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Sammanfattning 

Förstudiens viktigaste resultat är: 
- Minerallösull har bevisats möjligt som lösullsfyllning med inblåsningsplatta. 
- För att uppnå samma lambdavärde med minerallösull som för mineralullsskiva krävs högre 

densitet dvs. större materialåtgång isolering. Om skivor av PAROC Extra med lambda 
0,036 används som jämförelse så motsvarar det ~45kg/m3 med lösull BLT1. Vi kunde i 
testerna uppnå 45kg/m3, det krävs dock optimering och erfarenhet för att repetitivt hålla 
detta värde i kontinuerlig produktion. 

- Lösullsfyllning med inblåsningsplatta vinner snabbare mot skivisolering när installationer 
finns i konstruktionerna. Enligt Flexators bedömning så kan tekniken införas efter att den 
optimerats ytterligare och då skulle målet vara att stegvis införa inblåsningstekniken i alla 
stationer (golv, väggar och tak).  

Förstudiens skapade nytta är framför allt: 
- Att ha visat att fortsatt utveckling av minerallösull och inblåsningsteknik är meningsfull. 
- Att ha spridit medvetenhet och kunskap till den Svenska trähusbranschen om 

inblåsningsteknik för lösull. 
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Bakgrund 
Tekniken att isolera med inblåsning av lösull har utvecklats under ett antal år men har inte ännu fått 
stor spridning i Sverige. Hittills används tekniken främst i befintliga byggnader vid renoveringar, 
tilläggsisolering etc. I bla. Tyskland har dock tekniken tagits framåt till industriell produktion vid 
nytillverkning av byggnadselement. De vanliga lösullsmaterialen att isolera med maskinellt är 
cellulosa, träfiber och glas medan sten/mineralull inte har undersökts tidigare. Den sistnämnda ullen 
har dock bla. goda brandskyddsegenskaper varför det vore en klar nytta om denna metod kunde 
utveklas. 
Manuell mineralullsisolering med skivor är en arbetskrävande process där man skall bereda, beställa 
olika tjocklekar, längder och bredder, lossa, lagra, truckkörning till produktionslinan, avemballera, 
bära isolering, skära till isolering manuellt, hantera spill, emballage m.m. Arbetsmiljön då skivorna 
hanteras och skärs till blir dessutom lätt dammig. 
Förstudien vill börja besvara om maskinell isolering med mineral-lösull kan vara ett alternativ till 
manuell isolering med skivor, vid industriell tillverkning av volymelement. Dessutom ville vi genom en 
öppen demonstration sprida medvetande och kunskap om den här tekniken i syfte att stödja Svenska 
hustillverkare i att hålla sig uppdaterade om den senaste teknikutvecklingen på isoleringsområdet. 
 
Projektparter 
Förstudien och den ”öppna demonstration” som genomfördes i anslutning till de praktiska försöken 
har planerats och genomförts av: 

- Flexator Anneberg. Utvecklar och tillverkar modulariserade byggnader 
- Paroc. Ledande tillverkare av lösull och skivisolering i Norden 
- Michael Hohenstein. Representant i Skandinavien för Isofloc insprutningsteknologi 
- Thomas Frick. Sedan 1972 maskinleverantör till den träbearbetande industrin 
- Swerea IVF. Forskningsinstitut inriktat mot produktions-, process- och produktutveckling 

 
Konstellationen av parter har varit mycket väl fungerande eftersom alla har haft ett intresse i ökad 
kunskap kopplat till försöken och dessutom på ett naturligt sätt kunnat bidra till projektets 
genomförande med en blandning av personal- och materiellainsatser. Den geografiska medelpunkten 
för projektet har varit Nässjö och Träcentrum där Thomas Frick kunnat bistå med lokal och annan 
infrastruktur för testerna. Närheten till Flexator i Anneberg har betytt att ”kundens perspektiv” ur 
många perspektiv har varit närvarande: Yrkesarbetare, produktionsledning, produktionsteknik, 
produktteknisk expertis och högsta ledning har alla haft en närhet till försöksuppställningen och totalt 
har ett 15-tal medarbetare kunnat skapa sig en uppfattning om tekniken och dess resultat på grund 
av närheten till fabriken i Anneberg. Hos Flexator tillverkades också det speciella golvbjälklag som 
användes under försöken. En utmaning var att själva blås-/fyllningsutrustningen från Isofloc som 
krävdes för testerna inte befann sig i Sverige utan transporterades upp från Lohfelden, Kassel i 
Tyskland men detta klarades genom bra planering och genomförande av isofloc Skandinavia. 
Utrustningen fanns på plats för tester under en vecka. Genom att Flexator och Paroc redan innan 
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projektet har regelbundna förbindelser innebar anskaffning och transporter av nödvändig lösull inga 
problem. 
 
Försöksuppställning 
Vi valde att testa isolering av ett golvbjälklag med instalationer. Flexator designade ett hanterbart 
försöksobjekt (4000x1800x220 mm) med 17 ”fack” varav 10 med olika installationer såsom 
avloppsrör med anslutning ”uppåt i golvbrunn” och ”neråt mot mark”, rör för kallt/varmt vatten och 
elledningar. Under de senare försöken byggdes vissa fack om för att ge ett utökat antal varianter av 
fack, tex. ett stort sammanhängande fack utan installationer. Golvbjälklaget tillverkades sedan i 
fabriken utan någon särskild produktionsberedning så att försöksobjektet skulle bli så representativt 
som möjligt. 

  
Bild 1. Försöksobjektet. Golvbjälklag 4000x1800X220 med installationer 
 
Utrustningen som användes för fyllning består huvudsakligen av inblåsningsskivan easyfloc G2 med 
vilken flöde och positionering av lösullen styrs (se bild 2). Utöver inblåsningsskivan behövs en 
prepareringsenhet för uppluckring och framblåsning av den packade lösullen till blåsplattan. 
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Bild 2. easyfloc G2 inblåsningsskiva 
 
Lösullen som användes var Paroc BLT1 Blowing wool. Vid tidigare tester med andra kvaliteer som är 
grövre i sin struktur men dessa har inte visat sig lämpliga för användning med inblåsningsplattan. 
Den använda lösullen var förpackad i komprimerade balar á 15kg. Volymen för en bal är ca 0,1 m3 
och densiteten under transport således ca 160kg/m3. Med den tätheten behöver som sagt lösullen 
förprepareras/luckras upp, innan den blåses på plats. 
 
Ett hållbarhetsperspektiv är att lösull (och även isoleringsskivor) är fullt möjligt att återanvända för 
nytillverkning varpå en nivå av cirkularitet kan åstadkommas. All lösull som förstudien använde 
återsändes i retursäckar (Reewool©). 

Viktigaste resultat 
Parametrar som utvärderades och resultat 
Isoleringen skall fungera som värmeisolering, bullerskydd och brandskydd. För buller- och 
brandskydd är densiteten viktigast och som värmeisolering är lamdavärdet viktigast. För alla tre 
funktioner är anslutning mot omgivande byggdelar viktigt, så att inga spalter uppstår där värme, ljud 
eller brandgaser kan läcka. Det var således viktigt att undersöka hur utfyllnaden och homogeniteten i 
isoleringsresultaten blev efter inblåsningen. Vid manuell isolering med skivor kan hålrum missas pga 
den mänskliga faktorn. Om lösullen skulle visa sig tränga in väl överallt blir då den automatiserade 
inblåsningsmetoden mer felsäker än manuell isolering. För att uppnå samma lambdavärde med 
minerallösull som för mineralullsskiva krävs högre densitet dvs. störra materialåtgång, detta har 
konstaterats av Paroc vid tidigare materialtester. De skivor som Flexator använder och som vi gör 
jämförelser mot är Parocs kvalitet PAROC Extra med lambda 0,036. Dessa har en densitet på ~29-30 
kg/m3 vilket är precis över den gräns på > 28kg/m3 som krävs ur brandskyddshänseende. För att 
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uppnå samma lambda (0,036) behövs ~45kg/m3 lösull BLT1 vilket dock skall ses som en något 
preliminär siffra. 
 
Utfyllningsresultat ”öppna” fack 
I fack utan hinder kontrollerade vi utfyllnaden genom att försiktigt lyfta/vika undan isoleringen och 
kontrollerautfyllnaden okulärt mot hörn och kanter. 
Under testerna konstaterades att utfyllningen blev god i dessa fack utan hinder/installationer. Det 
förekom att det i hörn blev något mindre packat men eftersom densiteterna aldrig blev riktigt låga så 
bedöms denna något lösare isolering i hörn inte vara ett problem. En positiv detalj med inblåsning är 
att facket alltid fylls ”till bredden”. Vid skivisolering händer det att fack inte breddfylls pga 
dimensionsvariationer i skivtjocklek eller bjälklagshöjd eller att skivorna efter manuell iläggning inte 
fyller precis till övre kanten. 
 
Utfyllningsresultat vid hinder/installationer 
I fack med hinder i form av t.ex. rörinstallationer och dessas stöd i form av klotsar/kortlingar, kunde 
konstateras att om det bildats ”blindhörn” så fanns en risk att lösullen inte kunde tränga helt ut i dessa 
hålrum (se bild 3).  

 
Bild 3. ”Blint hörn” under röret med risk för dålig fyllning 
 
Det är viktigt att vid konstruktion och installation försöka undvika sådana ”blinda hörn” och det 
bedöms oftast vara möjligt. Konstruktören har möjlighet att markera på ritning hur installationerna bör 
eller inte bör dras och yrkesarbetarna som utför installationerna kan tillsammans med 
produktionstekniker utveckla en handbok eller standard hur det kan undvikas. I fall där det inte kan 
undvikas måste man räkna med att kompletteringsisolera för hand. 
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Densiteten i isoleringen efter blåsningen 
Densiteten i de fyllda facken mättes genom att vi vägde all isolering som fyllts och därefter beräknade 
densiteten mot den uppmätta volymen per fack. Densiteten kom att variera en hel del under testerna, 
dels från fack till fack under en och samma fyllning men också mellan fyllningsomgångarna eftersom 
densiteten kan påverkas genom justering av inblåsningsparametrar via operatörens kontrollpanel.  
Efter att ha arbetat med inblåsningsparametrarna låg densiteterna mellan 41 och 58 kg/m3 i det sista 
testet och därmed anser vi att vi uppnått det nödvändiga resultatet på ~45kg/m3 som krävs för 
lambda motsvarande skivor av PAROC Extra. Det krävs dock optimering och erfarenhet för att 
repetitivt hålla detta värde i kontinuerlig produktion. 
 
Sättning av lösullen efter inblåsning (ihopsjunkning) 
Sättningen av isoleringen dvs. hur mycket isoleringslagret sjunker ihop efter att fyllningen har 
avslutats studerades okulärt genom att leta efter nedsjunkningar. Ingen dynamisk påverkan av det 
fyllda bjälklaget  i form av stötar eller skakningar kunde genomföras. Det mest försvårande delen av 
testobjektet m.a.p. sättning var vog den avloppsgenomföring mot mark som fanns i ett av facken. 
Denna genomföring täcktes vid fyllningen av en lucka som monterades av efteråt för att vrida ner 
rörkröken  (se bild 5 och 6). Isoleringen höll sig på plats mycket bra när luckan togs bort och 
rörkröken vreds på plats. Ingen isolering föll ut på golvet under. 

 
Bild 4 och 5. Rörgenomföring under bjälklaget, lösull föll inte ur då luckans täckning avlägsnades. 
 
Kontroll av hårda föroreningar i lösullen 
Det finns en farhåga att det hårdare materialet i mineralullen kommer att skapa ett snabbare slitage 
av olika delar i inblåsningsskivan (t.ex. rörkrökar och munstycken). Testerna kunde inte klarlägga 
slitagets omfattning eller göra jämförelser mot andra isoleringsmaterial men vi studerade ändå 
förekomsten av större och mindre svarta kristallklumpar av olika storlek (smält mineralull). Dessa 
förekom slumpivis och var i något enstaka fall av storleksordningen ½  kubikcentimeter. Mindre korn 
fanns i större omfattning och bedömningen är att de är mängden av mindre korn snarare än enstaka 
större klumpar som kan leda till besvärande slitage.  
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Dammbildning runt inblåsningsplattan 
Att genomföra regelrätta mätningar av luftkvalitet runt arbetsstationen kunde inte rymmas inom denna 
förstudie. Dock så studerade vi förekomsten av damm i miljön genom att fästa och studera 
dammbildningen på en svart plan yta nära  operatörens manöverplats (se bild 4) 
 

 Bild 6. På den svarta ytan nära operatören studerades mängden partiklar och den var mycket liten 
 
Öppen demonstration i Nässjö 17/8, 2016 
17e augusti genomförde projektgruppen en öppen demonstration genom att redan i juni skick en 
inbjudan genom Smart Housings och Träcentrums i Nässjö nätverk. Programmet innehöll 
presentation av förstudiens tillkomst och upplägg, demonstration av isoleringstekniken via våran 
försöksuppställning samt en öppen diskussion där frågor besvarades och kontakter kunde knytas. 
Kallelsen hörsammades brett och hela 15 företag och organisationer skickade ca 35 personer att 
delta. Det blev en informativ mötesplats där många för första gången fick se och känna på resultatet 
av automatiserad lösullsisolering med mineralull (bild 7). 
 

Yta för dammkontroll 
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Bild 7. Presentation av resultatet vid den öppna demonstrationen 17/8 2016. 
 
Produktionsekonomi 
Då experimentet visar att vi behöver blåsa in lösull med en högre densitet för att nå samma 
lamdavärden som en skiva har så blir den kalkylerade materialkostnaden i ett golv-, resp. takblock 
högre med lösullsisolering. De tidsstudier som gjordes av Flexator på samma golvblock som 
användes i experimentet visade inte att denna kostnadsskillnad vägdes upp av tidsbesparingen då 
lösullsisolering används. 
Flexator och andra i projektet drar trots det slutsatsen att med en fullt inkörd industriell process där 
man löser problemen med uppstickande rör, där man utvecklar lösullsmaterialet ytterligare m.m, 
kommer man att kunna göra betydande tidsbesparingar med att isolera block med någon form av 
lösullsmetod med inblåsningsplatta i stället för med dagens mer hantverksmässiga och manuella 
skivisoleringsmetod. 

Fortsättning 
Vi bedömer en potential att uppnå goda lambdavärden för minerallösull med lägre densitet än vid 
testerna i den här förstudien. För detta skulle egenskaper i lösullen behöva förbättras (t.ex 
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flödesbeteende, luftighet)  och inblåsningssytemets olika delar behöva utvecklas (slangdimensioner, 
turbinstyrka, plattans fiberduk etc.). 
 
Vid den öppna demonstrationen visades ett visst intresse för ett studiebesök i Tyskland för att 
studera ett komplett industrialiserat system för inblåsning av lösull. Ett initiativ för att organisera en 
sådan resa diskuterades vid projektgruppens avslutningsmöte. Att skissa på upplägg för studiebesök 
där ett fullt ut industrialiserat system kan studeras på plats, kanske även med Weinman (Tomas 
Frick) portalsystem för att manövrera inblåsningsplattan. Med detta upplägg skulle besökarna från 
Nässjö och öppet hus 17/8 kontaktas. Isofloc Scandinavia/Tomas Frick bör koordinera  
 
I januari och februari 2017 kommer Isofloc Scandinavia att skapa möjligheter för företag att testa 
lösullsfyllning i egen tillverkning genom att resa runt med utrustningen mellan intresserade tillverkare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SMART HOUSING SMÅLAND 
PG VEJDES VÄG 15, 351 96 VÄXJÖ 
TEL 010-516 50 00 
E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 
SMARTHOUSING.NU 

Innovationsmiljön drivs och finansieras av 
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