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SAMMANFATTNING 

Många befintliga byggnader är i behov av att renoveras och energieffektiviseras. Efterfrågan 

på byggmaterial med bra isolerande egenskaper ökar vilket lett till att vakuumisolering även 

kallad VIP börjat tillämpas i byggnader. Vakuumisoleringen har 5-10 gånger bättre isolerande 

egenskaper än mineralull. 

Mängden köpt energi med avseende på värme och hushållsel ska högst vara 60 kWh per kvm 

år 2020. Räknat från 1995 till 2050 ska offentligt ägda byggnader halvera sin mängd köpt 

energi. För att uppfylla dessa mål krävs det att man genomför energibesparande åtgärder.  

Om en byggnad omfattas av bevarandekrav och fasaden inte får ändras kan invändig 

tilläggsisolering vara en lösning för att minska energianvändningen. För att minska förlusten 

av boarea vid invändig tilläggsisolering bör man använda material som har så bra isolerande 

egenskaper som möjligt.  

Målet med detta arbete är att klargöra om det är relevant att använda sig av vakuumisolering 

vid renovering av befintliga byggnader. Vi vill även ge en bättre bild av hur 

vakuumisoleringen är uppbyggd samt undersöka dess för-och nackdelar.  

 

Via litteraturstudier och kontakt med företag har information samlats in om VIP för att kunna 

göra livcykelkostnadsberäkningar för invändig tilläggsisolering. Dessa beräkningar tog 

hänsyn till investeringskostnad, byggnadens energianvändning och minskade hyresintäkter.  

 

Livscykelkostnadsberäkningarna visade att det i dagsläget inte är ekonomiskt jämfört med 

mineralull att använda sig av VIP vid invändig tilläggsisolering i Gävle och Uppsala. I 

Stockholm var det däremot ekonomiskt att använda VIP.   
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ABSTRACT 

Many existing buildings are in need of renovation and energy efficient. Demand for building 

materials with good insulating properties is increasing, which led to the vacuum insulation 

also called VIP begun to be applied in buildings. Vacuum insulation has 5-10 times better 

insulating properties than mineral wool. 

The amount of purchased energy for heating and electricity should not be more than 60 kWh 

per square meter in 2020. Calculated from 1995 to 2050 publicly owned buildings shall halve 

their amount of purchased energy. To meet these objectives, it is necessary to implement 

energy saving measures. 

If a building is subject to conservation requirements and the facade can’t be altered, interior 

insulation can be a solution to reduce energy consumption. To reduce the loss of floor area for 

inside insulation should materials which have as good insulating properties as possible be 

used. 

The goal of this work is to clarify if it is relevant to use vacuum insulation when renovating 

existing buildings. We will also give a better picture of how the vacuum insulation is 

constructed. 

Through literature and contact with companies information have been collected about the VIP 

to make life cycle cost for internal insulation. These calculations took into account the cost of 

investment, the building's energy use and reduced rental income. 

The life cycle cost showed that VIP is not economically in Gavle and Uppsala compared with 

mineral wool but in Stockholm VIP had lower LCC than mineral wool. 

  



III 
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BEGREPPSDEFINITIONER 

 

Atemp – Arean för utrymmen i byggnader som är avsedda att värmas till mer än 10°C  

 

BBR- Boverkets byggregler 

 

BFS- Byggförfattningssamling 

 

Desiccants- Komponent som tillsätts för att absorbera fukt 

 

Getter- Komponent som tillsätts för att absorbera gas 

 

LCC- Livscykelkostnad 

 

NNE- Nära nollenergibyggnader  

 

VIP - Vakuumisoleringspanel 
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1. INLEDNING 

Många befintliga byggnader är i behov av att renoveras och energieffektiviseras. Efterfrågan 

på byggmaterial med bra isolerande egenskaper ökar vilket lett till att vakuumisolering börjat 

tillämpas i byggnader. Vakuumisoleringen (VIP) som är ganska ny inom husbyggande har 

egenskaper som gör att den isolerar 5-10 gånger bättre än de traditionella isoleringarna som 

finns idag. Priset för vakuumisolering är i dagsläget högt jämfört med mineralull. Frågan är 

därför om det är ekonomiskt att använda vakuumisolering?   

1.1 Bakgrund 

I Sverige står i dagsläget våra bostäder för 35-40 % av den totala energianvändningen, ca 

150TWh (Swedisol, 2013b). Av dessa går 60 % åt till uppvärmning. Mängden köpt energi 

med avseende på värme och hushållsel ska högst vara 60 kWh per kvm år 2020. Räknat från 

1995 till 2050 ska offentligt ägda byggnader halvera sin mängd köpt energi 

(Energimyndigheten, 2013a). 

 

Antalet nybyggda hus per år motsvarar ungefär en procent av de befintliga byggnaderna. 

Vilket innebär att år 2050 kommer Sveriges byggnadsbestånd utgöras av byggnader som 

redan finns idag till 70 %. För att klara halveringen av energianvändningen till 2050 räcker 

det inte med att de nya byggnaderna som uppförs uppfyller kraven. Det befintliga 

byggnadsbeståndet måste genomgå energieffektiviseringar för att det ska vara möjligt att nå 

målen år 2050 vad gäller energianvändning i byggnader (Swedisol, 2013b).  

 

I Sverige rådde det bostadbrist under 60-talet varför man beslutade att bygga en miljon 

bostäder under tio år. Mellan 1964-1975 lät man uppföra dessa bostäder som kallas för 

miljonprogrammen (NE, 2013). Miljonprogrammens bostäder är idag omoderna och i behov 

av renovering. Bostädernas energianvändning är dessutom hög och för att minska den behöver 

man genomföra energibesparande åtgärder. Då miljonprogramsbyggnaderna i stadsdelen Sätra 

(Gävle) är av riksintresse omfattas de av bevarandekrav vad gäller husens exteriör bl.a. Detta 

måste man ta hänsyn till vid renovering (Gavle, 2013).   

 

För att minska energianvändningen kan tilläggsisolering av befintliga byggnader t.ex. inom 

miljonprogrammen vara en lösning. Eftersom en utvändig tilläggsisolering påverkar 

exteriören kan det vara svårt att genomföra en sådan samtidigt som man måste ta hänsyn till 
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de bevarandekrav som finns. Om huset inte tilläggsisoleras utåt får man börja titta på vilka 

andra lösningar, som finns för tilläggsisolering av väggarna.    

 

Att tilläggsisolera byggnaden inåt innebär att man förlorar boarea. För att minska förlusten av 

boarea vid invändig tilläggsisolering bör man använda material som har så bra isolerande 

egenskaper som möjligt. En vanligt förekommande isolering är mineralull som har funnits 

under en längre tid inom byggbranschen. En annan isolering är vakuumisolering (VIP) som 

man nu har börjat använda inom byggsektorn. Vakuumisoleringen har 5-10 gånger bättre 

isolerande egenskaper än mineralull. Detta innebär att man inte behöver lika tjock isolering, 

väggarna blir tunnare och man sparar på så sätt boarea, vilket i genomsnitt ger högre 

hyresintäkter jämfört med om man använder sig av mineralull.    

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna att i dagsläget använda sig av 

VIP vid invändig tilläggsisolering av byggnader jämfört med mineralull. 

 

1.3 Mål 

 Ge en bättre bild av hur vakuumisoleringen är uppbyggd.    

 

 Göra en sammanställning av egenskaper för VIP och mineralull som beskriver dess 

för- och nackdelar. 

 

 Göra en ekonomisk undersökning om VIP. 
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1.4 Frågeställningar 

 

 Vad är VIP? 

 

 Är det ekonomiskt försvarbart att använda Vakuumisolering istället för mineralull vid 

invändig tilläggsisolering? 

 

 Vilka möjligheter samt problem finns med att använda VIP jämfört med mineralull vid 

tilläggsisolering? 

1.5 Avgränsningar 

I det här examensarbetet kommer vi att beskriva vad VIP är.  En jämförelse mellan mineralull 

och vakuumisolering vid invändig tilläggsisolering av ett miljonprogramshus kommer att 

göras. Vi kommer att ta reda på vilka för-och nackdelar som finns med de olika 

isoleringstyperna. Kostnadsjämförelser mellan vakuumisolering och mineralull kommer att 

göras utifrån en livscykelkostnadsanalys. U-värdesberäkningar för ytterväggarna i bostaden 

kommer också att göras. Programmet BV2 (BV2, 2013) kommer att användas för 

energiberäkningarna i rapporten.  

1.6 Hypotes 

Det förväntade resultatet i det här examensarbetet är att VIP i dagsläget inte kan konkurrera 

med mineralull vid tilläggsisolering i byggbranschen då produkten är mycket dyrare. Dock är 

VIP under utveckling vilket gör att vi tror att det mycket väl kan vara ett material som kan 

konkurrera med traditionella isoleringsmaterial i framtiden.   

  

Det förväntade resultatet är också att fler ska få upp ögonen för VIP inom byggbranschen så 

att utvecklingen av byggsystemen för VIP går fortare. 
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2. METOD 

Arbetet började med att vi gjorde en litteraturstudie för att kunna få en överblick om vilka 

studier som gjorts inom ämnet sedan tidigare, samt få en ökad förståelse för hur VIP fungerar. 

Det kartlades även via dessa studier vilka tillverkare och återförsäljare som finns runt om i 

världen.  

 

Vi valde sedan att fortsätta arbetet genom att ta kontakt med de företag som hade svenska 

återförsäljare för sina produkter. Egenskaper och priser för produkterna har sedan tagits fram 

med respektive återförsäljare.   

 

För att kunna göra en undersökning om tilläggsisolering på en befintlig byggnad kontaktades 

Gavlegårdarna där vi bestämde att använda oss av byggnaden i Sätra på Glaciärvägen 23 som 

ligger i klimatzon två. U-värden för väggarna i byggnaden räknades sedan fram för att få reda 

på hur mycket tilläggsisolering som skulle behövas för att nå ett U-medelvärde på 0,18 

W/m
2
K för väggarna som är boverkets rekommendation vid renovering av byggnad.  

 

I energisimuleringsprogrammet BV2 beräknades sedan byggnadens energianvändning fram 

där man kunde se skillnaden i energianvändning efter tilläggisolering av väggarna. 

 

Ritningar som tillhandahållits av Gavlegårdarna, se Bilaga B, över byggnaden lade sedan 

grunden för kostnadsberäkningarna. I kostnadsberäkningarna togs det även hänsyn till hur 

mycket boarea som sparades genom att använda VIP istället för mineralull vid invändig 

tilläggsisolering. Kostnadsberäkningarna baserades på en livscykelkostnadsanalys som tog 

hänsyn till investeringens brukstid, byggnadens energianvändning och hyresförluster. 
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3. TEORI ALLMÄNT 

3.1.1 Konvektion 

Konvektion innebär att värme transporteras mellan ställen som har olika temperatur. Ett av de 

vanligaste transportmedierna är luft. Luftrörelse kan bero på olika orsaker som naturlig 

konvektion eller påtvingad konvektion. Då varm luft är lättare än kall uppstår det naturlig 

konvektion. Om luften värms upp av en radiator t.ex. kommer den att sätta luften i rörelse då 

varm luft är lättare än kall. Den lätta varma luften stiger upp i taket, trycker undan den kalla 

luften som trycks ned längs med väggarna (kallras) mot golvet, tillbaka till radiatorn och blir 

uppvärmd igen (Sandin, 2010), se Figur 1.  

 

         Figur 1. Värmetransport (Ekospal, 2013) 

Naturlig konvektion kan även uppstå inuti väggar då en sida av väggen kan vara varm 

samtidigt som den andra sidan är kall. Då luften tvingas att flytta sig med fläktar eller av 

vindpåverkan uppstår det som vi kallar för påtvingad konvektion. Ett mekaniskt 

ventilationssystem är ett exempel på vad som ger upphov till påtvingad konvektion dock är 

den kontrollerad. Konvektion kan även uppstå om det finns otätheter i en byggnads klimatskal 

då vinden kan göra konvektionen okontrollerad (Burström, 2001).  
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3.1.2 Värmekonduktivitet  

Värmekonduktivitet betecknad med λ och brukar även kallas för lambdavärde. Enheten för 

lambdavärdet anges i W/mK (Watt per meter Kelvin).  (Sandin, 2010).    

 ”Värmekonduktiviteten λ definieras som den värmemängd som per sekund passerar genom 

en m
2 

av ett material med en meters tjocklek då temperaturdifferensen är en grad. Ett lågt λ-

värde innebär alltså en god värmeisolering” (Sandin, 2010).  

Lambdavärdet beräknas med formeln  

  
 

 
   (W/mK)  

d= materialskiktets tjocklek (m) 

R=värmemotstånd  (m
2
K/W) 

 

3.1.3 Värmemotstånd 

Värmemotståndet även kallat R-värde anger hur stort motståndet för värmetransporten genom 

ett material är. Ett högt R-värde innebär god isoleringsförmåga (Sandin, 2010). 

 

  
  

 
    (m

2
K/W) 

d= materialskiktets tjocklek (m) 

λ= värmekonduktiviteten   (W/mK) 

 

3.1.4 Värmegenomgångskoefficient (U-värde) 

”Vid tillämpade beräkningar används ofta begreppet värmegenomgångskoefficient för en 

byggnadsdel. Ett annat namn på samma sak är U-värde. (I äldre litteratur och fortfarande 

inom visa vetenskaper används begreppet k-värde i stället.) U-värdet definieras som den 

värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i 

lufttemperaturen på ömse sidor av konstruktionen är en grad.”  (Sandin, 2010).   
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Formel för U-värdesberäkning med U-värdesmetoden 

   
 

                   
  (W/m

2
K) 

 Rsi = värmeövergångsmotstånd insida  (m
2
K/W) 

 R1...RN = Värmeövergångsmotstånd uts.  (m
2
K/W) 

Rse = värmeövergångsmotstånd utsida  (m
2
K/W) 

Lambdavärdesmetoden bygger på att alla skikt är homogena, det vill säga att det bara finns ett 

material i varje skikt. Isoleringen tillsammans med träreglarna mixas ihop till ett enda 

material. För att få ett så bra värde som möjligt tas procentsatser ut för de båda materialen 

över en vis area, sedan multipliceras dessa med respektive lambdavärde för materialen och 

sedan läggs de båda ihop till ett material. När ett viktat medelvärde för lambda fåtts beräknas 

U-värdet som vanligt (Sandin, 2010). 

Formler för U-värdesberäkning med lambdavärdesmetoden 

               (W/mK) 

α= ytandel isolering 

β= ytandel reglar 

    
 

  
  (W/m

2
K)  

De olika metoderna för att beräkna U-värdet stämmer inte riktigt då värdet ligger mellan 

dessa. Därför använder man sig av båda och sedan beräknar ett medel-U-värde av de båda 

värmemotstånden (Sandin, 2010). För U-värdesberäkningar, se Bilaga A.  

Formel för beräkning av U-medelvärde 

     
       

     
  (W/m

2
K) 
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3.1.5 Köldbryggor 

Exempel på konstruktionsdetaljer som utgör köldbryggor är anslutningar mellan 

betongbjälklag eller betongväggar, utkragande balkongplattor samt reglar i ytterväggar. Dessa 

detaljer kallas för köldbryggor därför att de har sämre isolerande egenskaper än det material 

som det bryter igenom. Det som köldbryggor medför sig bl.a. är större värmeförluster och risk 

för kondensation som kan leda till fuktskador (Sandin, 2010), se Figur 2.  

 

 

     Figur 2. Exempel på köldbryggor (Byggahus, 2013) 

4. ENERGIKRAV 

I Sverige bestämmer Boverket vilka regler och krav som ska gälla vid energianvändning och 

energihushållning. De ger även rekommendationer för hur dessa skall uppfyllas.  Två krav 

ställs för energihushållningen vid nyproduktion av bostäder. Den högsta tillåtna specifika 

energianvändningen regleras av det första kravet och det andra kravet reglerar vad den högsta 

tillåtna värmegenomgångskoefficient (Um) för samtliga delar av huset får ha (Boverkets 

byggregler, BFS 2011:6, BBR, 2013). 

I BBR 2012 avsnitt 9:1 beskrivs kraven för nyproduktion av bostäder så här: 

 

”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga  

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv  

elanvändning (BFS 2011:26).” 
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I BBR 2012 avsnitt 9:2 beskrivs kraven för nyproduktion av bostäder så här: 

 

”Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning, installerad 

eleffekt för uppvärmning, och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de 

byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom)högst uppgår till de värden som anges i tabell 

9:2a och 9:2b.” 

 

Tabell 1 (Tabell 9:2a) Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme 

 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energi- 

användning 

[kWh per m
2
 Atemp och år] 

130 110 90 

Genomsnittlig värmegenom- 

gångskoefficient 

[W/m
2
K] 

0,40 0,40 0,40 

(BFS 2011:26). 

 

Tabell 2 (Tabell  9:2b) Bostäder med elvärme 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energi- 

användning 

[kWh per m
2
 Atemp och år] 

95 75 55 

Installerad eleffekt för uppvärmning 

[kW] 

 

+ tillägg då Atemp är större än 

130 m
2
 

5,5 

 

 

0,035(Atemp – 130) 

5,0 

 

 

0,030(Atemp –130) 

4,5 

 

 

0,025(Atemp – 130) 

 

Genomsnittlig värmegenom- 

gångskoefficient [W/m
2
K] 

0,40 0,40 0,40 

”Mer elenergi och högre eleffekt än vad som anges i Tabell 2 (Tabell 9:2b) kan godtas om 

särskilda förhållanden föreligger.” 

 

Vid ändring av byggnader ställs krav på att göra så energieffektiva lösningar som möjligt utan 

att förstöra kulturvärdet, det arkitektoniska och estetiska värdet. Ett annat krav är för enskilda 

byggnadsdelars värmegenomsgångskoefficient (U) om inte kravet för nyproduktion kan 

hållas. 

Enligt BBR avsnitt 9:91 Allmänt  

”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv el-användning. 

Regler om ändring av byggnader finns också i avsnitt 1:22 Kraven på energihushållning ska 

tillämpas så att de övriga tekniska egenskapskraven kan tillgodoses och så att byggnadens 

kulturvärden inte skadas och att de arkitektoniska och estetiska värdena kan tas tillvara. (BFS 

2011:26)” 
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I BBR 2012 avsnitt 9:92 beskrivs kraven för klimatskärm för ändring av byggnad så här: 

 

”Uppfyller byggnaden efter ändring inte de i avsnitt 9:2 respektive 9:3 angivna kraven på 

specifik energianvändning, ska vid ändring i klimatskärmen följande U-värden eftersträvas. 

(BFS 2011:26).”, se Tabell 3. 

 

Tabell 3 (Tabell 9:92) Ui [W/m
2
,K] 

 

Ui  [W/m
2
,K] 

Utak 0,13 

Uvägg 0,18 

Ugolv 0,15 

Ufönster 1,2 

Uytterdörr 1,2 

(BFS 2011:26). 

 

Enligt rapport Uppdrag 13 på Energimyndigheten ska alla nyproducerade och befintliga hus 

uppfylla energimålen till 2021. De planerade kraven för nybyggda hus halverar näst intill 

Boverkets nuvarande krav på specifik energianvändning  (Energimyndigheten, 2010), se 

Tabell 4 och 5. 

 

Tabell 4: Målnivåer för främjande av NNE för nya byggnader. Nivåerna avser högsta tillåtna  

energianvändning. 

 Icke elvärmda 

[kWh/m
2
, år] 

Elvärmda 

[kWh/m
2
, år] 

 

Byggnadskategori/geografisk  

zon 

I II III I II III 

Bostäder 75 65 55 50 40 30 

Lokaler, grundvärde 70 60 50 50 40 30 

Lokaler, högsta tillägg för  

hygienluftflöde 

35 30 25 25 20 15 

Tabell 5: Målnivåer för främjande av NNE för större renoveringar av byggnader. Nivåerna 

avser högsta tillåtna energianvändning 

 Icke elvärmda 

[kWh/m
2
, år] 

Elvärmda 

[kWh/m
2
, år] 

Byggnadskategori/geografisk  

Zon 

 

I II III I II III 

Bostäder 

 

105 90 75 70 55 40 

Lokaler, grundvärde 

 

100 85 70 70 55 40 

Lokaler, högsta tillägg för  

Hygienluftflöde 

50 40 30 30 25 20 
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5. TILLÄGGISOLERING 

5.1 Utvändig  

Det är bra att tilläggsisolera väggar utvändigt på det sättet får den gamla väggen en högre 

temperatur (Isover, 2013c).  I och med att väggen får en högre temperatur blir den också 

torrare. Sett ur fukt och energisynpunkt är det bättre med utvändig tilläggsisolering än 

invändig. När man tilläggsisolerar väggen på utsidan bryter man dess köldbryggor vid t.ex. 

bjälklag och innervägganslutningar. Det kräver dock mycket arbete att tilläggsisolera på 

utsidan då man måste montera ned eller byta fasaden. Isoleringens tjocklek bestäms inte bara 

utifrån ekonomiska aspekter, andra faktorer som spelar in är fasadens utseende. Blir 

tilläggsisoleringen allt för tjock kan fönstren få försämrat ljusinsläpp samtidigt som man får 

mycket djupa fönsternischer. Även husets takfot blir kortare samtidigt som väggarna hänger 

utanför grunden. För att åtgärda dessa problem kan man bredda grunden, flytta ut fönstren och 

förlänga takfoten på huset. Den här typen av åtgärder brukar vara kostsamma och brukar 

vanligtvis göras om fasaden ändå ska bytas eller renoveras. (Energimyndigheten, 2009), se 

Figur 3.      

     
Figur 3. Utvändig, tilläggsisolering (Energimyndigheten, 2009) 
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5.2 Invändig 

Invändig tilläggsisolering används bland annat då man inte får ändra ett hus fasad då den kan 

anses vara av högt värde och omfattas av bevarandekrav. Då en vägg tilläggsisoleras inåt 

innebär det att väggen blir kallare vilket kan leda till problem med fukt. Fukt som kommer 

utifrån i form av regn torkar inte ut lika snabbt som tidigare då man inte har samma 

värmeläckage inifrån (Fastighetsägarnas Energiakademi, 2013). Vid invändig tilläggsisolering 

av lättbetongväggar och gamla tegelfasader kan det bli frostsprängning om isoleringen blir 

tjockare än 45mm. Lister och installationer måste i vissa fall monteras ned för att möjliggöra 

tilläggsisoleringen. Om det finns en ångspärr i form av plastfolie bör denna rivas, en ny längre 

ut i konstruktionen bör monteras för att undvika fuktproblem. Ökad invändig isolertjocklek 

kan till slut leda till höga fukthalter i väggen trots att det finns en ångspärr monterad, se Figur 

4.  Är tilläggsisoleringen inte tjockare än 45mm kan plastfolien vanligtvis sitta kvar utan att 

fuktproblem uppstår (Energimyndigheten, 2009).  

Köldbryggor är ett problem som kan vara svårt att bli av med vid invändig tilläggsisolering. 

Isoleringen bör byggas upp i två lager för att bryta köldbryggorna. Vanligtvis är det 

anslutningar mellan ytterväggar och bjälklagsanslutningar som utgör köldbryggor (Isover, 

2013b). Det som också bör nämnas vid invändig tilläggsisolering är att byggnaden förlorar 

boarea. (Swedisol, 2013a) 

 

Figur 4. Effekter av hur tilläggsisoleringen appliceras (Isover, 2013) 
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6. TEORI VIP  

6.1 Vad är VIP? 

6.1.1 Allmänt om VIP 

Vakuumisolering är en högprestandaisolering som också kallas för VIP (Vacuum Insulation 

Panel) och användes från början i kylar och frysar. Vakuumisoleringen har än så länge inte 

blivit vanlig som isolering i byggnader. Schweiz och Tyskland är ledande inom utvecklingen 

av tekniken för vakuumisoleringspaneler. Vakuumisoleringen utnyttjar vakuum med sin goda 

isoleringsförmåga, isoleringen har 5-10 gånger bättre isoleringsförmåga än vanlig traditionell 

isolering (Binz et al, 2005).  

VIP-paneler är vanligen mellan 10-40 mm tjocka och har ett lambdavärde runt 0,007 W/mK. 

Isoleringen används vanligen i utrymmen där det inte finns så mycket plats eftersom den är 

mycket tunn. Vakuumisoleringspanelerna är begränsade till sin storlek då de inte kan kapas i 

olika storlekar i efterhand, se Figur 5. 

 

          Figur 5. Vakuumisoleringspaneler(VIP) (Barsmark, 2013) 
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6.1.2 Kärna 

Kärnan i vakuumisoleringspaneler har till huvuduppgift att upprätthålla volymen och se till att 

panelernas form inte ändras (Alam et al, 2011). Vakuumet i panelen minskar 

värmetransporten som sker via konvektion, därför måste kärnmaterialet klara av det 

undertryck som skapas när gasen tas bort och vakuumet bildas. Kärnan ska vara stabil om 

panelen påverkas av yttre laster. Kärnmaterialet bör ha så liten porstorlek som möjligt och 

porerna bör vara öppna så att all gas kan tas bort.  

Kärnan kan bestå av flera olika material, det vanligaste i Europa är pyrogen kiseldioxid, även 

kallad fumed silica medan det i Asien är vanligare med glasfiber och öppna polyuretanceller.  

En kärna av kiseldioxid är väldigt stabil både vad gäller det temperaturspann som finns i 

byggnader men även mot yttre belastningar. Kiselkärnan åldras inte nämnvärt under dess 

användningstid, detta tack vara att den inte avger några gaser (Thorsell, 2006).  

 

    Figur 6. Kärna VIP (Simmler et al, 2005) 

Om det trots allt skulle bildas gaser och fukt via läckage absorberas dessa vilket innebär att ett 

ökat tryck i kärnan förhindras. Kärnor som är gjorda av andra material än kiseldioxid behöver 

innehålla getters och desiccants, dessa absorberar gaser och fukt, vilket kiselkärnan gör av sig 

själv (Baetens et al, 2010). 
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6.1.4 Skal/hölje 

Höljet som är runt kärnan är det mest sårbara i en vakuumisoleringspanel. Det är ett skal som 

gör att vakuumet bibehålls genom att inte släppa igenom atmosfäriska gaser eller fukt. Skulle 

det tränga in vattenånga eller luft till kärnan försämras vakuumet och det innebär att 

värmetransporten genom konvektion och ledning ökar (Thorsell, 2006). Höljet är det som 

påverkar VIP: ens livslängd.  

Höljet består ofta av tre olika material ett inre material som fungerar som försegling, ett 

mellanlager som är en form av barriär och ett yttre som ska skydda de andra lagren. Det 

skyddande lagret består ofta av polyetylentereftalat (PET) p.g.a. dess skyddsförmåga och låga 

kostnad.  

Mellanskiktets funktion är att inte släppa igenom gaser och vattenångor genom transmission. 

Skiktet kan bestå av ett till tre lager av material beroende på hur pass bra barriär som vill 

uppnås. Det vanligaste är att ett trelagersskikt används. Skikten består av en tunn 

aluminiumfolie eller ett metalliserat skikt av polymer. Skiktet av polymer består antingen av 

polyetylentereftalat (PET) eller polypropen (PP). 

Det innersta lagret tätar mot kärnmaterialets brister i skarvar. Detta skikt bidrar med ca 30 % 

av den totala gasgenomträngningen. Material som används som tätande skikt är 

lågdensitetspolyetylen (LDPE) eller högdensitetspolyeten (HDPE).  För att få det inre lagret 

tätt värmer man ihop två skarvar under högt tryck (Alam et al, 2011). 
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Figur 7. Visar hur isoleringsförmågan förändras med trycket, fumed silica betyder kiseldioxid (Baetens et al, 

2009)  

6.1.3 Livslängd  

Livslängden för en vakuumisoleringspanel bestäms av trycket i panelen. En panel har ner 

emot 1/100 av normalt lufttyck, men med tiden förändras trycket i panelen. Fukt och gaser 

tränger in i panelen på grund av tryckskillnaderna Kärnmaterialet är därför en viktig faktor, ju 

längre kärnmaterialet kan binda fukt och gas desto längre behåller vakuumisoleringen sina 

egenskaper. De tekniska kraven för en VIP kan skiljas från varandra, detta gör att två paneler 

som är exakt lika kan ha olika livslängd beroende på vilka krav som ställs. Om ena panelens 

krav är ett lågt λ-värde får den kortare livslängd än en panel där kraven inte är lika höga, för 

att den tillåta genomträngningen av fukt och gaser då är högre. 

   

Brister i höljet och dess svetsade skarvar är de fel som märks först, är det brister i dessa 

försvinner vakuumet och trycket ökar redan under de första dagarna. Kiseldioxidkärnan gör 

att trycket i panelen behålls längre vid genomträngning av gas- och vattenmolekyler.  

De tre faktorer som brukar definiera livslängden är tryckökningen, fuktinnehållet och 

påverkan från getters och dessicants. Livslängden som anges av tillverkarna varierar mellan 

30-50 år beroende på tillverkare. I Figur 7 visas det hur kiseldioxid påverkas av 

tryckförändring jämfört med andra kärnmaterial. (Baetens et al, 2010).  
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Andra faktorer som påverkar VIP:ens livslängd är:   

 Storlek på panelen: Är panelens volym stor så är högre halter av gas- och 

fuktgenomträngning tillåten. Kraven på sömmen blir också lägre då det är en större 

volym. Diffusionen genom panelen blir då också av högre vikt än själva sömmen. 

 Kvaliten på tillverkningen: Det är av stor vikt att kvalitén säkerhetställs på fabriken 

innan den skickas iväg. De bör tillverkas på ett bra sätt så att framtida fel undviks. 

 Vilka komponenter som ska ingå: komponenternas kvalité och tekniska egenskaper är 

av stor vikt för den önskade livslängden.  

 Förhållanden: Om vakuumpanelen ofta blir utsatt för fukt, strålning och andra faktorer 

som bryter ner och förstör panelen minskas livslängden.  

 Hantering: Då panelen skall hålla vakuumet måste panelen vara mycket tät. Detta 

medför att den är mycket känslig vid hantering, minsta rispa kan orsaka att vakuumet 

försvinner och därmed att livslängden förkortas. 

 

(Thorsell, 2006) 
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6.2 Olika sorters VIP 

Då vakuumisolering ännu är en relativt ny byggkomponent är det inte självklart vad man 

använder sig av för teknik för att applicera den i byggnaderna. I det här avsnittet beskrivs 

olika byggsätt för några av de produkter som finns i Sverige samt vad de har för egenskaper.  

6.2.1 Isover Vacupad 007 

VacuPad Integra UVP 007 är en vakuumisolering som marknadsförs av Isover. Dess kärna 

består av kvarts som är vakuumförpackad inkapslad med flera lager aluminium. 

Vakuumskivan är dessutom klädd med 3mm MDF-skiva på båda sidor för att ge ett extra 

skydd samt för att kunna montera den genom spikning eller skruvning, se Figur 8. Produktens 

totala tjocklek inklusive MDF-skivorna är 31mm och kan fås i två standarddimensioner, 

500x450 mm och 1000x450 mm. Värmekonduktiviteten för den vakuumförpackade delen är 

0,007 W/mK (Isover, 2013a).   

 

 

 Figur 8. Montering VacuPad (Isover, 2013a) 
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6.2.2 SPU-XT 

SPU har vakuumpaneler som är 22mm tjocka. Värmekonduktiviteten för dessa är 0,007W/mK 

och kan måttbeställas för projektet. SPU marknadsför även vakuumpaneler där 

vakuumpanelen är klädd med polyuretan på båda sidor för att skydda vakuumpanelen, se 

Figur 9. Vakuumpanelerna med polyuretan kan beställas med olika tjocklek på 

polyuretanskikten. SPU:s vakuumpaneler monteras genom att limning. SPU anger att den 

förväntade livslängden beräknas till 50 år för sin vakuumisolering (SPU-ISOLERING, 2013). 

 

 

    Figur 9. Polyuretantäckt VIP (SPU-ISOLERING, 2013) 

6.2.3 Vaku-isotherm 

Vaku-isotherm är en tysktillverkad produkt som marknadsförs av Termo Teknik Edéus AB i 

Sverige. Vaku-isotherms enklaste paneler har en tjocklek på 25mm och en 

värmekonduktivitet som uppges av tillverkare vara 0,007 W/mK (Termo Teknik Edéus AB, 

2013). Vaku-isotherms vakuumpaneler kan även beställas klädda med polyuretan för att 

skydda vakuumpanelen, se Figur 10. Standardmåtten för panelerna är 1000x600, 1000x300, 

600x500 och 600x250 mm (Vaku-isotherm, 2013).    

 

 
                          Figur 10. Polyuretantäckt VIP (Vaku-isotherm, 2013) 
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6.3 Fördelar och nackdelar 

 

Vakuumisoleringspaneler 

Vakuumisolering har än så länge inte spridit sig på marknaden, trots att dess 

värmeisoleringsegenskaper är mycket goda. En vakuumisoleringspanel har 5-10 gånger bättre 

värmeisoleringsförmåga än vanlig minerallull, vilket gör panelen väldigt eftertraktad ur 

energisynpunkt. Panelerna är väldigt tunna vilket gör dem bra för väggar där det inte går att 

isolera med tjockare isolering. Tack vare att panelerna är lätta blir inte konstruktionen lika 

tung som med mineralull då man behöver använda träreglar. Höljet på panelerna är fukttätt 

vilket gör att de fungerar som fuktspärr om tejp sätts mellan skarvarna. För passivhus och 

lågenergihus är de tjocka väggarna ett problem, vilket vakuumisoleringspanelerna kan lösa.  

När VIP:en har monterats kan det uppstå problem. Vakuumisoleringspanelerna är gjorda för 

att inte släppa igenom någon fukt eller luft. Man bör ta hänsyn till det vid användning av 

dessa. Stora fuktproblem kan uppstå om den gamla fuktspärren behålls och fukt hamnar 

mellan de båda fuktspärrarna.  Används vakuumisoleringspanelen vid utvändig 

tilläggsisolering kan den bidra till att fukt inte kan transporteras ut genom byggnaden och blir 

kvar i konstruktionen. Skarvarna är även en av vakuumisoleringens stora svagheter, 

metallhöljet med sin goda värmeledningsförmåga gör att dessa bildar köldbryggor. En annan 

svaghet hos vakuumisoleringspanelerna är att de lätt går sönder vilket förstör vakuumet och 

därför krävs det mycket planering vid projekteringen om hur man ska hantera dem. Det går 

inte att skära panelerna för då försvinner vakuumet, detta är också viktigt att beakta i 

projekteringsstadiet. VIP: en är ca 8-10 gånger dyrare än vanlig isolering vilket inte gör den 

speciellt eftertraktad. Livslängden hos VIP är begränsad då vakuumet försvinner med tiden. 

När väl panelerna är installerade i konstruktionen är det med hjälp av värmekamera som 

eventuella defekter kan spåras vilket gör det ganska svårt att upptäcka dessa. Än så länge sker 

ingen tillverkning i Sverige vilket gör att det blir långa transportsträckor för att frakta VIP: en. 
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Mineralull  

Fördelen med vanlig traditionell isolering, se Figur 11, är att det är en väl beprövad teknik, 

som de flesta kan använda hemma, den är även billig. Isolerskivorna går lätt att kapa till de 

mått som behövs utan att det påverkar deras funktioner, vilket gör den mycket smidig att 

använda. Isoleringen har näst intill obegränsad livslängd eftersom den inte är känslig mot 

skador. Nackdelar som finns med mineralull är att den inte isolerar lika bra som 

vakuumisolering vilket gör att det krävs tjockare lager.  

 

           Figur 11. Mineralull (K-rauta, 2013) 

Vakuumisolering 

Fördelar Nackdelar 
Energieffektiv. 

 

Dyr att köpa. 

Tunn isolering ger mindre minskning av area vid 

invändig tilläggsisolering. 

 

Ömtålig. 

Står emot fukt. 

 

Köldbryggor i skarvar. 

Lägre vikt på konstruktionen. 

 

Begränsad livslängd. 

Tunnare isolering ger tunnare väggar vid nybyggnad. 

 

Kräver extra planering vid projektering 

 Kräver extra utbildning i varsamhet vid hantering och 

montering 

 

Mineralull 

Fördelar Nackdelar 
Billig isolering. 

 

Tunga konstruktioner. 

Lätt material. 

 

Dåligt värmemotstånd. 

Enkelt att hantera, ingen extra utbildning krävs Mer material ger tjockare konstruktioner. 

 

Enkelt att beskära till olika storlekar. Mindre uthyrbar yta vid invändig tilläggsisolering. 

 

Väl beprövat.  

 

Inte ömtålig. 
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7. EKONOMI 

Den ekonomiska undersökningen bygger på ritningsunderlag från Gavlegårdarna där den 

nuvarande boarean har beräknats för samtliga fem våningsplan i byggnaden, för ritning se 

Bilaga B. Därefter räknades den nya boarean fram efter invändig tilläggsisolering. Då 

invändig tilläggsisolering med vakuumisolering sparar boarea jämfört med traditionell 

mineralullsisolering kommer hyresintäkterna att bli mindre om man tilläggsisolerar med 

mineralull. Vi beräknade därför hur stora hyresintäkterna blev efter tilläggsisolering med 

vakuumisolering och mineralull. Hyreskostnaden per kvadratmeter baserades på 

Gavlegårdarnas hyra som enligt Lars Lennmalm var 910kr/m
2
. Även två beräkningar med 

andra hyreskostnader gjordes. Dessa hyreskostander var för Stockholm och Uppsala. Priset 

per kvadratmeter var 1154 kr i Stockholm och 1015 kr i Uppsala (SCB, 2013).   

7.2 Kostnadsberäkningar 

7.2.1 Pay Off  

Pay Off metoden är en vanlig metod att använda sig av då man snabbt vill få en överblick om 

en investering kan tänkas vara lönsam eller inte. För att beräkna återbetalningstiden för 

investeringen dividerar man investeringskostnaden med den årliga besparingen, man får då 

fram återbetalningstiden. Tillexempel om en byggnad genomgår energibesparande åtgärder 

till en kostnad av 200 000 kr och den årliga besparingen blir 20 000 kr är återbetalningstiden 

tio år. Pay Off metoden tar dock inte hänsyn till investeringens livslängd och vi använde oss 

därför av en beräkningsmodell som tar hänsyn till detta (Edkalkyl, 2013). 

7.2.2 LCC 

LCC står för Life Cycle Cost (livscykelkostnad). Livscykelkostnaden är den totala kostnaden 

för en investering under dess livslängd. Produktens energianvändning under livslängden 

spelar oftast en större roll än vad investeringskostnaden för produkten gör. Då man ska 

investera i nya produkter är det viktigt att man inte bara tar hänsyn till inköpspriset utan också 

till underhållskostnader och energikostnader (Energimyndigheten, 2013b).  

De faktorer vi har tagit hänsyn till då vi beräknade livscykelkostnaden för de olika 

tilläggsisoleringarna var: 

 Investeringskostnad 

 Hyreskostnad 

 Energikostnader 

 Brukstid 
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Nusummesfaktorn 

Under produktens livslängd räknas energi och underhållskostnaderna om med 

nuvärdesfaktorn till dagens penningvärde. Då man använder sig av denna metod kan 

investerings, energi och underhållskostnaderna jämföras med varandra (Energimyndigheten, 

2013b). Inflationen bör man ta hänsyn till om investeringen har en lång brukstid. Man 

använder då realbelopp. Kalkylräntan beskriver vilka krav som företag har på sina 

investeringar (Akander et al, 2012).    

r - står för real kalkylränta som är kalkylräntan minus inflationen. 

p - står för real energiprisökning och är energipriset minus inflationen. 

n - står för den beräknade brukstiden. 

 

Nettoräntan är: f 

             
     

     
 

Nusummefaktorn NUS är: 

         
     

     
  

        
 

(Akander et al, 2012) 

LCCenergi = NUSenergi x Energipris x Energianvändning 

 

LCChyra = NUShyra x Hyreskostnad/m
2 

x Minskad boarea 

 

LCCtot = Investering + LCCenergi + LCChyra 
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8. RESULTAT 

8.1 Energianvändning 

8.1.1 Byggnad utan tilläggsisolering 

Byggnadens energianvändning simulerades i programmet BV2 där energianvändningen var 

153kWh/m
2
, år innan tilläggsisolering, se Figur 12.    

 

Figur 12. Energianvändning utan tilläggsisolering (BV2, 2013)   
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8.1.2 Byggnad tilläggisolerad med VIP 

Byggnadens energianvändning blev 138 kWh/m
2
, år efter en simulerad tilläggsisolering med 

VIP, se Figur 13. Atemp för byggnaden minskade från 2480 m
2
till 2446 m

2
.
 
 
 

 

Figur 13. Energianvändning tilläggsisolerad med VIP (BV2, 2013)   
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8.1.3 Byggnad tilläggsisolerad med mineralull 

Byggnadens energianvändning blev 140 kWh/m
2
, år efter simulerad tilläggsisolering med 

mineralull, se Figur 14. Atemp för byggnaden minskade från 2480 m
2 

till 2390 m
2
. 

 

Figur 14. Energianvändning tilläggsisolerad med VIP (BV2, 2013)   
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8.2 Priser  

Priserna för vakuumisolering varierar beroende på antalet paneler som köps, samt om de är 

klädda med polyuretan eller inte, se Tabell 6. Om man beställer måttanpassade 

vakuumpaneler påverkar även det priset, se Bilaga C. Valutakursen spelar också in på priset 

då vissa leverantörer anger sina priser i euro. Priset baseras på valutakursen för en euro som 

var 8,59 kr 2013-05-17. Priserna för VIP kan därför svänga. En euro kostade föregående år 

9,16 kr 2012-05-17 (Euroinvestor, 2013).  

     

Tabell 6. Prisuppgifter för några olika isoleringsprodukter samt för vanlig träregel. 

 Pris/m
2
 Referens 

Isover Vacupad 007 

 

1450 kr med MDF-

skiva 

(Isover, 2013) 

SPU-XT 

 

100 euro utan 

polyuretan  

(860 kr)  

(SPU, 2013) 

(Valuta.se, 2013) 

Vaku-isotherm 

 

75 euro utan 

polyuretan  

(650 kr) 

(TTE, 2013) 

(Valuta.se, 2013) 

Isover 95 mm UNI-

skiva 36 

41,7kr (Beijer, 2013) 

Isover 70 mm UNI-

skiva 36 

35,45kr (Beijer, 2013) 

 

 

  

 Pris/lpm Referens 

Träregel 45x70 

 

14,1 kr (Beijer, 2013) 
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8.3 LCC-beräkningar 

I nedanstående tabeller redovisas Excelberäkningar av livscykelkostnader vid invändig 

tilläggsisolering samt en beräkning där ingen tilläggsisolering har gjorts. Våra LCC-

beräkningar redogör för huruvida det är ekonomiskt eller inte att tilläggsisolera med VIP 

istället för mineralull. Resultatet baseras på brukstiden för tilläggsisolering och inte 

livslängden. Brukstiden användes därför att man antar att isoleringen inte kommer att sitta 

monterad i byggnaden längre än sin brukstid. Den totala LCC-kostnaden för de olika 

investeringarna visar att det i dagsläget inte är ekonomiskt att använda sig av 

vakuumisoleringspaneler istället för mineralull vid tilläggsisolering i Gävle och Uppsala. 

Däremot var det ekonomiskt att använda VIP i Stockholm.  Att inte tilläggsisolera byggnaden 

visade sig vara mest ekonomiskt jämfört med att tilläggsisolera byggnaden med mineralull 

eller VIP.     

  



32 
 

Tabell 7. Livscykelkostnader för VIP och mineralull i Gävle 

LCC VIP Gävle 

 
LCC mineralull Gävle 

      

 
      

Real kalkylränta energi 3%   

 
Real kalkylränta energi 3%   

Energiprisökning fjärrvärme 3%   

 
Energiprisökning fjärrvärme 3%   

Real kalkylränta hyra 3%   

 
Real kalkylränta hyra 3%   

Hyresökning 2,40%   

 
Hyresökning 2,40%   

      

 
      

Nettoränta fjärrvärme 5,83%   

 
Nettoränta fjärrvärme 5,83%   

Nettoränta hyra 5,27%   

 
Nettoränta hyra 5,27%   

      

 
      

Area vägg 1275,75 m2 

 
Area vägg 1275,75 m2 

Area tilläggsisolering 34,11 m2 

 
Area tilläggsisolering 91,6 m2 

Atemp  2446 m2 

 
Atemp  2390 m2 

Pris/m2 isolering 830 kr 

 
Pris/m2 isolering inkl.träregel 98 kr 

      

 
      

Investeringskostnad 1058873 kr 

 
Investeringskostnad 125024 kr 

Årlig energianvändning BV2 138 
kWh/m2 
år 

 
Årlig energianvändning BV2 140 

kWh/m2 
år 

Total energianvändning 337548 kWh/år 

 
Total energianvändning 334600 kWh/år 

      

 
      

Nuvarande energipris 0,5 kr/kWh 

 
Nuvarande energipris 0,5 kr/kWh 

Nuvarande hyra 910 kr/m2 

 
Nuvarande hyra 910 kr/m2 

Brukstid, år 40   

 
Brukstid, år 40   

NUS energi 15,38   

 
NUS energi 15,38   

NUS hyra 16,54   

 
NUS hyra 16,54   

      

 
      

LCCenergi 2596388 kr 

 
LCCenergi 2573712 kr 

LCC hyresminskning 513263 kr 

 
LCC hyresminskning 1378332 kr 

      

 
      

LCC total 4168524 kr 

 
LCC total 4077068 kr 
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     Tabell 8. Livscykelkostnad för ursprunglig modell 

LCC ursprunglig byggnad  

      

Real kalkylränta energi 3%   

Energiprisökning fjärrvärme 3%   

Real kalkylränta hyra 3%   

Hyresökning 0,00%   

      

Nettoränta fjärrvärme 5,83%   

Nettoränta hyra 0,00%   

      

Area vägg 1275,75 m2 

Area tilläggsisolering 0 m2 

Atemp  2480 m2 

Pris/m2 isolering 0 kr 

      

Investeringskostnad 0 kr 

Årlig energianvändning BV2 153 kWh/m2 år 

Total energianvändning 379440 kWh/år 

      

Nuvarande energipris 0,5 kr/kWh 

Nuvarande hyra 0 kr/m2 

Brukstid, år 40   

NUS energi 15,38   

NUS hyra 0,00   

      

LCCenergi 2918618 kr 

LCC hyresminskning 0 kr 

      

LCC total 2918618 kr 
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LCC diagram  

Figur 15 visar LCC med pris/m
2
 för vakuumisolering. Figuren visar att VIP blir ekonomiskt 

jämfört med mineralull i vår undersökning vid en kostnad av 760kr/m
2
 förutsatt att 

mineralullspriset är konstant. Mineralullspriset inkl. träreglar är 98kr/m
2
. 

 

Figur 15.  LCC diagram kostnad isolering 
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Tabell 9. Livscykelkostnader för VIP och mineralull i Uppsala 

LCC VIP Uppsala 
 

LCC mineralull Uppsala 

      
 

      

Real kalkylränta energi 3%   
 

Real kalkylränta energi 3%   

Energiprisökning fjärrvärme 3%   
 

Energiprisökning fjärrvärme 3%   

Real kalkylränta hyra 3%   
 

Real kalkylränta hyra 3%   

Hyresökning 2,40%   
 

Hyresökning 2,40%   

      
 

      

Nettoränta fjärrvärme 5,83%   
 

Nettoränta fjärrvärme 5,83%   

Nettoränta hyra 5,27%   
 

Nettoränta hyra 5,27%   

      
 

      

Area vägg 1275,75 m2 
 

Area vägg 1275,75 m2 

Area tilläggsisolering 34,11 m2 
 

Area tilläggsisolering 91,6 m2 

Atemp  2446 m2 
 

Atemp  2390 m2 

Pris/m2 isolering 860 kr 
 

Pris/m2 isolering inkl.träregel 98 kr 

      
 

      

Investeringskostnad 1097145 kr 
 

Investeringskostnad 125024 kr 

Årlig energianvändning BV2 138 
kWh/m2 
år 

 
Årlig energianvändning BV2 140 

kWh/m2 
år 

Total energianvändning 337548 kWh/år 
 

Total energianvändning 334600 kWh/år 

      
 

      

Nuvarande energipris 0,5 kr/kWh 
 

Nuvarande energipris 0,5 kr/kWh 

Nuvarande hyra 1015 kr/m2 
 

Nuvarande hyra 1015 kr/m2 

Brukstid, år 40   
 

Brukstid, år 40   

NUS energi 15,38   
 

NUS energi 15,38   

NUS hyra 16,54   
 

NUS hyra 16,54   

      
 

      

LCCenergi 2596388 kr 
 

LCCenergi 2573712 kr 

LCC hyresminskning 572486 kr 
 

LCC hyresminskning 1537371 kr 

      
 

      

LCC total 4266019 kr 
 

LCC total 4236107 kr 
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Tabell 10. Livscykelkostnader för VIP och mineralull i Stockholm 

LCC VIP Stockholm 
 

LCC mineralull Stockholm 

      

 
      

Real kalkylränta energi 3%   

 
Real kalkylränta energi 3%   

Energiprisökning fjärrvärme 3%   

 
Energiprisökning fjärrvärme 3%   

Real kalkylränta hyra 3%   

 
Real kalkylränta hyra 3%   

Hyresökning 2,40%   

 
Hyresökning 2,40%   

      

 
      

Nettoränta fjärrvärme 5,83%   

 
Nettoränta fjärrvärme 5,83%   

Nettoränta hyra 5,27%   

 
Nettoränta hyra 5,27%   

      

 
      

Area vägg 1275,75 m2 

 
Area vägg 1275,75 m2 

Area tilläggsisolering 34,11 m2 

 
Area tilläggsisolering 91,6 m2 

Atemp  2446 m2 

 
Atemp  2390 m2 

Pris/m2 isolering 860 kr 

 
Pris/m2 isolering inkl.träregel 98 kr 

      

 
      

Investeringskostnad 1097145 kr 

 
Investeringskostnad 125024 kr 

Årlig energianvändning BV2 138 
kWh/m2 
år 

 
Årlig energianvändning BV2 140 

kWh/m2 
år 

Total energianvändning 337548 kWh/år 

 
Total energianvändning 334600 kWh/år 

      

 
      

Nuvarande energipris 0,5 kr/kWh 

 
Nuvarande energipris 0,5 kr/kWh 

Nuvarande hyra 1154 kr/m2 

 
Nuvarande hyra 1154 kr/m2 

Brukstid, år 40   

 
Brukstid, år 40   

NUS energi 15,38   

 
NUS energi 15,38   

NUS hyra 16,54   

 
NUS hyra 16,54   

      

 
      

LCCenergi 2596388 kr 

 
LCCenergi 2573712 kr 

LCC hyresminskning 650886 kr 

 
LCC hyresminskning 1747907 kr 

      

 
      

LCC total 4344419 kr 

 
LCC total 4446643 kr 
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Figur 16 visar LCC med hyreskostnader för olika städer. Figuren visar att LCC för VIP blir 

mindre än för mineralull i Stockholm. 

 

Figur 16. LCC diagram för tilläggsisolering i Gävle, Uppsala respektive Stockholm  
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8.4 Boarea 

Vår undersökning byggde på att man var tvungen att tilläggsisolera byggnaden inåt på grund 

av bevarandekrav. Boarean skulle därför komma att bli mindre vilket minskar hyresintäkterna. 

Beräkningar för väggarnas U-värde gjordes för att se hur mycket isolering som skulle behövas 

för att nå U-värdet 0,18 W/m
2
K, se Bilaga A. Beräkningarna visade att väggarna i byggnaden 

skulle behöva tilläggsisoleras med 165 mm mineralull och 25 mm VIP. Resultatet om man 

tilläggsisolerar med VIP istället för mineralull blir att man spar ca 0,140 m
2
 boarea per 

löpmeter yttervägg i byggnaden, se Figur 17. De större hyresintäkterna vid tilläggsisolering 

med VIP blev dock inte tillräckligt stora för att finansiera det högre priset.   

 

         Figur 17. Jämförelse av väggtjocklekar vid isolering med VIP respektive mineralull. 
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9. DISKUSSION/SLUTSATS 

För att uppfylla delmålet för energianvändning hos byggnader till 2021 krävs att äldre 

byggnader energieffektiviseras. Detta försvåras dock av att många äldre byggnaders fasader 

omfattas av bevarandekrav, vilket gör att man i vissa fall måste tilläggsisolera byggnaderna 

inåt. Vakuumisolering med sina goda isoleringsegenskaper kan därför vara en framtida 

lösning för att uppfylla målen för energianvändning i äldre byggnadsbestånd.   

 

LCC-kostnaderna för VIP visade sig bli större än för mineralull vid invändig tilläggsisolering 

med en brukstid på 40 år i Gävle och Uppsala. VIP är ännu ett nytt isoleringsmaterial inom 

byggsektorn och har ett högt pris i förhållande till mineralull. Byggsystemen för VIP skulle 

behöva utvecklas då det i dagsläget är lite oklart hur man bör bygga med VIP för att undvika 

skador på VIP-panelerna, undvika fuktproblem samt få det ekonomiskt lönsamt.  

 

Våra beräkningar visade att VIP är dyrt jämfört med mineralullsisolering. Vakuumisolering 

kan dock bli användbart i framtiden om priserna sjunker. I resultatet för våra beräkningar 

redovisas det vilken kostnad en VIP får ha för att vara ekonomisk jämfört med mineralull i 

dagsläget. Priset för att VIP skulle bli lönsam i en stad som Gävle hamnade priset på 760 

kr/m
2
.  

 

I våra beräkningar valde vi att använda priset för SPU:s VIP. Detta gjorde vi därför att vi 

ansåg att uppgifterna från återförsäljaren av Vaku-isotherm var osäkra då de angav ett lägre 

lambdavärde för sin produkt än vad tillverkaren i Tyskland gjorde i sitt produktdatablad. 

Anledningen till att vi inte valde att göra någon kostnadsberäkning för Isovers 

vakuumisolering var att priset var för högt för att det skulle bli ekonomiskt att använda i 

större volymer.  

 

Då priserna från två av återförsäljarna angavs i euro innebär det att priset kan variera mycket 

beroende på valutakursen. Detta gör att det blir svårt att veta det exakta priset då 

tillverkningen inte sker i Sverige och man är tvungen att importera VIP.  

Att använda VIP som invändig tilläggsisolering minskar areaförlusterna jämfört med 

mineralull. Detta gör att VIP i dagsläget lämpar sig för användning i trånga utrymmen där 

man vill ha tunna väggar. Vakuumisoleringen har bättre isoleringsförmåga än mineralull, 
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vilket gör att om man ska isolera med en viss tjocklek får man lägre U-värde på 

konstruktionen. Det innebär att man får lägre energiförluster.   

De nackdelar som finns med att använda VIP är att den i dagsläget är väldigt känslig vilket 

gör att den inte är optimal att använda inom husbyggnation. Om spik eller skruv skadar höljet 

förlorar isoleringen sina egenskaper och måste bytas. Eftersom VIP är omtåligt och inte kan 

beskäras på byggarbetsplatsen krävs det noggrann planering för att kunna använda den. 

Mineralull kan beskäras på plats vilket gör den mer lättanvänd än VIP. Detta talar starkt för 

mineralull istället för VIP. 

Då köldbryggor uppstår i skarvarna mellan panelerna bör man använda två lager med 

förskjutna skarvar för att bryta dessa. En annan lösning skulle vara att använda större paneler 

vilket minskar köldbryggornas längd i form av skarvar. Vakuumisoleringens hölje består 

delvis av metall som leder värme bra vilket gör att det blir värmeförluster i skarvarna.   

VIP är fukttät vilket gör att man måste se till att man inte får två fuktspärrar i en vägg vid 

tilläggsisolering. Detta kan innebära att man måste demontera stora delar av befintliga väggar 

för att ta bort en eventuell fuktspärr vilket medför extraarbete.   

Den slutsats som vi dragit är att VIP är ett framtida byggnadsmaterial under utveckling som i 

dagsläget endast är ekonomiskt i större städer med högre hyrespriser. VIP kan dock vara 

användbart i mindre städer där man behöver tunna väggkonstruktioner. 
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11. BILAGOR 

A 

U-värden mineralull 

U-värde  
Väggtyp 120mm 
Eternit     

  Material Tjocklek (m) λ-värde (W/mK) 
R-Värde 
(m2K/W)   

1 Gips 0,013 0,25 0,052   

2 MU+trä 0,095 0,042 2,261905   

3 Et.skiva 0,012 0,6 0,02   

4  Trä 0,07 0,14 0,5   

5 MU+trä 0,07 0,036 1,944444   

6 MU 0,095 0,036 2,638889   

Rsi & Rse       0,17   

Summa   0,355   7,587238   

            

U-medelvärde (W/m2K) 0,15       

Uu   0,147428045       

Uλ   0,152184598       

            

U-värde 
Väggtyp 300mm 
puts     

  Material Tjocklek (m) λ-värde (W/mK) 
R-Värde 
(m2K/W)   

1 Lättbetong 0,27 0,17 1,588235   

2 Puts 0,03 1 0,03   

3 Trä 0,07 0,14 0,5   

4 MU+trä 0,07 0,036 0,5   

5 MU 0,095 0,036 2,638889   

Rsi & Rse       0,17   

Summa   0,535   5,427124   

            

U-medelvärde (W/m2K) 0,186968307       

Uu   0,206538922       

Uλ   0,170785509       
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U-värde      
Väggtyp 
300mm panel     

  Material 
Tjocklek 
(m) 

λ-värde 
(W/mK) 

R-Värde 
(m2K/W)   

1 Lbetong 0,27 0,17 1,588235   

2 MU 0,045 0,036 1,25   

3 Träpanel 0,022 0,14 0,157143   

4   0,07 0,14 0,5   

5 MU+trä 0,07 0,036 1,944444   

6 MU 0,095 0,036 2,638889   

7     1 0   

8     1 0   

9     1 0   

Rsi & Rse       0,17   

Summa   0,572   8,248711   

            

U-medelvärde 
(W/m2K)   0,148636       

Uu   0,160688       

Uλ   0,138266       

            

Fasader   Söder Väster Norr Öster 

  H (m) 12,5 12,5 12,5 12,5 

  B (m) 20,52 30,51 20,52 30,51 

  Area (m2) 256,5 381,375 256,5 381,375 

  Eternit (m2) 20,7 37,4 8,3 30,3 

  Träpanel (m2) 14,2 27,08 0 33,04 

  Puts (m2) 221,6 316,895 248,2 318,035 

Andel Eternit   0,080702 0,098066208 0,032359 0,079449 

Andel Träpanel   0,055361 0,071006227 0 0,086634 

Andel Puts   0,863938 0,830927565 0,967641 0,833917 

U-medelvärde totalt   0,181844 0,180598457 0,185765 0,180692 

            

Golvarea (m2)           

496           

Fönsterarea (m2)   Söder Väster Norr Öster 

329   75,5 129,4 16,5 107,6 
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Bredd mat.skikt Andel mat.   

0,045 0,075   

0,555 0,925   

R-värde för material utan inhomogent 
skikt     

0,222     

λ MU+Trä 0,0438   

Rλ 2,390949772   

Uλ 0,418243834   

λ MU 0,036   

tjocklek MU 0,095 m 

tjocklek min +trä 0,07 m 
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U-värden VIP 

U-värde  
Väggtyp 120mm 
Eternit   

  Material Tjocklek (m) λ-värde (W/mK) R-Värde (m2K/W) 

1 Gips 0,013 0,25 0,052 

2 MU+trä 0,095 0,042 2,261904762 

3 Et.skiva 0,012 0,6 0,02 

4 VIP 0,025 0,007 3,571428571 

5     1 0 

6     1 0 

7     1 0 

8     1 0 

9     1 0 

Rsi & Rse       0,17 

Summa   0,145   6,075333333 

          

U-värde (W/m2K) 0,16     

          

U-värde 
Väggtyp 300mm 
puts   

  Material Tjocklek (m) λ-värde (W/mK) R-Värde (m2K/W) 

1 Lättbetong 0,27 0,17 1,588235294 

2 Puts 0,03 1 0,03 

3 VIP 0,025 0,007 3,571428571 

4     1 0 

5     1 0 

6     1 0 

7     1 0 

8     1 0 

9     1 0 

Rsi & Rse       0,17 

Summa   0,325   5,359663866 

          

U-värde (W/m2K) 0,186578865     
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U-värde  
Väggtyp 300mm 
panel     

  Material Tjocklek (m) λ-värde (W/mK) R-Värde (m2K/W)   

1 Lbetong 0,27 0,17 1,588235294   

2 MU 0,045 0,036 1,25   

3 Träpanel 0,022 0,14 0,157142857   

4 VIP 0,025 0,007 3,571428571   

5     1 0   

6     1 0   

7     1 0   

8     1 0   

9     1 0   

Rsi & Rse       0,17   

Summa   0,362   6,736806723   

            

U-värde (W/m2K) 0,14843828       

            

Fasader   Söder Väster Norr Öster 

  H (m) 12,5 12,5 12,5 12,5 

  B (m) 20,52 30,51 20,52 30,51 

  Area (m2) 256,5 381,375 256,5 381,375 

  Eternit (m2) 20,7 37,4 8,3 30,3 

  
Träpanel 
(m2) 14,2 27,08 0 33,04 

  Puts (m2) 221,6 316,895 248,2 318,035 

Andel Eternit   0,080701754 0,098066208 0,032358674 0,079449 

Andel 
Träpanel   0,055360624 0,071006227 0 0,086634 

Andel Puts   0,863937622 0,830927565 0,967641326 0,833917 

U-värde   0,182694 0,181715 0,185868 0,181528 
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B 
Ritning bottenplan  
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Ritning plan 1-4 

 
  



50 
 

C 

Produktinfo 

Isover 
Hej Hampus och Josef, 
Här har ni lite info. 
Temperaturintervall: högsta användningstemperatur är från -50 till +80 grader. 
Se bif. produktdatablad. 
Skickar även med produktdatablad på VacuPad. 
På standardprodukter så är det minkvanitet 20st paneler =>     9,88 m2 för 1000x494 
                                                                                         6,48 m2 för  500x494 
Priset är följande för minkvantiteten:   
726 SEK/st för 1000x494   (20st paneler)  
549 SEK/st för 500x494  (40st paneler)  
Leveranstiden är för standardprodukter är  7 arbetsdagar. 
Önskar du annat format offereras pris på begäran samt att leveranstiden är 25 arbetsdagar.    
Mvh 
  

Hanne Dybro  
Utvecklingsingenjör 

Saint-Gobain Isover AB  
SE-267 82 Billesholm • Sweden  
Tel: +46 (0)42-840 00 • Fax: +46 (0)42-844 52  
Tel direkt: +46 (0)42-84614 • Mobil: +46 (0)70 5184614  
E-post: hanne.dybro@saint-gobain.com 

 

 

SPU 
Hej, 
 

Va roligt att höra att ni gör ert EX om vakuumisoleringar och vill veta mer om vår produkt. 
  
Priset är så gott som hopplöst att svara på, det varierar på tjocklek och storlek. 
En vakuumpandel 22 mm kostar ca: 100 Euro /m² och en 40 mm kostar ca 40 Euro m² och SPU som 
skyddar på bägge sidor kostar ca samma fast per kubik meter. Observera att detta är ungefärliga 
priser och kan variera i båda riktningarna. 
  
Jag bifogar en kort presentation om SPU EX där ni kan läsa lite mer. 
  
Om ni har mer frågor så får ni gärna kontakta mig igen. 
  
Ha en toppendag! 
  
Med vänlig hälsning 

  
Lisa Dahlgren 

Säljkoordinator 
www.spu-isolering.se 

 

tel:%2B46%20%280%2942-840%2000
tel:%2B46%20%280%2942-844%2052
mailto:hanne.dybro@saint-gobain.com
http://www.spu-isolering.se/
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Termo Teknik  
Hej, 
egenskaper: lågt lambda värde 0,005 W/mK, kräver försiktig behandling- får inte punkteras, se www.vaku-isotherm.de för 
mer info. 
byggsystem: vi bygger inte, vi är återförsäljare på agent basis. 
infoblad: se hänvisningen ovan. 
pris: i sin enklaste form ca 75 €/m2 med 25 mm tjocklek ex w fabrik i Tyskland. Faktorer som antal, geometrisk och 
utformning påverkar priset. 
Plugga hårt! 
Mvh 
Gunnar Edéus 
  
Termo Teknik Edéus AB  
Östra Pilkvägen 23 
262 91 Ängelholm 
Sverige 
  
web: www.tte.bz 
Tel: +46 (0)431 24602 
e-mail: gunnar@tte.bz 
 

 

 

http://www.vaku-isotherm.de/
http://www.tte.bz/
tel:%2B46%20%280%29431%2024602
mailto:gunnar@tte.bz

