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Abstract 
 

Structural Insulated Panels made of Bio Based Materials 
 
In order to achieve the environmental objectives lay down by the society (national and 
international) towards sustainable construction, building materials should have as little 
impact on our environment as possible. By using bio-based materials in which we today 
generally use products based on oil, we can reach a better society. The feasibility study 
aims to investigate material properties and market conditions and thus provide a 
technological progress with insulated panels that are environmentally, and economically 
competitive. 
 
Portions of conventional fiber reinforced composite sandwich structures which are often 
used in marine applications, sports, aerospace and construction, such as carbon fiber, 
polyester, vinyl ester, epoxy resins, PVC and PET foams are usually made from 
petroleum. It is therefore of great importance for our society that we are trying to replace 
the petroleum-based products with bio-based counterparts from renewable CO2-neutral 
plants. Cellulose is the primary structural component of plants, and when the cellulose is 
treated under controlled conditions, it is possible to release the highly crystalline nano-
particles, nano-crystalline cellulose (NCC). NCC has some very interesting mechanical 
properties: a single NCC fiber typically has a modulus of about 150 GPa and a strength of 
10 GPa. MELODEA and the Hebrew University in Jerusalem recently developed a 
unique technology to organize NCC to cell structures, i.e. the foam for use as a 
lightweight core material for sandwich elements. 
 
Description of nuclear materials with respect to their mechanical performance compared 
with fossil-based equivalent have been performed. Results of the study show that the 
NCC foam's mechanical properties are sufficient for sandwich structures in the 
construction. 
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Sammanfattning  
 
 
Samhällets önskan om en snabb och kontinuerlig tillväxt gör att jordens resurser 
konsumeras i en allt snabbare takt. Delar i konventionella fiberförstärkta 
kompositsandwichkonstruktioner vilka ofta används i marina applikationer, sport, flyg- 
och byggproduktion, såsom kolfiber, polyester, vinylester, epoxihartser, PVC- och PET-
skum är vanligtvis tillverkade från fossilolja. Det är därför av stor betydelse för vårt 
samhälle att vi försöker att ersätta dessa petroleumbaserade produkter med biobaserade 
motsvarigheter från förnyelsebara CO2-neutrala växter. Cellulosa är den strukturella delen 
hos växter och när cellulosa behandlas under noggrant kontrollerade förhållanden är det 
möjligt att frigöra högkristallina nano-partiklar, nano kristallin cellulosa (NCC). NCC har 
några mycket intressanta mekaniska egenskaper: en enda NCC fiber har typiskt en E-
modul omkring 150 GPa och en hållfasthet av 10 GPa. 

 
MELODEA och Hebreiska universitetet i Jerusalem nyligen utvecklat en unik teknik för 
att ordna NCC till cellstrukturer, dvs skum, för användning som lätta kärnmaterial för 
biosandwichkonstruktioner. Denna rapport behandlar kärnmaterial; vilka krav som ställs 
inom byggsektorn samt NCC-skummets mekaniska och fysiska prestanda jämfört med 
motsvarande fossilbaserade skum. Resultat för studien visar att NCC-skummets 
mekaniska egenskaper är tillräckliga för sandwichkonstruktioner inom byggsektorn. 
Projektet avgränsas av att NCC-skum är en ny produkt och att det idag inte finns någon 
industriell tillverkning av isoleringsmaterial. De produkter och egenskaper som refereras 
till i denna rapport är gjorda i laboratoriemiljö. Vi vill peka på att denna förstudie är ett 
första försök att utvärdera materialets tekniska egenskaper och användbarhet och att 
värden på volymmässigt små bitar kan skilja sig väsentligt vid utvärdering av större 
skivor. Resultaten som erhålls jämförs med vanligt förekommande PET-skum. 
 
Nyckelord: Biomaterial, skum, nano, kristallina, cellulosa  
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Förord  
 
Inom ramen för programmet ”Utlysning inom Strategiska innovationsprogram för lättvikt 
–LIGHTer” bedrivs ett långsiktigt arbete att finna lättare och mera miljövänliga 
konstruktioner inom bland annat byggandet. Projektet är en förstudie som syftar till att 
undersöka förutsättningarna för att utveckla ett element för byggändamål som tillverkas 
från en restprodukt från massatillverkning och som kan ersätta produkter baserade på 
olja. Genom att använda ett biobaserat isoleringsmaterial uppnås, förutom att bidra till 
omställningen av energisystemet, ett antal fördelar jämfört med att använda ett material 
med fossil bas, bl.a. kan större delen av konstruktionen återvinnas på ett enklare och mer 
kostnadseffektivt sätt. 
 
Ett stort tack till finansiärerna Energimyndigheten, Blatraden och MELODEA. Projektet 
har genomförts av Peter Mannberg, SWEREA och Anders Gustafsson, SP med bistånd 
från ovanstående företag. 
 
Skellefteå 2015-10-20  
 
Anders Gustafsson 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
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1 Bakgrund 
 
Byggandet i Sverige och Europa görs i princip enligt två metoder, bärande 
regelkonstruktioner som isoleras med glas- eller stenull eller bärande skivor av trä eller 
betong som isoleras med glas- eller stenull. Inom vissa delar inom byggandet 
(hallbyggnader) använts även sandwichelement, men då oftast enbart som icke bärande 
element. Med ökande krav på isolering för att minska energiförbrukningen innebär det 
allt mer isolering i väggar. För att uppnå passivhuskrav idag fås väggtjocklekar på upp till 
ca 400–500 mm. Det innebär att konstruktionen/byggdelen allt mer delas upp i två delar 
en bärande del och en isolerande/distanserande del och att även material med relativt låg 
bärighet men med goda isolerande värden i allt större utsträckning används i primärt 
bärande strukturer. 
 
Sandwichkonstruktion är en konstruktion där man kombinerar två tunna ytskikt med ett 
lätt kärnmaterial. Egenskaperna för ett sandwichelement bestäms av tre delar, ytskiktens 
egenskaper, kärnans egenskaper och fogens förmåga att föra över krafter mellan 
materialen se Figur 1. Målsättningen är att maximera hela skivans egenskaper och där 
kärnmaterialet har stor inverkan på skivans möjliga användningsområden. Kärnmaterialet 
skall inte enbart vara ett material som tjänar som distans utan även klara andra krav så 
som isoleringsförmåga, brandhämmande, fuktupptagande eller fuktavvisande mm. 
 
 

 
Figur 1. Exempel på sandwich-element med kärna av PUR och ytskikt av 

magnesiumoxidskivor 
 
 
Ett sandwichelement kan utformas och användas både som bärande och icke bärande 
produkt. Icke bärande produkter är utfackningsväggar och element som fästs till en 
bärande struktur. För att kunna använda sandwichelement inom byggandet krävs ett antal 
egenskaper som måste verifieras och då framförallt bärförmågan i alla riktningar. 
 
 
 
 
 
 
 

Ytskikt 
Kärna 
Fog  
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Sandwichelement som används i byggandet och är oftast uppbyggt av ett kärnmaterial av 
poluretan (PUR), polyisocyanat (PIR), polystyren (EPS), polyuretan, polyeten (PET) eller 
polystyren (XPS). I Nordamerika används sandwichkonceptet i större utsträckning och 
ofta med EPS som kärnmaterial. Där har man sett att kärnan inte är tillräckligt hållbar, 
den har låg skjuvhållfasthet och densitet vilket innebär låg bärförmåga samt låg 
ljudisoleringsförmåga trots potentiellt bra värmeisolering. 
 
Cellulosa är den primära strukturella delen hos växter, och när cellulosa behandlas under 
noggrant kontrollerade förhållanden är det möjligt att frigöra högkristallina nano-
partiklar, nano kristallin cellulosa (NCC). NCC har några mycket intressanta mekaniska 
egenskaper. En enda NCC fiber har typiskt en elasticitetsmodul, E-modul, omkring 150 
GPa och en hållfasthet av 10 GPa. MELODEA och Hebreiska universitetet i Jerusalem 
har nyligen utvecklat en unik teknik för att ordna NCC till cellstrukturer, dvs skum, för 
användning som lätta kärnmaterial för biosandwichkonstruktioner. Genom att använda ett 
biobaserat kärnmaterial uppbyggt av NCC, Nano kristallin Cellulosa, uppnås ett antal 
materialfördelar som att konstruktionen kan återvinnas på ett enklare och mera 
kostnadseffektivt sätt samt att materialet kommer från skogsråvara. Materialet tillverkas 
från cellulosa, en sidoström vid tillverkning av papper. 
 
 

2 Syfte 
 
Syftet med denna förstudie är att öka kunskapen om nano kristallina isolermaterial och 
möjligheten att använda dessa inom byggandet. Förstudien ska resultera i en teknisk 
utvärdering av potentialen för denna typ av isolering. Den slutgiltiga produkten skall 
uppfylla ställda krav inom byggandet avseende konkurrenskraft, tekniska egenskaper 
samt bidra till ett mera hållbart byggande. 
 

Utgångspunkten för arbetet är de kriterier som ställs enligt Byggproduktförordningen 
(Construction Products Regulations) såsom bärförmåga, säkerhet vid brand, hälsa och 
miljö, säkerhet, buller, energi och hållbar användning av naturresurser. Projektet avser  att 
bidra till tekniksprång för framtida utveckling av sandwichelement som är miljö, 
ekonomisk och socialt konkurrenskraftiga. 
 
Projektet avgränsas av att NCC-skum är en ny produkt och att det idag inte finns någon 
industriell tillverkning av isoleringsmaterial baserat på NCC. De produkter och 
egenskaper som refereras till i denna rapport är gjorda i laboratoriemiljö. Vi vill peka på 
att denna förstudie är ett första försök att utvärdera materialets tekniska egenskaper och 
användbarhet och att värden på volymmässigt små bitar kan skilja sig väsentligt vid 
utvärdering av större skivor. Resultaten som erhålls jämförs med vanligt förekommande 
PET-skum. 
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3 Kravbild 
 
Avsikten i projektet var att göra provningar av egenskaper på så stora provbitar som 
möjligt. I det läge som utvecklingen av nanokristallin skum befinner sig idag gör att det 
enbart finns mindre provbitar till hands. Det har medfört att utvärderingen av tekniska 
egenskaper har gjorts på mindre provbitar och att en teoretisk bedömning görs av 
materialets möjligheter att uppfylla de tekniska egenskaper som krävs för ett 
byggmaterial med avsedd funktion. Att verifiera alla egenskaper för en ny produkt är 
omfattande och kan inte rymmas inom denna förstudie. Utgångspunkten har därför varit 
att välja de delar som anses vara kritiska för denna typ av produkt. 
 
Enligt Construction Products Regulation, CPR, måste alla byggprodukt på den svenska 
marknaden CE-märkas vilket innebär att produktens egenskaper måste verifieras. CE-
märkningen visar att byggproduktens prestanda har bedömts i enlighet med metoder och 
kriterier i en harmoniserad teknisk specifikation och att tillverkaren upprättat en 
prestandadeklaration med uppgifter från denna bedömning. En byggprodukts lämplighet 
bestäms av dess egenskaper och ”byggbarhet”. Det finns sju grundläggande krav enligt 
Byggproduktförordningen för en byggprodukt där ett antal egenskapskrav vanligtvis är 
uppenbara med andra egenskaper måste verifieras genom provningar eller beräkningar. 
 
De grundläggande kraven på ett byggnadsverk eller produkt omfattar1: 
 
1. Bärförmåga, stadga och beständighet 

Byggnadsverken ska utformas och byggas så att de klarar de belastningar som 
sannolikt kan påverka produkterna. 

  
2. Säkerhet vid brand 

Byggnadsverk ska utformas och byggas så att gällande krav uppfylls. 
 
3. Hygien, hälsa och miljö 

Byggnadsverk ska utformas och byggas så att de under hela sin livslängd inte 
kommer att utgöra ett hot vare sig mot byggnadsarbetarnas, brukarnas eller 
grannarnas hygien eller hälsa och säkerhet. 

 
4. Säkerhet och tillgänglighet vid användning 

Byggnadsverk måste utformas och byggas så att de inte medför oacceptabla 
olycksrisker eller risker för skada vid användning eller i drift, såsom halka, fall, 
sammanstötning, brännskador, el-stötar, skada från explosion eller inbrott. 

 
5. Bullerskydd 

Byggnadsverk ska utformas och byggas så att det buller som uppfattas av dem som 
befinner sig i dem eller av människor i närheten hålls på en nivå som inte kommer 
att hota deras hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete under 
tillfredsställande förhållanden. 

 
6. Energihushållning och värmeisolering 

Byggnadsverk och deras uppvärmnings-, kyl-, belysnings- och 
ventilationsanläggningar ska utformas och byggas så att den mängd energi som 
krävs för användningen ska vara liten när hänsyn tas till dem som befinner sig i 
byggnadsverket och platsens klimatförhållanden. Byggnadsverk ska också vara 

                                                      
1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 305/2011 
av den 9 mars 2011, om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av 
rådets direktiv 89/106/EG 
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energieffektiva, dvs. utnyttja så litet energi som möjligt vid uppförande och 
rivning. 

 
7. Hållbar användning av naturresurser 

Byggnadsverken ska utformas, byggas och rivas så att användningen av 
naturresurser är hållbar och i synnerhet säkerställer återanvändning, beständighet 
och miljövänliga råmaterial. 

 
För att utvärdera en produkts lämplighet att användas i ett byggnadsverk har ett 
standardmässigt förfarande använts och där lämpliga provningsmetoder mm stipuleras 
och värden kan vara till grund för CE-märkning av produkten. I detta fall har 
utgångspunkten varit ett icke bärande isoleringsmaterial som kan användas som 
kärnmaterial i en sandwichsskiva. 
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4 Material 
 
Tillverkning av nano kristallin cellulosa sker idag på tre ställen. I USA och Kanada 
använder de sig av pappersmassa som råvara. Det Israelbaserade, men delvis svenskägda 
företaget, MELODEA (www.melodea.eu) tillverkar NCC från spill från 
papperstillverkningen vilket ger en mycket billigare råvara och därför också en billigare 
slutprodukt. Tillverkningen beskrivs på bilagda bilder, se Figur 2. Tillverkning sker så att 
spillet från papperstillverkningen, i form av fiberslam, renas och därefter sker ytterligare 
lite mekanisk sönderdelning som avslutas med sönderdelning genom ultraljud. Det ger 
således fibrer på nanokristallin nivå. En relativ enkel frysprocess, med efterföljande 
borttagning av isen, leder fram till en extremt lätt ”skelettliknande” struktur där nano-
fibrerna är koherent bundna till varandra (densiteter på 30–40 kg). Genom att binda nano-
fibrerna starkarare till varandra med något bio-baserat bindemedel så får man ett ”skum” 
som har extremt bra skjuvhållfasthet och en densitet på under 200 kg per kubikmeter. På 
den sista av bilderna ett exempel på produkt av detta materail. 
 

 

  

Figur 2. Tillverkningsprocess, från avfall till färdig isoleringsskiva (foam). Bilder från 

Melodea 

 
EU finansierar inom ramen för FP7 ett par projekt, ett som heter NCC-FOAM och där 
utvecklas ett kärnmaterial till kompositindustrin. Projektet koordineras av Netcomposites 
i England. Inom FP7 finansieras också projektet BRIMEE, vars mål är att utveckla ett 
rent isoleringsmaterial från Nano Crystalline Cellulose. I denna förundersökning vill vi 
undersöka förutsättningarna att få utveckla en ny byggnadskomponent, ett biobaserad 
element för byggändamål som en del i ett hållbart byggande som ger en unik möjlighet 
för svenskt träbyggande och svensk träindustri att få vara delaktiga i utvecklingen av 
nästa generation av byggnadsmaterial. 
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5 Metod 
 

5.1 Kompression och Densitetsmätningar 
 
Kompressionstester utfördes enligt ASTM C-365 med provdimensioner av 50 x 50 x 10 
mm. Proven skars från fyra olika plattor av dimensionen 300 x 200 x 10 mm. Antalet 
prov från varje platta var mellan 15 och 21. Densiteten bestämdes genom registrering av 
vikten av varje kompressionsprov och dividera med volymen, beräknad genom 
tjockleksmätning av dimensionerna. 
 

5.2 Dragprover 
Dragprov utfördes i enlighet med ASTM C-297 för att bestämma draghållfastheten hos 
kärnmaterialet. Provstyckena har ett kvadratiskt tvärsnitt och en tjocklek som är lika med 
den sandwichpanelen. Proverna limmandes till fixturerna med tvåkomponents epoxy lim 
(Araldite®). Härdningen utfördes vid rumstemperatur för att minimera de termiska 
exponeringseffekter. Lasten applicerades genom en konstant hastighet hos maskinen av 
0,5 mm/minut. 
 

5.3 Skjuvprover 
ASTM C-273 är använd vid karakteriseringen av skjuvegenskaperna Detta test ger 
information om skjuvhållfastheten parallellt med ytplanet samt skjuvmodulen. Proverna 
limmades till provfixturen med Araldite® epoxi och härdnings gjordes vid 
rumstemperatur. För detta test är förskjutningshastigheten konstant på 0,5 mm/min. 
 

5.4 Fuktinverkan på skjuvprover 
Skjuvegenskaper är den viktigaste egenskapen när man utformar sandwich lösningar och 
därför är miljöpåverkan på dessa egenskaper av stort intresse. Fuktinverkan bestäms 
genom att utsätta skummet för 70 °C och 85 % relativ fuktighet. Denna miljö är hård men 
kommer att ge en tydlig indikation om skummets förmåga att motstå temperatur och fukt 
över tiden. Proverna konditionerades under 35 dagar innan testning. 
 

5.5 Brandprover 
 
ISO 4589-2, ASTM D 2863 och ISO 5660-1 användes för brandprover. Resultaten 
jämförs mot referens PVC-skum. 
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6 Resultat och diskussion 
 

Utvärderingen görs med utgångspunkten att NCC-skummet skall användas som 
kärnmaterial i en sandwichskiva. Kravspecifikationen för en dylikt produkt ges under 
kapitel 3. Erhållna egenskaper presenteras i tabell, se Tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Sammanställning av resultat från provningar av NCC-skum och PET-skum 

Egenskap  NCC-foam  PET-foam  

Densitet 190–197 kg/m3 102–112 kg/m3 
Tryckhållfasthet 1,58–1,68 MPa 1,2–1,4 MPa 
Draghållfasthet 1,2 MPa 0,4 MPa 
Skjuvbrottspänning  0,3 ±0,1 MPa   (riktning 1) 

0,3 ±0,1 MPa   (riktning 2) 
0,05 ±0,03 MPa   (åldrat prov) 

1,0±0,1 MPa  
 
 

Skjuvstyvhet 8,9 ±0,9 MPa   (riktning 1) 
23,4 ±8,1 MPa   (riktning 2) 
1,6 ±0,73 MPa   (åldrat prov) 

8,6±0,5 MPa 

Brand 
   antändningstid 
   RHR peak  

 
36 s 
118 kW/m2 

 
20 s 
76 kW/m2 

 
 
Från resultaten kan vi observera att densiteten hos NCC-skum är högre än den hos PET-
skum. Den högre densiteten tros ge något sämre värmeledningsförmåga men bättre 
ljudisolering än PET-skummet. 
 
Det absoluta värdet för tryckhållfastheten är högre för NCC-skum än för PET-skummet. 
Detta är delvis till följd av den högre densiteten eftersom skumegenskaper är direkt 
beroende av densitet. 
 
Den genomsnittliga draghållfastheten är 2,2 MPa för PET-skummet medan det är bara 1/5 
av den för NCC-skum. Styrkan-till-vikt-förhållande blir ännu sämre på grund av den 
högre densiteten hos NCC-skum. 
 
Via skjuvegenskaperna kan man konstatera att den maximala belastningen för NCC-
skummet är mindre än hälften av den för PET-skum medan modulen för de två olika 
skumtyperna är i samma storleksordning. Genom att jämföra i- och ut ur planet (riktning 
1 och riktning 2) resultat NCC-skum kan man se att den uppnådda modulen är högre ut ur 
planet, denna skillnad tros vara på grund av det extra lim som applicerades när tunna 
skivor av skum limmades tillsammas för att uppnå rätt tjocklek. Den maximal 
skjuvspänning i skummet är densamma oberoende av riktningen. De åldrade NCC-
skummet visar dåliga mekaniska egenskaper jämfört med PET och icke-åldrat NCC-
skum. Detta kan förklaras av det faktum att proven åldras före limning till fixturen och att 
de uppvisade en krökning på grund av åldring vilket gör provberedningen nästan 
omöjligt. Detta problem kan lösas genom att limma proverna före konditionering, men 
det kommer i sin tur leda till att endast kanterna av provet av proverna utsätts för fukt, 
vilket ökar den tid det tar för fukt att komma in i kärnan. 
 
Brandproverna visar att NCC-skum har bättre brandegenskaper än motsvarande PET-
skum. 
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7 Slutsatser 
 
Det finns ett behov av ett nytt miljövänligt sandwichmaterial där en viktigt komponent är 
att finna ett lämpligt kärnmaterial. Ett ny biobaserad skum baserat på nano kristallin 
cellulosa, NCC-skum, är under utveckling. Dess egenskaper har jämförts med fossil 
oljebaserad PET-skum med avseende på densitet, komprimering, spänning, 
skjuvegenskaper och brand. 
 
Den genomsnittliga densiteten för NCC-skummet befanns vara 190 kg/m3, vilket är ca 85 
kg/m3 högre än motsvarande PET-skum som används till jämförelse. Vidare framgick det 
av provningarna att drag- och skjuvhållfasthet är lägre för NCC-skummet än för PET-
skummet. Skjuvmodulen för NCC-skummet är nästan identisk med skjuvmodulen för 
PET-skummet. NCC-skummet uppvisade bra brandegenskaper. 
 
Alla provningar genomfördes på små provbitar och andra egenskaper kan uppträda 
provning av större provbitar. Dock ger dessa värden en indikation om materialet är 
lämpligt eller ej. 
 
För att ytterligare fastlägga materialet lämplighet bör eventuellt följande provningar 
genomföras när resurser och material finns tillgängligt. 

- Provning av värmeldningsförmåga 
- Provning av materialets krypegenskaper 
- Påverkan av fukt på fler egenskaper 
- Formbeständighet och temperaturstabilitet 
- Värmelagringsförmåga 
- Kemisk och biologisk påverkan 

 
Resultatet från genomförda provningar indikerar att materialet bör kunna användas som 
kärnmaterial i ett sandwichelement. Den snabba utvecklingen och intensiv forskning om 
struktur och strukturegenskaperna hos NCC-skummet ger stora förhoppningar att dess 
egenskaper i framtiden kommer att kunna skräddarsys för olika tillämpningar.
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  

SP-koncernens vision är att vara en internationellt ledande innovationspartner. Våra 1 400 

medarbetare, varav över hälften akademiker och cirka 380 med forskarutbildning, utgör en 

betydande kunskapsresurs. Vi utför årligen uppdrag åt fler än 10 000 kunder för att öka deras 

konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling. Uppdragen omfattar såväl tvärtekniska 

forsknings- och innovationsprojekt som marknadsnära insatser inom provning och certifiering. 

Våra sex affärsområden (IKT, Risk och Säkerhet, Energi, Transport, Samhällsbyggnad och 

Life Science) svarar mot samhällets och näringslivets behov och knyter samman koncernens 

tekniska enheter och dotterbolag. SP-koncernen omsätter ca 1,5 miljarder kronor och ägs av 

svenska staten via RISE Research Institutes of Sweden AB. 
 

 
 
 
 
 
 


