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Sammanfattning 

Världen, och Sverige, står inför utmaningen att hantera den pågående klimatkris som uppkommit på 

grund av växthusgasutsläpp från mänsklig verksamhet. För att nå de internationella och nationella 

klimatmålen krävs att varje sektor tar sitt ansvar att minska utsläppen. Bygg- och fastighetssektorn står 

för drygt en femtedel av landets totala, inhemska koldioxidutsläpp, och trots att utsläppen till följd av 

uppvärmning av byggnader minskat avsevärt under de senaste 30 åren, har utsläppen på grund av 

byggprojekt knappt minskat alls. Det krävs därför en omställning till nya byggtekniker och -material. 

Ny forskning visar nämligen att användandet av biobaserade byggnadsmaterial bidrar till avsevärt 

mindre koldioxidutsläpp än konventionella material som till exempel stål och betong. Däremot är 

dessa material ännu relativt outforskade, och mer kunskap om deras värme- och fuktegenskaper krävs 

för att de med fördel ska kunna implementeras i framtida arkitektur. 

Denna studie syftade till att skapa ökad förståelse för värme- och fuktegenskaperna hos de biobaserade 

isoleringsmaterialen träfiber och hampfiber, i jämförelse med konventionell mineralull, och undersöka 

deras funktion i ett klimatskal. I studien bestämdes materialens termiska konduktivitet, termiska 

diffusivitet och specifika termiska kapacitet, samt deras sorptionsisoterm för absorption. Vidare 

påvisades materialens inverkan på de hygrotermiska egenskaperna hos olika klimatskal, och det 

avgjordes huruvida en ångspärr är nödvändig i konstruktioner med isoleringsmaterial som har 

hygroskopiska förmågor. 

Materialens värmeegenskaper bestämdes med Transient Plance Source-metoden. Värden på 

egenskaperna kunde beräknas utifrån temperaturutvecklingen i en spiralsensor, som placerats mellan 

två provkroppar, på grund av elektriska pulser som värmer upp materialet. Värmeegenskaperna 

bestämdes för materialen i torrt tillstånd, och i jämvikt med 60% relativ luftfuktighet. 

Sorptionsisotermen bestämdes genom att mäta viktdifferensen från torrvikten hos konditionerade 

provkroppar i jämvikt med olika relativ luftfuktighet i intervallet 60-95%. Provkropparna 

konditionerades i klimatlådor under en period av omkring 8 veckor, under vilken de kontinuerligt 

vägdes. Materialens inverkan på de hygrotermiska egenskaperna hos ett klimatskal undersöktes genom 

en parameterstudie i simuleringsprogrammet WUFI. Simuleringarna utfördes som en fallstudie av en 

ekonomibyggnad på Mossagårdens ekologiska jordbruk i Veberöd utanför Lund, som planeras att 

byggas om med biobaserade isoleringsmaterial. Simuleringarna utfördes på två olika 

ytterväggskonstruktioner för att undersöka huruvida en ångspärr är nödvändig då de hygroskopiska, 

biobaserade isoleringsmaterialen används. 

Studien fann att den termiska konduktiviteten, och den specifika termiska kapaciteten hos de 

biobaserade isoleringsmaterialen var betydligt högre än för mineralull, samt att konduktiviteten även 

var starkt fukthaltsberoende. Detta innebär att de har sämre isoleringsförmåga, speciellt om de fuktas 

upp, men också högre kapacitet att lagra termisk energi. Den termiska diffusiviteten var avsevärt lägre 

för de biobaserade materialen än för mineralull, vilket betyder att de når temperaturjämvikt 

långsammare. De biobaserade isoleringsmaterialen visade även på en betydande fuktkapacitet, som var 

högre än för mineralull, vilket indikerar att de har förmågan att ta upp och binda fukt ur luften. 

Sammantaget innebär detta att de biobaserade isoleringsmaterialen kan agera värme- och 

fuktbuffrande, och därmed bidra till ett jämnare inomhusklimat. Resultaten från parameterstudien 

antyder att biobaserade isoleringsmaterial kan användas i konventionella ytterväggskonstruktioner, 

förutsatt att värme- och fuktegenskaperna beaktas vid dimensionering. Däremot kan det i 

konstruktioner utan ångspärr föreligga överhängande risk för mikrobiell påväxt i de biobaserade 

isoleringsmaterialen. Dessa konstruktioner, kan i samband med användandet av hygroskopiska 



 

isoleringsmaterial, även bidra till högre energiförluster än konventionella konstruktioner med 

ångspärr. En sista intressant observation var att de uppmätta värdena på den termiska konduktiviteten 

för samtliga material var 20-30% högre än vad respektive tillverkare uppgett. 
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Begreppsförklaring 

TPS = Transient Plane Source 

H[…] = Ekolution hampfiberisolering 

T[…] = Hunton Nativo träfiberisolering 

M[…] = Isover UNI 35 mineralullsisolering 

RF = Relativ luftfuktighet uttryckt i procent 

T = Temperatur uttryckt i grader Celsius 

m = Uppmätt massa uttryckt i gram 

m0 = Torrvikt uttryckt i gram 

mw = Massan hygroskopiskt bunden fukt uttryckt i gram 

m[…] = Massan av försöksmateriel uttryckt i gram 

Δm = Viktförändring från föregående mätning 

θ = Fuktkvot uttryckt i procent 

t = Tid uttryckt i dygn 

k = Termisk diffusivitet uttryckt i kvadratmeter per sekund 

c = Specifik termisk kapacitet uttryckt i Joule per kilogramkelvin 

λ = Termisk konduktivitet uttryckt i Watt per meterkelvin 

U = Transmission av termisk energi uttryckt i Watt per kvadratmeterkelvin 

ρ = Skrymdensitet uttryckt i kilogram per kubikmeter 

p = Porositet uttryckt i kubikmeter per kubikmeter 

DWs = Kappilärsugning uttryckt i kvadratmeter per sekund 

DWw = Kappilär omfördelning uttryckt i kvadratmeter per sekund 

μ = Ångdiffusionsmotstånd (dimensionslös) 
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1 Inledning 

Världen står idag inför den stora utmaningen att hantera klimatkrisen som uppkommit på grund av 

utsläpp av växthusgaser. Växthusgaserna består till största delen av koldioxid från bland annat 

industrier, transporter, hushåll och byggnation, samt metangas från till exempel jordbruk och 

avfallsdeponier. För att nå Parisavtalets mål (som Sverige skrivit under på och ratificerat) att begränsa 

den globala uppvärmningen på grund av dessa utsläpp till 1,5 °C, behöver de globalt sett halveras till 

år 2030 (Naturvårdsverket 2018). Detta är troligtvis endast möjligt med ett globalt samarbete, där varje 

enskilt land tar sitt ansvar i att minska sina egna koldioxidutsläpp. 

Sverige har som mål att uppnå koldioxidneutralitet till senast 2045, vilket ligger i linje med den 

globala utsläppstrend som krävs för att nå det så kallade ”1,5-gradersmålet”. Trots detta visar 

utsläppsstatistik från Naturvårdsverket att minskningen av landets totala koldioxidutsläpp de senaste 

tre åren fram till 2017 minskat med under 1% per år. Detta är betydligt lägre än den minskning på 

mellan 5% och 8% som förväntas krävas för att uppnå klimatmålet om koldioxidneutralitet 

(Naturvårdsverket 2018), och under 2018 förväntas koldioxidutsläppen till och med ha ökat jämfört 

med tidigare år (Naturvårdsverket 2019). 

År 2016 var Sveriges totala, inhemska utsläpp av växthusgaser omkring 52,9 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket 2018), varav bygg- och fastighetssektorn stod för 21% 

(Boverket 2019), exkluderat de utsläpp svensk byggverksamhet bidragit till utomlands. Den största 

minskningen av branschens koldioxidutsläpp sedan 90-talet beror på ett minskat utsläpp i samband 

med uppvärmning av bostäder och lokaler. Detta troligen till följd av statliga styrmedel såsom 

lagstadgade energihushållningskrav och utsläppsskatter. Däremot har utsläppen i samband med 

nybyggnation och renoveringar ej minskat nämnvärt (Boverket 2019). För att uppnå de uppsatta 

miljömålen, både inhemska och internationella, behöver även dessa utsläpp minska drastiskt genom 

användandet av nya byggmetoder och -material. 

I nybyggnadsprojekt används än idag stora mängder stål och betong, material från de industrier som 

bidrar till störst koldioxidutsläpp i Sverige (Europeiska Kommissionen 2019). En omställning till 

biobaserade byggmaterial skulle kunna minska utsläppen av växthusgaser vid nyproduktion av 

byggnader. Peñaloza, Erlandsson och Falk (2016) visar genom dynamisk livscykelanalys att 

byggnader med en högre andel biobaserade byggnadsmaterial har en betydligt lägre klimatpåverkan 

under, och efter byggnadens livstid än konventionella byggnader av stål och betong. Ju högre denna 

andel är, desto lägre blir byggnadens miljöpåverkan. Till exempel har en byggnad med trästomme och 

biobaserad isolering på sikt en lägre klimatpåverkan än motsvarande byggnad med konventionell 

mineralullsisolering. Skillnaden blir speciellt tydlig på en tidsskala av 300 år, då en byggnad med 

biobaserade material även efter dess livstid bidrar till att minska byggnadens totala miljöpåverkan. 

Detta kan bero på att träd och växter fungerar som kolpooler, vilka tar upp koldioxid från luften och 

binder det i biomassan. Nettoupptaget av Svenska skogsmarker har ökat sedan 90-talet tack vare att 

tillväxten av dessa marker ökat (Naturvårdsverket 2018). Då träd och växter används som 

byggnadsmaterial lagras den upptagna koldioxiden i byggnaden, och bidrar till minskade 

koldioxidhalter i atmosfären (Brandão, Levasseur et al. 2013), samtidigt som mark frigörs på vilken 

nya träd och växter kan planteras. 

Biobaserade material är hygroskopiska, till skillnad från mer konventionella, oorganiska 

isoleringsmaterial, vilket innebär att de har förmågan att ta upp och binda fukt från luften. Detta skulle 

kunna ha stor inverkan på de hygrotermiska egenskaperna hos den konstruktion de används i. 
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Dessutom är de känsliga för mikrobiell påväxt och rötangrepp, vilket i längden kan leda till sjuka hus, 

negativ inverkan på människors hälsa, samt i värsta fall att beständigheten hos konstruktionen 

undermineras. Biobaserade isoleringsmaterial har en stor potential att bidra till en hållbar utveckling 

av byggsektorn, och samhället i stort, men för att dessa material med fördel ska kunna implementeras i 

framtida arkitektur krävs mer kunskap om deras värme- och fuktegenskaper, samt funktion i en 

konstruktion. 

I samband med studien gjordes en fallstudie över hur olika konstruktioner med biobaserade 

isoleringsmaterial påverkar de hygrotermiska egenskaperna hos ett klimatskal i en befintlig byggnad 

tillhörande Måssagårdens ekologiska jordbruk i Veberöd utanför Lund. Gårdsägaren har för avsikt att 

bygga om en i dagsläget oisolerad ekonomibyggnad till restaurangkök och servering som ska kunna 

brukas året runt. Vid ombyggnationen är ambitionen att biobaserade isoleringsmaterial ska användas. 

1.1 Motivering & problemformulering 

En övergång till biobaserade isoleringsmaterial kräver att deras egenskaper samt funktion i en 

konstruktion undersöks närmare. Det är således motiverat att värme- och fuktegenskaperna hos 

träfiber- och hampfiberisolering, samt deras tillämpning i ett klimatskal studeras närmare och jämförs 

med egenskaperna hos konventionell mineralullsisolering. 

För detta ändamål ämnar denna studie svara på följande frågeställningar: 

• Vad är materialens termiska konduktivitet, termiska diffusivitet och specifika termiska 

kapacitet? Stämmer de överens med vad leverantörerna uppger? Är värmeegenskaperna 

fukthaltsberoende? Vilka skillnader och likheter finns mellan materialens värmeegenskaper? 

• Vad är materialens fuktkapacitet i intervallet 60-95% relativ luftfuktighet? Vilka skillnader 

och likheter finns mellan materialens fuktegenskaper? 

• Hur påverkas de olika materialen av praktiska klimatförhållanden? Hur påverkar detta de 

hygrotermiska egenskaperna hos ett klimatskal? Finns risk för mögelpåväxt eller röta i de 

studerade konstruktionerna? Behövs någon ångspärr i konstruktionen om isoleringsmaterial 

med hygroskopiska förmågor används? 
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1.2 Syfte & målsättning 

Studien syftade till att bidra till ökad förståelse för värme- och fuktegenskaperna hos biobaserade och 

hygroskopiska isoleringsmaterial, i jämförelse med konventionell mineralull, samt till att visa vilken 

funktion materialen fyller i ett klimatskal, och deras inverkan på de hygrotermiska egenskaperna hos 

konstruktionen, för att möjliggöra korrekt implementering under ombyggnationen av Mossagårdens 

ekonomibyggnad, och andra framtida byggprojekt. 

Studien hade som mål att... 

• bestämma materialens termiska konduktivitet, diffusivitet och specifika termiska kapacitet i 

torrt tillstånd och vid 60% relativ luftfuktighet,  

• bestämma materialens sorptionsisoterm för absorption i intervallet 60-95% relativ 

luftfuktighet, 

• avgöra om biobaserade isoleringsmaterial kan användas i konventionella klimatskal, och om 

ångspärr i konstruktionen är nödvändig då hygroskopisk isolering används, samt att 

• visa vilken inverkan de uppmätta materialegenskaperna har på de hygrotermiska egenskaperna 

hos klimatskalen. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetets omfattning begränsades till att undersöka tre isoleringsmaterial, två biobaserade och ett mer 

konventionellt referensmaterial. Laborativt mättes endast materialens absorptionsisoterm samt 

värmeegenskaper under ovan specificerade förutsättningar. Materialens skrymdensitet, porositet, 

kapillärtransportskoefficient, ångdiffusionsmotstånd och brandklassningsbestämning omfattades inte 

av den experimentella undersökningen, utan hämtades ur litteraturen, eller antogs utifrån tillgängliga 

uppgifter. Vidare begränsades parameterstudierna till att endast innefatta de experimentellt bestämda 

värme- och fuktegenskaperna, medan övriga parametrar bortsågs ifrån eller uppskattades utifrån 

tidigare studier eller annan litteratur och hölls konstanta för de tre materialen. Simuleringarna 

begränsades till att endast omfatta två snarlika konstruktioner, med den enda skillnaden att den ena 

saknade ångspärr.
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2 Material & metod 

I arbetet undersöktes värme- och fuktegenskaperna hos två biobaserade isoleringsmaterial, ett av 

hampfiber och ett av träfiber, och jämfördes med dem hos konventionell isolering av mineralull. 

Arbetet utfördes i tre faser. Under fas ett bestämdes de tre materialens absorptionsisotermer vid 60%, 

75%, 85% samt 95% relativ luftfuktighet. Under fas två bestämdes materialens värmeegenskaper, 

närmare bestämt deras termiska konduktivitet, specifika termiska kapacitet samt termiska diffusivitet 

för torrt material och vid 60% relativ luftfuktighet. Fas ett och två kunde utföras simultant, oberoende 

av varandra. Under fas tre utfördes parameterstudier av de experimentellt bestämda 

materialegenskaperna för att kunna visa på materialens inverkan på de hygrotermiska egenskaperna 

hos ett klimatskal i en befintlig byggnad utanför Lund. 

2.1 Material 

De studerade isoleringsmaterialen var Isover UNI 35 mineralullsisolering, Hunton Nativo 

träfiberisolering samt Ekolution hampfiberisolering. 

Isover UNI-skiva 35 är en formpressad isolerskiva av glasull framtagen av byggvaruproducenten 

Saint-Gobain Sweden AB, och tillverkad i Billesholm, Sverige. Skivan består av omkring 91% 

glasfiber (varav omkring tre fjärdedelar är återvunnen glasmassa) 8% bakelit (fenolformaldehyd) som 

bindemedel och 1% paraffinolja som dammbindningsmedel (ISOVER 2015). 

Hunton Nativo är en formpressad isoleringsskiva av träfiber framtagen av den norska 

byggvaruproducenten Hunton Fiber AS, och tillverkad av tyska Steico SA i Czarnkow, Polen 

(SINTEF 2015). Skivan består av omkring 86% träfiber från furu eller gran, 6% BIKO-fiber 

(syntetiska bipolymerfiber) samt 8% ammoniumsulfater som brandskyddsmedel (Hunton 2017). 

Hunton Nativo träfiberisolering tillverkas av träflis som kan vara en restprodukt vid bland annat 

virkesproduktion. Däremot specificeras ej i några öppet tillgängliga dokument i vilken utsträckning 

råmaterialet som används i isoleringen faktiskt är restprodukter från träindustrin. Trä är en naturlig och 

förnyelsebar råvara, och Hunton konstaterar i produktinformationen att de livscykelanalyser företaget 

utfört visar på att isoleringen har mycket liten negativ inverkan på miljön (Hunton 2018). 

Under perioden 2012 till 2014 genomförde Hunton i samarbete med det norska forskningsinstitutet 

SINTEF undersökningar på träfiberisoleringens värme- och fuktegenskaper, och jämförde resultaten 

med egenskaperna hos mineralullsisolering. Hunton sammanfattar slutsatserna i 

produktinformationen: träfiberisoleringen är mer hygroskopisk än mineralull, och har således 

förmågan att verka utjämnande på inomhusklimatet, dessutom har isoleringen något mindre inre 

konvektion, framförallt som följd av den avsevärt högre densiteten (Hunton 2018). 

Träspån användes flitigt som isolering i väggar och bjälklag i bland annat 1800-talets stolpverkshus, 

restimmer- och resvirkeshus i början av 1900-talet, och i mindre utsträckning i mellanbjälklag i 

flerplanshus så sent som på 1940-talet (Björk, Kallstenius, Reppen 2013). Trä som isoleringsmaterial 

har alltså varit betydande genom den svenska arkitekturhistorien, men förblir förhållandevis outforskat 

inom den moderna byggvetenskapen. 

Ekolution hampfiberisolering är en formpressad isoleringsskiva av bastfibrer från industrihampa 

framtagen av den svenska byggnadssystemsutvecklaren Ekolution AB. Exakt tillverkningsort 

specificeras ej, men i kommunikation med Ekolution AB (2019) uppges att de i största möjliga 



6 

 

utsträckning samarbetar med hampaodlare och producenter i Sverige och norden. Detta i strävan att 

minimera transportsträckorna, och därmed produktens klimatpåverkan. Skivan består av omkring 85% 

hampfiber, 12% BIKO-fiber samt 3% natriumkarbonat som brandskyddsmedel (Ekolution 2019). 

Hampa var länge, troligen i flera tusen år, en basgröda över hela Europa. Det är en mångsidig växt, 

men odlades främst för sina starka fibrer, samt näringsrika frön. Fibrerna användes i textiltillverkning, 

och växten odlades kraftigt i Sverige för detta ändamål fram till andra världskrigets slut. Under 1900-

talets andra hälft konkurrerades däremot textilier av hampfibrer ut av billigare syntetiska textilier. 

Odlingen avtog över stora delar av Europa, och förbjöds till och med mellan 70-talet och tidigt 2000-

tal. På senare år har växten däremot ökat i popularitet, och flera sorter av så kallad ”industrihampa” 

godkänts för odling. Inhemskt producerade hampaprodukter börjar nu sakta återvända till den svenska 

marknaden (Skoglund 2016). 

Hampa har även använts som armering i hampakalk, ett betongliknande biokompositmaterial 

bestående av en blandning av hampfiber och kalkbruk. Däremot är även hampa än så länge ett relativt 

outforskat isoleringsmaterial inom den moderna byggvetenskapen. I samband med denna studie har 

mycket lite litteratur som behandlar materialets byggnadstekniska egenskaper hittats. 

Material 𝜆 [W/(m K)] 𝑘 [10-6 m2/s] 𝑐 [J/(kg K)] 𝜌 [kg/m3] Brandklassning 

Mineralull 0,035 2,5 800 16-19 Euroklass A1 

Träfiber 0,038 0,36 2100 50 Euroklass E 

Hampfiber 0,040 0,83 1600-1700 30 D-s1, d0 

Tabell 1 Hypotetiska materialegenskaper. 

Hypotetiska materialegenskaper hämtades ur tillverkarnas produktinformation, och kompletterades vid 

behov av andra litterära källor. Värdet på den termiska konduktiviteten (𝜆 [W/(m K)]) för 

mineralullen, skrymdensiteten (𝜌 [kg/m3]) och dess brandklassning hämtades ur Isovers produktblad 

(2015). Den termiska diffusiviteten (𝑘 [m2/s]) beräknades enligt Ekvation 1 utifrån detta värde, och 

den specifika termiska kapaciteten (𝑐 [J/(kg K)]) vilken anges av Sandin (2010). Skrymdensiteten 17,5 

kg/m3 användes vid beräkningen. Den termiska konduktiviteten, specifika termiska kapaciteten, 

skrymdensiteten och brandklassningen för träfiberisoleringen hämtades ur Huntons produktblad 

(2018). Den termiska diffusiviteten beräknades utifrån dessa värden enligt Ekvation 1. Den termiska 

konduktiviteten, skrymdensiteten och brandklassningen hos hampfiberisoleringen hämtades ur 

Ekolutions produktblad (2019). Den specifika termiska kapaciteten hämtades ur en sammanställning 

av Schiavoni et al. (2016) över materialegenskaper hos hampisolering av europeiska tillverkare. Den 

termiska diffusiviteten beräknades enligt Ekvation 1 utifrån dessa värden. Den specifika termiska 

kapaciteten 1650 J/(kg K) användes vid beräkningen. 

2.2 Värmeegenskaper 

För att bestämma materialens termiska egenskaper användes Transient Plane Source-metoden (TPS-

metoden). Den bygger på användandet av en sensor och diverse matematiska modeller. Sensorn består 

av en bifilär spiral av exempelvis nickel, mellan två lager av en elektriskt isolerande polyimidfilm, till 

exempel kapton. Den är en kombinerad värmekälla och resistanstermometer som genererar ett 

dynamiskt värmefält i materialprovkroppen genom att mata en stegfunktionsartad elektrisk ström 

genom sensorn, samtidigt som temperaturen i sensorn kontinuerligt mäts. Materialets termiska 

konduktivitet, diffusivitet och specifika termiska kapacitet kunde beräknas efter 
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temperaturutvecklingen i sensorn (Berge, Adl-Zarrabi et al. 2013 och ISO/TC 61/SC 5, 2008). 

Metoden är standardiserad av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) sedan 2008. 

Valet av TPS-metoden som mätmetod i denna studie berodde på den enkelhet och snabbhet med 

vilken mätningar kunde utföras på. Ingen stor materialkvantitet krävdes, inte heller någon speciell 

konstruktion kring provkropparna, bortsett från den täta behållare som användes för att skydda dem 

från påverkan av omgivande klimat. 

Med TPS-metoden bestämdes materialens termiska konduktivitet, termiska diffusivitet och specifika 

termiska kapacitet. 

Termisk konduktivitet (𝜆 [W/(m K)]) är ett mått på förmågan hos ett material att transportera termisk 

energi. Per definition är det värmeenergiflödet genom ett specifikt material som uppkommer på grund 

av en temperaturdifferens över materialskiktet. Benämningen konduktivitet, eller ledning, är något 

missvisande då storheten inom byggnadsfysiken (framförallt för porösa material) normalt även 

inkluderar transport av termisk energi genom konvektion och strålning (Nevander, Elmarsson 1994). 

Termisk diffusivitet (𝑘 [m2/s]) är ett mått på hastigheten med vilken termisk energi flödar i ett 

material. Storheten beror av materialets termiska konduktivitet, skrymdensitet (𝜌 [kg/m3]) och 

specifika termiska kapacitet (𝑐 [J/(kg K)]). 

𝑘 =
𝜆

𝜌𝑐
 [m2/s]  (Ekv. 1) 

I praktiken avgör den termiska diffusiviteten tidsåtgången för materialet att uppnå termisk jämvikt vid 

en temperaturföränding. Exempel på material med hög termisk diffusivitet är metaller, medan trä samt 

trä- och cellulosabaserade material har en låg diffusivitet (Nevander, Elmarsson 1994). 

Specifik termisk kapacitet är ett mått på mängden energi som krävs för att värma upp ett kilogram av 

ett specifikt material en Kelvin, eller en grad Celsius. Per definition är det materialets förmåga att 

lagra termisk energi. När TPS-metoden används härleds den specifika termiska kapaciteten från den 

uppmätta termiska konduktiviteten och diffusiviteten. 

𝑐 =
𝜆

𝜌𝑘
 [J/(kg K)] (Ekv. 2) 

Mätningarna utfördes enligt dubbelsidig isometrisk analys med ett Hot-Disk TPS 2500 S-instrument 

och kaptonsensor 4922 med diametern 14,9 mm, ortogonalt mot eventuellt förekommande 

fiberriktning hos provkropparna. Inför mätningarna förbereddes sex provkroppar med måtten 15×15×5 

cm. av varje material. Provkropparna torkades vid 105℃ i minst 24 timmar, och därefter 

konditionerades två provkroppar under minst två veckors tid till jämvikt med 60% relativ 

luftfuktighet. Provkropparna vägdes kontinuerligt under perioden för att säkerställa att de uppnått 

jämvikt med omgivande relativ luftfuktighet. De torkade, eller konditionerade provkropparna 

placerades inför mätning i en lufttät behållare för att minimera påverkan av yttre klimat, de roterades 

så att eventuell fiberriktning sammanföll, och sensorn placerades i centrum mellan de båda 

provkropparna. 

För varje par av provkroppar utfördes en serie av 10 mätningar med konstant intervall mellan 

individuella mätningar. Enligt en instruktionsmanual utgiven av Hot Disk (2013) ska detta intervall 

vara 36 gånger mättiden. Däremot uppgick den totala mättiden i vissa fall då mot över ett dygn, vilket 
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innebar en risk att provkropparna skulle påverkas av omgivande klimat. Det var således motiverat att 

försöka minimera den totala mättiden. Dessutom anger inte ISO-standarden (ISO 22007-2:2008) 

denna faktor, utan beskriver mer generellt att intervallet mellan individuella mätningar i en serie ska 

vara långt nog för att provkroppen ska kunna försätta sig i jämvikt med omgivande temperatur innan 

nästkommande mätning påbörjas. Utöver detta gav testmätningar med kortare intervall rimliga 

resultat, och visade inte på uppenbara fel. Följaktligen reducerades intervallet mellan individuella 

mätningar till 15 minuter. Mätningarna baserades på inmatade värden enligt Tabell 1 samt den aktuella 

temperaturen i rummet, vilken var omkring 22℃ under samtliga mätningar. 

Avsikten var ursprungligen att även mäta värmeegenskaperna hos kapillärmättade provkroppar, men 

detta visade sig vara praktiskt ogenomförbart. Två metoder provades, utan att ge användbara resultat. 

Den första metoden innebar att provkropparna konditionerades i en separat behållare, och sedan 

flyttades över till den täta behållare som användes under mätningarna. Denna förflyttning hade 

däremot en sådan negativ fysisk påverkan på provkropparna att de ansågs praktiskt taget obrukbara. 

Den andra metoden innebar att provkropparna istället konditionerades direkt i den täta behållare som 

användes under mätningarna. Detta misslyckades på grund av svårigheter att kapillärmatta 

provkropparna utan att låta sensorn komma i kontakt med omgivande fritt vatten, då den kapillära 

stighöjden i materialen var lägre än förväntat. 

2.3 Fuktegenskaper 

För att bestämma materialens fuktkapacitet togs en sorptionsisoterm för absorption fram för varje 

material, genom att mäta fuktkvoten hos ett antal provkroppar i jämvikt med 60%, 75%, 85% samt 

95% relativ luftfuktighet. 

En sorptionsisoterm visar sambandet mellan materialets fuktkvot (𝜃 [%]) och den relativa 

luftfuktigheten (𝑅𝐹 [%]). Fuktkvoten är viktandelen vatten (𝑚𝑤 [g]) per torrvikt (𝑚0 [g]). 

𝜃 =
𝑚𝑤

𝑚0
 [%]  (Ekv. 3) 

Vattnets vikt beräknades genom att subtrahera materialets torrvikt från den uppvägda massan (𝑚 [g]) 

då materialet var i jämvikt med rådande relativ luftfuktighet. 

𝑚𝑤 = 𝑚 −𝑚0 [g] (Ekv. 4) 

Den relativa luftfuktigheten i en sluten behållare kan kontrolleras med en mättad saltlösning. Olika 

salter ger annorlunda konstant relativ luftfuktighet. I Tabell 2 nedan redovisas de använda salterna och 

den konstanta relativa luftfuktighet de gav upphov till vid 20°C. 

Salt (Kemisk beteckning) RF [%] 

Natriumklorid (NaCl) 75% 

Kaliumklorid (KCl) 85% 

Kaliumnitrat (KNO3) 95% 

Tabell 2 Salter och korresponderande relativ luftfuktighet (Greenspan 1977). 

Inför mätningarna förbereddes 16 provkroppar med måtten 8×5×5 cm. av varje material, vilka 

torkades vid 105°C i minst 24 timmar. Efter torkningen observerades att samtliga provkroppar av 
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träfiberisoleringen fått en tydligt mörkare kulör. Detta visas i Figur 1. Vad denna förändring i kulör 

beror på, samt om detta påverkat provkropparnas fysiska egenskaper har inte kunnat konstateras. En 

möjlig förklaring är att ett tunt lager av träfibrernas yta förkolnat, eller att ammoniaken i sulfaterna 

som använts som flamskyddsmedel löst ut på grund av värmen och på så sätt bidragit till att 

isoleringen fått en mörkare färg. 

 

Figur 1 Provkroppar av träfiberisolering innan (vänster) och efter (höger) torkning. 

De torra provkropparna fördelades över tre klimatlådor (lufttäta behållare) i vilka den relativa 

luftfuktigheten kunde kontrolleras med saltlösningar enligt Tabell 2. Varje klimatlåda hyste fyra 

provkroppar av respektive material, totalt 12 provkroppar. Provkropparna placerades i individuella 

plastbehållare, vilka kunde krokas på, och underhängt vägas med en Sartorius Entris 623I-1S. Fyra 

provkroppar av varje material, totalt 12 provkroppar, placerades i ett klimatrum med konstant relativ 

luftfuktighet omkring 60% och temperatur omkring 20℃. I klimatrummet behövde inte någon 

ytterligare behållare för provkropparna användas, utan dessa förvarades på ett raster, och kunde vägas 

som vanligt med en Mettler Toledo PG603-S. Provkropparna konditionerades i klimatlådorna, 

respektive klimatrummet, under omkring 8 veckors tid, och vägdes flera gånger under perioden. 

Vägningarna låg till grund för beräkningar av massan bundet vatten enligt Ekvation 4, och följaktligen 

även fuktkvoten enligt Ekvation 3. Fuktkvoten ställdes i relation till den aktuella relativa 

luftfuktigheten för att bilda materialets sorptionskurva för absorption. 
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2.4 Parameterstudie 

För att kunna jämföra skillnaden mellan de studerade materialen när de används i en konstruktion 

gjordes simuleringar i WUFI Pro 6.3 och WUFI Bio. WUFI, eller Wärme Und Feuchte Instationär 

(instationär värme och fukt), är en programvara framtagen av forskare vid Fraunhoferinstitutet i 

Tyskland för beräkning av en- eller tvådimensionell värme- och fukttransport genom 

flerskiktskonstruktioner. För dessa simuleringar användes en ekonomibyggnad på Mossagårdens 

ekologiska jordbruk som fallstudieobjekt. 

För att kunna utföra simuleringarna behövdes en rad randvillkor upprättas: först och främst 

materialdata för varje enskilt isoleringsmaterial, därefter konstruktionsuppbyggnad med övriga 

ingående material såsom gipsskivor och ångspärr, samt sist klimatdata både utomhus och inomhus.  

Den materialdata som omfattades av simuleringarna var skrymdensiteten (𝜌 [kg/m3]), porositeten (𝑝 

[m3/m3]), den specifika termiska kapaciteten (𝑐 [J/(kg K)]), två kapillärtransportskoefficienter; en för 

kapillärsugning (𝐷𝑊𝑠 [m
2/s]) och en för kapillär omfördelning (𝐷𝑊𝑤 [m2/s]), ångdiffusionsmotståndet 

(𝜇), den termiska konduktiviteten (𝜆 [W/(m K)]) samt absorptionsisotermen. 
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Material: Mineralull 

ρ [kg/m3] p [m3/m3] c [J/(kg K)] DW [m2/s] μ [-] λ [W/(m K)] θ [%] 

17,5 0,95 900 

RF [%] DWs DWw 

1,35 0,042   0 0 0 

  

60       0,043 0,3 

75         1,3 

85         1,9 

95         4,1 

  

Material: Träfiber 

ρ [kg/m3] p [m3/m3] c [J/(kg K)] DW [m2/s] μ [-] λ [W/(m K)] θ [%] 

50 0,95 1100 

RF [%] DWs DWw 

1,35 0,046   0 0 0 

  

14 2×10-14 2×10-14       

60       0,060 8,2 

75         13,8 

85         20,9 

95         35,3 

360 2,1×10-7 3,6×10-8       

  

Material: Hampfiber 

ρ [kg/m3] p [m3/m3] c [J/(kg K)] DW [m2/s] μ [-] λ [W/(m K)] θ [%] 

30 0,95 1800 

RF [%] DWs DWw 

1,35 0,053   0 0 0 

  

14 2×10-14 2×10-14       

60       0,070 8,6 

75         14,7 

85         19,1 

95         27,7 

360 2,1×10-7 3,6×10-8       

Tabell 3 Indata för parameterstudie. 

Den termiska konduktiviteten, specifika termiska kapaciteten samt absorptionsisotermen bestämdes 

experimentellt i denna studie. Porositet enligt Burström (2007), och ångdiffusionsmotståndet antogs 

vara konstant för samtliga isoleringsmaterial. Värden på de båda kapillärtransportskoefficienterna 

antogs vara försumbara för mineralullen, och för de båda biobaserade isoleringsmaterialen vara lika 

med värden för träfiberisolerskivan Pavaflex av byggvaruproducenten Pavatex, vilka hämtades ur 

befintlig databas i WUFI med data från Fraunhoferinstitutet. 
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Figur 2 Konstruktionsuppbyggnad med ångspärr. 

Simuleringarna gjordes på två variationer en förenklad ytterväggskonstruktion, en med ångspärr och 

en utan. Detta för att undersöka om de biobaserade isoleringsmaterialens fuktbuffringsförmåga är 

sådan att ångspärr i konstruktionen ej är nödvändig. Cirklar i tvärsnittet i Figur 2 indikerar de 

mätpunkter i vilka simuleringsförloppet analyserades. I dessa mätpunkter mättes relativ luftfuktighet. 

Mätpunkterna valdes så att utvecklingen av den relativa luftfuktigheten över ett år i de mest intressanta 

områdena, i mötena mellan isoleringen och de övriga materialen i konstruktionen, kunde analyseras. 

Fasadlager i klimatskalet bortsågs ifrån. Detta bland annat för att förtydliga simuleringsresultaten, men 

också för att beräkningsprogrammet haft svårt att hantera de luftspalter som annars hade förekommit i 

konstruktionen. Materialdata för förekommande material utöver isoleringsmaterialen hämtades ur 

befintlig databas i WUFI med data från Lunds universitet. 
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Figur 3 Sattelitfotografi över Mossagården i Veberöd (Google Maps 2019). 

För parameterstudien användes en ekonomibyggnad på Måssagårdens ekologiska jordbruk som 

fallstudieobjekt. Den aktuella byggnaden, markerad med vitt i Figur 3, är orienterad i näst intill rak 

nord-sydlig riktning på fastigheten. Det är en långsmal, enplansbyggnad med brant lutande tak. Det är 

i dagsläget en fullständigt oisolerad ekonomibyggnad, till största delen bestående av trästomme med 

slamfärgsmålad plankfasad, vilken främst brukas som lagerlokal. Vissa anslutande väggar är däremot 

delvis byggda i sten eller tegel. Dessa väggar omfattades inte av parameterstudien. Simuleringarna 

utfördes på en förenklad väggkonstruktion med de ungefärliga förutsättningarna som antas råda för 

byggnadens östra (höger i figuren) vägg. 
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Figur 4 Klimatdata för Lund (WUFI). 

Värderförutsättningarna vid Mossagården, och följaktligen för den aktuella väggen, antogs vara lika 

det genomsnittliga klimatet i Lund. Dessa hämtades ur befintlig databas i WUFI med data från Lunds 

universitet. 
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Figur 5 Inomhusklimat (WUFI). 

Inomhusklimatet beräknades utifrån utomhusklimatet enligt EN 15026, med normal fuktbelastning för 

bostäder och kontorslokaler enligt EN 15026, plus 5 procentenheters säkerhetsmarginal. Den relativa 

luftfuktigheten inomhus varierade då mellan 35% och 65%. 

Biobaserade material löper högre risk för angrepp av mögel- och rötsvampar, vilket i längden kan leda 

till dålig lukt i lokalen, som kan påverka gästernas upplevelse av vistelsen, negativ hälsopåverkan hos 

personer som långvarigt befinner sig i byggnaden, till exempel gårdsägarna och eventuell personal 

såsom servitörer och kockar, samt i värsta fall att konstruktionen förlorar sin beständighet. Resultatet 

av simuleringarna i WUFI Pro kontrollerades därför för eventuell mikrobiell påväxt i WUFI Bio. I 

programmet jämfördes det aktuella fuktinnehållet i mögelsvampsporer hos typiska mögelsvampar i 

byggnadsmaterial, med det kritiska vatteninnehållet för tillväxt av dessa mögelsvampar. Programmet 

inkluderar däremot inte fritt vatten i beräkningsmodellen, så då detta förekom antogs istället att 

betydande risk för mikrobiell påväxt förelåg (Nevander, Elmarsson 1994). Konstruktionerna antogs 

vara i jämvikt med 60% relativ luftfuktighet vid simuleringens start. 
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3 Resultat och diskussion 

Studien resulterade i experimentellt bestämda värden på den termiska konduktiviteten, termiska 

diffusiviteten och specifika termiska kapaciteten hos mineralull, träfiberisolering samt 

hampfiberisolering i torrt tillstånd, och i jämvikt med 60% relativ luftfuktighet. Vidare resulterade 

undersökningen i en sorptionsisoterm för absorption för respektive material i intervallet 61-96% 

relativ luftfuktighet, och en analys av vilken inverkan de uppmätta egenskaperna har på de 

hygrotermiska egenskaperna hos klimatskal i en befintlig ekonomibyggnad på Mossagårdens 

ekologiska jordbruk. 

3.1 Värmeegenskaper 

Mätningar med TPS-metoden, närmare beskriven i kapitel 2 Material och metod, låg till grund för de 

experimentellt bestämda värdena på materialens värmeegenskaper. För varje fall utfördes en serie av 

tio mätningar, vilka redovisas till fullo i kapitlet Bilagor. 

3.1.1 Termisk konduktivitet 

 

Figur 6 Termisk konduktivitet vid 22°C för respektive isoleringsmaterial. 

I Figur 6 observeras att det för de båda biobaserade isoleringsmaterialen uppmättes en högre termisk 

konduktivitet än för mineralullen. För torr träfiberisolering var konduktiviteten 10% högre än för 

mineralull. För torr hampfiberisolering 26% högre. I jämvikt med 60% relativ luftfuktighet var den 

termiska konduktiviteten 43% högre för träfiberisoleringen än för mineralullen och 67% högre för 

hampfiberisoleringen. En ökning med 30% från det torra värdet för träfiberisoleringen, och 32% för 

hampfiberisoleringen, jämfört med endast 2% för mineralullen. Detta innebär att de biobaserade 

isoleringsmaterialen har en sämre isoleringsförmåga än mineralull, speciellt då de fuktats upp. För att 

kompensera bör isolerskiktet i en konstruktion dimensioneras upp om biobaserade isoleringsmaterial 

ska användas, utan att leda till ökad energianvändning. 

Volf, Daviš och Havlík (2015) bestämde den termiska konduktiviteten hos mineralull, träfiber- samt 

hampfiberisolering med en metod snarlik TPS-metoden. De fann att för mineralull med 

Mineralull Träfiber Hampfiber

Uppmätt i torrt tillstånd 0,042 0,046 0,053

Uppmätt vid 60% RF 0,043 0,060 0,070

Angivet av tillverkaren 0,035 0,038 0,040
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skrymdensiteten 15 kg/m3 var den termiska konduktiviteten 0,039 W/(m K), för träfiberisolering med 

skrymdensiteten 52 kg/m3 var konduktiviteten 0,048 W/(m K), och för hampfiberisolering med 

skrymdensiteten 36 kg/m3 var den 0,052 W/(m K). Dessa värden är inte långt ifrån de som uppmätts i 

denna studie. 

Tillverkaren av respektive isolering anger att den termiska konduktiviteten för mineralullen ska vara 

0,035 W/(m K), för träfiberisoleringen 0,038 W/(m K) och för hampfiberisoleringen 0,040 W/(m K). 

En jämförelse mellan tillverkarnas och de experimentellt bestämda värdena visar att samtliga uppmätta 

värden var markant högre än vad som uppgavs. För torr mineralull var det uppmätta värdet på termisk 

konduktivitet 20% högre än det tillverkaren specificerat. För träfiberisoleringen 21% högre, och för 

hampfiberisoleringen 33%. 

I samband med denna studie hittades inga referenser för värden på den termiska konduktiviteten hos 

träfiber- och hampaisolering, bestämda specifikt med TPS-metoden. Däremot visar Al-Ajlan (2006) på 

värden för mineralull. Al-Ajlan undersökte med TPS-metoden en mineralull tillverkad i Sudiarabien 

med skrymdensiteten 30 kg/m3 och den av tillverkaren angivna termiska konduktiviteten 0,035 W/(m 

K). Al-Ajlan bestmde experimentellt konduktiviteten ortogonalt mot fiberriktningen till 0,042 W/(m 

K). Detta stämmer exakt överens med det värde som uppmätts i denna studie, bortsett från att 

mineralullen i Al-Ajlans studie hade något högre skrymdensitet. Vad som däremot är mer intressant är 

att avvikelsen från det värde tillverkaren uppgett också är exakt det samma. 

Vad gäller denna påvisade skillnad är det svårt att ge en definitiv förklaring. En möjlig förklaring är att 

TPS-metoden inte är tillräckligt välanpassad för porösa material som isoleringsmaterial, och att 

resultaten därför ej är tillförlitliga. En annan förklaring är att den process som används av tillverkarna 

för att bestämma den termiska konduktiviteten ej ger fullständigt korrekta resultat. Vanligen använder 

tillverkare den så kallade ”Hot Plate”-metoden för att bestämma det torra materialets termiska 

konduktivitet vid 10°C, och räknar därefter om värdet för att gälla vid 23°C och i jämvikt med 50% 

relativ luftfuktighet. Proceduren finns standardiserad för olika materialtyper av både svenska 

standardiseringsinstitutet och av europeiska standardiseringsorganisationen. Om inte den uppmätta 

avvikelsen beror på TPS-metodens tillkortakommanden, eller kan förklaras med något som ej beaktats 

i denna undersökning, skulle detta kunna innebära att det föreligger osäkerheter i dessa 

standardprocesser som normalt används av tillverkarna. 
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3.1.2 Termisk diffusivitet 

 

Figur 7 Termisk diffusivitet för respektive isoleringsmaterial. 

I Figur 7 visas att det för de båda biobaserade isoleringsmaterialen uppmättes en betydligt lägre 

termisk diffusivitet än för mineralullen. För torr mineralull var diffusiviteten 218% högre än för 

träfiberisoleringen, och 167% högre än för hampfiberisoleringen. Detta innebär att termisk energi 

transporteras långsammare i de biobaserade materialen. Den termiska energi som eventuellt lagras i 

materialen bör alltså avges över en längre tid jämfört med mineralullen. 

För samtliga material uppmättes en lägre termisk diffusivitet då provkroppen befann sig i jämvikt med 

60% relativ luftfuktighet, än i torkat tillstånd. För mineralullen sjönk den med 68% från det torra 

värdet, för träfiberisoleringen var minskningen 84% och för hampfiberisoleringen 29%. Detta innebär 

att den lagrade termiska energin transporteras långsammare om materialet är fuktigt. 

Al-Ajlan (2006) bestämde den termiska diffusiviteten hos mineralull med skrymdensiteten 30 kg/m3 

till 1,46×10-6 m2/s med TPS-metoden. Detta är 80% lägre än vad som uppmätts i denna studie. Vad 

denna avvikelse beror på har däremot inte kunnat konstateras. 
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3.1.3 Specifik termisk kapacitet 

 

Figur 8 Specifik termisk kapacitet för respektive isoleringsmaterial. 

I Figur 8 ses att det för de båda biobaserade isoleringsmaterialen uppmättes en högre specifik termisk 

kapacitet än för mineralullen. För torr träfiberisolering var kapaciteten 22% högre, och för 

hampfiberisoleringen var värdet exakt dubbelt så högt. Detta innebär att de biobaserade 

isoleringsmaterialen har en större förmåga att lagra termisk energi, och skulle kunna agera utjämnande 

på inomhusklimatet. Till exempel kan materialen under en varm sommardag absorbera och lagra den 

instrålade solenergin, och således motverka att byggnaden överhettas. När solen gått ner och 

temperaturen sjunker på kvällen frigörs energin igen och hindrar byggnaden från att kylas av allt för 

mycket. Denna effekt kan inte uppnås i samma utsträckning med ett material med låg specifik termisk 

kapacitet, såsom mineralull. 

För samtliga material uppmättes en högre specifik termisk kapacitet då provkroppen befann sig i 

jämvikt med 60% relativ luftfuktighet, än i torkat tillstånd. För mineralullen var denna ökning 73%, 

för träfiberisoleringen 145% och för hampfiberisoleringen 67%. Ökningen beror troligtvis på att 

energi även lagras i vattenångan som tagits upp av isoleringsmaterialen. I en konstruktion utan 

ångspärr kan denna vattenånga diffundera genom konstruktionen, och i fallet att fukttransport inifrån 

och utåt föreligger skulle detta kunna leda till substantiella energiförluster, eftersom den fuktiga, 

uppvärmda inomhusluften då lagrat termisk energi som förs ut från byggnaden. Normalt motverkas 

detta genom att skapa undertryck i byggnaden med hjälp av ventilationssystemet, eller en ångspärr i 

konstruktionen. 

Tillverkaren av träfiberisoleringen uppger att den specifika termiska kapaciteten ska vara 2100 J/(kg 

K). Det uppmätta värdet var däremot 91% lägre. Vad denna avvikelse beror på har ej kunnat 

konstateras, men en möjlig förklaring är att materialets struktur påverkats under torkning vilket 

föranlett en förändring av just denna materialegenskap. Som tidigare visats i Figur 1 fick materialet 

efter torkning nämligen en märkbart mörkare kulör. 

Det är tydligt att de biobaserade isoleringsmaterial som undersökts i denna studie har en högre termisk 

konduktivitet än konventionell mineralull, som dessutom är starkt fukthaltsberoende och ökar avsevärt 
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med den relativa luftfuktigheten. Detta måste beaktas vid dimensionering av isolerskikt i 

konstruktioner, vilket kommer resultera i tjockare klimatskal. Det kan således vara frestande att dra 

slutsatsen att de därför är sämre isoleringsmaterial. Viktigt är då att även beakta materialens övriga 

termiska egenskaper. De biobaserade isoleringsmaterialen har, som visat, en mycket högre 

lagringskapacitet termisk energi än mineralull. Dessutom avger de denna lagrade energi betydligt 

långsammare än mineralull. På det hela taget innebär detta att de biobaserade isoleringsmaterialen kan 

agera buffrande och bidra till ett jämnare inomhusklimat, vilket kan vara att föredra över 

isoleringsförmåga i vissa fall. 

3.2 Fuktegenskaper 

De senaste av en serie vägningar av konditionerade provkroppar över en period av omkring 8 veckor 

låg till grund för bestämningen av respektive materials absorptionskurva. Metodiken är närmare 

beskriven i kapitel 2 Material och metod. Protokoll från vägningarna redovisas i sin helhet i kapitlet 

Bilagor. 

 

Figur 9 Sorptionsisoterm för absorption för respektive isoleringsmaterial. 

Absorptionskurvorna i Figur 9 visar hur respektive isoleringsmaterial ökar i vikt med den relativa 

luftfuktigheten. För de båda biobaserade isoleringsmaterialen uppmättes en högre fuktkvot än för 

mineralullen i hela intervallet. Kurvorna är väldigt lika i intervallet 60-80% relativ luftfuktighet, men 

vid högre fuktighet visar träfiberisoleringen på högre fuktkapacitet än hampfiberisoleringen. 

De biobaserade materialen har alltså en stor förmåga att ta upp och binda fukt ur luften. Detta innebär 

att de biobaserade isoleringsmaterialen är hygroskopiska, och vissa av deras fuktegenskaper kan 

tänkas vara representativa även för andra hygroskopiska material, inte bara biobaserade. Värt att lägga 

märke till är att fuktkvoten är jämförelsevis låg vid 60% relativ luftfuktighet, och sedan ökar kraftig 

för samtliga material. Värmeegenskaperna bestämdes som tidigare nämnt endast i torrt tillstånd, och 
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vid just 60% relativ luftfuktighet. De uppmätta värmeegenskaperna för respektive material kan tänkas 

följa absorptionskurvan, och detta skulle ha stor inverkan på värdena. Detta bör verifieras med 

ytterligare mätningar vid relativa fuktigheter över 60% i framtida studier. 

 

Figur 10 Sorptionsisoterm för absorption för hampfiberisolering och träfiberisolering (Volf, Daviš et al. 2015) samt 

mineralull (Nevander, Elmarsson 1994). 

Volf, Daviš och Havlík (2015) bestämde absorptionsisotermen hos hampfiberisolering med 

skrymdensiteten 36 kg/m3 och träfiberisolering med skrymdensiteten 52 kg/m3. Absorptionsisoterm 

för mineralull med skrymdensiteten 18 kg/m3 hämtades ur Fukthandboken, men de ovan presenterade 

värdena är endast approximativa då kurvorna är väldigt svåra att läsa av med någon större 

noggrannhet. Jämförs absorptionskurvorna för hampfiber- och träfiberisoleringen som bestämts 

experimentellt i denna studie med de bestämda av Volf, Daviš et al. observeras en uppenbar likhet. 

Mineralullen avviker något ifrån den kurva som presenteras i Fukthandboken, men det kan förklaras 

med svårigheter att läsa av handbokens absorptionskurva med någon större noggrannhet. 

3.3 Parameterstudie 

De tidigare presenterade resultaten över materialens värme- och fuktegenskaper låg till grund för 

simuleringar av de hygrotermiska egenskaperna hos två olika klimatskal enligt kapitel 2 Material och 

metod. Den ena konstruktionen innefattade en diffusionstät ångspärr, och den andra inte. Detta för att 

undersöka huruvida ångspärr är nödvändig då isoleringsmaterial med hygroskopiska egenskaper 

används i en konstruktion. I övrigt var konstruktionerna lika. 

Värt att förtydliga är att datamängden som låg till grund för simuleringarna var väldigt begränsad, och 

i vissa fall endast uppskattad utifrån materialdata som ej bestämts experimentellt i denna studie. 

Simuleringsresultaten bör därför snarare ses som närmevärden hos isoleringsmaterialet i stort än 

sakuppgifter representativa för den enskilda isoleringsprodukten.  
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Figur 11 Konstruktionsuppbyggnad. 

Tvärsnittet i Figur 11 visar ett klimatskal med en utvändig gipsskiva, isolering, ångspärr och en 

invändig gipsskiva. Figuren presenterades tidigare i kapitel 2 Material och metod, men upprepas här 

för att förtydliga mätpunkternas position i tvärsnittet. Intressant för denna studie är framförallt vad 

utvecklingen av den relativa luftfuktigheten i de två mätpunkterna över ett år, eventuell förekomst av 

fritt vatten samt den relativa luftfuktigheten över tvärsnittet vid olika tidpunkter på året har för 

implikationer för de hygrotermiska egenskaperna hos konstruktionen. Även förhållandet mellan 

konstruktionernas u-värden är intressant. Nedan presenteras först resultaten för konstruktioner med de 

olika isoleringsmaterialen och ångspärr. De biobaserade materialen analyserades i två snarlika 

konstruktioner, med den enda skillnaden att den ena ej innefattade någon ångspärr. Detta för att testa 

hypotesen att hygroskopiska material skulle kunna agera fuktbuffrande och utjämnande på 

inomhusklimatet, om luft- och fuktfuktrörelser i konstruktionen möjliggörs. Sist presenteras en 

jämförelse av konstruktionernas u-värden. 
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Figur 12 Relativ luftfuktighet i klimatskal utan ångspärr. 
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Figur 12 visar den relativa luftfuktigheten i respektive mätpunkt i ytterväggskonstruktioner med de tre 

isoleringsmaterialen, alla med ångspärr, över ett år. Detta är en i Sverige vanligt förekommande 

väggkonstruktion, om än något förenklad, och den antas vara representativ för den nuvarande 

konventionella husbyggnadstekniken. Konstruktionen med mineralullsisolering och ångspärr fungerar 

som referenskonstruktion som de övriga fallen kan jämföras mot. 

Den relativa fuktigheten i mätpunkt 1 var hög i början av året, sjönk något över sommarhalvåret, och 

ökade återigen under hösten. I mätpunkt 2 observeras motsatt utveckling. I den var den relativa 

luftfuktigheten låg under hösten, vintern och våren, och ökade under sommarhalvåret för att nå 

maximal relativ luftfuktighet i slutet av juni eller början av juli. Denna utveckling över tid observeras 

för samtliga konstruktioner. 

Den relativa luftfuktigheten nådde vid vissa tillfällen nivåer över 75%, vilket kan innebära måttlig risk 

för mikrobiell påväxt (Nevander, Elmarsson 1994). Mineralull, som ju är ett oorganiskt 

isoleringsmaterial, har normalt en hög resistens mot mikrobiell påväxt. De biobaserade 

isoleringsmaterialen löper däremot en betydligt större risk för angrepp av mögel- och rötsvampar, även 

om de behandlats med tillsatser för att öka resistansen. De höga värdena på den höga relativa 

luftfuktigheten inföll däremot endast på vinterhalvåret, och eftersom mögelpåväxtens omfattning är 

temperaturberoende (begränsad vid låga temperaturer), kan den egentliga risken antas vara låg. För att 

säkerställa att sådant är fallet, kontrollerades simuleringsresultaten i WUFI Bio. Kontrollen visade 

mycket riktigt att det aktuella vatteninnehållet i mögelsvampsporerna i samtliga fall var lägre än den 

kritiska nivån för mögelpåväxt. Alltså föreligger ingen risk för mikrobiell påväxt i isoleringen i någon 

av klimatskalskonstruktionerna med ångspärr. 

Kurvornas större amplitud under sommarhalvåret i båda mätpunkterna beror på att 

temperaturförändringen över dygnet är större under denna tiden av året. Det är intressant att jämföra 

detta mellan konstruktioner med olika isoleringsmaterial, eftersom det indikerar materialens 

fuktbuffringsförmåga över dygnet. En sådan jämförelse visar att kurvorna över den relativa 

luftfuktigheten i de båda konstruktionerna med biobaserade isoleringsmaterial har en betydligt lägre 

amplitud. Speciellt tydligt är detta under sommarhalvåret. Detta indikerar att de hygroskopiska, 

biobaserade isoleringsmaterialen agerar fuktbuffrande under enskilda dygn, och skulle kunna bidra till 

ett jämnare inomhusklimat. 

Intressant att undersöka är om denna påvisade fuktbuffringsförmåga innebär att dessa material, och 

eventuellt andra hygroskopiska material, kan användas i konstruktioner utan ångspärr. Detta skulle i 

sådana fall innebära att klimatskalet blir öppet för ångdiffusion, och att isoleringen i konstruktionen 

skulle kunna agera utjämnande på inomhusklimatet. Denna undersökning utfördes för de båda 

biobaserade isoleringsmaterialen, och resultatet presenteras efter tvärsnitten på nästa sida.  
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Figur 13 Relativ luftfuktighet i respektive konstruktions tvärsnitt. 

Figur 12 visar tydligt hur den relativa luftfuktigheten förändras över tid i mätpunkterna men är 

däremot inte tillräcklig för att dra några slutsatser om den aktuella relativa luftfuktigheten i 

konstruktionen i övrigt. Figur 13 visar hur den påvisade utvecklingen framträder i konstruktionens 

tvärsnitt under de olika tiderna på året. Här observeras till exempel en kraftig förändring av den 

relativa luftfuktigheten över ångspärren i samtliga konstruktioner. 
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Figur 14 Relativ luftfuktighet i klimatskal med träfiberisolering. 

Figur 14 visar den relativa luftfuktigheten vid respektive monitor i två konstruktioner med 

träfiberisolering, en med ångspärr och en utan, över ett år. Graferna som visar den relativa 

luftfuktigheten i konstruktionen med ångspärr är de samma som presenterades i Figur 12, men 

presenteras igen för att möjliggöra en jämförelse mellan de båda fallen.  

I konstruktionen utan ångspärr syns tydligt att den relativa luftfuktigheten i mätpunkt 1 under stora 

delar av vinterhalvåret uppgick till 100%, vilket innebär att det under denna tid förekommit fritt vatten 

i konstruktionen. Som tidigare nämnts inkluderas fritt vatten ej i WUFI Bio:s beräkningsmodeller. 

Alltså ger en kontroll i programmet inga tillförlitliga resultat i detta fallet. Istället antas betydande risk 

för mikrobiell påväxt (både av mögel- och rötsvampar) föreligga. Under sommarhalvåret observeras 

inte någon större skillnad mellan den relativa luftfuktigheten i de båda konstruktionerna. I mätpunkt 2 

observeras att den relativa luftfuktigheten överlag var högre, men också jämnare än i konstruktionen 

med ångspärr. Den följde här omkring de värden som antas råda för inomhusluften. 

Figur 14 visar tydligt hur den relativa luftfuktigheten förändras över tid i mätpunkterna, och under 

vilka perioder som fritt vatten förekommer i konstruktionen. Den är däremot inte tillräcklig för att dra 

några slutsatser om den aktuella relativa luftfuktigheten i konstruktionen i övrigt, eller exakt i vilken 

utsträckning fritt vatten förekommer i tvärsnittet. Intressant är därför hur den påvisade utvecklingen 

framträder i konstruktionens tvärsnitt under de olika tiderna på året, och exakt var i konstruktionen 

fritt vatten förekommer. 
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Figur 15 Relativ luftfuktighet i respektive konstruktions tvärsnitt. 

Figur 15 visar den relativa luftfuktigheten i de båda konstruktionernas tvärsnitt under olika tidpunkter 

på året. I grafen över konstruktionen utan ångspärr observeras att kurvorna närmast konvergerar 

omkring mötet mellan träfiberisoleringen och den invändiga gipsskivan. Eftersom det här inte finns 

någon ångspärr som hindrar fuktdiffusionen, kan vattenånga flöda fritt genom konstruktionen. Därför 

observeras inte den abrupta förändring i relativ luftfuktighet mellan isoleringen och den invändiga 

gipsskivan som uppmärksammades i konstruktionen med ångspärr. Den är istället mer jämnt fördelad 

omkring 50% relativ luftfuktighet. Kurvan för januari visar att området i vilket den relativa 

luftfuktigheten nådde 100% var begränsat till mötet mellan den utvändiga gipsskivan och 

träfiberisoleringen. 
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Figur 16 Relativ luftfuktighet i klimatskal med hampfiberisolering. 

Figur 16 visar den relativa luftfuktigheten vid respektive monitor i två konstruktioner med 

hampfiberisolering, en med ångspärr och en utan, över ett år. Graferna som visar den relativa 

luftfuktigheten i konstruktionen med ångspärr är de samma som presenterades i Figur 12, men 

presenteras igen för att möjliggöra en jämförelse mellan de båda fallen. 

Precis som i föregående fall observeras att den relativa luftfuktigheten i konstruktionen utan ångspärr 

under större delen av vinterhalvåret uppgick till 100%, och att det alltså förekommit fritt vatten under 

denna period. Därför antas betydande risk för mikrobiell påväxt föreligga i hampfiberisoleringen i 

denna konstruktion. Som tidigare visar Figur 16 däremot inte i vilket område den relativa 

luftfuktigheten uppgår till 100%, eller hur den utvecklas över tvärsnittet. 



30 

 

 

 

Figur 17 Relativ luftfuktighet i respektive konstruktions tvärsnitt. 

Figur 17 visar den relativa luftfuktigheten i de båda konstruktionernas tvärsnitt under olika tidpunkter 

på året. Liksom i föregående fall med träfiberisolering konvergerar kurvorna i grafen över 

konstruktionen utan ångspärr strax innan mötet mellan hampfiberisoleringen och den invändiga 

gipsskivan. Den kraftiga förändring som iakttogs över ångspärren förekom inte i denna konstruktion. 

Kurvan för januari i grafen för konstruktionen utan ångspärr visar att området i vilken den relativa 

luftfuktigheten nådde 100% var begränsat till mötet mellan den utvändiga gipsskivan 

hampfiberisoleringen. 

Att den relativa luftfuktigheten nådde så pass höga värden i både träfiber- och 

hampfiberkonstruktionen utan ångspärr beror troligen på att en nettofukttransport inifrån och ut genom 
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konstruktionerna förelegat. Varm luft med högt fuktinnehåll har diffunderat ut genom 

konstruktionerna, och då den kylts av har den relativa luftfuktigheten ökat, tills vattenångan 

kondenserat till fritt vatten. Trots den låga vintertemperaturen innebär den långa, mer eller mindre 

sammanhängande tid under vilken konstruktionerna var utsatta för fritt vatten att risken för röta är 

överhängande. Inte bara i isoleringarna, utan också på övriga organiska komponenter i 

konstruktionerna, som till exempel träreglar, syll och pappbeläggning på gipsskivor. Även om 

påväxten från år till år är låg i de båda konstruktionerna, och begränsad till området i och omkring 

mötet mellan isoleringen och den utvändiga gipsskivan, så är en etablerad rötsvamp svår att avhjälpa. 

På lång sikt kan detta leda till dålig lukt i lokalen, och i Mossagårdens nya kafé kan detta påverka 

gästernas upplevelse av vistelsen. Dessutom innebär långvarig exponering för mögel- och rötskadade 

konstruktioner negativ inverkan på människors hälsa, vilket kan påverka gårdsägarna och personalen. 

Slutligen kan speciellt rötangrepp underminera konstruktionens beständighet. Därför bör 

konstruktionerna med träfiber- och hampfiberisolering utan ångspärr inte anses funktionsdugliga på 

sikt. 

 

Figur 18 U-värde i respektive klimatskal över tid. 

Figur 18 visar U-värdet, det vill säga transmissionen av termisk energi genom respektive konstruktion, 

vid olika tidpunkter på året (med början i april). U-värdet beror bland annat av konstruktionens 

tjocklek, och kan således variera avsevärt om konstruktionens uppbyggnad förändras. Intressant är 

därför inte de specifika värdena i sig, utan snarare förhållandet mellan u-värdena hos de olika 

konstruktionerna vid olika tidpunkter på året. U-värdet beror också av temperaturskillnaden över 

konstruktionen. Ju högre denna temperaturskillnad är, desto större blir transmissionen. Av denna 

anledning observeras högre U-värden under vinterhalvåret än på sommaren, då temperaturdifferensen 

över konstruktionen är högre. Lägst U-värde observeras för mineralullskonstruktionen, och högst för 

hampfiberkonstruktionen, helt i enlighet med de uppmätta värdena på termisk konduktivitet. För 

konstruktionerna med biobaserad isolering var U-värdet något högre då de inte innefattade någon 

ångspärr. Detta är speciellt tydligt under vinterhalvåret, då den relativa luftfuktigheten i dessa 

konstruktioner var högre. Indikationen är att konstruktioner med hygroskopiska isoleringsmaterial 

bidrar till en större förlust av termisk energi genom transmission, i synnerhet då de saknar ångspärr, än 

konventionella konstruktioner med mineralullsisolering, eller biobaserad isolering och ångspärr. 
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Utifrån simuleringsresultaten kan konstateras att de biobaserade isoleringsmaterialen agerar 

fuktbuffrande i en konstruktion. Detta kan vara en mycket önskvärd egenskap, speciellt hos byggnader 

med hög och mycket varierande fuktbelastning, som till exempel restaurangkök och samlingslokaler. 

Däremot kan materialen ej användas i ett klimatskal utan ångspärr, på grund av den överhängande 

risken för mikrobiell påväxt, vilket innebär att denna åtråvärda egenskap inte kan utnyttjas. Däremot 

medför detta inte nödvändigtvis att materialen förlorar sitt byggnadstekniska värde. De skulle med 

fördel kunna användas i mer skyddade byggdelar som till exempel mellanväggar och -bjälklag, där 

materialens fuktbuffringsförmåga kan bidra till att skapa ett jämnare inomhusklimat. I sådana fall 

skulle även en annan eftertraktad egenskap hos materialen kunna utnyttjas, nämligen förmågan att 

lagra termisk energi, vilken beror på deras höga specifika termiska kapacitet. På så sätt kan de även 

bidra till att minska fluktuationerna av temperaturen inomhus, utan att behöva kompensera med 

värmekällor. Denna egenskap har däremot inte kunnat påvisas på den skala simuleringarna i denna 

studie utförts på. Troligen blir materialens värmebuffrande förmåga mer tydlig på tidsskalor ner mot 

enskilda dygn. 

Värt att påpeka ännu en gång är att simuleringsresultaten baserades på en begränsad datamängd, och 

för att styrka dem krävs framtida studier, kompletterade med utökade uppgifter om materialens värme- 

och fuktegenskaper. 
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4 Slutsats 

Studien fann att de experimentellt uppmätta värdena på termisk konduktivitet hos de biobaserade 

isoleringsmaterialen är betydligt högre än hos mineralullen, samt att den även är starkt 

fukthaltsberoende. I torrt tillstånd var konduktiviteten 10% högre för träfiberisoleringen, och 26% 

högre för hampfiberisoleringen än för mineralullen, och i jämvikt med 60% relativ luftfuktighet var 

den 40% högre för träfiberisoleringen och 63% högre för hampfiberisoleringen. 

Även den specifika termiska kapaciteten hos de biobaserade isoleringsmaterialen är högre än hos 

mineralullen. I torrt tillstånd var kapaciteten 22% högre för träfiberisoleringen än för mineralull, och 

exakt dubbelt så hög för hampfiber. 

Den termiska diffusiviteten är i sin tur betydligt lägre hos de biobaserade isoleringsmaterialen än hos 

mineralullen. I torrt tillstånd var diffusiviteten 1.67 gånger lägre för hampfiberisoleringen och 2.18 

gånger lägre för träfiberisoleringen än för mineralullen. 

Vidare kan konstateras att de termiska egenskaperna i några fall avviker betydligt från de värden 

tillverkarna specificerat, inte bara för de biobaserade isoleringsmaterialen, utan även för mineralullen. 

Den termiska konduktiviteten uppmättes för samtliga isoleringsmaterial till omkring 20-30% högre än 

det värde tillverkaren av respektive produkt angav. Den specifika värmekapaciteten var för 

träfiberisoleringen 91% lägre än vad tillverkaren angav. 

Studien fann även att de biobaserade isoleringsmaterialen är avsevärt mer hygroskopiska än 

mineralullen. Fuktkvoten hos dessa material var omkring 6-10 gånger högre än hos mineralullen i 

mätintervallet. Dessa hygroskopiska material kan användas i konventionella klimatskal, förutsatt att 

deras värme- och fuktegenskaper beaktas vid dimensionering. Däremot medför användandet av 

biobaserade, hygroskopiska material inte att ångspärr kan bortses ifrån i konstruktionen, då detta 

innebär risk för mikrobiell påväxt i form av mögel och röta.  
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Bilagor 

Resultat av TPS-mätningar 

Parametrar 

Material: Mineralull 

RF [%] T0 [°C] P0 [mW] t [s] Sensor 

0 21,9 21,23 80 4922 

  

Resultat 

Mätning λ [W/(m K)] c [J/(kg K)] k [10-6 m2/s] 

1 0,04146 906 2,617 

2 0,04169 883 2,698 

3 0,04163 901 2,640 

4 0,04150 898 2,642 

5 0,04156 897 2,649 

6 0,04155 925 2,566 

7 0,04164 894 2,662 

8 0,04179 914 2,613 

9 0,04196 894 2,680 

10 0,04179 920 2,596 

x̄ 0,04166 903 2,636 

σ 0,00015 13 0,040 

     

Parametrar 

Material: Mineralull 

RF [%] T0 [°C] P0 [mW] t [s] Sensor 

60 22,0 21,23 80 4922 

          

Resultat 

Mätning λ [W/(m K)] c [J/(kg K)] k [10-6 m2/s] 

1 0,04310 1605 1,534 

2 0,04273 1583 1,543 

3 0,04252 1617 1,503 

4 0,04282 1567 1,561 

5 0,04290 1557 1,574 

6 0,04288 1542 1,589 

7 0,04294 1538 1,596 

8 0,04297 1521 1,614 

9 0,04280 1534 1,595 

10 0,04282 1523 1,607 

x̄ 0,04285 1559 1,572 

σ 0,00015 34 0,036 
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Parametrar 

Material: Träfiber 

RF [%] T0 [°C] P0 [mW] t [s] Sensor 

0 22,1 25,0 320 4922 

  

Resultat 

Mätning λ [W/(m K)] c [J/(kg K)] k [10-6 m2/s] 

1 0,04519 1118 0,8081 

2 0,04584 1062 0,8632 

3 0,04589 1055 0,8695 

6 0,04583 1036 0,8846 

7 0,04526 1152 0,7856 

8 0,04569 1096 0,8337 

9 0,04561 1098 0,8308 

10 0,04540 1163 0,7809 

x̄ 0,04559 1098 0,8321 

σ 0,00027 45 0,0387 

     

Parametrar 

Material: Träfiber 

RF [%] T0 [°C] P0 [mW] t [s] Sensor 

60 21,9 25,0 320 4922 

  

Resultat 

Mätning λ [W/(m K)] c [J/(kg K)] k [10-6 m2/s] 

1 0,06020 2590 0,4648 

2 0,06018 2710 0,4442 

3 0,06028 2640 0,4565 

4 0,06034 2744 0,4398 

5 0,06072 2666 0,4556 

6 0,06059 2654 0,4567 

7 0,05907 2812 0,4200 

8 0,05940 2814 0,4221 

9 0,06074 2618 0,4640 

10 0,06017 2690 0,4474 

x̄ 0,06017 2694 0,4471 

σ 0,00054 77 0,0159 
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Parametrar 

Material: Hampfiber 

RF [%] T0 [°C] P0 [mW] t [s] Sensor 

0 21,9 21,23 80 4922 

  

Resultat 

Mätning λ [W/(m K)] c [J/(kg K)] k [10-6 m2/s] 

1 0,04146 906 2,617 

2 0,04169 883 2,698 

3 0,04163 901 2,640 

4 0,04150 898 2,642 

5 0,04156 897 2,649 

6 0,04155 925 2,566 

7 0,04164 894 2,662 

8 0,04179 914 2,613 

9 0,04196 894 2,680 

10 0,04179 920 2,596 

x̄ 0,04166 903 2,636 

σ 0,00015 13 0,040 

     

Parametrar 

Material: Hampfiber 

RF [%] T0 [°C] P0 [mW] t [s] Sensor 

60 22,0 21,23 80 4922 

          

Resultat 

Mätning λ [W/(m K)] c [J/(kg K)] k [10-6 m2/s] 

1 0,04310 1605 1,534 

2 0,04273 1583 1,543 

3 0,04252 1617 1,503 

4 0,04282 1567 1,561 

5 0,04290 1557 1,574 

6 0,04288 1542 1,589 

7 0,04294 1538 1,596 

8 0,04297 1521 1,614 

9 0,04280 1534 1,595 

10 0,04282 1523 1,607 

x̄ 0,04285 1559 1,572 

σ 0,00015 34 0,036 
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Resultat av vägningar 

  

 

Datum: 2019-04-05 60,9≤RF≤63,8 % 19,9≤T≤20,0 °C 

Provkropp m0 [g] m [g] mw [g] θ [%]   

H60:1 6,118 6,649 0,531 8,68%   

H60:2 7,814 8,486 0,672 8,60%   

H60:3 7,364 8,014 0,650 8,83%   

H60:4 5,931 6,428 0,497 8,38%   

T60:1 8,571 9,296 0,725 8,46%   

T60:2 7,996 8,670 0,674 8,43%   

T60:3 8,411 9,112 0,701 8,33%   

T60:4 7,867 8,522 0,655 8,33%   

M60:1 4,189 4,209 0,020 0,48%   

M60:2 3,935 3,953 0,018 0,46%   

M60:3 4,674 4,688 0,014 0,30%   

M60:4 4,280 4,299 0,019 0,44%   

       

   Datum: 2019-04-08 61,1≤RF≤62,0 % 19,9≤T≤20,0 °C 

   m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

   6,645 0,527 8,61% -0,06% 

   8,486 0,672 8,60% 0,00% 

   8,007 0,643 8,73% -0,09% 

   6,436 0,505 8,51% 0,12% 

   9,288 0,717 8,37% -0,09% 

   8,667 0,671 8,39% -0,03% 

   9,109 0,698 8,30% -0,03% 

   8,518 0,651 8,28% -0,05% 

   4,209 0,020 0,48% 0,00% 

   3,952 0,017 0,43% -0,03% 

   4,689 0,015 0,32% 0,02% 

   4,301 0,021 0,49% 0,05% 

       

   Datum: 2019-04-12 RF=61,1 % T≤19,9 °C 

   m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

   6,644 0,526 8,60% -0,02% 

   8,488 0,674 8,63% 0,02% 

   8,005 0,641 8,70% -0,02% 

   6,434 0,503 8,48% -0,03% 

   9,282 0,711 8,30% -0,06% 

   8,659 0,663 8,29% -0,09% 

   9,103 0,692 8,23% -0,07% 

   8,513 0,646 8,21% -0,06% 

   4,210 0,021 0,50% 0,02% 

   3,951 0,016 0,41% -0,03% 

   4,689 0,015 0,32% 0,00% 

   4,298 0,018 0,42% -0,07% 
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   Datum: 2019-04-15 RF=61,1 % T=19,8 °C 

   m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

   6,644 0,526 8,60% 0,00% 

   8,487 0,673 8,61% -0,01% 

   8,005 0,641 8,70% 0,00% 

   6,431 0,500 8,43% -0,05% 

   9,281 0,710 8,28% -0,01% 

   8,658 0,662 8,28% -0,01% 

   9,099 0,688 8,18% -0,04% 

   8,511 0,644 8,19% -0,02% 

   4,209 0,020 0,48% -0,02% 

   3,950 0,015 0,38% -0,03% 

   4,688 0,014 0,30% -0,02% 

   4,299 0,019 0,44% 0,02% 

       

   Datum: 2019-04-19 60,9≤RF≤61,3 % 19,6≤T≤19,7 °C 

   m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

   6,645 0,527 8,61% 0,02% 

   8,486 0,672 8,60% -0,01% 

   8,006 0,642 8,72% 0,01% 

   6,435 0,504 8,50% 0,06% 

   9,284 0,713 8,32% 0,03% 

   8,657 0,661 8,27% -0,01% 

   9,099 0,688 8,18% 0,00% 

   8,511 0,644 8,19% 0,00% 

   4,209 0,020 0,48% 0,00% 

   3,950 0,015 0,38% 0,00% 

   4,687 0,013 0,28% -0,02% 

   4,299 0,019 0,44% 0,00% 

       

   Datum: 2019-04-23 RF=60,5 % T=19,7 °C 

   m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

   6,647 0,529 8,65% 0,03% 

   8,487 0,673 8,61% 0,01% 

   8,007 0,643 8,73% 0,01% 

   6,440 0,509 8,58% 0,08% 

   9,284 0,713 8,32% 0,00% 

   8,658 0,662 8,28% 0,01% 

   9,098 0,687 8,17% -0,01% 

   8,513 0,646 8,21% 0,02% 

   4,204 0,015 0,36% -0,12% 

   3,948 0,013 0,33% -0,05% 

   4,685 0,011 0,24% -0,04% 

   4,298 0,018 0,42% -0,02% 
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  mkrok [g] = 3,781 

 

Datum: 2019-04-05 74,8≤RF≤76,9 % 21,2≤T≤21,4 °C 

Provkropp mbehållare [g] m0 [g] m [g] mw [g] θ   

H75:1 4,486 6,064 6,930 0,866 14,28%   

H75:2 4,514 6,582 7,532 0,950 14,43%   

H75:3 4,519 7,206 8,226 1,020 14,15%   

H75:4 4,458 5,936 6,801 0,865 14,57%   

T75:1 4,497 8,625 9,816 1,191 13,81%   

T75:2 4,498 8,865 10,091 1,226 13,83%   

T75:3 4,540 8,398 9,528 1,130 13,46%   

T75:4 4,513 7,902 8,986 1,084 13,72%   

M75:1 4,528 4,225 4,275 0,050 1,18%   

M75:2 4,454 4,200 4,236 0,036 0,86%   

M75:3 4,485 4,180 4,228 0,048 1,15%   

M75:4 4,505 3,566 3,606 0,040 1,12%   

        

    Datum: 2019-04-08 61,2≤RF≤62,1 % 21,1≤T≤21,4 °C 

    m [g] mw [g] θ Δm 

    6,934 0,870 14,35% 0,06% 

    7,536 0,954 14,49% 0,05% 

    8,247 1,041 14,45% 0,26% 

    6,806 0,870 14,66% 0,07% 

    9,817 1,192 13,82% 0,01% 

    10,092 1,227 13,84% 0,01% 

    9,538 1,140 13,57% 0,10% 

    8,988 1,086 13,74% 0,02% 

    4,277 0,052 1,23% 0,05% 

    4,237 0,037 0,88% 0,02% 

    4,231 0,051 1,22% 0,07% 

    3,609 0,043 1,21% 0,08% 

        

    Datum: 2019-04-12 75,8≤RF≤76,9 % 21,3≤T≤21,5 °C 

    m [g] mw [g] θ Δm 

    6,937 0,873 14,40% 0,04% 

    7,539 0,957 14,54% 0,04% 

    8,252 1,046 14,52% 0,06% 

    6,808 0,872 14,69% 0,03% 

    9,817 1,192 13,82% 0,00% 

    10,093 1,228 13,85% 0,01% 

    9,539 1,141 13,59% 0,01% 

    8,986 1,084 13,72% -0,02% 

    4,277 0,052 1,23% 0,00% 

    4,237 0,037 0,88% 0,00% 

    4,231 0,051 1,22% 0,00% 

    3,609 0,043 1,21% 0,00% 
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    Datum: 2019-04-15 75,9≤RF≤76,7 % 21,5≤T≤21,7 °C 

    m [g] mw [g] θ Δm 

    6,939 0,875 14,43% 0,03% 

    7,540 0,958 14,55% 0,01% 

    8,253 1,047 14,53% 0,01% 

    6,810 0,874 14,72% 0,03% 

    9,819 1,194 13,84% 0,02% 

    10,093 1,228 13,85% 0,00% 

    9,539 1,141 13,59% 0,00% 

    8,986 1,084 13,72% 0,00% 

    4,279 0,054 1,28% 0,05% 

    4,238 0,038 0,90% 0,02% 

    4,232 0,052 1,24% 0,02% 

    3,605 0,039 1,09% -0,11% 

        

    Datum: 2019-04-19 76,5≤RF≤77,8 % 21,1≤T≤21,3 °C 

    m [g] mw [g] θ Δm 

    6,943 0,879 14,50% 0,06% 

    7,542 0,960 14,59% 0,03% 

    8,260 1,054 14,63% 0,08% 

    6,816 0,880 14,82% 0,09% 

    9,820 1,195 13,86% 0,01% 

    10,094 1,229 13,86% 0,01% 

    9,541 1,143 13,61% 0,02% 

    8,989 1,087 13,76% 0,03% 

    4,282 0,057 1,35% 0,07% 

    4,240 0,040 0,95% 0,05% 

    4,235 0,055 1,32% 0,07% 

    3,608 0,042 1,18% 0,08% 

        

    Datum: 2019-04-23 75,5≤RF≤76,9 % 21,4≤T≤21,6 °C 

    m [g] mw [g] θ Δm 

    6,943 0,879 14,50% 0,00% 

    7,543 0,961 14,60% 0,01% 

    8,260 1,054 14,63% 0,00% 

    6,812 0,876 14,76% -0,06% 

    9,817 1,192 13,82% -0,03% 

    10,095 1,23 13,87% 0,01% 

    9,540 1,142 13,60% -0,01% 

    8,987 1,085 13,73% -0,02% 

    4,274 0,049 1,16% -0,19% 

    4,241 0,041 0,98% 0,02% 

    4,235 0,055 1,32% 0,00% 

    3,611 0,045 1,26% 0,08% 
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    Datum: 2019-04-26 75,5≤RF≤76,8 % 21,1≤T≤21,5 °C 

    m [g] mw [g] θ Δm 

    6,948 0,884 14,58% 0,07% 

    7,547 0,965 14,66% 0,05% 

    8,265 1,059 14,70% 0,06% 

    6,819 0,883 14,88% 0,10% 

    9,824 1,199 13,90% 0,07% 

    10,098 1,233 13,91% 0,03% 

    9,543 1,145 13,63% 0,03% 

    8,990 1,088 13,77% 0,03% 

    4,284 0,059 1,40% 0,23% 

    4,243 0,043 1,02% 0,05% 

    4,237 0,057 1,36% 0,05% 

    3,612 0,046 1,29% 0,03% 

        

    Datum: 2019-04-29 75,7≤RF≤76,9 % 21,4≤T≤21,7 °C 

    m [g] mw [g] θ Δm 

    6,948 0,884 14,58% 0,00% 

    7,546 0,964 14,65% -0,01% 

    8,265 1,059 14,70% 0,00% 

    6,818 0,882 14,86% -0,01% 

    9,822 1,197 13,88% -0,02% 

    10,097 1,232 13,90% -0,01% 

    9,543 1,145 13,63% 0,00% 

    8,988 1,086 13,74% -0,02% 

    4,285 0,060 1,42% 0,02% 

    4,244 0,044 1,05% 0,02% 

    4,238 0,058 1,39% 0,02% 

    3,614 0,048 1,35% 0,06% 
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  mkrok [g] = 3,781 

 

Datum: 2019-04-05 84,9≤RF≤86,6 % T=21,7 °C 

Provkropp mbehållare [g] m0 [g] m [g] mw [g] θ [%]   

H85:1 4,486 6,542 7,838 1,296 19,81%   

H85:2 4,505 7,639 9,144 1,505 19,70%   

H85:3 4,524 6,188 7,379 1,191 19,25%   

H85:4 4,521 5,850 6,963 1,113 19,03%   

T85:1 4,525 8,737 10,600 1,863 21,32%   

T85:2 4,488 8,841 10,698 1,857 21,00%   

T85:3 4,478 8,120 9,832 1,712 21,08%   

T85:4 4,467 8,372 10,132 1,760 21,02%   

M85:1 4,563 4,181 4,259 0,078 1,87%   

M85:2 4,553 3,796 3,867 0,071 1,87%   

M85:3 4,509 4,358 4,435 0,077 1,77%   

M85:4 4,498 3,765 3,831 0,066 1,75%   

        

    Datum: 2019-04-08 85,9≤RF≤87,8 % 21,2≤T≤21,5 °C 

    m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

    7,838 1,296 19,81% 0,00% 

    9,143 1,504 19,69% -0,01% 

    7,379 1,191 19,25% 0,00% 

    6,967 1,117 19,09% 0,06% 

    10,599 1,862 21,31% -0,01% 

    10,695 1,854 20,97% -0,03% 

    9,829 1,709 21,05% -0,03% 

    10,132 1,760 21,02% 0,00% 

    4,260 0,079 1,89% 0,02% 

    3,868 0,072 1,90% 0,03% 

    4,436 0,078 1,79% 0,02% 

    3,834 0,069 1,83% 0,08% 

        

    Datum: 2019-04-12 85,2≤RF≤86,6 % 21,7≤T≤21,9 °C 

    m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

    7,831 1,289 19,70% -0,09% 

    9,135 1,496 19,58% -0,09% 

    7,372 1,184 19,13% -0,09% 

    6,956 1,106 18,91% -0,16% 

    10,591 1,854 21,22% -0,08% 

    10,689 1,848 20,90% -0,06% 

    9,823 1,703 20,97% -0,06% 

    10,116 1,744 20,83% -0,16% 

    4,259 0,078 1,87% -0,02% 

    3,867 0,071 1,87% -0,03% 

    4,436 0,078 1,79% 0,00% 

    3,824 0,059 1,57% -0,26% 
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    Datum: 2019-04-15 85,0≤RF≤86,5 % 21,8≤T≤22,1 °C 

    m [g] mw [g] θ [%] Δm1 [%] 

    7,828 1,286 19,66% -0,04% 

    9,130 1,491 19,52% -0,05% 

    7,367 1,179 19,05% -0,07% 

    6,952 1,102 18,84% -0,06% 

    10,582 1,845 21,12% -0,08% 

    10,685 1,844 20,86% -0,04% 

    9,820 1,700 20,94% -0,03% 

    10,122 1,750 20,90% 0,06% 

    4,260 0,079 1,89% 0,02% 

    3,868 0,072 1,90% 0,03% 

    4,436 0,078 1,79% 0,00% 

    3,831 0,066 1,75% 0,18% 

        

    Datum: 2019-04-19 85,8≤RF≤87,4 % 21,4≤T≤21,6 °C 

    m [g] mw [g] θ [%] Δm1 [%] 

    7,827 1,285 19,64% -0,01% 

    9,128 1,489 19,49% -0,02% 

    7,366 1,178 19,04% -0,01% 

    6,948 1,098 18,77% -0,06% 

    10,590 1,853 21,21% 0,08% 

    10,685 1,844 20,86% 0,00% 

    9,819 1,699 20,92% -0,01% 

    10,121 1,749 20,89% -0,01% 

    4,263 0,082 1,96% 0,07% 

    3,870 0,074 1,95% 0,05% 

    4,439 0,081 1,86% 0,07% 

    3,833 0,068 1,81% 0,05% 

        

    Datum: 2019-04-23 85,3≤RF≤86,7 % 21,8≤T≤21,9 °C 

    m [g] mw [g] θ [%] Δm1 [%] 

    7,814 1,272 19,44% -0,17% 

    9,118 1,479 19,36% -0,11% 

    7,355 1,167 18,86% -0,15% 

    6,940 1,090 18,63% -0,12% 

    10,586 1,849 21,16% -0,04% 

    10,677 1,836 20,77% -0,07% 

    9,813 1,693 20,85% -0,06% 

    10,114 1,742 20,81% -0,07% 

    4,262 0,081 1,94% -0,02% 

    3,869 0,073 1,92% -0,03% 

    4,437 0,079 1,81% -0,05% 

    3,832 0,067 1,78% -0,03% 
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    Datum: 2019-04-25 86,4≤RF≤87,4 % 21,2≤T≤21,3 °C 

    m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

    7,817 1,275 19,49% 0,04% 

    9,120 1,481 19,39% 0,02% 

    7,356 1,168 18,88% 0,01% 

    6,943 1,093 18,68% 0,04% 

    10,587 1,850 21,17% 0,01% 

    10,681 1,840 20,81% 0,04% 

    9,815 1,695 20,87% 0,02% 

    10,117 1,745 20,84% 0,03% 

    4,264 0,083 1,99% 0,05% 

    3,870 0,074 1,95% 0,03% 

    4,439 0,081 1,86% 0,05% 

    3,835 0,070 1,86% 0,08% 
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  mkrok [g] = 3,781 

 

Datum: 2019-04-05 95,4≤RF≤96,8 % T=21,2 °C 

Provkropp mbehållare [g] m0 [g] m [g] mw [g] θ [%]   

H95:1 4,567 5,785 7,583 1,798 31,08%   

H95:2 4,515 6,933 8,963 2,030 29,28%   

H95:3 4,484 7,677 9,896 2,219 28,90%   

H95:4 4,571 5,673 7,324 1,651 29,10%   

T95:1 4,521 8,805 12,108 3,303 37,51%   

T95:2 4,532 8,184 11,086 2,902 35,46%   

T95:3 4,527 7,941 10,717 2,776 34,96%   

T95:4 4,511 7,839 10,552 2,713 34,61%   

M95:1 4,499 3,35 3,501 0,151 4,51%   

M95:2 4,513 4,473 4,652 0,179 4,00%   

M95:3 4,525 4,255 4,420 0,165 3,88%   

M95:4 4,500 4,477 4,651 0,174 3,89%   

        

    Datum: 2019-04-08 95,6≤RF≤96,9 % 21,2≤T≤21,5 °C 

    m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

    7,552 1,767 30,54% -0,41% 

    8,928 1,995 28,78% -0,39% 

    9,864 2,187 28,49% -0,32% 

    7,304 1,631 28,75% -0,27% 

    12,121 3,316 37,66% 0,11% 

    11,081 2,897 35,40% -0,05% 

    10,719 2,778 34,98% 0,02% 

    10,557 2,718 34,67% 0,05% 

    3,503 0,153 4,57% 0,06% 

    4,654 0,181 4,05% 0,04% 

    4,422 0,167 3,92% 0,05% 

    4,654 0,177 3,95% 0,06% 

        

    Datum: 2019-04-12 95,5≤RF≤96,3 % 21,8≤T≤22,2 °C 

    m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

    7,506 1,721 29,75% -0,61% 

    8,886 1,953 28,17% -0,47% 

    9,823 2,146 27,95% -0,42% 

    7,264 1,591 28,05% -0,55% 

    12,082 3,277 37,22% -0,32% 

    11,065 2,881 35,20% -0,14% 

    10,703 2,762 34,78% -0,15% 

    10,535 2,696 34,39% -0,21% 

    3,499 0,149 4,45% -0,11% 

    4,651 0,178 3,98% -0,06% 

    4,420 0,165 3,88% -0,05% 

    4,649 0,172 3,84% -0,11% 
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    Datum: 2019-04-15 95,1≤RF≤96,5 % 21,9≤T≤22,4 °C 

    m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

    7,494 1,709 29,54% -0,16% 

    8,868 1,935 27,91% -0,20% 

    9,804 2,127 27,71% -0,19% 

    7,252 1,579 27,83% -0,17% 

    12,080 3,275 37,19% -0,02% 

    11,061 2,877 35,15% -0,04% 

    10,696 2,755 34,69% -0,07% 

    10,532 2,693 34,35% -0,03% 

    3,499 0,149 4,45% 0,00% 

    4,651 0,178 3,98% 0,00% 

    4,419 0,164 3,85% -0,02% 

    4,648 0,171 3,82% -0,02% 

        

    Datum: 2019-04-19 88,2≤RF≤89,8 % 21,4≤T≤21,6 °C 

    m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

    7,477 1,692 29,25% -0,23% 

    8,857 1,924 27,75% -0,12% 

    9,792 2,115 27,55% -0,12% 

    7,243 1,570 27,67% -0,12% 

    12,091 3,286 37,32% 0,09% 

    11,063 2,879 35,18% 0,02% 

    10,701 2,760 34,76% 0,05% 

    10,541 2,702 34,47% 0,09% 

    3,504 0,154 4,60% 0,14% 

    4,653 0,180 4,02% 0,04% 

    4,423 0,168 3,95% 0,09% 

    4,654 0,177 3,95% 0,13% 

        

    Datum: 2019-04-23 96,1≤RF≤97,4 % 21,8≤T≤21,9 °C 

    m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

    7,464 1,679 29,02% -0,17% 

    8,837 1,904 27,46% -0,23% 

    9,772 2,095 27,29% -0,20% 

    7,226 1,553 27,38% -0,23% 

    12,084 3,279 37,24% -0,06% 

    11,055 2,871 35,08% -0,07% 

    10,692 2,751 34,64% -0,08% 

    10,527 2,688 34,29% -0,13% 

    3,500 0,150 4,48% -0,11% 

    4,650 0,177 3,96% -0,06% 

    4,420 0,165 3,88% -0,07% 

    4,650 0,173 3,86% -0,09% 
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    Datum: 2019-04-25 95,4≤RF≤96,8 % 21,9≤T≤22,0 °C 

    m [g] mw [g] θ [%] Δm [%] 

    7,457 1,672 28,90% -0,09% 

    8,827 1,894 27,32% -0,11% 

    9,770 2,093 27,26% -0,02% 

    7,226 1,553 27,38% 0,00% 

    12,064 3,259 37,01% -0,17% 

    11,063 2,879 35,18% 0,07% 

    10,697 2,756 34,71% 0,05% 

    10,540 2,701 34,46% 0,12% 

    3,499 0,149 4,45% -0,03% 

    4,651 0,178 3,98% 0,02% 

    4,421 0,166 3,90% 0,02% 

    4,667 0,19 4,24% 0,37% 

 


