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Sammanfattning 

Fuktproblem är bland de vanligaste problemen som ett hus kan utsättas för. Problem i form av fukt leder ofta 

till skador eller tillväxt av oönskade mikroorganismer i husets konstruktion. Hus som drabbats av problem i 

samband med fukt kan ha en negativ inverkan på inomhusmiljön och hälsan för de människor som vistas i 

husen samt försämra konstruktionens hållfasthet. Enligt en undersökning publicerad av Boverket år 2010 är 

cirka 36 % av alla byggnader i Sverige utsatta för fukt- och mögelskador, flest skador påvisas i småhus. I 

småhusen är takets vindsutrymme den mest utsatta delen. Åtgärdskostnaden för fuktskadorna i drabbade 

småhus uppskattas till en kostnad om 91,2 miljarder kronor. Uppkomsten av problemen beror på många 

olika faktorer. Väder och klimat är av stor betydelse för hur ett hus utsätts för oönskad fukt. Nederbörd, 

luftfuktighet, temperatur, vindhastighet och vindriktning är några faktorer som är bidragande. 

Idag finns ett stort fokus på att bygga energisnåla hus medfört av allt hårdare krav om energiförbrukning. 

Sektorn för bostäder och service står för upp till 40 % av Sveriges totala energianvändning. I frågan om mer 

energisnåla byggnationer har nya idéer växt fram under åren, och ett typiskt exempel är lågenergihus. 

Lågenergihus är projekterade som täta och välisolerade hus i syfte att minska husets svinn av värmeenergi 

och därmed minskad energiåtgång för att vara i drift. Det debatteras flitigt om lågenergihus löper större risk 

att drabbas av fuktproblem än traditionella hus på grund av konstruktionens täthet och större mängd 

värmeisolering. Teoretiskt sett löper lågenergihus en större risk för att drabbas av fuktproblem i form av 

mikrobiell tillväxt men beroende på utformning och med hjälp av kunskap kan problemen undvikas.  

Kallvindar utgör ett vindsutrymme där klimatet i utrymmet liknar klimatet utomhus. Tidigare studier visar 

en trend att kallvindar har en ökad risk att utsättas för mögelsvamp på grund av fuktproblem. Ett 

lågenergihus med kallvind bör, enligt ovanstående, utgöra en stor risk att drabbas av fuktproblem.  

I denna studie har en fuktanalys genomförts av en kallvind i ett lågenergihus. Huset är placerat i Molkom, 

Värmland, och är relativt nybyggt. Målet med analysen var att undersöka om delar i kallvinden löpte risk att 

drabbas av fuktproblem i form av påväxt av mikroorganismer i relation till vädrets faktorer. Analysen 

utgjorde två separata metoder: en praktisk mätstudie där fuktmätare fästs i takstolarna inom kallvinden för 

att mäta fukthalt i takstolarna samt relativ luftfuktighet och temperatur i dess omgivning. I husets närhet 

placerades en väderstation i syfte att jämföra väderdata med data från mätare placerade i vindsutrymmet och 

hur vädret påverkar klimatet i vindsutrymmet. Väderstationen gav data för temperatur, luftfuktighet, 

nederbörd, vindhastighet och vindriktning utomhus. Den andre metoden var att utföra en värme- och 

fuktsimulering i programmet WUFI. I programmet genomfördes en simulering av kallvinden. Simuleringen 

presenterade fuktdata under samma tid som den praktiska studien avsett samt under kommande 5 år.  

Uppmätt data från mätare, väderstation och WUFI sammanställdes för att analyseras utifrån framtagna 

kritiska värden för mikrobiell tillväxt. Värden för faktorer som beaktades för att genomföra analysen och 

den slutliga bedömningen var: relativ luftfuktighet, temperatur och fukthalt i material.  



Ur studien framgår det att kallvinden inte utgör någon risk att drabbas av problem i samband med 

mögelsvampstillväxt trots kritiska värden under vissa perioder. Vädret visade sig att ha en stor inverkan på 

klimatet i vindsutrymmet.  

Den relativa luftfuktigheten i vindsutrymmet ökar då nederbörd förekommer samt när kraftiga, sydvästliga 

och sydliga vindar råder. Den relativa luftfuktigheten i vindsutrymmet ökar väsentligt då nederbörd sker i 

kombination med sydliga vindar. 

Då nederbörd förekommer sjunker temperaturen i vindsutrymmet. Temperaturen i vindsutrymmet visar inga 

tydliga samband med vindens riktning eller hastighet  

Fukthalten i takstolsvirket i vindsutrymmet ökar under nederbördsperioder samt när sydliga eller nordliga 

vindar råder. Vindens hastighet visar ingen påverkan för fukthalten.  

Den relativa luftfuktigheten i vindsutrymmet liknar den relativa luftfuktigheten utomhus.  

Temperaturen i vindsutrymmet liknar den temperatur som råder utomhus.  

Fukthalten i takstolarnas virke förhåller sig inte tydligt i samband med relativ fuktighet och temperatur 

utomhus. 

 

Abstract 

Issues related to moisture are one of the most common problems buildings are exposed to. Moisture issues 

have a tendency to lead to damage and growth of unwanted microorganisms on the buildings structure. 

Buildings troubled of issues related to moisture may have a negative impact on the indoor environment, the 

health of the people living there and the abrasion resistance of the structure. According to a research 

published by Boverket in 2010, approximately 36 % of all buildings in Sweden suffers from damage and 

mold in relation with moisture, most troubled by these kind of issues are small houses. More specifically, the 

attic in small houses is the most troubled part. The cost of maintenance for the damage caused by moisture is 

estimated to 91,2 billion SEK. The origin of moisture issues can depend on several different factors. 

Weather and climate are of great meaning if a building will be exposed to moisture issues. Precipitation, air 

humidity, temperature, wind speed and wind direction are some contributing factors.  

Today, constructing energy-saving buildings is a hot topic and a consequence of the more strict regulations 

regarding energy consumption. The sector of construction and service stands for approximately 40 % of 

Swedens total consumption of energy. Due to the topic of houses with a low consumption of energy, new 

ideas have come forward through the years and a typical example is the concept: Low energy house. Low 

energy houses are projected as dense houses with a high amount of insulation included with purpose to 

minimize the loss of thermal energy. Debates regarding how low-energy house has an increased risk to 

exposure of moisture issues than traditional houses as a consequence to a more dense structure, is common. 



Theoretically, low-energy houses have an increased risk for exposure but it can be avoided depending on the 

layout of the house and knowledge of moisture issues.  

Cold attics constitute a room in the attic where the climate has a resemblance to the outdoor climate. Former 

studies show a trend that cold attics have an increased risk for exposure of mold growth as a consequence to 

moisture issues. A low-energy house with a cold attic should, according to what is stated above, make a 

great risk for exposure of moisture issues.  

In this study a moisture analysis is performed of a cold attic in a low-energy house. The house is located in 

Molkom, Värmland and is relatively new-built. The goal with the analyzation is to examine if parts of the 

cold attic has a risk to be exposed to mold due to moisture issues and with relation to weather factors. The 

analyze was performed using two separate methods: a field study where moisture-measuring equipment was 

attached to the roofs trusses inside the cold attic in order to measure moisture ratio in these, relative air 

humidity and temperature in the surroundings of the trusses. A weather station was set up in the closeness of 

the house in purpose to be able to compare weather data to the data recorded by the measuring equipment in 

the attic. The weather station measured temperature, relative air humidity, precipitation, wind speed and 

wind direction from the outdoor climate. The second method was based on performing a thermal and 

humidity simulation using WUFI. In the program a simulation of the cold attic was performed. The 

simulation presented moisture data during the same interval as the field study and for the further five years 

to come.  

Measured data from measuring equipment, weather station and WUFI was compiled in order to be analyzed 

using produced, critical values for mold growth. Factors of values which was used for performing the 

analysis and the final evaluation was following: Relative air humidity, temperature and moisture ratio in the 

wood of the roofs trusses.  

The study showed that the cold attic does not make a risk for being exposed to issues regarding mold growth 

thus reign of critical values during some of the periods of the interval. The outdoor climate indicated to have 

a controlling effect on the climate in the attic.  

The relative air humidity in the attic rises when precipitation occurs and also when powerful, southwestern 

and southern winds reigns. The relative air humidity in the attic increases substantially when precipitation 

occurs in combination with southern winds.  

As precipitation occurs in itself, the temperature drops in the attic. Temperature in the attic does not show 

any noticeable connection to wind direction or speed.  

The roof trusses moisture ratio increases during periods of precipitation and also when southern or northern 

winds reigns. Wind speed does not show any noticeable connection with how the moisture ratio differs.  

The relative air humidity in the cold attic has a close resemblance to the relative air humidity outside.   

The temperature in the cold attic has a close resemblance to the temperature outside.   



Moisture ratio in the roof trusses does not show any noticeable connection to relative air humidity and 

temperature outside. 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

 

Idag ses energieffektivisering som ett prioriterat område vid nybyggnationer, i syfte att uppnå flera olika 

miljökvalitetsmål. Anledningen till att energieffektiviseringen för byggnationer ses som ett prioriterat ämne 

idag, reflekteras över att sektorn för bostäder och service står för upp till 40 procent av landets 

energianvändning (Naturvårdsverket, 2016). 

Genom olika tekniska åtgärder som finns idag, är energieffektivisering vid byggnationer mycket möjliga för 

att uppnå miljökvalitetsmålen på längre sikt. En specifik åtgärd är att bygga lågenergihus som bland annat 

konstrueras med tjockare isolertjocklek för att uppnå en lägre energianvändning för huset. 

Skillnaden mellan konventionella hus och lågenergihus i avseende på konstruktion är att högre krav behöver 

ställas på en lågenergihuskonstruktion. Anledningen till de högre ställda kraven är, bland annat, att större 

mängd isolering behövs i husets klimatskärm för att uppnå lågenergihus-standard. Med ett tjockare 

klimatskal är det särskilt viktigt att eventuell byggfukt i de material som används i konstruktionen torkats ut 

innan de byggs in. Lågenergihusstandard uppnås bland annat genom ett krav om maximal värmeförlust, 

vilket också är, enligt Sveriges Centrum för Nollenergihus (2012), den viktigaste aspekten för ett 

lågenergihus. 

Fuktskador är bland de vanligaste problemen i byggnader. Fuktskador i hus kan bidra till både ekonomiska 

problem och en negativ påverkan på inomhusklimatet vilket, med stor risk, kan medföra ohälsa bland de 

boende (Boverket, 2010). Världshälsoorganisationen WHO anger att det finns tillräckligt med bevisning för 

att styrka att boende i fuktiga och mögliga miljöer har ökad risk för symptom i exempelvis luftvägar. Mer än 

1000 barn under fyra års ålder drabbas varje år av astmasymtom som är relaterat till fukt och mögelskador i 

bostaden (Akademiska sjukhuset, 2007, Ejner & Nilsson 2008). Enligt en undersökning av Boverket från 

2010 finns det fukt- och mögelskador som efter tid kan ha negativ påverkan för inomhusmiljön i 751 000 

befintliga byggnader vilket utgör en procentandel på 36 procent av samtliga byggnader i Sverige. De värst 

skadedrabbade delarna av husen är vindar som uppgår till ca 21 procent. Totalkostnaden för att åtgärda alla 

skador orsakade av fukt uppgår till en summa av 101,3 miljarder kronor (Boverket, 2010). 

Lågenergihus med kallvind borde, teoretiskt sett, ha en ökad risk för fuktproblem eftersom desto kallare 

vindsutrymmet är desto svårare är det för ventilationsluften att föra bort fukten. Om varmare utomhusluft 

ventileras in i vindsutrymmet avger denna sin burna fukt då den kyls ner eftersom kallare luft har en sämre 

kapacitet att bära fukt än varm. Isoleringens dimension är betydligt större i lågenergihus än i traditionella 

konstruktioner vilket innebär att mindre spillvärme når vindsutrymmet. Detta innebär att risken för 
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fuktproblem ökar. "En kallare lufttemperatur ökar vindsutrymmets relativa fuktighet eftersom risken för 

kondens ökar, vidare minskar ventilationens möjlighet att bortföra överskottsfukt då luftens mättnadsånghalt 

sjunker med temperaturen" - Ahrnens & Borglund (2007). 

Vädrets påverkan på huset är också en bidragande faktor till risk för fuktproblem. Största mängden 

nederbörd faller under sommaren eftersom det oftast finns större mängd vattenånga vid högre temperatur 

jämfört med när lägre temperaturer råder. Hur hotfull nederbörd är på huset beror på regnmängd, intensitet, 

varaktighet och husets material, gällande kapillärsugande förmåga, otätheter och ytstruktur (SP, 2016). 

Hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla i en viss 

temperatur kallas den relativa fuktigheten, RF. RF varierar beroende på olika faktorer exempelvis: 

geografiskt läge, temperatur och årstid. Dock är RF högre på vintern och kan då uppnå 85-95% i januari 

månad och som lägst under sommaren, 70-80 % under juli. Dessa förhållanden råder på de flesta håll i 

landet (SMHI 2017). 

När luften kyls ner ökar RF, och när luften värms upp minskar det, vilket betyder att RF är kopplad till 

temperaturen. Det vill säga att luft med hög fuktighet som kyls ned riskerar att kondensera och då ökar 

möjligheterna till mögelpåväxt (SMHI, 2013a). 

Då tidigare studier visar på att en kallvind i ett lågenergihus löper större risk att utsättas för mögelangrepp i 

samband med fukt, är det essentiellt att ta reda på vilka delar i taket som tar störst skada vid problem. För att 

undersöka om risken för fuktproblem råder används vanligtvis en fuktmätare. I en artikel från Sveriges 

provnings- och forskningsinstitut (2006b) redovisas att vid fuktmätning på en kallvind är det i synnerhet 

relevant att undersöka fukthalten i underlagstaket, särskilt om konstruktionen har ett underlagstak bestående 

av organiskt byggmaterial som exempelvis trä, vilket är ett vanligt alternativ. Artikeln är upprättad i 

samband med ett uppdrag från Boverket som innebar att bestämma kritiska fukttillstånd i olika 

byggmaterial.  

För att undersöka risken för fuktproblem i en takkonstruktion bör, rimligtvis, fuktmätare placeras på de 

platser i konstruktionen där risken är mest påtaglig. I en takkonstruktion gäller följande platser: sidor mot 

norr samt vid takfoten, och där i, eventuella organiska material exempelvis trä (Bärtås 2015).  

I Sverige, där utvecklingen i byggbranschen går mot allt tätare och mer energisnåla hus, har diskussioner 

angående fuktskador uppstått. En bred kunskapsbank finns inom ämnet, trots detta debatteras ofta om 

lågenergihus utgör en ökad risk för fuktskador gentemot ett traditionellt hus. Om risken finns utgör det att 

kommande studier eventuellt blir underlag för att undvika fuktproblemen i framtida hus, som i sin tur leder 

till stora ekonomiska besparingar och en minskad hälsorisk.  
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1.2 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om en konstruktion med kallvind i ett lågenergihus är en 

riskkonstruktion gällande fuktproblem.  

1.3 Mål 

 

Målet med studien är att studera den relativa fuktigheten och temperaturen i luften på en kallvind samt 

fukthalten i dennes takkonstruktion, för att vidare, analysera och bedöma huruvida kallvinden löper risk för 

fuktproblem. Detta sker i förhållande till vädrets faktorer (luftfuktighet, vind, nederbörd och temperatur).  

1.4 Problemformulering 

 

Finns det en risk att takkonstruktionen i kallvinden utsätts för angrepp av mögelsvamp under avsedda 

mätperioder?   

 

Av de delar av kallvinden som undersöks i denna studie – är det någon del som påtagligen visar sig ha en 

större risk för mögelangrepp? 

   

Hur påverkas den relativa luftfuktigheten, temperatur och fukthalt i virke inom vindsutrymmet av 

vindriktning, vindhastighet och nederbörd?  

 

Hur påverkas den relativa luftfuktigheten, fukthalt i virke och temperaturen i vindsutrymmet av temperatur 

och relativ luftfuktighet utomhus?   

 

Vilken påverkan har vindriktning och vindhastighet i kombination med nederbörd på den relativa 

luftfuktigheten i vindsutrymmet?  

 

Finns det en risk att kallvinden drabbas av mögelsvamp under framtida år? 

1.5 Metod 

 

Examensarbetet inleds med en teoretisk studie där bakgrundsinformation hämtas främst från tryckt litteratur 

och elektroniska rapporter i syfte att producera en relevant problemformulering. 

Huset som projektet avser att undersöka är beläget i centrala Värmland, i Molkom. Huset är uppfört som ett 

välisolerat, 1-plans, lågenergihus med en stomme, huvudsakligen, av trä. För ventilation används ett från- 

och tilluftssystem som även används som uppvärmningssystem tillsammans med en vattenmantlad 

pelletskamin och solvärme. Takkonstruktionen är ett kallt tak med fackverk av trä och är den avsedda delen i 
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huset där fukt- och temperaturmätningarna utförs. Den praktiska studien innebär att flera fuktmätare 

monteras i takkonstruktionen på husets kallvind. Senare kommer mätdata analyseras och jämföras med 

förhållandet på uteklimatet. För att undersöka den relativa fuktigheten, temperatur, vindhastighet och 

vindriktning utomhus kommer en väderstation monteras i husets närhet.  

Utöver mätningarna utförs även en värme- och fuktsimulering av husets tak med hjälp av datorprogrammet 

WUFI (Wärme- Und Feuchte Instationär). I programmet uppförs en 2D-modell av takkonstruktionen med 

ingående material för att möjliggöra en undersökning av värme- och fukttransport under en längre period än 

den praktiska mätningen avser. Ur programmet tas färdiga klimatvärden för husets omgivning.  
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2. Fuktteori 

 

Relativ luftfuktighet 

Kall luft kan bära mindre vattenånga jämfört med varm luft. För att ange ett aktuellt fukttillstånd används 

begreppet relativ fuktighet (RF) som anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad 

luften maximalt kan innehålla vid en specifik temperatur. RF anges i procent (%) (Hagentoft 2003). 

Ånghalt, mättnadsånghalt och daggpunkt 

Vattenmassa per volym luft kallas för ånghalt, vilket också kan beskrivas som mängden vatten i luften. 

Mättnadsånghalt är en benämning på luftens maximala kapacitet att bära vatten vid en viss temperatur och är 

därför starkt temperaturberoende (Hagentoft 2003).  

Daggpunkt är en benämning för den temperatur som krävs för att RF = 100 %.  

Kondensvatten 

När vattnet överskrider luftens kapacitet att bära vatten överskrids mättnadsånghalten, och fuktöverskottet 

förvandlas till kondensvatten. Detta scenario kan ske i byggnader där varm inomhusluft möter kalla ytor i 

konstruktionen, exempelvis på vinden (Hagentoft 2003). 

Fukttillskott  

Fukt finns i tre olika former – gas, vätska och fast form. Ett mått på mängden vattenånga som luften 

innehåller är ånghalt och mäts i gram per kubikmeter. Eftersom olika aktiviteter råder inomhus 

(fuktproduktion), exempelvis att duscha, blir ånghalten i regel högre inomhus än utomhus. Det vill säga att 

det uppstår ett så kallat fukttillskott som beskriver ånghaltens skillnad mellan inomhus och utomhus. 2-4 

g/m3 är ett normalvärde som används vid beräkningar för fukttillskott (Hagentoft 2003). 

2.1 Fukttransport 

 

De fukttransporter som förekommer i en konstruktion, till exempel en vägg eller ett tak sker genom 

diffusion eller konvektion. Både diffusion och konvektion sker i ångform (RISE, 2017). 

2.1.1 Konvektion  

 

Vattenånga som följer med en luftström är en fukttransport vid benämningen konvektion (figur 1). 

Luftströmmen är ett resultat av lufttrycksdifferensen mellan en byggnadsdels båda sidor som sker genom 

otätheter i denne. Eftersom det finns fukttillskott i inomhusluften har konvektionen en stor inverkan på 

vindsutrymmet (figur 2) (SP, 2003). 
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Figur 1.  Vattenånga, till följd av konvektion, tränger genom en otäthet i en byggnadsdel (Träguiden 2003).  

Tryckskillnader beror på ett flertal olika faktorer – vindtryck, temperaturskillnader samt tryck skapat av 

mekanisk ventilation. Det har stor betydelse om luften transporteras från varmt till kallt eller tvärtom 

eftersom transporter från varmt till kallt ger upphov till höga relativa fukthalter. När luften istället 

transporteras från kallt till varmt uppstår ett torkande förlopp som inte ger upphov till någon skaderisk 

(Nevander & Elmarsson 2006). 

Ett övertryck skapas i byggnadens övre delar på grund av den termiska drivkraften. Den termiska drivkraften 

uppstår genom temperaturskillnader och beror av att kall luft är tyngre än varm. Om det är varmt inne och 

kallare ute, vilket är ett vanligt förhållande i Sverige, "trycker" utomhusluften mot huset då luften strävar 

efter en jämn temperatur. Byggnadens höjd, temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften är de 

två faktorer som har inverkan på den termiska drivkraften. Ökad höjd eller temperaturdifferens resulterar i 

ett högre lufttryck (Mattisson & Holck-Clausen, 2014). 

2.1.2 Diffusion 

 

Diffusion är en fukttransport i ångform. Denna typ av transport inträffar om mängden ånghalt är olika 

inomhus och på kallvinden (figur 2). Drivkraften bakom transporten är att luften vill skapa jämvikt mellan 

till exempel vindsutrymmet och inomhus. Luften inomhus transporteras därför genom eventuella otätheter i 

vindsbjälklaget, med en högre innehållande fukthalt, upp till vindsutrymmet (Träguiden 2003).  

 

 

Figur 2. Diffusion. (Träguiden 2003) 
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2.2 Fukt i material 

 

Ur ett byggtekniskt perspektiv kan vatten i material förekomma som antingen fysikaliskt eller kemiskt 

bundet vatten. Vatten kan bindas mer eller mindre fast till olika byggnadsmaterial. Ett exempel på kemiskt 

bundet vatten är kristallvattnet i gips som är så pass fixerat att det inte nödvändigtvis behöver tas upp i 

begreppet fukt eftersom det inte ger upphov till fuktvandring. Det fysikaliskt bundna vattnet är det vi i 

normala fall brukar kalla för fukt. Detta vatten befinner sig i ett materials hålrum och porer.  

Om ett material omges av fuktig luft kan vattenmolekyler (vattenånga) med tiden tränga sig in i materialet 

där de kan fångas in av porerna. Fukt som lagras i materialet på detta sätt genom kontakten med fuktig luft 

kallas hygroskopisk fukt. 

Det finns alltid en form av balans mellan tillståndet i omgivningen och fukttillståndet inne i materialets 

porer. Följande tre fall kan motsvara förhållandet: 

 Jämvikt, materialet befinner sig i jämvikt med omgivningen, det vill säga att lika mycket vatten 

upptas som avges per tidsenhet. 

 Torkning, materialet avger vatten till omgivningen. 

 Uppfuktning, materialet upptar fukt från omgivningen (Nevander & Elmarsson 2006). 

Fukthalt och fuktkvot 

Fukthalten är ett mått på mängden vatten (kg) som finns per volym (m3) i ett material. Fuktkvoten u är 

förhållandet mellan fuktinnehåll i kg och mängden torrt material i kg. Mängden fukt som finns inuti ett 

material kan benämnas på diverse sätt, men begreppet fukthalt w kommer användas i denna studie 

(Nevander & Elmarsson 2006). 

Fördelen med begreppet fukthalt är att den ger direkt information om hur mycket fukt som finns i materialet. 

Eftersom fukthalt i materialet och fukthalt i luften har samma dimension underlättas också beräkningar.  

2.3 Konsekvenser av fuktproblem  

2.3.1 Mögel 

 

Med tiden bryts allting i naturen ned. Detta till konsekvens av termodynamikens andra huvudsats: Allting 

går mot en större oordning om dess system inte får en tillförsel av energi. Denna process kallas för entropi 

(Hagentoft, 2003). Det betyder att, för att hämma nedbrytningsprocessen krävs aktiva åtgärder. 

Nedbrytningsprocesserna kan delas upp i tre olika kategorier: 

 Biologisk nedbrytning 

 Fysikalisk nedbrytning 
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 Kemisk nedbrytning 

Svampar, insekter och bakterier står för den biologiska nedbrytningen och denna sker framförallt i organiska 

material, exempelvis trä (Hagentoft, 2003). Svampar lever naturligt i miljön och är en viktig del av det 

naturliga kretsloppet där dess funktion är att bryta ner dött material. Mögel är svampar som frodas på fuktiga 

ytor. Svamparna får sin näring och tillväxt genom att bryta ner den underliggande ytan den har fäst sig på. 

Under tillväxten skickas sporer ut från svamparna för att föröka sig (figur 4). Det är också viktigt att 

upprätthålla en ren yta på inbyggda material då nedsmutsning av ett materials yta ger fördelaktiga 

förutsättningar för att mögelsvamp skall kunna växa. Med hjälp av vind transporteras sporerna till andra ytor 

i väntan på ett gynnsamt klimat för att sedan kunna växa. För att mögel ska växa krävs en relativ 

luftfuktighet som överstiger 75 % i luft eller 17 % fuktkvot i materialet (Rylander, 2008). Om materialet är 

av trä är risken för mögelangrepp, med en fuktkvot under 20 %, liten. Fuktkvoten avser mängden vatten i 

förhållande till massan av tort trä (Träguiden, 2003). Mögelsvamp trivs som bäst i en miljö där temperaturen 

är mellan 20-30 grader Celsius, gynnsamma förhållanden för tillväxt varierar för olika typer av svampar. 

Vid lägre temperatur blir tillväxten betydligt långsammare eller obefintlig. Tillväxten av mögelsvamp beror 

även på surhetsgraden i dess omgivning (Hagentoft, 2003).  

För mögeltillväxt krävs bland annat 75 % relativ luftfuktighet och temperaturer mellan – 5 och 55 grader 

Celsius (Träguiden, 2003).  

 

Figur 3. Kritisk fuktnivå för trä. Förhållandet mellan fuktnivå, temperatur och varaktighet (L-O Nilsson, 2014). 

Tillväxt av mögelsvamp är liksom övriga växters tillväxt, tidsberoende (figur 3). Under optimala 

förhållanden är det möjligt för många arter att reproducera sig inom ca ett dygn. Det vill säga att inom ett 

dygn har tillväxten av en svampspor lett till en ny spor-produktion. Men i praktiken tar det oftast längre tid 

innan ny tillväxt sker och i regel krävs cirka 5-8 veckor, förutsatt att de gynnsamma förhållandena består. 

Etableringshastighet är beroende på hur pass stor exponeringen av levande sporer är (Mattsson, 2004). 
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Sammanfattning av faktorer för att tillväxt av mögelsvamp skall kunna ske i trä: 

 Tillgång till näring (organiskt material).  

 Tillgång till vatten (minst 75 % relativ luftfuktighet eller minst 20 % fuktkvot i materialet).  

 Temperatur: (-5 till +55°C). Gynnsam temperatur: (20 till 30°C) 

 Tid (Ca 5-8 veckor, förutsatt att klimatförhållandena består under denna period) 

Kommentar: Tilläggas skall att stora naturliga variationer kan förekomma vid tillväxten av mögelsvamp. Det 

finns många olika faktorer vilket medför att det är näst intill en omöjlighet för att fastställa hur tillväxten 

kommer att ske från fall till fall (Mattsson, 2004).  

 

Figur 4. Livscykel för mögelsvamp. ILL: Agneta Olsson-Jonsson, (SP, 2006a).  

 

2.3.2 Fysikalisk nedbrytning till följd av fukt 

 

Vid höga fukthalter i ett material som närmar sig dess mättnadsvärde samtidigt som temperaturen sjunker 

under noll kan vattnet i materialets porer frysa till is. När vattnet i porerna fryser till is expanderar vattnets 

volym och kan leda till frostskador på grund av att vattnet "spränger" materialet. Teoretiskt finns 

expansionsutrymme för isen om minst en tiondel av porerna är luftfyllda (Nevander & Elmarsson, 2006a).  

2.3.3  Kemisk nedbrytning till följd av fukt 

 

Relativa fukthalter i omgivningar som överstiger 60 % bidrar till risk att det sker angrepp på metaller, 

särskilt stål, i form av korrosion. Korrosion är en elektrokemisk process som kräver vatten eller hög relativ 

fuktighet och syre. Eventuella fästdon av metall som ej är förzinkade kan ta skada av hög, omgivande, 

luftfuktighet (Nevander & Elmarsson, 2006a).  
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2.3.4  Hälsoaspekter 

 

Fukt som leder till fuktskador i byggnader kan ge upphov till en hälsofarlig inomhusmiljö. I modernt 

byggeri talas det om så kallade "sjuka hus" och innebär att människor mår dåligt i till synes normala hus. 

Hälsoproblemen i samband med sjuka hus kan vara astma, allergi och illamående. Orsakerna till dessa 

problem är ännu oklara men det konstateras att biologiska faktorer så som mögel i kombination med 

otillräcklig ventilation, sannolikt är en medverkande faktor. Mögel kan utveckla en besvärande lukt och 

medföra allergier för de boende. Vanligen hänförs allergierna till förekomst av sporer från mögelsvampar i 

inomhusluften (Mattsson, 2004).  
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3. Hus och fukt 

 

Fram tills tvåhundra år sedan var balansen mellan människan och utnyttjandet av naturens resurser god.  

Men med teknikens utveckling och den industriella revolutionen under de två senaste seklen använder 

människan idag mer än vad naturens resurser har att erbjuda. Detta har resulterat i att energifrågan är i mer 

fokus nu än någonsin tidigare. Byggsektorn står som tidigare nämnts för cirka 40 procent av Sveriges 

energiförbrukning. En minskning inom denna sektor har därför stor betydelse i strävan mot ett mer 

energieffektivt samhälle (Karringer, 2008). 

3.1 Lågenergihus 

 

Det finns inga tydliga ramar för vad ett lågenergihus innebär till skillnad mot passivhus där ramarna är 

tydliga. Lågenergihus är ett samlingsnamn för energisnåla hus där exempelvis passivhus är en typ av 

lågenergihus. Däremot har Boverket olika krav som ska uppfyllas gällande energiförbrukning. Boverkets 

krav för energiförbrukning på ett år är satta till 55 kilowattimmar i hus med värmepump eller elvärme, och 

90 kilowattimmar med fjärrvärme, pellets eller vedeldning. "Lågenergihus kräver en välisolerad och tät 

byggnadskonstruktion för att undvika allt för stora energiförluster via transmission och infiltration" – 

(Boverket, 2011).  

Lågenergihus är ett samlingsnamn för byggnader som, i regel, kräver mindre energi för att drivas än hus som 

är byggda enligt det traditionella. Drivandet bakom utvecklingen av lågenergihus har varit dels höga elpriser 

men även tack vare dagens prioritering av klimatfrågor. De flesta lågenergihusen i Sverige är byggda som 

småhus eller flerbostadshus. Ett fåtal skolor i Sverige har också uppförts som lågenergihus. Lågenergihus 

benämns olika beroende på husets egenskaper och kvalitéer. Inom begreppet lågenergihus ingår därför flera 

olika typer av hus: passivhus, minienergihus, egenvärmehus, nollenergihus och plusenergihus 

(Blomsterberg, 2009).  

Vid projekteringen av ett lågenergihus är det lämpligt att använda sig av den så kallade "Kyotopyramiden" 

(figur 5). Figuren visar tydligt vilka områden som är viktigast att beakta ur energisynpunkt för att konstruera 

ett lågenergihus.  
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Figur 5. Kyotopyramiden, en vägledande modell vid projekteringen av ett lågenergihus (Swedisol, 2009).  

Pyramiden blir en vägledande symbol för projekteringsstadiet, där varje steg följs från botten till toppen av 

pyramiden (Blomsterberg, 2009).  

3.2 Kallvind i småhus 

 

Taket på ett hus utgör bland de viktigaste delarna i en konstruktions helhet. Om inte taket uppfyller sin 

funktion är risken stor att resterande delar av konstruktionen drabbas av skador, på grund av oönskad fukt. I 

synnerhet gäller detta i outnyttjade vindsutrymmen såsom i en kallvind och därför kräver denna typ av 

takkonstruktion regelbundna besiktningar i syfte att i tidigt skede upptäcka eventuella angrepp av insekter 

eller svampar (Träguiden, 2014).  

De flesta småhus i Sverige har en kallvind som är uteluftsventilerad (figur 6). Småhus med kallvind är en 

traditionell konstruktion och är än idag ett populärt alternativ vid nybyggnation. Största anledningen till att 

denna typ av konstruktion har uppkommit är för att förhindra en ojämn snösmältning på taket och 

istappsbildning längs takets takfot. Ventilationens funktion har alltså, ursprungligen och i första hand, inte 

varit till för att föra bort överskottsfukt eller för att behålla en torr miljö i vindsutrymmet (SP, 2006b).  

Vindsutrymmet i taket får ett klimat likt det som råder utomhus till följd av ventileringen. Takets 

underliggande bjälklag är därför, i regel, välisolerat för att förhindra eventuell överföring av värmeenergi 

från den varma inomhusluften till vindsutrymmet (SP, 2006b). 
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Figur 6. Vanligt utförande av ett tak med kallvind (SP, 2006b).  

Det kalla taket är ett resultat av ett välisolerat takbjälklag och att vindsutrymmet är uteluftsventilerad samt 

att ingen typ av värmekälla befinner sig på vinden. Det kraftigt isolerade bjälklaget ger möjlighet till en 

väsentlig minskning av husets totala energiförbrukning. Ett kallt tak innebär även att en relativt stor del av 

huset inte behöver värmas upp, till skillnad från ett varmt tak där isoleringen placeras parallellt längs 

yttertaket och skapar ett uppvärmt utrymme på husets vind. Idag är ventileringens huvudsakliga funktion på 

kallvinden att föra bort eventuell överskottsfukt och för att behålla en lägre temperatur i utrymmet (Ahrnens 

& Borglund, 2007).  

Med det välisolerade vindsbjälklaget blir klimatet på vinden ungefär som utomhus och därmed varierar med 

årstiderna. Detta innebär att det kommer förekomma en hög relativ fuktighet i vindsluften på nätterna under 

vinterhalvåret och risken att kondens bildas på underlagstaket är stor. Detta ger även förutsättningar för 

mögeltillväxt på underlagstaket, i synnerhet under höst och vår (SP, 2006b). 

I en artikel som är publicerad av SP (2006b) redovisas deras erfarenheter från skadeutredningar av kalla 

vindar. Fuktskador på kallvindar orsakas främst av följande: 

 Läckage av regn eller snö utifrån genom otätt yttertak. 

 Kondens på grund av fuktkonvektion (från fuktig inomhusluft). 

 Byggfukt (fukt i material när de byggs in). 

 Läckage från installationer placerade på vinden (värmeväxlare m.m.). 

Eftersom det finns fukttillskott i inomhusluften har konvektionen en stor inverkan på vindsutrymmet (figur 

7) (SP, 2006b).  
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Figur 7. Fukttransporter i en kallvind (Nilsson, 2009). 

3.3 Isolering vindsbjälklag 

 

Isoleringens tjocklek på vindsbjälklaget har stor betydelse för vindens klimat. Mycket isolering resulterar i 

att vinden blir kallare då inte lika mycket värme transporteras upp genom vindsbjälklaget till vinden, och 

kan vidare ge fuktproblem framför allt på underlagtaket men också på andra delar av vinden. 

En grads höjning av temperaturen resulterar i att den relativa fuktigheten sänks med 6 procent, det vill säga 

att temperaturen har en stor betydelse för den relativa fuktigheten (tabell 1) (SP, 1995). 

Tabell 1. RFs förhållande till temperaturen med start från ett klimat 0 oC och 90 procent relativ fuktighet (SP, 1995). 

 

3.4 Ventilation på kallvind 

 

Ventilationsluften som tas in via intagen i vindsutrymmet kan ha en högre relativ fuktighet än vad 

vindsutrymmets luft ursprungligen har vilken kan innebära risk för fuktskador. Detta kan exempelvis inträffa 

om uteluften har en temperatur på 0o C och har en relativ fuktighet på 95 procent. Det innebär att 

utomhusluften nästintill har uppnått sin mättnadsånghalt och bidrar istället med sämre fuktförhållande i 
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vindsutrymmet till följd av att eventuellt fuktöverskott kommer in via intagen och kondenseras på ytor inom 

vindsutrymmet (SP, 2006b).  

3.5 Byggfukt 

 

Byggfukt förekommer när organiska byggmaterial blivit utsatta för exempelvis regn men kan även 

förekomma i nyproducerat organiskt material. Trämaterial som oftast legat i ouppvärmda brädgårdar där 

uteluftens relativa fuktighet ligger mellan 70 - 90 % över året. Träets porer absorberar fukten i omgivningen 

och uppnår en liknande fukthalt som omgivningens relativa fuktighet på 70 – 90 %. Träet kommer därför 

avge fukt till vindsutrymmet innan det torkats ut om träets porer har en högre fukthalt än den omgivande 

luften. Tiden för att byggfukt ska torka ut varierar. Om materialet är i sämre kontakt, det vill säga instängt 

från omgivande luft eller om ånghaltskillnaderna är minimala kan fuktjämnvikt ta upp till flera år att uppnå. 

Materialet har under denna tid en förhöjd fuktighet vilket resulterar i en förhöjd risk för fuktskador. Risken 

för denna typ av fuktskador minimeras genom att lägga en ångtät plastfolie under bjälklagsisoleringen vilket 

innebär att fukten torkar ut nedåt mot byggnadens varma del. Detta motverkar byggfukt och fuktig 

inomhusluft att ta sig upp till vindsutrymmet (Nilsson, 2009, Hagentoft, 2003). 

3.6 Nattstrålning 

 

Nattstrålning sker under klara nätter och kan medföra en markant temperatursänkning av taket. Den 

drastiska temperatursänkningen kan medföra ytkondensation på insidan av yttertaket. (Mattisson & Holck-

Clausen, 2014).  

3.7 BBR om fukt 

 

Fukttillståndet i en byggnad får inte överskrida byggprodukternas och byggmaterialens högsta tillåtna 

fukttillstånd. Det kritiska fukttillståndet med en säkerhetsmarginal bestämmer den högsta tillåtna 

fukttillståndet (tabell 2). Ett exempel på kritiskt fukttillstånd är när mikroorganismer (mögel) börjar växa på 

ett material. 

Tabell 2. Värden för kritiskt fukttillstånd för vanliga byggmaterial (SP, 2006a). 

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd [% RF] 

Trä och träbaserade material 75-80 

Gipsskivor med pappytor 80-85 

Mineralullsisolering 90-95 

Cellplastisolering 90-95 

Betong 90-95 
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3.8 Klimat och omgivning  

 

En stor faktor för mögelskador i samband med fuktproblem är husets omgivande klimat. I södra delarna av 

Sverige är klimatet milt och överlag är luftfuktigheten högre än i de norra delarna av Sverige eftersom att 

luften i södra Sverige, generellt, är varmare än i norr vilket medför att luften i söder har kapacitet att bära 

mer fukt. Det torrare klimatet i norr medför en lägre risk för problem och i söder medför det fuktiga klimatet 

en ökad risk. Den omgivande luften bär på vatten, bokstavligt skulle man kunna påstå att byggnader "badar" 

i vatten. Mängden vatten i form av vattenånga i luften varierar beroende på årstid och var man befinner sig i 

landet. Största mängderna fukt i luften är det under sommaren då den innehåller runt 5-12 g/m3. Under 

vinterhalvåret är mängden fukt i luften ungefär 1-5 g/m3.  

Slagregn visar sig också vara en bidragande faktor till en ökad risk för fuktproblem, vilket visas i en studie 

om fuktsäkra träkonstruktioner, genomförd av Olof Hägerstedt (2012) på Lunds universitet. I hans studie 

menar han att mängden slagregn mot huset varierar beroende på vilken i vilken riktning husets fasad går. 

Hus som är placerade på västkusten är särskilt utsatta för just denna typ av problem på grund av höga 

vindhastigheter kombinerade med regn. 

Ett hus omgivning i form av topografi och växtlighet är också av betydelse för risken att drabbas av 

fuktproblem. Om huset är beläget i en skyddad miljö av skog eller berg, minskar slagregnets påverkan 

avsevärt. Samtidigt kan en skyddande omgivning också begränsa åtkomsten för vind och solinstrålning till 

viss grad vilket skulle ge en negativ effekt då dessa faktorer har en uttorkande effekt på byggnaden 

(Hägerstedt, 2012).  

3.9 Vädrets påverkan 

3.9.1 Vind  

 

Vind är luftrörelser som uppstår på grund av tryckskillnader i atmosfären och kan röra sig i alla riktningar. 

När starka vindar verkar på en byggnad kan tryck- och sugkrafter uppstå vilket leder till luftströmningar 

inom och genom byggnadens klimatskal. Värmen i huset kan föras bort genom otätheter i klimatavskiljande 

delar till följd av luftströmningar genom dessa. Även oönskad fukt kan föras in med luftströmmar (se kap 

2.1) (Andersson, 2016). Vindtrycket har stor betydelse för ventilationens funktion i synnerhet om 

ventilationen är av ett självdragssystem. Om det är kallt i kombination med att det är blåsigt utomhus 

kommer ventilationen att öka, och vid dessa förhållanden är denna ventilation som minst önskvärd eftersom 

ett ökat flöde av kall luft in i vindsutrymmet kyler ner utrymmet och kan ge upphov till att varm, fuktig 

inomhusluft diffunderar genom vindsbjälklaget. Under sommarhalvåret kan ventilationen bli dålig om det 

inte blåser (Hagentoft, 2003).  
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3.9.2 Nederbörd  

 

Nederbörd är ett samlingsnamn inom meteorologi för vattenpartiklar som faller genom atmosfären i fast 

eller flytande form. Framförallt från hav och sjöar avdunstar vatten och bildar vattenånga i luften. 

Vattenångan stiger och när den når högre höjder i atmosfären kondenserar vattenångan i luften och skapar 

nederbörd (SMHI, 2013b).  

I Sverige består årlig nederbörd främst av regn. Regndroppar faller med 5-9 meter per sekund. Hastigheten 

beror på dropparnas storlek. Som mest regnar det på somrarna och detta på grund av att luften är varmare på 

sommaren än vid någon annan årstid vilket medför att luften kan bära mer vattenånga (SMHI, 2013c).  

Vädret påverkar alla typer av konstruktioner på sikt. I en rapport från Boverket (2007) beskrivs att vädret 

påverkar antingen under längre tid med svag styrka eller kort tid med kraftig styrka som också kallas 

momentan påverkan till följd av extremväder. Nederbördsmängder varierar stort beroende på geografiskt 

läge. Vid Sveriges nordliga fjäll uppgår nederbördsmängden till ca 2000 mm/år och vid de inre delarna av 

landet, utan fjäll, ca 500 mm/år. Utbredda regn och snabb snösmältning orsakar varje år skador på hus, och 

särskilt på hus i utsatta lägen såsom hus på västkusten där slagregn är ett vanligt fenomen. Slagregn kallas 

regn som faller med en någorlunda horisontell vinkel genom luften och mot byggnader som ett resultat av 

kraftiga vindar. Slagregn har en tendens att tränga in genom otätheter i byggnaders klimatskärm och vara en 

bidragande faktor till fuktskador (Boverket, 2007).  

3.9.3 Temperatur 

 

Lufttemperatur är ett mått på luftmolekylernas genomsnittliga rörelseenergi som primärt härstammar från 

solstrålningen. Solstrålarna träffar markytan nästintill vinkelrätt mitt på dagen nära ekvatorn och med sned 

vinkel närmare polerna. Detta medför att varje ytenhet vid polerna tar emot mindre solenergi jämfört med 

närmare ekvatorn. 

I landskap med höga berg och fjäll varierar temperaturen i högre grad jämfört med plana landskap där det 

endast skiljer högst ett par grader. I landskapen Dalarna, Härjedalen, Jämtland och Lappland som är 

berikade med berg och fjäll används en tumregel där temperaturen avtar med omkring 0,8oC för var 

hundrade meter i höjdled.  

Temperaturen varierar kraftigt beroende på geografiskt läge. I norra Sverige uppnås en medeltemperatur på 

cirka -15oC grader under den kallaste månaden och cirka 13oC under den varmaste. Under samma månader 

uppnås istället en medeltemperatur på 0oC och 17oC för södra Sverige.  
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Normalt inträffar maxtemperaturen klockan 14 i Sverige och är mest påtaglig under sommarhalvåret 

eftersom under vintern kan faktorer som vind och molnighet medföra att högsta temperaturen för dygnet 

istället inträffar på natten.  

Strax före eller vid soluppgång inträffar minimitemperaturen under nätter med förutsättningarna lugnt och 

klart väder (SMHI, 2014). 
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4. Genomförande 

4.1 Förutsättningar 

 

I detta kapitel presenteras samtliga förutsättningar för arbetet.  

4.1.1 Huset 

 

Huset som valts att undersökas i denna studie är beläget i Molkom. Huset är byggt för ca 7 år sedan och har 

inte haft några märkbara problem efter färdigställandet. Objektet är en 1-plansvilla med en boyta om 170 m2 

(figur 8). Vindsvåningen i huset är kall och därmed oinredd men används som förvaringsutrymme och 

möjlighet till att röra sig på vinden finns, vilket är viktigt för att möjliggöra placering av fuktmätutrustning. 

Vindsutrymmet är uteluftsventilerat vilket innebär att ingen extern ventilation ventilerar det förutom 

självdraget av utomhusluft som letar sig in genom utplacerade ventilationsöppningar och via vindavvisare. 

Ventilationsöppningar i taket är placerade på syd- och nordsida. Huset är beläget på en äldre åkermark, i en 

slänt intill en sjö i området Upperud, strax utanför Molkoms centrum. Den omgivande topografin är av 

öppen och kuperad karaktär.  

 

Figur 8. Lågenergihuset i Molkom (Energisnålahus, 2017).  

I huset används tre olika värmekällor. På sommaren används solvärme och på vintern används en 

vattenmantlad pelletskamin. Dessa värmer upp en 750-liters ackumulatortank fylld med vatten. Kaminen 

förser även entré och badrum med golvvärme. I en intervju av Värmlands Folkblad (2011) berättar den 

boende att ungefärlig energikostnad per år för huset är ca 10 000 kr vilket motsvarar ungefär 7600 kWh/år 

enligt aktuella priser från Karlstads Energi AB (2017).  
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Ventilationen i huset sker genom ett FTX-system (från- och tilluftssystem). Luften som kommer in i huset 

leds genom en kulvert som är 25 meter lång och nedgrävd 1 meter ner under marken. När luften passerat den 

25 långa kulverten har luften hunnit värmas upp väsentligt om det är kallt ute. Innan den kalla uteluften 

kommer in i huset värms den upp ytterligare av den varmare luften som skall ventileras ut, detta med hjälp 

av en värmeväxlare. "Värmen som kommer in i huset är aldrig under 15 grader och då har jag inte använt en 

enda kilowattimme för att värma upp den" - intervju med den boende (VF, 2011).  

4.1.2 Konstruktion  

 

Huset är producerat av byggföretaget Villa Varm AB och ritat av nuvarande ägare. Villa varm använder sin 

egen standardkonstruktion vid utförande av lågenergihus sedan 1984 (figur 9, tabell 3 och tabell 4). Husets 

resa börjar i en tillverkningsfabrik där den bärande konstruktionen prefabriceras och därefter fraktas till 

avsedd plats för att resas. När stommen rests påbörjas stomkompletteringen, och isolering i form av lösull 

sprutas in i takkonstruktion. Takkonstruktionen utgör en kallvind med takstolar av trä och vindsbjälklaget 

isoleras med 500 mm lösull och tätas undertill med ett tätskikt av plast. Takets värmegenomgångskoeffcient, 

eller även kallat U-värde uppskattas till 0,081 W/m2K. Yttertaket från utsidan är uppbyggt av betongpannor 

som ytskikt med underliggande takreglar och en underlagsboard. Boarden är fäst mot takstolarnas överram 

och längs med överramen ligger en vindavvisare. I och med att tätskiktet är placerat i takbjälklaget kan fukt 

röra sig fritt genom hela vindsutrymmet dock ej från vinden till husets uppvärmda del vilken avser bo-

utrymmet. Husets tak utgör ett sadeltak med takfall mot väderstrecken öst och väst.  
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Figur 9. Villa varms standardkonstruktion för kallt tak (Villa Varm, 2017).  

Väggarna skiljer sig från konventionella väggar med den stora mängden isolering (340 mm) men också av 

reglarna som är en typ av lättreglar med mellanliggande cellplastisolering och binds samman med spikbleck 

(Villa varm, 2017). Tilläggas skall att väggkonstruktionen inte har ett installationsskikt det vill säga att 

innerväggen inte har ett isoleringsskikt innanför tätskiktet mot husets insida. Detta innebär att för att dra 

nödvändiga ledningar i väggen är det oundvikligt att inte göra hål i tätskiktet.  

Tabell 3. Byggmaterial i tak och deras funktion. 

Tak Funktion 

Betongtakpannor Takets ytskikt, avvisar nederbörd 

Takreglar Bär upp takpannorna 

Underlagsboard Vattenavledare 

Takstol Bärande konstruktion 

Paroc vindavvisare Vindavvisare 
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Tabell 4. Byggmaterial i vindsutrymme och deras funktion. 

Vindsutrymme Funktion 

Furupaneltak Takpanel i bo-utrymmen 

Plastfolie Ångspärr 

Glespanel Installationsskikt 

Takstol Bärande konstruktion 

Lösullsisolering Isolerande 

 

4.2 Använda hjälpmedel 

 

För att genomföra arbetet har följande hjälpmedel använts: 

4.2.1 Väderstation 

 

Mätdata för utomhustemperatur, vindhastighet, vindriktning, luftfuktighet, lufttryck och nederbörd hämtas 

genom en väderstation av märket Netatmo (figur 10) som ansluts till husets wifi. All data kan vidare tas del 

av via en mobil-app vid namn Netamo som laddas ner via Google Play eller Appstore. Väderstationen 

erbjuder sjudagarsprognos och sparar all mätdata. Mätdata uppdateras regelbundet vilket ger en detaljerad 

överblick av rådande klimat i husets omgivning. Väderstationens tre enheter mäter olika värden: en mäter 

nederbörd, en mäter vindens hastighet och riktning, och den tredje enheten mäter temperatur, relativ 

fuktighet och tryck i luften.  

 

Figur 10. Väderstation (TechHive, 2016). 
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4.2.2 Sensorer 

 

Sensorer av märket OmniSense fästs med hjälp av två skruvar i avsett material (figur 11). Dosan mäter 

omgivande lufttemperatur och luftfuktighet samt fukthalt i det material som sensorn är fäst i. Mätningarna 

sker varje timma och sparar denna information i ett internminne. Fukthalt i materialet benämns med en 

engelsk akronym: Wood moisture equivalent (WME). Värdena som registreras från mätarna kan skilja sig 

från verkligheten med ett intervall på ±0,4°C och ±3.5% relativ luftfuktighet (RF). Enheterna kan 

nätverkanslutas genom wifi med hjälp av en extern router. Detta för att sända mätdata till OmniSense 

hemsida, och med inloggningsuppgifter ge möjlighet att läsa av sensorernas mätningar.  

 

Figur 11. Sensorer (OmniSense, 2017).  

4.2.3 WUFI Beräkningsprogram 

 

Beräkningsprogrammet WUFI (Wärme und feuchte instationär) använder sig av en deterministisk 

beräkningsmodell för den konstruktion som ska upprättas. Programmet används vid planering, projektering 

och utformning av byggnader för att kunna säkra byggkonstruktioner med minimerad risk för fuktskador. 

Beräkningsprogrammet kan utföra realistiska beräkningar av icke-stationära värme- och fuktförhållanden i 

byggnadsdelar och konstruktioner. Icke-stationära beräkningar innebär att fukt- och värmeförhållanden 

varierar med tiden. WUFI är utvecklat av Fraunhofer Institut ür Bauphysik i Tyskland och den svenska 

versionen är utvecklad i samarbete med FuktCentrum, avdelningen för byggnadsfysik vid Lunds tekniska 

högskola (Fuktcentrum 2015). 
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4.3 Arbetsgång 

 

4.3.1 Inledande studie 

 

Till grund för denna studie ligger främst tidigare studier kring ämnet, rapporter om fuktskador i samband 

med hus som har kallvind och forskningsresultat (kap. 2). Studien bygger på två huvuddelar: mätning av 

fukt- och klimatvärden i huset i Molkom och dess omgivning samt en extern fukt- och värmesimulering i 

programmet WUFI som redovisar motsvarande värden dock under en längre period. 

3.3.2 Praktisk studie - fuktmätning  

 

Utöver väderstationen (figur 12) monterades fuktsensorer i vindsutrymmet för att mäta lufttemperatur och 

den relativa luftfuktigheten samt fukthalten i takets takstolar. Sammanlagt placerades 7 fuktsensorer i 

vindsutrymmet, varav tre sensorer mäter på vindsutrymmets norrsida, en är placerad i centrum av 

vindsutrymmet. och ytterligare tre sensorer som är placerade på vindsutrymmets södra sida (figur 13, 14 och 

15). Väl i vindsutrymmet, togs tillfälle att genomföra en visuell inspektion för att upptäcka eventuellt mögel. 

Till synes var vinden fri från mögelsvamp. Sensorerna och väderstationen installerades 2017-04-06 och var 

aktiva tills 2017-06-06. 

  

Figur 12. Satellitbild över väderstationens placering. 1: Regnmätare, 2: Vindhastighetsmätare, 3: Temperatur-, lufttrycks- och 

luftfuktighetsmätare (Google maps, 2017). 
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Figur 13. Placering av sensorer kallvindens södersida (Baserad på VillaVarm, 2017). 

 

Figur 14. Placering av sensorer kallvindens norrsida (Baserad på VillaVarm, 2017).  
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Figur 15. Placering av sensorer, vy från ovan.  

Sensorerna benämns enligt nedanstående: 

 Nr: 1 - Norrsida gavel 

 Nr: 2 - Norrsida takfot 

 Nr: 3 - Norrsida nock 

 Nr: 4 - Centrum takfot 

 Nr: 5 - Södersida gavel 

 Nr: 6 - Södersida takfot 

 Nr: 7 - Södersida nock 

  

4.3.3 Analys av mätvärden från sensorer och väderstation 

 

Mätdata som sensorerna lagrar jämförs med mätdata av utomhusklimatet från väderstationerna över ett 

tidsintervall av två månader. För genomförandet av jämföringen mellan klimatet inom kallvinden och 

utomhusklimatets faktorer användes mätvärden från sensor nr: 6 som representant för klimatet på 

kallvinden.  Sensorerna inomhus ger nya värden varje minut och väderstationens enheter ger värden varje 
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minut. Mätdata för både kallvinden och utomhusklimatet matas in och redovisas i programmet Excel där 

dagsmedelvärde beräknas för de olika faktorerna: relativ luftfuktighet och temperatur i vindsutrymmet samt 

fuktkvot i takstolarna. Dygnsmedelvärde beräknas också för utomhusklimatet där följande faktorer 

redovisas: nederbörd, vindhastighet och temperatur utomhus. Värdena redovisas över avsedd mätperiod. 

dygnsmedelvärdet av faktorerna under mätperioden redovisas i diagram uppförda i Excel. Vidare analyseras 

förhållandet mellan kallvinden och utomhusklimatet med flera diagram för att få en visuell bild av vad 

siffrorna innebär. Med hjälp av denna undersökning kan det konstateras om kallvinden är utsatt för 

fuktskaderisker.  

4.3.4 Använda kritiska värden för mögelsvamptillväxt 

 

Konstruktionen analyseras och bedöms ur fuktsäkerhetssynpunkt utifrån kritiska värden framtagna med 

tidigare litteraturstudie som grund. Följande gränsvärden används för att bedöma konstruktionen:  

 Relativ luftfuktighet och fukthalt i trämaterial: minst 75 % relativ luftfuktighet i omgivning eller en 

fuktkvot som överstiger 20 % i takstolsmaterialet.  

 Temperatur: -5 till +55°C. Gynnsam temperatur som utgör en förhöjd risk för mögelsvamptillväxt: 

20 till 30°C 

 Tid: Ovanstående förhållanden med en varaktighet på minst 5 veckor. Vid ogynnsamma förhållanden 

- längre tid (ca 8 veckor).  

Gränsvärdena användes på så vis att, om samtliga gränsvärden förekom samtidigt under en period, 

fastställdes att det fanns en risk att fuktskador i form av mögelsvamptillväxt kunde uppstå under den 

perioden. Mätvärdena från temperatur- och fuktsensorerna, som var fästa i takstolarna i vindsutrymmet 

jämfördes med mätvärdena från väderstationen i syfte att undersöka samband mellan utomhusklimatet och 

klimatet i vindsutrymmet. Eventuell nedsmutsning av material bortsågs från vid bedömning.  

4.4 Fukt- och värmesimulering i WUFI  

 

I WUFI genomfördes en värme- och fuktsimulering av takkonstruktionen. Använd programversion för detta 

projekt var: WUFI Pro 5.3. Programmet användes för att simulera klimatet på vinden under en längre period 

än den praktiska mätningen avsåg. I programmet upprättades en 2D-modell över takkonstruktionen för att 

sedan simulera, med hjälp av befintlig klimatdata inom programmet, hur relativ luftfuktighet och temperatur 

varierade under åren inom utrymmet på vinden. 
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4.4.1 Indata och uppbyggnad av modell 

 

För att kunna upprätta en simulering i WUFI byggdes en modell i programmet med ingående material för 

husets takkonstruktion (figur 16). Uppbyggnaden upprättades efter erhållen konstruktionsritning från 

byggentreprenören (Villa Varm), och efterliknar vindens verkliga konstruktion till närmsta grad. Samtliga av 

de ingående material som använts i modellen har hämtats från programmets egen materialdatabas. Eftersom 

WUFI inte hanterar centrummått i skikt för exempelvis reglar och läkt sattes istället en luftspalt som 

motsvarar materialens dimensioner då skikten består av större del luft än byggmaterial.  

 

Figur 16. Vänstersida representerar ingående material i takkonstruktionen, i WUFI-modellen. Högersida representerar de olika 

skiktens breddmått.  

Skiktet "Air layer" med bredden 2,2 meter motsvarar vindsutrymmet i takkonstruktionen. Med samma 

princip som för läkt och reglar enligt ovan, består vindsutrymmet tillvisso av takstolar men mestadels av luft 

därför representeras även vindsutrymmet som ett skikt bestående av luft. I detta skikt placerades en 

avläsningsmonitor, ca 1 meter in från modellens yttre sida som gränsar mot utomhus. Avläsningsmonitorn 

placering bestämde var i modellen som avsågs att undersökas vilket blev i vindsutrymmets ungefärliga mitt 

(figur 17). 
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Figur 17. Placering av avläsningsmonitor i WUFI. 

Skiktet "INTELLO" representerar fuktspärren i vindsbjälklaget, namnet som är angivet är tillverkarens 

benämning.  

Takisoleringen är placerad i takbjälklaget. Isoleringen omger takets bjälkar. Bjälkarna utgör den bärande 

delen av innertaket och är en del av takets takstolar (underram). Bjälkarna har en bredd på 45 mm och ett 

spridningsavstånd på 1200 mm. Isoleringen och takbjälkarna har olika förmåga att leda värme. Ett materials 

förmåga att leda värme benämns som värmekonduktivitet. På grund av att takbjälkarna och isoleringen, 

tillsammans, utgör ett sammansatt skikt behöver ett snitt för värmekonduktivitet beräknas för denna del. 

Beräkning av snittvärde för värmekonduktivitet λ [ 𝑊 𝑚𝐾⁄ ] för takbjälkar med omgivande isolering: 

λ (Isolering + bjälkar) = ∑
𝑏 × 𝜆

𝑠
  

Där: 

b = Materialets bredd 

s = Spridningsavstånd för takbjälkar (1200 mm). 

W = Watt 

m = Meter 

K = Kelvin  

I Wufi användes en klimatfil med färdiga värden för Karlstad, vilka är framtagna av Lunds tekniska 

högskola. Klimatfilen avser typvärden för utomhusklimatet i Karlstad under perioden 1995-2005. 

Anledningen till att inte en klimatfil från Molkom användes var på grund av att den saknades i programmet. 



30 
 

Karlstad valdes eftersom det är den närmaste geografiska orten. Karlstad är lokaliserad cirka 30 kilometer 

från huset i Molkom vilket ger liknande klimatvärden. Takets lutning bestämdes till 26 grader och 

väderstrecken angavs till väster och öster, då husets gavlar är riktade mot Norr och Söder. För 

inomhusklimat användes en befintlig fil inom programmet. Filen implicerar inomhusklimatdata för 

hygrotermala beräkningar enligt Europeiska standarden EN 15026. Översikt av mer detaljerad indata i 

programmet finns i bilaga 16.  

4.4.2 Simuleringar 

 

Totalt utfördes 6 stycken simuleringar i programmet: 

Inledningsvis simulerades två fall med ett tidsintervall på fem år från 2012-04-01 till 2017-04-01. Fall 1 

med orienteringsriktning mot öst och fall 2 mot väst då taket lutar mot dessa riktningar. Intervallet speglar 

ett tidigt stadium efter husets färdigställande fram till och med idag. Syftet med dessa två simuleringar är att 

ta fram fuktinnehållet i samtliga ingående material efter de har hamnat i fuktjämvikt med deras omgivning, 

då materialen från början eventuellt innehåller en högre halt fukt (byggfukt) när det byggts in än efter några 

år. Höga värden valdes för ursprunglig byggfukt, och togs direkt från programmet.  

Från simuleringarna fall 1 och fall 2 togs fuktinnehållsvärdena i de olika materialen vid intervallets 

slutdatum (2017-04-01). Dessa värden användes sedan vid simuleringsfallen fall 3 och fall 4 som motsvarar 

hur klimatet i vindsutrymmet varierar från nutid till och med fem år framåt i tiden. Dessa två simuleringar 

motsvarar, likt fall 1 och fall 2, orienteringsriktning mot väst respektive öst men under tidsintervallet: 2017-

04-01 till 2022-04-01.  

Fall 5 och 6 simulerades under tidsintervallet 2017-04-01 till 2017-06-01. Samma värden användes som i de 

ovanstående fallen men med förutsättningen att fuktjämvikt råder. Anledningen till att just detta tidsintervall 

användes är att få motsvarande värden under samma period som fältstudien avser, det vill säga mätningen 

från sensorerna som är uppsatta i kallvinden. Redovisandet av beräkningar från dessa två fall blir mer 

detaljerade än förgående simuleringsfall (fall 1-4) i syfte att tydliggöra värden för var dag.   

4.4.3 Analys av beräkningar 

 

På samma vis som vid mätningen med sensorer, användes de kritiska värdena vid analysen av beräkningarna 

i WUFI. Ur WUFI beräknades samt redovisades ej fuktkvot i materialet. Efter utförda beräkningar 

producerade programmet beräkningsrapporter i form av diagram med en årlig översikt av hur temperatur och 

relativ luftfuktighet varierar.  
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5. Resultat 

 

I denna studie har både en teoretiskt och praktiskt studie utförts i form av simuleringar och en fältstudie. 

Resultaten redovisas i figurer i form av diagram som visar relativ fuktighet och temperatur i relation till tid 

för simuleringarna i WUFI. Fältstudien redovisas också med diagram. Vind och nederbörd inkluderas också 

i resultatet.   

5.1 Mätvärden från sensorer 

 

I detta kapitel redovisas mätdata från sensorerna som är uppsatta i konstruktionen i vindsutrymmet 

tillsammans med mätdata från väderstation. 

5.1.1 Sensor nr. 1 Norrsida gavel  

 

 

Figur 18. Uppmätt data från sensor nr: 1 (Norrsida gavel), dygnsmedel för samtliga värden. Vänster axel: Temperatur i °C, Höger 

axel: procent, Nedre axel: datum. Gul linje: RF, Blå linje: temperatur, Röd linje: fuktkvot i takstol. Under figuren visas även max- 

och minimivärden samt största differens för samtliga värden. 

Figur 18 visar en varierande kurva av relativ fuktighet med ett maximumvärde på 77,3 % och minimum 

35,1%. Temperaturen varierar med RF och når ett maximum på 16,3o C samt ett minimum på 0,2 o C. 

Fuktkvoten i materialet (WME) uppgår inte till 20 % vilket inte medför någon risk ur fuktkvots-synpunkt. 

Figur 18 redovisar att varaktigheten då gynnsamma förhållanden, för mögeltillväxt, råder är för kort (endast 

2-3 dagar i följd). Ytterligare kan avläsas att en relativ luftfuktighet på 75 % förekommer ett fåtal dagar 

under intervallet, dock ej temperaturer som utgör gynnsamma förhållanden för mögeltillväxt. Med 
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temperaturer under 20°C krävs en tidsperiod längre än 5 veckor för att mögeltillväxt skall kunna ske. 

Sensorns mätvärden visar inga tecken på risk för mikrobiell tillväxt i denna del av vindsutrymmet. 

5.1.2 Sensor nr. 2 Norrsida takfot 

 

 

Figur 19. Uppmätt data från sensor nr: 2 (Norrsida takfot). Vänster axel: Temperatur i °C, Höger axel: procent, Nedre axel: datum. 

Gul linje: RF, Blå linje: temperatur, Röd linje: fuktkvot i takstol. 

Figur 19 visar en varierande kurva av både relativ fuktighet samt temperatur. Vattenkvot i material (WME) 

visar en relativt rät linje och varierar mellan 7,8 till 11,5% vilket uppvisar ingen risk för mögeltillväxt på 

grund av hög fukthalt i takstolen. Relativ fuktighet större än 75 % råder under ett fåtal dagar och under korta 

perioder i följd (mindre än fem veckor). Temperaturen når ett maximalt värde på 16°C och ett min på -

0,1°C. Då perioder för relativ fuktighet, i denna del av vindsutrymmet, som överstiger 75 % råder under 

endast ett fåtal dagar i följd finns ingen risk för mögeltillväxt. Av uppmätt RF från sensor nr:2 visas att 

denne har i snitt ett högre värde av RF vid takfot än vid gavel (sensor nr:1).  
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5.1.3 Sensor nr. 3 Norrsida nock 

 

 

Figur 20. Uppmätt data från sensor nr: 3 (Norrsida nock). Vänster axel: Temperatur i °C, Höger axel: procent, Nedre axel: datum. 

Gul linje: RF, Blå linje: temperatur, Röd linje: fuktkvot i takstol. 

Sensor nr:3 (figur 20) som är placerad vid norrsida nock visar en relativt jämn linje för fukthalt i takstolen. 

Fuktkvoten i materialet når inte högre än 11,8 % vilket tyder på att det inte förkommer en risk för 

mögeltillväxt på grund av fuktkvoten i avsedd del av takstol. Relativ fuktighet i sensorns omgivning varierar 

mellan 33,4 % och 77,4 %, perioden då maxvärdet råder varar under cirka två dagar och under samma 

period råder den kallaste temperaturen under hela intervallet. Temperaturen varierar mellan 0,5 till 17,6°C 

vilket påvisar ogynnsamma förhållanden för mögeltillväxt. Sensorns mätdata visar inga tecken på risk för att 

tillväxt av mögel skall kunna ske.  
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5.1.4 Sensor nr. 4 Centrum takfot 

 

 

Figur 21. Uppmätt data från sensor nr: 4 (Centrum takfot). Vänster axel: Temperatur i °C, Höger axel: procent, Nedre axel: datum. 

Gul linje: RF, Blå linje: temperatur, Röd linje: fuktkvot i takstol. 

Sensor nr:4 (figur 21) visar likt sensor 1-3 värden för fuktkvot lägre än 20 % under hela intervallet och utgör 

därmed ingen risk. Relativ fukthalt varierar mellan max- och minvärdena: 34,4 % och 76 %. Perioden då 

maxvärdet råder varar endast några få dagar och temperaturen är under samma period som lägst (-0,1°C). 

Maximal temperatur (15,9°C) råder då RF sjunker till sitt lägsta värde (34,4 %). Sensorns redovisande 

värden visar inga tecken på att en risk för mögeltillväxt är befintlig.   
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5.1.5 Sensor nr. 5 Södersida gavel 

 

 

Figur 22. Uppmätt data från sensor nr: 5 (Södersida gavel). Vänster axel: Temperatur i °C, Höger axel: procent, Nedre axel: 

datum. Gul linje: RF, Blå linje: temperatur, Röd linje: fuktkvot i takstol. 

Figur 22 visar att temperaturen i omgivningen av sensor nr:5 varierar mellan 1,0 till 17,4°C. Under samma 

period som temperaturen når sitt maximala värde, sjunker också RF till det lägsta uppmätta värdet under 

intervallet (32,3%). Då högsta uppmätta värdet för RF (74,6%) råder sjunker samtidigt temperaturen till sitt 

lägsta (1,0°C). Perioder då RF är större än 75 % varar som längst är ca 2-3 dagar. Fuktkvoten varierar 

mellan 7-7,6 %. Då varaktigheten för de perioder då gynnsamma förhållanden råder är mindre än fem 

veckor visar sensorns mätvärden inga tecken på risk för tillväxt av mögel. 
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5.1.6 Sensor nr. 6 Södersida takfot 

 

 

Figur 23. Uppmätt data från sensor nr: 6 (Södersida takfot). Vänster axel: Temperatur i °C, Höger axel: procent, Nedre axel: 

datum. Gul linje: RF, Blå linje: temperatur, Röd linje: fuktkvot i takstol. 

Figur 23 visar värden på RF som varierar mellan 34,5 % och 81,4 % och värden för temperatur som varier 

mellan – 0,1 och 16,4°C. Figur 22 visar likt sensor nr:2 som också var placerad ned mot takfoten på takstol, 

men på vindsutrymmets norra sida, ett högre maxvärde för RF än övriga sensorers uppmätta värden. Relativt 

höga värden för RF råder då temperaturen är som lägst och tvärtom vilket utgör att delar av de kritiska 

förhållandena ej råder samtidigt. Perioder, ur figur 23 avläst, där kritiska värden för RF uppenbaras, råder 

låga temperaturer (mindre än 5°C) och varaktigheten av för dessa perioder är ca 2-3 dagar. Av detta kan 

konstateras att ingen risk för mögeltillväxt finns inom denna del av kallvinden under avsedd mätperiod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

5.1.7 Sensor nr. 7 Södersida nock 

 

 

Figur 24. Uppmätt data från sensor nr: 7 (Södersida nock). Vänster axel: Temperatur i °C, Höger axel: procent, Nedre axel: datum. 

Gul linje: RF, Blå linje: temperatur, Röd linje: fuktkvot i takstol. 

Sensor nr:7 (figur 24) visar ett relativt jämnt värde för fukthalt i takstolen mot nock med ett maximalt värde 

på 11,1 % vilket påvisar ingen risk för mögeltillväxt på grund av för hög fukthalt i materialet. I mitten av 

april månad når RF sitt högsta värde på 75,2 % vilket är på gränsen till kritisk nivå. Under samma period 

sjunker temperaturen till det lägsta uppmätta värdet för denna del av kallvinden (0,3°C) vilket innebär en 

viss risk men på grund av en varaktighet på endast 2-3 dagar finns ingen egentlig risk för mögeltillväxt i 

detta sammanhang. Variationen av temperaturer och RF i vindsutrymmet är stor under hela perioden men 

utifrån de kritiska gränsvärdena kan konstateras att det inte förekommer en risk för mögeltillväxt i denna del 

av vindsutrymmet.  
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5.2 Jämförande av klimatförhållanden i vindsutrymmet på kallvinden med utomhusklimatets 

faktorer 

 

 

Figur 25. 

Ur figuren påvisas att den relativa fuktigheten i vindsutrymmet ökar under de dagar då nederbörd 

förekommer. Då relativt höga vindhastigheter råder ökar också den relativa luftfuktigheten på kallvinden, i 

synnerhet då sydliga vindar blåser. Maximalt värde för RF visas 2017-04-14 då nederbörd sker i 

kombination med kraftiga, sydliga vindar (figur 25). 
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Figur 26. Maximal vindhastighet var fjärde timma. Datum: 2017-04-14.  

Under dagen råder sydliga och sydvästliga vindar med en maxhastighet på 28 km/h (figur 26). 

 

 

 

Figur 27. Perioder och mängder av nederbörd. Datum: 2017-04-14.  

Totalt under dagen är nederbördsmängden 1,4 mm.  
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Figur 28. Temperatur i vindsutrymmet i förhållande till utomhusklimatets faktorer: nederbörd, vindhastighet och vindriktning.  

Temperaturen på kallvinden sjunker när nederbörd förekommer. Figuren visar inga tydliga förhållanden till 

vindens riktning och dess hastighet med temperaturen i vindsutrymmet.  

 

Figur 29. Fukthalt i virke i förhållande till nederbörd, vindhastighet och vindriktning.  
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Fukthalten i virket på kallvinden ökar under nederbördsperioder. Vindens hastighet visar inget samband med 

fukthalt i virket. Oftast vid sydliga och nordliga vindar visar sig fukthalten i virket öka en aning (figur 29).  

 

 

Figur 30. Relativ fuktighet i vindsutrymme i förhållande till temperatur och relativ fuktighet utomhus. 

Den relativa luftfuktigheten i vindsutrymmet både följer och visar liknande värden som den relativa 

luftfuktigheten utomhus vilket tyder på att klimatet utomhus liknar det klimat som råder i vindsutrymmet. 

Figuren visar en trend att, då temperaturen sjunker, ökar den relativa fuktigheten i vindsutrymmet och 

tvärtom (figur 30).  
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Figur 31. Temperatur i vindsutrymme i förhållande till temperatur och relativ fuktighet utomhus. 

Temperaturen i vindsutrymmet följer värdena för temperaturen utomhus, dock visas också att temperaturen 

oftast är en aning högre inomhus än utomhus. Temperaturen i vindsutrymmet ökar i de flesta fall när den 

relativa fuktigheten utomhus sjunker och vise versa (figur 31).   
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Figur 32. Fukthalt i virke i förhållande till temperatur och relativ fuktighet utomhus.  

Fukthalt i virke i förhållande till temperatur och relativ fuktighet utomhus visar inga större samband då 

fukthalten varierar smått (figur 32).  
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5.2 WUFI-simulering 

 

I detta kapitel redovisas simuleringar i programmet WUFI 

5.2.1 Fall 1. 

 

Figur 34. Förhållandet mellan relativ fuktighet, temperatur och hög byggfukt över tidsintervallet fem år. Simulering av 

vindsutrymmet med orienteringsriktning öst i simuleringsprogrammet WUFI. 

Analys av figur 34 visar en sjunkande relativ fuktighet med tidsintervallet fem år. Inledningsvis toppar 

relativ fuktighet med 83 % första året men sjunker succesivt till 68 % år fem. Temperaturen varierar från -

16˚C till 40˚C. Temperaturen når sitt maximum under sommaren och sitt minimum under vintern. En tydlig 

trend i figuren visar att den relativa fukthalten är som lägst under året då temperaturen är som högst. Den 

relativa fukthalten är större än 75 % under första 1,5 åren och under somrarna råder en gynnsam temperatur 

för mögeltillväxt som ger upphov till risk. Under sommaren 2014 råder också gynnsamma förhållanden för 

mögeltillväxt första sommarmånaden. Vidare visar diagrammet ingen ytterligare risk för tillväxt av 

mögelsvamp.  
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5.2.2 Fall 2. 

 

Figur 35. Förhållandet mellan relativ fuktighet, temperatur och hög byggfukt över tidsintervallet fem år. Simulering av 

vindsutrymmet med orienteringsriktning väst i simuleringsprogrammet WUFI. 

Analys av figur 35 visar likt figur 34 en sjunkande relativ fuktighet över tidsintervallet fem år. Den relativa 

fuktigheten är högst under första våren av intervallet på ca 83 % och som minst under sommaren 2016 på ca 

62 %. Temperaturens kurva visar ett upprepande mönster med ett maximum på ca 40˚C varje sommar och 

ett minimum under vintern på ca – 16˚C. Årsvis är den relativa fuktigheten som lägst när temperaturen är 

som högst och tvärtom. Ur figuren kan tydas att under vårarna är förhållandena som sämst i vindsutrymmet 

ur fuktsäkerhetssynpunkt. Figur från fall 2 visar likt figur från fall 1 att kritiska värden råder under första 1,5 

åren och att under somrarna råder gynnsamma temperaturer tillsammans med en relativ fuktighet större än 

75 % som bidrar för mögeltillväxt.  
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5.2.3 Fall 3 

 

Figur 36. Förhållandet mellan relativ fuktighet temperatur i ett fuktjämviktstillstånd över tidsintervallet fem år. Simulering av 

vindsutrymmet med orienteringsriktning öst i simuleringsprogrammet WUFI. 

Analys av figur 36 visar en mer jämn och upprepande kurva jämfört med figur 34 för relativ fuktighet som 

svänger i följd med temperaturen. Figur 36 visar ett maximum på 66 % RF i begynnelsen av det första året 

och sjunker minimalt till år fyra där den relativa fuktigheten når sitt minimum på 64 %. Även år fem uppnår 

en relativ fuktighet på 64 %. Temperaturen varierar från -16˚C till 40˚C. Temperaturen når sitt maximum 

över sommaren och sitt minimum under vintern. Den framtida prognosen, med ett fukt-utjämnat tillstånd 

inom vindsutrymmet, visar inga värden av risk för mögeltillväxt då RF, mindre än 75 % råder under hela 

intervallet. 
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5.2.4 Fall 4. 

 

Figur 37. Förhållandet mellan relativ fuktighet och temperatur i ett fuktjämviktstillstånd över tidsintervallet fem år. Simulering av 

vindsutrymmet med orienteringsriktning väst i simuleringsprogrammet WUFI. 

Analys av figur 37 visar, nästintill, en enlighet med figur 36 från förgående fall (fall 3). Likt fall 3 visar 

figuren att ingen risk för mögeltillväxt råder under hela intervallet då den relativa fuktigheten aldrig når 75 

%. Temperaturen når emellanåt gynnsamma värden, särskilt under vår och sommar, men med den låga 

fuktigheten i luften i vindsutrymmet finns ingen risk enligt satta gränsvärden.  
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5.2.5 Fall 5.  

 

Figur 38. Förhållandet mellan relativ fuktighet och temperatur i ett fuktjämviktstillstånd över tidsintervallet april - juni. 

Simulering av vindsutrymmet med orienteringsriktning öst i simuleringsprogrammet WUFI. 

Analys av figur 38 visar en nedåtgående kurva för relativ fuktighet som svänger i motgående trend jämfört 

med temperaturen under de varmare perioderna av året. Figuren visar ett maximum på 65,5% relativ 

fuktighet och ett minimum på ca 62 % under slutet av beräkningsperioden. Temperaturen varierar från 

minimum ca -2˚C till maximum ca 36˚C. Tempereraturen visar stundtals gynnsamma värden. Trots detta 

visar beräkningsrapporten inga grunder till en risk för mögeltillväxt då den relativa fukthalten i luften på 

vinden aldrig överstiger 75 %.  
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5.2.6 Fall 6.  

 

Figur 39. Förhållandet mellan relativ fuktighet och temperatur i ett fuktjämviktstillstånd över tidsintervallet april - juni. 

Simulering av vindsutrymmet: orienteringsriktning väst i simuleringsprogrammet WUFI. 

Analys av figur 39 visar ett temperatur- och fuktförhållande snarlikt förgående fall (fall 5). Likt figur 38 

visar denna figur inga tecken på risk för mögeltillväxt enligt tidigare satta gränsvärden.  

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

6. Diskussion 

  

Trovärdigheten av fältstudiens resultat är av hög nivå. Studien utfördes med avancerad utrustning som med 

hög precision mätte önskade värden. Utrusningen har placerats strategiskt och fungerat felfritt genom hela 

mätperioden. Trots detta blir det problematiskt att dra en slutsats enbart från denna studie då den avser en 

relativt kort period, framförallt att studien inte redovisar mätvärden över ett helt år. Bristerna av en 

mätperiod med en varaktighet på endast två månader, är att det inte möjliggör att se helheten i hur klimatet i 

takets vindsutrymme varierar över ett år. Lyckligtvis skattas vanligtvis våren och hösten som de mest 

riskfyllda årstiderna under året ur mögeltillväxt-synpunkt. Då fältstudien pågick under delar av våren till 

tidig sommar, kan studien konstaterats att ha ägt rum under ett intervall då risken visar sig vara som störst 

under året.  

Intressant är att figur 19 och figur 23, vilka redovisar RF och temperatur i omgivningen samt fuktkvot i 

takstolsmaterialet vid norr- och södersida takfot, visar de högsta värden för relativ fuktighet av ingående 

delar av vindsutrymmet. Teoretiskt är takfoten den mest utsatta delen av taket när det talas om 

fuktproblematik (Bärtås, 2015). Sensorerna som är fäst nära takfot går i hand med denna teori. 

Fältstudiens resultat påvisar att vädret har stor påverkan för klimatet i vindsutrymmet. Figur 25 visar att 

vindbyar från syd och norr och nederbörd ger ett ökande RF i vindsutrymmet samtidigt som figur 30 visar 

att RF sjunker och ökar i förhållande till temperaturen. Varför RF ökar vid sydliga och nordliga vindar 

spekuleras över att ventilationsöppningarna i taket är placerade på norr- och södersida av huset vilket 

innebär att en stor omsättning av luft sker i vindsutrymmet då fuktig utomhusluft letar sig in på vinden. När 

temperaturen kraftigt varierar ute, exempelvis på våren, kan den varma luften som oftast innehåller mer 

vatten än den kalla kylas ner vilket resulterar i att RF ökar. Risk för kondens föreligger om detta sker. Figur 

25 påvisar att nederbörd är en bidragande faktor till ökat RF i vindsutrymmet.   

Det finns ett flertal olika faktorer som kan påverka resultatet i WUFI. En bidragande faktor är att en 

klimatfil för Karlstad användes istället för Molkom. Eftersom orten Molkom som nämnts tidigare i 

rapporten är lokaliserad omkring 30 kilometer från Karlstad blir inte simuleringen exakt med hänsyn till 

klimatet. Klimatfilen är konstruerad på typvärden från åren 1995-2005 där inga extrema väderperioder tagits 

med vilket också påverkar resultaten. Under fältstudiens mätperiod har extrema väderförhållanden uppstått i 

form av stora temperaturskillnader vilket påverkar förhållandet mellan fältstudien och simuleringar i WUFI.  

WUFIs materialdatabas innehöll inte de specifika material som huset är uppbyggda med. Det medförde att 

andra byggmaterial med liknande byggtekniska egenskaper användes för att uppnå ett realistiskt resultat. En 

annan faktor som följd var att WUFI inte kunde hantera kombinerade utan endast använda sig av hela skikt 

av ett specifikt material. Det medförde att istället för att sätta in ett helt skikt med exempelvis reglar ersattes 

reglarna med en luftspalt som motsvarade dess dimensioner. Anledningen är att luft står för merparten av 
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ytan i skiktet. Vindsbjälklaget är placerat i och under isoleringen vilket WUFI heller inte kunde hantera. För 

att uppnå liknande tekniska byggtekniska egenskaper räknades ett nytt värmegenomgångskoefficienttal för 

isoleringen. 

Resultatet av simulering med hög byggfukt påvisar att risk finns de tre första åren för fuktskador då RF 

överstiger 75 % och temperaturen uppnår över 20 o C. Det beror högst troligt på av att materialen anses som 

nyproducerade och innehar då en hög fukthalt. Materialet försöker uppnå fuktjämnvikt med omgivningen 

och avger därför en större mängd fukt vilket höjer RF i vindsutrymmet. Eftersom denna simulering 

återspeglar hur vindsutrymmets klimat var i det tidiga skedet av husets livstid, det vill säga för fem år sedan 

från idag, kunde vi kontrollera i nutid om några äldre fuktskador inträffat på vinden. Genom en visuell 

kontroll av vindsutrymmet påvisar det att inga fuktskador har uppstått.  

Resultatet av simulering med låg byggfukt påvisar att ingen risk finns för eventuella fuktskador, varken 

tidsintervallet för fem år eller april-juni då RF inte överstiger 75 %. Anledningen till att RF inte överstiger 

75 % beror högst troligt på att uttorkningsförloppet för byggmaterialen i vinden uppnått fuktjämnvikt. Enligt 

figur 34 ses att vid år tre, år 2020, att kurvan för RF håller sig på samma nivå de nästkommande åren, år 

2021 och år 2022. Det ska beaktas att eftersom klimatfilen inte ger några extrema väderperioder som faktiskt 

uppstått det senaste halvåret och resulterar troligen i att RF inte överstiger 75 %. Jämfört med fältstudien där 

sensorerna påvisar att RF överstiger 75 % ett flertal gånger över mätperioden.  

Vid analyserandet av risken för mikrobiell tillväxt utifrån de kritiska värdena finns en stor osäkerhet bakom 

just dessa värden. Enligt Mattsson (2004) är det ytterst svårt att fastställa hur tillväxten av svampsporer 

utvecklas till mögelsvamp i en byggnad och vidare att kritiska värden för tillväxtfaktorer har stor variation. 

Det finns många olika arter som betraktas som oönskad svamp i samband med fukt i byggnader, och ingen 

art ter sig likt den andre. Stora naturliga variationer kan också förekomma inom samma art. I detta arbete har 

en generalisering av mögelsvamp gjorts och därmed har gränsvärden valts för att spegla gynnsamma 

förhållanden för mögelsvamp som en enda stor art. Anledningen till detta val är att det inte ingick i arbetets 

syfte och mål att studera enskilda arters tillväxt. En utvärdering av mögelsvampar som enskilda arter skulle 

dock ge en mer precis riskbedömning. Valda värden i detta arbete är kända siffror som vanligen används vid 

analys av mikrobiell tillväxt och kan betraktas som rimliga värden för att utföra en riskbedömning.  

Viktigt att poängtera är att studien behandlar endast ett individuellt hus och att det blir problematiskt att dra 

en generell slutsats om fuktsäkerhet för alla lågenergihus med kall vind och än mindre för lågenergihus i sig 

självt. Dock skall tilläggas att huset inte utgör en konstruktion utöver det vanliga, det vill säga att huset i 

fråga är av samma princip och liknar andra lågenergihus men skiljer sig åt vid detaljer vilket inte är något 

ovanligt. Inget hus är det andre likt.  
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6.1 Relation till hållbar utveckling 

 

Framtidens planer gällande diverse miljömål och en strävan efter det mer klimatsmarta samhället, lägger stor 

tyngd på Sveriges byggsektor. Inledningsvis i denna rapport nämndes att sektorn för bostäder och service i 

Sverige står för upp mot 40 procent av den totala energianvändningen i hela landet (Naturvårdsverket, 

2016). Tveklöst skildrar denna siffra ett område som, i första hand, bör prioriteras för att uppnå stora 

framgångar inom Sveriges klimat- och miljöarbete. För att göra en förändring krävs nya och kreativa 

lösningar, vilka några redan har satts i bruk. Framtagandet av olika typer av lågenergihus är ett typiskt 

exempel på hur drivandet av miljöfrågor väcker nya idéer och att tecken på benägenhet till förändring finns. 

Relativt nya lösningar såsom lågenergihus, trots deras huvudsakliga syfte, måste alltid ställas inför kritiska 

ögon. En lösning kan verka god ur en synpunkt men kanske värre ur en annan, vilket är av samma princip 

som gav grund till undersökningen i detta arbete.  

I mån om hållbar utveckling är utvecklingen av lågenergihus vägledande. Lågenergihus som i regel kräver, 

knappt, hälften av den energi som ett konventionellt hus kräver för att drivas, är ett viktigt framsteg inom 

husbyggnadsteknik. Denna typ av hus borde vara grunden för framtidens nybyggnationer av småhus. I 

studien har ett sådant hus beprövats ur ett betydelsefullt perspektiv. Fuktsäkerhet i ett hus är essentiellt av 

två anledningar:  

 Organiska material löper inte risk att angripas av mögelsvamp vilket annars skulle resultera i att 

försämra eller helt hämma materialets funktion.   

 Tidigare studier från Akademiska sjukhuset (2007) påvisar att mögelsvampars sporer som 

förekommer i inomhusluft kan ge upphov till astmasymtom hos småbarn och allergibesvär.  

Genom att utföra en fuktanalys av ett lågenergihus med kallt tak bidrar studien med kunskap om hur den 

specifika konstruktionslösningen är utifrån fuktsäkerhetssynpunkt. Lågenergihus är ett exempel av hållbar 

utveckling och med arbetet som presenteras i denna rapport ges en bedömning av hur bra denna typ av 

konstruktionslösning är. Denna bedömning kan vidare bidra med kunskap till framtida byggnationer inom 

ramen för hållbarhet.  
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7. Slutsats 

 

Fältstudien redovisar, trots RF-värden högre än 75 % och gynnsamma temperaturer, ingen risk för 

mögeltillväxt då varaktigheten för perioder då dessa förhållanden råder, inte är tillräcklig.  

Simuleringarna i WUFI visar att en risk för mögeltillväxt föreligger de första 1,5 åren efter husets 

uppförande, i synnerhet under sommarhalvåren under dessa år. Dock utfördes dessa beräkningar under 

perioder som är av det förflutna och det förekommer ingen mögelsvamp på kallvinden idag. Resterande 

simuleringar påvisar ingen risk för mögeltillväxt i nu- och framtiden. 

Den relativa luftfuktigheten i vindsutrymmet ökar då nederbörd förekommer samt när kraftiga, sydvästliga 

och sydliga vindar råder. Den relativa luftfuktigheten i vindsutrymmet ökar väsentligt då nederbörd sker i 

kombination med sydliga vindar. 

Då nederbörd förekommer sjunker temperaturen i vindsutrymmet. Temperaturen i vindsutrymmet visar inga 

tydliga samband med vindens riktning eller hastighet  

Fukthalten i takstolsvirket i vindsutrymmet ökar under nederbördsperioder samt när sydliga eller nordliga 

vindar råder. Vindens hastighet har till synes ingen påverkan för denne.  

Ytor i närhet av takfot, inom vindsutrymmet, visar sig vara mest utsatta ur fuktsynpunkt av avsedda delar i 

denna studie.  

Den relativa luftfuktigheten i vindsutrymmet visar liknande värden som den relativa luftfuktigheten utomhus 

samtidigt. Konstateras kan att klimatet i vindsutrymmet är det samma som utomhusklimatet ur relativ 

fuktighetssynpunkt. När temperaturen utomhus sjunker ökar den relativa luftfuktigheten på kallvinden, och 

när temperaturen utomhus ökar sjunker den.  

Temperaturen i vindsutrymmet följer, likt den relativa fuktigheten, temperaturen utomhus. Dock är 

temperaturen i vindsutrymmet oftast högre än utomhus. Temperaturen på kallvinden är oftast hög när den 

relativa fuktigheten utomhus är låg, samt tvärtom.   

Fukthalten i takstolarnas virke i samband med relativ fuktighet och temperatur utomhus förhåller sig inte 

tydligt till varandra.  
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Bilaga 1: Temperatur dygnsmedel utomhus 
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Bilaga 2: Mängd nederbörd per dag 
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Bilaga 3: Relativ fuktighet utomhus 
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Bilaga 4: Vindhastighet 
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Bilaga 5: Relativ fuktighet utomhus i förhållande till temperatur utomhus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Bilaga 6: Relativ fuktighet utomhus i förhållande till nederbörd 
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Bilaga 7: Relativ fuktighet utomhus i förhållande till vind 
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Bilaga 8: Relativ luftfuktighet ute i förhållande till relativ fuktighet i vindsutrymme 
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Bilaga 9: Temperatur ute i förhållande till temperatur i vindsutrymme 
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Bilaga 10. Begynnelsevillkor normal byggfukt. 
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Bilaga 11. Begynnelsevillkor vatteninnehåll motsvarande fuktjämvikt. 
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Bilaga 12. Ytövergångskoefficient hög byggfukt. 
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Bilaga 13. Ytövergångskoefficient låg byggfukt. 
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Bilaga 14. Orientering väster 
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Bilaga 15. Orientering öster 
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Bilaga 16. Beräkning av snittvärde för värmekonduktivitet [λ] för takbjälkar med omgivande 

isolering. 
 

 

λträ : 0,14 𝑊 𝑚𝐾⁄ , bträ : 45 mm 

λisolering : 0,036 𝑊 𝑚𝐾⁄ , bisolering : 1200 – 45 = 1155 mm 

λ= 
45 ×0,14

1200
+  

1155 ×0,036

1200
 ≈ 0,04 𝑊 𝑚𝐾⁄  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


