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Abstract

Jämförelse av stenull- och polyuretanisolering

Comparison of mineral wool and polyurethane
insulation

Oscar Bjurbäck och Simon Helmerson

This report compares two different types of insulation with regards to fire and
moisture. The materials were tested for the company Fiskarhedenvillan AB, for a wall
and a roof construction that the company currently uses in the establishment of
Sweden's first certified passive house for international standards.

Their current material, Rockwool, is compared to a relatively new material on the
Swedish market called SEALECTION Agribalance sold by the company ISO Green
AB. The material is a type of polyurethane insulation. This insulation material would
result in a more efficient execution of the construction as it provides waterproofing
and is applied more easily than Rockwool. From a fire standpoint, literature studies
and discussions with fire experts led to results. The construction moisture
characteristics of the two materials were compared in a simulation program called
WUFI 5.1 PRO. Literature were done to understand moisture and understand how to
use the simulation program.

This study provided results about how well suited the materials were for
Fiskarhedenvillan AB:s passive house. The main conclusions were that both of the
materials are functioning from a moisture standpoint, although the Rockwool with
vapor barrier provided better values than the polyurethane insulation. These
conclusions applied to both roof and wall constructions. From a fire standpoint both
of the materials worked in the wall construction. The roof should however retain the
current construction design. The solution with polyurethane insulation does not meet
the fire requirements.

Tryckt av: Polacksbackens Repro, Inst. för teknikvetenskaper, Uppsala universitet
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2012/12-SE
Examinator: Patrice Godonou
Ämnesgranskare: Arne Roos
Handledare: Michael Staffas
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Sammanfattning 
I den här rapporten jämförs två isoleringsmaterial ur brand- och 
fuktsynpunkt. Materialen undersöks åt Fiskarhedenvillan AB för en 
vägg- och takkonstruktion som företaget idag använder när de 
upprättar Sveriges första certifierade passivhus för internationell 
standard. 

Deras nuvarande material, stenull, skall då jämföras med ett 
relativt nytt material på den svenska marknaden kallat 
SEALECTION Agribalance som säljs av företaget ISO Green AB. 
Isoleringsmaterialet är en typ av polyuretanisolering som i vissa 
kretsar kallas sprayisolering. Valet av den nya isoleringen skulle 
innebära ett effektivare utförande av konstruktionerna då den dels 
skall agera tätskikt samt att den appliceras på ett enklare sätt än 
stenullen. Ur brandsynpunkt har litteraturstudier och diskussioner 
med brandexperter lett fram till resultat. Konstruktionernas 
fuktegenskaper för de båda materialen jämfördes i simulerings-
programet WUFI 5.1 PRO. För förståelse och inblick inom ämnet 
fukt gjordes även litteraturstudier och expertis gav extra support 
med simuleringsprogrammet.  

Studierna visade hur passande isoleringsmaterialen var för 
Fiskarhedenvillan AB:s passivhus. De viktigaste slutsatserna var 
att båda materialen fungerar ur fuktsynpunkt, även om stenullen 
med ångspärr gav bättre värden. Detta gällde både tak- och 
väggkonstruktionen. Ur brandsynpunkt fungerade båda materialen 
i väggkonstruktionen. I taket bör man däremot behålla den 
nuvarande konstruktionen då lösningen med polyuretanisolering 
inte uppfyllde brandkraven. 

 

   

 

 

 

Nyckelord: Isolering, brand, fukt, WUFI  
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Förord 
Syftet med denna rapport är att rådge Fiskarhedenvillan AB 
angående valet av isoleringsmaterial i deras passivhus. Arbetet är 
således utfört åt företaget Fiskarhedenvillan AB.  

Vi vill tacka handledare Michael Staffas på Fiskarhedenvillan AB, 
ämnesgranskare Arne Roos, professor vid Uppsala universitet och 
konsulterna Johan Westerlund, Briab, Johan Tannfors, AK konsult 
och Anders Paulsson, Bjerking, för vägledning och hjälp under 
arbetets gång. Vi vill även tacka övriga inblandade som gjort detta 
examensarbete möjligt. 

Uppsala i maj 2012 

Oscar Bjurbäck och Simon Helmerson 
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Begreppsdefinitioner 

SD-Värde Anger ytbehandlingens ångtäthet. 

Värmemotstånd Ett mått på värmeutbyte mellan luft och fasad 
pga. konvektion och långvågig strålning. 

Köldbrygga En del i konstruktionen som leder värme eller 
kyla lättare än omgivande material.  

Passivhus Hus med höga energikrav till högsta möjliga 
komfortkrav.  

BBR Boverkets byggregler. 

RF Relativ fuktighet.  

Bestablock Cellplastblock med plywoodskivor på sidorna.  

 

 

Fiskarhedenvillan AB:s passivhus ”Björken” som kommer ligga till 
grund för de konstruktioner som beaktas i denna rapport.
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Energieffektivisering är ett av de största samtalsämnena då det 
idag talas om ny- och ombyggnationer. Det söks ständigt effektivare 
metoder för att minska energikostnader och miljöpåverkan. Idag 
finns flera olika typer av isoleringsmaterial på marknaden. Den 
relativt konservativa byggbranschen håller sig oftast till material 
som länge funnits på marknaden. Fördelen med sådana material är 
att de har beprövade egenskaper vad gäller fukt och brand.   

Vi tog kontakt med företaget Fiskarhedenvillan AB som idag 
upprättar den första certifierade passivhusvillan för internationell 
standard. Fiskarhedenvillan AB strävar efter bästa möjliga 
inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning. För att uppnå 
internationell standard i Sverige krävs att man vågar testa nya 
metoder och material. Idag är passivhuset i huvudsak uppbyggt av 
en bärande köldbryggefri konstruktion av bestablock och innanför är 
det uppreglat med två skikt av Paroc AB stenullsskivor.  

Fiskarhedenvillan AB kom i kontakt med företaget ISO Green AB 
som är relativt nya på den svenska marknaden. ISO Green AB 
tillverkar en polyuretanisolering med låg värmekonduktivitet som 
vid applicering expanderar och på det sättet lätt kommer åt sprickor 
och håligheter i konstruktioner. ISO Green AB:s produkt skulle 
innebära, precis som Fiskarhedenvillan AB eftersträvar, en lägre 
energiförbrukning och en tätare konstruktion då den agerar 
tätskikt. Den skulle även innebära att väggen endast skulle behöva 
ett skikt isolering på insidan då man kan dra alla installationer 
mellan reglarna och sedan spruta på isolering.  

ISO Green AB:s produkter har under lång tid funnits på den 
amerikanska marknaden men endast under en kort tid på den 
svenska. Det finns begränsad kunskap kring dess egenskaper och 
tester ur brand- och fuktsynpunkt är endast utförda enligt 
amerikanska standarder. Därför utredde vi, åt Fiskarhedenvillan 
AB, hur ISO Green AB:s produkt står sig mot den traditionella 
stenullen som idag används i konstruktionen.    
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet var att utreda ISO Green AB:s produkt-
egenskaper och jämföra med Fiskarhedenvillan AB:s nuvarande 
stenullsisolering gällande fukt och brand i en träregelkonstruktion. 
Genom en förberedande litteraturstudie och från resultat skulle 
detta ge ett svar på om Fiskarhedenvillan AB skulle kunna använda 
sig av ISO Green AB:s produkt i passivhuset. Om det visade sig att 
produkten skulle överensstämma med Fiskarhedenvillan AB:s 
ändamål skulle passivhuset då bli energieffektivare och byggtiden 
minskas tack vare produktens enkla utförande.  

1.3 Mål 

Målet med arbetet var att ta fram fakta och resultat som gjorde ISO 
Green AB:s produkt och Paroc AB:s stenull jämförbara i brand- och 
fuktsynpunkt. Isoleringsmaterialens för- och nackdelar skulle 
analyseras och katalogiseras för att därefter kunna utreda vilken av 
dem som passade bäst för ändamålet.  

1.4 Metod 

Faktasökning och litteraturstudie genomfördes för att få bättre 
förståelse inom ämnet fukt och brand. När faktasökningen var 
färdigställd genomarbetades informationen för att endast använda 
relevant och källkritisk information i rapporten. Litteraturstudien 
behandlade främst isoleringsmaterialen, fukt och brand som gav 
inblick i tidigare studier inom ämnena och en utgångspunkt för 
arbetet gavs. 

Diskussioner och resonemang fördes med konsulter som var insatta 
i de olika ämnena genom e-mail, telefon och möten. För ingångsdata 
kontaktades företag som besitter informationen i fråga. 
Fiskarhedenvillan AB och Uppsala Universitetet bistod med 
kontaktinformation till brand- och fuktkonsulter. 

Utförandet av fuktberäkningar gjordes i datorprogrammet WUFI 
baserat på ingångsdata från tillverkare och Fiskarhedenvillan AB. 
När jämförelsen var utförd diskuterades resultaten med en expert 
inom ämnet. 

Inom brand fanns inga datorprogram att tillgå för beräkningar. 
Slutsatsen baserades istället på diskussioner med experter och 
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litteraturstudien som gav oss ett rimligt svar beträffande de båda 
isoleringsmaterialens brandegenskaper. 

1.5 Avgränsningar 

ISO Green AB har två produkter på den Svenska marknaden. 
Avgränsningar var satta till att endast undersöka produkten 
SEALECTION Agribalance för fukt och brand. Valet av produkt 
baserades på att företaget Fiskarhedenvillan AB var intresserat av 
polyuretanisoleringen med öppen cellstruktur, vilket Agribalance 
uppfyllde. Jämförelsen med stenullen var främst för att göra arbetet 
relevant. Man kunde då tydligt inse skillnader mellan olika 
isoleringsmaterial. Stenullen beaktades för att huset idag använder 
materialet i tak- och väggkonstruktionen.   

Bestablock är idag bärande del i ytterväggen. För undersökningen 
ändrades bärande del till reglarna som stenullen och 
polyuretanisoleringen skall appliceras mellan, enligt figur 1.1 samt 
1.2. 

 

Figur 1.1. Detaljritning av ytterväggskonstruktion med stenull. 
Pilen pekar på bärande del i det befintliga huset.  
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Figur 1.2. Detaljritning av ytterväggskonstruktion med 
polyuretanisolering. Pilen pekar på bärande del för undersökning.  

Diskussionen beaktade dock båda fallen av bärande del i 
ytterväggen. Idag har ytterväggen två smala skikt av stenull, för 
undersökningen lades dessa ihop till ett tjockare skikt. 
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2. Teori 

2.1 ISO Green AB:s polyuretanisolering 

ISO Green AB är ett företag som har funnits på den svenska 
marknaden relativt kort tid. De är distributör åt ett amerikanskt 
företag vid namn Demilec AB som har sålt utrustning och produkter 
inom polyuretanisolering i ca 25 år. [1] 

I Sverige är polyuretanisolering ett relativt nytillkommet uttryck 
inom byggisolering medan produkten har använts under en mycket 
längre tid i andra länder, exempelvis USA. ISO Green AB har två 
olika produkter på den svenska marknaden. Den stora skillnaden 
mellan dessa är att den ena har sluten cellstruktur och den andra 
har öppen cellstruktur, vilket medför att de får olika egenskaper 
inom exempelvis täthet och värmekonduktivitet. Polyuretanisolering 
är en tvåkomponentsprodukt som förknippas med låg vikt, täthet 
och mycket bra isoleringsegenskaper. Produkten baseras på plast 
och kan förekomma i både flytande och fast form. [2] 

Vid isolering av exempelvis en husvägg levereras 
polyuretanisoleringen i vätskeform i behållare. Den sprutas ut med 
en högtrycksspruta på väggen där den fastnar och därefter 
expanderar 100 gånger sin volym inom några sekunder medan den 
samtidigt stelnar och slutligen blir till fast form. Vid expanderingen 
täpper produkten igen sprickor och otätheter och på det sättet 
minskar luftläckage och köldbryggor. [3] 

2.2 Paroc AB:s stenullsisolering 

I Sverige började stenull användas i slutet på 1930-talet, 
användningen var då liten. Först på 1960-talet började det användas 
i större skala. Stenullen togs fram som ett komplement till den 
likartade glasullen. Produkterna går tillsammans under namnet 
mineralull. Den stora skillnaden mellan de båda är 
brandegenskaperna, där stenull klassificeras som ett obrännbart 
material medan glasull klassificeras som ett brännbart material. [4] 

Paroc AB är ett väl inarbetat namn på den svenska 
isoleringsmarknaden. År 1937 startade Paroc AB produktionen av 
stenull, då under namnet Rockwool AB. [5] Deras produkter är 
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främst till för värme-, brand- och ljudisolering av golv, vägg och tak. 
Detta för att ovannämnda egenskaper är goda framförallt gällande 
brand då isoleringen är baserad på sten och räknas som obrännbar. 
[6] 

Isoleringen paketeras i stora balar och levereras med lastbil. Den 
låga densiteten ger ett lättarbetat material som dock kräver mycket 
utrymme. Isoleringen kan antigen sprutas ut som lösull eller skäras 
ut i skivor från balar. [7] 

2.3 Fukt 

Fuktskador är ett utbrett problem i dagens konstruktioner. Rädslan 
för att fukt tränger in och skapar problem i form av exempelvis 
mögel och röta är stor. Mer än 80 % av dagens byggnadsskador 
anses i någon form vara fuktrelaterade. När en skada är upptäckt 
blir reparationen omfattande och kan i värsta fall leda till rivning av 
konstruktionen. Kunskapen om fuktproblem har funnits länge men 
trots detta råder ännu delade meningar om hur de skall lösas. [8]  

2.3.1 Allmänt 

Fukttillståndet i luften är i stort beroende av tre faktorer: 

• Temperatur (oC) 
• Ånghalt (g/m3) 
• Relativ fuktighet (%) 

Temperaturen styr hur mycket vatten luften kan ta upp. Ökar 
temperaturen ökar förmågan att ta upp vatten, mättnadsånghalten. 
Luft innehåller alltid en viss ånghalt. När temperaturen minskar i 
luft med viss ånghalt minskar mättnadsånghalten medan ånghalten 
kommer kvarstå. Vid en specifik temperatur kommer 
mättnadsånghalten och ånghalten nå samma nivå, daggpunkten. 
Minskar temperaturen ytterligare överstiger ånghalten 
mättnadsånghalten och kondens uppstår i form av vattenånga som 
övergår till vattendroppar. [8] I figur 2.1 visas sambanden, där 
� = 1,0 är mättnadsånghalten.  
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Figur 2.1. Samband mellan temperatur, mättnadsånghalt, ånghalt 
och relativ fuktighet. [8] 

2.3.2 Byggfukt 

Allt material innehåller en andel fukt. Fukthalten styrs av 
omgivningens relativa fuktighet. När ett material förflyttas från ett 
område med hög relativ fuktighet till ett med lägre relativ fuktighet 
tar det olika lång tid att uppnå jämvikt beroende på material. 
Byggfukt är den fukthalt som materialet innehåller vid slutet av 
byggtiden. Vid för hög fukthalt kan bygget behöva stanna upp och 
vänta på att fukthalten i materialet sänkts då motliggande material 
kan ta skada av det stora tillskottet fukt. Byggfukt beror dels på att 
material vid leverans kan ha hög fukthalt och dels på att de under 
byggnationen utsätts för fuktiga miljöer, speciellt de kallare delarna 
av året. För att undvika fukttillskott under byggnationen byggs ett 
väderskydd som omger hela byggnaden och därmed skyddar mot 
väta. [8]  

Företaget Trygghetsvakten anger att isolering inte påverkas 
speciellt av byggfukt i mögelsynpunkt. Ur isoleringssynpunkt är den 
däremot sämre då vatten leder värme bättre än luft. Dock kan de 
omgivande materialen påverkas av fuktig isolering, 
träkonstruktioner ruttnar och partiklar i luften resulterar i mögel. 
[9] 
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2.3.3 Fukttransport 

Temperatur och relativ fuktighet strävar alltid efter jämvikt. 
Skillnader mellan utomhusklimat och inomhusklimat skapar 
transport i ytterskalet. Fukttransport sker i materialets porer 
genom tre olika transportsätt: 

• Diffusion (ångfas) 
• Konvektion (ångfas) 
• Kapillärsugning (vätskefas) 

Lufttransporten i ytterskalet styrs av flera faktorer så som 
lufttrycksskillnader och otätheter i konstruktionen. När det talas 
om isolering så är transporterna i ångfas de intressanta. [8] 

Diffusiontransport sker genom ånghaltsskillnader. I en vanlig 
familjebostad är i stort sätt alltid ånghalten högre inomhus än 
utomhus. Detta beror på aktiviteter som producerar ånga 
exempelvis matlagning, torkning av tvätt, diskning osv. En 
normalstor familj kan producera ånga motsvarande 10 liter vatten 
under en dag. [10] 

När det talas om diffusionstransport är det värt att nämna 
ånggenomsläpplighet som beror av materialtyp och relativ fuktighet 
i materialet. Vid hög relativ fuktighet i ett material minskar 
ånggenomgångsmotståndet och diffusionstransporten ökar. I figur 
2.2 exemplifieras detta för olika material.  

 

Figur 2.2 Ånggenomgångsmotstånd beroende av RF.[8] 
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Konvektion är ett annat ord för fukttransport. Den sker genom 
lufttrycksskillnader i form av vind, temperaturskillnader och 
ventilation i ytterskalet mellan inomhusklimatet och utomhus-
klimatet. Beroende på trycket i konstruktionen kommer luft 
innehållande fukt att strömma ut eller in genom ytterskalet. Vid 
övertryck pressas varm och fuktig luft ut genom konstruktion och 
vid undertryck kall och torr luft in i konstruktionen. Undertrycket 
är det som nästan alltid eftersträvas då det vid övertryck finns risk 
för fukt i konstruktionen när avkylning sker och kondens kan 
uppstå. Som tidigare nämnts kan bara kondens uppstå då ånghalten 
överskrider mättnadsånghalten. Ett undertryck motverkar 
dessutom diffusionen som i stort sätt alltid vandrar inifrån och ut. 
[8]  

I regel är konvektion ett större problem än diffusion. Diffusion är en 
långsam process och sker ofta i mycket små mängder medan 
konvektion kan uppkomma i betydligt större skala. En förklaring till 
det fenomenet är att diffusion inte påverkas av sprickor och 
otätheter i konstruktionen, vilket konvektion gör. För att undvika 
konvektion och diffusion byggs konstruktionen tät med någon form 
av diffusionsdämpande skikt. [8] I tabell 2.1 visas det en jämförelse 
av de olika fukttransporterna i flera väggkonstruktioner.  

Tabell 2.1 Jämförelse diffusion och konvektion i vägg. [8]

 

Som tidigare nämnts påverkas inte diffusion av sprickor och 
otätheter vilket tabell 2.1 tydligt indikerar. 
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Enligt Metsälä [11] skall deras produkt eliminera all typ av 
luftgenomträngning och på det sättet skall kondens inte kunna 
uppstå i isoleringen. Detta kräver dock att tjockleken är över 180 
mm innan man med säkerhet kan uttala sig om att isolering agerar 
tätskikt. Detta minskar risken för fuktproblem. Produkten skall inte 
absorbera vatten och är diffusionströg. 

Stenull är i jämförelse inte lika lufttät som ISO Green AB:s 
produkter vilket kräver ett extra skikt av en lufttät duk. Isoleringen 
är diffusionsöppen, vilket innebär att ånga lätt kan vandra i 
isoleringen. Produkten absorberar inte fukt från luften. [12] 

2.3.4 Fuktproblem i byggnad 

Uppkomsten av fuktproblem beror på att materialet i 
konstruktionen inte tål fuktpåkänningarna från omgivningen. Dessa 
påkänningar har många faktorer, så som nederbörd, mänsklig 
aktivitet och byggfukt. Vid långvariga fuktpåkänningar kan 
konstruktionen påverkas av röta och bakterier, exempelvis 
mögelsvamp. Olika material har olika kritisk relativ fuktighet för 
att det skall finnas risk för fuktproblem. Detta enligt Tabell 2.2, [13] 

Tabell 2.2 Relativ fuktighet som krävs för att mögeltillväxt skall 
kunna uppstå i olika material. [14] 

 

Mögel är ett samlingsnamn för olika mikroorganismer så som 
svampar och bakterier som växer på organiska material. Dessa 
påverkar inomhusmiljön negativt genom att sprida sporer i luften, 
vilka kan leda till ohälsa hos de som vistas i sådana byggnader. 
Mögel kan resultera i att människor drabbas av exempelvis astma, 
illamående, trötthet och håravfall. [15] Se figur 2.3 för antal dygn 
innan mögeltillväxt vid viss temperatur och relativ fuktighet. 
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Figur 2.3 Diagram för mögeltillväxt i träkonstruktion. [17] 

Konstruktionens bärighet påverkas inte speciellt av mögel, däremot 
påverkas den av röta. Röta uppkommer efter längre och extrema 
perioder av väta. Ett organiskt material måste i stort sätt vara 
vattenmättat för att rötskador skall kunna uppstå. [16] 

2.3.5 Minskning av fuktproblem 

För att förhindra problem med fukt efter byggtiden måste 
framförallt två faktorer beaktas: 

• Nederbörd 
• Luftfukt 

Att förhindra nederbörd från att tränga in i konstruktionen är 
viktigt. Detta kan förhindras genom i huvudsak två sätt. Antingen 
genom ett vattentätt ytterskikt eller ventilerande och dränerande 
ytterskikt. I det sista fallet stöter inte ytterbeklädnaden bort all 
nederbörd, exempelvis en träfasad. För att inte fuktproblem skall 
uppstå har det då lagts till en dränerande luftspalt innanför 
ytterskalet. Detta gör att väggen ”andas” och inte tar upp någon 
fukt i konstruktionen. 

När det tidigare talades om fukttransport togs begreppen 
konvektion och diffusion upp. Dessa skall självklart beaktas under 
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byggnation. Diffusionen sker genom ett materials celler vilket 
medför att det krävs ett material med slutna celler i konstruktionen 
för att minska diffusionen. De flesta isoleringar har inte sluten 
cellstruktur vilket kräver någon typ av ångtätt skikt. Detta brukar 
ofta lösas genom en plastfolie. Risken med ett helt diffusionstätt 
skikt är att konstruktionen inte ”andas” och därför efterstävas trög 
diffusion. Ett riktvärde är att det ångtäta skiktet skall placeras en 
tredjedels tjocklek in från den varma sidan av konstruktionen. 
Konvektionen löses genom att bygga tätt. Med en lufttät 
konstruktion kan inte luften röra sig och på så sätt kan inte heller 
fukten transporteras. [8]  

2.4 Brand 

En brand uppstår väldigt snabbt och blir allt svårare att stoppa med 
tiden då den snabbt sprider sig. Regler kring brandskydd finns och 
är i första hand utformade för att rädda liv även om det i andra 
hand avser ekonomiska skäl och intakt egendom. Bränder skapar 
oftast de mest förödande skadorna på en konstruktion. Enligt Paroc 
AB betalar försäkringsbolagen ut ca 3,4 miljarder kronor per år för 
brandrelaterade skador vilket motsvarar över 50 % av all ersättning 
som utbetalas. Med mer brandisolerande egenskaper hos material 
kan den kostnaden minskas och färre bränder blir förödande. [18] 

2.4.1 Allmänt 

Tre faktorer krävs för att eld ska uppstå: 

• Syre 
• Värme 
• Bränsle 

Bränsle och syre samverkar för förbränning medan värme krävs för 
att gnistan ska skapas och att elden därefter ska fortskrida. Vid 
temperaturhöjning i ett brännbart material frigörs gaser. Gaserna 
tillsammans med syret bildar oxider. När temperaturen ökar 
ytterligare nås slutligen materialets antändningstemperatur, 
gaserna antänder och branden tar vid. När branden startat sprids 
processen till närliggande material och precis som tidigare frigörs 
gaser som vid en viss temperatur tar eld. Olika ämnen har olika 
karaktäristisk antändningstemperatur. [7] 
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Vid en brand tillsätts mycket energi till materialen. Detta skapar en 
ökad rörelse bland molekyler. Hur lång tid det tar för att sätta 
molekylerna i rörelse beror på materialets värmeledningsförmåga. I 
samband med ökad molekylrörelse ändras materialets egenskaper. 
Förändringarna kan sammanfattas i tre stora faktorer som ofta 
också påverkas av varandra: 

• Hållfasthet 
• Deformationsegenskaper 
• Längdutvidgning 

Allmänt är att egenskaperna för dessa tre punkter försämras. Med 
andra ord att materialets hållfasthet försämras, elasticitetsmodulen 
sjunker, töjning ökar i brott och längdutvidgning ökar. Hur mycket 
egenskaperna försämras och hur lång tid det innan förändringar 
startas beror helt på materialtyp. [7]  

Spridning av en eld kan ske på tre olika sätt: 

• Konvektion 
• Strålning 
• Ledning 

Konvektion sker genom luft. När det brinner värms luften upp och 
dess densitet minskar, detta resulterar i att den stiger. Om 
tillräckligt varm luft stiger mot exempelvis ett tak kan det då 
antändas och branden kan utvecklas på en ny plats. Visualiseras i 
figur 2.4. 
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 Figur 2.4 Skiss för brandspridning genom konvektion [19] 

Ett varmare material strålar alltid värme till ett kallare material. 
Om strålningen är så intensiv att det kalla materialet når 
antändningstemperatur börjar det brinna. Brand skapad genom 
strålning kan undkommas om material är välisolerade eller om 
ytskiktet hos materialet är reflekterande. Visualiseras i figur 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5 Skiss för brandspridning genom strålning. [19] 

Ledning sker genom material i kontakt med varandra. Detta kan 
även ske genom icke brännbara material som leder vidare värmen 
till ett då brännbart material. Visualiseras i figur 2.6. [18] 
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Figur 2.6 Skiss för brandspridning genom ledning [19] 

2.4.2 Brandklassning 

Svenska Byggnader brandklassas i tre steg enligt en europeisk 
standard. Först klassas material enligt euroklass systemet, sedan de 
olika byggnadsdelarna varpå hela byggnaden som ett system. Det 
sistnämnda hanterar tillgängligheten vid utrymning samt hur 
snabbt eventuell brand tilltar och sprids i byggnaden. 

Byggprodukter klassas i sju steg A1, A2, B-F där A1 är obrännbart. 
Alla utom A1 kan kompletteras med tilläggsklasser, de beskriver 
mängden rök byggnadsmaterialet avger samt mängden brinnande 
partiklar eller droppar materialet får avge. [20] Se även tabell 2.3. 

• s1 - Materialet får avge mycket begränsad mängd brandgaser. 
• s2 - Byggnadsdelen får avge begränsad mängd brandgaser. 
• s3 - Inget krav på begränsad produktion av brandgaser. 

 
• d0 - Materialet får ej avge brinnande droppar eller partiklar. 
• d1 - Materialet får avge brinnande droppar eller partiklar i 

begränsad mängd. 
• d2 - Inget krav på mängd brinnande droppar eller partiklar. 
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Tabell 2.3. Euroklassning för byggnadsprodukter [22] 

 

 

 

 

 

  
Enligt Westerlund [23] gäller att om företaget som utför testet är 
certifierat kan även materialet ges en CE-märkning som styrker 
brandklassen. Materialet är då godkänt enligt europeisk standard 
och kan därefter använda klassningen som källa. År 2013 kommer 
kravet för CE-märkning gälla alla byggmaterial.  

Konstruktioner klassas med tre grundbeteckningar R, E och I, se 
figur 2.7.  

 

     R – bärförmåga        E – integritet      I – isolering 

Figur 2.7 Förklarande figur och beteckningar brandmotstånd. [21] 

Den förklarande figuren 2.7 illustrerar vad som menas med de olika 
brandkriterierna för en konstruktion. Med isolering menas hur bra 
konstruktionen avskärmar värmen som utvecklas vid brand från 
resterande byggnadskomponenter. Integritet eller täthet beaktar 
konstruktionens förmåga att motverka vidare spridning med hänsyn 
till genombränning. En siffra anges som tidsfaktor, detta blir den tid 
de olika egenskaperna skall behållas vid brand, t.ex. [21] 

Euroklass 
Tid till övertändning 

vid rumsbrand 
Typiska produkter 

A1 Inte tillåten Sten, betong 

A2-s1,d0 Inte tillåten Gipsskivor, mineralull 

B-s1,d0 Inte tillåten Brandskyddat trä 

C-s2,d0 > 10 min Tapet på gipsskiva 

D-s2,d0 > 2 min Trä, träskivor 

E < 2 min Vissa plaster 

F < 2 min Inga krav; ej provat 
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• REI60 - Bärförmåga, integritet och isolerande effekt i minst 
60 minuter. 

• EI30 - Integritet och isolerande effekt i minst 30 minuter. 
• R15 - Bärförmåga i minst 15 minuter. 

Byggnader delas in i klasserna BR1-3. 

Byggnader som bör utföras enligt BR1 är byggnader med mer än 2 
våningar. Byggnader med 2 våningar - för tillfällig övernattning, för 
sjuka och/eller handikappade eller med en samlingslokal på andra 
planet. 

Byggnader som bör utformas enligt BR2 är byggnader med 2 
våningar - med fler än två bostadslägenheter eller med en 
samlingslokal i markplanet, eller med byggnadsarea mer än 200 m2 
samt enplans vårdanläggningar och samlingslokaler. 

Resterande byggnaderna utförs enligt BR3. [22] 

2.4.3 Brandegenskaper 

Brandegenskaperna för ISO Green AB:s produkt SEALECTION 
Agribalance är testade i USA vilket innebär att den bygger på 
amerikanska experiment och regler. Stenullen bygger på en 
europeisk standard. Detta gör de båda produkterna svåra att 
jämföra. Allmänt gäller att stenull är en obrännbar produkt vilket 
innebär att den inte kan antändas men att den smälter vid 
tillräckligt höga temperaturer. Plaster är alltid brännbara. 
Polyuretan som är en härdplast har fördelen att den brinner utan 
att smälta men att den samtidigt släpper ut giftiga gaser vid 
antändning. [7]  

Paroc AB:s stenullsisolering klassas i Euroclass A1 – Obrännbar 
enligt standarden EN ISO 1182 samt EN 13823 - SBI. Den 
sistnämnda standarden, ett sk. Single burning item test, utförs 
genom att en brännare sitter monterad i ett hörn. Testet är 21 
minuter långt och under tiden avger brännaren en effekt på 30 kW. 
Eventuella rökgaser sugs ut av en fläkt monterad i taket. 
Materialets rök-produktion och värmeeffekt mäts under hela testet. 
Se figur 2.8. 
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Figur 2.8 Förklarande figur för Single burning item test [24] 

Vid test för standarden EN ISO 1182 utsätts provet för 750°C i en 
ugn. Eventuell förbränning registreras som lågor, kontinuerligt 
mäts temperaturen i ugn och material. Vid testets slut tas 
massförlusten fram genom vägning. Utifrån dessa parametrar 
klassas produkten obrännbar eller inte. Med andra ord motstår 
stenull temperaturer över 750°C. Test brukar visa på att 
stenullsisoleringarna motstår temperaturer mellan 1000-1200°C 
innan det börjar kolna. [24] [25] 

Dokumenterade brandtest finns om ISO Green AB:s produkt. Bland 
annat har den gått igenom ett flertal s.k. ASTM-test (American 
Society for Testing and Materials). ASTM är en organisation som 
standardiserar produkters egenskaper inom exempelvis brand eller 
fukt. Idag är organisationen en av de ledande inom standarder med 
över 12000 olika standarder. [26]  

De mest relevanta prover Agribalance genomgått i brandsynpunkt 
är: 

• ASTM D1929-96 
• ASTM E84 (2005, 2010, 2010b) 

ASTM D1929-96 är en ett standardtest för att undersöka 
antändningsegenskaper hos ett material innehållande plast. Testet 
går till så att en bit polyuretanisolering (20*20*50mm) skärs ut. 
Provexemplaret läggs centrerad i en ugn med diametern 76 mm. Ett 
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lock läggs på ugnen med ett hål i mitten på 25 mm så att eventuell 
rök och gas kan sippra ut. Därefter testas provexemplaret för 
stigande temperaturer, en gång med öppen låga och en gång med 
sluten låga. Resultaten för dessa test visade på att Agribalance vid 
öppen låga antändes vid 480� och utan öppen låga vid 520�. 
Materialet började bilda rök efter 1 sek och antändes efter 13 sek vid 
öppen låga, respektive 1 sek och 35 sek vid sluten låga. [27]  

ASTM E84 är ett test för att undersöka en ytas flamspridning och 
röktäthet. Detta för att få en bra överblick på hur en eld reagerar på 
materialet. En 7,32 m lång och 0,46 m bred testbit utsatts för en 
kontrollerad lufttillströmning och eldslåga under 10 minuter, dessa 
siffror bygger på ASTM e84 2005. Testet visas i figur 2.9. 

 

 

Figur 2.9 Förklarande figur för ASTM E84 test [28] 

När experimentet är genomfört ges index på materialets 
flamspridning och röktäthet där Agribalance uppnådde resultaten: 
[29]  

• Flamspridningsindex: 15 (ASTM e84 2005) 
• Röktäthetsindex: 400 (ASTM e84 2005) 

Indexvärdena klassas efter dessa värden: 

• Klass A (Flamspridningsindex 0-25, röktäthetsindex 0-450) 
• Klass B (Flamspridningsindex 26-75, röktäthetsindex 0-450) 
• Klass C (Flamspridningsindex 76-200, röktäthetsindex 0-450) 

Detta gör Agribalance A-klassad. [30] 
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2.4.4 Krav på Fiskarhedenvillan AB:s passivhus 

Brandkrav i Sverige ställs på byggnader, dessa anges i BBR. Kraven 
utgår från tidigare nämnda europeiska standarder och klasser.  

Enfamiljshus som är under 200 m2 skall minst utföras efter 
brandklass Br3 och vid större areor utföras enlig Br2. Tabell 2.4 
Nedan visas de relevanta kraven gällande bärighet. 

Tabell 2.4 Brandmotståndskrav 

Byggnadsdel  Brandteknisk klass för 

byggnad i klass 

 Br2 Br3 

Vertikalt bärverk samt stomstabiliserande 

horisontellt bärverk 

  

- bostadshus R 30 R 15 

- under översta källarplan R 90 R 90 

Horisontellt ej stomstabiliserande bärverk   

- bostadshus R 30 R 15 

- bottenbjälklag över sammanhängande 

kryputrymme 

R 30 R 30 

 

Enligt Paulsson [31] ställer BBR krav på avståndet mellan två 
villor. Dessa krav bygger på att huset ligger minst 4 m ifrån 
tomtgränsen och att på samma sätt huset på tomtgränsen bredvid 
ligger 4 m ifrån dennes tomtgräns. Sammantaget innebär det att 
villorna minst ligger 8 m ifrån varandra. Om inte villkoret uppfylls 
ändras byggnadsdelarna brandkrav enligt tabell 2.5.  

Tabell 2.5 Krav på utförande av yttervägg 

Avstånd (m)Avstånd (m)Avstånd (m)Avstånd (m)    Utförande av ytterväggUtförande av ytterväggUtförande av ytterväggUtförande av yttervägg    
≤8≤8≤8≤8    R 15 
5555----8888    REI 30 
2222----5555    REI 30 + Krav på fönsterarea 
0000----2222    REI 30 + Inga fönster 
 

Minimumkravet R 15 innefattar endast brand inifrån. Vid högre 
krav skall det även tas hänsyn till brand utifrån, dvs. 
konstruktionen skall ha samma brandmotstånd inifrån som utifrån. 
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I ett enbostadshus ställs även krav på invändiga ytskiktet i 
konstruktioner vilket innebär en dimensionering efter minst 
Euroklass D, se tabell 2.3. Detta innebär exempelvis att vissa 
cellplaster, som inte klarar euroklass D, inte får agera ytskikt utan 
då måste skyddas av ett skikt med bättre klassificering. [22] 

Fiskarhedenvillan AB:s passivhus hamnar på de lägsta kriterierna 
gällande area och avstånd från närmast villa, dvs. under 200 m2 
samt ett avstånd som är längre än 8 m ifrån närmaste villa. 
Ytskiktet på ytterväggen är idag gips vilket innebär en bättre 
euroklassning än den lägsta klassning som är tillåten. 

Beträffande konstruktionens nuvarande brandmotståndsklass ger 
gipsskivan konstruktionen klassningen R15, och stenullens EI-värde 
kan räknas ut efter en formel som ger ett ungefärligt värde, enligt 
ekv 2.1a.  

0,07(	 − 20) ∗ �� = �	   (2.1a)    

0,07(145 − 20) ∗ √30 = 	48	���  (2.1b) 

� = ��		(���) 

	 = ��������	(��) 

� = ���� �����		�������	(kg/�$), ej	att	beblanda	med	tidigare	nämda	�. 

Stenullen och gipsskivan adderad ger en ungefärlig klassning på 
REI60 inifrån då bestablocken är bärande del. Skulle istället 
reglarna vara bärande del kan inte stenullen tillgodoräknas på 
samma sätt. 
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3. Metodik 

3.1 Fuktberäkningar 

Ett enskilt material styr inte en konstruktions fuktvandring utan 
det är konstruktionens alla skikt som tillsammans samverkar. Som 
tidigare nämndes i kapitel 2.4 styrs fuktvandring av bl.a. otätheter, 
luftläckage och cellstruktur hos skikten i en konstruktion. 
Isoleringarna som jämfördes påverkas av de andra skikten i tak- och 
väggkonstruktionen. För att ett relevant resultat skulle ges för 
Fiskarhedenvillan AB:s passivhus har deras nuvarande 
konstruktioner använts vid simuleringarna. Dessa testades först för 
Paroc AB:s stenull och sedan för ISO Green AB:s Agribalance.   

Handberäkningar och simuleringar för fukt är enklare att utföra och 
ger ett mer relevant resultat än brandberäkningar. Fuktvandring är 
i regel en långsam process vilket innebär att det tar lång tid innan 
den påverkar konstruktionen. Med tanke på tidsaspekten innebär 
ett praktiskt fuktexperiment en dyr och tidsödande process. 
Handberäkningar för fukt behandlar de mest relevanta faktorerna 
men behandlar exempelvis inte rådande byggfukt, beräkningar för 
längre tidsperspektiv, nederbörd, orientering av byggnad osv. 

För en mer exakt beräkning av fuktvandring och fuktpåverkan i 
passivhusets två konstruktionsdelar har simuleringsprogramet 
WUFI 5.1 PRO använts. Programmet är skapat för att beräkna fukt- 
och värmevandring i konstruktioner där mycket specifika indata 
kan utnyttjas. Beräkningar byggde på 6 basfaktorer: 

• Densitet (kg/m3) 
• Porositet (%) 
• Specifik värmekapacitet, torr (J/kg*K) 
• Värmeledningsförmåga, torr (W/mK) 
• Diffusionsmotstånd för vattenånga (dimensionslös) 
• Skikttjocklek (m) 

Förutom dessa kunde en mängd andra faktorer tilläggas för mer 
exakta simuleringar. När indata infördes i programmet gavs en 
mängd resultat i form av diagram, siffror och videos. Då 
programmet aldrig använts inom utbildningen kontaktades Johan 
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Tannfors, AK konsult, som är expert inom området fukt och kunnig 
inom fuktprogrammet WUFI. 

Resultaten från fuktprogrammet WUFI diskuterades med experter 
inom området. Detta kombinerades med litteraturstudien och 
resulterade i en slutsats beträffande hur materialet agerade i 
fuktsynpunkt. Vid risk för fuktproblem användes programmet 
WUFI Bio för att beräkna mögeltillväxt i ett skikt. 

3.1.1 Allmän Indata 

Klimatindata anpassades till Stockholm då passivhuset var placerat 
i Upplands Väsby, ca 4 mil norr om Stockholm.  

Varje vägg- och takkonstruktion testades för två väderstreck i 
WUFI. Ett första fall då konstruktionen placerades i sydostligt läge 
och ett andra i nordligt läge. Valen grundades på figur 3.1 nedan 
som visar andelen nederbörd och solstrålning i olika väderstreck. 
Andelen solstrålning åskådliggörs i figurens vänstra cirkel med 
färgkombinationen röd och gult. Mörkröda nyanser visar på liten 
andel solstrålning och ljusgult visar på stor andel solstrålning. De 
olika cirklarna på 30°, 60° och 90° är den vinkel byggnadsdelen 
placeras i. En vägg får vanligtvis värdet 90° och ett tak 25°-35°. 

 
Figur 3.1 Summa solinstrålning och total slagsregnsmängd i 
Stockholm. 

Figuren visar tydligt på störst påverkan av nederbörd i sydost och 
minst påverkan av solstrålning nordligt läge. Med minst påverkan 
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av solstrålning menas att största mängden fukt kondenseras där, 
något som konstruktionen i fuktsammanhang påverkas mycket av.    

Övriga inställningar som gjordes visas i tabell 3.1. De anpassades 
med hjälp av fuktexperten Johan Tannfors. Inställningarna byggde 
på vad som ansågs passa bäst för konstruktionen i fråga. 

Tabell 3.1 Basvärden 

InomhusklimatInomhusklimatInomhusklimatInomhusklimat    EN 13788EN 13788EN 13788EN 13788    
UtomhusklimatUtomhusklimatUtomhusklimatUtomhusklimat    Stockholm 

InomhustemperaturInomhustemperaturInomhustemperaturInomhustemperatur    [°C][°C][°C][°C]    22 
RF (IRF (IRF (IRF (Inomhusklimat)nomhusklimat)nomhusklimat)nomhusklimat)    Fuktklass 2 

RFRFRFRF    (Byggnadsdel)(Byggnadsdel)(Byggnadsdel)(Byggnadsdel)    0,75 
BeräkningsperiodBeräkningsperiodBeräkningsperiodBeräkningsperiod    20121001 – 20151001 

Tidssteg för beräkningTidssteg för beräkningTidssteg för beräkningTidssteg för beräkning    [h][h][h][h]    1 
Begynnelsetemp. Begynnelsetemp. Begynnelsetemp. Begynnelsetemp. ((((BBBByggnadsdelyggnadsdelyggnadsdelyggnadsdel))))    [°C][°C][°C][°C]    20 

Byggnadshöjd [m]Byggnadshöjd [m]Byggnadshöjd [m]Byggnadshöjd [m]    Låg byggnad, max höjd 10 
 

Utifrån konstruktionens, byggnadens och klimatets inställningar 
gjordes sedan simuleringar för vägg- och takkonstruktionen. När 
dessa var gjorda kunde ett sista steg läggas till för eventuell 
ventilation, fukttillskott och värmetillskott i skikten. En annan 
viktig inställning var placering av monitorer i konstruktionen. Som 
tidigare nämnts enligt tabell 2.2, är trä känsligt för fukt då det 
orsakar mögel och röta. Utifrån detta placerades främst monitorer i 
trämaterialen.  

Allmänt gäller att det finns risk för fuktproblem då den relativa 
fuktigheten överskrider 75-80 % i trä. Vi valde att vara kritiska på 
denna punkt och kontrollera de diagram som överskred 75 %. De 
monitorer som i något fall överskred procentsatsen undersöktes för 
ytterligare ett test i tilläggsprogrammet WUFI Bio där mögeltillväxt 
kontrollerades. I programmet finns inställningar för mögeltålighet 
hos ett material i en 0-3 skala. Skalan grundas på relativ fuktighet 
och temperatur. Siffran 0 är de sämst mögeltåliga materialet, 
exempelvis trä. Siffran 3 är således de mest mögeltåliga materialen. 
Enligt Tannfors [32] så ligger plywood och gips mellan fall 0 och fall 
1. Skikten testades därför för de båda fallen.     
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3.1.2 Väggkonstruktion 

Basvärden för väggkonstruktionen valdes för Fiskarhedenvillan 
AB:s nuvarande vägg med stenull, samt väggkonstruktionen med 
polyuretanisolering. Figur 3.2 och 3.3 visar på de konstruktionerna. 
Texten för figurerna är skriven så att texten högst upp är till 
vänster i väggen och texten under följer skikten i väggen åt höger.  

 

Figur 3.2 Detaljritning, väggkonstruktion med polyuretanisolering. 

 

Figur 3.3 Detaljritning, väggkonstruktion med stenullsisolering 

Fördefinierade indata för material i WUFI användes för att sedan 
modifiera dessa utifrån Fiskarhedenvillan AB:s material i 
konstruktionen. Vi valde att modifiera de fördefinierade materialen 
eftersom dessa redan hade indata för olika kurvor baserade på 
parametrar. Exempelvis fanns kurvor för fuktlagring beroende på 
vatteninnehåll och relativ fuktighet. Dessa värden var svåra att få 
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tag på från tillverkare. Isoleringsmaterialen är de enda matrialen 
som helt byggde på tillverkarens indata. Övriga material i 
konstruktionen byggde på redan definierade värden från WUFI, 
eftersom vi inte blivit tilldelade de specifika indata som behövdes. 
Alla material hade dock rätt lambdavärde för uträkningarna. 
Ändrade värden markeras med rött enligt tabell 3.2 och 3.3 nedan. 

Tabell 3.2 Basvärden yttervägg med polyuretanisolering 

 

Tabell 3.3 Basvärden yttervägg med stenull 

    CembrCembrCembrCembr
itititit    

LuftLuftLuftLuft----
spaltspaltspaltspalt    

VindtätVindtätVindtätVindtät    
dukdukdukduk    

OSBOSBOSBOSB----
skivaskivaskivaskiva    

BestaBestaBestaBesta----
blockblockblockblock    

AggriAggriAggriAggri----
balancebalancebalancebalance    

GipsGipsGipsGips----
skivaskivaskivaskiva    

SkrymdensitetSkrymdensitetSkrymdensitetSkrymdensitet    
[kg/m[kg/m[kg/m[kg/m3333]]]]    

1610 1,3 130 410 20 13 625 

PorositetPorositetPorositetPorositet    
[m[m[m[m3333/ m/ m/ m/ m3333]]]]    

0,15 0,001 0,001 0,5 0,98 0,98 0,73 

Spec värmekap.Spec värmekap.Spec värmekap.Spec värmekap.    
Torr [J/kgK]Torr [J/kgK]Torr [J/kgK]Torr [J/kgK]    

850 1000 2300 1600 1500 1470 850 

Värmeledförmåga.Värmeledförmåga.Värmeledförmåga.Värmeledförmåga.    
Torr [W/mK]Torr [W/mK]Torr [W/mK]Torr [W/mK]    

0,13 0,155 2,3 0,13 0,038 0,032 0,36 

DiffusionsmotståndDiffusionsmotståndDiffusionsmotståndDiffusionsmotstånd    
För vattenånga [För vattenånga [För vattenånga [För vattenånga [----]]]]    

83,3 0,51 200 210 21,7 5 8,33 

Typisk byggfuktTypisk byggfuktTypisk byggfuktTypisk byggfukt    
[kg/[kg/[kg/[kg/    mmmm3333]]]]    

95 0,01 0 64,52 0,18 0,25 20 

SkikttjocklekSkikttjocklekSkikttjocklekSkikttjocklek    
[m][m][m][m]    

0,08 0,026 0,001 0,012 0,25 0,173 0,013 

    CembCembCembCemb
ritritritrit    

LuftLuftLuftLuft----
spaltspaltspaltspalt    

VindtätVindtätVindtätVindtät    
dukdukdukduk    

OSBOSBOSBOSB----
skivaskivaskivaskiva    

BestaBestaBestaBesta----
blockblockblockblock    

ÅngtättÅngtättÅngtättÅngtätt    
SkiktSkiktSkiktSkikt    

StenullStenullStenullStenull    GipsGipsGipsGips----
skivaskivaskivaskiva    

SkrymdensitetSkrymdensitetSkrymdensitetSkrymdensitet    
[kg/m[kg/m[kg/m[kg/m3333]]]]    

1610 1,3 130 410 20 130 30 625 

PorositetPorositetPorositetPorositet    
[m[m[m[m3333/ m/ m/ m/ m3333]]]]    

0,15 0,001 0,001 0,5 0,98 0,001 0,95 0,73 

Spec värmekap.Spec värmekap.Spec värmekap.Spec värmekap.    
Torr [J/kgK]Torr [J/kgK]Torr [J/kgK]Torr [J/kgK]    

850 1000 2300 1600 1500 2300 850 850 

Värmeledförmåga.Värmeledförmåga.Värmeledförmåga.Värmeledförmåga.    
Torr [W/mK]Torr [W/mK]Torr [W/mK]Torr [W/mK]    

0,13 0,155 2,3 0,13 0,038 2,3 0,037 0,36 

DiffusionsmotståndDiffusionsmotståndDiffusionsmotståndDiffusionsmotstånd    
För vattenångaFör vattenångaFör vattenångaFör vattenånga    [[[[----]]]]    

83,3 0,51 200 210 21,7 50000 1 8,33 

Typisk byggfuktTypisk byggfuktTypisk byggfuktTypisk byggfukt    
[kg/ m[kg/ m[kg/ m[kg/ m3333]]]]    

95 0,01 0 64,52 0,18 0 0,07 20 

SkikttjocklekSkikttjocklekSkikttjocklekSkikttjocklek    
[m][m][m][m]    

0,08 0,026 0,001 0,012 0,25 0,001 0,145 0,013 
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Vi valde att lägga till extra ventilation i luftspalten bakom 
cembriten, detta för att det inte fanns någon grundinställning för ett 
sådant fall då luftspalten skall ventilera konstruktionen. Detta 
visualiseras som en vattenkran enligt figur 3.4. Monitorerna 
placerades som videokameror enligt figur 3.4 i gipset och i de båda 
plywood-skivorna som omsluter cellplasten i Bestablocken, detta 
gällde både konstruktionen med polyuretanisolering och stenull. 
Observationer för monitorerna redogörs i resultatdelen i 
diagramform.   

 

Figur 3.4 Ytterväggkonstruktion med monitorer och ventilation 

Ytövergångskoefficienterna är anpassade enligt tabell 3.4 Det 
angavs inga SD-värden då ytskikt redan var definierade i 
konstruktionen med gips respektive cembrit. Värmemotståndet 
anpassades för yttervägg utomhus respektive inomhus. 
Absorptionstalet för strålning anpassades efter vit puts som vi 
ansåg mest lik cembriten som idag används. Absorptionstalet för 
regnvatten anpassades efter en vertikal vägg. 

Tabell 3.4 Ytövergångskoefficienter 

    InneInneInneInne    UteUteUteUte    
Värmemotstånd [mVärmemotstånd [mVärmemotstånd [mVärmemotstånd [m2222K/w]K/w]K/w]K/w]    0,125 0,0588 

SDSDSDSD----värde [m]värde [m]värde [m]värde [m]    - - 
Absorptionstal för kortvarig strålning Absorptionstal för kortvarig strålning Absorptionstal för kortvarig strålning Absorptionstal för kortvarig strålning [[[[----]]]]    - 0,2 

Absorptionstal för regnvatten [Absorptionstal för regnvatten [Absorptionstal för regnvatten [Absorptionstal för regnvatten [----]]]]    - 0,7 
VägglutningVägglutningVägglutningVägglutning    [°][°][°][°]    90 90 
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3.1.3 Takkonstruktionen 

Takkonstruktionerna löstes på två olika sätt. Med 
polyuretanisoleringen var Fiskarhedenvillan AB:s förslag att isolera 
takstolarna, vilket skapar en varmvind, se figur 3.5 Den nuvarande 
takkonstruktionen har isoleringen i husets vindsbjälklag, se figur 
3.6, en kallvind, och är i och med detta mindre berörd av 
utomhusklimatet. 

 
Figur 3.5 Detaljritning takkonstruktion polyuretanisolering med 
varmvind. 

 
Figur 3.6 Detaljritning takkonstruktion lösullsisolering, kallvind. 

Basvärden för takkonstruktionen valdes för Fiskarhedenvillan AB:s 
nuvarande tak samt konstruktionen med polyuretanisolering. 
Fördefinierade indata för specifika material som fanns i WUFI 
användes för att sedan modifiera dessa utifrån Fiskarhedenvillans 
AB:s material i konstruktionen. Vi valde att modifiera de 
fördefinierade materialen eftersom dessa redan hade indata för olika 
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kurvor baserade på parametrar. Exempelvis fanns kurvor för 
fuktlagring beroende på vatteninnehåll och relativ fuktighet. Dessa 
värden var svåra att få tag på från tillverkarna. Isolerings-
materialen var de enda matrialen som helt byggde på tillverkarens 
indata. Övriga material byggde på redan definierade värden från 
WUFI, eftersom vi inte blivit tilldelade de specifika indata som 
behövdes. Alla material hade dock rätt lambdavärde för 
beräkningarna. Ändrade värden markeras med rött i tabell 3.5 - 3.6. 

Tabell 3.5 Basvärden takkonstruktion med stenullsisolering. 

 

Tabell 3.6 Basvärden takkonstruktion med polyuretanisolering. 

 

 

 

 

 

 

 
 

    TakTakTakTak----
papapapapppppppp    

RåRåRåRå----
spontspontspontspont    

LuftLuftLuftLuft----
spaltspaltspaltspalt    

LösullLösullLösullLösull    ÅngtäÅngtäÅngtäÅngtä
tttttttt    

SSSSkiktkiktkiktkikt    

GipsGipsGipsGips----
skivaskivaskivaskiva    

SkrymdensitetSkrymdensitetSkrymdensitetSkrymdensitet    
[kg/m[kg/m[kg/m[kg/m3333]]]]    

130 510 1,3 60 130 625 

PorositetPorositetPorositetPorositet    
[m[m[m[m3333/ m/ m/ m/ m3333]]]]    

0,001 0,73 0,001 0,95 0,001 0,73 

Spec värmekap.Spec värmekap.Spec värmekap.Spec värmekap.    
Torr [J/kgK]Torr [J/kgK]Torr [J/kgK]Torr [J/kgK]    

2300 1600 1000 850 2300 850 

Värmeledförmåga.Värmeledförmåga.Värmeledförmåga.Värmeledförmåga.    
Torr [W/mK]Torr [W/mK]Torr [W/mK]Torr [W/mK]    

2,3 0,13 0,155 0,041 2,3 0,36 

DiffusionsmotståndDiffusionsmotståndDiffusionsmotståndDiffusionsmotstånd[[[[----]]]]    100000 0,5 0,51 1,3 50000 8,33 

Typisk byggfuktTypisk byggfuktTypisk byggfuktTypisk byggfukt    
[kg/ m[kg/ m[kg/ m[kg/ m3333]]]]    

0 125,87 0,01 0 0 20 

Skikttjocklek Skikttjocklek Skikttjocklek Skikttjocklek [m][m][m][m]    0,001 0,022 - 0,6 0,001 0,013 

    TakTakTakTak----
papppapppapppapp    

RåRåRåRå----
spontspontspontspont    

AgriAgriAgriAgri----
balancebalancebalancebalance    

SkrymdensitetSkrymdensitetSkrymdensitetSkrymdensitet    
[kg/m[kg/m[kg/m[kg/m3333]]]]    

130 510 13 

PorositetPorositetPorositetPorositet    
[m[m[m[m3333/ m/ m/ m/ m3333]]]]    

0,001 0,73 0,98 

Spec värmekap.Spec värmekap.Spec värmekap.Spec värmekap.    
Torr [J/kgK]Torr [J/kgK]Torr [J/kgK]Torr [J/kgK]    

2300 1600 1470 

Värmeledförmåga.Värmeledförmåga.Värmeledförmåga.Värmeledförmåga.    
Torr [W/mK]Torr [W/mK]Torr [W/mK]Torr [W/mK]    

2,3 0,13 0,032 

DiffusionsmotståndDiffusionsmotståndDiffusionsmotståndDiffusionsmotstånd    [[[[----]]]]    100000 0,5 5 

Typisk byggfuktTypisk byggfuktTypisk byggfuktTypisk byggfukt    
[kg/ m[kg/ m[kg/ m[kg/ m3333]]]]    

0 125,87 0,25 

SkikttjocklekSkikttjocklekSkikttjocklekSkikttjocklek    [m][m][m][m]    0,001 0,022 0,47 
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Beräkningen av varmvinden utfördes på samma sätt som 
väggberäkningen, dock med specifika inställningar för tak. I 
beräkningen av kallvinden togs alla skikten i vindsbjälklaget med, 
till det lades en tjock luftspalt och därefter takstolsskiktet. Den 
tjocka luftspalten som lades till agerade då ”vinden” i huset, där det 
även placerades en källa för luftomsättning, se vattenkran och 
glödlampa enligt figur 3.6, för att skapa en så realistiskt simulering 
som möjligt. En monitor utplacerades på insidan av råsponten och 
två i lösullen. I fallet med polyuretanisolering utplacerades en 
monitor i mitten av isolering och en på utsidan av råsponten, enligt 
figur 3.7. Observationerna från monitorerna redogörs i resultaten i 
diagramform.  

 

Figur 3.6 Tvärsnitt liggande takkonstruktion lösullsisolering med 
monitorer och ventilation 

 

 

Figur 3.7 Tvärsnitt liggande takkonstruktion polyuretanisolering 
med monitorer och ventilation 
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Ytövergångskoefficienterna anpassades enligt tabell 3.7. Vi angav 
ett SD-värden för skiktet ute, detta för att takpannor inte var 
definierade i skikten. Inget värde angavs inne då gipset respektive 
polyuretanisoleringen agerade ytskikt i respektive fall vilka redan 
var definierade. Värmemotståndet anpassades för tak utomhus 
respektive inomhus. Absorptionstalet för strålning är anpassades 
efter svart tegel som användes på huset. Absorptionstalet för 
regnvatten är anpassat efter takets lutning.   

Tabell 3.7. Ytövergångskoefficienter tak med polyuretanisolering 

 

3.2 Brand 

Brand är svårberäknad i teorin. Det finns handberäkningar som tar 
hänsyn till hur olika material motstår brand, däremot finns det 
inget om hur ett material reagerar då det utsätts för brand. För att 
ge relevanta resultat undersöktes material och konstruktioner 
istället för praktiska experiment. Under experimenten analyserades 
objektet i olika synpunkter så som spridningsgrad och 
rökutveckling. Dessa experiment var väldigt kostsamma och kunde 
därför inte genomföras i detta examensarbete. 

Arbetet gav därigenom inte några resultat ur brandsynpunkt. 
Däremot gjordes analyser av materialen. De slutsatser som drogs 
gav svar på vad som skulle passa bäst i konstruktionerna. Dessa 
baserades på litteraturstudier samt diskussioner med konsulter 
inom området.       

 

    InneInneInneInne    UteUteUteUte    
Värmemotstånd [mVärmemotstånd [mVärmemotstånd [mVärmemotstånd [m2222K/w]K/w]K/w]K/w]    0,125 0,0526 

SDSDSDSD----värde [m]värde [m]värde [m]värde [m]    - 2,0 
Absorptionstal för kortvarig strålning [Absorptionstal för kortvarig strålning [Absorptionstal för kortvarig strålning [Absorptionstal för kortvarig strålning [----]]]]    - 0,91 

Absorptionstal för regnvatten [Absorptionstal för regnvatten [Absorptionstal för regnvatten [Absorptionstal för regnvatten [----]]]]    - 1,0 
Taklutning [Taklutning [Taklutning [Taklutning [˚]˚]˚]˚]    30 30 
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4. Resultat 

4.1 Fukt 

4.1.1 Väggkonstruktionen 

Resultaten från WUFI sammanfattades i diagram som visar på 
observationer från utsatta monitorer i skikten. Diagramen visar 
temperatur och relativa fuktigheter beroende av tidpunkt på året. 
Det gröna strecket visar på relativ fuktighet och det röda på 
temperatur. Allmänt gäller att endast de tidsperioder då relativa 
fuktigheten överstiger 75 % och temperaturen samtidigt överstiger 0 
°C behöver beaktas. Detta för att mögel inte växer vid låga 
temperaturer. Utifrån simulerade värden användes figur 2.3 för att 
analysera grodd av mögel. Denna arbetsgång ger en bra överblick 
för fuktberäkningar och mögeltillväxt. Figur 4.1 - 4.4 är resultat 
utifrån figur 3.4 som visar på tester då den relativa fuktigheten 
överskred 75 % som samtliga är från monitorn placerad i 
bestablockets vänstra plywoodskiva. Utöver dessa gavs flera 
diagram då relativa fuktigheten underskred 75 %, vilka finnes i 
bilaga 1 och 2. 

 
Figur 4.1 Diagram nordlig riktning, polyuretanisoleringsväggen. 
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Figur 4.2 Diagram sydostlig riktning, polyuretanisoleringsväggen. 

 

 
Figur 4.3 Diagram nordlig orientering, Stenullsväggen. 

 

 
Figur 4.4 Diagram sydostlig orientering, Stenullsväggen. 
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Figur 4.1 – 4.4 visar på flera samband. Det värst utsatta skiktet i 
ytterväggen var plywoodskivan på vänstersidan i Bestablocket. 
Detta gällde både polyuretanisolerings- och stenullskonstruktionen. 
Den relativa fuktigheten visade i samtliga väderstreck en relativ 
fuktighet på över 75 % för de 4 fallen. Vi valde därför att undersöka 
mögeltillväxten i skiktet. De andra två skikten som kontrollerades 
nådde aldrig över 75 % relativ fuktighet i något av väderstrecken 
och undersöktes därför inte för mögeltillväxt.  

I WUFI Bio beräknades värden från tidigare simuleringar, figur 4.1-
4.4, för den vänstra plywoodskivan i bestablocket. Samtliga tester 
beräknades i ett gemensamt diagram som visar på mögeltillväxten 
under 3 år. Kurvorna i figurerna startar den 1 oktober. Se figur 4.5 
och 4.6. 

 

Figur 4.5 Mögeltillväxt klass 0, vänster plywoodskiva i bestablock. 

 

 

Figur 4.6 Mögeltillväxt klass 1, vänster plywoodskiva i bestablock. 
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Lampan i vänstra hörnet på diagramen visar hur stark 
mögeltillväxten är. Röd lampa innebär att mögelproblem kommer 
att uppstå, med andra ord stark mögeltillväxt. Gul lampa innebär 
att materialet ligger på gränsen till mögelproblem och grön att 
mögel inte skall uppstå eller väldigt liten tillväxt. När skiktet med 
plywood testades för klass 0, sämst mögeltåliga material, fick 
samtliga test gul lampa som resultat. Vid testet för klass 1 fick 
samtliga grön lampa som resultat. De perioder där kurvorna lutar 
mer är perioder då tillväxten är större än övriga året. Detta sker 
allmänt i de varma perioderna mellan april och september.  

4.1.2 Takkonstruktionen 

Resultaten från WUFI sammanfattas i diagram som visar på 
observationer från utsatta monitorer i skikten. Diagramen visar 
temperatur och relativa fuktigheter beroende av tidpunkt på året. 
Det gröna strecket visar på relativ fuktighet och det röda på 
temperatur. Takkonstruktionen hade två olika lösningar beroende 
på val av isoleringsmaterial. Figur 4.7 och 4.8 visar observationer 
för monitorn placerad i råsponten. De visade på högsta relativa 
fuktigheten av skikten i varmvinden med polyuretanisoleringen. 
Övriga resultat för takstolskonstruktionen finns i bilaga 3. 

Figur 4.7 Diagram nordlig riktning, takstolskonstruktion, råspont. 
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Figur 4.8 Diagram sydostlig riktning, takstolskonstruktion råspont. 

I början av perioden överskrider den relativa fuktigheten 75 %. Med 
tidens gång minskar relativa fuktigheten och kurvorna stabiliseras, 
detta gällde både figur 4.7 och 4.8.  Sambandet beror på att den 
relativa fuktigheten är förinställd till 75 %, något som ger en skev 
bild av diagrammets början då den relativa fuktigheten i själva 
verket är lägre. Med detta i åtanke valdes att inte undersöka taket i 
WUFI Bio då resterande skikt visar på relativ fuktighet under 75 %. 

Skiktet med högst relativ fuktighet för kallvinden med lösulls-
isolering visade sig vara monitorn placerad vid regeln i lösullen 
enligt figur 4.9 och 4.10. Övriga resultat för vindsbjälklags-
konstruktionen finnes i bilaga 4. 

 
Figur 4.9 Diagram nordlig riktning vindsbjälklagskonstruktion, 
innersida råspont. 
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Figur 4.10 Diagram sydostlig riktning vindsbjälklagskonstruktion, 
innersida råspont. 

Skikten i figur 4.8 och 4.9 exponerades aldrig för relativa 
fuktigheter över 75 %. Vindsbjälklaget undersöktes därför inte 
vidare i WUFI Bio. 

4.2 Brand 

I intervju med Westerlund [23] sades att det är svårt att uttala sig 
angående polyuretanisoleringens egenskaper inom brand utan att 
göra mer grundliga jämförelser för hur materialet har testats. Hade 
produkten däremot genomgått europeiska standardtester skulle han 
kunna ge utlåtande kring hur passande Agribalance var för 
konstruktionen.     

Thuresson [33] säger att det allmänt inte finns några krav i Sverige 
på isoleringens brandegenskaper då denna inte agerar ytskikt. 
Stenullen är en oorganisk obrännbar produkt och 
polyuretanisolering en oorganiskt brännbar produkt. EN 13823 ger 
materialet en brandklassificering, detta test genomgår alla 
byggmaterial för europeisk standardisering. Om materialet i det 
testet räknas som obrännbart genomgår materialet ytterligare ett 
test, EN ISO 1182. Det sistnämnda testet skulle vara ointressant för 
ett brännbart material då reaktionen skulle innebära att det börjar 
brinna.   

Paulsson [31] säger precis som Per Thuresson att den nuvarande 
konstruktionen som idag används inte ställer några krav på 
isoleringsmaterialet då det inte agerar ytskikt. Det nuvarande 
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ytskiktet är en 13 mm gipsskiva. Ett sådant ytskikt gör att 
konstruktionen får en klassning R 15, konstruktionen skall således 
ha bärighet i 15 min under utsättning för brand. För detta gäller 
även att intilliggande material på gipsets baksida skall klara 
utbredda temperaturer på 150°C, och 180°C för enstaka punkter. 
Enligt amerikanska tester skall Agribalance klara en exponering 
upp till 480°C vid öppen låga och 520°C vid sluten låga. 
Stenullsisoleringen skall klara exponeringar mellan 1000-1200°C. 
Detta resulterar i att väggen klarar R15 för båda fallen, vilket 
brandkraven för passivhuset minst kräver. 

Taket har precis samma krav som ytterväggen, R15. Den nuvarande 
konstruktionen med kallvind där lösull ligger i vindsbjälklaget 
skyddas av ett inre ytskikt i form av en gipsskiva. Gips resulterar i, 
som nämnts tidigare, en R15 klassning, vilket resulterar i att 
konstruktionen uppfyller kraven.  

Konstruktionen med polyuretanisolering i takstolarna skapar 
istället för kallvinden en varmvind. Detta innebär att gipset i 
vindsbjälklaget inte längre agerar inre ytskikt. Ytskikt blir nu 
istället polyuretanisoleringen som inte alls är lika beständig mot 
brand som en gipsskiva. Det kan tyckas att gipsskivan i 
vindsbjälklaget fortfarande skall räcka som brandskydd men så är 
inte fallet. Detta beror främst på installationer i form av ventilation 
och el i takstolarna samt håltagningar gjorda i vindsbjälklaget. Vid 
kortslutning i installationer kan bränder skapas som i sin tur kan 
sätta eld på takstolarna. Håltagningar medför att brand lättare 
sprider sig vidare i konstruktionen då ledning lättare sker. I 
vindsbjälklagkonstruktionen skyddas takstolarna av lösull, vilket 
inte är fallet med polyuretanisoleringen där takstolarna ligger fritt.            
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5. Diskussion 

5.1 Fukt 

Vid jämförelsen av stenull och Agribalance visade konstruktionen 
med stenullen tydligt på att den påverkades mindre av fukt än den 
med Agribalance. Detta gällde samtliga simuleringar. Allmänt 
gällde även att den nordliga sidan påverkades mer av fukten än den 
sydostliga. För alla fall gäller att mögeltillväxten är som störst det 
första året. Orsaken till detta är att utgångsvärdet för den relativa 
fuktigheten i konstruktionen valdes till 0,75 i WUFI, vilket är högre 
än den relativa fuktigheten i utomhusklimatet den 10e oktober. År 
två och tre har relativa fuktigheten stabiliserats med omgivande 
klimat och mer relevanta mögeltillväxtmängder kan avläsas. 

Resultaten från WUFI Bio visar på att det kommer bli mögelpåväxt 
i den yttre plywooden innanför luftspalten. Enligt figur 4.5 visas en 
tillväxt på 50 mm per år för år 2 och framåt i stenullsväggen 
påverkad i sydostlig riktning. Ett lågt men tillräckligt högt värde för 
att programmet skall visa gul mätare. Stenullskonstruktionen i 
nordlig riktning ökar tillväxten till 75 mm per år, inte heller någon 
speciellt hög siffra. Jämförelsevis har väggkonstruktionen med 
polyuretanisolering större tillväxt, dock inte så högt att det blir 
kritiskt då mätaren fortfarande visar gult. I sydostlig riktning blir 
tillväxten 100 mm och 150 mm per år i nordlig riktning. Alla dessa 
mätningar gjordes med antagandet att materialet som användes i 
väggen var av klass 0, den mest känsliga klassen för mögel. Vid 
simuleringen med materialtyp klass 1 liknar kurvorna resultaten 
för materialtyp klass 0 men med mindre mögelpåväxt för samtliga. 
Mest utsatt var polyuretanisolerings-konstruktionen i nordligt läge 
och minst utsatt var stenulls-konstruktionen i sydostligt läge. Alla 
fyra testen gavs för denna simulering grön lampa.  

Vid konsultation med Tannfors [32] gällande den gula lampan sa 
han att det vid en första anblick kan se illa ut, men då endast 
tillväxten bedöms i tre steg blir kraven hårda för grön lampa. Detta 
resulterar i att många konstruktioner hamnar i det gula spannet. 
De konstruktioner vi analyserat och de mögeltillväxter som gavs för 
den yttre plywoodskivan i bestablocket ansåg Tannfors [32] inte 



Examensarbete: JÄMFÖRELSE AV STENULL- OCH POLYURETANISOLERING    

 

44 
 

skulle var några problem då plywood är ett mellanting för klass 1 
och 0. Detta kan även styrkas med de tester som gjorts där 
materialets mögelbeständighet sattes till den mer beständiga klass 
1. 

Enligt ISO Green AB skall deras produkt vara lufttät vid en tjocklek 
på minst 180 mm. Den skall även vid den tjockleken agera som ett 
diffusionströgt material. Vår frågeställning för denna punkt är 
definitionen för ett diffusionströgt material. Paroc AB:s 
stenullsisolering har ett diffusionsmotståndstal som är 1, enligt 
tabell 3.3, och ISO Green AB:s material ett värde på 5, enligt tabell 
3.2. Som jämförelse har en standard spånskiva, enligt indata från 
WUFI, ett värde på 125 och en diffusionströg duk 10 000. 
Funderingen kring detta är, har vi fått rätt diffusionsmotståndstal 
från ISO Green AB. Bör värdet kanske vara högre än det som 
utgetts?  

Något annat att reflektera över är att WUFI Bio inte tar hänsyn till 
det faktum att mögelspridningen minskar under de delar av året 
som klimatet inte är gynnsamt. Vid beräkningarna summeras 
endast tillväxten för varje år. RF är som högst under perioden 
januari till april, under denna period är temperaturen relativt låg. 
Exempelvis har januari, februari och mars en medeltemperatur på 
under 0 grader. [35] Under sådana förhållanden växer inte mögel.  

Skall Fiskarhedenvillan AB upprätta deras passivhus på andra 
orter än Stockholm gäller inte simuleringarna från WUFI då dessa 
är anpassade för Stockholms klimat.   

5.2 Brand 

Agribalance är testad för amerikansk standard. Det innebär att 
produkten har ett typgodkännande för amerikansk standard. Denna 
standard skiljer sig från den europeiska standarden. Om produkten 
skall bli typgodkänd i Sverige krävs att den genomgår test för den 
europeiska standarden. En annan lösning är att en expert ger ett 
utlåtande om produkten genom att teoretiskt jämföra den 
amerikanska standard som materialet genomgått med den 
europeiska standarden. Företaget som anlitat experten för 
utlåtandet kan då hänvisa till denne som källa. 
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När en brand uppstår kommer gipsskivan motstå brand i 15 
minuter och sedan falla ner på golvet. Bakom gipsskivan finns i 
detta fall uppreglade stenullsskivor. Om tjockleken på 
stenullsskivorna är smala finns risk för att skivorna faller ner 
samtidigt som gipsskivan. Detta innebär att det ur brandsynpunkt 
är mer fördelaktigt att ha ett tjockt skikt stenull än två smalare 
skikt. Faller stenullen ut kan inte brandmotståndet för denna 
tillgodoräknas. Mer eller mindre bra lösningar på problem med 
fallande stenull finns, exempelvis att spika fast skivorna så de inte 
kan falla ur. Beträffande polyuretanisoleringen är detta inte en risk 
då den sitter fast på väggen fram till att den smält bort.   

I den befintliga konstruktionen agerar bestablocken bärande del i 
väggen. Detta innebär att stenullen som ligger innanför 
bestablocken kan tillgodoräknas som brandmotstånd vid spridning 
av brand. Enligt tidigare nämnda ekvation 1, gavs att stenullen 
skulle motstå brand i ca 45 min. Enligt ekvationen adderat med 
gipset skulle konstruktionen klassas enligt REI60 gällande bränder 
inifrån. Om Fiskarhedenvillan AB väljer att ändra konstruktionen 
så att reglarna mellan stenullen istället blir bärande kan inte 
formeln användas. Detta skulle innebära att brandmotståndet 
försämrades. 

Passivhuset är placerat på ett avstånd större än 8 meter från 
närmaste hus. I dagens samhälle byggs hus på allt mindre tomter, 
vilket medför mindre avstånd mellan husen. Vid en fortsatt 
produktion av passivhuset bör konstruktionen anpassas efter 
mindre avstånd. Detta medför större brandkrav i form av REI 30 
samt krav på konstruktionens utsida. Konstruktionens utsida består 
idag av ett ytterskikt av cembrit, luftspalt och därefter de bärande 
bestablocken. Inget av dessa skikt är särskilt brandhämmande och 
ett krav på REI30 från utsidan blir svårt att uppnå. Flyttas däremot 
bärande del till reglarna i stenullsskiktet bör kravet kunna uppnås.  

Beträffande den framtida CE-märkning som skall träda i kraft 
under år 2013 bör SEALECTION Agribalance vara testad för de 
europeiska standarder som finns för brand. Detta främst om 
Fiskarhedenvillan AB skulle vara intresserade av att börja 
producera passivhusen med produkten. Kraven för CE-märkning 
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kommer öka för varje år och det är bra att ha en vettig produkt i 
tidigt skede så de slipper ändra på en väl fungerande konstruktion 
när CE-märkning träder i kraft. Ändringar kostar pengar. 
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6. Slutsatser 

6.1 Slutsatser 

Denna rapport har jämfört två olika isoleringsmaterial ur fukt- och 
brandsynpunkt för en passivhuskonstruktion. 

Simuleringarna med WUFI visar på att ISO Green AB:s polyuretan-
isolerings hygroskopiska egenskaper inte är tillräcklig för att hålla 
lika låg fukttransport som Paroc AB:s Stenullsisolering tillsammans 
med ångspärren gör. Det visar dock på att polyuretanisolerings-
konstruktionen inte ligger i farozonen för mögeltillväxt. Skillnaden 
mellan de båda resultaten i fuktsynpunkt är liten och vi anser att de 
båda lösningarna skulle fungera för passivhuset. Detta gäller både 
takkonstruktionen och väggkonstruktionen. 

Gällande brandegenskaper finns flera osäkerheter kring 
polyuretanisoleringen. Amerikanska standardtester finns för 
materialet och utifrån dessa skulle man kunna uttala sig om hur 
materialet beter vid brand. Något som kräver mer kunskap i form av 
exempelvis en brandkonsult som jämför testerna med europeiska 
standardtester. Bäst skulle vara om isoleringen testades för 
europeisk standard. 

Kraven för passivhuset idag är bärighet i 15 minuter (R15) och att 
yttersta skikt minst har brandklassningen D. Dessa krav uppfylls 
för båda ytterväggskonstruktionerna då gips är ytskikt. 
Takkonstruktionslösningen med lösull i vindsbjälklaget uppfyller 
precis som ytterväggen kraven. Förslaget med polyuretanisoleringen 
i takstolarna måste däremot lösas på annat sätt om det skall uppnå 
brandkraven. Polyuretanisoleringen är inte tillräckligt skyddad i 
detta fall. Installationer i vindsbjälklaget är huvudanledningen till 
denna bedömning då branden lätt sprider sig upp genom 
vindsbjälklaget.    

  



Examensarbete: JÄMFÖRELSE AV STENULL- OCH POLYURETANISOLERING    

 

48 
 

 

6.2  Fortsatta studier 

Vi rekommenderar en ekonomisk analys av de två materialen. Där 
materialen exempelvis skulle kunna undersökas för en 
livscykelanalys och därefter jämföra hur bra de står sig mot 
varandra. Detta förutsätter att polyuretanisolering blir testad för de 
europeiska standarderna för brand samt att materialet blir godkänt 
för passivhusets brandkrav. 

En jämförelse mellan de europeiska och amerikanska standard-
testerna för brandklassificering är något som skulle behöva 
genomföras. Det finns mycket begränsad information på detta 
område och det skulle uppskattas från flera håll om denna 
information fanns tillgänglig. 
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B1.1 
 

BILAGOR 
 

Bilaga 1. Diagram ytterväggBilaga 1. Diagram ytterväggBilaga 1. Diagram ytterväggBilaga 1. Diagram yttervägg, monitor placerad vid, monitor placerad vid, monitor placerad vid, monitor placerad vid    inre inre inre inre 
plywoodskivaplywoodskivaplywoodskivaplywoodskiva    

 

Stenullskonstruktion påverkat i sydostligt väderstreck 

 

Stenullskonstruktion påverkat i nordligt väderstreck 
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Polyuretanisoleringskonstruktion påverkat i sydostligt väderstreck 

 

Polyuretanisoleringskonstruktion påverkat i sydostligt väderstreck 
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Bilaga 2. DiagramBilaga 2. DiagramBilaga 2. DiagramBilaga 2. Diagram    ytterväggytterväggytterväggyttervägg, monitor placerad vid, monitor placerad vid, monitor placerad vid, monitor placerad vid    gipsskivagipsskivagipsskivagipsskiva    

 

Stenullskonstruktion påverkat i sydostligt väderstreck 

 

Stenullskonstruktion påverkat i nordligt väderstreck 
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Polyuretanisoleringskonstruktion påverkat i sydostligt väderstreck 

 

Polyuretanisoleringskonstruktion påverkat i nordligt väderstreck 
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Bilaga 3. Diagram på takstolskonstruktion, monitorBilaga 3. Diagram på takstolskonstruktion, monitorBilaga 3. Diagram på takstolskonstruktion, monitorBilaga 3. Diagram på takstolskonstruktion, monitor    placeradplaceradplaceradplacerad    i i i i 
mitten av mitten av mitten av mitten av polyuretanisoleringpolyuretanisoleringpolyuretanisoleringpolyuretanisolering    

    

Skikt påverkat i nordlig riktning 

    

Skikt påverkat i sydostlig riktning 
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Bilaga 4. Diagram på vindsbjälklagkonstruktion, monitorBilaga 4. Diagram på vindsbjälklagkonstruktion, monitorBilaga 4. Diagram på vindsbjälklagkonstruktion, monitorBilaga 4. Diagram på vindsbjälklagkonstruktion, monitor    placeradplaceradplaceradplacerad    i i i i 
övre delen av lösullövre delen av lösullövre delen av lösullövre delen av lösull    

    

Skikt påverkat i nordlig riktning 

    

Skikt påverkat i sydostlig riktning 
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Bilaga 5. Diagram på vindsbjälklagkonstruktion, monitorBilaga 5. Diagram på vindsbjälklagkonstruktion, monitorBilaga 5. Diagram på vindsbjälklagkonstruktion, monitorBilaga 5. Diagram på vindsbjälklagkonstruktion, monitor    placeradplaceradplaceradplacerad    i i i i 
inre delen av lösullinre delen av lösullinre delen av lösullinre delen av lösull    

 
Skikt påverkat i nordlig riktning 

 

 
Skikt påverkat i sydostlig riktning    

 




