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Sammanfattning 

Bostadsrättsföreningen Länken 3 i centrala Malmö planerar att genomföra en ombyggnation 

av 4 vindslägenheter i syfte att göra dessa mer attraktiva. Som en del av denna renovering 

planeras en höjning av innertaket för att öka känslan av rymd. Innan arbetet påbörjas måste en 

utredning göras där konsekvenserna av takhöjningen undersöks. Detta för att undvika 

framtida fuktproblem och ökade uppvärmningskostnader. Denna studie kommer att vara en 

viktig del i detta utredningsarbete.  

Arbetet inleds med en litteraturstudie vars syfte är att sammanfatta befintlig kunskap som 

behövs för den vidare utredningen. Efter att all nödvändig teori är på plats fortsätter arbetet 

med fukt- och värmeberäkningar vilka kommer att utföras med två olika metoder.  

Värmeberäkningarna kommer att utföras med handberäkningsmetoder och avser att besvara 

två för ombyggnationen viktiga frågor. -Hur mycket kommer värmeförlusterna att öka till 

följd av den planerade renoveringen? och -Hur mycket måste isoleringstjockleken öka för att 

kompensera för dessa värmeförluster? Målet är att se till att uppvärmningsbehovet förblir 

detsamma. 

Fuktberäkningarna kommer att använda sig av programvaran WUFI samt ett tilläggsprogram 

till detta kallat WUFI Bio som används för att bedöma risken för mögel. Denna del av arbetet 

sker i form av en parameterstudie där olika tänkbara konstruktionslösningar jämförs, dels för 

att finna en lämplig konstruktionslösning men också för att bidra med kunskap om fuktsäkra 

parallelltak. 

Resultatet från värmeberäkningarna visar bland annat att taket kan byggas om utan ökade 

värmeförluster med några centimeter tjockare isolering. De mest intressanta resultaten från 

parameterstudien är att hygroskopiska isoleringsmaterial inte gör någon större skillnad vid 

denna typ av renovering, att diffusionsspärr absolut ska användas och att denna gärna får vara 

av typen ”variabel ångspärr”. Andra intressanta resultat är att luftspalten och luftomsättningen 

i densamma inte bör vara alltför stor samt att ökad isoleringstjocklek ökar risken för mögel. 
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Summary 

The private housing cooperative Länken 3 in central Malmö is planning to undertake a 

rebuilding of 4 attic apartments in order to make these more attractive. As part of this 

renovation, an increase of the ceiling height is planned to increase the sense of space. Before 

the work is commenced, an investigation must be made where the consequences of the 

renovation are investigated. This to avoid future moisture problems and increased heating costs. 

This study will be an important part of this investigation work. 

The work begins with a literature study whose purpose is to summarize the existing 

knowledge needed for the further investigation. After all the necessary theory is in place, the 

work on moisture and heat calculations will continue with two different methods. 

The heat calculations will be performed using hand calculation methods and intend to answer 

two important questions. -How much will heat losses increase as a result of the planned 

renovation? and -How much must the insulation thickness increase to compensate for these 

heat losses? The goal is to ensure that the heating costs remain the same. 

The moisture calculations will use the WUFI software as well as an add-on program called 

this WUFI Bio, which is used to assess the risk of mold. This part of the work is done in the 

form of a parameter study comparing different possible design solutions, partly to find a 

suitable design solution, but also to contribute knowledge of moisture proof parallel roofs. 

The result of the heat calculations shows, among other things, that the roof can be rebuilt 

without increasing heat losses by a few inches thicker insulation. The most interesting results 

from the parameter study are that hygroscopic insulation materials do not make a major 

difference in this type of renovation, that diffusion barrier definitely should be used and that it 

may be of the type "variable vapor barrier". Other interesting results are that the air gap and 

air turnover should not be excessive and that increased insulation thickness increases the risk 

of mold.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bostadsrättsföreningen Länken 3 har sitt säte i stadsdelen Möllevången i centrala Malmö, ett 

stenkast från Folkets park. Fastigheten som är ett sekelskifteshus uppfört 1906 har 24 lägenheter 

varav 20 är lika gamla som huset självt. 4 lägenheter är vindslägenheter som tillkom i början 

av 1980-talet när stadsdelen började förtätas. Vindslägenheterna som från början var 

vindsförråd skiljer sig i flera avseenden från de övriga lägenheterna då dessa bl.a. har en 

betydligt lägre takhöjd och mindre fönster. Dessa lägenheter är byggda efter 80-talets mer 

funktionalistiska ideal, vilket t.ex. inneburit att sådant som kakelugnar, kristallkronor och andra 

vackra detaljer utelämnats. Vindslägenheterna upplevs som mörkare och mer instängda än de 

övriga lägenheterna. 

Hösten 2014 övergick ägandet till föreningens medlemmar genom en ombildning från 

hyresrätter till bostadsrätter. Efter en ganska mjuk start är det nu tid för föreningen att planera 

fastighetens framtid. Ägarna till vindslägenheterna har uttryckt önskemål om att få höja 

innertaket till taknock genom att ta bort vindsbjälklaget för att på så sätt få in mer rymd i 

lägenheterna. En extra föreningsstämma har beslutat att bifalla dessa önskemål förutsatt att 

dessa förändringar sker på lägenhetsinnehavarnas egen bekostnad. På stämman bestämdes att 

ägarna till vindslägenheterna ska få köpa loss krypvinden och själva ansvara för 

ombyggnationen av respektive lägenhet med villkoret att planerna först godkänds av sakkunnig 

byggnadsingenjör. Detta för att säkerställa att framtida problem undviks. 

Föreningsstämmans oro är långt ifrån obefogad. Det finns alltför många exempel på när 

bristfälligt planerade och slarvigt utförda ombyggnationer förvandlat en fullt fungerande 

byggnad till en fuktskadad sådan. Detta till de förrädiska mikroorganismernas stora förtjusning. 

I ett större perspektiv är det ju allmänt känt att fukt orsakar stora skador på byggnadsbeståndet 

varje år. Detta leder naturligtvis till stora kostnader för samhället. Pengar som skulle kunna 

användas betydligt bättre om kunskaper i dessa frågor spreds bland berörda aktörer. 
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1.2  Syfte/Mål 

Denna studie syftar således till att bidra med adekvat kunskap till alla andra med liknande 

renoveringsplaner, dvs innetakshöjningar i Malmö eller andra kustnära sydsvenska städer. 

Målet är: 

• Att sammanfatta den befintliga kunskapen om fuktsäkra parallelltak som behövs för att 

kunna genomföra höjningen av innertaket åt BRF Länken 3 

• Genom beräkningar av takets transmissionsförluster tydliggöra konsekvenserna av 

ombyggnationen för uppvärmningsbehovet och säkerställa att uppvärmningsbehovet 

inte ökar efter ombyggnad. 

• Att med WUFI-resultaten som grund föra en diskussion om hur ett fuktsäkert 

parallelltak bör utformas i det aktuella fallet. 

• Att kunna föreslå en lämplig takkonstruktion för den planerade ombyggnationen 

• Att arbetet även ska bidra med generaliserbara slutsatser om utformning av parallelltak 

och de olika ingående komponenternas betydelse för fuktsäkerheten såsom val av 

isoleringsmaterial, fuktspaltens utformning, diffusionsspärrens betydelse etc. 

1.3 Avgränsning 

Denna studie begränsar sig till att undersöka hur väl olika takkonstruktioner lämpar sig för 

renoveringen ifråga. Projektering, kostnadsberäkning och annat hör inte hit. 

Eftersom den planerade ombyggnationen inte innefattar en omläggning av själva yttertaket 

kommer takkonstruktioner som kräver sådana ingrepp att uteslutas. Detta innebär att takets yttre 

skikt även fortsättningsvis kommer att bestå av enkelfalsad galvaniserad plåt, underlagspapp 

och råspont. Parameterstudien innefattar endast endimensionella beräkningar. 

Takgenomföringar, anslutningar till andra byggnadsdelar och liknande har också uteslutits. 

Olika klimat kräver olika byggtekniska lösningar. Detta arbete avser endast undersöka vad som 

fungerar i Malmö och städer med liknande förutsättningar. 
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2. Metod 

Arbetet inleds med en litteraturstudie och en genomgång av den planerade vindsrenoveringen 

varefter några olika takkonstruktioner väljs ut för närmare undersökning. T.ex. med eller utan 

luftspalt, hygroskopiskt eller icke hygroskopiskt isoleringsmaterial, olika tjocklek på luftspalt 

och värmeisolering etc. Därpå följer simuleringar i mjukvaran Wufi. Resultatet från dessa 

simuleringar kommer senare att användas som underlag för diskussion och slutsatser om 

lämpligheten hos de olika lösningarna.  

Litteraturstudien har genomförts med fokus på fuktteori, olika typer av takkonstruktioner samt 

fukt- och värmetransporter. Materialet som studerats har bestått av ett mindre antal i huvudsak 

tryckta verk från välrenommerade källor. Eftersom det inte råder någon större oenighet kring 

de frågor som behandlas i litteraturstudien har det inte ansetts nödvändigt att använda litteratur 

från många olika källor. Resultatet från litteraturstudien kommer att presenteras i teorikapitlet 

(kap. 4) och under avsnitten för värmeberäkningar (kap. 5) och fuktberäkningar (kap. 6). 

Detaljerad metodbeskrivning över hur beräkningar av transmissions- och 

ventilationsförlusterna samt WUFI-simuleringarna är genomförda återfinns i kap. 5 och 6.  
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3. Förutsättningar 

3.1 Fastigheten 

Fastigheten ligger i centrala Malmö i området 

Möllevången/st. Knut. Kringliggande bebyggelse 

består av liknande flerbostadshus. Alldeles intill 

fastigheten ligger Folkets Park över vilken många 

lägenheter har vacker utsikt.  

 

Fastigheten består av ett flerbostadshus med fem 

våningsplan. Huset är uppfört ca 1906 i tidstypisk stil 

med utsmyckade fasader och lägenheter med högt i 

tak samt djupa fönsternischer. I mitten av 80-talet 

genomgick fastigheten en större modernisering och 

renovering då bland annat stammar byttes och 

lägenheter byggdes på vinden. 

 

3.2 Höjning av innertak 

Byggnadens tak består av ett oisolerat plåttak och ett isolerat vindsbjälklag.  

Den planerade renoveringen innebär i praktiken att vindsbjälklaget tas bort och det oisolerade 

plåttaket ersätts med ett s.k. parallelltak. Parallelltak är att betrakta som ett mindre ventilerat 

tak vilket beskrivs utförligt i kapitel 5. 

3.3 Villkor för ombyggnationen 

Föreningsstämman har betonat vikten av att inga förändringar får vara till men för föreningens 

övriga medlemmar. Med detta menas att ombyggnationen inte får riskera att leda till problem 

som t.ex. fuktskador eller ökade uppvärmningskostnader. Det måste således göras en 

fuktsäkerhetsbedömning och beräkningar som styrker att takets totala transmissionsförluster 

inte förändras till det sämre. 

 

Figur 1. Fastighetens läge. Källa: Googlemaps  

Figur 2. Flygbild av fastigheten. Källa BRF Länken 3 
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Figur 3 Principsektion över befintligt tak 

 

 

 

 

Figur 4 Principsektion över taket efter ombyggnationen 
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4. Teori 

4.1 Fuktteori 

4.1.1 Allmänt om fukt 

”-Om det inte fanns vatten skulle ingen lära sig simma, och då skulle ju alla drunkna” -Okänt geni. 

Fukt eller vatten är ständigt närvarande i dess olika aggregationsformer och påverkar byggandet 

och byggnader på flera olika sätt. Takkonstruktioner utsätts t.ex. för regn (vatten), ångdiffusion 

(vattenånga) och, speciellt vid s.k. varma tak, istappar (is) vid takfoten.  

Nevander och Elmarsson (1994) listar ett antal oönskade konsekvenser av fukt i byggnader 

vilka kan sammanfattas som: 

• Estetiska effekter 

• Nedbrytning av byggmaterial 

• Hälsorisker och elak lukt 

• Ökat energibehov pga. försämrad värmeisolering och avdunstning 

• Försämrad hållfasthet 

• Fuktbetingade rörelser i byggmaterial 

Samtliga av ovan nämnda konsekvenser kan ställa till det för den som bygger tak. 

Fuktkällor att ta hänsyn till vid fuktprojektering av takkonstruktioner är dels den utvändiga 

fuktbelastningen som består av nederbörd i form av regn och snö, dels den invändiga 

fuktbelastningen som orsakas av byggnadens användare. Den utvändiga fuktbelastningen 

varierar mellan olika platser beroende på de geografiska förutsättningarna och den invändiga 

fuktbelastningen beror på hur byggnaden används. Naturens strävan efter utjämning orsakar 

sedan olika typer av fuktvandring, vilka beskrivs nedan, som riskerar att leda till skadligt höga 

fukttillstånd i känsliga konstruktionsdelar (Nevander & Elmarsson, 1994). 
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4.1.2 Luftfuktighet 

Luften innehåller, såvida den inte är helt torr, en 

blandning av olika gaser och vattenånga. 

Mängden vattenånga som luften kan innehålla 

benämns mättnadsånghalten och varierar med 

luftens temperatur. Ju högre temperatur luften har 

desto mer vattenånga kan den innehålla. Den 

temperatur vid vilken en given luftvolym inte 

längre kan uppta mer fukt kallas daggpunkten. 

Daggpunkten följer kurvan i fig. 5  

Luftens förmåga att bära fukt är central vid fuktberäkningar och knyter ihop fukttransport och 

värmetransport i ett ömsesidigt beroende. Kvoten mellan ånghalt och mättnadsånghalt utgör 

den relativa fuktigheten vilken har stor betydelse för hur mycket vatten som lagras i 

byggnadsmaterial. Den relativa fuktigheten [RF%] är också avgörande för om kvalster och 

mögel kan föröka sig (Hagentoft, 2002). 

4.1.3 Fuktlagring 

Vatten kan vara antingen kemiskt eller fysikaliskt bundet till olika byggnadsmaterial. Kemiskt 

bundet vatten, som t.ex. vatten i betong, antas vara så fast bundet att det, efter att överflödig 

byggfukt torkat ut, stannar på sin plats. Det är det fysikaliskt bundna vattnet som i allmänhet 

benämns som fukt i byggsammanhang. Med detta s.k. förångningsvattnet avses allt vatten som 

avdunstar om materialet värms upp till 105°C (Nevander & Elmarsson, 1994). 

4.1.3.1 Hygroskopisk fukt 

Fuktig luft som kommer i kontakt med porösa byggmaterial avger en del av sin fukt som 

ansamlas i byggmaterialets porer. Exempel på byggmaterial som buffrar fukt på detta sätt är 

cellulosabaserade isoleringsmaterial (Hagentoft, 2002).  

Olika byggnadsmaterial är olika bra på att ta upp och lagra fukt. T.ex. kan trä buffra 90kg/m³ 

vid RF80% samtidigt som mineralull endast tar upp 0,3kg/m³ vid samma relativa fuktighet. 

Materialens fuktbeteende beror på dess porositet, porstorlek, struktur och kemisk uppbyggnad. 

Det som framförallt avgör ett materials hygroskopiska egenskaper är mängden små porer 

(Nevander & Elmarsson, 1994). 

Figur 5. Samband mellan mättnadsånghalt och temperatur.                       

Källa: Fukthandboken. 
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Sorptionsdiagram visar uppfuktning och uttorkning 

hos hygroskopiska material. Den övre 

desorptionskurvan svarar mot uttorkningsfasen och 

den undre absorptionskurvan mot 

uppfuktningsfasen. Skillnaden mellan dessa 

representerar den tröghet som råder mellan 

uppfuktning och uttorkning i ett hygroskopiskt 

material. 

Att materialet kan uppta och binda fukt vid låg 

relativ fuktighet förklaras av det fysikaliska 

fenomenet kapillärkondensation. 

4.1.4 Fukttransport 

Fukt kan på olika sätt röra sig från ett ställe till ett annat. Dessa fuktrörelser orsakar uppfuktning 

på ett ställe och uttorkning på ett annat i enlighet med den s.k. masskonserveringsprincipen 

vilken i likhet med energiprincipen stipulerar att ”ingenting försvinner”. Det handlar således 

om förflyttning av fukt från ett ställe till ett annat (Hagentoft, 2002). 

Flera olika fukttransporter kan ske samtidigt och åt olika håll vilka då i viss mening tar ut 

varandra. Den nettoförflyttning som uppstår avgör om materialet fuktas upp eller torkas ut och 

varierar med väder och säsong.  

Förflyttningen av fukt kan ske som ångtransport och/eller som vätsketransport vilka beskrivs 

nedan. 

4.1.4.1 Ångtransport 

Transport av vattenånga sker i huvudsak på två sätt, genom diffusion och konvektion. 

Diffusion innebär en utjämning av gasmolekylerna i en gasblandning. Den drivs av 

vattenmolekylernas strävan efter balans. Eftersom fukttillskottet inomhus gör att ånghalten blir 

högre i inomhusluften än i utomhusluften uppstår en koncentrationsskillnad mellan dessa 

gasvolymer vilken naturen försöker utjämna genom diffusion. (Nevander & Elmarsson, 1994) 

 Konvektion är, till skillnad från diffusion som kan sägas vara drivet av ångtrycket, istället drivet 

av skillnader i lufttrycket. I detta fall följer vattenmolekylerna med en luftström från ett område 

Figur 6. Sorptionsdiagram för furu. Källa: 

Träguiden.se 
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till ett annat. Luftströmmen uppstår mellan två luftmassor då det råder en totaltrycksdifferens. 

Totaltrycksdifferens orsakas av densitetskillnader vilka kan bero på temperaturskillnader, s.k. 

termik eller på luftrörelser orsakade av vinden s.k. blåst (Nevander & Elmarsson, 1994). 

Skillnaden mellan diffusion och konvektion kan tydligt illustreras genom att undersöka hur ett 

litet hål i en tät plastfolie påverkar fuktvandringen mellan två utrymmen. Om det råder samma 

totaltryck i båda dessa utrymmen så skapas ingen luftström och det sker således ingen 

konvektion. Fuktvandring kan dock ske genom diffusion om det råder olika ångtryck. 

Vattenånga kommer då att röra sig från området med högre ånghalt till området med lägre 

ånghalt.  

Problemet med ett litet hål i plastfolien blir betydligt större då det råder totaltrycksdifferens, 

dvs blåst, eftersom betydligt mer fukt kan ta sig igenom det lilla hålet med en strömmande 

luftmassa än genom diffusion (Hagentoft, 2002). 

4.1.4.2 Vätsketransport 

Efter att vattenångan kondenserat gäller vätsketransport. Enligt Nevander och Elmarsson 

(1994) är vattenövertryck och kapillärsugning de två viktigaste drivkrafterna vid transport i 

vätskefas. 

Vattenövertryck innebär att porsystemet fylls med vatten som i första hand tar sig fram genom 

de största porerna. Vid kapillärsugning är det tvärtom de minsta porerna, kapillärer, som spelar 

den största rollen då dessa ger upphov till en större kapillärkraft. 

Fukttransport i vätskefas går betydligt snabbare än t.ex. ångdiffusion vilket innebär att ett 

material som under kort tid varit i kontakt med fritt vatten behöver betydligt längre tid för att 

torka ut (Nevander & Elmarsson, 1994). 
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4.2 Takteori 

4.2.1 Allmänt om tak 

Takets huvuduppgift är att skydda byggnaden från nederbörd och kunna motstå de krafter som 

vind- och snölaster utövar på konstruktionen. Det är takstolarna som ansvarar för att taket inte 

går sönder av sin egen tyngd och de laster som uppkommer av vind och snö. Takstolarna, som 

utgör takstommen, överför lasterna till byggnadens övriga stomkonstruktion som i sin tur för 

dessa vidare ner i grunden. 

Taktäckningen tillsammans med ett system för avvattning säkerställer att taket uppfyller de 

funktionskrav som gäller. 

Enligt (Petersson, 2009) skall taktäckningar ”…utformas med hänsyn till lutning, underlag, 

beläggningsmaterial, fogning, infästning, genomföringar, mekanisk påverkan och avvattning 

så att skadlig fukt inte uppkommer i taket eller dess anslutningar”. 

De termiska och fukttekniska förhållandena i takkonstruktionen beror på hur denna är 

ventilerad. Det är därför lämpligt att dela in dessa i Fullt ventilerat (Kallt tak), Mindre 

ventilerat samt Helt oventilerat (Varmt tak). De olika taktypernas funktion beskrivs nedan. 

(Petersson, 2009) 

4.2.1.1 Kalla tak 

Kalla tak ventileras under yttertaket. Det innebär att värme 

och fukt som tar sig upp på taket genom vindbjälklaget förs 

bort genom ventilationsluften. Detta medför att yttertaket 

håller samma temperatur som utomhusluften, vilket bl.a. 

minskar snösmältningen på taket. (Petersson, 2009) 

Taket på den byggnad som är föremål för detta arbete har ett oisolerat yttertak bestående av 

råspont, takpapp och enkelfalsad takplåt samt ett isolerat vindsbjälklag. Vindbjälklaget är 

isolerat med 220mm mineralull. Denna typ av takkonstruktion är att betrakta som ett kallt tak. 

  

Figur 7. Principen för ett kallt tak. Källa: 

fuktsakerhet.se  
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4.2.1.2 Varma tak 

Varma tak är tak som är helt utan ventilation. Dessa tak medger 

att värme som transporteras genom takkonstruktionen tillåts 

värma yttertaket vilket bl.a. bidrar till snösmältning. Eftersom 

taket saknar ventilation är det viktigt att det skyddas mot fuktig 

luft som annars kan tränga in i konstruktionen, kondensera och 

orsaka fuktskador. Det är således avgörande att ånggenomsläppligheten är tillräckligt låg. 

(Petersson, 2009) 

4.2.1.3 Parallelltak 

Parallelltak är tak där ytterytan och 

innerytan är parallella. Takstolarnas 

högben bär både yttertak och innertak. 

Mellan takstolarna utförs konstruktionen 

normalt enligt figur 7.  

 

”Fuktkällor att ta hänsyn till. Nedan följer en generell teoretisk beskrivning hur ett parallelltak 

bör vara uppbyggt för att klara den fuktbelastning det utsätts för. De huvudsakliga fuktlaster 

som måste beaktas när konstruktionsutformningen bestäms är;  

1. Nederbörd via regn och snö skall inte läcka in utifrån.  

2. Invändigt fukttillskott både i byggskedet och vid det normala brukandet, skall inte tillföras 

konstruktionen vare sig via konvektion (luftrörelse) eller diffusion (ångvandring).  

3. Byggfukt eller ytterligt små mängder tillfälligt tillförd fukt till parallelltaket skall kunna torka 

ut.  

4. Materialen i konstruktionens yttre delar skall klara det klimat som naturligt uppkommer 

p.g.a. jämvikt med uteklimatet.” (Lösullsentreprenörerna, 2017) 

  

Figur 8. Principen för ett varmt tak. 

Källa: fuktsakerhet.se  

Figur 9. Parallelltak. Källa: fuktsakerhet.se  
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4.2.2 Belastningar 

Takets huvuduppuppgift, som en del av klimatskärmen, är att skydda byggnaden från de laster 

den utsätts för av tidens tand. Dessa laster kan delas in i klimatrelaterade belastningar orsakade 

av uteklimatet vilka Petersson (2009) identifierar som nederbörd, vind, värme, strålning och 

fukt samt belastningar orsakade av inneklimatet. De laster orsakade av inneklimatet som är 

intressanta för denna studie är avgiven fukt och värme. 

4.2.2.1 Nederbörd 

Nederbördsmängden i Sverige varierar normalt mellan 400 och 800mm per år. 1 mm nederbörd 

är samma sak som 1 liter vatten per kvadratmeter. Detta innebär att varje kvadratmeter träffas 

av mellan 400 och 800kg varje år. För ett tak på 100kvm måste således 40000-80000kg vatten 

tas om hand och ledas bort. I Malmö utgör snö ca 10% av nederbörden. (Hagentoft, 2002) 

4.2.2.2 Strålning 

Solstrålningen är intressant av framförallt två skäl: 

Dels fungerar den som motorn bakom den termik som driver luftväxlingen i takets luftspalt. 

(Lösullsentreprenörerna, 2017) 

Dels bidrar den med tillskottsvärme, framförallt genom glasade ytor (t.ex. takfönster), vilket 

minskar energibehovet vintertid. Solinstrålning kan även orsaka för höga innetemperaturer 

sommartid. (Hagentoft, 2002) 

Långvågig atmosfärisk motstrålning har också en viss betydelse då denna bidrar till att 

yttertaket kyls ner snabbare än omgivande luft under klara kalla nätter. 

4.2.2.3 Vind 

Vindförhållandena på platsen är en viktig parameter som avgör om ett parallelltak bör uppföras 

med eller utan luftspalt.   

Vindbelastningen tillsammans med termik är det som styr luftväxlingen i en luftspalt då denna 

ger upphov till de tryck och sugkrafter som behövs för att ventilera luftspalten. Kraftig vind ger 

god luftväxling även i små luftspalter. Taklutningen och mängden isolering har viss betydelse 

men är underordnad vindbelastningen. (Lösullsentreprenörerna, 2017) 

Malmö är med sitt läge vid kusten i södra Sverige en av landets mest vindutsatta städer. 
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4.2.2.4 Fukt inifrån 

Luften inomhus innehåller den fukt som uteluften gör plus ett fukttillskott som orsakas av 

människor och aktiviteter i byggnaden. Fukttillskottet Δv varierar beroende på vilken typ av 

verksamhet som bedrivs i byggnaden. I bostäder utgår man normalt från 3-4g/m³. För att inte 

fukttillskottet ska orsaka problem är det viktigt med väl avvägd ventilation och att minska 

förekommande fuktkällor. (Petersson, 2009) 

Med väl avvägd ventilation menas att 

ventilationssystemet måste anpassas efter den typ av 

verksamhet som bedrivs i byggnaden. Enligt BBR 

gäller ett minimum om 0,35 liter per sekund och 

kvadratmeter golvyta för att säkerställa god 

luftkvalitet i flerbostadshus. Denna ventilationsgrad 

är också förutsättningen för att fukttillskottet på 3-

4g/m³ ska gälla. Minskar ventilationen så kommer 

mer fukt från inomhusaktiviteterna att kunna 

ansamlas och fukttillskottet blir därmed högre.  

Eftersom ventilation och uppvärmning i regel sköts centralt i en bostadsrättsförening har de 

enskilda hushållen sällan möjlighet att på egen hand styra luftomsättningen. Genom att öka 

ventilationen så ökas även uppvärmningsbehovet då en större luftvolym per tidsenhet behöver 

värmas upp för att bibehålla den önskade innetemperaturen. Det är därför föga förvånande att 

de flesta föreningar nöjer sig med att precis klara BBR-kraven. 

WUFI använder en mer realistisk modell för fukttillskott där fuktproduktionen är beroende av 

temperaturen i utomhusluften. En fuktighetsklass som motsvarar den aktivitet byggnaden 

används till väljs ut tillsammans med indata för inomhusklimatet. 

4.2.2.5 Kritiska fukttillstånd 

Efter att material och konstruktioner har undersökts avseende fuktbelastning och därav följande 

fukttillstånd skall detta ställas mot hur mycket materialet eller konstruktionen tål. 

Fuktinnehållet jämförs då med det kritiska fukttillståndet för respektive material. Kritiska 

fukttillståndet skiljer sig stort mellan olika material och är också beroende av temperaturen samt 

den tid materialet utsätts för en viss fuktbelastning. (Burström, 2006) 

Figur 10. Indata fuktighetsklass 3 Källa: WUFI pro 
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Konsekvenserna av att det kritiska fukttillståndet överskrids är också olika för olika material. 

För t.ex. betong och tegel utgörs, vid sidan av att materialens värmeisolerande egenskaper 

försämras, den största risken av frostskador s.k. sprängskott som uppstår då vattnet i materialet 

kraftigt expanderar när det fryser. (Burström, 2006)  

I många konstruktioner är det framförallt träbaserade byggmaterial man vill skydda mot 

förhöjda fuktnivåer då detta riskerar att leda till flera problem. Biologisk nedbrytning genom 

mögelangrepp och rötangrepp är kanske det mest allvarliga av dessa då materialets hållfasthet 

försämras men det riskerar även att orsaka sjukdom och allergier hos de boende samt att förpesta 

inomhusklimatet genom dålig lukt. (Hagentoft, 2002) 

Även skador på intilliggande och samverkande konstruktionsdelar riskerar att bli en följd 

fuktbetingade rörelser. 

4.2.2.6 Biologisk nedbrytning 

Information om fienden är viktig om man ska bli framgångsrik på slagfältet. Det kan därför 

vara bra att känna till lite om svamparnas livsbetingelser.  

(Hagentoft, 2002) delar in svamparna i följande klasser: 

• Blånadssvampar – Missfärgar trä men påverkar inte hållfastheten 

• Rötsvampar – Angriper och bryter ner trä. Mycket ALLVARLIGT HOT mot virke. 

Kräver tillgång på fritt vatten och kalk, vilket den hämtar från murbruk. 

• Mögelsvampar – Inte fullt så illa som rötsvampar men klarar sig på lägre fuktkvoter. 

De bryter inte ner trä på samma sätt som rötsvampar men kan bana vägen för dessa och 

dess sporer orsakar allergier. 

• Aktinomyceter – En typ av bakterie som orsakar mögellukt. 

De största problemen orsakas av mögel, som förpestar tillvaron för människor, och röta, som 

bryter ner och minskar virkets hållfasthet.  Figur 11. visar hur risken varierar med relativ 

fukthalt och fuktkvot hos trämaterial. * Röta = äkta hussvamp 
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Figur 11 Risk för mögel vid olika fukttillstånd. Källa: (Nevander & Elmarsson, 1994) 

Tabell 11 tar ingen hänsyn till temperaturen eller exponeringstiden vilka är viktiga parametrar 

att beakta vid riskbedömning. Svamparna trivs bäst och förökar sig snabbast vid temperaturer 

mellan 20 och 30°C d.v.s. under förhållanden som råder under sommarhalvåret. Lägre 

temperaturer gör att tillväxthastigheten bromsas upp. (Hagentoft, 2002) 

Denna temperaturfaktor innebär att man kan tolerera en högre fuktighet på vintern än på 

sommaren. (Burström, 2006) menar t.ex. att 90% RF i en ytterväggs yttre delar inte är något 

problem vintertid men att samma relativa fukthalt på sommaren skulle medföra stor risk för 

mögelangrepp. 

 

  

Figur 12. Vänstra delen visar tiden det tar för mögelsporer att gro och högra 

bilden visar tillväxthastigheten för mögel vid olika RF och temperatur. Källa: 

WUFI-Bio 
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4.2.2.7 Högsta tillåtna fukttillstånd enligt BBR 

Boverkets byggregler (BBR) stipulerar följande i kap. 6:52 

Högsta tillåtna fukttillstånd är den övre gräns där fukt inte kan förväntas orsaka skador som 

påverkar hygien eller hälsa. Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd ska kritiska 

fukttillstånd användas varvid hänsyn ska tas till osäkerhet i beräkningsmodell, 

ingångsparametrar eller mätmetoder. För material och produkter där mögel och bakterier kan 

växa ska man använda kritiska fukttillstånd som är väl undersökta och dokumenterade. Vid 

bestämning av kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet 

eller produkten. Om det kritiska fukttillståndet inte är väl undersökt och dokumenterat ska en 

relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. (Boverket, 2015) 

Detta innebär att så länge RF är 75% eller lägre föreligger ingen risk för fuktrelaterade problem 

oavsett temperatur och exponeringstid. Vissa delar av konstruktionen kommer dock att 

periodvis utsättas för en högre relativ fuktighet. För att bedöma risken för mögel när detta 

inträffar måste hänsyn tas till hur mycket RF 75% överskrids, hur länge detta sker och vid vilken 

temperatur.  

I praktiken råder betydligt högre RF än 75% i ett parallelltaks mest utsatta del som är råsponten 

vid luftspaltens kalla sida. Enligt Petersson (2009) är fukttillståndet här i fullt fungerande 

konstruktioner och vid normala förhållanden i spannet 85–95% RF under vintern då 

temperaturen är under 5°C. Den höga relativa fuktigheten är inget problem eftersom att 

mögeltillväxten i princip upphör vid temperaturer under 5°C. 

I denna studie kommer WUFI-resultaten att köras genom tillägget WUFI-Bio som assisterar 

med fuktsäkerhetsbedömningen. 
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4.2.3 Fuktskydd 

Med hänsyn till ovan beskrivna klimatbelastningar är det viktigt att byggnadens klimatskärm 

utformas på ett sådant sätt att dessa belastningar inte riskerar att äventyra byggnadens funktion. 

Nedan följer en beskrivning av de olika typer av fuktskydd som gäller för takkonstruktioner. 

4.2.3.1 Taktäckning/Avrinning 

Taktäckningen utgör takets nederbördsskydd och skall enligt Petersson (2009) utformas med 

hänsyn till taklutning, underlag, beläggningsmaterial, fogning, infästningar, genomföringar, 

mekanisk påverkan samt avrinning.  

Nederbördskyddet är många gånger därför diffusionstätt vilket är fallet med plåttak eftersom 

metaller har mycket låg ånggenomsläpplighet. Detta innebär att parallelltak med takplåt som 

taktäckning är att betrakta som mer eller mindre diffusionstäta vilket medför att dessa tak bör 

konstrueras med en ventilerad luftspalt. 

4.2.3.2 Diffusionsspärr 

För att förhindra oönskad fuktvandring genom taket är det viktigt att det utrustas med en tät 

plastfolie på den varma sidan om värmeisoleringen (Hagentoft, 2002). Som beskrivits ovan 

innehåller inomhusluften mer fukt än utomhusluften och överskottet riskerar därför att 

kondensera på sin väg ut genom takkonstruktionen.  

4.2.3.3 Takventilering 

Takventilering innebär att uteluft tillåts passera genom takkonstruktionen för att skapa en 

gynnsammare fukt- och värmebalans. Det främsta skälet till att använda sig av takventilering 

är att transportera bort fukt och på så sätt sänka fuktigheten i konstruktionen.  

Det finns dock vissa omständigheter då takventilering kan göra mer skada än nytta. Ett sådant 

fall är då kraftig nattutstrålning sänker temperaturen på yttertaket långt under luftens 

daggpunkt. Då riskerar ventilationsluften att kondensera på yttertakets insida vilket kan orsaka 

fuktproblem. Denna tillfälliga olägenhet kan klaras av genom att fuktbuffrande material 

används i takkonstruktionen.  (Petersson, 2009) 
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Med luftspalt 

Eftersom taktäckningen ska skydda mot regn och smältvatten innebär detta att den ofta även är 

diffusionstät vilket medför att fukt i takkonstruktionen inte kan torka ut den vägen. Istället 

förser man då taket med en ventilerad luftspalt på värmeisoleringens kalla sida.   

Den huvudsakliga skillnaden mellan tak med ventilerad luftspalt och tak över vindar är 

temperatur och fuktfördelningen i ventilationsluften. I tak över vindar räknar man med att luften 

är så omblandad att den har samma temperatur och ånghalt över hela vindsutrymmet. När det 

gäller tak med ventilerad luftspalt så ändras ventilationsluftens temperatur och fuktinnehåll när 

den passerar genom luftspalten och värms upp längs vägen. 

Ju lägre ventilationshastigheten är desto snabbare värms ventilationsluften upp och kan bära 

mer fukt samtidigt som ju tjockare värmeisoleringen är desto kallare blir luftspalten och 

fuktupptagningsförmågan minskar. 

Ventilationsluften drivs av vinden som ger upphov till tryckskillnader, termik som orsakas av 

värmestrålning mot taket och/eller mekaniska fläktar. 

Utan luftspalt 

Teoretisk är det möjligt att konstruera ett fuktsäkert parallelltak utan luftspalt. Det främsta 

skälet till att man skulle vilja göra detta är att luftspalten tar plats. Genom att skippa luftspalten 

kan denna plats utnyttjas till mer värmeisolering utan att takbjälkarna behöver göras högre. 

Denna typ av konstruktion kräver att ångspärren på insidan är ordentligt tät och att det yttre 

skiktet är tillräckligt diffusionsöppet. T.ex. skulle man kunna använda en hård träfiberskiva som 

inte är oljebehandlad eller täckt med takpapp eller undertäckning. Lämpligt 

taktäckningsmaterial för ett sådant tak skulle kunna vara takpannor. (Nevander & Elmarsson, 

1994) 

Eftersom taket i denna studie är täckt med takplåt vilken är alltför tät kommer tak utan luftspalt 

inte att ingå i WUFI-simuleringarna.  
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4.2.4 Material 

Taket består av ett antal olika byggmaterial som kombineras så att de olika materialens 

egenskaper kommer till sin rätt.  

Utvändiga skikt: Vindskydd och Regnskydd 

Mellanskikt: Bärande konstruktion och Värmeisolering 

Invändiga skikt: Fuktskydd och Innerbeklädnad  (Petersson, 2009) 

I detta arbete kommer fokus att ligga på mellanskiktet och det invändiga skiktet. Yttertaket 

bestående av galvaniserad plåt, underlagspapp och råspont kommer inte att vara en variabel i 

WUFI-simuleringarna. Den bärande konstruktionen kommer även den att förbli oberörd, dvs 

befintliga takstolar blir kvar. Råspont och takstolar kommer här att betraktas som oskyldiga 

offer vilkas öde påverkas av hur väl de övriga materialen samarbetar och fungerar under 

rådande klimatförutsättningar.  

4.2.4.1 Värmeisolering 

Isoleringsmaterial har som primär uppgift att minska takets transmissionsförluster. För att 

isoleringen ska fungera tillfredställande är det viktigt att denna är skyddad mot oönskade luft 

och vätskerörelser som försämrar isoleringens funktion. Isoleringen skyddas därför med 

vindskydd på utsidan och med ångspärr på insidan. (Petersson, 2009) 

Isoleringen kan även fungera som en del av fuktskyddet om den består av fuktbuffrande 

material, s.k. hygroskopiska material. Hygroskopiska material tillåter uppfuktning och 

uttorkning med dygnsvis variation. (Nevander & Elmarsson, 1994)  

Mineralull (Mineral wool λ= 0,040W/mK) 

Mineralull är ett förhållandevis nytt isoleringsmaterial som introducerades på den svenska 

marknaden i mitten av 1950-talet och har sedan dess fått mycket stor spridning. I de mer än 2 

miljoner byggnader som uppförts efter 1960 har merparten mineralull som isolering.  

Mineralull finns som stenull och glasull vilka består av fibrer från sten respektive glas. Till 

stenull används i huvudsak diabas (svart granit) och till glasull används sand och glaskross som 

huvudråvara. Tillverkningsprocessen kan sammanfattas som att råvaran smälts varefter det 

spinns till smala trådar som sedan limmas ihop och skärs till skivor eller rullar. 
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Glasull och stenull har goda isoleringsegenskaper och är smidiga att använda då de levereras i 

skivor. Dock saknar de förmågan att buffra fukt (icke hygroskopiskt material) vilket innebär att 

de måste kompletteras med en diffusionsspärr för att undvika fuktproblem i konstruktionens 

yttre skikt. (Burström, 2006) 

Träbaserade isoleringsmaterial (HOIZ® S45 Wood Shavings λ= 0,045W/mK) 

Det finns ett antal olika träbaserade isoleringsmaterial med den gemensamma nämnaren att det 

kan ta upp och avge fukt (hygroskopiskt material). Kutterspån som är en restprodukt från 

hyvling var mycket vanligt fram till 1950-talet.   

Ett annat träbaserat isoleringsmaterial är Träullsplattor (λ= 0,080W/mK) vilka framställs av 

träspån och portlandcement. Träullsplattorna har fördelen att de inte är brandfarliga och inte 

angrips av rötsvampar eller skadeinsekter. (Burström, 2006) 

Hampafiber 

Skivor som består av hoppressade hampafibrer med goda isolerings egenskaper (λ= 0,038 – 

0,040W/mK) levereras i tjocklek 30-180mm. Hampan innehåller naturligt svamp- och 

bakteriehämmande ämnen vilket gör att produkten inte behöver impregneras. Hampan är 

hygroskopisk och har goda ljudisolerande egenskaper. Tillsatser av polyesterfibrer används för 

formstabilitet och soda används som brandskydd. (Bokalders & Block, 2009) 

Hampa är än så länge ganska ovanligt på den svenska marknaden. Begränsat utbud leder föga 

förvånande till höga priser. Hampaprodukter.se säljer (2017) hampa från Frankrike för 

20,56kr/kg. Med en densitet på 60kg/m3 kostar 1m2 med tjockleken 10cm 123,36kr. 

Cellulosafiber (Cellulose Fiber λ= 0,040W/mK) 

Isoleringsmaterial som tillverkas av returpapper eller nyproducerad cellulosa. Cellulosafiber 

har bra isoleringsförmåga och är hygroskopiskt. Tack vare relativt hög densitet har materialet 

även goda ljudisolerande egenskaper. Kemiska tillsatser används för att skydda mot röta och 

brand (Burström, 2006). 

Linfiber (Flax Insulation Board DP λ= 0,036W/mK) 

Mattor tillverkade av linfibrer (λ= 0,036W/mK) kan buffra upp till 25% av sin egen vikt och 

har goda ljudisolerande egenskaper. Fibrerna som används är för korta för att kunna användas 

vid textiltillverkning. Tillsatser användas för att göra mattorna styvare och som brandskydd. 

(Bokalders & Block, 2009) 
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4.2.4.2 Material för vind- och lufttätning samt diffusionsspärr 

Värmeisoleringsmaterial som är luftgenomsläppliga måste skyddas utvändigt mot 

vindpåverkan och invändigt genom lufttätning. Detta sker med olika typer av skivor och folier. 

Dessutom måste i vissa fall fuktvandring genom diffusion begränsas med en folie med högt 

ånggenomgångsmotstånd s.k. ångspärr. (Petersson, 2009)  

Gipsskivor 

Gipsskivor består av kalciumsulfat som bekläs med kartong. Kartongen limmas fast på gipset 

för att ge skivan drag- och böjhållfasthet. Skivorna är vindtäta, brandhärdiga, värmelagrande, 

fuktbuffrande och ljudisolerande. Det finns även vattenavstötande gipsskivor som är belagda 

med ett vaxlager. (Bokalders & Block, 2009) 

Polyetenfolie (Vapor retarder sd = 20m) 

Polyetenfolie är en mycket tunn plastfilm som fungerar både som lufttätning och 

ångdiffusionsspärr. Folien placeras på insidan av takkonstruktionen (varma sidan) för att 

förhindra oönskad fuktvandring som riskerar att kondensera. Folien har ett 

ånggenomgångsmotstånd på 2 000 000 s/m. Det är viktigt att folien monteras korrekt så att inga 

otäta skarvar eller hål uppstår då detta riskerar fuktvandring genom framförallt 

lufttryckskillnader mellan konstruktionens in- och utsida. (Petersson, 2009) 

Variabel ångspärr (ISOVER Vario XtraSafe sd = 0.3m vid hög fuktighet och sd = 25m vid låg 

fuktighet) 

Skillnaden mellan en traditionell polyetenfolie och en variabel ångspärr är att den senares 

ånggenomsläpplighet ändras beroende den relativa fuktigheten. Detta medger uttorkning även 

på konstruktionens varma sida, dvs insidan, under perioder med hög fukthalt i taket samtidigt 

som den fungerar som en vanlig ångspärr under mer normala fuktförhållanden (Isover, 2017) 

Hygrodiod är en typ av ”smart ångspärr” som består av en kombination av en kapillärsugande 

filt och vattentät plastfolie. Den används framförallt i takkonstruktioner för att förhindra att 

kondensvatten samlas vid ångspärr. Hygrodioden fungerar som ångspärr mot vattenånga från 

inomhusluften samtidigt som den tillåter att fukten torkar ut nedåt. Diod betyder i detta 

sammanhang att skiktet spärrar vattenångan men tillåter vatten i vätskeform att passera. 

(Hagentoft, 2002) 
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5. Värmeberäkning 

Som tidigare nämnt så finns goda skäl att fundera över hur mycket det nya taket ska isoleras då 

det finns flera motstridiga intressen. Den kanske främsta anledningen till att inte använda allt 

för mycket isolering är att den kalla sidan, dvs luftspalten, då blir ännu kallare vilket riskerar 

att äventyra fuktsäkerheten. Ett annat skäl till att vara återhållsam är att isoleringen tar plats och 

i stor utsträckning bidrar till takets bygghöjd vilken bör i möjligaste mån hållas nere. Ju tjockare 

taket blir desto mindre blir vinsten av takhöjningen som ju syftar till öka känslan av rymd i de 

instängda vindslägenheterna. Ett tredje skäl är det ekonomiska, isolering kostar pengar. 

Samtidigt har det från föreningens styrelse signalerats att ombyggnationen inte får leda till ökat 

uppvärmningsbehov. 

De konstruktionslösningar som kommer att rekommenderas som resultatet av denna studie 

måste således kontrolleras med avseende på deras värmeledningsförmåga och jämföras med det 

befintliga taket. 

5.1 Värmetransportmekanismer 

Värmeflödet Q genom ett material drivs av temperaturskillnaden ΔT på ömse sidor av 

materialet. I Sverige sker detta normalt inifrån och ut varför 

𝛥𝑇 =  𝑇𝑖 –  𝑇𝑒 (ekv.1) 

 där 𝑇𝑖 = 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 

  𝑇𝑒 = 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟  

Värmeflödet beror också på materialets värmeledningsförmåga som för ett byggnadsmaterial 

anges genom sin värmegenomgångskoefficient U, det s.k. U-värdet, multiplicerat med dess 

area.Det totala värmeflödet genom ett material är summan av de tre olika mekanismerna för 

värmetransport vilka är strålning, ledning och konvektion. Dessa beskrivs kortfattat nedan. 

5.1.1 Strålning 

All materia som håller en temperatur över den absoluta nollpunkten (0°K eller -273,15°C) avger 

värme i form av elektromagnetisk strålning. Denna strålning kan ske över ett brett spektrum av 

våglängder beroende på materians temperatur men under normala förhållanden sker detta som 

infraröd strålning varför denna, lite missvisande, ofta kallas värmestrålning. 
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Strålningsintensiteten beror på temperaturen T och på en materialkonstant γ relaterad till 

materialets ytstruktur och dess färg.      

𝑞 =  𝛾 ∗  𝑇4  (ekv.2) 

 där 𝛾 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

  𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 

Material som avger värme genom denna strålning absorberar också en del av den värme som 

avges av andra material i dess omgivning. Beroende på materialets egenskaper reflekteras en 

del av strålningen, en annan del transmitteras genom materialet och det som återstår absorberas 

i form av en temperaturhöjning. Hur stor del som transmitteras varierar med våglängdsområdet 

men är för de flesta byggnadsmaterial, med undantag för glas, obefintlig. Glasets förmåga att 

transmittera synligt ljus men absorbera långvågig strålning (växthuseffekten) påverkar 

värmebalansen i byggnader.  

Ytor som är riktade mot varandra har ett värmesutbyte i form av strålning som beror på, förutom 

ytornas färg och struktur, vinkeln mellan ytorna och temperaturskillnaden.  

Strålning ingår som en del i byggnadsmaterialets värmegenomgångskoefficient där 

värmeutbytet sker mellan porväggarna inuti materialet.  (Burström, 2006) 

Denna värmetransportmekanism förklarar också den långvågiga atmosfäriska motstrålning som 

beskrivits i tidigare teoriavsnitt och som ingår i byggnadens energibalans. 

5.1.2 Ledning 

Ledning handlar om hur rörelseenergi hos ett materials molekyler, som också är ett mått på dess 

temperatur, fortplantar sig genom materialet och vidare till angränsande material. 

Värmeledningsförmågan varierar stort mellan olika material och beror på hur dess minsta 

beståndsdelar är ordnade, dvs på molekylär nivå. Metaller leder värme bra medans porösa 

material, dvs material som innehåller mycket luft, leder sämre. 

  



 

28 

 

Den del av värmeflödet q genom ett material som orsakas av ledning beror på materialets 

värmekonduktivitet λ, dess tjocklek d och temperaturskillnaden enligt: 

 q =  λ
T1−T2

𝑑
  (ekv.3) 

 där 𝜆 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎 

  𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 

  𝑑 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 

Ledning som värmetransportmekanism får här inte blandas ihop med värmeledning hos ett 

byggnadsmaterial där den endast utgör en del av byggnadsmaterialets 

värmegenomgångskoefficient som även innefattar strålning och konvektion inuti materialet. 

(Burström, 2006) 

5.1.3 Konvektion 

Det fysikaliska fenomenet konvektion som beskrivits tidigare i kapitlet om fukttransport 

fungerar även som värmetransportmekanism. Drivkraften bakom konvektionen kan vara den 

samma men här handlar det istället för luftens fuktinnehåll om rörelseenergin hos luftens 

molekyler som genom konvektion överförs med hjälp av masstransporten. Detta sker även inuti 

ett byggnadsmaterial i form av s.k. naturlig konvektion som uppstår på grund av att varm luft 

är lättare en kan luft. Dessa densitetskillnader, som orsakas av temperaturskillnader inuti ett 

poröst material t.ex. mineralull, leder till lokala tryckskillnader som driver på luftströmmen i 

materialet.  

Konvektion som orsakas av yttre påverkan, t.ex. genom att vinden blåser in i mineralullen, s.k. 

påtvingad konvektion räknas inte med vid beräkning av materialets U-värde. Denna typ av 

konvektion motverkas med hjälp av ett vindskydd som t.ex. vindpapp eller gipsskivor. 

(Burström, 2006) 
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5.2 Beräkningsmetodik för värmetransport 

Beskrivning av beräkningsgången för värmetransport vid stationära förhållanden. 

Skillnaden mellan denna metod och den som används av WUFI som en integrerad del i 

fukttransportberäkningarna är att i WUFI ändras utomhusklimatet varje timme samt att 

hänsyn tas till värmestrålning enligt klimatfilen. Inomhustemperaturen ändras även den 

en aning under varma sommardagar.  

U-värdet har enheten W/m2K och representerar värmeflödet orsakat av ledning, strålning och 

konvektion genom en kvadratmeter av materialet vid en grads temperaturskillnad. Det totala 

värmeflödet genom en byggnadsdel, t.ex. ett tak, kan därmed skrivas som: 

  

𝑞 = 𝑈𝑚×𝐴𝑜𝑚×∆𝑇 (ekv.4) 

  där  𝑈𝑚 = 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑈 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

   𝐴𝑜𝑚 = 𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 

   ∆𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 

 

Omslutningsarean är den del av taket som är exponerad för temperaturskillnaden ΔT. U-värdet 

är konstruktionens värmegenomgångskoefficient och beskriver hur mycket värme som flödar 

genom en kvadratmeter av konstruktionen vid en grads temperaturskillnad. I formeln ovan 

avses det genomsnittliga U-värdet för hela taket som består av flera olika byggnadsmaterial.  

Eftersom ett tak består av flera olika materialskikt beräknas en genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient Um för hela taket där hänsyn även tas till linjära och 

punktformiga köldbryggor orsakade av inhomogena materialskikt, t.ex. takstolar och 

värmeisolering.          

Um =  
𝛴Ki+ 𝛴ψk∙lk+𝛴χj

𝐴𝑜𝑚
 (ekv.5) 

där:  𝐾𝑖 =  𝐾𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙  

  𝜓𝑘 ∙ 𝑙𝑘 =  𝐾𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 

  𝜒𝑗 =  𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 

    (Petersson, 2009) 
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Konduktansen K är alltså U-värdet dividerat med arean och har enheten W/K. För att kunna 

beräkna konduktansen för de olika byggnadsdelarna i en konstruktion behöver vi känna till de 

ingående materialens värmeledningsförmåga λ samt deras tjocklek. Det s.k. λ-värdet har 

enheten W/mK och är en materialparameter som för enskilda byggmaterial erhålls genom 

mätningar och tillhandahålls av materialtillverkaren.  

Beräkningsmetodiken ovan avser att ge läsaren överblick över hur värmeberäkningar generellt 

går till och hur värmeflödet genom konstruktionen relaterar till materialegenskaperna och 

temperaturskillnaden. I WUFI är dessa beräkningar mer avancerade. Ett exempel är att 

värmeledningsförmåga λ varierar med fuktinnehållet så att fuktiga material leder värme 

snabbare. Ett annat exempel är att utomhustemperaturen, och därmed även ∆𝑇, ändras varje 

timme. 

5.3 Transmissionsförluster parallelltak vs kallt tak 

Som framgår av den teoretiska beskrivningen ovan är det alltså tre saker som avgör takets totala 

transmissionsförluster. Dvs. takets genomsnittliga U-värde Um, takets omslutningsarea Aom 

samt temperaturskillnaden mellan takets varma och kalla sida. Temperaturskillnaden kan 

förvisso påverkas en aning genom att höja eller sänka den önskade inomhustemperaturen men 

om denna antas förbli oförändrad kan ΔT betraktas som konstant. Det är alltså förhållandet 

mellan det nya takets Um och den nya omslutningsarean Aom som ska användas vid jämförelse 

mellan det nya och det befintliga takets beräknade transmissionsförluster. 

Figur 3 och figur 4 i kapitel 3 visar hur den planerade ombyggnationen är tänkt att genomföras 

och illustrerar på ett tydligt sätt hur renoveringen påverkar takets bredd. Eftersom att taket inte 

förändras i sin längdriktning kan sektionen användas för att beräkna hur mycket lägre U-värdet 

behöver vara för att kompensera för det nya takets ökade bredd.  

Med hjälp av ekvationen för värmeflöde genom taket (ekv.4) och det befintliga takets bredd 

samt taklutning kan enkel geometri användas för att bestämma vilket U-värde det nya taket 

måste ha för att transmissionsförlusterna och därmed uppvärmningskostnaderna ska förbli 

oförändrade efter renoveringen. Beräkningarna redovisas i bilaga 8. 
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Det tillkommer dock ytterligare en omständighet som påverkar uppvärmningskostnaderna, 

nämligen den ökade volymen luft i de renoverade vindslägenheterna. Det kan tyckas löjligt, 

speciellt med tanke på att sekelskiftesvåningarna en trappa ned har betydligt högre i tak än 

vindslägenheterna vilket inte beaktats vid fastställandet av andelstalen, men för övningens skull 

vore det intressant att även undersöka detta. Andelstalen avgör hur stor del av föreningens 

kostnader som skal bäras av de enskilda bostadsrättsägarna och bestäms av hur många 

kvadratmeter lägenheten är och inte hur många kubikmeter luft de innehåller. 

BBR-kraven på 0,35 liter luftomsättning per sekund och kvadratmeter golvyta motsvarar 

ungefär 0,5 luftomsättningar per timme för en takhöjd på 2.40m. Tidigare BBR-krav stipulerade 

just 0,5 oms/h varför man även var tvungen att ta med takhöjden i beräkningarna.  

Det är alltså enligt BBR helt i sin ordning att höja innertaket utan att öka ventilationen så länge 

som antalet kvadratmeter golvyta förblir oförändrat. Men eftersom direktiven från föreningens 

styrelse är att inget får förändras till det sämre kommer även ökade ventilationsförluster att 

beaktas. Vi förutsätter att 0,35l/s med den befintliga takhöjden motsvarar 0,5 oms/h och att 

denna luftomsättning ska gälla även efter takhöjningen.  

Eftersom en större luftvolym innebär att mer uppvärmd luft måste ventileras bort om 

luftomsättningen ska fortsätta vara 0,5 oms/h, kommer en ökad luftvolym i vindslägenheterna 

leda till en viss ökning av ventilationsförlusterna.  

Ventilationsförlusterna bestäms med ekvationen:  

𝑞𝑣  =  𝑝 × 𝑐 × 𝜌 × ∆𝑇 (ekv.6) 

där:   𝑝 =  𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 [
𝑚3

𝑠
]  

𝑐 =  𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑖𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 =  1000 [
𝐽

𝑘𝑔𝐾
]  

𝜌 =  𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 =  1,2 [
𝑘𝑔

𝑚3
]  
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Tabell 1. Månadsmedeltemperatur oktober-april för Malmö. Källa:(Petersson, 2009) 

 

 

För att bestämma ett ∆𝑇 beräknas en medeltemperatur under uppvärmningsperioden oktober – 

april. Inomhustemperaturen Ti = 20°C 

∆𝑇 = Ti – Tu, medel = 20 – 3,14 = 16,86°C 

Om det förutsätts att ventilationen motsvarar 0,5 oms/h och att lägenhetens befintliga luftvolym 

Vbef samt luftvolymen efter renoveringen Vny är kända kan ventilationsförlusterna beräknas och 

jämföras med ekvationen för qv. 

För att värmeförluster genom transmission och ventilation ska kunna jämföras på ett tydligt sätt 

beräknas dessa med ekvationerna som visar energiflödet (ekv.4) och (ekv.6). 

Skillnaden blir då tydlig och den ökade värmeförlusten som orsakas av den större 

omslutningsarean Aom, ny och den större luftvolymen Vny kan då enkelt kompenseras genom att 

ett bättre U-värde används för den nya takkonstruktionen. Även dessa beräkningar redovisas i 

bilaga 8.  

Månad Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Medeltemperatur  
Temperatur 8,9 4,9 2 -0,5 -0,7 1,4 6 3,14 °C 
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5.4 Resultat från värmeberäkningar 

Värmeberäkningarna visar att det nuvarande taket har transmissionsförluster motsvarande 

202.80W räknat med en temperaturskillnad på 16,86°C. Det nya taket med den ökade 

omslutningsarean har vid samma temperaturskillnad transmissionsförluster på 248,50W. 

Nuvarande ventilationsförluster beräknas till 762,70W och med den ökade rumsvolymen och 

bibehållen luftomsättning ökar ventilationsförlusterna till 909,40W. 

Transmissionsförluster och ventilationsförluster blir för det befintliga taket sammanlagt 

965,50W och efter ombyggnationen 1 157,90W. Ökningen på 192,40W är den totala ökningen 

av värmeförluster orsakade av ombyggnationen. 
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6. Fuktberäkning 

För att säkerställa att en konstruktion är lämplig ur fuktsäkerhetssynpunk utförs 

fuktsäkerhetsberäkningar. Resultatet av dessa beräkningar avser visa det förväntade 

fukttillståndet i konstruktionens olika skikt under rådande klimatförutsättningar. De beräknade 

fukttillstånden kan sedan jämföras med de kritiska fukttillståndeten för de olika materialen och 

en bedömning göras av risk för mögel och andra fuktrelaterade problem. 

6.1 Beräkningsmetodik för fukttransport 

Beskrivning av beräkningsgången för fuktfördelning och kondensering vid stationära 

förhållanden. Skillnaden mellan WUFI-beräkningarna och beräkningsmetodiken som 

beskrivs nedan är att i WUFI ändras förutsättningarna för inomhus- och 

utomhusklimatet varje timme enligt klimatfilen. 

6.1.1 Ånghaltsfördelning 

Fukttransport genom ett material sker som en kombination av diffusion, konvektion och 

kapillärsugning men om man utgår från att konstruktionen är vindtät och skyddad mot fritt 

vatten är det den ångtrycksdrivna transporten, dvs diffusion, som är av störst betydelse. På 

samma sätt som värmetransporten drivs av temperaturskillnaden ∆𝑇, drivs fukttransporten av 

skillnaden i ångtryck mellan konstruktionens in och utsida från högt till lågt med syftet att 

utjämna tryckskillnaden. Detta flöde av vattenånga bromsas upp olika mycket av olika material 

beroende på materialets ånggenomgångsmotstånd Z [s/m]. Ånggenomgångsmotståndet beror 

på materialets ånggenomsläpplighet δ [m2/s] och dess tjocklek d [m].   𝑍 =  
𝑑

δ
  dvs. ju lägre 

ånggenomsläpplighet och ju större tjocklek desto trögare går fukttransporten. Med kännedom 

om ånghaltskillnaden och ånggenomgångsmotståndet i ett visst skikt Zskikt samt 

ånggenomgångsmotståndet för hela konstruktionen ΣZ kan ånghalten för detta skikt beräknas 

enligt: 

∆𝑣𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 = (𝑣𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑣𝑢𝑡𝑒)×
𝑍𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡

ΣZ
  (ekv.7) 

 där  𝑣 = å𝑛𝑔ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛 

  𝑍 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡𝑒𝑡𝑠 å𝑛𝑔𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 
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6.1.2 Temperaturfördelning 

För att kunna avgöra vilken påverkan en viss ånghalt har i ett visst skikt måste temperaturen i 

skiktet vara känd. Som framgår av teorin i kapitel 4 och figur 5 vilken visar sambandet mellan 

mättnadsånghalt och temperatur är temperaturen helt avgörande för vilken betydelse en viss 

ånghalt har och om kondens bildas. Ånghalten v i ett visst skikt kan inte i praktiken överstiga 

mättnadsånghalten vs efter som den relativa fuktigheten inte kan vara högre än 100%. Skulle 

detta ske kommer vatten att kondensera. För att beräkna temperaturen i skiktet används: 

∆𝑇𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 = (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇)×
𝑅𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡

ΣR
  (ekv.8) 

där  𝑅 =  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 

 𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 

Värmemotståndet R [m2K/W] beror på materialets värmeledningsförmåga λ [W/mK] och dess 

tjocklek d [m] enligt:  𝑅 =
𝑑

λ
  (ekv.9) 

I likhet med avsnitt 5.2 om värmetransportberäkningar avser denna teori att ge läsaren en bild 

av hur fuktberäkningar går till utan att begravas alltför djupt i den mer komplicerade teori som 

krävs för dynamiska beräkningar i ett dataprogram. Den största egentliga skillnaden mot den 

stationära arbetsgång som beskrivits ovan är att förutsättningarna hela tiden förändras så att 

många parametrar blir rörliga. Många materialegenskaper som anges av tillverkaren gäller 

endast under vissa (normala) fukt och temperaturtillstånd. När dessa förändras ändras också 

materialegenskaperna.  

För den som är intresserad av att lära sig mer om fuktberäkningsteori för dynamiska beräkningar 

och hur WUFI genomför sina beräkningar hänvisas till (Künzel, 1995) och (Sedlbauer, et al., 

2003) samt hjälpavsnittet i WUFI. 

6.1.3 Datorberäkningar 

För att beräkna fukttillståndet i en byggnadsdel som är under inverkan av varierande klimat 

används i regel datorberäkningar då handberäkningar blir allt för omfattande och tidskrävande. 

Beräkningsmodellerna innefattar enbart de mest väsentliga parametrarna. Eftersom 

byggnadsmaterial beter sig olika vid olika temperatur och fuktighet måste detta beaktas i 

modellen, t ex med sorptionskurvor och ånggenomsläpplighet δ som en funktion av 

fukttillståndet δ(v) osv. Beroende på hur detaljerad man vill ha fukt- och temperatur 
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fördelningen delas konstruktionen upp i olika fina gitter. Ju finare gitter desto fler 

beräkningssteg krävs. (Nevander & Elmarsson, 1994) 

6.2 WUFI 

WUFI pro är ett datorprogram utvecklat av tyska Fraunhofer Institut für Bauphysik som 

används till att utföra beräkningar av värme- och fukttransport genom byggnadsdelar och 

konstruktioner. Programmet kan utföra avancerade beräkningar av icke-stationära värme- och 

fuktförhållanden i byggnadsdelar som består av flera materialskikt. Klimatdata för Lund finns 

tillgängliga i den svenska versionen.  

WUFI använder sig av en modell för att simulera fukt- och värmetransport i byggnadsdelar på 

ett så realistiskt sätt som möjligt. Dessa processer är så komplicerade och beroende av ett stort 

antal, ibland mycket osäkra, parametrar varför det blivit nödvändig att införa vissa 

begränsningar. Programmet räknar t ex inte med fukttransport genom konvektion då denna 

ansetts alltför svår att kvantifiera och sällan rör sig endimensionellt. Konstruktionerna som 

testas får därför anses vara så pass vindtäta att de inte påverkas av konvektion med 

luftströmmar. (WUFI) 

För mer utförlig information om vilka parametrar och beräkningsmetoder som används i 

programmet hänvisas till Künzel (1995) i litteraturlistan. 

6.2.1 Metod för WUFI-beräkningar 

Här följer en redogörelse för hur indata är inmatade för ett grundfall som representerar det 

befintliga takets uppbyggnad. Med grundfallet som utgångspunkt kommer sedan ett flertal 

andra simuleringar att genomföras där vissa parametrar är ändrade.  

Uppbyggnad/Monitorpositioner 

Dessa inställningar bestämmer konstruktionen uppbyggnad och funktion oberoende av sin 

omgivning. Här väljs de olika materialskiktens placering och tjocklek, luftspaltens 

luftomsättning och monitorpositioner placeras ut vid kritiska punkter i konstruktionen.  

Till skillnad från de flesta inställningar längre ner, som mer handlar om omgivningen och 

beräkningens genomförande, måste här många viktiga val om själva takkonstruktionen göras. 

Det är också här som själva parameterstudien kommer att genomföras. Ändringar av t.ex. 
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värmeisoleringsmaterial, isoleringens tjocklek, storleken på och luftflödet i luftspalten etc.  Den 

sistnämnda kräver ett mycket viktigt antagande om hur luftspalten kommer att fungera.  

 

Figur 13. Inställning av konstruktionens uppbyggnad 

 

Tabell 2. Materialen i grundfallet 

Material 

[mm] 

Skrymdensitet 

[kg/m³] 

Porositet 

[m³/m³] 

Specifik 

värmekapacitet 

[J/kgK] 

Värmeledningsförmåga 

[W/mK] 

Diffusionsmotstånd 

[-] 

Gips 12.5 850 0,65 850 0,2 8,3 

Glespanel 

28 
400 0,73 1400 0,09 200 

Diffusions-

spärr 1 
130 0,001 2300 2,3 20 000 

Mineralull 

220 
60 0,95 850 0,04 1,3 

Luftskikt 

50 
1,3 0,999 1000 0,13 0,56 

Råspont  

23 
400 0,73 1400 0,09 200 
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Orientering/Lutning/Höjd 

Eftersom det aktuella taket löper i öst-västlig riktning blir taklutningen åt norr respektive söder. 

Väderstrecken är intressanta eftersom de påverkar mängden kortvågig strålning som träffar 

taket när solen ligger på. Strålningen anses vara gynnsam för fukt- och värmetransporterna då 

den reducerar temperaturskillnaden och hjälper konstruktionen att torka ut. För att minska 

antalet beräkningar med hälften har det minst gynnsamma fallet, dvs orientering åt norr, valts 

för samtliga simuleringsfall. Taklutningen är 32°. Byggnadens höjd relaterar till en 

slagregnskoefficient vilken inte är aktuell för takkonstruktioner så denna inställning utelämnas. 

Ytövergångskoefficient 

Här bestäms värmeövergångsmotstånden för konstruktionens in- och utsida (Rsi och Rse), 

respektive ytors Sd-värden samt absorptions/emissionstal för strålning och absorptionstal för 

regnvatten. 

Ytornas värmemotstånd tilldelas olika värden beroende på vilken konstruktionsdel det handlar 

om. Här väljs föga förvånande ”Tak” och både in- och utsidans ytor antar förbestämda värden 

(Rsi = 0,125 och Rse = 0,0526). Dessa värden kan även skrivas in som användardefinierat om så 

önskas. 

Sd-värdet anger ytans ånggenomgångsmotstånd och anges i antalet meter av stillastående luft 

som har samma motstånd som materialet. Här finns möjlighet att välja från en lista med 

material, välja ”Ingen ytbehandling” eller skriva in ett eget värde. Om alternativet ”Ingen 

ytbehandling” väljs kommer Sd-värde för materialet i det yttersta skiktet att användas vilket har 

gjorts för den inre ytan (höger sida). För yttre ytan bestående av takplåt, vilken som beskrivits 

tidigare betraktas vara i princip diffusionstät, har tilldelats samma Sd-värde som ”Metallfolie”. 

Skälet till detta är dels att takplåt saknas i materialdatabasen men också att det skapar de minst 

gynnsamma förutsättningarna. Om vattenångan inte antas kunna diffundera genom takets yttre 

yta sätter detta press på en väl fungerande luftspalt då denna i praktiken blir konstruktionens 

enda möjlighet till uttorkning.  

Absorptions-/Emissionstal bestäms även dessa av taktäckningsmaterialet (färgen på ytan och 

om ytan är matt eller blank respektive slät eller skrovlig spelar stor roll här) som sätts till 

”Taktäckning, plåt svart matt yta” vilket ger absorptionstal 0,87 respektive emissionstal 0,9. 

Terrängens reflektionsförmåga anges som ”Standardvärde” och eftersom takplåten betraktas 

som vattentät väljs ”Ingen regnvattenabsorption” 
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Begynnelsevillkor  

Under denna flik väljs startvärden för fukt och temperatur. Begynnelsefuktigheten anger som 

typiskt värde för byggfukt i varje skikt och begynnelsetemperaturen sätts till 20°C 

Här uppstår en dock en lite speciell situation med råsponten som ju inte kommer att bytas ut 

och vars byggfukt får antas ha torkat ut då senaste takomläggningen genomfördes i början av 

1980-talet. Detta hanteras genom en provsimulering på 5 år som visar vid vilken fukthalt 

fuktjämvikten inträffar. Simuleringen visar att vatteninnehållet i råsponten är ca 40kg/m3 vid 

jämvikt varför detta värde kommer att användas som begynnelsevärde för WUFI-

beräkningarna. 

Tid/Profil 

Beräkningsperioden anges med ett start- och ett slutdatum med klockslag. Startdatum väljs till 

2017-10-01 kl. 00.00.00 och slutdatum 2020-10-01 kl. 00.00.00. Simuleringen utförs alltså 

under en 3-årsperiod vilket anses vara tillräckligt för att avgöra om konstruktionen fungerar. 

Tidssteg 1h innebär att beräkningar utförs varje timme under beräkningsperioden. Det är 

möjligt att genomföra fler beräkningar, t.ex. varje halvtimme om klimatfilen stödjer detta. 
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Numerik 

Dessa inställningar bestämmer vilka beräkningar som ska ingå i simuleringen och hur noggrant 

dessa skall genomföras. Det går att t.ex. att isolera vissa fukt- och värmetransporter genom att 

välja bort andra. Här lämnas alla inställningar som dom är, dvs standardinställningen används. 

 

Figur 14. Inställningar av Numerik. 
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Utomhusklimat 

För utomhusklimatet anges den data som finns tillgänglig i WUFI-databasen för Lund från 

Lunds tekniska högskola. Klimatet kan anses vara samma i Malmö som ligger 16km bort över 

så gott som helt platt terräng.  

 

Figur 15. Inställningar av utomhusklimatet. 

Klimatdatafilen innehåller massor av intressant information om bl.a. temperatur, relativ 

fuktighet, solstrålning, vind m.m. Informationen representerar ett normalår, dvs inga extrema 

vädersituationer.  

För att WUFI ska kunna räkna med värmeförluster p.g.a. långvågig atmosfärisk motstrålning 

krävs information om s.k. molnindex. Denna saknas dessvärre i klimatfilen varför programmet 

föreslår ett användardefinierat molnindex (0,66) vilket kommer att användas. 
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Figur 16. Klimatanalys av klimatfilen för Lund. 

 

Inomhusklimat 

Det finns tre olika standarder för inomhusklimatet att välja mellan. EN15026, ISO13788 och 

ASHRAE160. Dessa skiljer sig åt en aning på lite olika sätt.  

Denna studie har valt att använda sig av EN15026 då denna anses bäst representera de 

verkliga förhållanden som råder i den aktuella byggnaden. Relativ fuktighet har valts som 

”Medelstor viktbelastning” vilket var standardvärdet. 
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Figur 17. Inställningar av inomhusklimatet. 

  

Figur 18. Relativ fuktighet och temperatur i råsponten för grundfallet. 
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6.2.2 Presentation av resultatet av WUFI-beräkningarna 

Resultatet från en WUFI-beräkning redovisas med en mängd olika grafer och i form av en 

rapport som består av följande delar: 

• Konstruktionsuppbyggnad - Beskrivning av den undersökta konstruktionen som 

innehåller de olika materialskiktens ordning och tjocklek samt monitorpositionerna i 

konstruktionen. 

• Materialegenskaper – Efter konstruktionsuppbyggnaden följer information om de valda 

materialen, ett för varje sida i rapporten. Materialens olika egenskaper såsom densitet, 

porositet, specifik värmekapacitet, värmeledningsförmåga, diffusionsmotstånd etc. 

redovisas i form av tabeller och diagram.  

• Randvillkor – Därpå följer beräkningens randvillkor dvs de yttre förutsättningarna för 

simuleringen som t ex valda klimatdata och konstruktionens orientering 

(väderstreck/höjd över marken/lutning) utomhus samt fuktproduktion och vald 

temperatur inomhus. Här återfinns även konstruktionsytans övergångskoefficient för in- 

och utsida med hänsyn tagen till bl.a. långvågig värmestrålning och ytans ytbehandling 

m.m. Randvillkoren kommer att förbli oförändrade i de olika beräkningarna. 

• Beräkningsresultat – Slutligen presenteras resultatet av simuleringen. Här finner man 

bl.a. för vilken tidsperiod beräkningen är utförd och ett kvalitetstest för att avgöra om 

beräkningen är tillförlitlig. Vidare presenteras fuktinnehållet i konstruktionen som 

helhet och i de olika materialskikten för start/slut samt max/min av beräkningsperioden 

såväl som information om fuktflödet och värmeflöde i båda riktningarna. 
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6.2.3 WUFI Bio 

Resultatet från WUFI-beräkningarna kan analyseras vidare i tilläggsprogrammet WIFI Bio 

som utvecklats av K.Sedlbauer, M.Krus och W.Zillig vid Fraunhofer Institut für Bauphysik. 

Programmet används för att bedöma risken för mögeltillväxt baserat på utdata från 

beräkningarna. WUFI-Bio jämför de temperatur- och fuktförhållanden som råder i den 

simulerade konstruktionen, timme för timme, med de förhållanden som krävs för att 

mögelsporerna ska kunna gro och presenterar resultatet i form av en riskbedömning. 

Fuktigheten i materialet jämförs med den kritiska fuktnivån i materialets porer som krävs för 

att mögelsporer ska kunna gro. Den kritiska fuktnivån varierar med temperaturen, se avsnitt 

4.2.2.5 och 4.2.2.6 

 

Figur 19. Resultatet från två WUFI-beräkningar presenterade i WUFI Bio 

När sporerna har fått gro används tillväxtkurvor för att uppskatta den efterföljande spridningen 

av angreppet. Resultatet presenteras som mögeltillväxt i mm/år och likt ett trafikljus också en 

lampa som visar grönt om tillväxtrisken kan accepteras, gult kräver mer utredning och rött är 

som regel oacceptabelt. 
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WUFI-Bio erbjuder inte en fullständig, realistisk simulering över mögeltillväxten utan snarare 

en uppskattning där flera konservativa antaganden har gjorts som gör att bedömningen hamnar 

på ”den säkra sidan”. Programmet kan inte användas på konstruktionens yttre ytor då dessa 

utsätts för flera parametrar som inte ingår i modellen, t.ex. fritt vatten och UV-ljus. Inte heller 

tar programmet hänsyn till att mögelsporer kan behöva upp till 2 veckor med gynnsamma 

förhållanden för att börja gro och att sporerna faktisk kan dö ut om klimatet ändras till det sämre 

efter att påväxten börjat. (Sedlbauer, et al., 2003) (Sedlbauer, 2001) 

 

 

Figur 20. Uppspelning av WUFI-beräkning där man kan följa temperaturen och fuktinnehållet timme för timme. Fantastiskt! 
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6.3 Genomförande av parameterstudie 

Parametrarna som varit av störst intresse att undersöka har varit (1) luftspaltens bredd och 

luftomsättning, (2) tjockleken hos värmeisoleringen, (3) vanlig kontra variabel diffusionsspärr 

samt (4) vilken skillnad värmeisoleringens hygroskopiska egenskaper gör. Den del av 

konstruktionen som valts ut för undersökning är insidan av råsponten som står i kontakt med 

luftspalten vilken har tilldelats en extra monitorposition. Det är enligt Petersson (2009) denna 

del av konstruktionen som utsätts för den högsta relativa fuktigheten  i ett parallelltak.  

Materialen som kommer att undersökas är mineralull, cellulosafiber, linfiber och kutterspån 

med två luftspaltsbredder på 25 och 50mm med luftomsättningar 0.1, 1 och 10 oms/h samt 

vanlig och variabel diffusionsspärr. Dessutom ska två olika tjocklekar för varje material 220mm 

och 440mm undersökas. Det blir snabbt väldigt många simuleringar.  

Om varje material ska simuleras i alla kombinationer blir det 24 fall per material och alltså totalt 

96 olika fall. För att inte fullständigt begravas i beräkningsfall och utdata har detta begränsats 

genom att beräkningsfallen delats in i grupper där parametrarna istället undersökts var för sig. 

För att WUFI-simuleringarna ska bli meningsfulla är det viktigt att tydligt kunna peka på 

skillnader i konstruktionen orsakade av de olika parametrarna. En ökning av 

isoleringsstjockleken från 220 till 225 mm gör sannolikt en så liten skillnad att den blir svår att 

ens upptäcka. Undersökningarna av luftspalt och isoleringstjocklek har därför genomförts med 

värden på luftomsättning och tjocklek som täcker att ganska stort spann.  

I första omgången (Fall 1-Fall 6) ändras luftspaltens egenskaper hos grundfallet. Det blir totalt 

sex olika beräkningsfall och syftet med detta är att se vad som händer om luftspaltens bredd 

fördubblas från 25mm till 50mm och om luftomsättningen ändras från 0,1 oms/h till 1 oms/h 

och sedan till 10 oms/h.    

Luftspalten 

Fall 1. Grundfall - Se beskrivning ovan 

Fall 2. Luftspalt 25mm, luftomsättning 0,1oms/h 

Fall 3. Luftspalt 25mm, luftomsättning 10oms/h 

Fall 4. Luftspalt 50mm, luftomsättning 0,1oms/h 

Fall 5. Luftspalt 50mm, luftomsättning 1oms/h 

Fall 6. Luftspalt 50mm, luftomsättning 10oms/h 
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Som utgångspunkt har en luftomsättning motsvarande 0,1 oms/h antagits. Det bör här påpekas 

att detta verkligen är ett skott från höften eftersom det dessvärre saknas tillförlitliga data på 

detta område. Drivkrafterna bakom luftflödet genom luftpalten som beskrivs i avsnitt 4.2.3.3 

får antas variera påtagligt med vind och solinstrålning. Med den lägre luftomsättningen som 

utgångspunkt skulle man kunna tänka sig att vid behov utöka denna med mekanisk ventilation. 

En andra omgång (Fall 7-Fall 9) behandlar isoleringsmaterialens tjocklek. Fortfarande används 

endast mineralull och undersökningar avser att se hur råspontens fuktinnehåll påverkas av ökad 

och minskad värmeisolering. Beräkningsfallen kan sedan jämföras med grundfallet (Fall 1). 

Isoleringens tjocklek 

Fall 7. Mineralull 120mm (Mineral wool) 

Fall 8. Mineralull 320mm (Mineral wool) 

Fall 9. Mineralull 420mm (Mineral wool) 

Sedan undersöks vilken skillnaden blir om en variabel ångspärr används istället för en med 

konstant sd-värde samt vad som händer om ångspärren helt uteblir. Eftersom en variabel 

ångspärr ändrar sin fuktgenomsläpplighet efter rådande fuktförhållanden och materialens 

fuktfunktioner skiljer sig åt innebär det att den variabla ångspärren kommer att arbeta olika väl 

med olika material. En viss typ av isoleringsmaterial skulle kunna ha mer glädje av den variabla 

ångspärrens egenskaper än ett annat. Detta problem löses genom att de fyra olika 

isoleringsmaterialen får bilda egna grupper där varje material simuleras i tre separata fall; vanlig 

plastfolie, variabel ångspärr samt helt utan ångspärr. 

Resultatet från värmeberäkningarna i kapitel 6 visar att den nya takkonstruktionen måste ha ett 

U-Värde 0,128[
𝑊

𝑚2𝐾
] eller lägre för att takets transmissionsförluster inte ska öka. För Fall 1 

motsvarar detta en ökning av mineralullens tjocklek till 280mm. Eftersom några av de övriga 

isoleringsmaterialen har andra λ-värden kommer de olika takkonstruktionernas tjocklek att 

variera en aning för tak med samma U-värden. Kutterspånen behöver 340mm och Linfiber 

265mm för att uppnå samma U-värde som mineralull och cellulosafiber på 280mm. Dessa 

tjocklekar kommer att användas när materialen jämförs med varandra. 

Eftersom byggfukten i de olika materialen kan behöva olika lång tid att torka ut har 

beräkningstiden utökats till 10 år. De beräkningsfall som inte visar att konstruktionen är i 

jämvikt med sin omgivning efter 10 år får utökad beräkningstid. 
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Isoleringsmaterial/ Diffusionsspärr 

Fall 10. Mineralull 280mm (Mineral wool) + vapor retarder sd=20m 

Fall 11 Mineralull 280mm + ISOVER Vario XtraSafe 

Fall 12 Mineralull 280mm - utan diffusionsspärr 

Fall 13. Linfiber 265mm (Flax Insulation Board DP) + vapor retarder sd=20m 

Fall 14 Linfiber 265mm + ISOVER Vario XtraSafe 

Fall 15 Linfiber 265mm - utan diffusionsspärr 

Fall 16. Kutterspån 340mm (HOIZ® S45 Wood Shavings) + vapor retarder sd=20m 

Fall 17. Kutterspån 340mm + ISOVER Vario XtraSafe 

Fall 18. Kutterspån 340mm - utan diffusionsspärr 

Fall 19 Cellulosafiber 280mm (Cellulose Fiber) + vapor retarder sd=20m 

Fall 20 Cellulosafiber 280mm + ISOVER Vario XtraSafe 

Fall 21 Cellulosafiber 280mm - utan diffusionsspärr 

 

Genom att på detta sätt dela in beräkningsfallen i fyra grupper bantas arbetet ner till 21 olika 

beräkningsfall som kommer att bli underlag för en diskussion kring de olika parametrarnas 

påverkan på fuktsäkerheten hos ett parallelltak. 

Resultatet från samtliga beräkningsfall kommer att köras genom WUFI BIO där mögelpåväxten 

på råsponten insida kommer att undersökas.  

 

 

  



 

50 

 

6.4 Resultat från parameterstudie 

Utdata från WUFI-simuleringarna innehåller en stor mängd information som lätt kan bli ganska 

besvärlig att hantera vid en jämförelse av olika beräkningsfall. Förutom den detaljerade 

rapporten presenteras resultaten av simuleringarna i form av grafer som ger en bra överblick 

och är lätta att jämföra. De mest intressanta beräkningsresultaten kommer därför i detta avsnitt 

att visas i form av dessa grafer och tabeller. Resterande beräkningsresultat för varje fall som 

bilagor till denna studie. 

6.4.1 Luftspalten 

Tabell 3. Resultat från beräkningsfall 1-6 

Beräkningsfall Grundfall Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 

Luftspaltsbredd [mm] 25 25 25 50 50 50 

Luftomsättning [oms/h] 0,1 1 10 0,1 1 10 

Mögelpåväxt [mm/år] 0 0 8,69 0 0,065 14,2 

 

Fall 1, Grundfall: Fukthalten i råsponten ökar till ca 55kg/m3 under första vintern för att sedan 

sjunka under kommande sommar till omkring 43kg/m3. Denna cykel upprepas under hela 

simuleringsperioden med en gradvis sänkning av topparna till omkring 50kg/m3. Ett liknande 

mönster visas i grafen för konstruktionens totala fuktinnehåll där uttorkningen är aningen 

snabbare. WUFI Bio ger grönt ljus för grundfallet med 0mm/år mögelpåväxt. 

Fall 2: Fuktkurvan för råsponten visar stora likheter med den för grundfallet. Här varierar 

fuktinnehållet mellan ca 57kg/m3 och 37kg/m3. Samma mönster gäller för det totala 

fuktinnehållet. Även detta beräkningsfall resulterar i en mögelpåväxt på 0mm/år och får 

således också godkänt. 

Fall 3: Här ökar kurvans amplitud ytterligare. Top- och bottenvärden för första året är 

68kg/m3 respektive 26kg/m3. Även här är trenden att både råsponten och konstruktionen 

torkar ut för varje år men det går betydligt långsammare än i Fall 1 och Fall 2. Detta resulterar 

i längre perioder då vatteninnehållet i råsponten överstiger det kritiska vatteninnehållet vilket 

leder till en mögelpåväxt på 8,69 mm/år. Detta är godkänt enligt WUFI BIO och eftersom 

trenden är att konstruktionen torkar ut bör problemet minska med åren. 

Fall 4: Resultatet från detta beräkningsfall är så gott som identiskt med det för Grundfallet 

med en variation mellan 55kg/m3 och 45kg/m3 för råsponten och en stadig uttorkning år för 

år. Mögelpåväxten är också 0mm/år och belöningen blir en grön lampa. 
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Fall 5: Första året varierar fuktinnehållet i råsponten mellan 58kg/m3 och 36kg/m3 för att 

sedan snabbt stabilisera sig kommande år till att variera mellan 52kg/m3 och 33kg/m3. 

Konstruktionen får en mögelpåväxt så liten som 0,065mm/år och grön lampa. 

Fall 6: Simuleringsfall skiljer sig från de övriga i gruppen då någon uttorkningstrend inte kan 

utläsas i resultatet. Fuktinnehållet varierar stabilt över alla beräkningsåren mellan 74kg/m3 

och 26kg/m3 vilket resulterar i en mögelpåväxt på 14,2mm/år. Detta är godkänt men eftersom 

det inte ser ut som att det går mot mer gynnsamma förhållanden vore det klokt att utöka 

simuleringsperioden med några år för att kunna fastslå att det håller i längden. 
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6.4.2 Isoleringstjockleken 

Tabell 4. Resultat från beräkningsfall 1, 7-9 

Beräkningsfall Grundfall Fall 7 Fall 8 Fall 9 

Isoleringstjocklek [mm] 220 120 320 420 

Mögelpåväxt [mm/år] 0 0 1,63 9,67 

 

 

Figur 21. Resultat från beräkningsfall 1, 7-9 presenterat i WUFI Bio 

Fall 1, Grundfall: Se avsnitt 6.4.1 

Fall 7: Vatteninnehållet i råsponten varierar de första året mellan 50kg/m3 och 42kg/m3 vilket 

är helt okej enligt WUFI Bio som förutspår en mögeltillväxt på 0mm/år. Dock observeras att 

fuktinnehållet i detta beräkningsfall ökar för varje år under de tre första beräkningsåren. Samma 

sak visas av grafen för konstruktionens totala fuktinnehåll. Ökningen är så tydlig att 

simuleringstiden utökas till tio år för att se hur länge den pågår. Det visar sig att fuktinnehållet 

stabiliseras efter ungefär sju år och att säsongsvariationerna då ligger mellan 54kg/m3 och 

44kg/m3 vilket även detta visar sig vara OK med WUFI Bio. 
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Fall 8: Första vintern pikar fuktkvoten i råsponten på ca 61kg/m3 och följande sommar sjunker 

den till 44kg/m3. Därefter sjunker fukthalten stadigt år för år. Mögelpåväxten är 1,63mm/år 

vilket är acceptabelt. 

Fall 9: Även här visas en tydlig uttorkningstrend från första året. Fukthalten i råsponten varierar 

mellan 65kg/m3 och 46kg/m3 för att sedan stadigt sjunka år för år. Perioden vintertid då 

fukthalten överskrider den kritiska fukthalten så pass lång att mögelpåväxt är ett faktum. Denna 

landar dock på acceptabla 9,67mm/år och eftersom konstruktionen torkar ut är inga problem 

med mögel att vänta. 

6.4.3 Isoleringsmaterial/ Diffusionsspärr 

Mineralull (Fall 10–12) 

Tabell 5. Resultat från beräkningsfall 10-12 

Beräkningsfall Fall 10 Fall 11 Fall 12 

Isoleringsmaterial Mineralull Mineralull Mineralull 

Diffusionsspärr Vanlig Variabel Ingen 

Mögelpåväxt [mm/år] 0 0 160 

 

Det första beräkningsfallet (Fall 10) uppvisar stora likheter med grundfallet Fall 1. Under 

vintern 2017 sker en viss uppfuktning av råsponten som följs av uttorkning våren 2018. 

Jämvikt infinner sig redan andra sommaren och fukthalten i råsponten varierar mellan 

56kg/m3 vintertid och 43kg/m3 sommartid. WUFI Bio ger Fall 10 en grön lampa med en 

mögelpåväxt på 0mm/år. 

Konstruktionen med variabel ångspärr (Fall 11) uppvisar uttorkning de första åren fram till 

sommaren 2022 då fukthalten i råsponten stabiliseras på en lägre nivå än i Fall 10. Fukthalten 

varierar sedan mellan 46kg/m3 och 35kg/m3. Även konstruktionen som helhet torkar ut de 

första åren för att sedan uppnå balans med sin omgivning. Fall 11 uppvisar inte heller någon 

mögelpåväxt i WUFI Bio och får grön lampa. 

Utan diffusionsspärr (Fall 12) blir det mycket värre. Kraftig uppfuktning av både råsponten 

och hela konstruktionen sker de första åren för att sedan mattas av en aning. Uppfuktning sker 

dock under hela simuleringsperioden. WUFI Bio beräknar en mögelpåväxt på 160mm/år och 

ger konstruktionen en gul lampa. Eftersom fuktinnehållet ökar varje år kommer en längre 

simuleringstid knappast att ändra på det. 
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Linfiber (Fall 13–15) 

Tabell 6. Resultat från beräkningsfall 13-15 

Beräkningsfall Fall 13 Fall 14 Fall 15 

Isoleringsmaterial Linfiber Linfiber Linfiber 

Diffusionsspärr Vanlig Variabel Ingen 

Mögelpåväxt [mm/år] 0 0 129 

 

Eftersom samtliga tre beräkningsfall visar att konstruktionens fukthalt ökar under de första 

åren har beräkningstiden förlängts till 2037, dvs 20 år. 

Med vanlig plastfolie (Fall 13) ökar vatteninnehållet i råsponten varje år fram till omkring 

2029 då ökningen mattas av för att sedan landa på mellan 62kg/m3 och 36kg/m3. 

Vatteninnehållet ligger konstant under det kritiska vatteninnehållet enligt WUFI Bio som ger 

Fall 13 grön lampa. 

Variabel ångspärr (Fall 14) gör att konstruktionen snabbare uppnår jämvikt. Efter ca sju år 

slutar råsponten att ta upp fukt och fuktinnehållet varierar därefter mellan ca 54kg/m3 i januari 

och ungefär 35kg/m3 i juli. Trenden med snabbare uttorkning är också tydlig när hela 

konstruktionen undersöks med avseende på fuktinnehåll. Efter år 2024 sker endast 

säsongsvariationer. 

Beräkningsfall 15 visar att inte heller linfiberisolering klarar sig utan diffusionsspärr då denna 

i likhet med Fall 12 drabbas en stadig ökning av fuktinnehållet i råsponten såväl som i hela 

konstruktionen. Ökningen mattas av efter år 2025 och därefter ligger fuktinnehållet i 

råsponten på mellan 400kg/m3och 450kg/m3 vilket innebär 129mm/år och gul lampa enligt 

WUFI Bio. 
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Kutterspån (Fall 16–18) 

Tabell 7. Resultat från beräkningsfall 16-18 

Beräkningsfall Fall 16 Fall 17 Fall 18 

Isoleringsmaterial Kutterspån Kutterspån Kutterspån 

Diffusionsspärr Vanlig Variabel Ingen 

Mögelpåväxt [mm/år] 0 0 8,53 

 

Eftersom kutterspån har ett sämre λ-värde än de övriga isoleringsmaterialen har en tjockare 

isolering på 340mm används för att konstruktionerna ska ha samma U-värde.  

För alla tre beräkningsfallen sker en uppfuktning av råsponten de första åren. Detta beror på att 

materialens byggfukt torkar ut och att materialen ställer in sig efter omgivningen. En tydlig 

skillnad mellan Fall 16 och Fall 17 är hur snabbt denna inställning sker.  

I Fall 16 används en vanlig plastfolie med konstant sd-värde. Uppfuktning sker under hela 

beräkningsperioden som förlängts till 20 år men en viss avmattning skymtas mot slutet. I fallet 

med variabel ångspärr (Fall 17) sker uppfuktning i ungefär 10 år varefter fuktinnehållet i 

råsponten varierar konstant efter säsong.  Båda dessa fall klarar sig med 0mm/år mögelpåväxt 

i WUFI Bio. 

Fall 18 ställer in sig redan efter 2 år och fuktinnehållet varierar sedan stabilt mellan 76kg/m3 

och 40kg/m3. Även vatteninnehållet i hela konstruktionen är stabilt efter 2019 och utan någon 

trend av uppfuktning eller uttorkning. Mögelpåväxten beräknas till 8,53mm/år vilket är väl 

under de 50mm som är kravet för grön lampa.  
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Cellulosafiber (Fall 19–21) 

Tabell 8. Resultat från beräkningsfall 19-21 

Beräkningsfall  Fall 19 Fall 20 Fall 21 

Isoleringsmaterial  Cellulosa Cellulosa Cellulosa 

Diffusionsspärr  Vanlig Variabel Ingen 

Mögelpåväxt [mm/år]  0 0 145 

 

Båda fallen med diffusionsspärr får grön lampa med 0mm/år enlig WUFI Bio. Uppfuktning 

sker för båda fallen under de första 10 åren i beräkningsperioden som även i detta fall förlängs 

till 20 år. Skillnaden mellan Fall 19 som har vanlig plastfolie och Fall 20 som har variabel 

ångspärr är att den senare uppnår fuktjämvikt efter ungefär halva perioden. Efter år 2029 

varierar fuktigheten mellan 58kg/m3 och 35kg/m3. För Fall 19 ökar fuktinnehållet under hela 

perioden men ökningen minskar med åren. 

Cellulosafiberisolering utan diffusionsspärr (Fall 21) drabbas av kraftig uppfuktning under de 

första 7 åren och fuktinnehållet varierar därefter mellan 400kg/m3 och 320kg/m3. Detta leder 

till återkommande perioder med fukthalter över den kritiska fukthalten och resulterar i en 

mögelpåväxt på råsponten med 145mm/år. Gul lampa av WUFI Bio. 



 

57 

 

7. Analys 

7.1 Analys av värmeberäkningar 

Resultatet visar att takets ökade omslutningsarea och den ökade luftvolymen, givet att man 

önskar att den totala luftomsättningen förblir 0,5oms/h, tillsammans bidrar med att höja 

värmeförlusterna med knappt 200W. Transmissionsförlusterna står för ungefär en fjärdedel av 

ökningen och resten beror på den ökade luftvolymen. När det gäller luftomsättningen så bör här 

påpekas att dessa beräkningar endast syftar till att undersöka de ökade ventilationsförlusterna 

orsakade av den ökade mängden bortventilerad varm inomhusluft vid ökad luftvolym och 

bibehållen luftomsättning per timme. BBR-kraven är uppfyllda oavsett varför denna förändring 

i praktiken synes tämligen onödig.  

Det blir hursomhelst snabbt tydligt att detta inte kommer att kunna åtgärdas med mer isolering 

i taket då detta skulle kräva en så tjock takkonstruktion att hela ombyggnationen blir 

meningslös. Transmissionsförlusterna för hela taket skulle behöva minskas till 56,1W för att 

kompensera för den ökade takstorleken och ventilationsförlusterna.  

Uny = 
56,1 W

𝐴𝑜𝑚,ny×∆𝑇
 = 

56,1

5,76 ×16,30 ×16,86
 = 0,035[

𝑊

𝑚2𝐾
]  

En snabbkoll i WUFI visar att mineralullen skulle behöva ha en tjocklek på 1,10m för att uppnå 

ett så lågt U-värde.  

Eftersom en människa genererar ungefär 100W värme skulle det vara betydlig smartare att 

utöka hushållet med två personer. Andra tänkbara lösningar är att skruva ner ventilationen en 

aning, installera någon typ av värmeåtervinning eller att sänka innetemperaturen ett par grader. 

Om vi istället nöjer oss med att titta på förändringarna i transmissionsförluster, vilka uppgår till 

ungefär 50W, kan dessa enkelt åtgärdas med en blygsam ökning av isoleringstjockleken. Här 

räcker det med ca 60 mm tjockare mineralull för att kompensera för de ökade 

transmissionsförlusterna vilket ju är betydligt mer hanterbart.  
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7.2 Analys WUFI-beräkningar 

Luftspalten 

Sammanfattningsvis visar simuleringarna i Fall 1 – Fall 6 att ökad luftspaltsbredd i kombination 

med ökad luftomsättning, dvs ökat totalt flöde av utomhusluft genom spalten, leder till mindre 

gynnsamma förhållanden för råsponten och för konstruktionen som helhet. Man kan självfallet 

ifrågasätta hur realistisk en luftomsättning på 10 oms/h egentligen är men detta får betraktas 

som ett teoretiskt extremvärde. 

Vidare kan observeras att det är fuktkurvans amplitud som ökar när luftspalten går mot ökad 

bredd och snabbare luftomsättning. Detta innebär perioder med högre men även betydligt lägre 

fuktighet. Man skulle kunna tänka sig att ett hygroskopiskt isoleringsmaterial skulle kunna 

kompensera för dessa toppar och dalar. En sådan utjämning kan mycket väl tänkas leda till en 

lägre mögelpåväxt.  

Isoleringstjocklek  

Resultatet av Fall 1 och Fall 7 – Fall 9 visar som väntat att ökad isolering leder till större 

temperaturskillnad mellan varma och kalla sidan vilket i sin tur bidrar till den högre fuktigheten 

hos råsponten som är gynnsam för mögelsporerna. Alla beräkningsfallen är dock inom ramen 

för vad som kan accepteras enligt WUFI Bio. 

Intressant är den uppfuktning som sker de första sju åren i Fall 7. Vad detta beror på tåls att 

funderas på även om fukthalten ligger stadigt under den kritiska fukthalten under hela den 

utökade beräkningsperioden. 

Isoleringsmaterial/Diffusionsspärr 

Med viss besvikelse tvingas vi här konstatera att resultatet från WUFI- beräkningarna för Fall 

10 – Fall 21 inte bjuder på så mycket spänning som man kunde hoppats på. Samtliga 

isoleringsmaterial klarar sig helt utan mögelpåväxt både med vanlig och variabel ångspärr. Som 

följd av detta kommer dessa beräkningar inte att kunna användas för att ge ett entydigt svar på 

vilken konstruktionslösning fungerar bäst ur fuktsäkerhetssynpunkt. Det finns dock en del 

annan utdata som kan vara intressant. 

Som väntat uppvisar isoleringsmaterialen lite olika beteende när diffusionsspärren byts tas bort. 

Den enda konstruktionen i jämförelsen som klarar sig utan diffusionsspärr är Fall 18 som enligt 
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WUFI Bio får en acceptabel mögelpåväxt. Samtliga isoleringsmaterial klarade sig dock bäst 

med fuktspärr.  

Det som framförallt skiljer konstruktionerna med variabel ångspärr från de med vanlig 

plastfolie är att tiden det tar för konstruktionen att bli av med sin byggfukt och uppnå jämvikt 

med sin omgivning. Variabel ångspärr leder också till något lägre maximal fukthalt i råsponten. 

Att försöka ge sig på att utse en vinnare och en förlorare i denna jämförelse blir som sagt inte 

helt enkelt. Det är i alla fall tydligt att Fall 12 utan fuktspärr och med mineralull som isolering 

har den högsta förväntade mögeltillväxten på 160mm/år. Skillnaden mot de övriga, med 

undantag för Fall 18, är dock ganska liten och resultatet var för den som läst teoriavsnitten helt 

väntat.  

Att Fall 18 presterar så mycket bättre än de övriga fallen utan diffusionsspärr skulle kunna bero 

på bättre hygroskopiska egenskaper hos Kutterspån, men det kan inte uteslutas att även den 

större isoleringstjockleken kan ha haft något med detta att göra. 

En tämligen säker slutsats från dessa beräkningar är i alla fall att diffusionsspärr bör användas 

men också det är ju ett högst förväntat resultat. 
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8. Diskussion 

Värmeberäkningarna 

Den planerade innertakshöjningen leder till att takets omslutningsarea ökar. Med detta menas 

den yta som står i kontakt med både inomhus- och utomhusklimatet. Den ökade 

omslutningsarean leder till ökade transmissionsförluster som utgör en del av byggnadens totala 

värmebehov. För att förhindra att transmissionsförlusterna ökar blir det därför nödvändigt att 

på något sätt kompensera för den ökade omslutningsarean. Förutom att takytan ökar innebär 

innertakshöjningen också att lägenhetens volym ökar. Den ökade volymen innebär att mer luft 

måste ventileras bort om en luftomsättning på 0,5 oms/h ska kunna upprätthållas. De ökade 

ventilationsförlusterna bidrar till att byggnadens totala värmebehov ökar vilket även detta måste 

kompenseras för ifall föreningsstämmans krav ska kunna tillgodoses.  

Analysen av beräkningsresultaten för värmeberäkningarna visar att de ökade 

transmissionsförlusterna till följd av den ökade omslutningsarean är ungefär 45W för hela taket. 

Detta är så lite att det skulle kunna kompenseras för med en tänd glödlampa eller några cm 

tjockare isolering. Det är istället de ökade ventilationsförlusterna som ställer till det då denna 

ökning beräknas ungefär 150W, dvs ca tre gånger så mycket. Även denna ökning är så löjligt 

liten att man skulle kunna tänka sig att en utökning av hushållet med två personer skulle 

generera tillräckligt med värmetillskott genom kroppsvärme.  

Problemet uppstår då man ska göra en redan välisolerad takkonstruktion ännu mer välisolerad 

genom att sänka U-värdet hos konstruktionen. Om målet är att kompensera för den totala 

ökningen av värmeförluster genom att t.ex. öka tjockleken på mineralullen skulle denna behöva 

vara ungefär 1.32m tjock. Det säger sig självt att detta angreppssätt är totalt vansinne, speciellt 

med tanke på att syftet med ombyggnationen var att få högre i tak.  

Men det finns hopp! För det första så utgör taket endast en del av klimatskalet och delar de 

totala transmissionsförlusterna med bl.a. väggar och fönster. Man skulle därför kunna tänka sig 

att en t.ex. en uppgradering till mer energisnåla fönster mer än väl skulle täcka upp för de ökade 

transmissions- och ventilationsförlusterna. 

Det bör också kunna diskuteras huruvida detta överhuvudtaget ska kallas för ett problem. Som 

tidigare nämndes är lägenheterna en trappa ned av karaktären ”Sekelskiftesvåning”, med en bra 
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bit över tre meter i takhöjd och stora fönsterpartier som får vindslägenheterna med sina löjligt 

små takkupor att framstå som tagna ur Stadsserien av Per Anders Fågelström.  

Föreningsstämmans inställning att inga förändringar får riskera att leda till ökade kostnader för 

föreningen och därmed även för medlemmar som inte har glädje av förändringen är såklart en 

vettig utgångspunkt. Men eftersom de s.k. andelstalen vars uppgift är att fördela kostnaderna 

rättvist inte tar hänsyn till vare sig luftvolym eller sammanlagd fönsterarea hos de olika 

lägenheterna, vore det omöjligt för stämman att med bibehållen intellektuell heder på dessa 

grunder argumentera mot att ombyggnationen ska genomföras. 

Eftersom BBR-kraven bara bryr sig om luftomsättning per kvadratmeter golvyta finns det 

egentligen ingen anledning att skruva upp ventilationen. 0,35l/s och m2 verkar ju fungera en 

trappa ned. De ökade ventilationsförlusterna är dock ett av de mer intressanta resultaten i denna 

studie eftersom de är så mycket större än transmissionsförlusterna. Om man nu skulle vilja ha 

samma luftomsättning som tidigare mätt i luftomsättningar av hela luftvolymen per timme.  

Det bör dock påpekas att de nuvarande BBR-kraven som stipulerar 0,35l/s luftomsättning per 

kvadratmeter golvyta, och alltså inte tar någon hänsyn till takhöjden, borde vara fullt tillräckligt 

för att uppnå en god luftkvalitet. Den ökade luftvolymen borde därför inte utgöra något hinder 

för den planerade innertakshöjningen. 

För att minska takkonstruktionens U-värde till Uny behöver mineralullens tjocklek öka till 

280mm, dvs en ökning med 60mm.  

Uny = 
50 W

𝐴𝑜𝑚,ny×∆𝑇
 = 

202,80

5,76 ×16,30 ×16,86
 = 0,128[

𝑊

𝑚2𝐾
]  

Fuktberäkningarna 

Arbetshypotesen som teoriavsnittet lagt grund för är att hygroskopiska isoleringsmaterial 

presterar bättre än icke hygroskopiska eftersom hygroskopiska materials förmåga att buffra fukt 

kan kompensera för dygnsvariationer med tillfälligt förhöjd relativ. Vidare antas att tjockare 

isolering leder till ökad risk för fuktproblem då temperaturskillnaden mellan konstruktionens 

inre och yttre skikt blir större. Hur stor luftspalten är spelar roll för hur effektivt fukt i 

konstruktionen transporteras bort. Det är dock inte självklart att en större luftspalt med större 

luftomsättning alltid är gynnsamt eftersom den även transporterar bort värme och därmed kyler 

ner konstruktionen yttre delar. Dessutom kan värmeförluster genom långvågig atmosfärisk 
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motstrålning göra att ventilationsluften i luftspalten kondenserar, ett problem som naturligtvis 

ökar ju mer fuktig luft som transporteras in i konstruktionen. 

Den första omgången WUFI-beräkningar genomfördes med syftet att undersöka hur fukthalten 

i råsponten varierar med olika väl ventilerade luftspalter. Konstruktionerna i Fall 1-Fall 6 hade 

olika luftomsättning oms/h samt två olika bredder på luftspalten. Resultaten från de undersökta 

fallen visar att konstruktioner med lägre ventilation klarar sig bättre än de med högre 

luftombyte. Det är variationerna i fuktinnehållet som ökar eftersom råsponten står mer i kontakt 

med utomhusklimatet när ventilationen ökar. Detta leder till längre perioder med torrt klimat 

på sommaren och längre tid av högre fuktighet på vintern.  

Det är under de längre fuktiga vinterperioderna som fuktigheten överstiger den kritiska 

fuktigheten och mögelpåväxten startar i WUFI Bio. Även testet med olika tjocklekar bekräftar 

arbetshypotesen att tjockare isolering, p.g.a. ökade temperaturskillnader, leder till högre 

fuktighet under i övrigt oförändrade förhållanden. Som tidigare nämnts skulle dessa 

simuleringar kunna utföras för samtliga material och i kombination med olika luftspalter. Detta 

skulle leda till väldigt många olika beräkningsfall varför vi nöjer oss med att konstatera att ökad 

ventilation och ökad värmeisolering leder till sämre förhållanden för råsponten. En kombination 

av dessa borde rimligen bli ännu sämre då värme som läcker igenom isoleringen i regel är 

gynnsam för klimatet i luftspalten. 

Luftomsättningen i luftspalten har som tidigare nämnts uppskattats till 0,1oms/h för grundfallet. 

Detta är en grov gissning eftersom det tyvärr inte varit möjligt att få tag i uppgifter om detta 

eller att göra egna mätningar. Skulle kunna vara ett förslag på framtida forskning? 

Jämförelsen mellan de olika isoleringsmaterialen visar några intressanta saker. Bland annat så 

leder materialens olika λ-värden till att olika materialtjocklekar används för att alla beräknade 

konstruktioner ska ha samma U-värde. Isoleringsmaterialet hampa som beskrivits i teoridelen 

ovan hade också varit en intressant kandidat som dessvärre inte kunnat ingå i studien p.g.a. att 

det inte varit möjlig att få fram erforderliga materialdata.  

När det gäller diffusionsspärr så konstateras att den helt klart bör användas och att variabel 

ångspärr är fördelaktigt men inte nödvändigt. Beräkningsfall 18 med kutterspån som isolering 

fick godkänt utan diffusionsspärr. 
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Eftersom variabel ångspärr leder till effektivare uttorkning under fuktiga förhållanden går det 

snabbare för dessa fall att ställa in sin fuktighet efter omgivningen då den tillåter uttorkning 

även åt konstruktionens varma sida. Detta gäller samtliga isoleringsmaterial. 

Ur fuktsäkerhetssynpunkt är flertalet av de undersökta konstruktionerna att betrakta som 

acceptabla vilket inte gör det så lätt att motivera valet av en enskild lösning. Här gäller det alltså 

att försöka hitta något annat än WUFI-resultaten som kan få fälla avgörandet. 

Man skulle t.ex. kunna tänka sig att materialtjockleken kan få avgöra. Med inga andra större 

skillnader finns det ingen direkt anledning att inte välja det material som tar minst plats då syftet 

med ombyggnationen är att maximera takhöjden. Fall 14 där isoleringen består av 265mm 

linfiber och diffusionsspärren är av typen variabel skulle med detta resonemang vara en lämplig 

kandidat. Skälet till detta skulle vara att denna konstruktion bygger 15cm mindre än mineralull 

och cellulosafiber och 75cm mindre än kutterspån samtidigt som den presterar lika bra ur 

fuktsynpunkt. 

Eftersom att resultatet visar att de olika alternativen är så lika varandra ur fuktsäkerhetssynpunk 

och att 15cm bygghöjd är en i sammanhanget ganska blygsam vinst vore det även på sin plats 

att fundera lite kring andra aspekter, såsom miljö- och hälsohänsyn. Även ekonomiska aspekter 

blir här inte helt ointressanta utan bör även dessa tas med i beräkningarna innan ett slutgiltigt 

avgörande. Därtill är dessvärre utrymmet i denna studie alltför begränsat varför det får bli 

förslag till framtida forskning. 

Om vi vänder blickarna mot de konstruktioner som presterande sämst kan vi konstatera ett den 

gemensamma nämnaren för dessa var att de saknade diffusionsspärr. Detta resultat var helt 

väntat. Samtliga isoleringsmaterial med undantag för kutterspån fick underkänt i WUFI Bio 

och när det gäller kutterspån så fick denna konstruktion förvisso grön lampa men en betydligt 

högre förväntat mögeltillväxt än fallet med diffusionsspärr. Här har vi en av studiens mer 

generaliserbara slutsatser: ”-Använd diffusionsspärr till denna typ av takkonstruktion!” 

Slutligen bör man såklart fundera på hur väl denna profetia stämmer med verkligheten. Man 

skulle kunna jämföra WUFI-beräkningarna med en väderprognos över lång tid. Ju mer korrekt 

data som matas in desto mer tillförlitlig blir prognosen. Eftersom WUFI använder sig av en 

modell som innebär begränsningar och förenklingar som skiljer sig från verkligheten blir 

simuleringen aldrig helt verklighetstrogen. T.ex. räknar inte WUFI med konvektion genom 

materialskikten vilket naturligtvis skulle kunna förekomma. Man brukar därför normalt ha en 
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ett vindskydd mellan isoleringen och luftspalten vilket inte behövts i WUFI-beräkningarna. 

Luftomsättningen i luftspalten är som sagt en grov uppskattning som om den vore helt fel skulle 

påverka resultatets tillförlitlighet. Likaså är begränsningar i WUFI Bio som tidigare avhandlats 

av betydelse när det gäller bedömning av mögelpåväxten. 

8.1 Hållbar utveckling 

Allt sedan den berömda Brundtlandrapporten 1987, då begreppet hållbar utveckling gjorde sin 

entré, har funderingar kring tillväxtens gränser fått stor spridning bland forskare och andra 

tyckare och tänkare. Den industriella revolutionen har banat väg för en modern tid där 

människorna dragit fram som hänsynslösa huliganer utan att reflektera kring sina fotavtryck. 

Hållbar utveckling innebär ett mer långsiktigt tänk där resursutnyttjandet inte sker på bekostnad 

av framtida generationers möjligheter. De tre dimensionerna av hållbar utveckling är ekologisk-

, social- och ekonomisk hållbarhet. Hur dessa olika aspekter kan vävas in en studie om fuktsäkra 

parallelltak kommer att diskuteras i detta avsnitt. 

Ekologisk hållbarhet på detta område skulle kunna uppnås genom t.ex. miljömedvetna 

materialval och låg energianvändning. Malmö är ju som bekant beläget på, med svenska mått 

mätt, sydliga breddgrader och välsignat med milda vintrar. Med detta i åtanke är det inte helt 

självklart att det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv är att använda mycket värmeisolering. 

Produktion och transport av byggmaterialen skulle kunna sätta större ekologiska fotavtryck än 

värmeförlusterna om isoleringen överdimensioneras. Byggmaterialens miljöpåverkan har inte 

ingått i frågeställningen varför detta endast behandlats i förbifarten. Målet har istället varit att 

undersöka de olika materialen ur ett fuktsäkerhetsperspektiv.  

Eftersom resultatet visar att skillnaden mellan olika material är mycket liten vid denna typ av 

ombyggnation blir miljöfrågan mer intressant än vad som var tänkt från början då denna skulle 

kunna få avgöra vid valet mellan två i övrigt likvärdiga material.  

Social hållbarhet är människornas behov och rättigheter. Att en lägenhet upplevs som trång 

och instängd är ett I-landsproblem. Visst finns det vissa rättviseaspekter här, som t.ex. de som 

framförts angående takhöjd och andelstal i en bostadsrättsförening, men dessa kan knappast 

betraktas som mänskliga rättigheter utan är snarare ett uttryck för avundsjuka grannar emellan. 

Problem som trångboddhet och annan social misär känns för dom flesta i dagens Sverige som 

ett ganska avlägset problem men är fortfarande en realitet i kåkstäder världen över. 

Boendesegregation är dock ett problem som är närvarande även hos oss och innebär att vissa 
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områden tillåts förfalla medans andra får blomma. I välbärgade områden sköts fastigheterna om 

och köken renoveras vart femte år för att följa rådande modetrender samtidigt som de gamla 

miljonprogramskomplexen inte ens får nödvändigt underhåll. Detta leder till fler och fler flyr 

dessa områden så fort de får ekonomiska möjligheter vilket leder till att situationen förvärras 

ytterligare. När folk med pengar och initiativ flyttar ut och ersätts av samhällets olycksbarn blir 

bostadsområdet än mindre intressant att investera i.  

Denna studie gör inte anspråk på att lösa detta problem utan konstaterar bara att det, för social 

hållbarhet, vore bra om denna typ av ombyggnationer och andra kvalitetshöjande insatser 

genomfördes även på hyresrätter. 

Ekonomisk hållbarhet handlar om att den ekonomiska utvecklingen inte ska ske på bekostnad 

av ekologisk- och social hållbarhet. Även om kanske inte Brundtlandrapporten uttryckligen 

säger att alla ska ha rätt till en mögelfri bostad borde detta rimligen falla inom tillväxtens 

gränser. För att detta ska vara möjligt krävs väl fungerande takkonstruktioner som dessutom är 

ekonomiskt hållbara. 

Byggnadsmaterialens beständighet är viktig del i detta sammanhang. Renoveringar är dyra och 

alla byggmaterial, utom möjligen stenvalvet i en gammal jordkällare, har en viss teknisk 

livslängd. En LCC-analys på de olika lösningarna skulle kanske vara en bra idé för att fastslå 

vilken av dessa som är mest ekonomisk över tid. 

Att hushålla med resurser är centralt inom ekonomisk hållbarhet. De flesta skulle nog hålla med 

om att det varken är en mänsklig rättighet eller ett grundläggande behov att öppna upp 

innertaket till nock. Högt i tak har tidigare varit en statusmarkör förbehållet de priviligierade 

samhällsklasserna. Så är inte längre fallet då var och varannan medelklass Svensson lägger ner 

betydande resurser i form av tid och pengar för att förvandla sitt torp till ett chateau de 

Versailles. Detta borde rimligen få inflationsliknande effekter när grannarna ständigt försöker 

trumfa varandra och igång är karusellen av konsumtion. Den israeliska historikern och 

författaren Yuval Noah Harari beskriver i sin bok Homo Deus hur gräsmattan utvecklats från 

att under medeltiden varit furstarnas sätt att visa sin ekonomiska överlägsenhet till idag då så 

gott som alla som har hus också har en gräsmatta. I Sverige har vi gott om färskvatten till våra 

gräsmattor men på andra håll i världen är detta ett problem. Bra bok för övrigt.  

Att resursslukande saker som onödiga renoveringar och gräsmattor går från att vara 

lyxkonsumtion till att betraktas som självklarheter är ett problem ur ett hållbarhetsperspektiv. 
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Det visar tydligt att vi, även om vi känner till hållbarhets begreppet, inte är beredda att avstå 

från den statuskapprustning som blivit norm i dagens samhälle.  

9. Slutsats 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att parallelltaket kan byggas om utan att 

transmissionsförlusterna ökar genom att lite tjockare isolering används. Ska man däremot 

kompensera för ökade ventilationsförluster vid bibehållen luftomsättning per volym enligt de 

äldre BBR-kraven krävs andra förändringar. 

Valet av lämplig konstruktionslösning är inte helt självklart då ingen av de undersökta 

materialen bjöd på någon direkt promenadseger. Faktum är att skillnaden ur ett 

fuktsäkerhetsperspektiv är så liten att den kanske rent av bör försummas och att 

uppmärksamheten bör riktas mot andra aspekter såsom miljö- och hälsohänsyn och även 

materialkostnader och byggtider m.m. Kutterspån är till exempel ganska besvärligt att få på 

plats vid denna typ av taklösning och kommer, eftersom den inte presterar märkbart bättre än 

sina konkurrenter, sannolikt att väljas bort av det skälet. Kutterspån hade även den högsta 

bygghöjden. 

På tal om bygghöjd så har konstruktionerna med linfiberisolering en viss fördel då dessa 

klarar sig på ett par cm tunnare isolering med samma U-värde som de övriga. Även denna 

skillnad är ganska liten och bör inte helt på egen hand få avgöra.  

Mera generaliserbara slutsatser är t.ex. konstaterandet att diffusionsspärr inte är någon myt. Den 

gör stor skillnad och behövs för 3 av de 4 undersökta isoleringsmaterialen. Vi ser också att 

konstruktioner med variabel ångspärr blir snabbare av med sin byggfukt och ställer in sig efter 

sin omgivning snabbare än konstruktioner med vanlig diffusionsspärr.  

Vidare fastslås att en ökad isolering leder till högre fukthalter i konstruktionens yttre delar om 

inget annat ändras. Sker detta dessutom i kombination med ökad ventilering i luftspalten 

kommer klimatet vid råsponten alltmer likna den som råder utomhus. Enligt WUFI Bio innebär 

en sådan förändring ökad risk för mögelpåväxt. 
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Bilaga 1. Temperatur och Relativ fuktighet i råsponten för Fall 10 (Vanlig plastfolie) 

 

  



 

69 

 

Bilaga 2. Temperatur och Relativ fuktighet i råsponten för Fall 11 (Variabel ångspärr) 
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Bilaga 3. Temperatur och Relativ fuktighet i råsponten för Fall 12 (Ingen ångspärr)
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Bilaga 4. Vatteninnehåll, Kritiskt vatteninnehåll och förväntad mögeltillväxt för Fall 12 

 

 

Bilaga 5. Förväntad mögeltillväxt för olika luftspalter (Fall 1-6) 
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Bilaga 6. Temperatur, Relativ fuktighet och Solinstrålning för Lund 
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Bilaga 7. Klimatanalys för Lund 
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Bilaga 8. Klimatdata för inomhusklimatet 

 

 

 

  



 

75 

 

Bilaga 9. Värmeberäkningar 

𝑞𝑡,𝑏𝑒𝑓 = 𝑈𝑏𝑒𝑓×𝐴𝑜𝑚,bef×∆𝑇  = 0,157 × 4,70 × 16,30 × 16,86 = 202,80W 

𝑞𝑡,𝑛𝑦 = 𝑈𝑏𝑒𝑓×𝐴𝑜𝑚,ny×∆𝑇  = 0,157 × 5,76 × 16,30 × 16,86 = 248,50W 

𝑞𝑣,𝑏𝑒𝑓= p𝑏𝑒𝑓 × c × ρ × ∆𝑇 = 0,0377 × 1000 × 1,2 × 16,86 = 762,70W 

𝑞𝑣,𝑏𝑒𝑓= p𝑛𝑦 × c × ρ × ∆𝑇 = 0,0450 × 1000 × 1,2 × 16,86 = 909,40W 

𝑞𝑡𝑜𝑡,𝑏𝑒𝑓 = 𝑞𝑡,𝑏𝑒𝑓+𝑞𝑣,𝑏𝑒𝑓  = 202,80 + 762,70 = 965.50W 

𝑞𝑡𝑜𝑡,𝑛𝑦 = 𝑞𝑡,𝑛𝑦+𝑞𝑣,𝑛𝑦  = 248,50 + 909,40 = 1 157,90W 

Skillnad: 𝑞𝑡𝑜𝑡,𝑛𝑦 – 𝑞𝑡𝑜𝑡,𝑏𝑒𝑓 = 1 157,90 – 965,50 = 192,40W 

Luftvolymerna och takets nya bredd kan beräknas med hjälp av figur 13 och kännedom om att 

lägenhetens area är 120m2.  

 

Figur 22. Måttsatt sektion över lägenheten 

Geometrin i figur 13 ger följande: 

Eftersom lägenhetens area A = 120m2 och bredden är 7,36m blir längden l  
120

7,36
= 16,30m 



 

76 

 

Vbef = arean för den befintliga sektionen × 16,30m = (7,36×2,40 − 2×
(2,40−1,65)×(

7,36

2
−

4,70

2
)

2
)×16,30 = 271,70𝑚3 

Vny = arean för den nya sektionen × 16,30m = (7,36×1,65 +  
(2,40+1,35−1,65)×7,36

2
) ×16,30 = 323,90𝑚3 

Med en ventilation motsvarande 0,5oms/h beräknas luftflödet enligt: 

pbef = 
271,70

2×3600
 = 0,0377[

𝑚3

𝑠
] och pny = 

323,90

2×3600
 = 0,0450[

𝑚3

𝑠
] 

Eftersom transmissionsförlusterna i det nya taket qt2 ska vara lika stort, eller lägre, som qt1 kan 

följande samband användas för att fastställa högsta tillåtna U-värde på det nya taket: 

qt1 = qt2 

Ubef × bbef × l × ∆𝑇 = Uny × bny × l × ∆𝑇  

Temperaturskillnaden ∆𝑇 och längden l försvinner och följande samband erhålls: 

Uny = Ubef × 
𝑏𝑏𝑒𝑓

𝑏𝑛𝑦
 

Med hjälp av det nuvarande takets U-värde och bredd bbef samt det nya takets planerade bredd 

bny kan således det nya takets högsta tillåtna värmegenomgångskoefficient beräknas.  

Figur 13 ger:  bbef = 4,70m och bny = 2× 2,88 = 5,76m 

U-värdet Ubef = 0,157 [
𝑊

𝑚2𝐾
] för den befintliga takkonstruktionen erhålls genom WUFI-

beräkningar av grundfallet (figur 14 och figur 15) i kapitel 7.2.1 

 


