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SAMMANFATTNING 

Köket på centralsjukhuset i Karlstad har byggts om. Efteråt har fuktproblem lokaliserats i 

vissa delar av krypgrundens tak under köket. Landstingsfastigheter, som sköter lokalerna, är 

intresserade av att få bort fukten samt undersöka hur klimatet i krypgrunden skulle förändras 

vid eventuella åtgärder med detta syfte. 

Genom mätningar av temperaturer och fuktighet på olika platser i krypgrunden har klimatet 

fastställs. De mätningar som gjordes momentant var yttemperaturer på krypgrundens golv 

och tak samt kökets golv. Även luftens hastighet i krypgrunden mättes. Under en 

tvåveckorsperiod loggades även lufttemperatur och relativ luftfuktighet i krypgrunden. 

Data från mätningarna användes sedan som indata då modeller byggdes i 

simuleringsprogrammet COMSOL. I COMSOL gjordes tre tvärsnitt i 2D över krypgrunden. 

Två 3D-modeller under ett av de områdena som drabbats av fuktproblem modellerades 

också. Med hjälp av modellerna simulerades hur tre olika fall av isolering; fem respektive tio 

cm jämt fördelat isolering samt välvd isolering, i krypgrundens tak vid de problematiska 

områdena skulle påverka klimatet i krypgrunden. Som alternativ till isolering provades också 

att simulera flänsar i taket med syftet att leda upp värme från luften till taket. 

Mätningarna visade att krypgrunden håller en jämn temperatur även då temperaturen 

utomhus varierar. Idag håller krypgrunden en medeltemperatur på 16,8°C och luften har en 

medelhastighet på 0,046 m/s.  

Analys av fuktigheten i grunden visar att fukten troligtvis inte kommer utifrån utan istället 

från sanden som utgör grundens golv. För att undvika kondensationsproblem i grunden bör 

temperaturen inte underskrida 13,1°C.  

Simuleringarna visade att tilläggsisolering är ett bra alternativ för att höja taktemperaturen i 

de fuktdrabbade områdena. Isoleringen sänkte också medelhastigheten hos luften, vilket gör 

det enklare att kontrollera fukthalten i krypgrunden. Mest effektivt var det med välvd 

isolering. 
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ABSTRACT 

After reconstruction of the kitchen at the Central Hospital in Karlstad, moisture problems 

were detected in certain parts of ceiling of the crawl space under the kitchen. 

Landstingsfastigheter, who manages the premises, was interested in removing the moisture 

and how the climate of the crawl space would change in the event of measures to this end. 

Through measurements of temperature and humidity at different locations in the crawl space, 

the climate in the crawl space was determined. The measurements that were made were 

instantaneous surface temperatures of the floor and ceiling of the crawl space and the kitchen 

floor, as well as the movement of air in the crawl space. During a two-week period the air 

temperature and relative humidity in the crawl space was logged. 

Data from the measurements were then used as input data for the models, which were built 

in the simulation software COMSOL. In COMSOL three cross-sections of the crawl space 

were made in 2D. Two 3D models describing the properties of the crawl space in one of the 

areas affected by the moisture were also made. The models were used to simulate the effect 

of five and ten cm of insulation, respectively, as well as how arched insulation in the roof of 

the crawl space in the problem areas would affect the climate of the crawl space. As an 

alternative to insulation flanges in the roof were also simulated, with the aim to transfer heat 

to the ceiling from the air. 

The measurements showed that the crawl space temperature was maintained even when the 

outdoor temperature varied. Today the average temperature in the crawl space is 16.8°C and 

the average air movement is 0.046 m/s. 

Analysis of the humidity in the crawl space shows that the moisture probably doesn’t enter 

the crawl space from the outside, but rather from the sand that makes up the ground floor. 

To avoid condensation problems in the crawl space all temperatures should exceed 13.1°C. 

The simulations showed that adding insulation is a good option for raising the ceiling 

temperature in the areas affected by moisture. The insulation also lowered the average air 

movement, making it easier to control the moisture content in the crawl space. The most 

effective way to insulate the ceiling was to use arched insulation. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 

Köket i centralsjukhuset i Karlstad omstrukturerades och byggdes om 2011. Vid 
ombyggnationen tillkom flera kyl- och/eller frysavdelningar så kökets totala kylutrymme 
ökades. Vid ombyggnationen av kylutrymmena insågs att golven borde tilläggsisoleras för att 
få en hög energieffektivitet. Det var dock inte möjligt att höja golvet i köket eftersom detta 
skulle medföra olika golvhöjd och trösklar.  

Köket, som är från 70-talet, är byggt på ett betongbjälklag. Några delar av bjälklaget under 
köksavdelningen är isolerat med ett lager av leca-sten som är ingjutet mellan två lager betong. 
Denna isolering finns dock inte överallt, bland annat inte under några av kylavdelningarna. 
Under bjälklaget finns en krypgrund som hänger ihop med angränsande hus. Här finns 
flertalet rördragningar för värme, vatten, etc. Golvet i krypgrunden består till största delen 
av sand och grus.  En bild tagen i krypgrunden återges i Figur 1. Luften i krypgrunden har 
ungefär samma temperatur året om. Eftersom krypgrunden sträcker sig under hela sjukhuset 
är det svårt att uppskatta hur luften omsätts i området under köket.  

 

Figur 1: Bild tagen i östlig riktning i krypgrunden. 

När det nya köket togs i bruk uppmärksammades att vatten kondenserade på några platser i 
krypgrundens tak. Vattnet droppade ner i sanden under det påverkade taket. Detta sker 
främst under de nya kylutrymmena och där isoleringen i bjälklaget saknas.  

Mätningar av temperatur och luftens fukthalt har tidigare gjorts på några utvalda mätpunkter 
i krypgrunden. De visar att temperaturen i krypgrunden är mer eller mindre konstant över 
året, ungefär 16°C. Detta tyder på att värme läcker in i krypgrunden. Antagligen sker detta 
främst från byggnaden ovanför men även från de varma rör som är dragna genom 
krypgrunden. Lufttemperaturen i krypgrunden under maj-september blir i genomsnitt 16,4°C 
före tilläggsisolering. Tidigare beräkningar har gett en lufttemperatur på 12,7°C med 
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tilläggsisolering under hela bjälklaget och 17,6°C med tilläggsisolering under enbart kylrum. 
Den LCC-kalkyl (livscykelkostnad) som gjordes i samband med tidigare undersökningar 
visade att stora besparingar kunde göras om hela bjälklaget under köket isolerades. Det visade 
sig även lönsamt att bara isolera under kylrummen, men besparingen blev inte lika stor.  

Eftersom krypgrunden sträcker sig under stora delar av sjukhuset och inte bara under köket 
bör inga förändringar göras som kan påverka hela utrymmet negativt. Kondenseringen kan 
påverka krypgrunden negativt då hög fuktighet gynnar tillväxten av t.ex. mögel eller andra 
växter som kan bidra till dålig hälsa.  

För att öka energieffektiviteten och undvika kondensation har Landstingsfastigheter, som är 
ansvariga för byggnaden, gjort försök att isolera bjälklaget underifrån. Försök har gjorts med 
både mineralull och skumisolering. Skumisoleringen sprutades på ett begränsat område, som 
innan den isolerades hade värmts och avfuktas. I undersökningen antogs betongbjälklaget ha 
λ-värdet 1,7 W/(m·K), lagret av leca-sten 0,6 W/(m·K) och isoleringen som sprutades på 
hade λ-värdet 0,038 W/(m·K). Det visades sig att fukt ansamlades mellan betongen och 
skumisoleringen till sådan grad att isoleringen blev vattenfylld och vid punktering av 
isoleringen rann vatten ut.  

1.2 TEORI 

1.2.1 Kondensation 

Luft innehåller en viss mängd vattenånga. Beroende på luftens temperatur kan den innehålla 
olika mycket ånga; ju varmare luft desto mer vattenånga kan luften innehålla. Den maximalt 
möjliga mängden vattenånga som kan lösas i luften vid en specifik temperatur kallas 
mättnadsånghalt (vs) och kan beräknas med ekvation (1), där T står för temperaturen i Kelvin. 
(Petersson 2009)  

vs =
1,32

T
∙ [1 + 0,02 ∙ (T − 273)]4 

[kg/m3] (1) 

Luften är vanligtvis inte mättad på vattenånga och relativ fukthalt (RH) används därför som 
mått på hur mycket ånga luften innehåller relativt hur mycket som maximalt kan lösas enligt 
ekvation (2). (Petersson 2009)  

RH =
Aktuell ånghalt

Mättnadsånghalt
∙ 100 

[%] (2) 

Eftersom mättnadsånghalten förändras med temperaturen ändras även den relativa 
fuktigheten då temperaturen ändras, även om mängden fukt i luften inte förändras. Om 
temperaturen sjunker så att den aktuella ånghalten överskrider mättnadsånghalten kommer 
vattenångan att börja kondensera. Temperaturen där detta sker kallas daggpunkt (Petersson 
2009). Daggpunkten kan beräknas då luftens initialtemperatur och relativa fuktighet är känd 
enligt ekvation (3). T är lufttemperaturen i Celsius och RH är den relativa fuktigheten i %. A 
och B är konstanter, som genom åren har kalibrerats för att ge ett mer exakt resultat. Här 
används A = 17,625 och B = 243,04°C, som vid temperaturer mellan -40°C och 50°C ger 
ett fel på mindre än 0,4 % (Lawrence 2005). 
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TDP =
B ∙  (ln (

RH
100) +

A ∙ T
B + T)

A − (ln (
RH
100) +

A ∙ T
B + T)

 

 
[°C] 

 
(3) 

1.2.2 Energieffektivitet 

Kondenseringen i taket tyder på att en del av den kyleffekt som tillförs kylutrymmena sänker 
taktemperaturen i krypgrunden. Den effekt som transporteras genom golvet kan beskrivas 

med ekvation (4), där Ql
̇  är effekt, U är värmegenomgångskoefficienten för golvet, A är 

golvets area och ΔT är temperaturskillnaden mellan golvets ovan och undersida. (Petersson 
2009)  

Ql
̇ = U ∙ A ∙ ∆T [W] (4) 

Värmegenomgångskoefficienten U beskriver hur bra golvet leder värme och är därför 
beroende av golvets material och tjocklek. U beräknas med ekvation (5) där Ri är 
värmemotståndet för varje material i väggen Värmemotstånden beräknas med respektive 
materials tjocklek d och termisk konduktivitet (värmeledningsförmåga) λ enligt ekvation (6). 
(Petersson 2009)  

U =
1

∑ Ri
 

[W/(m2·K)] (5) 

   

Ri =
di

λi
 

[(m2·K) /W] (6) 

Eftersom variablerna A och ΔT i ekvation (4) kan vara svåra att variera av praktiska skäl är 
det ofta U-värdet som ändras för att få ett energieffektivare system. Detta kan göras genom 
att byta ut material i konstruktionen som leder värme bra eller genom att lägga till material 
som leder dåligt, det vill säga tilläggsisolera. Då temperaturen i krypgrunden till stor del beror 
på värmeförluster genom golvet försvåras användandet av ekvation (4). Ett lägre U-värde 
skulle minska effekttransporten, som i sin tur minskar temperaturen i krypgrunden och då 
påverkar ΔT. 

Värmeöverföringen från solid till fluid sker via konvektion om fluiden rör på sig. Ju högre 
hastighet som den förbiströmmande fluiden har desto större blir värmeöverföringen mellan 
fluiden och soliden. Likt ekvation (4) är konvektionen proportionell mot 

temperaturskillnaden enligt ekvation (7), där Q̇k är effekten som överförs via konvektion och 
h är värmeövergångskoefficienten. A och ΔT är samma som i ekvation (4). (Çengel & Ghajar 
2011) 

Q̇k = h ∙ A ∙ ∆T [W] (7) 

Fukthalten i olika material påverkar dess ledningsförmåga. Flera studier har påvisat att 
värmeledningen ökar nästan linjärt med fuktinnehållet (Çengel & Ghajar 2011). Fuktig 
betong har en högre ledningsförmåga än torr (Litavcova et al. 2014), vilket gör att isoleringen 
från betongen, som var dålig från början, blir sämre då betongen blir fuktig. Taket blir som 
följd kallare och mer vatten kan kondensera. Detta kan öka betongens ledningsförmåga 
ytterligare. 
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Förutom att isolera taket kan kondensering eventuellt undvikas genom att avfukta luften. 
Flera studier har genomförts där avfuktare har använts i hem för att minska kondensationen 
inomhus. Galvin (2010) visade att det var billigare att installera en avfuktare än att 
tilläggsisolera.  

1.2.3 Klimat i krypgrunder 

Krypgrund är en vanlig grundtyp i de nordiska länderna (Matilainen et al. 2003). En 
krypgrund kan ventileras med uteluft, frånluft från byggnadens ventilationssystem eller vara 
helt oventilerad. Det senare alternativet kräver att krypgrunden är välisolerad mot fukt, 
medan krypgrunden måste vara välisolerad för att undvika kondens under 
uppvärmningssäsongen om frånluft från ventilationssystemet används (Kurnitski 2000). Att 
ventilera mot uteluft är vanligast. Ofta är ventilationen begränsad till kanaler eller andra 
öppningar i grundens väggar, vilket gör att luftomsättningen är låg (Matilainen et al. 2003). 
Då det på senare tid har blivit vanligare att tilläggsisolera även krypgrunderna för att minska 
uppvärmningsbehovet i byggnaden har fuktproblemen i krypgrunderna ökat. Detta sker 
eftersom temperaturen i grunden sjunker som följd av den ökade isoleringen.  

Fuktproblem uppstår på grund av krypgrundens långsamma termiska beteende relativt 
uteluftens. Detta är speciellt tydligt på sommaren då uteluften är varm med en högre relativ 
fuktighet medan krypgrundens luft är kallare. Krypgrundens långsamma karaktär beror på 
den låga luftomsättningen samt dess höga värmekapacitet. Detta gör att krypgrunden i teorin 
bör kunna följa utetemperaturen bättre om ventilationen ökas och/eller 
värmelagringsförmågan i grunden minskas (Matilainen et al. 2003) Den höga 
värmekapaciteten hos grunden beror på byggmaterialens och markens lagringsförmåga 
(Matilainen & Kurnitski 2003).   

Kondenseringen i krypgrunden beror på att kylrummen sänker temperaturen på 
krypgrundens tak till en temperatur som understiger luftens daggpunkt. Luften kan då inte 
längre bära all fukt utan vattnet tvingas kondensera. Den hastighet som vattenångan 
kondenserar med beror på skillnaden mellan partialtrycket för ångan hos luften i utrymmet 
respektive ytan (Lucas et al. 2002). Luften under krypgrunden ventileras mot uteluft. Under 
sommarhalvåret är utetemperaturen högre och det kan föras in mer fukt i krypgrunden via 
luften. Detta gör att kondenseringsproblemen vanligtvis är som störst då det är som varmast 
ute. 

Matilainen och Kurnitski (2003) undersökte hur fuktförhållanden i en krypgrund kan 
kontrolleras med hjälp av värme- och fuktisolering. De kom fram till att det säkraste sättet 
att kontrollera fuktförhållandena var att använda högisolerande marktäcken och ha en låg 
luftomsättning. Marken under grunden har, på grund av sin stora massa och värmekapacitet, 
en stor effekt på krypgrundens temperatur och fukthalt. Om den isoleras minskar trögheten 
i krypgrunden och luften får lättare att följa utetemperaturen. Matilainen och Kurnitski 
(2003) kommer också fram till att isolering av krypgrunden och dess tak hade relativt små 
effekter på klimatet i krypgrunden. I deras studie var temperaturen och fuktigheten nästan 
densamma oavsett om det fanns isoleringen på eller under bjälklaget. Effekten av isolering 
av krypgrunden ökande om marken var välisolerad, eller om krypgrunden från början var 
relativt liten (Matilainen et al. 2003)  
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Hög luftfuktighet medför inte bara risk för kondensering, utan gynnar också tillväxten av 
mögel (Galvin 2010).  Risken för mögel beror på tre saker: vilket material som används, 
temperaturen och luftfuktigheten. Varje material har en kritisk fuktnivå för mögeltillväxt. I 
byggnader varierar ofta temperaturen och fuktigheten. Detta gör att den kritiska fuktnivån 
för materialet ibland överskrids. Risken för mögelutveckling är betydligt lägre då materialet 
endast befinner sig över den kritiska fuktnivån under kortare perioder. Materialet kan sedan 
torka då fuktnivåerna sjunker till en lägre nivå. Undersökningar har visat att cement har en 
kritisk fuktnivå på 95 % (Johansson et al. 2013b). Undersökningar gjorda av Johansson et al. 
(2013a) visar att det varken är medelvärdet av den relativa fuktigheten eller den totala tiden 
som ett material är utsatt för gynnsamma villkor för mögelutveckling som är den kritiska 
faktorn. Istället är tiden för både gynnsamma och ogynnsamma förhållanden är avgörande 
(Johansson et al. 2013a). 

Gemensamt för undersökningar som gjorts i krypgrunder verkar vara att krypgrunden alltid 
är varmast i taket, eftersom värmen kommer från byggnaden ovanför. I fallet med sjukhuset 
är istället taket bitvis kallast, vilket kan ändra förutsättningarna för fukttransporten. Med kallt 
tak och varmare golv ökar lufthastigheterna i utrymmet. Detta beror på att den varma luften 
i den övre delen av krypgrunden kommer i kontakt med det kalla taket, kyls av och sjunker 
mot det varmare golvet för att sedan värmas upp och åter stiga mot taket. Är taket varmare 
än golvet kommer luften i stället att stabilisera sig i olika temperaturskikt (Çengel & Ghajar 
2011).  

1.2.4 Hållbarhet i bjälklaget 

Hållbarheten hos betongen kan påverkas om vatten tränger in till sådan grad att 
armeringsjärnen i betongen rostar sönder. Skulle detta inträffa kan i värsta fall bjälklaget mista 
en stor del av sin bärförmåga vilket kan leda till att den går sönder. I betong är vanligtvis 
armeringsjärnen skyddade av ett tunt oxidlager, en så kallad passivfilm, som bildas tack vare 
den alkaliska miljön i betongen. Om detta oxidlager förstörs kan armeringsjärnen börja 
oxideras. Oxidlagret är speciellt känsligt mot kloridjoner, men kan också försämras av att 
koldioxid från luften reagerar med kalciumhydroxid i betongen. Detta sänker betongens pH-
värde och kallas för karbonatisering. (Michel et al. 2013)  

1.2.5 Mätinstrument 

Raynger MX4 

Raynger MX4 är en infraröd termometer som mäter den infraröda energin som en yta avger 

och omvandlar den till en temperatur. Raynger MX4 har en displayupplösning på 0,1°C och 

dess mätonoggrannhet är ± 1 % av mätvärde eller ± 1°C, beroende av vilken som är störst, 

vid 23°C. Under 0°C är mätonoggrannheten ± 2°C. För att ge ett korrekt resultat måste 

emissiviteten hos den yta som ska mätas vara känd. Raynger MX4 har flera material och deras 

emissivitet inlagda i sitt minne. 

TK100 med trådgivare/ytgivare 

TK100 används med olika givare beroende på vad som ska mätas. För att mäta 

lufttemperaturen används en ”supersnabb trådgivare” och för yttemperaturen en ”snabb och 

robust ytgivare +400°C”. TK100 har en mätonoggrannhet på ± 2 % av mätvärde eller ± 

0,8°C. Mätupplösningen är 0,1°C. 
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Swema 3000 med drag-givare SWA 03 

För att mäta lufthastigheten användes dragmätaren SWA 03 från Swema. SWA 03 är en så 

kallad anemometer som mäter upp en hastighet som är oberoende av riktning. Den är 

framtagen för att undersöka drag och undersöker därför både luftens temperatur och 

hastighet. SWA 03 har en mätonoggrannhet på ± 0,04 m/s då hastigheten är mellan 0,05-1 

m/s och temperaturen är mellan 10-40°C. Temperaturgivaren har mätonoggrannheten ± 

0,1°C mellan temperaturerna 10-40°C. 

SatelLite dataloggrar 

För loggning av temperatur och fukthalt i krypgrunden användes 4 stycken SatelLite – T och 

3 stycken SatelLite – TH från Mitec. SatelLite – T loggar enbart temperatur medan SatelLite – 

TH loggar både temperatur och fukthalt. SatelLite – T har en mätonoggrannhet på ± 0,3°C 

och SatelLite – TH har en mätonoggrannhet på ± 0,4°C för temperaturen och ± 3 % för den 

relativa fuktigheten. 

1.2.6 Beräkningsverktyget COMSOL 

COMSOL Multiphysics är ett program som använder sig av partiella differentialekvationer 
(PDE) för att simulera olika fysiska processer. Vid simulering av både fluider och solider 
med värmeöverföring används modulen Conjugate Heat Transfer – Turbulent Flow. Denna 
beräknar, med hjälp av Navier-Stokes (N-S) ekvationer, det hastighetsfält som uppkommer 
på grund av densitets- och temperaturskillnader hos en eller flera fluider. N-S i COMSOL 
kan ses i ekvation 8. Temperaturfältet beräknas med ekvation (9). Kontinuitetsekvationen 
kan ses i ekvation 10 och beskriver rörelsemängdens bevarande. 

ρ(𝐮 ∙ ∇)𝐮 = 

∇ [−pI + (μ + μT)(∇𝐮 + (∇𝐮)T) −
2

3
(μ + μT)(∇ ∙ 𝐮)𝐈 −

2

3
ρkI] + 𝐅 

 
(8) 

ρCp𝐮 ∙ ∇T = ∇ ∙ (k∇T) + Q 
(9) 

∇ ∙ (ρ𝐮) = 0 
(10) 

Beteckningar till ekvation 8-10: 

ρ  Densitet kg/m3  Cp Specifik värmekapacitet J/(kg·K) 

u Hastighetsfält m/s  T Temperatur K 

p Tryck Pa  Q Källterm W/m3 

µ Dynamisk viskositet Pa·s  k Termisk konduktivitet W/(m·K) 

F Volymskraftfält N   (λ i denna rapport)  

Vid modellering ritas geometrin upp för att sedan delas in i beräkningsnoder, så kallad 

meshning. En tät meshning innebär fler beräkningsnoder och ett kortare avstånd mellan 

noderna, vilket ger ett mer korrekt resultat. På grund av att mängden beräkningspunkter ökar 

med finare/tätare meshning ökar också beräkningstiden. Stora geometrier kräver därför 

kraftiga datorer eller grov meshning för att kunna slutföra en simulering under rimlig tid. En 

grov meshning kan innebära att information som ligger mellan noderna kan försvinna, vilket 

kan ge ett sämre resultat. Dessutom försvinner information om temperaturgradienterna längs 
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ränderna, vilket kan ses som ett större problem eftersom det är dessa som driver bland annat 

energitransporten. 

För att COMSOL korrekt ska kunna beräkna temperatur- och hastighetsfält behöver 

materialdata matas in i programmet, såsom solidernas värmeledningsförmåga, densitet, 

specifik värmekapacitet och emissivitet. För fluiderna behövs även information om fluidens 

viskositet. Dessutom behöver randvillkor för de olika domänerna definieras. Utifrån dessa 

materialkonstanter och randvillkor utförs sedan simuleringarna. 

När meshningen och inmatningen av randvillkor och materialparametrar är klar utförs 

simuleringen där N-S ekvationer löses i varje beräkningsnod.  När simuleringen är klar har 

hastighet- och temperaturprofiler beräknas.  

1.3 SYFTE & MÅL 
Syftet med denna rapport är att skapa ett underlag för att underlätta beslut om åtgärder i de 

fuktdrabbade områdena i krypgrunden under centralsjukhusets kök i Karlstad. 

Landstingsfastigheter är oroliga för hur klimatet i krypgrunden kan komma att påverkas på 

sikt om inga åtgärder utförs. De vill därför veta hur de skulle kunna motverka de fuktproblem 

som finns i krypgrunden idag, men även hur dessa förslag skulle kunna påverka krypgrundens 

klimat i övrigt. 

Målen med denna rapport är att besvara följande frågor: 

 Hur ser klimatet i krypgrunden ut idag? 

 Vilka åtgärder skulle kunna utföras för att förhindra/minska fuktproblem i 

krypgrunden? 

 Hur kommer klimatet i krypgrunden förändras/påverkas vid eventuella åtgärder? 

 Hur förändras energitransporten genom bjälklaget ner till krypgrunden i de 

fuktpåverkade områdena vid eventuella åtgärder? 
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2 METOD 

2.1 MÄTNINGAR 
Mätningar har utförts på flera punkter i krypgrunden samt på motsvarande platser på 

våningen ovanför. För placering se ritning över mätpunkter och tvärsnitt (Bilaga 1). I 

krypgrunden gjordes mätningar vid sex punkter, Mätpunkt 1-6, medan utomhus utfördes 

enbart en mätning vid en punkt som kallas för Referens, (Ref). Mätpunkt 3 och 5 placerades 

där det fanns fuktproblem. Lufttemperatur samt fukthalt loggades under 14 dygn, från 2014-

03-06 kl 09:00 till 2014-03-20 kl 09:00. Mätdata från var femte minut användes.  

Loggarna placerades strax under taket i krypgrunden. Två av fukt- och temperaturloggarna 

placerades där det sedan tidigare var känt att det fanns kondensationsproblem och den tredje 

placerades utomhus. Den placerades utomhus för att kunna användas som referens vid analys 

angående hur temperatur och fuktighet i krypgrunden påverkas av utomhusklimatet. 

Yttemperaturer på krypgrundens tak och golv samt kökets golv mättes med värmekamera 

Raynger MX4 vid det tillfälle då loggningen av lufttemperatur samt fuktighet påbörjades. För 

mätning mot betongfundamentet användes emissiviteten för Concrete, ε=0,95, och för 

mätning av krypgrundens golv användes Sand, ε=0,90. Vid mätning av köksgolvets 

temperatur användes också inställningen Concrete, även om golvet var målat, vilket skulle 

kunna sänka emissiviteten något. I kökets frysrum finns en svart gummimatta, vid mätning 

här användes emissiviteten för Rubber, ε=0,95. Lufttemperaturen mättes även med 

mätinstrumentet TK100 med en ansluten trådgivare. 

När loggarna plockades in mättes yttemperaturerna igen, denna gång med mätinstrumentet 

TK100 med en ytgivare ansluten. Vid detta tillfälle mättes även lufthastighet med hjälp av 

draggivaren SWA 03. Varje mätning med draggivaren gjordes under 3 minuter, med 

samplingsintervall 0,1 sekund, vartefter max-, medel- och minhastighet, standardavvikelse 

för hastigheten, lufttemperatur och dragindex kunde avläsas. 

2.2 ANALYS AV MÄTNINGAR 
Då mätningarna var avklarade konstaterades att Raygner MX4 och TK100 med ytgivare gav olika 

resultat, även om de mätte på samma plats. Skillnader mellan de uppmätta värdena för varje 

mätpunkt beräknades. Mätvärdena ställdes i relation till varandra i form av både en ökning i 

grader Celsius och procent. Förändringen i procent beräknades genom att dela ökningen i 

grader med temperaturen från den första mätningen. Resultatet från de momentana 

mätningarna användes sedan som indata i simuleringarna. 

Med beräkningsprogrammet MATLAB gjordes en frekvensanalys över de loggade 

mätvärdena, för att se om det fanns antydan till frekventa störningar i krypgrunden. Detta 

gjordes genom att utföra en så kallad Fouriertransform över mätserien. Det innebär att 

mätdata transformerades från tidsplanet till frekvensplanet. Efter transformeringen uttrycks 

funktionen som summan av sina deltoner och dessa analyserades sedan.  

Då temperatur och relativ fuktighet var kända beräknades hur daggtemperaturen varierade 

över mättiden med hjälp av ekvation (3). Denna användes för att kunna jämföra med den 

taktemperatur som mättes upp momentant. Vid de tillfällen då taktemperaturen är lägre än 
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daggtemperaturen bör vatten kondenseras från luften till ytan. Då mätinstrumenten har en 

viss mätosäkerhet beräknades även ett 95-procentigt konfidensintervall för 

daggtemperaturen. Detta gjordes genom att undersöka hur daggtemperaturen påverkades om 

mätvärdena för temperaturen T och fuktigheten RH i ekvation (3) antogs ha maximalt mätfel. 

Mätonoggrannheten hos instrumenten antogs vara normalfördelad. Med hjälp av ekvation 

(11) beräknades den övre och undre gränsen för ett 95-procentigt konfidensintervall för både 

temperaturen T och den relativa fuktigheten RH. 1,96 används som en korrektionsfaktor för 

att få ett 95-procentigt konfidensintervall. 

Konfidensintervall = Mätvärde ± (Mätosäkerhet ∙ 1,96) (11) 

Då detta gjorts erhölls max- och minvärden för både temperatur och relativ fuktighet. För 

att undersöka vilken kombination av temperatur och relativ fuktighet som gav maximal 

respektive minimal daggtemperatur provades alla fyra kombinationer ([Tmax, RHmax], 

[Tmax, RHmin], [Tmin, RHmax], [Tmin, RHmin]) i ekvation (3). Den kombination som gav 

högst respektive lägst daggpunkt användes sedan vid plottning av konfidensintervallet för 

daggtemperaturen.  

För att få ytterligare information om hur mycket fukt som finns i krypgrunden kombinerades 

ekvation (1) och (2) för att med hjälp av den uppmätta temperaturen och relativa fuktigheten 

beräkna den absoluta fukthalten i kg vatten per kubikmeter luft. Detta gjordes för mätpunkt 

3, 5 och Referens.  

2.3 SIMULERING 
Tre tvärsnitt över krypgrunden simulerades, ett från väst till öst och två från syd till nord, se 

bilaga 1. Alla tvärsnitt börjar vid en yttervägg och slutar mot ett öppet utrymme. Endast 

luftdomänen simulerades för att ge en inblick i hur luftens temperatur och hastighet ser ut i 

nuläget, samt hur det skulle kunna se ut om åtgärder utförs för att få bort fuktproblemen. 

Som indata på ränderna användes de temperaturer som tidigare uppmätts. De modeller som 

stämmer med dagens förutsättningar kallas för Grundfall.  

En 3D-simulering utfördes över krypgrunden runt mätpunkt 3, där det idag finns kondens, 

se bilaga 1. En mindre 3D simulering gjordes också över enbart utrymmet mellan två av de 

nord-syd-gående balkarna i taket under kylrummet. Bjälklaget simulerades och uppmätta 

temperaturer på köksgolvet användes som indata på bjälklagets överkant. Den modellen som 

visade sig stämma bäst med uppmätta förutsättningar kallas för Grundfall.  

För att få fram effekttransporten genom bjälklaget samt medeltemperaturer och 

medelhastigheter användes de inbyggda funktionerna i COMSOL. Effekttransporten genom 

bjälklaget beräknades via ett horisontellt tvärsnitt 10 cm från bjälklagets överkant. 

2.3.1 Tvärsnitt 1, väst-öst 

Tvärsnitt 1 börjar vid yttervägg i väst och är 72 m långt. Vid tvärsnittets slut börjar nästa hus 

vilket gör att den änden lämnas öppen. Tvärsnittet går bland annat under ett frysrum samt 

två områden som har kondensproblem. I tvärsnittet ingår också en del av bjälklaget som är 

isolerad med leca-sten samt en del utan isolering. Tvärsnitt 1 korsas av tvärsnitt 2 och 3 

ungefär 44,5 m respektive 15m från den västra ytterväggen. Övergången från isolerat till 
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oisolerat bjälklag visas i Figur 2. Meshen består av 8687 domänelement och 1235 

gränselement. 

 

Figur 2: Meshning av tvärsnitt 1. 

2.3.2 Tvärsnitt 2, syd-nord öster 

Tvärsnitt 2 börjar vid yttervägg i söder och är 42 m långt. Vid tvärsnittets slut är det öppet 

mot nästa hus vilket gör att änden lämnas öppen. Tvärsnittet går bland annat under ett 

kylrum samt ett av områdena med kondensproblem. Större delen av tvärsnittet är isolerat 

med leca-sten, men 16,8 m är oisolerad. Tvärsnitt 2 korsar tvärsnitt 1 ungefär 20 m från södra 

ytterväggen. Ett urklipp av tvärsnittets meshning kan ses i Figur 3, där övergången från 

isolerat till oisolerat bjälklag finns med. Den tomma rektangeln i figuren är en av de öst-väst-

gående balkarna. Meshen består totalt av 4784 domäner och 630 gränselement. 

 

Figur 3: Meshning av tvärsnitt 2. 

2.3.3 Tvärsnitt 3, syd-nord väster 

Tvärsnitt 3 börjar vid yttervägg i söder och är 42 m långt. Vid tvärsnittets slut är det öppet 

mot nästa hus vilket gör att änden lämnas öppen. Tvärsnittet går bland annat under ett 

kylrum samt ett frysrum. Hela tvärsnittet är isolerat med leca-sten. Tvärsnitt 3 korsar tvärsnitt 

1 ungefär 20 m från södra ytterväggen. Ett urklipp av tvärsnittets meshning kan ses i Figur 

4. Skillnaden mot tvärsnitt 2 är att här finns ingen övergång från isolerat till oisolerat bjälklag. 

Meshen består totalt av 5242 domäner och 666 gränselement. 

 

Figur 4: Meshning av tvärsnitt 3. 
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2.3.4 3D-simulering under kylrum med omgivning 

Simuleringen sträcker sig över en golvyta på 10x10 meter med kylrummet i mitten med arean 

5x6 meter. I simuleringen ingår övergången från isolerad till oisolerat bjälklag samt en av de 

väst-öst-gående balkarna och en av pelarna i fundamentet. Värmeledningsförmågan U för 

betongen och leca-stenen varierades för att temperaturerna i simuleringen skulle 

överensstämma med de temperaturer som uppmätts i krypgrunden. Geometrin och 

meshningen kan ses ur två vinklar i Figur 5. Meshen består av 59480 domänelement, 14026 

gränselement och 2653 kantelement. Luftdomänen visas inte i figuren. 

 

Figur 5: Geometri och meshning för större 3D-modell från två vinklar. 

2.3.5 3D-simulering mellan balkar under kylrum 

Simuleringen gäller utrymmet under kylrummet med golvytan 1,2x2,5 meter. Här användes 

samma värmeledningskonstanter som försöken med den större 3D-simuleringen resulterade 

i. Geometrin och meshningen kan ses i Figur 6. Meshen har 4838 domänelement, 1518 

gränselements och 266 kantelement. Luftdomänen visas inte i figuren. 

 

Figur 6: Geometri och meshning för mindre 3D-modell. 
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2.3.6 Simulerade åtgärder 

När modellerna stämde väl överens med de mätningarna som gjorts undersöktes hur 

krypgrunden skulle påverkas om åtgärder med syfte att minska fuktproblemen skulle 

implementeras. Eftersom kondensering av fukten i luften skulle kunna undvikas om takets 

temperatur var högre undersöktes två sätt att öka taktemperaturen: 

Det första alternativet är att tilläggsisolera för att minska energitransporten genom bjälklaget. 

I 3D-modellen lades det till isolering med λ-värde 0,038 W/(m·K), samma som 

sprutisoleringen som Landstingsfastigheter har provat tidigare, under kylutrymmet och sedan 

undersöktes hur klimatet i krypgrunden och temperaturen på takytorna skulle förändras. De 

isoleringstjocklekar som testades var 5 respektive 10 cm. Detta gjordes först i 3D-modellerna 

och taktemperaturerna som erhölls användes sedan som indata till de modifierade 

tvärsnitten. Luftdomänen i tvärsnitten gjordes 5 respektive 10 cm lägre för att ta hänsyn till 

isoleringens tjocklek. Det undersöktes också hur temperaturfördelningen i taket skulle kunna 

se ut om isoleringen gjordes tjockare mot balkarna, men tunnare i mitten, genom att lägga 

till mer isolering längs balkarna enligt Figur 7. Denna version av modellen kallas för välvd 

isolering. De blåmarkerade delarna är de nya isoleringselementen som skiljer denna modell 

från den med 5 cm isolering jämt fördelad över taket. 

 

Figur 7: 3D-modell med välvd isolering, den ökade isoleringen är blåmarkerad. 

Det andra alternativet som undersöktes var om det är möjligt att värma upp taket med hjälp 

av ”värmeflänsar”, som skulle kunna leda värme från den omgivande luften till taket. Detta 

gjordes eftersom tidigare försök påvisade svårigheter med att tilläggsisolera. Värmeflänsarna 

skulle eventuellt kunna värma upp taket utan att stänga in fukt och utan att tillsätta någon 

extra energi. Då värmeflänsarna utgör många beräkningsnoder modellerades de enbart in i 

den mindre 3D-modellen. Värmeflänsarna modellerades in som 30 tunna skivor av 

aluminium (hög värmekonduktivitet, λ=238 W/(m·K) i taket och simuleringen kördes igen. 

Geometrin för den mindre 3D-modellen med flänsar i taket kan ses i Figur 8. 
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Figur 8: 3D-modell med flänsar i taket. 

2.3.7 Förenklingar/antaganden 

Alla simuleringar utfördes som stationära trots att förhållandena kring krypgrunden, främst 

utetempraturen, förändras över tid. De mätningar som tidigare gjorts samt mätningarna som 

gjordes under denna undersökning påvisar dock att förhållandena i krypgrunden är 

förhållandevis stationära. Detta gör att förenklingen med en stationär modell bör stämma 

bra. 

Geometrin baserades på ritningar över grunden. Inga rör ritades in i geometrin utan istället 

användes en källterm i hela luftdomänen för att simulera den värmetillförsel som rören 

åstadkommer. Temperaturen hos luften i krypgrunden beror bland annat på läckage från 

dessa rör, så utan källtermen blir temperaturen för låg. 

Medelvärdet för den relativa fuktigheten samt lufttemperaturen från loggningen användes 

för att beskriva luftens fuktighet. Som omgivningstemperatur användes medeltemperaturen 

i luften som erhållits av de loggade mätningarna. Denna temperatur sattes som ett 

temperaturrandvillkor längs ränderna för luftdomänen som gränsar mot omgivningen. Dessa 

ränder antogs även vara glatta eftersom de inte gränsar till några fasta ytor. Detta minskar 

friktionen mellan luften och domänens ränder. 

Golvet i krypgrunden antogs vara jämnt, vilket stämmer ganska bra med verkligheten i 

tvärsnitt 1 men något sämre i tvärsnitt 2 och 3. 

Alla ytor i 3D-modellerna antas ha emissiviteten 0,95, vilket är ett vanligt värde för betong. 

Då geometrierna vid simuleringarna blev stora var det nödvändigt att använda den grövsta 

meshningen som COMSOL tillåter. På grund av detta saknades lite av informationen i 

luftdomänerna nära taket och golvet. 

När grundmodellerna var klara varierades materialkonstanterna för att se hur stor inverkan 

de hade på modellen. 
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3 RESULTAT 

3.1 MÄTNINGAR 

3.1.1 Momentanmätningar 

Mätresultat från första mätningen av temperaturer som gjordes med Reynger MX4 samt 

TK100 med trådgivare längs tvärsnitt 1 redovisas i Figur 9. Observera att avståndet mellan 

mätpunkt 2 och 3 är längre än de övriga. Mätpunkt 1 är närmast den västra ytterväggen. 

 

Figur 9: Temperaturer vid respektive mätpunkt vid mätning med värmekamera. 

Mätresultat från andra mätningen av temperaturer som gjordes med TK100 med ytgivare samt 

Swema längs tvärsnitt 1 kan ses i Figur 10. Observera att avståndet mellan mätpunkt 2 och 3 

är längre än de övriga. Mätpunkt 1 är närmast den västra ytterväggen. 

 

Figur 10:Temperaturmätning 2 med TK100 och dragmätare Swema. 
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En jämförelse mellan mätvärdena för de olika momentanmätningarna kan ses i Tabell 1. 

Skillnaden mellan första och andra mätningen återges som en ökning i både grader Celsius 

och procent.  

Tabell 1: Resultat från första och andra momentanmätningarna och skillnaden mellan resultaten. 

 Mätpunkt 1 2 3 4 5 6 Medel 

Kulvert tak [°C] Värmekamera 14,2 17,1 10,9 16,5 10,6 14,8 14,0 

 TK100 15,1 17,5 12,3 17,5 13,1 16,1 15,3 

 Ökning [°C] 0,9 0,4 1,4 1 2,5 1,3 1,3 

 Ökning [%] 6 2 13 6 24 9 10 

Kulvert golv [°C] Värmekamera 15,3 15,5 14,2 15,5 14 14,7 14,9 

 TK100 15,8 16,7 15,8 18,8 16,3 16,1 16,6 

 Ökning [°C] 0,5 1,2 1,6 3,3 2,3 1,4 1,7 

 Ökning [%] 3 8 11 21 16 10 12 

Kök golv     [°C] Värmekamera 17,3 -25 2,5 16,3 5 18,3 5,7 

 TK100 18,2 -12,5 7 16,2 6,8 18,3 9,0 

 Ökning [°C] 0,9 12,5 4,5 -0,1 1,8 0 3,3 

 Ökning [%] 5 50 180 -1  36 0  45 

Lufttemp     [°C] TK100 - tråd 17,3 19,3 17,8 19,3 18,3 17,5 18,3 

 Swema 16,2 16,4 16,6 16,2 16,5 16,1 16,3 

 Ökning [°C] -1,1 -2,9 -1,2 -3,1 -1,8 -1,4 -1,9 

 Ökning [%] -6 -15 -7 -16 -10 -8 -10 

De lufthastigheter som mättes med Swema kan utläsas i Tabell 2. 

Tabell 2: Hastigheter från Swema vid mätpunkterna i krypgrunden. 

Mätpunkt 1 2 3 4 5 6 Medel 

Maxhastighet [m/s] 1,084 0,071 0,342 0,125 0,214 0,215 0,342 

Medelhastighet [m/s] 0,093 0,006 0,032 0,051 0,047 0,044 0,046 

Standardavvikelse [m/s] 0,227 0,016 0,048 0,028 0,043 0,04 0,067 

3.1.2 Loggning 

Figur 11 visar hur temperaturen varierar vid varje mätpunkt som loggades.  

 

Figur 11: Loggade temperaturer från alla mätpunkter. 
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I Tabell 3 redovisas max-, medel- och mintemperatur för alla mätpunkter. Även medelvärdet 

(Ref ingår ej) för de olika mätpunkterna i krypgrunden visas. 

Tabell 3: Max-, min- och medeltemperatur för respektive mätpunkt. 

Mätpunkt 1 2 3 4 5 6 Medel Ref 

Maxtemperatur    [°C] 17,1 18,2 16,1 18,6 15,1 17,9 17,2 14,1 

Mintemperatur     [°C] 16,0 17,1 15,0 17,8 15,1 16,4 16,2 -1.2 

Medeltemperatur   [°C] 16,6 17,5 15,4 18,3 15,6 17,1 16,8 4,8 

Temperaturerna i krypgrunden redovisas med högre upplösning i Figur 12. Mätpunkt 1 och 

6 varierar mest och är de mätpunkter som är närmast ytterväggen. 

 

Figur 12: Loggade temperaturer i krypgrunden. 

I Figur 13 redovisas hur den relativa fuktigheten varierade vid mätpunkt 3, 5 och Referens.  

 

Figur 13: Loggad relativ fuktighet vid mätpunkt 3 och 5 samt Referenspunkt. 
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Tabell 4: Maximal, minimal och medel relativ fuktighet vid mätpunkt 3 och 5 samt referens. 

Mätpunkt 3 5 Referens 

Maximal relativ fuktighet [%] 72,7 83,2 94,7 

Minimal relativ fuktighet  [%] 51,0 71,7 15,0 

Medel relativ fuktighet      [%] 64,6 77,7 65,8 

Figur 14, Figur 15 och Figur 16 visar hur temperatur och relativ fuktighet varierar i respektive 

mätpunkt.  

 

Figur 14: Variationer hos temperatur och relativ fuktighet vid mätpunkt 3.  

 

Figur 15: Variationer hos temperatur och relativ fuktighet vid mätpunkt 5. 
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Figur 16: Variationer hos temperatur och relativ fuktighet vid Referenspunkt. 

3.2 ANALYS AV LOGGADE MÄTVÄRDEN 
Frekvensanalysen visade på en stark dygnsfrekvens för både temperatur och relativ fuktighet 

i alla mätpunkter. Även tolv-, åtta- och sextimmarsfrekvenser kunde utläsas, men dessa var 

mindre tydliga. Vid mätpunkt 2-5 var sextimmarsfrekvensen större än 

åttatimmarsfrekvensen. Vid mätpunkt 2 var sextimmarfrekvensen mer tydlig än både tolv- 

och åttatimmarsfrekvensen. Vid mätpunkt 2 och 5 var åttatimmarsfrekvensen knappt 

märkbar. Frekvensanalysen från mätpunkt 1 visas i Figur 17, övriga finns i bilaga 2 och 3. 

 

Figur 17: Frekvensanalys av temperatur vid mätpunkt 1. 

Daggtemperaturens variation vid mätpunkt 3 och 5 visas i Figur 18 respektive Figur 19. I 

figurerna finns även mätosäkerheten redovisad i form av ett 95-procentigt konfidensintervall. 

Den maximala daggtemperaturen beräknad från mätvärdena blev 13,1°C och den minsta 

5,1°C. 
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Figur 18: Daggtemperaturens variation vid mätpunkt 3, med 95-procentigt konfidensintervall. 

 

Figur 19: Daggtemperaturens variation vid mätpunkt 5, med 95-procentigt konfidensintervall. 

Hur den absoluta fukthalten varierade vid mätpunkt 3, 5 och referens kan ses i Figur 20.  
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Figur 20: Beräknad absolut fuktighet över tid vid mätpunkt 3, 5 och Referens. 

Maximal uppmätt fukthalt blev 0,01163 kg/m3, som uppmättes vid mätpunkt 5. En skillnad 

på 4,8 g/m3 gör att daggtemperaturen sjunker med 8,3°C. Maximalt varierar fukthalten med 

ca 5 g/m3 utomhus och ca 3 g/m3 i krypgrunden. Den genomsnittliga daggtemperaturen, 

baserat på den maximala medelfuktigheten, blev 11,4°C. Den maximala, minimala samt 

medelvärdet av den absoluta fuktigheten vid respektive mätpunkt framgår av Tabell 5. 

Tabell 5: Max-, min- och medelvärden för absolut fukthalt vid respektive mätpunkt. 

Mätpunkt Maxfuktighet [kg/m3] Minfuktighet [kg/m3] Medelfuktighet [kg/m3] 

3 0,01003 0,00680 0,00875 
5 0,01163 0,00959 0,01064 
Referens 0,00667 0,00144 0,00449 

3.3 SIMULERING 

3.3.1 Tvärsnitt (2D-modeller) 

Hastighetsprofiler och temperaturfördelningar för tvärsnittens grundfall redovisas i bilaga 4, 

5 och 6. Hur hastighetsfältet och temperaturfördelningen förändras då 5 cm isolering 

används ses i bilaga 7 och 8. Medelvärden för luftens temperatur och hastighet i de olika 

tvärsnitten kan ses i Tabell 6. 

Tabell 6: Medelvärden för luftens temperatur och hastighet för de olika tvärsnitten i grundutförande samt med isolering. 

 Medeltemperatur [°C] Medelhastighet [m/s] 

Tvärsnitt 1 16,60 0,015 
Tvärsnitt 1, 5 cm 16,82 0,014 
Tvärsnitt 1, 10 cm  16,83 0,014 
Tvärsnitt 2 16,39 0,021 
Tvärsnitt 2, 5 cm 16,71 0,017 
Tvärsnitt 2, 10 cm 16,73 0,017 
Tvärsnitt 3 16,69 0,005 
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3.3.2 3D-modeller 

För att temperaturerna i modellen skulle överensstämma med verkligheten användes 

slutligen ett λ-värde på 3 W/(m·K) för betongen och 0,8 W/(m·K) för lagret av leca-sten 

efter att flera värden testats. 

Hastighetsfältet och temperaturfördelningen under kylrummet med omgivning redovisas i 

Figur 21. Luften får en cirkulerande rörelse längs med de nord-syd-gående balkarna, där 

luften närmast taket rör sig mot de kalla ytorna och luften längs golvet rör sig mot kanterna. 

Även om luftrörelsen är störst i nord-sydlig riktning sker även en lufttransport i öst-västlig 

riktning.  

 

 

Figur 21: Hastighetsprofil (övre bilden) och temperaturfördelning för den stora 3D-modellen i grundutförande. 
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Yttemperaturen för taket i krypgrunden redovisas i Figur 22, för både grundutförande (till 

vänster) och med 5 cm isolering. Fördelningen med 10 cm isolering blev snarlik den med 5 

cm isolering, men temperaturen steg något, se Tabell 7. Problemområdet är fyrkanten i 

mitten. I nederkant samt till höger i bild är bjälklaget isolerat. 

    

Figur 22: Taktemperatur för grundfall (vänster) respektive med 5 cm isolering.  

Energitransporten genom bjälklaget visas i Figur 23. Positiva värden innebär att energi 

transporteras upp genom grunden, medan negativa värden representerar en energitransport 

från köket.  

     

Figur 23: Energitransport genom bjälklaget för grundfall (vänster) respektive med 5 cm isolering. 

En sammanställning för grundfall och modifieringar för den större 3D-modellen finns i 

Tabell 7.  

 

 

°C °C 

W/m2 W/m2 
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Tabell 7: Sammanställning av medelhastighet samt medel- och mintemperatur i luften och medeleffekt genom bjälklaget. 

 Medeltemperatur 
[°C] 

Mintemperatur 
[°C]  

Medelhastighet 
[m/s] 

Medeleffekt 
[W/m2] 

Grundfall 12,5 11,7 0,037 7,6 
5 cm isol 14,4 12,6 0,026 3,0 
10 cm isol 14,6 13,0 0,024 2,3 

Hastighetsfältet som bildades i den mindre 3D-modellen kan ses i Figur 24 med samhörande 

temperaturfördelning. Medelhastigheten i luften blev 0,045 m/s och medeltemperaturen 

16,4°C. 

 

Figur 24: Hastighetsprofil (vänster) och temperaturfördelning i den mindre 3D-modellen. 

Temperaturprofilen för taket i den mindre 3D-modellen i grundutförande samt med de olika 

varianterna av isolering kan ses i Figur 25.  

  

 

Figur 25: Temperaturfördelning i krypgrundens tak i den mindre 3D-modellen i grundutförande (övre, vänster), med 5 cm isolering 
(övre, höger), med 10 cm isolering (nedre, vänster) samt med välvd isolering. 

Energitransporten genom bjälklaget i den mindre 3D-modellen i grundutförande samt med 

de olika varianterna av isolering kan ses i Figur 26.  
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Figur 26: Energitransport genom bjälklag för den mindre 3D-modellen i grundutförande (övre, vänster), med 5 cm isolering (övre, 
höger), med 10 cm isolering (nedre, vänster) samt med välvd isolering. 

Temperaturfördelningen i krypgrundens tak från simuleringen med flänsar samt 

motsvarande effektfördelning genom bjälklaget ses i Figur 27. Jämfört med Figur 25 kan det 

konstateras att temperaturen lokalt kan bli lägre då flänsar används.  

 

Figur 27: Temperaturfördelning (vänster) i krypgrundens tak med simulerade flänsar samt motsvarande effektfördelning genom 
bjälklaget. 

En sammanställning för grundfall och modifieringar för den mindre 3D-modellen hittas i 

Tabell 8.  

Tabell 8: Sammanställning av medeltemperatur på taket/isoleringen och medeleffekten genom bjälklaget för den mindre 3D-
modellen. 

 Medeltemperatur  
[°C] 

Mintemperatur  
[°C] 

Medelhastighet 
[m/s] 

Medeleffekt 
[W/m2] 

Grundfall 12,4 11,9 0,045 39,5 
5 cm isol 15,2 12,7 0,039 14,0 
10 cm isol 15,5 13,1 0,031 10,7 
Välvd isol 15,3 13,3 0,037 14,5 
Flänsar 12,2 11,2 0,089 47,2 

W/m2 W/m2 

W/m2 W/m2 

W/m2 
°C 
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3.4 JÄMFÖRELSE MELLAN MÄTNINGAR OCH SIMULERINGAR 
En jämförelse mellan resultaten från mätningarna samt grundfallen av simuleringarna finns i 

Tabell 9. 

Tabell 9: Medeltemperatur och medelhastighet hos luften från mätningar och simuleringar. 

 Medeltemperatur [°C] Medelhastighet [m/s] 

Mätning (Swema) 16,3 0,046 
Tvärsnitt 1 16,6 0,015 
Tvärsnitt 2 16,4 0,021 
Tvärsnitt 3 16,7 0,005 
Stor 3D 16,6 0,037 
Liten 3D 16,4 0,045 

3.5 KÄNSLIGHETSANALYS FÖR SIMULERINGAR 
Variation av solidernas densitet och specifika värmekapacitet visar att för stationära 

förhållanden spelar dessa konstanter inte någon roll. Variation av betongens emissivitet 

visade att om emissiviteten sänktes till 0,9 sjönk medeltemperaturen i luften med 0,00069°C 

och när emissiviteten höjdes till 1 steg lufttemperaturen med 0,00064°C. Om den relativa 

fuktigheten i luften sänktes med 10 % sjönk temperaturen med 0,00009°C och när den 

höjdes med 10 % ökade temperaturen med 0,00007°C. Modellerna visade sig vara mest 

känsliga för variation av värmeledningsförmåga λ genom betongen. En ökning av 

värmeledningsförmågan med 1 W/(m·K) ledde till att temperaturen i luften sjönk med 

0,0077°C. Sänktes värmeledningsförmågan med 1 W/(m·K) ökande temperaturen med 

0,012°C.  

  



26 

 

4 DISKUSSION 

4.1 MÄTNINGAR 
De mätningar som gjorts i detta arbete överensstämmer med tidigare mätningar i 

krypgrunden, vilket styrker deras trovärdighet. Medeltemperaturen som uppmätts från 

mätpunkterna i krypgrunden (16,8°C) är i princip samma som vid tidigare mätningar 

(16,7°C). Detta tyder på att temperaturen i grunden är relativt konstant året om.  

Mätpunkterna placerades ut så att de skulle ge en bra bild av hur förändringen av temperatur 

och relativ fuktighet varierade längs tvärsnitt 1 och 2. Eftersom det bara fanns ett begränsat 

antal dataloggrar var det inte möjligt att mäta på fler ställen under samma period. Det hade 

varit bra att mäta fler punkter längs alla tvärsnitten för att få en bättre bild över 

temperaturfördelningen. Bristen på mätdata längs tvärsnitt 3 gör att simuleringen längs detta 

tvärsnitt inte blir lika trovärdig som de övriga. 

Temperaturerna vid mätpunkt 1 och 6 är de temperaturer som varierar mest i krypgrunden. 

Detta skulle kunna bero på att dessa mätpunkter sitter närmast ytterväggen och på så vis 

påverkas mest av variationer i utetemperaturen. Dock kan det också konstateras att 

temperaturerna vid dessa mätpunkter ligger i motfas, det vill säga när temperaturen stiger vid 

den ena punkten sjunker den vid den andra. Temperaturen vid mätpunkt 6 ser ut att följa 

yttemperaturens svängningar medan temperaturen vid mätpunkt 1 stiger när temperaturen 

ute sjunker. Detta skulle kunna bero på hur förhållandena ovanför mätpunkt 1 i köket 

förändras med utetemperaturen. Över mätpunkt 1 finns det ett rum som ska hållas runt 12°C 

samtidigt som det gränsar till lastbryggan där köket tar emot gods. Eftersom detta kräver att 

dörrarna hålls öppna är det möjligt att klimatsystemet ökar värmen när det är kallt ute för att 

kompensera för den kyliga luften som kommer in. En del av den effekten kan gå ner i 

krypgrunden istället och öka temperaturen där.  

Mätskillnaderna mellan den första och andra momentanmätningen var i vissa punkter väldigt 

stor. I de flesta punkterna skiljer det sig högst ett par grader. Det kan konstateras att på 

kulvertens tak och golv mätte TK100 med ytgivare mellan 10-12 % högre temperatur än vad 

värmekameran mätte. Mättemperaturen på köksgolvet varierade beroende på vilket 

instrument som användes. Störst temperaturskillnad var det vid mätpunkt 2 vid mätning av 

köksgolvet där temperaturen skilde 12,5°C mellan mätinstrumenten. Störst procentuell 

skillnad var det vid mätpunkt 3 där temperaturen ”ökade” med 180 %. Med tanke på de olika 

mekanismerna för mätinstrumenten är det antagligen så att värmekameran är mest känslig 

för fel eftersom det är nödvändigt att manuellt ställa in ytans emissivitet innan den mäts. 

Eftersom värmekameran visade en lägre temperatur än vad TK100 med ytgivare gjorde kan 

emissiviteten i kameran ha varit för hög för mätytan. Skillnaden mellan mätningarna är störst 

där det är kallast. Detta kan bero på att mätytan vid dessa mätpunkter avvek kraftigt från den 

använda emissiviteten. I frysrummet (mätpunkt 2) kan det finnas frostpartiklar eller liknande 

som stör mätningen.  

Det fanns även skillnader mellan de mätningar som utfördes momentant i luften. Vid 

mätning av lufttemperaturen påvisade Swema i genomsnitt 10 % lägre temperatur än TK100 

med trådgivare. Dessutom varierade temperaturen mer mellan mätpunkterna då TK100 med 
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trådgivare användes. Detta beror antagligen på att TK100 med trådgivare är mer känslig och 

enbart hålls på armlängds avstånd under den korta mätningen. Även utandningsluft kan ha 

stört dessa mätningar. Swema däremot mäter hastighet och temperatur över 3 minuter och 

beräknar sedan ett medelvärde. Detta tillsammans med faktumet att ett större avstånd kunde 

hållas till mätinstrument gör att resultaten från Swema antagligen stämmer bättre med 

verkligheten. 

Temperaturen vid varje mätpunkt i krypgrunden varierar ungefär ± 1°C över dygnet trots att 

temperaturen vid referenspunkten har variationer upp emot 15°C, se Figur 11. Detta påvisar 

trögheten i systemet: temperaturen hinner inte sjunka i krypgrunden till följd av lägre 

utetemperatur innan temperaturen ute stiger igen. Trögheten gör också att antagandet om att 

förhållandena i krypgrunden är stationära stämmer bra. 

Som redovisas i Figur 14 och Figur 15 så stiger den relativa fuktigheten med temperaturen i 

krypgrunden. Om mängden fukt i luften vore samma skulle den relativa fuktigheten sjunka 

när temperaturen höjs. Detta tyder på att när temperaturen i luften stiger ökar också 

fukttillförseln till luften i krypgrunden. Det skulle kunna bero på att en högre lufttemperatur 

underlättar avdunstning från sanden. 

4.2 ANALYS AV LOGGADE MÄTVÄRDEN 
Frekvensanalyserna påvisade tydliga dygnsfrekvenser, vilket var väntat eftersom 

temperaturen brukar variera likartat över dygnet. Tolvtimmarsfrekvensen beror antagligen 

på om det är dag eller natt även om det inte finns någon direkt solinstrålning i krypgrunden. 

Åtta- och sextimmarsfrekvenserna är svårare att hitta en anledning till. Möjligtvis har det 

något att göra med hur klimatet i köket varieras över dygnet. Detta stärks av att de 

mätpunkter under frys-och kylrummen visar svagare åtta- och sextimmarsfrekvenser 

eftersom dessa utrymmen förmodligen håller nära konstant temperatur oberoende av 

tidpunkt.  

Vid mätpunkt 3 överskrider aldrig daggtemperaturen den uppmätta temperaturen, medan vid 

mätpunkt 5 överskrids den uppmätta temperaturen några enstaka gånger, se Figur 18 och 

Figur 19. Detta innebär att taket inte borde vara tillräckligt kallt för att luften ska börja 

kondensera. Trots detta finns det kondens i taket. Skillnaden mellan teori och praktik beror 

antagligen på mätinstrumentens onoggranhet. Därför redovisades detta i ett 

konfidensintervall för mätvärdena i Figur 18 och Figur 19. Detta visar att det finns risk för 

kondensation, främst vid mätpunkt 5. Analysen visar också att temperaturen för ytorna inte 

behöver höjas mer än ett par grader för att undvika kondensation i dagsläget. Den uppmätta 

taktemperaturen är ett momentanvärde från då loggrarna samlades in. I verkligheten borde 

även detta värde variera en aning över tid. Med tanke på att luftens temperatur vid dessa 

punkter endast varierade 1°C över dygnet i kombination med takets högre värmekapacitet 

bör taktemperaturen inte variera mycket. Detta gör att ett samma temperatur på taket kan 

användas utan att resultatet påverkas nämnvärt. 

Det finns inte någon mögeltillväxt i de fuktdrabbade områdena, trots att den kritiska 

fuktnivån för betong, 95 %, överskrids. Vid analys av Figur 18 och Figur 19 kan ses att taket 

periodvis är över daggtemperaturen, vilket borde göra att taket torkar. Galvin (2010) påvisar 

att fuktighetens periodicitet är avgörande för mögeltillväxt. Det verkar som att fuktigheten i 
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krypgrunden varierar till sådan grad att mögeltillväxten motverkas. Det är svårt att avgöra 

hur nära det är att mögel bildas i krypgrunden, men ökas temperaturen på betongen borde 

risken för mögeltillväxt minska eftersom ingen kondensering då sker. Utifrån de 

undersökningar som gjorts är det svårt att dra några slutsatser när det gäller bjälklagets 

hållbarhet, men minskas fuktproblemen lär också risken för att bjälklagets hållbarhet 

försämras också förminskas.  

Vid analys av den absoluta fukthalten i krypgrundens luft respektive vid referenspunkten 

utanför konstaterades att fukthalten är högre i krypgrunden, se Figur 20. Detta tillsammans 

med den låga luftomsättningen påvisar att det är mindre troligt att fukten i krypgrunden 

kommer utifrån. Det är mer troligt att fukten tillförs från sanden, som fuktas underifrån. 

Detta gör att Matilainen och Kurnitski (2003) metod att få grunden att följa 

utomhustemperaturen inte skulle fungera, eftersom det skulle innebära en sänkt temperatur 

i krypgrunden under vinterhalvåret. Detta skulle få mer vatten att kondensera över hela 

grunden. För att bättre kontrollera/minska fukten i krypgrunden skulle en marktäckande 

fuktspärr kunna vara ett bättre alternativ, som Matilainen och Kurnitski (2003) diskuterar i 

sin rapport.  

Den maximala daggtemperaturen blev 13,1°C. Så länge alla ytor samt luften håller en högre 

temperatur än så bör inte någon fukt kondensera i krypgrunden, förutsatt att det absoluta 

fuktinnehållet inte ökar. Tidigare undersökningar från Landstingsfastigheter visade att om 

hela krypgrundens tak skulle isoleras skulle medeltemperaturen i krypgrunden sjunka till 

12,7°C, vilket är en temperatur under daggpunkten. Risken är då stor att fuktproblemen 

sprider sig till hela krypgrunden. Vid en eventuell isolering av taket är det därför viktigt att 

steg tas för att minska den absoluta fukthalten i grunden. Ett alternativt till detta är att se till 

att inte isolera för mycket så att temperaturen blir för låg. Vid enbart isolering under 

kylutrymmen behövs inte samma steg tas, eftersom denna isolering kommer att höja både 

temperaturen på takets underkant och temperaturen i luften.  

4.3 SIMULERING 
Tvärsnitten simulerades för att ge en bild över hur en förändring i en del av krypgrunden kan 

påverka hela grundens egenskaper. De placerades därför för att ge en jämn bild över 

krypgrunden. Det hade varit bättre att simulera hela krypgrunden i 3D, men detta var inte 

möjligt med den tillgängliga datorkraften. Istället valdes att göra mindre simuleringar i de 

områden där det finns fuktproblem och sedan koppla informationen som erhölls från både 

tvärsnitten och 3D-modellerna. Från början var det tänkt att endast den större 3D-modellen 

skulle göras. Det fungerade dock inte att modellera in flänsar i taket på den modellen 

eftersom flänsarna krävde många noder. Den mindre 3D-modellen med flänsar var den som 

blev mest krävande beräkningsmässigt av alla modeller. 

För att 3D-simuleringarna skulle överensstämma med verkligheten ökades λ-värdet för både 

betongen och leca-stenen. Leca-stenen fick en liten ökning på 0,2 W/(m·K) medan λ-värdet 

för betongen nästan fördubblades (från 1,7 till 3 W/(m·K)) för att modellen skulle stämma 

överens med uppmätta värden. Dessa värden var från början något osäkra då det var ett tag 

sedan bjälklaget byggdes. Den lilla skillnaden för leca-stenen är därför inte otrolig men 

ökningen i betongen kan vara något hög. En högre värmeledningsförmåga hos betongen 

skulle kunna bero på att den är fuktig, som Litavcova et al. (2014) påstår i sin rapport. Ju 
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fuktigare ett material är desto bättre leder det i regel värme. Med detta i åtanke är det värdet 

på värmeledningsförmågan som använts inte orimligt. Om värmeledningstalet är högre än 

vad som tidigare antagits förloras en större effekt genom bjälklaget under kylutrymmena. 

Tilläggsisolering kan då ge en större effekt än vad som tidigare beräknades.  

Samtliga tvärsnitt har en störning där luftdomänen avslutas mot luft, till höger i respektive 

figur. I verkligheten fortsätter luften att påverka, och påverkas, av luften utanför modellen, 

men i simuleringen blir det som en osynlig vägg som luften rör sig mot. Även om randen 

sattes fri från friktion i modellerna bör inte luften vända helt som den gör i simuleringarna, 

men områdena längre bort bör vara mer korrekta eftersom deras randvillkor är mer 

bestämda.  Detta gäller även för 3D-modellerna där störningar från randvillkor ibland blir 

tydliga, exempelvis kortsidorna i grundutförandet i Figur 24.  

Vid en jämförelse mellan grundfall och modifierade tvärsnitt kan ses att hastigheterna är som 

störst där taket i krypgrunden är som kallast. Då taket tilläggsisoleras erhålls en något jämnare 

hastighetsprofil och temperaturfördelning. Detta styrks även i 3D-modellerna. I både 

tvärsnitten och i den större 3D-modellen syns det att luften rör sig mot de områdena med 

kallare tak. Detta medför att mer fukt transporteras till de redan påverkade områdena. En 

minskad lufthastighet bör således vara bra för att minska fukttransporten mot de drabbade 

områdena. 

De simulerade medeltemperaturerna från den mindre och större 3D-modellen skiljer sig åt 

då taket isoleras. Den mindre modellen ger cirka en grad högre temperatur i taket än den 

större då isolering används. Detta skulle kunna bero på att strömningen av luft blir 

annorlunda i den mindre modellen. En jämförelse av rörelsemönstret i luften hos den större 

och mindre 3D-modellen (Figur 21 och Figur 24) visar att den mindre får en annorlunda 

luftrörelse. Den bildar en virvel som täcker hela luftdomänen. I den större simuleringen finns 

enbart större virvlar med. Trots detta skiljer sig de minimala temperaturerna sig inte så 

mycket åt för de olika simuleringarna. Detta beror antagligen på att mintemperaturerna 

inträffar där luften har en lägre hastighet och därför inte påverkar lika mycket. 

Som framgår av Figur 22 och Figur 25 är temperaturen lägst längs balkarna då isolering 

används. Balkarna leder energin bättre än isoleringen och är på grund av kylrummet ovanför 

kallare. Det skapas en köldbrygga som leder bort värmen från takisoleringen närmast 

balkarna. Simuleringen med välvd isolering visar att det kan vara idé att ha tjockare isolering 

närmare balkarna och tunnare i mitten för att kompensera för detta. Simuleringen visar att 

användandet av välvd isolering skulle vara mer kostnadseffektivt än att isolera 10 cm, 

eftersom mindre isolering krävs även om resultaten blir lika.  

De kallare balkarna skulle eventuellt kunna vara en anledning till att tidigare försök till 

isolering misslyckats. Isoleringstjockleken närmast balkarna kan ha varit otillräcklig för att 

höja temperaturen över luftens daggtemperatur. Vattnet kan ha kondenserat längs balken 

och sedan vandrat uppåt i skarven mellan balken och isoleringen med hjälp av kapillärkrafter.  

Simuleringen med flänsarna visar att luftens rörelse längs med taket har betydelse för hur 

temperaturfördelningen i taket blir. Bakom flänsarna i vindriktningen får luften en lägre 

hastighet vilket minskar energitransporten från den varma luften till det kallare taket. Detta 

beror på att h i ekvation (7) minskar med hastigheten. En lägre medelhastighet hos luften i 
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krypgrunden skulle därför kunna leda till en lägre taktemperatur i allmänhet. Så är inte fallet 

eftersom större delen av taket är varmare än luften. Under de delar av köket som inte är 

kylutrymmen vore det bättre ur energitransportsynpunkt om luften i krypgrunden står still. 

Isolering under kylutrymmena skulle därför indirekt kunna minska energitransporten från 

betongtaket till luften även där ingen förändring sker. Simuleringarna visar dock att 

medelhastigheterna hos luften inte förändras tillräckligt mycket för att ge en tydlig effekt.  

Medeleffekterna som COMSOL beräknade kan vara något låga. Vid kontrollberäkning för 

hand med hjälp av ekvation (4), (5) och (6) erhölls nästan dubbelt så högt medelvärde. Vid 

försök i COMSOL visade det sig att då en luftdomän finns i anslutning till en solid sjönk 

energitransporten genom soliden, jämfört med om enbart en solid med samma 

temperaturdifferens simuleras. Anledningen till detta är oklar men det skulle kunna bero på 

att temperaturgradienterna, som driver energitransporten, längs ränderna blir annorlunda då 

hänsyn tas till luften. Medeleffekterna kan dock användas för att se hur energitransporten 

förändras då simuleringarna modifieras. 

Det är svårt att förutse hur användandet av en källterm istället för att simulera in rör i 

modellen kan påverka resultatet. En lokal värmekälla skulle kunna få luften att röra sig 

snabbare och på så sätt öka omblandningen. Samtidigt finns det också rör som inte avger 

någon värme men istället hänger i vägen för luften och på så sätt förhindrar luftströmningen. 

Då många av rören i krypgrunden är isolerade är det nog så i många fall. På grund av rören 

försvåras analysen av strömningsprofilen avsevärt. 

4.4 JÄMFÖRELSE MELLAN MÄTNINGAR OCH SIMULERINGAR 
Tabell 9 visar att medeltemperaturerna från simuleringarna är snarlika den medeltemperatur 

som uppmättes med Swema. Simuleringarna ställdes dock in efter medelvärdet från loggarna 

(16,6°C), vilket gör att medeltemperaturen hos simuleringarna blev högre än mätningarna 

gjort med Swema. När det gäller hastigheterna överensstämmer 3D-modellernas 

medelhastighet med de uppmätta medelhastigheterna, medan medelhastigheten i tvärsnitten 

blev lägre. Detta är logiskt eftersom både Swema och 3D-modellerna beräknar hastigheten i 

alla riktningar medan tvärsnitten blir begränsade till två. Information om hur luften förflyttar 

sig i djupled på tvärsnitten försvinner således vilket ger en lägre medelhastighet. Med tanke 

på att medelhastigheterna stämmer bra överens mellan mätningar och simuleringar verkar 

det som om rörens inverkan på utrymmet är minimala. Alternativt tar effekten av både kalla 

och varma rör tar ut varandra.  

4.5 KÄNSLIGHETSANALYS FÖR SIMULERINGAR 
Känslighetsanalysen visar att modellen inte är speciellt känslig för fel i de antagna 

parametrarna, vilket gör att trovärdigheten hos de simulerade resultaten ökar. Materialets 

densitet och specifika värmekapacitet spelar större roll då tidsberoende simuleringar körs, 

eftersom de är kopplade till hur mycket och hur enkelt ett material kan lagra värme. 

Emissiviteten och värmekonduktiviteten borde dock ha samma betydelse oavsett om 

simuleringen körs stationärt eller tidsberoende eftersom de båda har att göra med 

energitransport.  
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5 SLUTSATS 

Idag håller krypgrunden en medeltemperatur på 16,8°C och luften har en medelhastighet på 

0,046 m/s. Med 5 respektive 10 cm isolering under kylrummet ökar medeltemperaturen till 

16,82°C respektive 16,83°C och medelhastigheten sjönk till 0,026 m/s respektive 0,024 m/s. 

Som förhållandena i krypgrunden ser ut idag måste alla ytor samt luften hålla minst 

temperaturen 13,1°C för att undvika kondensation.  

Vid tilläggsisolering av hela krypgrundens tak måste hänsyn tas så att temperaturerna i 

krypgrunden inte faller under daggtemperaturen.  

Av de modifieringar som undersöktes var isolering det alternativ som kunde öka 

taktemperaturen och minska kondensationsrisken. En välvd isolering var effektivast för att 

undvika kondensation. 

Värmeflänsar i taket sänker lokalt taktemperauren och bidrar på så sätt till ökad 

kondensation, vilket gör dem till en olämplig åtgärd. 

Alla isoleringsalternativ ledde till en minskad energitransport genom bjälklaget. Mer isolering 

medför mindre energitransport. Alternativet med flänsar ökar energitransporten. 

  



32 

 

6 REFERENSER  

Çengel, Y.A. & Ghajar, A.J. (2011). Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications. (4 
uppl.). New York: McGraw-Hill. 

Galvin, R. (2010). Solving mould and condensation problems: A dehumidifier trial in a 
suburban house in britain. Energy and Buildings, 42 (11), 2118-2123. 

Johansson, P., Bok, G. & Ekstrand-Tobin, A. (2013a). The effect of cyclic moisture and 
temperature on mould growth on wood compared to steady state conditions. Building 
and Environment, 65 (0), 178-184. 

Johansson, P., Svensson, T. & Ekstrand-Tobin, A. (2013b). Validation of critical moisture 
conditions for mould growth on building materials. Building and Environment, 62 (0), 201-
209. 

Kurnitski, J. (2000). Crawl space air change, heat and moisture behaviour. Energy and Buildings, 
32 (1), 19-39. 

Lawrence, M.G. (2005). The relationship between relative humidity and the dewpoint 
temperature in moist air: A simple conversion and applications. Bulletin of the American 
Meteorological Society, 86 (2), 225-233. 

Litavcova, E., Korjenic, A., Korjenic, S., Pavlus, M., Sarhadov, I., Seman, J. & Bednar, T. 
(2014). Diffusion of moisture into building materials: A model for moisture transport. 
Energy and Buildings, 68, Part A (0), 558-561. 

Lucas, F., Adelard, L., Garde, F. & Boyer, H. (2002). Study of moisture in buildings for hot 
humid climates. Energy and Buildings, 34 (4), 345-355. 

Matilainen, M. & Kurnitski, J. (2003). Moisture conditions in highly insulated outdoor 
ventilated crawl spaces in cold climates. Energy and Buildings, 35 (2), 175-187. 

Matilainen, M., Kurnitski, J. & Seppänen, O. (2003). Moisture conditions and energy 
consumption in heated crawl spaces in cold climates. Energy and Buildings, 35 (2), 203-
216. 

Michel, A., Nygaard, P.V. & Geiker, M.R. (2013). Experimental investigation on the short-
term impact of temperature and moisture on reinforcement corrosion. Corrosion Science, 
72 (0), 26-34. 

Petersson, B. (2009). Tillämpad Byggnadsfysik. (4:2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

 



33 

 

7  BILAGOR 

BILAGA 1, RITNING MED MARKERADE TVÄRSNITT, MÄTPUNKTER, 

KONDENSOMRÅDEN SAMT VAR 3D-MODELLEN ÄR UTFÖRD 



  

 

 

BILAGA 2, FREKVENSANALYSER ÖVER TEMPERATUR 
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BILAGA 3, FREKVENSANALYSER ÖVER RELATIV FUKTIGHET 
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BILAGA 4, HASTIGHET- OCH TEMPERATURPROFILER FÖR TVÄRSNITT 1



  

 

 

BILAGA 5, HASTIGHET- OCH TEMPERATURPROFILER FÖR TVÄRSNITT 2  



  

 

 

BILAGA 6, HASTIGHET- OCH TEMPERATURPROFILER FÖR TVÄRSNITT 3 

 

 

  



  

 

 

BILAGA 7, HASTIGHET- OCH TEMPERATURPROFILER FÖR MODIFIERAT 

TVÄRSNITT 1  



  

 

 

BILAGA 8, HASTIGHET- OCH TEMPERATURPROFILER FÖR MODIFIERAT 

TVÄRSNITT 2 


