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Varmeisoleringsmaterialer

Eksempler på typiske varmeisoleringsmaterialer

Typer Varmeledningsevne, W/mK Pris, kr/m3

Mineraluld, blød 0.037 ca 300

Papiruld, løs 0.039 ca 400 

Ekspanderet polystyren, EPS, stiv 0.041 ca 420

Fenolskum og PIR-skum med gas 0.018 – 0.022 2500 - 3000
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Isoleringsmaterialer

Isolering med lavere varmeledninsevne, λ

Type varmeledningsevne, mW/mK pris, kr/m3

Mineraluld 34-30 400 - 800

EPS med grafit : 33-31 600

PUR/PIR/Fenolskum 18-23 2000

Aerogel fyldte måtter 14 30.000

Vakuumpaneler 5-8 40.000
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Nye isoleringsmateriale

• Er de økonomisk bedre?

• Er de holdbare
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Eksempel på analyse af optimal isoleringstype i 

terrændæk i nyt hus

• EPS uden og med grafit (Climate):
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Eksempel på analyse af optimal isoleringstype i 

terrændæk i nyt hus

• Tyndere isolering giver besparelse på jordarbejdet
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Eksempel på analyse af optimal isoleringstype i 

terrændæk i nyt hus

• Energisparepriser (kr/kWh) for de forskellige 

isoleringsmaterialer incl jordarbejde:
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Holdbarhed, brand og miljø

Holdbarhedsproblemer for nogle af de nye 

isoleringsmaterialer:

• Isolerende gas i plastskum (PUR/ Fenolskum)

• Gas vil formentlig blive erstattet med luft 

• Tillægget i varmeledning er kun for 25 år

• Eks.: Væg med 275mm med lambda 22mW/mK   

Lambda, λ stiger fra 22 til 33 mW/mK

Isolansen, R (R=d/λ)  falder fra 12.5 til 8.3  m2K/W

U-værdien U (U=1/R) stiger fra 0.08 til 0.12 W/m2K

Et 2020 hus bliver måske til et 2015 hus

24 January, 2018 8



PIR-skum har højere varmeledningsevne ved lave 

temperaturer pga kondensering af pentan gassen
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Holdbarhed, brand og miljø

• Holdbarhed af vakuumpaneler:

• Punktering ?

• Langsom lækage ?

• Lambda stiger fra 5 til 30 mW/mK ?

• Holdbarhed af aerogeler:

• Kan evt. ødelægges af fugt ?

• Mikroporestruktur klumper evt. ved udtørring ?

• Svar i senere præsentationer
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Holdbarhed, brand og miljø

• Brandproblemer

med plastskum ?

Grenfell Tower

• PIR-skum og ACM

(Aluminium Composite Material)

• Cyanid gas fra PIR/PUR

Svar i næste præsentation
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Holdbarhed, brand og miljø

Miljø:

Livscyklusanalyser bør føre til:

• materialer fremstillet med fossilfri energi

• ikke til dårligt isolerede bygninger

• Inden 2050:  ingen fossile energier i fremstilling af materialer

• Både fossilfri energi ved fremstilling og drift

• Fokus på økonomi

• Fokus på udvikling af optimale løsninger til Bygningsklasse 2020
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Isolering af huse i  Bygningsklasse 2020 

•Myter (fake facts) om Bygningsklassse 2020:

– For dyrt i forhold til forsyning! 

• Bør vurderes på grundlag af 2020-bygningspriser som 
standardløsning og 100% VE-forsyning.

– Kun muligt med solceller! 

• Bør vurderes i forhold til hele energisystem og med alle 
bygninger i klasse 2020

•Bygningsklasse 2020 kan opnås optimalt med:

– bedre komponenter (vinduer) og systemer (ventilation)

– mere isolering

– bedre geometri mht dagslys og overflade af klimaskærm
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Eksempel på klimaskærm i Bygningsklasse 2020
Isolering i gulv/væg/tag: ca. 25/45/50 cm
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Eksempel på energiforbrug i Bygningsklasse 2020
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Fire-lags ruder med tyndt hærdet glas
Ref.:http://mem4win.eu/index.php?id=6 
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4-lags ruder kan halvere varmebehov

• Et Bygningsklasse 2020 hus med 3-lags ruder med rumvarmebehov på  10 kWh/m2

• Har med 4-lags ruder med rumvarmebehov på  5 kWh/m2

• Ruder med solafskærmende belægning løser problemer overopvarmning billigt og sikkert
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Eksempel på optimering af isoleringstykkelser med 3-lags ruder

baseret på ‘cost of conserved energy’, CCE
Varmebehov beregnes i simuleringsprogram
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Optimale isoleringstykkelser har samme CCE
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Optimale kombinationer af CCE og varmebehov med 3-lags ruder. 
Med 4-lags ruder kan isoleringstykkelser reduceres med ca 10 cm
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•Eksempel: 200 m2 ét-plans hus

•Samlet areal af isoleret klimaskærm: 500m2

•Reduktion i isoleringstykkelse 10cm : 50m3 =  ca 20 tkr

•Rudeareal: 40m2 Balance pris  20tkr/40m2 = 500 kr/m2

•2 tynde glas i stedet for et almindeligt glas nok billigere

Merpris på 4-lags ruder ift. 3-lags ruder
Contra
Besparelse på isoleringstykkelse
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Sammenfatning

• Varmeisoleringsmaterialer med lavere varmeledningsevne

ikke økonomisk optimale løsninger i bygninger

• Isoleringstykkelser kan nemt optimeres indbyrdes baseret på      
deres marginale energisparepris

• Bedre vinduer og bedre ventilationsanlæg kan udvikles og         
optimeres i forhold til isolering

• Varmeisolering kan holde i bygningens levetid

hvis der vælges holdbare og sikre materialer   
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