 

 
Tabell 3.12: Tabellen visar skillnaden procentuellt mellan medelU-värde före och efter luftgenomströmningen,  

för värmeflödesmätare 2.  

Tryckskillnad [Pa] U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

Innan luftgenom-

strömning 

U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

Under luftgenom-

strömning 

Skillnad i % mellan 

Innan och Under 

0,1 0,2017565 0,2017493 0,00357 
0,2 0,2017565 0,2017421 0,00714 
0,3 0,2017565 0,2017349 0,01071 
1,0 0,2017565 0,2016844 0,03570 
2,0 0,2017565 0,2016124 0,07140 
 

 
Tabell 3.13: Tabellen visar skillnaden procentuellt mellan medelU-värde före och efter luftgenomströmningen, 

för värmeflödesmätare 3.  

Tryckskillnad [Pa] U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

Innan luftgenom-

strömning 

U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

Under luftgenom-

strömning 

Skillnad i % mellan 

Innan och Under 

0,1 0,2237711 0,2237645 0,00297 
0,2 0,2237711 0,2237579 0,00593 
0,3 0,2237711 0,2237512 0,00890 
1,0 0,2237711 0,2237047 0,02967 
2,0 0,2237711 0,2236383 0,05934 
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3.2 Resultat för mineralull 

Resultaten från den empiriska studien är uppdelad i tre delar. Varje del är en del av testerna 

som utfördes på isoleringsmaterialet mineralull. Den första del är där värmeflödet, temperatur 

och lufthastighet uppmättes innan isoleringsmaterialet utsattes för luftgenomströmningar. 

Andra delen av testen är när isoleringsmaterialet utsattes för luftgenomströmningar och den 

tredje delen av testen var efter isoleringsmaterialet hade utsatts för luftgenomströmningar.  

3.2.1 Test del 1 

I tabell 3.14 redovisas vilken medeltemperaturer under de olika tryckskillnader som termoe-

lementen gav under de två första minuterna av testet av mineralull. Under rubriken Termoe-

lement 6 visas vilken medellufttemperaturen det var inuti hotboxen under de olika testerna, 

samma gäller under rubriken Termoelement 12 men då anges medellufttemperaturen utanför 

hotboxen. Temperaturdifferensen mellan den kalla och varma sidan visas även den i tabell 

3.14. Temperaturdifferensen användes för att ta reda på vilket U-värde testmodellen fick un-

der de olika trycken som skapades under luftgenomströmningen genom mineralullen, se tabell 

3.16. 

 

Tabell 3.14: Tabellen visar medellufttemperaturen för varma och kalla sidan samt temperaturdifferens innan 

testmodellen utsattes för luftgenomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
Termoelement 

6 [Cº] 
Termoelement 

12 [Cº] 
∆T 6,12  

0,1 0,1 47,1508 22,2005 24,9503 

0,2 0,2 47,1058 22,1322 24,9736 

0,3 0,3 47,0932 22,0566 25,0366 

1,0 1,0 47,0959 22,1217 24,9742 

 

 

Mätresultaten av hur stort värmeflödet genom testmodellen var under den första delen av 

testet vilket var innan mineralullen utsattes för luftgenomströmning visas i tabell 3.15. 

 

Tabell 3.15: Tabellen visar det uppmätta medelvärmeflödet för de tre värmeflödesmätarna innan testmodellen 

utsattes för luftgenomströmning.   

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
Värmeflöde 1 

[W/m
2
] 

Värmeflöde 2 

[W/m
2
] 

Värmeflöde 3 

[W/m
2
] 

0,1 0,1 6,75795 5,88335 6,2357 
0,2 0,2 6,68493 5,82255372 6,17078 
0,3 0,3 6,67744 5,80084 6,15121 
1,0 1,0 6,68207 5,80746 6,15253 
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Tabell 3.16 visar vilket U-värde som ges för konstruktionen över de tre värmeflödesmätarna 

vid de olika test tillfällena.  

 

Tabell 3.16: Tabellen visar medelU-värde över de tre värmeflödesmätarna innan testmodellen utsattes för luft-

genomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

 

U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

 

U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

 

0,1 0,1 0,27086 0,2358 0,24993 

0,2 0,2 0,26768 0,233148542 0,24709 

0,3 0,3 0,26671 0,23169 0,24569 

1,0 1,0 0,26756 0,23254 0,24636 

 

3.2.2 Test del 2 

Del 2 av testets utförande var när mineralullen utsattes för luftgenomströmningar med hjälp 

av fläkt nummer 2. I tabell 3.17 visas temperaturerna för den varma- och den kalla sidan av 

testmodellen. Temperaturdifferens mellan de två temperaturen visas även i tabell 3.17.  

 

Tabell 3.17: Tabellen visar medellufttemperaturen för varma och kalla sidan samt temperaturdifferens under 

tiden testmodellen utsattes för luftgenomströmning. 

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
Termoelement 

6 [Cº] 
Termoelement 

12 [Cº] 
∆T 6,12  

0,1 0,1 47,1185 22,1207 24,9978 
0,2 0,2 47,0599 22,1231 24,9368 
0,3 0,3 47,0725 22,0527 25,0198 
1,0 1,0 47,0701 22,1462 24,9239 
 

Värmeflödet över de tre värmeflödesmätarna vid luftgenomströmning genom mineralullen vid 

de olika tryckskillnaderna visas i tabell 3.18. 

 

Tabell 3.18: Tabellen visar det uppmätta medelvärmeflödet för de tre värmeflödesmätarna under den tid testmo-

dellen utsattes för luftgenomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
Värmeflöde 1 

[W/m
2
] 

Värmeflöde 2 

[W/m
2
] 

Värmeflöde 3 

[W/m
2
] 

0,1 0,1 6,75422 5,87815 6,22843 

0,2 0,2 6,68256 5,8127 6,15999 

0,3 0,3 6,6746 5,8001 6,14849 

1,0 1,0 6,68331 5,80247 6,14915 
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Värmeflödet från tabell 3.18 och temperaturdifferensen från tabell 3.17 ger ett U-värde över 

de tre värmflödesmätarna enligt tabell 3.19. 

 

Tabell 3.19: Tabellen visar medelU-värde över de tre värmeflödesmätarna under tiden testmodellen utsattes för 

luftgenomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

 

U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

 

U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

 

0,1 0,1 0,27019 0,23515 0,24916 

0,2 0,2 0,26798 0,2331 0,24702 

0,3 0,3 0,26677 0,23182 0,24575 

1,0 1,0 0,26815 0,23281 0,24672 

 

Vid luftgenomströmning genom mineralullen så utsattes testmodellen för tryckskillnader som 

gav ett luftflöde genom fack II enligt tabell 3.20.  

 

Tabell 3.20: Tabellen visarlufthastigheten och luftflödet genom fack II som mineralullen var placerad inuti.  

Test Tryckskill-

nad [Pa] 
Lufthastig-

het [m/s] 
Lufttempe-

ratur [Cº] 
Luftflöde 
[l/s] 

Varvtal för 

fläkt 
0,1 0,1 0,16 22,7 0,000314 39 

0,2 0,2 0,23 22,7 0,000457 44 

0,3 0,3 0,29 22,7 0,000569 49 

1,0 1,0 0,33 22,9 0,000648 74 

 

3.2.3 Test del 3 

Den sista delen av testen vid olika tryckskillnader, är den del av testet som visar om luftge-

nomströmningen genom mineralullen gav någon skillnad i U-värde, värmeflöden och tempe-

ratur efter att materialet har utsatts för luftgenomströmning. I tabell 3.21 visas lufttemperatu-

rer och temperaturdifferensen vid de olika testerna.  

 

Tabell 3.21: Tabellen visar medellufttemperaturen för varma och kalla sidan samt temperaturdifferens efter 

testmodellen utsattes för luftgenomströmning. 

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
Termoelement 

6 [Cº] 
Termoelement 

12 [Cº] 
∆T 6,12  

0,1 0,1 47,0675 22,0917 24,9758 
0,2 0,2 47,018 22,1277 24,8903 
0,3 0,3 47,0303 22,0238 25,0065 
1,0 1,0 47,0186 22,1197 24,8989 
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Medelvärmeflödet över de tre värmeflödesmätarna efter att mineralullen hade utsatts för luft-

genomströmning visas i tabell 3.22.  

 

Tabell 3.22: Tabellen visar det uppmätta medelvärmeflödet för de tre värmeflödesmätarna efter testmodellen 

utsattes för luftgenomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
Värmeflöde 1 

[W/m
2
] 

Värmeflöde 2 

[W/m
2
] 

Värmeflöde 3 

[W/m
2
] 

0,1 0,1 6,74925 5,87363 6,22692 
0,2 0,2 6,66454 5,79999 6,14898 
0,3 0,3 6,67181 5,79882 6,15116 
1,0 1,0 5,69218 5,80639 6,15101 
 

I tabell 3.22 visas medelU-värdena för testmodellen över de tre värmeflödesmätarna efter att 

luft strömmat genom mineralullen. 

 

Tabell 3.22: Tabellen visar medelU-värde över de tre värmeflödesmätarna efter testmodellen utsattes för luftge-

nomströmning.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

 

U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

 

U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

 

0,1 0,1 0,27023 0,23517 0,24932 
0,2 0,2 0,26776 0,23302 0,24704 
0,3 0,3 0,2668 0,23189 0,24598 
1,0 1,0 0,26877 0,2332 0,24704 
 

Skillnaden mellan U-värden när testmodellen inte utsätts för luftgenomströmning och när 

testmodellen utsätts för luftgenomströmning visas i tabellerna 3.23–3.25 Tabellerna är uppde-

lade efter de tre värmeflödesmätarna, skillnaden mellan innan luftgenomströmning och under 

är i procent. Ett negativt värde i skillnaden betyder att U-värdet försämras vid luftgenom-

strömning genom mineralullen och ett positivt värde är att U-värde förbättras vi luftgenom-

strömning.  

 

Tabell 3.23: Tabellen visar skillnaden procentuellt mellan medelU-värde före och efter luftgenomströmningen, 

för värmeflödesmätare 1.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

Innan luftge-

nomströmning 

U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

Under luftge-

nomströmning 

Skillnad i % 

mellan Innan 

och Under 

0,1 0,1 0,27086 0,27019 0,24736  

0,2 0,2 0,26768 0,26798 -0,11207 

0,3 0,3 0,26671 0,26677 -0,0225 

1,0 1,0 0,26756 0,26815 -0,22051 
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Tabell 3.24: Tabellen visar skillnaden procentuellt mellan medelU-värde före och efter luftgenomströmningen, 

för värmeflödesmätare 2.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

Innan luftge-

nomströmning 

U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

Under luftge-

nomströmning 

Skillnad i % 

mellan Innan 

och Under 

0,1 0,1 0,2358 0,23515 0,27566 

0,2 0,2 0,233148542 0,2331 0,0920876644 

0,3 0,3 0,23169 0,23182 -0,0561094566 

1,0 1,0 0,23254 0,23281 -0,1161090565 
 

 

Tabell 3.25: Tabellen visar skillnaden procentuellt mellan medelU-värde före och efter luftgenomströmningen, 

för värmeflödesmätare 3.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 
U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

Innan luftge-

nomströmning 

U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

Under luftge-

nomströmning 

Skillnad i % 

mellan Innan 

och Under 

0,1 0,1 0,24993 0,24916 0,3080862642 
0,2 0,2 0,24709 0,24702 0,0283297584 
0,3 0,3 0,24569 0,24575 -0,0244210184 
1,0 1,0 0,24636 0,24672 -0,1461276181 
 

 

3.3 Teoretiska beräkningar 

Under denna del av rapporten kommer resultatet av de beräkningar som behandlandes under 

avsnitt 2.5 Beräkningar att redovisas.  

3.3.1 Värmeflöde och U-värde 

För att se om de uppmätta resultaten vid den empiriska studien stämmer någorlunda överens 

med den teori som beskriver värmeflöde och U-värde har teoretiska beräkningar gjorts. 

I tabell 3.26 så redovisas de teoretiska resultaten för mineralullen och resultaten för polysty-

rencellplasten redovisas i tabellen 3.27 

 

Tabell 3.26: Tabellen visar de teoretiska beräkningarna för värmeflöde, U-värde samt de uppmätta värdena för 

värmeflöde och U-värde för mineralull.  

Värmeflöde, Teori q [W/m
2
] 3,60134 

U-värde, Teori U [W/m
2
*K] 0,144206 

Temperaturdifferens ∆T [°C] 24,97358 
Värmeflöde, Uppmätt q [W/m

2
] 6,757951 

U-värde, Uppmätt U [W/m
2
*K] 0,270857 
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Tabell 3.27: Tabellen visar de teoretiska beräkningarna för värmeflöde, U-värde samt de uppmätta värdena för 

värmeflöde och U-värde för polystyrencellplast.  

Värmeflöde, Teori q [W/m
2
] 3,60134 

U-värde, Teori U [W/m
2
*K] 0,144206 

Temperaturdifferens ∆T [°C] 24,97358 
Värmeflöde, Upp-

mätt 
q [W/m

2
] 5,90723 

U-värde, Uppmätt U [W/m
2
*K] 0,23505 

 

3.3.2 Luftflöde genom isoleringsskikt 

För att kunna jämföra skillnaden i lufthastighet och luftflöde i teori och det verkliga uppmätta 

hastigheterna beräknades lufthastigheterna med hjälp av Darcy´s lag för mineralull och Poi-

seuilles ekvation för polystyrencellplast. De olika parametrarna som användes vid beräkning 

av Darcy´s lag finns redovisad i tabell 3.28. De teoretiska beräkningar med hjälp av Darcy´s 

lag om lufthastigheten samt vilket luftflödet som sker genom testmodell för mineralull redovi-

sas i tabell 3.29. Beroende på vilken tryckskillnad det är över konstruktionen kommer lufthas-

tigheten i det porösa materialet att öka.  

 

Tabell 3.28: Tabellen visar de värdena som inte påverkas av tryckskillnaderna i Darcy´s lag.  

Materialets specifika permeabilitet B0   [m
2
] 

 
5*10

-9 

Den strömmande fluiden dyna-

miska viskositet 
η  [Ns/m

2
] 

 
18*10

-6 

Längden på genomblåsningen Δx  [m] 
 

 
0,982 

 
 

 

Tabell 3.29: Tabellen visar de teoretiska beräknade lufthastigheterna med hjälp av Darcy´s lag och de uppmätta 

lufthastigheterna.  

Tryckskillnad [Pa] Lufthastighet [m/s] Teore-

tiska 
Lufthastighet [m/s] Upp-

mätta 
0,1 0,00002886 0,000338 
0,2 0,00005657 0,000486 
0,3 0,00008486 0,000613 
1,0 0,0002828 0,000692 
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De olika parametrarna som användes vid beräkning av Poiseuilles ekvation finns redovisade i 

tabell 3.30. De teoretiska beräkningar med hjälp av Poiseuilles ekvation om lufthastigheten 

samt vilket luftflödet som sker genom testmodell för mineralull redovisas i tabell 3.31. Bero-

ende på vilken tryckskillnad det är över konstruktionen kommer lufthastigheten i spalterna att 

ändras. 

 

Tabell 3.30: Tabellen visar de värdena som inte påverkas av tryckskillnaderna i Poiseuilles ekvation.  

Konstant   12 

Den strömmande fluiden dyna-

miska viskositet 
η  [Ns/m

2
] 

 
18*10

-6 

Längden på genomblåsningen l [m] 
 

0,982 

 
 

Tabell 3.31: Tabellen visar de teoretiska beräknade lufthastigheterna med hjälp av Poiseuilles ekvation och det 

uppmätta lufthastigheten.  

Tryckskillnad [Pa] Lufthastighet [m/s] Teore-

tiska 
Lufthastighet [m/s] Upp-

mätta 
0,1 0,004243041 - 
0,2 0,008486083 - 
0,3 0,012729124 - 

1,0 0,042430414 - 
2,0 0,084860828 0,12 
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4 Diskussion 

Då få studier och lite forskning har utförts om hur vindtätheten för en yttervägg påverkar 

energianvändningen för en byggnad, så bestämdes att ett empiriskt försök skulle utformas för 

att på så sätt ta reda på hur vindtätheten påverkar energianvändningen. Det antogs att vid otät-

heter i vindduken eller i skarvarna vid användning av skivor kommer luft att kunna tränga in i 

isoleringsskiktet och på sätt öka energianvändningen då luften tar med sig värme (energi) för 

att sedan stiga i isoleringsskiktet och slutligen ta med sig värmen ut till utemiljön. För att på 

bästa sätt skapa de förutsättningar som ska likna en ytterväggskonstruktion där luften kan 

strömma genom isoleringsskiktet skapades en testmodell, som ska liknas med en ytterväggs-

konstruktion.  

 

För att skapa ett värmeflöde genom testmodellen, vilket sker genom en ytterväggskonstrukt-

ion då medeltemperaturen utomhus oftast är kallare än inomhustemperaturen så placerades 

testmodellen i en hot box. Från början var det tänkt att lufttemperaturen på insidan av hot 

boxen skulle ha en temperatur runt 0°C och utsidan av testmodellen ha en temperatur runt 

20°C, då detta på bästa möjliga sätt skulle likna hur temperaturerna är i Sverige. För att under-

lätta infästning av de två ventilationsdonen och dragning av spirorören för luftgenomblås-

ningen av den kalla luften medförde det att lufttemperaturen på insidan av hot boxen fick 

istället bli den varma sidan. Detta medförde att den operativa temperaturen blev högre än vad 

som vanligtvis brukar användas. Lufttemperaturerna som användes vid de olika testerna av de 

två isoleringsmaterialen gick inte med någon större säkerhet att bestämma. Temperaturen i 

boxen ställdes in med en potensometer som satt inbyggd på konvektorelementet. Denna tem-

peratur fick testas fram genom att skruva på potensometern och därefter stänga igen hot 

boxen. När temperaturdifferensen mellan inuti hot boxen och utanför var mer än 20°C ändra-

des inte konvektorelementets potensometer under hela test tiden. Temperaturen på utsidan av 

hot boxen och test modellen var inte heller möjlig att bestämma exakt då denna lufttemperatur 

var den som rådde i rummet som testmodellen var placerad i. Variationer i lufttemperatur för 

termoelement 12 kan bero på bland annat att någon av de många ytterdörrarna som angränsar 

till rummet som testmodellen var placerad i öppnades och på så sätt ändrade lufttemperaturen 

i rummet. 
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Tryckskillnaderna som användes vid luftgenomstömning genom facket som de två isole-

ringsmaterialen var placerad i grundades på att det bör vara liknande tryckskillnad över luft-

spalten som genom isoleringsskiktet, vilket inte är helt säkert att det stämmer. En högre 

tryckskillnad över isoleringsskiktet borde medföra ett mer försämrat U-värde medan en lägre 

tryckskillnad skulle ge en mindre försämring av U-värde vid luftgenomströmning.  

Varje test för de två isoleringsmaterialen utfördes med olika tryckskillnader och delades upp i 

tre olika steg. Första delen av testet var den del där det stationära värmeflödet över testmo-

dellen skulle mätas upp för att få ett referensvärde för värmeflödet innan isoleringsmaterialen 

skulle utsättas för luftgenomblåsning. Eftersom tiden som första delen av testet varade under 

en två minutersperiod med ett mätintervall under varje sekund så gav större förändringar un-

der en kort tid inte allt för stora förändringar i värmeflöde och U-värde, vilket gjorde mät-

ningarna mer stationär än om större intervall hade använts och under kortare tid.  

 

Del två av testet var den del av testet där isoleringsmaterialen utsattes för luftgenomström-

ning, denna del varade under en fem minuters period, vilket ska simulera vindpåverkan under 

en fem minuters period. Denna del av testet jämfördes sedan med den första delen av testet 

där det stationära värmeflödet uppmättes. Genom dessa två tester var det möjligt att jämföra 

vilken förändring i form av värmeflöde samt U-värde som skedde när isoleringsmaterialen 

utsattes för luftgenomströmning.  

 

Resultaten från de mätningar som utfördes vid studien visar att en minimal förändring av 

värmeflödet och U-värdet sker vid luftgenomströmning. Dock så ligger resultaten inom mät-

osäkerheten för de mätinstrument som har använts vilket betyder att en förändring eventuellt 

inte sker. Resultaten från de olika testerna visas i tabell 4.1–4.3 för mineralull och tabell 4.4–

4.6 för polystyrencellplast. Förändringarna av U-värdet är endast väldigt små, ingen av testen 

vid de olika tryckskillnaderna överstiger 1 %. Enligt tillverkaren av värmeflödesmätarna, 

Hukseflux så kan resultaten från värmeflödesmätarna visa fel på ± 5 % vilket alla resultat lig-

ger inom. Alla mätningar visar att en förändring av värmeflödet och U-värdet sker vid luftge-

nomströmning, vilket visar på att luftgenomströmning förändrar U-värdet för en konstruktion. 

Resultaten kan dock inte visa på hur stor förändringarna är, då resultaten från mätningarna 

visar på så stora skillnader vid de uppmätta stationära värmeflödena mot de stationära teore-

tiska värmeflödena. 
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Tabell 4.1: Tabellen visar skillnaden procentuellt mellan medelU-värde före och efter luftgenomströmningen, för 

värmeflödesmätare 1.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 

U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

Innan luftge-

nomströmning 

U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

Under luftge-

nomströmning 

Skillnad i % 

mellan Innan 

och Under 

0,1 0,1 0,27086 0,27019 0,24736 

0,2 0,2 0,26768 0,26798 -0,11207 

0,3 0,3 0,26671 0,26677 -0,0225 

1,0 1,0 0,26756 0,26815 -0,22051 

 
 

Tabell 4.2: Tabellen visar skillnaden procentuellt mellan medelU-värde före och efter luftgenomströmningen, för 

värmeflödesmätare 2.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 

U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

Innan luftge-

nomströmning 

U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

Under luftge-

nomströmning 

Skillnad i % 

mellan Innan 

och Under 

0,1 0,1 0,2358 0,23515 0,27566 
0,2 0,2 0,233148542 0,2331 0,0920876644 
0,3 0,3 0,23169 0,23182 -0,0561094566 
1,0 1,0 0,23254 0,23281 -0,1161090565 
 
 

Tabell 4.3: Tabellen visar skillnaden procentuellt mellan medelU-värde före och efter luftgenomströmningen, för 

värmeflödesmätare 3.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 

U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

Innan luftge-

nomströmning 

U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

Under luftge-

nomströmning 

Skillnad i % 

mellan Innan 

och Under 

0,1 0,1 0,24993 0,24916 0,3080862642 
0,2 0,2 0,24709 0,24702 0,0283297584 
0,3 0,3 0,24569 0,24575 -0,0244210184 
1,0 1,0 0,24636 0,24672 -0,1461276181 
 
 
Tabell 4.4: Tabellen visar skillnaden procentuellt mellan medelU-värde före och efter luftgenomströmningen, för 

värmeflödesmätare 1.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 

U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

Innan luftge-

nomströmning 

U-värde 1 

[W/m
2
*K] 

Under luftge-

nomströmning 

Skillnad i % 

mellan Innan 

och Under 

0,1 0,1 0,2350455 0,2350478 -0,00101 

0,2 0,2 0,2350455 0,2350502 -0,00201 

0,2 0,3 0,2350455 0,2350526 -0,00302 

0,3 1,0 0,2350455 0,2350691 -0,01006 

2,0 2,0 0,2350455 0,2350928 -0,02011 
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Tabell 4.5: Tabellen visar skillnaden procentuellt mellan medelU-värde före och efter luftgenomströmningen, för 

värmeflödesmätare 2.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 

U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

Innan luftge-

nomströmning 

U-värde 2 

[W/m
2
*K] 

Under luftge-

nomströmning 

Skillnad i % 

mellan Innan 

och Under 

0,1 0,1 0,2017565 0,2017493 0,00357 

0,2 0,2 0,2017565 0,2017421 0,00714 

0,3 0,3 0,2017565 0,2017349 0,01071 

1,0 1,0 0,2017565 0,2016844 0,03570 

2,0 2,0 0,2017565 0,2016124 0,07140 

 
 

Tabell 4.6: Tabellen visar skillnaden procentuellt mellan medelU-värde före och efter luftgenomströmningen, för 

värmeflödesmätare 3.  

Test Tryckskillnad 

[Pa] 

U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

Innan luftge-

nomströmning 

U-värde 3 

[W/m
2
*K] 

Under luftge-

nomströmning 

Skillnad i % 

mellan Innan 

och Under 

0,1 0,1 0,2237711 0,2237645 0,00297 

0,2 0,2 0,2237711 0,2237579 0,00593 

0,3 0,3 0,2237711 0,2237512 0,00890 

1,0 1,0 0,2237711 0,2237047 0,02967 

2,0 2,0 0,2237711 0,2236383 0,05934 

 

Den sista delen av testet, vilket var den del där värmeflödet skulle återgå till stationärt värme-

flöde, uppmättes i första hand för att se hur lång tid det tog för testmodellen att återgå till stat-

ionärt värmeflöde och se om och hur mycket luftgenomströmningen påverkade konstruktion-

en.  

 

Vid testtillfället för polystyrencellplasten borde tryckskillnaden över konstruktionen ha utförts 

med all tryckskillnader (0.1, 0.2, 0.3, 1.0) istället för att endast interpolera dessa värden. 

Dessa tester utförde inte eftersom mätinstrumentet SwemaAir 300s mätosäkerhet låg över de 

lufthastigheter som mättes vid testtillfället. Lufthastigheten vid de olika testerna med olika 

tryckskillnad hade varit det enda värde som hade behövts interpolerats istället för att interpo-

lering hade gjorts för lufthastighet, U-värde och värmeflöde. Detta gör att bland annat samma 

lufttemperatur vid U-värdenas interpolering har använts. 

 

Under studien togs flera bilder med IR-kameran för att eventuellt se om det var möjligt att se 

förändringarna av värmeflödet vid luftgenomströmning. Ändringarna av värmeflödet var dock 

för små för att det skulle vara möjligt att se dessa förändringar med IR-kameran. 
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4.1 Felkällor 
 

I tabellerna 3.26 - 3.27 så är det möjligt att utläsa att de teoretiska värmeflödena för polysty-

rencellplast och mineralull ger ett värmeflöde på ungefär 3,6 [W/m
2
]genom båda isolerings-

materialen när de är placerad i testmodellen. De teorteiska och verkliga (uppmätta värdena) 

värmeflödena bör ligga relativt nära varandra. Jämförs de teoretiska beräknade värdena i ta-

bellerna 3.26 – 3.27 med de uppmätta värdena för värmeflöde i samma tabeller, går det tydligt 

att se att det skiljer markant mellan de teoretiska och verkliga värdena för värmeflödet. Olika 

typer av felkällor söktes för att ta reda på vad skillnaden i värmeflöde kan bero på. En antagen 

felkälla var att värmeflödesmätarna visade fel resultat vilket skulle ge en förklaring varför de 

verkliga uppmätta värdena markant skiljde från de teoretiska. För att säkerställa att värmeflö-

desmätarna inte visade fel resultat så testades en av värmeflödesmätarna under avsnitt 4.1.1. 

4.1.1 Kontroll av värmeflödesmätare 

För att ta reda på om värmeflödesmätarna gav fel resultat, testades en av värmeflödesmätarna 

genom att använda material med kontrollerad värmekonduktivitet och temperaturer som var 

enklare att kontrollera än vad de var för testmodellen. Teoretiska beräkningar av värmeflöde 

skulle avgöra om de uppmätta resultaten av värmeflödet stämde. För att skapa den varma si-

dan om värmeflödesmätare användes en stor behållare med vatten. Två doppvärmare använ-

des för att få en jämn temperatur i vattnet, samt en pump som fick vattnet i rörelse. Pumpen 

användes för att minska skiktning på grund av att densiteten skiljer sig vid olika vattentempe-

ratur. Ett termoelement tejpades fast på en 10 [mm] tjock skiva av EPS med en deklarerad 

värmekonduktivetet på 0,037 [W/m*k], se figur 11. Under skivan av EPS placerades värme-

flödesmätaren med en tjocklek på 5 [mm] och runt om den fylldes övriga utrymmet med mi-

neralull för att inte luft ska kunna öka på värmeflödet på grund av konvektion, se figur 12.  
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Ytterliggare en skiva med EPS placerades under värmeflödesmätaren. Under den understa av 

de två skivorna av EPS tejpades ett termoelement fast på en aluminiumplåt som utgjorde en 

del av ramen för testriggen, se figur 13. Under plåten placerades en fläkt som blåser på alumi-

niumplåten för att förhindra att ett övergångsmotstånd för plana ytor uppstår (Rsi). 

 

 

 

Genom att temperaturerna över de två skivorna av EPS och värmeflödesmätaren var kända 

samt deras deklarerade värmekonduktivitet var det möjligt att beräkna ett teoretiskt värme-

flöde, se tabell 4.7, 4.8 och 4.9. Detta teoretiska värmeflöde kunde då jämföras med det upp-

mätta resultatet från värmeflödesmätaren. Som illusteras i tabell 4.9 ska värmeflöde genom 

materialen vid testet vara ungefär 31,6 [W/ m
2
]och det uppmätta resultaten i tabell 4.9 så ska 

värmeflödesmätarna visa rätt värden för värmeflödet. Detta bevisade att värmeflödesmätarna 

inte är anledningen varför värmeflödet genom testkonstruktionen inte stämmer med de teore-

tiska beräkningarna.  

 
Tabell 4.7: Tabellen visar tjockleken, värmekonduktiviteten och värmemotståndet för polystyrencellplasten som 

användes för att kontrollera värmeflödesmätarna teoretiskt.  

Material d [m] λ [m2
*K/W] R [m

2
*K/W] 

EPS 0,01 0,037 0,27027 

EPS 0,01 0,037 0,27027 

Σ 0,02 - 0,54054 

 
 

Tabell 4.8: Tabellen visar temperaturerna samt temperaturdifferensen vid de teoretiska beräkningarna för kon-

troll av värmeflödet.  

Termoelement 1 [Cº] Termoelement 2 [Cº] ∆T 1,2  

40,98 23,90 17,08 

 

 

 

 

 

 

Figur 11-13. Figurerna visar hur termoelementen samt värmeflödesmätaren var placerad när värmeflödesmä-

taren testades som felkälla. 
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Tabell 4.9: Tabellen visar det teoretiska och det uppmätta värmeflödet vid kontroll av värmeflödesmätaren.  

qberäknat 
Värmflöde beräknat 
[W/m

2
] 

quppmätt 
Värmeflöde uppmätt 
[W/m

2
] 

31,598 30,421 

 

 

Vid överslagsmässiga beräkningar där värmemotståndet för de tre av fem innersta skikten 

användes och en temperaturdifferens som ligger i närheten av temperaturdifferens från resul-

tatdelen för mineralull så stämde detta teoretiska värmeflöde med de uppmätta värmeflöden 

som finns under resultatdelen för mineralull. För att kontrollera att inte ett luftstråk hade 

skapats som löpte längs med skikt 3 så kontrollerades att inte skikt 3s yttemperatur hade 

samma temperatur som den kalla lufttemperaturen vilket skulle ha varit en anledning till att 

det uppmätta värmeflödet skiljer sig från de teoretiska, se figur 14 för att så inte var fallet. Då 

ytskiktstemperaturen för skikt 3 inte hade samma temperatur som den kalla luften så medför 

det att det höga värmeflödet beror av en annan felkälla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Datorsimulering av värmeflöde i David 32 

 

Då felkällan att värmeflödet mellan teori och de uppmätta värden för värmeflöden inte be-

rodde på värmeflödesmätarna eller på ett luftstråk som kylde ner konstruktionen ledde det till 

att något annat var anledningen till det höga värmeflödet. Med hjälp av programmet David 32 

som är ett beräkningsprogram som kan beräkna värmeflöden i två eller tre dimensioner skap-

ades en modell för att simulera värmeflödet. I programmet skapades en modell som liknar 

testmodellen, skikt för skikt byggdes upp för att skapa en modell som var så lik testmodellen 

som möjligt. Alla mått och värmekonduktiviteter för de olika skikten matades in i program-

met, även temperaturerna för den varma och kalla sidan samt värmeövergångsmotstånden Rsi 

och Rse matades in, se figur 15 och figur 16. Olika villkor matades in beroende hur de olika 

skikten angränsade till den kalla luften, om skiktet angränsade till den varma luften i hot 

boxen eller om skiktet angränsade till den isolerade hotboxen. 

Figur 14. Figuren visar  

yttemperaturen för skikt 3. 
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 Datorprogramet beräknade därefter vilket värmeflöde för modellen som sker under de givna 

förutsättningarna, se figur 15 och figur 16.  

 

Genom att ändra de så kallade randvillkoren i programmet, försöktes samma värden som de 

uppmätta värdena uppnås. Med randvillkor menas den lösning som en differentialekvation 

löser för det specifika området för värmeflödet (Nationalencyklopedin, 2013d).   

 

Figur 15-16. Figurerna visar lufttemperaturerna samt värmekonduktivitet som användes i David 32. 

Randvillkoren ändrades så värmeövergångsmotståndet Rsi antogs verka på hela modellen 

förutom för den sida som vetter mot hot boxens insida.  Därefter beräknade programmet fram 

ett teoretiskt värmeflöde som stämmer relativt bra med det uppmätta värmeflödet för värme-

flödesmätare 1 med mineralull i fack II.  Värmeövergångsmotståndet Rsi verkar på så många 

delar av testmodellen kan bero, på de glipor mellan hot boxen och testmodellen vilket medför 

att värmeflödet blir mycket större än vad som räknades i teori på grund av luftrörelserna. 

Värmeflödet enligt programmet David 32 går att se i figur 17 och randvillkoren i figur 18.    

 

Figur 17-18. Figurerna visar vilka randvilkor som användes (Grön =Rse, och blå = Rse) och vilket värmeflöde 

som beräknades i programmet. 
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4.1.3 Ändring av värmekonduktivitet vid högre temperaturer 

En annan felkälla som kan medföra att det uppmätta värmeflödet vid testerna av polysty-

rencellplast och mineralull markant skiljer sig från de teoretiska värmeflödena kan beror på en 

ändring av värmekonduktiviten. Värmekonduktiviteten är beroende på en rad olika parametrar 

så som densiteten, porositeten, fuktigheten och temperaturen hos ett isoleringsmaterial (Sand-

in, 1990). Då den operativa temperaturen i testmodellen var högre än vad temperaturen är när 

man testar olika materials värmekonduktivitet vilket brukar vara runt 10°C medför det att det 

kan antas att värmekonduktiviteten har ändrats. I en rapport av Budaiwi. A och Abdou. A 

(2005) så konstaterades det att med en högre operativ temperatur än vid test av värmekonduk-

tivitet så ökade i regel värmekonduktiviteten hos isoleringsmaterialen. I figur 19 hämtad från 

en rapport av Budaiwi. A och Abdou. A (2005) så visar figuren hur värmekonduktiviteten 

förändras beroende på den operativa temperaturen. Detta medför att det går att komma fram 

till en slutsats att värmekonduktiviteten hos de isoleringsmaterialen som användes vid den 

empiriska studien var högre än de som tillverkaren angivit vilket kan vara en faktor till varför 

de uppmäta resultaten är högre än de teoretiskt beräknade. 

 

Figur 19. Figuren visar hur värmekonduktiviten ändra vid högre operativa temperaturer än vad som vanligtvis 

testas, figuren är tagen från en rapport av Budaiwi. A och Abdou. A (2005). 
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4.2 Mätutrustningen 
    

Vid den empiriska studien användes flertalet olika mätutrustningar alla med olika använd-

ningsområden. Termoelementen användes till att mäta de olika temperaturerna vid testerna. 

Att termoelementen användes beror på att dessa var enkla att använda vid denna typ av mät-

ningar, där det är ont om plats, vilket skulle gjort det svårt att använda någon annan typ av 

mätutrustning av temperatur som tillexempel termometer.  

 

För att mäta hur förändringen av värmeflödet ändrades under de olika testerna vid olika tryck-

skillnader användes värmeflödesmätare. Dessa har varit väldigt noggranna för små föränd-

ringar av värmeflödet, vilket har lett till att det har försvårade att bestämma när testkonstrukt-

ionen hade uppnått jämvikts gällande värmeflöde genom testmodellen. Men värmeflödesmä-

tarnas noggrannhet har lett till att de har kunnat upptäcka väldigt små förändringar av värme-

flödet vilket har behövts under denna studie. Noggrannheten har även bevisats genom att tes-

tat en av värmeflödesmätarna i annan konstruktion för att säkerhetsställa att de tre värmeflö-

desmätarna gav rätt värden. 

 

Vid mätning av lufthastigheten genom testmodellens testades olika typer av mätutrustning för 

att säkerhetsställa att mätningarna kunde utföras så noggrant som möjligt. Instrument och me-

toder som prövades för att mäta lufthastigheten var bland annat att mäta luftens rörelse över 

en sträcka genom att färga luften med rök och notera hur lång tid det skulle ha tagit för luften 

att ta sig mellan två punkter och på så sätt mäta hastigheten för luften. Dock blev luften aldrig 

tillräckligt färgad av röken för att möjliggöra en mätning. En rotameter var ett annat instru-

ment som prövades för att kunna mäta lufthastigheten, men när detta instrument krävde en 

helt sluten konstruktion utan några läckage, vilket inte testmodellen var, medförde det att in-

strumentet inte gick att använda, vilket ledde till att instrumentet SwemaAir 300 var det enda 

instrument som kunde mäta med tillräcklig noggrannhet under dessa förutsättningar.  
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Agilenten och programmet Agilent BenchLink Data Logger Pro, var den enda utrustning som 

fanns tillgänglig för att koppla ihop de tolv termoelementen och tre värmeflödesmätarna. Pro-

grammen Agilent BenchLink Data Logger Pro och Agilent BenchLink Data Logger 3 testades 

båda. Pro versionen hade flera fördelar där man bland annat kunde dela upp ett helt test i tre 

delar (innan luftgenomströmning, under luftgenomströmning och efter luftgenomströmning) 

vilket gjordes för att minimera skillnader mellan temperatur och värmeflöde vilket skulle 

kunna uppstå då de tre delarna av testet hade behövts delats upp istället för att starta direkt 

efter varandra.  

 

4.3 Slutsats 
Resultaten visar inga stora förändringar av U-värdet som uppkommer hos de två isolerings-

materialen vid luftgenomblåsning under denna studie. Det kan bero på att förändringarna lig-

ger inom mätosäkerheten hos mätinstrumenten. Det kan även bero på utformningen av test-

modellen då den är anpassad för hot boxen istället för att hot boxen skulle ha varit anpassad 

för testmodellen. Modellen hade kunnat göras mer lik en riktig ytterväggskonstruktion, vilket 

skulle kunna ha lett till minskning av eventuella felkällor. 

 

Testmodellen borde ha utförts på ett annorlunda sätt då den befintliga testmodellen visades ha 

för stor köldbryggeverkan inbyggt då de uppmätta värmeflödena blev större än de teoretiskt 

beräknade som inte tar hänsyn till köldbryggeverkan. Vid 3D-modellering i datorprogrammet 

DAVID32 så visade det att skikt 1-3s kanterna som antogs vara isolerad istället var utsatta för 

den lufttemperatur som de övriga skikten (4-5) vilket medförde att värmeövergångsmotstån-

det för ytor (Rsi) påverkade konstruktionen vilket leder till dessa ytor kan betraktas som köld-

bryggor. I och med att värmeflödesmätarna satt på insidan i skikt 2 emot skikt 1 så antas de 

uppmätta värmeflödet som även gick ut i köldbryggorna vilket gjorde att ett högre värmeflöde 

uppmättes än det förväntade som borde ligga relativt nära det teoretiskt beräknade värmeflö-

det.  

 

För att problemen med köldbryggor i sidorna av de olika skikten hade kunnat undvikas genom 

att använda någon form av isolering som hade minskat den kylande effekten(Rsi ´s påverkan) 

som antagligen gav de högre värmeflöden.  

 

De resultat som den empiriska studien gav i form av ett försämrat U-värde för testmodellen 

vid luftgenomströmning genom isoleringsskiktet är mindre än vad som förväntades. Denna 
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studie hade som utgångspunkt att se hur viktigt det är med en vindtätkonstruktion, genom att 

testa hur U-värdet förändrades vid luftgenomströmning genom isoleringsskiktet. Resultat från 

denna empiriska studie med den testmodell som användes visar att luftgenomströmning ge-

nom isoleringsskiktet inte har någon större påverkan för U-värdet för en ytterväggskonstrukt-

ion under de förutsättningar som var givna under denna studie.  

4.3.1 Framtida studier 

För framtida studier finns det en rad saker som skulle kunna förbättras för att säkerställa en 

mer verklighetstrogen empirisk studien och trovärdiga resultat med så få felkällor som möj-

ligt. 

 

Framtida studier om vintäthet bör utföras under en längre tid och eventuellt med ett mera dy-

namiskt inflytande för att få studien mer verklighetstrogen då vindtrycket förändras hela tiden 

och inte är så statiska som de var under denna studie. En hot box med bättre precision och 

säkerhet samt avskiljande förmåga från de yttreparametrar bör användas för att få så få felkäl-

lor som möjligt då det skulle ge ett mer stationärt värmeflöde bland annat. Med en sådan hot 

box kan en operativ temperatur på 0°C och 20°C uppnås vilket gör att felkällan med värme-

konduktiviteten antagligen försvinner. Framtida studier om hur värmekonduktiviten för trä-

material förändras vid andra operativa temperatur än vad som testas vid bestämning av dess 

värmekonduktivitet, likt studien av Budaiwi och Abdou (2005) skulle kunna utföras.  
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6 Bilagor  

Bilaga 1 – Jackofoam 200, 70 mm  
 

  



 

Bilaga 2 – Paroc eXtra, 145 mm  

 
 

 



 

Bilaga 3 – Ritning av testmodellen 

 

 

 



 

Bilaga 4 – Uppbyggnad och utförande av testmodell 

Modellen är konstruerad i fem skikt enligt följande, sett inifrån hotboxen och ut: 

Skikt 1: Plywoodskiva med en tjocklek på 12,5[mm] med måtten 982 x 957 [mm] (bredd och 

höjd). 

 

Skikt 2: Rektangulär ram av träreglar med yttermåtten 982 x 957 [mm] (bredd och höjd). 

Samtliga träreglar var av måtten 36 x 95 [mm] (bredd och djup) med en maximal längd på 

982 [mm]. Inuti ramen placerades 95 [mm] tjock isolering från Paroc med ett värmekondukti-

vitetsvärde på 0,036 [W/m*K] se figur A för utförandet. 

 

 

Skikt 3: Plywoodskiva med en tjocklek på 12,5 [mm] skruvades och limmades fast på den 

rektangulära ramen med måtten 982 x 957 [mm] (bredd och höjd). 

 

Skikt 4: Tre fack utfördes av fyra träreglar med måtten 45 x 145 [mm] (höjd och djup) med 

en längd på 982 [mm]. De fyra träreglarna fästes fast i skikten 1-3 med lim och skruv. Fack I 

(det översta av facken de tre facken) har ett utvändigt mått på ungefär 270 [mm] från ytterkant 

till ytterkant regel. Fack III (understa facket av de tre facken) har ett utvändigt mått på ungefär 

280[mm] från ytterkant till ytterkant regel.  

Figur A: Figuren visar skikt 2 med träram 

och isolering. 

 



 

Träreglar med samma dimension som övriga reglar i skikt 4 fästes fast med konstruktionslim 

samt skruv i ytterkanterna av facken I och III, se figurerna B-D. Fack II hade ett invändigt 

mått mellan på ungefär 407 [mm].  

 

Fack I och fack III fylldes med 145 [mm] tjock isolering från Paroc med ett värmekonduktivi-

tetsvärde på 0,036 [W/m*K] se figur E-F. Två stycken ventilations don med måtten 145 x 400 

[mm
2
] monterades fast med skruv i varsin ände av fack II, se figur G och figur H. 

 

Figur B-D: Figurerna visar fack I och fack III. 

 

Skikt 5: Det yttersta skiktet består av en formplywood med en tjocklek på 12,5 [mm]. Skiktet 

är uppdelat i tre delar, ett för var och ett av de tre olika facken. Skivan av formplywood lim-

mades med konstruktionslim och skruvades där efter fast för fack I och fack III. Skivan för 

fack II fäst fast med dubbelhäftande tejp på reglarna i skikt 4 för att därefter skruvas fast, 

detta för att möjliggöra för byte av material i fack II, se figur C. 



 

 

Figur G-H: Figurerna visar infästning av donen. 

Uppförande av modell 

Vid bygget av modellen var det viktigt att utförandet i de olika skikten samt olika moment 

dokumenterades för att kunna säkerhetsställa att mätvärdena gav så bra värden som möjligt, 

bland annat förhindrades luftrörelse från fack II till övriga delar av konstruktionen. Steg som 

har varit särskilt viktiga förklaras nedan i både text och genom figurer. Skikt 1 och skikt 2 

fästes ihop med skruv. Isoleringen i skikt 2 utfördes på sådant sätt att uppkomsten av glipor 

minimerades vid möte mellan isoleringen och annan isolering eller vid möte med regel, se 

figur J.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur J: Figuren visar isolering i skikt 2. 

Plywoodskivan i skikt 3 limmades och skruvades fast i skikt 2. Vid montering av de fyra 

träreglarna i skikt 4 lades extra vikt på att utförandet av fack II skulle vara tät mot skikt 3 men 

även mot de två andra facken (fack I och fack II). Att fack II skulle vara extra tät beror på att i 

detta fack kommer luften att passera något utav de två isoleringsmaterialen som ska testas för 



 

luftgenomströmning. För att förhindra att luften inte ska ta någon annan väg än mellan de två 

olika ventilationsdonen så limmades skarvarna mellan träreglarna och plywoodskivan i skikt 3 

extra noga, se figur K. De två ventilationsdonen skruvades fast och därefter tejpades skruvar-

na över för att minimera att luftläckage skulle uppkomma. Skarvarna mellan reglarna och 

ventilationsdonen samt ventilationsdonen och plywooden i skikt 3 tätades med tejp, för att 

minimera luftläckage i så stor grad som möjligt se figur L och figur M. Isoleringen i fack I 

och fack III utfördes så att så liten glipa som möjligt uppkom mellan isoleringen och träreg-

larna, se figur N. 

 

 

Figur K-N:Figurerna visar utförande för att förhindra luftläckage från fack II. 

 

När luftgenomströmningar genom polystyrenscellplasten testades i testmodellen så montera-

des två 70 [mm] skivor (total 140 mm) av modell Jackon 200. De två skivorna sågades till för 

att kunna passa i mitten facket (fack II). Som går att se av figur O så fyller de två polysty-

rencellplastskivorna ut hela fackets djup på 145 [mm].  

 

Vid test av luftgenomströmningar genom mineralullen så placerades den i samma fack som 

polystyrencellplasten. Mineralullen som användes under testet är som tidigare nämnts Paroc 

eXtra 145 [mm]. Se figur P för att se hur mineralullen placerades i fack II vid dess test.  

 



 

 

Figur O-P: Figurerna visar hur isoleringsmaterialen fyller ut fack II. 

Vid de två testomgångarna, för var och ett av de två olika isoleringsmaterialen så tejpades alla 

skarvar som kan uppkomma vid ventilationsdonen, skarvar mellan de olika skivorna av form-

plywood och mellan modellen och hotboxen för att minimera eventuella luftläckage.  

 

 

 

 


