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Sammanfattning	  
Fuktskador	  drabbar	  många	  hus	  i	  dagens	  Sverige,	  ca	  750	  000	  byggnader	  tros	  vara	  
drabbade.	  Fukt	  ställer	  till	  problem	  på	  flera	  sätt.	  Det	  kan	  gälla	  skador	  på	  
konstruktionens	  hållfasthet	  och	  beständighet,	  en	  minskad	  isolerförmåga,	  dålig	  
lukt,	  eller	  att	  skadliga	  ämnen	  tillkommer	  inomhusluften	  med	  sjukdomar	  som	  
följd.	  Fukt	  bidrar	  till	  en	  miljö	  som	  är	  gynnsam	  för	  mikrobakteriell	  tillväxt.	  
Mikrobakteriell	  tillväxt	  är	  framförallt	  svamp	  och	  mögeltillväxt.	  	  

För	  att	  en	  mikrobiell	  tillväxt	  skall	  kunna	  ske	  så	  krävs	  dock	  att	  ett	  antal	  
förutsättningar	  slår	  in	  vid	  samma	  tillfälle.	  Det	  krävs	  generellt	  sett	  att	  det	  finns	  en	  
relativ	  luftfuktighet	  på	  minst	  75	  %,	  en	  temperatur	  väl	  över	  0	  °C	  och	  att	  det	  finns	  
tillgång	  till	  organiskt	  material	  för	  att	  en	  mikrobiell	  tillväxt	  skall	  starta.	  Riskerna	  
för	  mikrobiell	  tillväxt	  har	  identifierats	  till	  ett	  antal	  konstruktions-‐	  och	  
materiallösningar	  som	  därav	  klassas	  som	  riskkonstruktioner.	  De	  
konstruktionstyper	  som	  rör	  Alsters	  förskola	  är	  parallelltak	  samt	  träregelväggar.	  

Passivhus	  är	  hus	  som	  är	  energieffektiva	  och	  har	  ett	  tätt	  och	  välisolerat	  klimatskal.	  
Titeln	  passivhus	  tilldelas	  de	  hus	  som	  uppfyller	  de	  krav	  som	  finns	  i	  FEBY12	  för	  
svenska	  passivhus.	  Passivhus	  är	  en	  relativt	  ny	  företelse	  på	  den	  svenska	  
bostadsmarknaden	  och	  det	  finns	  sparsamt	  med	  litteratur	  rörande	  dessa	  
konstruktioners	  fuktsäkerhet.	  Den	  tjocka	  isoleringen	  och	  den	  höga	  tätheten	  
bidrar	  till	  att	  det	  är	  låg	  tolerans	  för	  byggfukt	  i	  konstruktionerna.	  Det	  har	  visat	  sig	  
att	  det	  finns	  ett	  generellt	  problem	  med	  passivhus	  när	  det	  kommer	  till	  fuktskador	  
och	  det	  är	  i	  ytterväggens	  yttre	  skikt.	  De	  reglar	  som	  finns	  direkt	  bakom	  vindskydd	  
och	  fasad	  löper	  en	  risk	  för	  att	  bli	  fuktskadade.	  	  

Alsters	  förskola	  är	  en	  byggnad	  i	  passivhusstandard.	  Vid	  en	  granskning	  av	  
konstruktionen	  verkar	  det	  vara	  en	  relativt	  fuktsäker	  byggnad.	  Det	  finns	  få	  
köldbryggor	  och	  konstruktionen	  verkar	  inte	  ha	  några	  direkta	  brister	  när	  det	  
kommer	  till	  fuktsäkerhet.	  Fuktmätare	  har	  placerats	  på	  skolan	  för	  att	  se	  om	  de	  
områden	  som	  tidigare	  nämts	  som	  problemområden	  visar	  på	  en	  risk	  för	  
fuktskador.	  Mätningen	  har	  under	  detta	  arbete	  pågått	  i	  98	  dagar	  från	  den	  23	  april	  
till	  den	  30	  juli.	  

Resultatet	  från	  mätningarna	  visar	  att	  kritiska	  nivåer	  för	  mikrobiell	  tillväxt	  
överskrids	  av	  samtliga	  mätare.	  De	  tidsspann	  som	  kritiska	  nivåer	  överskrids	  är	  
dock	  korta	  och	  risken	  för	  mikrobiell	  tillväxt	  bedöms	  som	  liten.	  	  
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Abstract	  
Moisture	  damages	  affect	  many	  buildings	  in	  Sweden,	  approximately	  750	  000	  
buildings	  are	  believed	  to	  be	  damaged.	  Moisture	  can	  cause	  problems	  in	  more	  than	  
one	  way.	  It	  could	  be	  damages	  on	  the	  structure’s	  strenght	  and	  recistance,	  a	  loss	  in	  
insulation	  properties,	  bad	  smell	  or	  the	  release	  of	  harmfull	  substances	  with	  illness	  
as	  a	  result.	  Moisture	  contributes	  to	  a	  positive	  environment	  for	  microbacterial	  
growth.	  Microbacterial	  growth	  is	  the	  growth	  of	  mould	  and	  fungus.	  

In	  order	  for	  a	  microbacterial	  growth	  to	  happen	  some	  conditions	  needs	  to	  be	  
fullfilled	  at	  the	  same	  time.	  Generally	  the	  relative	  moisture	  content	  needs	  to	  be	  at	  
least	  75	  %,	  the	  temperature	  needs	  to	  be	  well	  above	  0	  °C	  and	  there	  needs	  to	  be	  
access	  to	  organic	  material	  for	  any	  growth	  to	  happen.	  The	  risk	  of	  this	  happening	  
has	  been	  identified	  for	  a	  number	  of	  constructions	  and	  materials	  that	  are	  
classified	  as	  riskconstructions.	  Constructions	  that	  will	  be	  studied	  a	  bit	  more	  in	  
depth	  and	  are	  relevent	  to	  Alster’s	  preschool	  is	  parallell	  roof	  and	  woodframe	  
walls.	  

Passive	  houses	  are	  energyefficient,	  well	  insulated	  and	  airtight	  constructions.	  The	  
titel	  of	  passive	  house	  is	  awarded	  to	  the	  houses	  that	  fullfill	  a	  series	  of	  demands	  
that	  are	  listed	  in	  FEBY12	  for	  Swedish	  passive	  houses.	  Passive	  houses	  are	  
relatively	  new	  on	  the	  swedish	  market,	  hence	  there	  is	  not	  a	  lot	  of	  information	  
concerning	  the	  passive	  houses	  moisture	  safety.	  The	  thick	  insulation	  and	  the	  
airtight	  construction	  contribute	  to	  a	  low	  tolerance	  for	  moisture	  in	  the	  
construction.	  There	  is	  one	  troubled	  area	  for	  passive	  houses	  which	  is	  inside	  of	  the	  
facade	  between	  the	  wind	  protection	  and	  the	  woodframe	  wall,	  at	  that	  area	  there	  
is	  a	  risk	  of	  moisture	  damage.	  	  	  

Alster	  preeschool	  is	  a	  passive	  house.	  When	  blueprints	  are	  rewieved	  the	  
construction	  seems	  to	  be	  fairly	  moisture	  safe.	  There	  are	  a	  few	  cold	  bridges	  and	  
there	  is	  no	  apparent	  flaws	  in	  the	  construction	  when	  it	  comes	  to	  moisturesafety.	  
Measuring	  equipment	  has	  been	  placed	  in	  the	  school’s	  construction	  in	  the	  areas	  
described	  earlier	  as	  troubled	  areas.	  The	  measurement	  has	  been	  going	  on	  for	  98	  
days	  from	  April	  23	  to	  July	  30.	  

The	  results	  from	  the	  measurements	  show	  that	  the	  critical	  limits	  för	  
microbacterial	  gowth	  is	  passed	  in	  every	  measured	  area.	  The	  time	  in	  which	  the	  
critical	  limits	  was	  passed	  is	  not	  enough	  to	  conclude	  moisture	  damage	  but	  the	  
time	  is	  long	  enough	  to	  indicate	  that	  it	  is	  a	  risk	  of	  microbacterial	  growth.



	   4	  



	   5	  

Innehållsförteckning	  
SAMMANFATTNING	  ........................................................................................................................	  2	  
ABSTRACT	  .........................................................................................................................................	  3	  
INLEDNING	  ........................................................................................................................................	  6	  
SYFTE	  ...................................................................................................................................................................	  7	  
MÅL	  ......................................................................................................................................................................	  7	  
METOD	  ................................................................................................................................................................	  7	  

FUKT	  ....................................................................................................................................................	  7	  
FUKT	  I	  ALLMÄNHET	  ...........................................................................................................................................	  7	  
MIKROBIELL	  TILLVÄXT	  .....................................................................................................................................	  9	  
RISKKONSTRUKTIONER	  ..................................................................................................................................	  10	  

PASSIVHUS	  ......................................................................................................................................	  14	  
PASSIVHUS	  I	  ALLMÄNHET	  ..............................................................................................................................	  14	  
FUKT	  I	  PASSIVHUS	  ...........................................................................................................................................	  15	  

ALSTERS	  FÖRSKOLA	  .....................................................................................................................	  17	  
FÄLTMÄTNINGAR	  .........................................................................................................................	  20	  
MÄTDATA	  FRÅN	  VÄDERSTATIONEN	  .............................................................................................................	  22	  

RESULTAT	  FÄLTMÄTNINGAR	  ...................................................................................................	  24	  
ANALYS	  FÄLTMÄTNINGAR	  .........................................................................................................	  29	  
DISKUSSION	  ....................................................................................................................................	  33	  
SLUTSATS	  .........................................................................................................................................	  34	  
TACKORD	  .........................................................................................................................................	  35	  
REFERENSER	  ...................................................................................................................................	  36	  
BILAGOR	  ...........................................................................................................................................	  38	  
	   	  



	   6	  

Inledning	  
	  

Fuktskador	  i	  svenska	  byggnader	  är	  ett	  stort	  problem.	  I	  Sverige	  finns	  cirka	  750	  
000	  byggnader	  som	  beräknas	  ha	  fuktskador	  och	  den	  beräknade	  kostnaden	  för	  
att	  åtgärda	  dessa	  uppgår	  till	  101,3	  miljarder	  kronor	  (Åberg	  et	  al.	  2010).	  Fukt	  i	  
byggnader	  kan	  leda	  till	  ohälsa	  och	  olägenhet	  för	  brukarna	  samt	  påverka	  
konstruktionens	  hållfasthet	  och	  beständighet.	  De	  hälsoproblem	  som	  kan	  uppstå	  
är	  ofta	  relaterade	  till	  slemhinnor	  och	  luftvägar.	  Olägenheten	  ter	  sig	  som	  elak	  lukt	  
samt	  möjligtvis	  synlig	  mikrobiell	  påväxt.	  Rötsvampar	  kan	  påverka	  hållfastheten	  
på	  framförallt	  träkonstruktioner.	  Den	  mikrobiella	  påväxten	  kan	  även	  frigöra	  
ämnen	  från	  byggmaterial	  som	  kan	  vara	  en	  fara	  för	  hälsan	  (Mattsson	  2004).	  	  

I	  Boverkets	  Byggregler	  (BBR)	  19	  står	  det	  bland	  annat	  följande	  gällande	  
fukt:	  ”Byggnader	  ska	  utformas	  så	  att	  fukt	  inte	  orsakar	  skador,	  elak	  lukt	  eller	  
hygieniska	  olägenheter	  och	  mikrobiell	  tillväxt	  som	  kan	  påverka	  människors	  
hälsa”(Boverket	  2011).	  Fukt	  kommer	  in	  i	  konstruktionen	  på	  följande	  sätt:	  
konvektion,	  diffusion	  och	  kapillärsugning.	  Fuktkonvektion	  syftar	  på	  den	  fukt	  
som	  luften	  bär	  med	  sig	  genom	  dess	  naturliga	  rörelse	  vilket	  är	  beroende	  av	  
totaltrycksdifferenser.	  Problem	  kan	  uppstå	  vid	  t.ex.	  hål	  i	  fuktspärren.	  Då	  detta	  
hål	  blir	  den	  enklaste	  vägen	  för	  luften	  att	  gå	  så	  kommer	  den	  fuktiga	  
inomhusluften	  att	  vandra	  in	  i	  konstruktionen.	  Diffusion	  uppstår	  när	  det	  finns	  en	  
skillnad	  i	  ånghalt	  och	  rör	  sig	  från	  högre	  till	  lägre	  ånghalt.	  Detta	  betyder	  att	  det	  är	  
skillnaden	  som	  är	  drivkraften	  och	  dess	  påverkan	  beror	  på	  berörda	  materials	  
ångmotstånd.	  Kapillärsugning	  uppstår	  när	  vatten	  i	  flytande	  fas	  finns	  tillgängligt.	  
Vattnet	  kan	  då	  sugas	  upp	  av	  materialet	  beroende	  på	  dess	  kapillaritet	  (Nevander	  
&	  Elmarsson	  2006).	  Utöver	  dessa	  transportsätt	  kan	  det	  komma	  in	  vatten	  i	  
konstruktionen	  genom	  läckage	  till	  exempel	  en	  trasig	  vatten-‐	  eller	  avloppsledning.	  

Byggnadsbeståndet	  i	  Sverige	  står	  för	  en	  större	  del	  av	  landets	  energianvändning.	  
Energianvändning	  av	  framförallt	  fossilenergi	  påverkar	  vårt	  klimat	  negativt	  och	  
en	  hushållning	  med	  energi	  behövs	  för	  att	  vårt	  klimat	  inte	  skall	  drabbas	  hårt.	  
Byggnader	  kräver	  mycket	  energi	  till	  uppvärmning,	  fastighets-‐	  och	  hushållsel.	  
Passivhus	  är	  hus	  med	  en	  låg	  energianvändning	  vilket	  kan	  komma	  att	  betyda	  
mycket	  för	  en	  minskad	  energianvändning	  i	  byggnadsbeståndet.	  Passivhus	  
använder	  mindre	  energi	  än	  ett	  vanligt	  hus.	  Främst	  är	  det	  uppvärmningen	  som	  
skiljer	  ett	  passivhus	  från	  ett	  vanligt	  hus.	  Passivhus	  uppvärms	  av	  spillvärme	  från	  
elektronik	  i	  huset	  samt	  personvärme.	  Utöver	  det	  så	  finns	  det	  ofta	  en	  mekanisk	  
ventilation	  med	  värmeåtervinning,	  denna	  kan	  även	  vara	  utrustad	  med	  en	  
värmare	  för	  de	  gånger	  spill-‐	  och	  personvärme	  inte	  räcker	  till	  en	  komfortabel	  
temperatur.	  Passivhus	  ökar	  i	  popularitet	  i	  Sverige	  och	  förutom	  de	  miljömässiga	  
fördelarna	  så	  ökar	  de	  ekonomiska	  vinsterna	  i	  takt	  med	  att	  energipriset	  ökar.	  

Karlstads	  kommun	  ställer	  ett	  krav	  på	  de	  nya	  fastigheter	  som	  kommunen	  låter	  
bygga.	  Dessa	  får	  maximalt	  förbruka	  80	  kWh/kvm.	  Det	  kravet	  är	  hårdare	  än	  det	  
som	  ställs	  av	  Boverket	  genom	  BBR.	  Detta	  betyder	  att	  en	  minskad	  
energiförbrukning	  är	  en	  prioritet.	  I	  och	  med	  detta	  har	  Karlstads	  kommun	  låtit	  
uppföra	  sin	  första	  byggnad	  enligt	  passivhusstandard,	  en	  förskola	  med	  namnet	  
Alsters	  förskola.	  Teknik	  och	  fastighetsförvaltningen	  tycker	  dock	  att	  det	  inte	  finns	  
tillräcklig	  information	  inom	  ämnet	  huruvida	  dessa	  passivhuskonstruktioner	  
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klarar	  sig	  ur	  fuktsynpunkt.	  De	  vill	  försäkra	  sig	  om	  att	  den	  valda	  konstruktionen	  
samt	  utförandet	  har	  lett	  till	  en	  fuktsäker	  byggnad	  och	  vill	  således	  undersöka	  
fuktsäkerheten	  i	  byggnaden.	  

Denna	  rapport	  har	  tagits	  fram	  på	  Karlstads	  kommuns	  förslag.	  Handledare	  på	  
Karlstads	  kommun	  är	  Sixten	  Westlund	  och	  handledare	  på	  Karlstads	  universitet	  
är	  Carina	  Rehnström.	  Mätningarna	  har	  ägt	  rum	  på	  Alsters	  förskola	  i	  Karlstads	  
kommun.	  

Syfte	  
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  ta	  reda	  på	  mer	  om	  fuktsäkerhet	  i	  passivhus.	  Eftersom	  
att	  energisnåla	  hus	  förmodligen	  kommer	  bli	  fler	  på	  marknaden	  är	  det	  viktigt	  att	  
dessa	  hus	  kommer	  att	  vara	  säkra	  ur	  fuktsynpunkt	  vilket	  betyder	  att	  erfarenheter	  
från	  de	  projekt	  som	  redan	  är	  byggda	  blir	  viktiga	  att	  ta	  lärdom	  av.	  	  

Mål	  
Målet	  med	  arbetet	  är	  att	  utvärdera	  Alsters	  förskolas	  fuktsäkerhet	  i	  väggar	  och	  
tak.	  Detta	  genom	  att	  utföra	  mätningar	  om	  fuktförhållanden	  i	  förskolan.	  

Metod	  
Arbetet	  inleds	  med	  en	  teoristudie	  inom	  ämnet	  då	  främst	  med	  hjälp	  av	  Karlstads	  
universitets	  databas.	  Källor	  i	  form	  av	  tryckta	  böcker	  och	  rapporter	  samt	  digitalt	  
publicerade	  källor	  används	  i	  rapporten.	  Med	  hänsyn	  till	  litteraturstudien	  och	  
åverkan	  på	  byggnaden	  väljs	  lämpliga	  mätpunkter	  för	  fuktmätningar	  i	  Alsters	  
förskola.	  Mätinstrumenten	  installeras	  och	  data	  samlas	  in	  för	  att	  senare	  
analyseras	  och	  en	  bedömning	  av	  risken	  för	  fuktskador	  görs	  slutligen.	  	  

Fukt	  

Fukt	  i	  allmänhet	  
Med	  fukt	  menas	  vatten	  som	  finns	  i	  tre	  faser.	  Dessa	  tre	  faser	  är	  fast,	  flytande	  och	  
gas.	  Naturligt	  så	  uppträder	  dessa	  faser	  som	  is	  i	  fast	  fas,	  vatten	  i	  flytande	  fas	  och	  
vattenånga	  i	  gasfas.	  I	  denna	  rapport	  så	  behandlas	  bara	  fukt	  som	  har	  en	  påverkan	  
på	  byggnader.	  Fukt	  i	  byggnader	  transporteras	  främst	  på	  tre	  sätt,	  nämligen	  
genom	  diffusion,	  konvektion	  samt	  kapillärsugning.	  Diffusion	  transporterar	  fukt	  i	  
gasfas.	  Diffusion	  drivs	  av	  skillnader	  i	  vattenånghalt.	  Vattenånghalt	  är	  den	  mängd	  
vattenånga	  som	  finns	  i	  en	  kubikmeter	  luft.	  Fukten	  drivs	  från	  en	  högre	  ånghalt	  till	  
en	  lägre	  ånghalt.	  Transporten	  påverkas	  av	  de	  olika	  materialens	  ångmotstånd.	  
Konstruktionens	  fuktspärr	  har	  normalt	  det	  högsta	  ångmotståndet	  i	  
konstruktionen.	  Fuktspärren	  släpper	  i	  princip	  inte	  igenom	  fukt	  alls	  och	  stoppar	  
därmed	  transporten	  genom	  diffusion	  från	  att	  ta	  sig	  djupare	  in	  i	  konstruktionen	  
(Nevander	  &	  Elmarsson	  2006).	  	  	  

Konvektion	  är	  fukt	  i	  gasfas	  som	  transporteras	  med	  luftens	  rörelse.	  Luftens	  
rörelse	  är	  beroende	  av	  totaltrycksskillnader.	  Skillnader	  i	  tryck	  uppstår	  i	  och	  
kring	  byggnader	  på	  grund	  av	  tre	  faktorer.	  Dessa	  tre	  faktorer	  är	  termisk	  drivkraft	  
även	  kallat	  skorstensverkan,	  vindpåverkan	  samt	  påverkan	  av	  mekanisk	  
ventilation.	  Dessa	  tre	  faktorer	  skapar	  skillnader	  i	  tryck	  som	  får	  luften	  att	  röra	  sig	  
och	  är	  drivkraften	  till	  konvektion.	  Luften	  har	  en	  viss	  förmåga	  att	  bära	  med	  sig	  
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vattenånga	  beroende	  på	  temperatur.	  Ju	  högre	  temperatur	  luften	  har	  desto	  större	  
mängd	  vattenånga	  kan	  den	  hålla	  och	  transportera.	  Konvektion	  transporterar	  
som	  regel	  mycket	  mer	  fukt	  än	  det	  som	  transporteras	  med	  diffusion.	  Detta	  
innebär	  att	  konvektion	  kan	  leda	  till	  stora	  problem	  för	  byggnader.	  Oftast	  så	  
ventileras	  luften	  ut	  ur	  byggnaden	  och	  leder	  ej	  till	  fuktskador	  men	  finns	  det	  
otätheter	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  konvektion	  genom	  konstruktioner	  så	  kan	  det	  
leda	  till	  fuktskador	  och	  mikrobiell	  tillväxt	  (Nevander	  &	  Elmarsson	  2006).	  	  

Kapillärsugning	  transporterar	  fukt	  som	  är	  flytande.	  Olika	  material	  har	  olika	  
förmåga	  att	  transportera	  fukt	  genom	  kapillärsugning.	  Det	  som	  driver	  
kapillärsugningen	  är	  vattnets	  ytspännig	  och	  attraktionskraften	  till	  materialets	  
porväggar.	  Materialets	  porositet	  är	  avgörande	  för	  dess	  förmåga	  till	  
kapillärsugning.	  Porositet	  är	  ett	  mått	  på	  hur	  mycket	  hålrum	  det	  vill	  säga	  porer	  
som	  finns	  i	  materialet.	  Kapillärsugningen	  blir	  mest	  effektiv	  när	  det	  är	  små	  porer,	  
stora	  porer	  leder	  till	  att	  attraktionskraften	  blir	  för	  liten	  för	  att	  vattnet	  skall	  stiga	  i	  
materialet.	  Kapillaritet	  är	  ett	  mått	  på	  materialets	  förmåga	  att	  suga	  upp	  vattnet.	  
Utöver	  detta	  så	  kan	  vatten	  i	  flytande	  fas	  transporteras	  av	  tyngdkraft,	  
vattenövertryck	  och	  vindtryck	  (Nevander	  &	  Elmarsson	  2006).	  	  

Luft	  har	  en	  förmåga	  att	  bära	  fukt	  beroende	  på	  dess	  temperatur.	  Relativ	  fuktighet	  
är	  ett	  mått	  på	  hur	  mycket	  vattenånga	  som	  finns	  i	  luften	  vid	  en	  viss	  temperatur	  
relativt	  till	  luftens	  kapacitet	  att	  hålla	  vattenånga	  vid	  den	  temperaturen.	  Relativ	  
fuktighet	  anges	  i	  procent.	  Vid	  hundra	  procents	  luftfuktighet	  så	  fäller	  luften	  ut	  
vatten	  och	  kondens	  bildas,	  detta	  kallas	  även	  daggpunkt.	  Detta	  kan	  ske	  när	  en	  
varm	  fuktig	  luft	  transporteras	  genom	  konvektion	  och	  kyls	  ned	  alternativt	  när	  
diffusion	  sker	  från	  luft	  med	  en	  varmare	  temperatur	  till	  en	  kallare	  temperatur.	  
Luften	  inomhus	  har	  oftast	  en	  högre	  ånghalt	  än	  den	  luft	  som	  finns	  utomhus.	  Luft	  
ventileras	  in	  i	  byggnaden	  och	  har	  då	  samma	  ånghalt	  som	  utomhusluften.	  
Inomhus	  så	  bidrar	  brukarna	  till	  ett	  fukttillskott	  vilket	  gör	  att	  inomhusluften	  
oftast	  innehåller	  mer	  fukt	  än	  utomhusluften.	  Exempel	  på	  fukttillskott	  är	  
matlagning,	  utandning	  och	  fukt	  från	  växter.	  Vid	  dessa	  aktiviteter	  så	  tillförs	  fukt	  
inomhusluften	  (Nevander	  &	  Elmarsson	  2006).	  	  

Fukt	  kan	  även	  finnas	  i	  materialets	  porer	  och	  vara	  bundet	  till	  materialet.	  Denna	  
fukt	  anges	  som	  en	  fuktkvot	  och	  är	  ett	  mått	  på	  kg	  vatten	  per	  kg	  material.	  Kritiskt	  
fukttillstånd	  är	  det	  mått	  på	  fukt	  som	  ett	  material	  maximalt	  får	  ha	  för	  att	  bibehålla	  
sin	  förmåga	  att	  fungera	  som	  tänkt	  i	  en	  konstruktion.	  Varje	  material	  har	  en	  unik	  
nivå	  för	  dess	  kritiska	  fukttillstånd.	  BBR	  ställer	  krav	  på	  att	  högsta	  tillåtna	  
fukttillstånd	  inte	  skall	  uppnås	  i	  några	  material	  i	  byggnaden.	  Det	  högsta	  tillåtna	  
fukttillståndet	  bestäms	  med	  hjälp	  av	  kritiskt	  fukttillstånd	  med	  hänsyn	  till	  
osäkerheter	  i	  beräkningsmodeller,	  ingångsparametrar	  och	  mätmetoder.	  Saknas	  
dokumentation	  om	  ett	  materials	  kritiska	  fukttillstånd	  skall	  en	  kritisk	  
fukttillståndsnivå	  sättas	  till	  75	  %	  relativ	  fuktighet	  (Nevander	  &	  Elmarsson	  2006).	  	  

Fukt	  påverkar	  byggnader	  negativt	  på	  ett	  antal	  sätt.	  Fukt	  minskar	  materialens	  
förmåga	  att	  värmeisolera	  byggnader.	  Ett	  fuktigt	  isoleringsmaterial	  isolerar	  
sämre	  än	  ett	  torrt	  isoleringsmaterial.	  Detta	  kan	  leda	  till	  en	  högre	  
uppvärmningskostnad.	  Fukt	  kan	  påverka	  materialens	  hållfasthet	  och	  funktion.	  
Fukt	  kan	  exempelvis	  leda	  till	  korrosion	  och	  röta.	  Detta	  kan	  få	  stora	  konsekvenser	  
för	  byggnaden.	  Den	  risk	  som	  utreds	  mer	  noggrant	  i	  denna	  rapport	  är	  dock	  risken	  
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för	  mikrobiell	  tillväxt.	  Fukt	  är	  en	  viktig	  beståndsdel	  för	  att	  en	  miljö	  som	  tillåter	  
mikrobiell	  tillväxt	  skapas.	  

Mikrobiell	  tillväxt	  
Mikrobiell	  tillväxt	  syftar	  i	  denna	  rapport	  till	  tillväxt	  av	  mikrobiell	  sort	  som	  kan	  
vara	  till	  skada	  för	  byggnadens	  konstruktion	  samt	  brukarnas	  hälsa	  och	  välbehag.	  
Detta	  syftar	  främst	  till	  mögel	  och	  rötsvampar.	  Sporer	  till	  mögelsvampar	  kommer	  
in	  i	  byggnader	  genom	  tilluften.	  Mögelsvamp	  bildas	  om	  det	  finns	  tillgång	  till	  
näring,	  tillräckligt	  med	  fukt	  och	  en	  fördelaktig	  temperatur.	  När	  dessa	  tre	  faktorer	  
finns	  under	  en	  tillräckligt	  lång	  tid	  bildas	  mögelsvamp.	  Den	  näring	  som	  
mögelsvampar	  behöver	  för	  att	  växa	  är	  dött	  organiskt	  material,	  kväve	  och	  
mineraler.	  Kväve	  och	  mineraler	  finns	  oftast	  i	  tillräckliga	  mängder	  för	  tillväxt.	  
Mögelsvamparna	  lever	  främst	  genom	  att	  bryta	  ner	  cellolusahaltiga	  växter	  i	  
naturen	  och	  därför	  är	  det	  mest	  utsatta	  materialet	  i	  byggnader	  träbaserade	  
material.	  Detta	  utesluter	  dock	  inte	  att	  man	  kan	  hitta	  mögelpåväxt	  på	  icke	  
träbaserade	  material.	  Det	  finns	  dokumenterad	  påväxt	  på	  färgytor,	  isolering,	  
fogmassa	  och	  plast.	  Smuts	  kan	  även	  drabbas	  av	  mögelpåväxt	  vid	  förhöjda	  
fuktnivåer	  det	  vill	  säga	  att	  det	  kan	  finnas	  påväxt	  på	  smuts	  som	  finns	  på	  betong,	  
glas	  och	  stål	  (Mattsson	  2004).	  	  

Tillgången	  på	  vatten	  är	  en	  viktig	  faktor	  för	  utvecklingen	  av	  mögelsvampar.	  
Generellt	  är	  den	  fuktnivå	  som	  krävs	  för	  att	  mögelsvampar	  skall	  kunna	  växa	  en	  
relativ	  luftfuktighet	  på	  75	  %.	  Det	  finns	  dock	  svampar	  som	  klarar	  sig	  vid	  nivåer	  
under	  denna	  relativa	  luftfuktighet,	  dock	  är	  det	  sällan	  så	  gynnsamma	  
förhållanden	  i	  övrigt	  för	  att	  påväxt	  skall	  ta	  fart	  vid	  lägre	  luftfuktighet.	  (Mattsson	  
2004).	  	  Enligt	  Mattsson	  kan	  man	  generalisera	  risken	  för	  mögelpåväxt	  vid	  viss	  
luftfuktighetsnivå	  enligt	  följande:	  

• Under	  75	  %	  RF:	  ingen	  risk	  för	  tillväxt	  av	  mögelsvamp	  
• Mellan	  75	  –	  85	  %	  RF:	  liten	  risk	  för	  tillväxt	  av	  mögelsvamp	  
• Mellan	  85	  –	  95	  %	  RF:	  medelstor	  risk	  för	  tillväxt	  av	  mögelsvamp,	  speciellt	  

vid	  exponering	  längre	  än	  5	  -‐	  8	  veckor	  
• Över	  95	  %	  RF:	  hög	  risk	  för	  tillväxt	  av	  mögelsvamp,	  speciellt	  efter	  2	  –	  3	  

veckor	  

Temperatur	  är	  även	  en	  viktig	  faktor	  för	  tillväxten	  av	  mögelsvamp.	  Det	  
temperaturintervall	  som	  för	  de	  flesta	  svampar	  är	  gynnsamt	  är	  temperaturer	  
mellan	  25-‐30	  °C.	  Vid	  högre	  respektive	  lägre	  temperaturer	  avtar	  tillväxten,	  vid	  
temperaturer	  över	  ca	  40-‐50	  °C	  så	  överlever	  inte	  de	  flesta	  svampar	  och	  vid	  
temperaturer	  under	  0°C	  stannar	  tillväxten.	  Svamparna	  överlever	  dock	  ofta	  
nedfrysning.	  Tiden	  är	  även	  en	  faktor	  som	  påverkar	  tillväxten	  men	  det	  finns	  stora	  
variationer	  i	  tid.	  Det	  tar	  oftast	  några	  veckor	  med	  förhållanden	  som	  tillåter	  
mögelpåväxt	  för	  att	  det	  ska	  etableras	  mögel.	  Dock	  så	  finns	  det	  faktorer	  som	  kan	  
göra	  att	  tiden	  ökar	  alternativt	  minskar.	  På	  sommaren	  finns	  det	  mycket	  
svampsporer	  i	  luften	  och	  det	  tar	  således	  kortare	  tid	  för	  sporerna	  att	  hitta	  fram	  
till	  platser	  med	  gynnsamma	  förhållanden	  och	  mögelpåväxten	  börjar.	  På	  vintern	  
finns	  det	  väldigt	  få	  sporer	  i	  luften	  vilket	  innebär	  att	  det	  kan	  ta	  lång	  tid	  innan	  
sporerna	  hittar	  fram.	  Finns	  det	  redan	  sporer	  på	  materialet	  när	  till	  exempel	  en	  
gynnsam	  fuktnivå	  uppstår	  kan	  tillväxten	  ta	  sin	  fart	  nästan	  momentant	  (Mattsson	  
2004).	  	  
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Mikrobakteriell	  tillväxt	  kan	  orsaka	  hälsoproblem	  och	  olägenheter	  för	  brukare.	  
Mögelceller	  och	  sporer	  kan	  påverka	  vårt	  immunförsvar	  på	  flera	  olika	  sätt.	  Vid	  
inandning	  av	  skadliga	  mögelceller	  och	  sporer	  så	  får	  de	  flesta	  symptom	  som	  hosta,	  
irriterade	  luftvägar	  och	  klåda.	  Detta	  beror	  på	  en	  inflammation	  i	  luftvägarna.	  
Övriga	  symptom	  som	  kan	  uppkomma	  är	  ledvärk,	  koncentrationssvårigheter	  och	  
trötthet.	  Dessa	  symptom	  och	  besvär	  kan	  sitta	  kvar	  länge	  hos	  den	  drabbade,	  flera	  
år	  efter	  exponeringen.	  I	  vissa	  fall	  kan	  även	  en	  mögelallergi	  utvecklas.	  Viss	  
mikrobiell	  aktivitet	  kan	  producera	  toxiner	  som	  kan	  påverka	  lever	  och	  centrala	  
nervsystemet.	  Det	  är	  dock	  inte	  säkerställt	  ett	  samband	  mellan	  dessa	  gifter	  och	  
hälsoproblem	  inomhus	  (Rylander	  2008).	  	  

	  

Riskkonstruktioner	  	  
Fukt	  och	  mögel	  orsakar	  problem	  med	  vår	  inomhusmiljö.	  Hus	  byggda	  under	  
1970-‐	  och	  1980-‐talet	  har	  haft	  problem	  med	  mögel	  i	  större	  utsträckning	  än	  
tidigare	  byggnader.	  Ett	  av	  problemen	  är	  att	  nya	  material	  började	  användas	  samt	  
att	  olämpliga	  metoder	  och	  markförhållanden	  tillämpades	  (Boverket	  2009;	  
Nevander	  &	  Elmarsson	  2006).	  Risken	  för	  fukt	  och	  mögelskador	  är	  speciellt	  stor	  
vid	  vissa	  typer	  av	  konstruktioner.	  I	  allmänhet	  så	  kan	  nämnas	  att	  där	  det	  finns	  en	  
köldbrygga	  i	  konstruktionen	  så	  finns	  det	  en	  risk	  för	  fuktproblem.	  En	  köldbrygga	  
är	  en	  del	  som	  genomgående	  hela	  konstruktionen	  innehåller	  material	  med	  sämre	  
isoleringsförmåga	  vilket	  betyder	  att	  värme	  lätt	  förloras	  genom	  denna.	  Detta	  
leder	  till	  att	  temperaturen	  vid	  dessa	  köldbryggor	  är	  något	  lägre	  än	  den	  övriga	  
konstruktionen.	  Den	  lägre	  temperaturen	  betyder	  som	  tidigare	  nämnts	  att	  luften	  
får	  sämre	  förmåga	  att	  hålla	  fukt	  och	  den	  relativa	  fukthalten	  ökar	  när	  
temperaturen	  sänks	  på	  inomhusluften	  i	  kontakt	  med	  köldbryggan.	  Den	  relativa	  
fukthalten	  kan	  öka	  till	  sådan	  nivå	  att	  det	  blir	  gynnsamt	  för	  en	  mikrobiell	  tillväxt.	  
Det	  finns	  konstruktionslösningar	  som	  är	  förknippade	  med	  vissa	  risker	  ur	  
fuktsynpunkt.	  Dessa	  konstruktioner	  kallas	  riskkonstruktioner.	  Några	  av	  dessa	  
konstruktioner	  kommer	  att	  beskrivas	  kortfattat	  nedan.	  	  

Riskkonstruktioner	  tak	  

Tak	  kan	  drabbas	  av	  fuktskador	  på	  flera	  sätt.	  Det	  tydligaste	  är	  när	  det	  uppstår	  ett	  
läckage	  vilket	  leder	  in	  vatten	  i	  byggnaden.	  Läckage	  uppstår	  främst	  vid	  
genomföringar	  i	  taket	  men	  även	  vid	  otätheter	  i	  skarvar	  av	  takbeläggning	  och	  
skador	  på	  densamma.	  	  

Uteluftsventilerade	  vindar	  är	  en	  vanlig	  riskkonstruktion	  och	  det	  uppstår	  ofta	  
problem	  i	  samband	  med	  en	  tilläggsisolering.	  Vindsbjälklaget	  är	  isolerat	  och	  
luften	  på	  vinden	  har	  ofta	  en	  lägre	  temperatur	  än	  inomhusluften.	  Yttertaket	  vätter	  
mot	  natthimlen	  och	  under	  klara	  kalla	  nätter	  så	  sker	  en	  så	  kallad	  nattutstrålning	  
vilket	  leder	  till	  att	  temperaturen	  på	  yttertaket	  sänks	  ytterligare.	  Vid	  yttertakets	  
insida	  (vanligtvis	  råspont)	  så	  finns	  det	  risk	  att	  denna	  temperatursänkning	  leder	  
till	  kondensation	  då	  den	  relativa	  fukthalten	  stiger	  vid	  den	  kallare	  temperaturen	  
och	  en	  fuktskada	  kan	  uppstå	  (Samuelson	  2008).	  	  

Ventilerade	  parallelltak	  avser	  tak	  som	  har	  en	  parallell	  ytter-‐	  och	  inneryta	  med	  en	  
ventilerande	  luftspalt.	  Konstruktionen	  är	  typiskt	  uppbyggd	  enligt	  figur	  1	  nedan.	  
Den	  luft	  som	  finns	  i	  luftspalten	  värms	  upp	  relativt	  fort	  och	  tar	  en	  liknande	  
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temperatur	  som	  konstruktionen	  skulle	  ha	  utan	  luftspalt.	  Vid	  ett	  mer	  isolerat	  
bjälklag	  så	  blir	  temperaturen	  ute	  i	  luftspalten	  kallare	  och	  förmågan	  för	  luften	  att	  
transportera	  fukt	  minskar.	  Dock	  så	  är	  förmågan	  ofta	  tillräcklig	  för	  att	  ventilera	  ut	  
eventuell	  fukt.	  Konstruktionen	  ställer	  krav	  på	  en	  god	  lufttäthet	  då	  konvektions-‐
problem	  är	  en	  vanlig	  orsak	  till	  fuktproblem	  i	  denna	  konstruktion.	  Får	  fuktig	  luft	  
chansen	  att	  genom	  konvektion	  transporteras	  ut	  till	  luftspalten	  finns	  det	  risk	  att	  
luften	  kondenserar	  då	  den	  möter	  det	  yttertak	  ovan	  luftspalten	  som	  är	  kallare.	  
Risken	  för	  att	  konvektionsproblem	  skall	  uppstå	  ökar	  då	  det	  finns	  
ventilationshuvar	  på	  taket	  då	  inneluften	  möjligtvis	  får	  lättare	  att	  komma	  till	  
takets	  luftspalt.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  det	  finns	  obrutna	  luftspalter	  mellan	  
träbalkarna	  för	  att	  ventilationen	  skall	  fungera	  tillfredsställande.	  Det	  är	  även	  
viktigt	  att	  en	  tillräcklig	  ventilation	  säkerställs	  genom	  en	  tillräcklig	  luftspalt,	  
minst	  50	  mm	  rekomenderas.	  Ofta	  vid	  välisolerade	  bjälklag	  så	  krävs	  det	  höga	  
träbalkar	  för	  att	  få	  plats	  med	  isolering	  och	  luftspalt.	  Detta	  har	  lett	  till	  att	  man	  har	  
provat	  att	  inte	  ha	  någon	  luftspalt	  för	  att	  kunna	  använda	  något	  lägre	  träbalkar.	  
Testerna	  visar	  att	  det	  är	  möjligt	  om	  det	  invändigt	  finns	  en	  fuktspärr	  och	  att	  den	  
yttre	  skivan	  är	  tillräckligt	  diffusionsöppen.	  Tät	  takpapp	  eller	  undertäckning	  skall	  
inte	  läggas	  på	  tak	  utan	  luftspalt,	  då	  begränsas	  förmågan	  att	  torka	  ut	  den	  fukt	  som	  
möjligtvis	  finns	  i	  konstruktionen	  (Nevander	  &	  Elmarsson	  2006).	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   Figur	  1.	  Typkonstruktion	  parallelltak	  (Olsson-‐Jonsson	  2014)	  	  

Riskkonstruktion	  väggar	  

Väggar	  har	  generellt	  ett	  bättre	  klimat	  än	  tak	  och	  är	  mindre	  drabbade	  av	  läckage	  
utifrån.	  Väggarna	  har	  dock	  känsliga	  områden	  så	  som	  vid	  fönster	  och	  olika	  slags	  
infästningar.	  Dessa	  detaljer	  måste	  utföras	  väl	  för	  att	  väggen	  skall	  vara	  fuktsäker.	  

Tegelfasader	  med	  en	  otilläcklig	  luftspalt	  är	  en	  riskkonstruktion.	  Överflödigt	  
murbruk	  kan	  falla	  ner	  bakom	  skalmuren	  och	  täppa	  till	  den	  luftspalt	  som	  är	  
avsedd	  att	  ventilera	  bort	  fukt.	  Fukt	  som	  vid	  slagregn	  tränger	  igenom	  skalmuren	  
kan	  då	  inte	  torka	  ut	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  och	  riskerar	  att	  orsaka	  fuktskador	  främst	  
i	  väggens	  nedre	  delar,	  se	  figur	  2	  (Heikkinen	  2012).	  Betong	  och	  tegelväggar	  som	  
står	  i	  direkt	  kontakt	  med	  en	  oisolerad	  sula	  är	  riskkonstruktioner.	  Kontakten	  med	  
markfukten	  leder	  till	  att	  vatten	  transporteras	  genom	  kapillärsugning	  alternativt	  
diffusion	  till	  väggen	  som	  sedan	  kan	  visa	  på	  mikrobiell	  tillväxt	  till	  exempel	  bakom	  
golvlister	  (Heikkinen	  2012).	  Enstegstätade	  putsfasader	  är	  kanske	  den	  
riskkonstruktion	  som	  ligger	  mest	  färsk	  i	  minnet	  för	  de	  flesta.	  Riskerna	  med	  
denna	  konstruktion	  är	  att	  till	  skillnad	  från	  en	  tvåstegstätad	  fasad	  så	  har	  den	  inte	  
en	  luftspalt	  som	  kan	  ventilera	  bort	  fukt	  som	  tränger	  igenom	  fasaden.	  Detta	  leder	  
till	  att	  fukt	  som	  tränger	  in	  genom	  fasadskiktet	  genom	  till	  exempel	  sprickor,	  dåligt	  
utförda	  genomföringar	  och	  fasaddetaljer	  kan	  komma	  i	  direkt	  kontakt	  med	  
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organiskt	  material.	  Väl	  där	  så	  kan	  en	  mikrobiell	  tillväxt	  ta	  start	  och	  eftersom	  
konstruktionen	  är	  tät	  i	  två	  riktningar	  blir	  det	  svårt	  för	  fukten	  att	  torka	  ut	  
(Samuelson	  et	  al.	  2007).	  	  

	  

Figur	  2.	  Riskkonstruktion	  skalmur	  (Heikkinen	  2012)	  	  

Träregelväggar	  är	  en	  vanlig	  konstruktion	  i	  Sverige.	  Det	  finns	  således	  mycket	  
kunskap	  och	  stor	  erfarenhet	  av	  konstruktionen.	  Trä	  är	  ett	  material	  som	  ger	  goda	  
förutsättningar	  för	  mikrobiell	  tillväxt.	  Det	  är	  därmed	  viktigt	  att	  det	  inte	  finns	  
ytterligare	  förutsättningar	  för	  att	  en	  tillväxt	  skall	  ske.	  Då	  spelar	  den	  relativa	  
luftfuktigheten	  stor	  roll.	  Det	  är	  alltså	  viktigt	  att	  fuktspärr	  och	  fasaden	  som	  
skyddar	  väggen	  från	  fukt	  fungerar	  bra.	  Fukt	  kan	  påverka	  väggen	  på	  flera	  sätt	  
antingen	  genom	  diffusion	  eller	  konvektion	  inifrån	  eller	  genom	  att	  regn	  tränger	  
igenom	  fasaden	  till	  träregelväggen.	  Fukt	  kan	  även	  transporteras	  till	  väggen	  
kapillärt.	  Fuktspärren	  måste	  vara	  lufttät	  för	  att	  inte	  fukt	  skall	  transporteras	  till	  
konstruktionen	  genom	  konvektion.	  Den	  måste	  även	  ha	  ett	  tillräckligt	  
ånggenomgångsmotstånd	  för	  att	  hindra	  transporten	  av	  fukt	  genom	  diffusion.	  
Fasaden	  måste	  skydda	  träregelväggen	  vid	  regn.	  Luftspalten	  bakom	  fasaden	  har	  
till	  uppgift	  att	  ventilera	  ut	  den	  fukt	  som	  ändå	  tränger	  igenom	  fasaden.	  Detta	  
betyder	  att	  luftspalten	  ger	  en	  ökad	  säkerhet	  än	  om	  den	  inte	  skulle	  finnas.	  Hur	  
fasaden	  är	  konstruerad	  ger	  olika	  förutsättningar	  för	  hur	  väl	  den	  skyddar	  
träregelväggen	  bakom.	  Fasaden	  kan	  vara	  gjord	  av	  olika	  material	  så	  som	  träpanel,	  
tegel,	  puts,	  och	  betong.	  Det	  är	  kombinationen	  av	  träregelväggen	  och	  dess	  fasad	  
som	  blir	  avgörande	  för	  hurvida	  fuktsäker	  konstruktionen	  blir.	  Som	  nämts	  
tidigare	  så	  är	  en	  putsfasad	  utan	  en	  luftspalt	  på	  en	  träregelvägg	  en	  
riskkonstruktion	  men	  samma	  vägg	  med	  lockpanel	  och	  luftspalt	  anses	  inte	  vara	  
en	  riskkonstruktion.	  

Träfasader	  utförs	  ofta	  stående	  som	  panel	  med	  lockbräda	  eller	  med	  lockläkt	  och	  
som	  liggande	  med	  förvandringspanel	  eller	  som	  fjällpanel.	  Det	  finns	  dock	  en	  hel	  
del	  andra	  lösningar	  med	  trä	  som	  fasadmaterial.	  En	  träpanel	  är	  ett	  gott	  skydd	  mot	  
regn	  dock	  så	  kan	  det	  vid	  slagregn	  ändå	  tränga	  in	  vatten	  i	  fogarna.	  Vid	  liggande	  
panel	  finns	  det	  risk	  att	  vatten	  transporteras	  i	  i	  sidled	  och	  då	  ansamlas	  vid	  
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fönsteranslutningar	  eller	  där	  panelen	  skarvas.	  Vatten	  kan	  även	  bli	  stående	  i	  
fogarna	  i	  den	  liggande	  panelen	  (Nevander	  &	  Elmarsson	  2006).	  	  

	  

Fuktproblemens	  orsak	  

I	  en	  intervjuundersökning	  från	  tre	  fuktskadedrabbade	  projekt	  så	  utreddes	  
orsaken	  till	  fuktskadorna	  och	  de	  inblandades	  roll	  i	  dessa	  skador.	  En	  intressant	  
observation	  från	  intervjuundersökningen	  är	  att	  det	  verkar	  vara	  svårt	  att	  veta	  
vem	  som	  egentligen	  har	  felat	  när	  en	  fuktskada	  har	  upptäckts.	  Som	  exempel	  kan	  
nämnas	  att	  i	  ett	  fall	  i	  studien	  svarade	  12	  respondenter	  att	  det	  var	  en	  skada	  som	  
innebar	  vatteninträngning	  kring	  fönster.	  Orsaken	  till	  denna	  vatteninträngning	  
var	  dock	  spridd	  enligt	  följande;	  tre	  tyckte	  att	  det	  var	  arkitekten	  som	  orsakat	  
skadan,	  tre	  ansåg	  att	  det	  var	  ett	  projekteringsfel	  och	  två	  ansåg	  att	  orsaken	  var	  ett	  
utförandefel.	  Övriga	  som	  uppgett	  skadan	  kunde	  inte	  ge	  en	  orsak	  till	  den.	  Detta	  
visar	  på	  att	  fuktskador	  är	  problematiska	  att	  utreda	  orsaken	  till.	  Dock	  så	  finns	  det	  
vissa	  likheter	  bland	  de	  fall	  som	  utreds	  gällande	  orsaker	  till	  fuktskador.	  Dessa	  
orsaker	  är	  bland	  annat	  för	  lite	  tid	  både	  i	  utförandefasen	  och	  projekteringsfasen,	  
otillräcklig	  kunskap	  och	  otillräcklig	  uppmärksamhet	  på	  fuktfrågor	  både	  från	  
beställare	  och	  entreprenör.	  Undersökningen	  ledde	  fram	  till	  att	  resultatet	  blev	  
fem	  olika	  åtgärder	  som	  i	  kombinationer	  ansågs	  kunna	  stoppa	  orsaken	  till	  
skadorna.	  De	  fem	  åtgärderna	  var	  följande:	  

”Kunskapen	  om	  fuktsäkerhet	  måste	  spridas	  till	  samtliga	  berörda	  aktörer	  i	  
branschen.”	  

”Rutiner	  för	  att	  dokumentera	  och	  kommunicera	  fuktsäkerhet	  måste	  utvecklas	  
och	  implementeras.”	  

”Beställaren	  måste	  ställa	  krav	  på	  fuktsäkerhet.”	  

”Tidplaner	  måste	  vara	  realistiska	  ur	  ett	  fuktsäkerhetsperspektiv.”	  

”Fuktfrågan	  måste	  ställas	  i	  fokus	  för	  att	  få	  till	  stånd	  en	  attitydförändring.”	  
(Wihlborg	  2005)	  	  

ByggaF	  

ByggaF	  är	  en	  branschstandard	  för	  att	  underlätta	  att	  bygga	  fuktsäkra	  byggnader	  
och	  innehåller	  de	  åtgärder	  som	  beskrivs	  i	  intervjuundersökningen	  ovan.	  ByggaF	  
har	  som	  syfte	  att	  föra	  fuktfrågan	  på	  tal	  tidigt	  i	  byggprocessen	  och	  sedan	  se	  till	  att	  
den	  ständigt	  hålls	  aktuell.	  Det	  finns	  krav	  på	  en	  rad	  dokumentationer	  under	  
projektets	  gång	  och	  ett	  ansvar	  för	  fuktfrågor	  tilldelas	  flera	  personer	  i	  de	  olika	  
skedena	  i	  byggprocessen	  (Norling,	  Mjörnell	  et	  al.	  2008).	  ByggaF	  leder	  till	  att	  
rutiner	  och	  dokumentation	  skapas	  och	  fuktfrågan	  kommer	  i	  fokus	  genom	  att	  
detta	  blir	  en	  betydande	  del	  av	  hela	  byggprocessen.	  Tidplaner	  måste	  justeras	  för	  
att	  säkerställa	  att	  nödvändiga	  kontroller	  och	  dokumentationer	  blir	  gjorda.	  Dessa	  
åtgärder	  bör	  leda	  till	  en	  fuktsäkrare	  byggnad,	  dock	  så	  anses	  ByggaF	  som	  ett	  
hjälpmedel	  och	  är	  inte	  något	  officiellt	  krav.	  Den	  åtgärd	  som	  inte	  ByggaF	  tar	  upp	  
är	  beställarens	  krav	  på	  fuktsäkerhet.	  Beställaren	  har	  en	  stor	  möjlighet	  att	  
påverka	  fuktsäkerheten	  med	  hjälp	  av	  att	  sätta	  krav	  och	  fokus	  på	  fuktsäkerhet.	  
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ByggaF	  ger	  dock	  beställaren	  ett	  enkelt	  sätt	  att	  ställa	  krav	  genom	  att	  ställa	  kravet	  
att	  ByggaF	  skall	  följas.	  

	  

Passivhus	  

Passivhus	  i	  allmänhet	  
Passivhus	  är	  hus	  med	  en	  låg	  energianvändning.	  De	  krav	  som	  ställs	  för	  att	  en	  
byggnad	  skall	  få	  kallas	  ett	  passivhus	  är	  många	  och	  ansvaret	  för	  att	  sammanställa	  
denna	  kravspecifikation	  för	  Sverige	  ligger	  på	  Sveriges	  centrum	  för	  nollenergihus.	  
Den	  internationella	  definitionen	  av	  passivhus	  är	  utarbetad	  av	  Passivhaus	  institut 
(PHI). Sveriges	  centrum	  för	  passivhus	  bildades	  2010	  och	  skall	  verka	  för	  att	  
främja	  byggandet	  av	  lågenergihus	  i	  Sverige.	  De	  har	  övertagit	  ansvaret	  från	  en	  
tidigare	  expertgrupp	  utsedd	  av	  Forum	  för	  energieffektiva	  byggnader	  (FEBY).	  De	  
utfärdar	  en	  specifikation	  för	  bostäder	  och	  en	  för	  lokaler.	  Den	  senaste	  
kravspecifikationen	  utgavs	  januari	  2012	  och	  reviderades	  september	  2012.	  De	  
krav	  som	  ställs	  på	  en	  förskola	  i	  Karlstad	  enligt	  FEBY	  12	  är	  något	  sammanfattat	  
följande:	  

• Värmeförlusttal	  (VFT)	  –	  Max	  VFTdvut	  =	  16	  [W/m2	  *Atemp]	  
• Levererad	  årsenergi	  –	  Max	  icke	  elvärmda	  =	  49	  [kWh/m2	  *Atemp*år]	  
• Levererad	  årsenergi	  –	  Max	  elvärmda	  =	  29	  [kWh/m2	  *Atemp*år]	  
• Levererad	  årsenergi	  –	  Max	  EViktad	  =	  68	  [kWhviktad/m2	  *Atemp*år]	  
• Ljud	  –	  minst	  ljudklass	  B	  där	  folk	  vistas	  
• Termisk	  komfort	  –	  Krav	  på	  redovisning	  av	  solvärmefaktor	  (SVF)	  under	  

april-‐september.	  Krav	  SVF	  ≤	  0,042	  för	  tyngre	  byggnader,	  SVF	  ≤	  0,036	  för	  
lätta	  byggnader	  

• Luftläckage	  –	  Max	  0,30	  [l/s*m2]	  vid	  en	  tryckdifferens	  på	  50	  Pa	  
• Fönster,	  entrédörrar	  –	  Max	  genomsnittligt	  U-‐värde	  ≤	  0,8	  [W/m2*K]	  
• Nattavstängd	  ventilation	  –	  skall	  utformas	  så	  att	  tilluftsfilter	  hålls	  torrt	  vid	  

avstängd	  ventilation	  för	  att	  förhindra	  kondensering	  i	  filter	  
• Fastighetsenergi	  –	  Skall	  sammanställas	  i	  årsenergikalkylen	  
• Verksamhetens	  energianvändning	  –	  Elanvändning	  liksom	  spillvärme	  

skall	  kalkyleras,	  dokumenteras	  samt	  jämföras	  med	  referensvärden	  
• Mätning	  –	  Energianvändning	  på	  minst	  månadsbasis	  skall	  kunna	  avläsas	  

för	  verksamhetsel,	  fastighetsel	  och	  värmeenergi.	  Vattenvolym	  till	  
varmvattenberedning	  mäts	  och	  öppethållningstider	  skall	  noteras.	  Kraven	  
avser	  installationer	  så	  mätningar	  är	  möjligt	  

• Visualisering	  av	  brukarens	  energianvändning	  –	  Energianvändningen	  för	  
verksamhetens	  drift	  skall	  mätas	  och	  visualiseras	  för	  att	  öka	  brukarens	  
intresse.	  

• Materialkrav	  –	  Avser	  projektering	  och	  byggande	  för	  att	  förhindra	  
mikrobakteriell	  tillväxt.	  Material	  skall	  ej	  ha	  mikrobakteriell	  påväxt	  av	  
onormal	  mängd	  eller	  ha	  avvikande	  lukt.	  Synlig	  påväxt	  eller	  blånad	  får	  
inte	  förekomma.	  

• Materialkrav	  –	  Trä	  fuktkvot	  under	  byggtid	  <	  0.20	  [kg/kg].	  Fuktkvot	  vid	  
inbyggnad	  och	  förvaltning	  <	  0.16	  [kg/kg]	  
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• Materialkrav	  –	  Golvmaterial,	  kritiskt	  fukttillstånd	  för	  mattor,	  lim	  och	  
spackel	  skall	  underskridas	  och	  uppmätas	  av	  RBK	  (Rådet	  för	  
ByggKompetens)	  auktoriserad	  fuktkontrollant	  eller	  likvärdigt.	  

Det	  finns	  en	  viss	  lättnad	  i	  några	  utav	  kraven	  för	  byggnader	  under	  400m2.	  
(Sveriges	  centrum	  för	  nollenergihus	  2012)	  	  	  

	  

Fukt	  i	  passivhus	  
Konstruktionen	  i	  passivhus	  är	  känslig	  när	  det	  kommer	  till	  fukt.	  Med	  en	  bättre	  
isolerad	  vägg	  så	  blir	  större	  delar	  av	  väggen	  kallare.	  Vid	  en	  kallare	  temperatur	  så	  
blir	  den	  relativa	  fuktigheten	  högre	  vilket	  kan	  leda	  till	  risk	  för	  mikrobiell	  tillväxt.	  
Med	  ökad	  isolering	  och	  täthet	  kan	  inte	  fukthalter	  som	  inte	  väl	  understiger	  risken	  
för	  mikrobiell	  tillväxt	  eller	  kritiskt	  fukttillstånd	  tillåtas	  byggas	  in	  i	  
konstruktionen.	  Med	  en	  ökad	  isoleringsgrad	  så	  minskar	  mängden	  fukt	  som	  får	  
tränga	  in	  utan	  att	  skador	  uppstår.	  Detta	  beror	  främst	  på	  den	  lufttäthet	  som	  krävs	  
för	  att	  uppnå	  de	  krav	  som	  ställs	  i	  FEBY	  på	  passivhus.	  Lufttätheten	  är	  bra	  så	  till	  
vida	  att	  fukt	  får	  svårt	  att	  tränga	  in	  i	  konstruktionen	  men	  detta	  gäller	  även	  för	  det	  
omvända	  att	  fukt	  får	  väldigt	  svårt	  att	  ta	  sig	  ut	  ur	  konstruktionen.	  Detta	  leder	  till	  
att	  det	  tar	  längre	  tid	  för	  fukt	  att	  torka	  ut	  ur	  konstruktionen	  och	  ju	  längre	  fukt	  
finns	  på	  samma	  ställe	  desto	  större	  risk	  för	  mikrobiell	  tillväxt.	  Detta	  leder	  till	  att	  
toleranser	  för	  fel	  i	  utförande	  och	  projektering	  är	  väldigt	  små	  för	  dessa	  
konstruktioner.	  Framförallt	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  en	  ordentligt	  väderskyddad	  
arbetsplats	  under	  uppförandet	  av	  byggnaden	  för	  att	  minimera	  byggfukt.	  Sedan	  
så	  är	  det	  viktigt	  att	  fuktspärr	  och	  tätskikt	  blir	  riktigt	  utförda	  för	  att	  slippa	  
konvektionsproblem	  när	  byggnaden	  har	  tagits	  i	  drift.	  Fuktspärrens	  placering	  är	  
även	  den	  av	  stor	  vikt	  eftersom	  en	  punkterad	  fuktspärr	  kan	  leda	  till	  att	  fukt	  i	  
tämligen	  riklig	  mängd	  kan	  komma	  in	  i	  konstruktionen	  med	  hjälp	  av	  konvektion.	  
Fuktspärren	  bör	  vara	  indragen	  en	  bit	  i	  konstruktionen	  för	  att	  säkerställa	  att	  den	  
inte	  punkteras	  genom	  dragning	  av	  el	  och	  uppsättning	  av	  installationer.	  
Fuktspärren	  kan	  vara	  indragen	  maximalt	  till	  en	  tredjedel	  av	  väggens	  
värmemotstånd.	  Uttorkningsförhållandena	  påverkas	  positivt	  av	  en	  indragen	  
fuktspärr.	  En	  indragen	  fuktspärr	  leder	  till	  att	  en	  större	  del	  av	  väggen	  finns	  på	  
insidan	  av	  fuktspärren	  vilket	  leder	  till	  att	  denna	  del	  kan	  torka	  ut	  mot	  insidan	  av	  
väggen	  istället	  för	  att	  stoppas	  vid	  fuktspärren	  och	  torka	  ut	  mot	  väggens	  utsida.	  
Detta	  leder	  till	  att	  eventuell	  byggfukt	  får	  lättare	  att	  torka	  ut	  på	  grund	  av	  att	  det	  
blir	  en	  jämnare	  fördelning	  för	  uttorkning	  på	  väggens	  utsida	  och	  insida	  
(Hägerstedt	  2012).	  	  

Konstruktionerna	  i	  sig	  är	  ofta	  väl	  genomtänkta	  och	  är	  generellt	  fuktsäkra	  dock	  så	  
finns	  det	  vissa	  problemområden.	  I	  ytterväggar	  kan	  det	  generellt	  sett	  bli	  problem	  
där	  träreglar	  möter	  vindduken.	  Denna	  del	  har	  en	  högre	  benägenhet	  att	  bli	  
drabbad	  av	  fuktskador	  på	  grund	  av	  att	  luftspalten	  ofta	  inte	  är	  tillräckligt	  stor	  för	  
att	  säkerställa	  en	  tillräcklig	  luftomsättning	  bakom	  fasaden.	  Denna	  luftspalt	  bör	  
vara	  utformad	  så	  att	  minst	  30	  oms/h	  uppnås	  för	  att	  säkerställa	  att	  inträngande	  
fukt	  kan	  ventileras	  bort	  utan	  att	  skada	  bakomliggande	  konstruktion.	  De	  åtgärder	  
som	  rekommenderas	  för	  att	  förebygga	  att	  träreglarna	  vid	  väggens	  utsida	  inte	  
skall	  bli	  fuktskadade	  är	  att	  sätta	  en	  oorganisk	  isolerskiva	  mellan	  reglar	  och	  
vindduk.	  Isolerskivans	  tjocklek	  blir	  beroende	  av	  väggens	  isoleringstjocklek;	  vid	  
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en	  större	  tjocklek	  krävs	  det	  en	  tjockare	  isolerskiva.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  en	  
större	  tjocklek	  leder	  till	  en	  lägre	  temperatur	  och	  för	  att	  reglarna	  skall	  hamna	  så	  
varmt	  och	  torrt	  som	  krävs	  så	  behöver	  tjockleken	  på	  den	  yttre	  isolerskivan	  ökas.	  
Isolerskivan	  leder	  till	  att	  träreglarna	  hamnar	  varmare	  och	  torrare	  vilket	  leder	  till	  
att	  risken	  för	  fuktskador	  minskar.	  Som	  tidigare	  beskrivs	  så	  blir	  väggens	  yttre	  
delar	  kallare	  ju	  mer	  isolering	  som	  finns	  i	  väggen.	  Detta	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  en	  
ökad	  isoleringsgrad	  ger	  sämre	  förhållanden	  för	  fuktsäkerhet	  i	  de	  yttre	  delarna	  av	  
konstruktionen.	  Simuleringar	  visar	  att	  det	  finns	  samband	  mellan	  hur	  tjock	  
isoleringen	  är	  och	  hur	  många	  gånger	  och	  hur	  länge	  den	  relativa	  fuktigheten	  når	  
kritiska	  nivåer	  för	  en	  mikrobiell	  tillväxt	  i	  den	  punkt	  där	  träreglar	  möter	  vindduk.	  
Detta	  leder	  till	  att	  en	  tjockare	  skiva	  behövs	  för	  att	  reglarna	  ska	  sitta	  tillräckligt	  
torrt	  och	  varmt	  för	  att	  säkra	  att	  mikrobiell	  tillväxt	  inte	  skall	  ske	  (Hägerstedt	  
2012).	  	  

I	  en	  rapport	  från	  SP	  finns	  det	  en	  sammanställning	  från	  fyra	  välisolerade	  hus	  där	  
relativa	  fukthalter,	  fuktkvoter	  och	  temperaturer	  har	  uppmätts	  under	  tre	  års	  tid.	  
Husen	  finns	  spridda	  över	  Sverige	  för	  att	  spegla	  de	  olika	  klimat	  som	  finns.	  De	  
slutsatser	  som	  fanns	  i	  denna	  rapport	  är	  att	  generellt	  så	  är	  dessa	  välisolerade	  hus	  
inte	  i	  någon	  direkt	  risk	  för	  fuktskador.	  Mätningarna	  har	  skett	  på	  flera	  ställen	  i	  de	  
berörda	  husen	  och	  värden	  från	  väggar,	  tak	  och	  syllar	  finns.	  De	  områden	  med	  
störst	  risk	  för	  mikrobiell	  tillväxt	  är	  där	  träreglar	  möter	  ytterväggar,	  vilket	  har	  
nämnts	  tidigare,	  dock	  främst	  i	  södra	  Sverige.	  Tak	  i	  södra	  Sverige	  kan	  inte	  
uteslutas	  från	  risk	  för	  mikrobiell	  tillväxt	  då	  objektet	  i	  studien	  från	  södra	  Sverige	  
har	  haft	  väldigt	  goda	  förhållanden.	  Det	  var	  dock	  ingen	  risk	  med	  det	  berörda	  taket.	  
Tre	  utav	  de	  berörda	  husen	  visade	  på	  kritiska	  relativa	  fukthalter,	  men	  enligt	  
MRD-‐beräkningar	  (Mould	  Resistance	  Design)	  så	  var	  det	  få	  mätpunkter	  som	  
genererade	  en	  risk	  för	  mikrobiell	  tillväxt.	  Det	  framgick	  även	  att	  det	  var	  
mikrobiell	  tillväxt	  på	  ett	  flertal	  ställen	  i	  husen.	  Denna	  tillväxt	  ansågs	  dock	  som	  
liten	  och	  en	  del	  av	  dem	  kan	  härledas	  till	  att	  materialet	  redan	  hade	  tillväxt	  när	  det	  
byggdes	  in	  alternativt	  så	  byggdes	  material	  in	  som	  var	  utsatt	  för	  fukt.	  Vid	  ett	  par	  
ställen	  kan	  man	  även	  härleda	  förhöjda	  fuktnivåer	  på	  grund	  av	  läckage,	  
framförallt	  vid	  slagregn	  och	  vid	  olika	  infästningar	  och	  genomföringar.	  Ett	  annat	  
problem	  som	  tas	  upp	  är	  att	  syllar	  som	  i	  de	  här	  fallen	  är	  torra	  kan	  vara	  i	  risk	  för	  
att	  bli	  utsatta	  för	  fritt	  vatten	  under	  byggtiden	  då	  de	  inte	  sitter	  tillräckligt	  
skyddade	  (Olsson	  2013).	  	  

Omgivande	  klimat	  är	  även	  det	  en	  stor	  faktor	  för	  fuktsäkerhet.	  Klimatet	  kan	  
variera	  stort	  i	  det	  avlånga	  land	  som	  Sverige	  är.	  För	  den	  del	  av	  konstruktionen	  
som	  ovan	  nämnts	  som	  känsligast	  för	  fuktskador	  spelar	  det	  omgivande	  klimatet	  
en	  betydande	  roll.	  Klimatet	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  om	  det	  är	  ett	  kustklimat	  
eller	  inlandsklimat	  och	  om	  det	  är	  i	  norra,	  södra	  eller	  mellansverige.	  Hur	  
byggnadens	  omedelbara	  närklimat	  ser	  ut	  har	  även	  det	  en	  betydelse	  eftersom	  
vegetation	  och	  topografi	  påverkar	  lokalklimatet.	  En	  skyddande	  vegetation	  och	  
topografi	  ger	  oftast	  ett	  fuktsäkrare	  klimat	  främst	  med	  hänsyn	  till	  slagregn.	  
Slagregn	  är	  regn	  som	  är	  påverkat	  av	  vind	  och	  träffar	  därmed	  ytor	  som	  inte	  
påverkas	  vid	  vanligt	  regn.	  Vanligtvis	  så	  belastar	  regn	  byggnadens	  tak	  som	  är	  väl	  
utformat	  för	  att	  ta	  hand	  om	  denna	  fuktlast	  och	  leda	  bort	  vattnet	  från	  byggnaden.	  
Slagregn	  drabbar	  förutom	  byggnadens	  tak	  även	  dess	  väggar	  och	  fönster	  i	  större	  
utsträckning	  än	  ett	  vanligt	  regnfall.	  Dessa	  byggnadsdelar	  är	  kapabla	  att	  skydda	  
mot	  regn	  dock	  så	  är	  de	  inte	  riktigt	  lika	  motståndskraftiga	  som	  taket.	  Vid	  slagregn	  
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finns	  risk	  att	  fukt	  tränger	  igenom	  fasaden	  till	  ytterväggens	  luftspalt.	  Det	  är	  där	  
den	  generellt	  mest	  kritiska	  punkten	  finns	  i	  passivhuskonstruktioner	  av	  
trästomme.	  Slagregn	  är	  generellt	  vanligare	  i	  kustklimat	  än	  i	  inlandsklimat.	  Det	  
generella	  klimatet	  i	  södra	  Sverige	  har	  en	  större	  risk	  för	  fuktskador	  än	  klimatet	  i	  
norra	  Sverige.	  Södra	  Sverige	  har	  generellt	  en	  högre	  luftfuktighet	  än	  norra	  
(Hägerstedt	  2012).	  	  	  

Den	  känsligaste	  punkten	  i	  de	  vanligaste	  passivhusen	  med	  träkonstruktion	  är	  i	  
väggens	  ytterskikt,	  där	  reglar	  möter	  vindduk.	  Det	  ställer	  krav	  på	  att	  den	  luftspalt	  
som	  finns	  utanför	  vindduken	  måste	  vara	  tillräcklig	  för	  att	  kunna	  ventilera	  bort	  
den	  fukt	  som	  tränger	  in	  genom	  fasaden.	  Det	  skall	  dock	  sägas	  att	  denna	  fukt	  och	  
eventuella	  mikrobiella	  tillväxt	  ofta	  inte	  leder	  till	  obehag	  för	  brukare.	  Denna	  risk	  
finns	  även	  i	  takkonstruktioner.	  Den	  största	  risken	  för	  passivhuskonstruktioner	  
är	  inbyggnad	  av	  fuktiga	  material.	  Byggs	  fuktiga	  material	  in	  i	  konstruktionen	  så	  
blir	  uttorkningen	  långsam	  och	  problematisk	  då	  konstruktionen	  är	  tät	  och	  
välisolerad.	  Detta	  ställer	  stora	  krav	  på	  produktionen	  speciellt	  genom	  
materialhantering,	  kontroller	  och	  genom	  att	  väderskydd	  blir	  nödvändigt.	  Blir	  
material	  ändå	  fuktiga	  måste	  de	  få	  torka	  ut	  innan	  de	  byggs	  in	  i	  konstruktionen.	  
Riskerna	  är	  unika	  för	  varje	  byggnad	  och	  det	  omgivande	  klimatet	  är	  av	  betydelse	  
för	  risken	  att	  fuktskador	  uppstår.	  

	  

Alsters	  förskola	  
Vägg	  

Alsters	  förskola	  har	  träregelväggar	  med	  en	  liggande	  träfasad.	  Väggarna	  i	  
förskolan	  är	  uppbyggda	  med	  följande	  skikt	  utifrån	  och	  in:	  

• 22	  mm	  Träpanel	  
• 28	  mm	  Läkt/Luftspalt	  
• 100	  mm	  Mineralull	  0,031	  [W/m2*K]	  
• 9	  mm	  Gipsskiva	  GU	  
• 220	  mm	  Regelstomme/Mineralull	  0,036	  [W/m2*K]	  
• 0,2	  mm	  PE-‐Folie	  
• 70	  mm	  Regelstomme/Mineralull	  0,033	  [W/m2*K]	  
• 2x13	  mm	  Gipsskiva	  

Konstruktionen	  tyder	  på	  att	  det	  är	  få	  köldbryggor	  i	  byggnaden.	  Regelstommen	  är	  
korslagd	  vilket	  betyder	  att	  det	  finns	  få	  ställen	  som	  genomgående	  hela	  
konstruktionen	  består	  av	  trä.	  Detta	  är	  en	  fördel	  både	  ur	  fuktsynpunkt	  och	  
energisynpunkt.	  Köldbryggor	  kan	  innebära	  problem	  då	  de	  lokalt	  sänker	  
temperaturen	  genom	  att	  ett	  isolerande	  skikt	  saknas	  genom	  hela	  klimatskalet.	  
Detta	  gör	  att	  denna	  del	  av	  väggen	  får	  en	  kallare	  temperatur.	  En	  kallare	  
temperatur	  leder	  till	  att	  det	  krävs	  ett	  mindre	  fuktinnehåll	  i	  luften	  för	  att	  uppnå	  
en	  högre	  relativ	  fuktighet.	  Inomhusluften	  i	  skolan	  får	  ett	  fukttillskott	  av	  dess	  
verksamhet	  och	  har	  därför	  oftast	  en	  högre	  fukthalt	  än	  utomhusluften.	  Vid	  en	  
köldbrygga	  så	  är	  temperaturen	  lägre	  och	  då	  kan	  den	  fuktiga	  inomhusluften	  få	  en	  
högre	  relativ	  fuktighet	  lokalt	  där	  köldbryggan	  finns	  och	  en	  gynnsam	  miljö	  för	  
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mikrobiell	  tillväxt	  kan	  uppnås.	  Eventuella	  köldbryggor	  skulle	  kunna	  kartläggas	  
genom	  termofotagrafering	  dock	  inget	  som	  kommer	  behandlas	  i	  detta	  arbete.	  

Fuktspärren	  är	  indragen	  i	  konstruktionen.	  För	  att	  eldragning	  och	  dylikt	  skall	  få	  
plats	  utan	  att	  skada	  fuktspärren	  så	  anses	  45	  mm	  som	  ett	  tillräckligt	  avstånd.	  I	  
Alsters	  förskola	  så	  är	  fuktspärren	  indragen	  96	  mm	  vilket	  borde	  vara	  fullt	  
tillräckligt	  för	  att	  den	  inte	  skall	  punkteras.	  En	  indragen	  fuktspärr	  leder	  till	  ett	  
bättre	  uttorkningsförhållande	  i	  väggen	  eftersom	  större	  delar	  av	  väggen	  hamnar	  
på	  insidan	  av	  fuktspärren.	  Ifrån	  dessa	  delar	  kan	  en	  uttorkning	  ske	  mot	  väggens	  
insida	  vilket	  betyder	  att	  fukten	  behöver	  vandra	  en	  kortare	  väg	  innan	  den	  är	  ute	  
ur	  konstruktionen.	  Den	  del	  som	  behöver	  torka	  ut	  mot	  väggens	  utsida	  minskar	  då	  
fuktspärren	  flyttas	  längre	  in	  i	  konstruktionen.	  Fuktspärren	  bör	  dock	  inte	  vara	  allt	  
för	  långt	  in	  i	  konstruktionen	  då	  det	  kan	  ge	  upphov	  till	  problem.	  Om	  fuktspärren	  
finns	  vid	  en	  tillräckligt	  låg	  temperatur	  finns	  det	  risk	  för	  att	  kritiska	  nivåer	  för	  
mikrobakteriell	  tillväxt	  skall	  uppnås	  på	  dess	  insida.	  Enligt	  Hägerstedt	  (2011)	  så	  
bör	  inte	  fuktspärren	  vara	  indragen	  mer	  än	  en	  tredjedel	  av	  väggens	  
värmemotstånd.	  	  

Fasaden	  är	  av	  typen	  liggande	  träpanel	  med	  en	  luftspalt.	  Luftspalten	  hjälper	  till	  
att	  hålla	  fasaden	  torr	  genom	  att	  den	  ventilerar	  bort	  fukt	  och	  medger	  en	  
uttorkningsmöjlighet	  för	  fukten.	  Den	  stoppar	  även	  vatten	  från	  att	  nå	  
bakomliggande	  vägg.	  Träpanelen	  är	  falsad	  och	  påminner	  på	  det	  sättet	  om	  
fjällpanel.	  Riskerna	  med	  liggande	  panel	  är	  att	  vatten	  kan	  transporteras	  i	  sidled	  
och	  ansamlas	  vid	  punkter	  där	  panelen	  möter	  fönster	  eller	  skarvas.	  Det	  finns	  även	  
risk	  att	  vatten	  blir	  stående	  i	  fogarna	  på	  en	  liggande	  panel.	  	  	  	  

Tak	  

Takkonstruktionen	  är	  ett	  paralelltak	  utformat	  som	  ett	  pulpettak	  som	  lutar	  från	  
norr	  ner	  mot	  söder.	  Taket	  har	  en	  yta	  utav	  sedum	  och	  plåt.	  Sedumtak	  kan	  vara	  en	  
risk	  för	  fuktskador.	  Sedumtak	  är	  generellt	  uppbyggda	  på	  följande	  sätt	  utifrån	  och	  
in	  sedum,	  substrat/armering,	  filter,	  dränering,	  eventuellt	  rotskydd	  och	  sist	  
tätskikt.	  Taket	  behåller	  fukt	  längre	  tid	  än	  vanliga	  takbeläggningar	  vilket	  ställer	  
krav	  på	  att	  tätskiktet	  fungerar	  som	  önskat.	  Det	  finns	  risk	  att	  tätskiktet	  i	  
sedumtak	  kan	  skadas.	  Sedumtak	  kan	  kräva	  gång	  på	  taket	  för	  att	  till	  exempel	  
gödsla	  och	  vattna.	  Under	  gång	  så	  kan	  tätskiktet	  punkteras	  av	  stenar	  från	  det	  
dränerande	  skiktet	  eller	  möjligtvis	  någon	  kvarglömd	  spik	  eller	  skruv.	  Detta	  
ställer	  krav	  på	  ett	  tåligt	  tätskikt.	  Förutom	  risken	  för	  punktering	  under	  belastning	  
så	  finns	  även	  en	  risk	  att	  rötter	  tränger	  igenom	  tätskiktet.	  För	  att	  förhindra	  det	  så	  
finns	  det	  möjlighet	  att	  montera	  ett	  rotskydd.	  Rotskyddet	  krävs	  inte	  i	  de	  flesta	  fall	  
för	  sedumväxterna,	  eftersom	  deras	  rotsystem	  oftast	  inte	  är	  så	  starkt	  att	  det	  
tränger	  igenom	  tätskiktet,	  dock	  så	  kan	  det	  nämnas	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  andra	  
växter	  slår	  rot	  på	  taket	  och	  kan	  göra	  skada.	  Risken	  för	  att	  andra	  växter	  skall	  slå	  
rot	  på	  taket	  ökar	  med	  den	  mängd	  jordmån	  som	  finns	  tillgänglig	  på	  taket.	  Det	  
finns	  flera	  olika	  typer	  av	  rotskydd	  och	  bland	  dem	  så	  finns	  det	  kombinerade	  
rotskydd	  och	  tätskikt.	  (Danielsson	  2013).	  	  

Takets	  olika	  skikt	  på	  Alsters	  förskola	  är	  enligt	  följande	  utifrån	  och	  in:	  

• 30+25	  mm	  Sedumtak	  med	  dränerande	  skikt	  
• 5	  mm	  tätskikt	  YEP	  5000	  
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• Underlagspapp	  
• 22	  mm	  Råspont	  
• 405	  mm	  Limträbalk	  115x405	  s	  1200	  
• (40	  mm)	  Luftspalt	  
• (365	  mm)	  Lösull	  0,036	  [W/m2*K]	  
• 145	  mm	  Regelstomme	  s	  1200/Mineralull	  0,033	  [W/m2*K]	  
• 0,2	  PE-‐Folie	  

Vid	  brandcellsgräns	  och	  ljudkrav	  tillkommer	  följande	  skikt	  

• 28	  mm	  Glespanel	  28x70	  s	  400	  
• 13	  mm	  Gips	  

En	  ritning	  över	  väggar	  och	  takkonstruktion	  finns	  i	  Bilaga	  1.	  	  

Parallelltak	  med	  ventilation	  har	  vissa	  risker.	  Denna	  konstruktion	  är	  främst	  
drabbad	  av	  skador	  till	  följd	  av	  konvektion	  vilket	  ställer	  krav	  på	  fuktspärrens	  
täthet.	  Problem	  uppstår	  ofta	  då	  luft	  kommer	  i	  kontakt	  med	  yttertak	  på	  
luftspaltens	  yttersida.	  Temperaturen	  kan	  där	  vara	  såpass	  låg	  att	  det	  blir	  kondens.	  
Den	  ventilerade	  luften	  har	  ofta	  en	  låg	  hastighet	  vilket	  leder	  till	  att	  luften	  tämligen	  
snabbt	  får	  den	  temperatur	  som	  råder	  i	  luftspalten.	  För	  att	  en	  tillräcklig	  
ventilation	  skall	  uppnås	  rekomenderas	  det	  av	  Nevander	  och	  Elmarsson	  (2006)	  
en	  luftspalt	  på	  minst	  50	  mm.	  Luftspalten	  på	  Alsters	  förskola	  är	  på	  40	  mm	  vilket	  
är	  något	  lägre	  än	  den	  rekomendation	  som	  tidigare	  nämnts.	  Detta	  leder	  till	  att	  
kontroll	  av	  fuktnivåerna	  i	  takets	  fuktspalt	  blir	  relevant.	  Taket	  är	  utformat	  som	  
ett	  pulpettak	  vilket	  betyder	  att	  det	  enbart	  lutar	  åt	  ett	  håll,	  nämligen	  åt	  söder.	  Det	  
söderläge	  som	  taket	  har	  gör	  att	  hela	  takytan	  blir	  uppvärmd	  av	  solen	  vilket	  
betyder	  att	  det	  inte	  får	  någon	  ”kall”	  sida	  där	  problem	  med	  uttorkning	  kan	  
förekomma.	  

Eftersom	  skolan	  klarade	  av	  passivhuskraven	  så	  är	  lufttätheten	  god	  och	  detta	  
leder	  även	  det	  till	  en	  säker	  konstruktion	  ur	  fuktsynpunkt	  förutsatt	  att	  inte	  stora	  
mängder	  byggfukt	  byggdes	  in	  i	  konstruktionen.	  Den	  lufttäta	  konstruktionen	  gör	  
att	  den	  fuktiga	  inomhusluften	  får	  svårt	  att	  genom	  konvektion	  samt	  diffusion	  
transporteras	  genom	  väggarna	  utan	  ventileras	  istället	  ut	  som	  det	  är	  tänkt.	  Dock	  
så	  skall	  det	  sägas	  som	  tidigare	  nämnts	  att	  det	  har	  en	  baksida	  då	  det	  blir	  lika	  svårt	  
för	  fukt	  att	  torka	  ut	  från	  väggen	  på	  grund	  av	  den	  täta	  konstruktionen,	  så	  länge	  
inte	  fukt	  kommer	  in	  så	  är	  det	  en	  säker	  lösning.	  	  

Klimatet	  som	  omger	  Alsters	  förskola	  är	  generellt	  ett	  inlandsklimat	  i	  mellan-‐
Sverige.	  Förskolan	  ligger	  förhållandevis	  skyddad	  av	  omgivande	  vegetation	  och	  
topografi.	  Öster	  om	  förskolan	  så	  sluttar	  det	  uppför	  och	  det	  växer	  barrskog	  som	  
ger	  ett	  skydd	  i	  detta	  vädersträck.	  Söder	  om	  skolan	  finns	  det	  en	  skolgård	  med	  
lekpark	  och	  lite	  öppna	  ytor	  sedan	  så	  är	  topografin	  sådan	  att	  det	  sluttar	  lite	  lätt	  
uppåt.	  Väster	  om	  skolan	  så	  är	  det	  förhållandevis	  öppet	  i	  närområdet	  dock	  så	  
finns	  det	  vegetation	  ett	  hundratal	  meter	  bort.	  Topografin	  i	  väst	  är	  i	  stort	  sett	  plan.	  
Norr	  om	  förskolan	  så	  finns	  det	  en	  öppen	  yta	  som	  skall	  planteras	  närmast	  skolan	  
och	  sedan	  en	  vall	  som	  fungerar	  som	  ett	  bullerskydd	  mot	  den	  europaväg	  som	  
sträcker	  sig	  norr	  om	  skolan.	  
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Ett	  för	  denna	  konstruktion	  ogynnsamt	  klimat	  vore	  ett	  vindutsatt	  läge	  med	  stor	  
risk	  för	  slagregn	  då	  detta	  är	  den	  främsta	  anledningen	  till	  att	  fukt	  träger	  igenom	  
fasaden.	  Det	  klimat	  som	  skolan	  befinner	  sig	  i	  visar	  på	  ett	  förhållandevis	  
vindskyddat	  klimat	  som	  motverkar	  slagregn	  vilket	  är	  positivt.	  Luften	  är	  generellt	  
fuktigare	  i	  södra	  Sverige	  än	  i	  norra	  Sverige.	  Placeringen	  i	  mellersta	  Sverige	  ger	  
ett	  bättre	  klimat	  än	  om	  den	  hade	  vart	  placerad	  längre	  söderut.	  Inlandsklimat	  är	  
inte	  lika	  påverkat	  av	  vind	  som	  kustklimat	  vilket	  även	  det	  tyder	  på	  en	  ökad	  
säkerhet	  mot	  slagregn,	  dock	  så	  ligger	  vänern	  ca	  1	  km	  från	  byggnaden.	  Den	  
omgivande	  topografin	  och	  vegetationen	  visar	  på	  skyddande	  egenskaper	  i	  vart	  
fall	  i	  två	  vädersträck	  vilket	  även	  det	  är	  fördelaktigit.	  	  

Så	  det	  mesta	  tyder	  på	  att	  denna	  skola	  är	  byggd	  med	  en	  hög	  fuktsäkerhet.	  De	  
ställen	  där	  det	  bedöms	  finnas	  risk	  för	  fuktskador	  rent	  konstruktionsmässigt	  utan	  
att	  ta	  hänsyn	  till	  något	  utförandefel,	  är	  i	  de	  delar	  av	  konstruktionen	  som	  nämnts	  
tidigare	  nämligen	  i	  luftspalt	  bakom	  fasad	  och	  yttertak.	  För	  att	  kontrollera	  och	  
säkerställa	  att	  även	  dessa	  ställen	  på	  byggnaden	  inte	  drabbas	  av	  fukt	  så	  bör	  
mätningar	  göras	  på	  plats	  för	  att	  se	  om	  kritiska	  nivåer	  av	  fukt	  och	  temperatur	  
uppnås	  för	  en	  mikrobiell	  tillväxt.	  	  

Fältmätningar	  
På	  Alsters	  förskola	  har	  totalt	  10	  stycken	  mätinstrument	  placerats	  i	  byggnadens	  
väggar	  och	  tak.	  Det	  har	  placerats	  5	  stycken	  mätinstrument	  på	  den	  norra	  sidan	  av	  
byggnaden	  samt	  5	  stycken	  på	  den	  södra	  sidan.	  2	  stycken	  instrument	  på	  
respektive	  sida	  har	  placerats	  i	  byggnadens	  yttervägg	  och	  3	  stycken	  instrument	  
har	  placerats	  i	  takanslutningen	  på	  respektive	  sida.	  Dessa	  instrument	  
kommunicerar	  trådlöst	  med	  en	  basstation	  placerad	  inuti	  byggnaden	  som	  i	  sin	  tur	  
synkar	  mätdata	  varje	  timme	  med	  en	  databas	  på	  internet.	  Systemet	  heter	  
Omnisense.	  Mätinstrumenten	  är	  kapabla	  att	  registrera	  luftfuktighet,	  temperatur	  
och	  fuktkvot.	  Fuktkvot	  kommer	  dock	  inte	  att	  mätas	  under	  detta	  arbete	  då	  den	  
valda	  placeringen	  inte	  ger	  möjlighet	  att	  mäta	  detta.	  Mätinstrumenten	  mäter	  
temperatur	  med	  en	  precision	  på	  +/-‐	  0,3°C	  och	  relativ	  luftfuktighet	  med	  +/-‐	  3,5%	  
RH.	  I	  figur	  3	  visas	  en	  översiktsbild	  över	  mätinstrumentens	  placering.	  
Mätinstrument	  1,2,3,4,5	  och	  6	  sitter	  vid	  takanslutningen	  och	  instrument	  7,8,9	  
och	  10	  sitter	  monterade	  i	  yttervägg.	  
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Figur	  3.	  Orienteringsfigur	  över	  placeringen	  av	  mätinstrumenten.	  
Instrumenten	  är	  numrerade	  från	  1-‐10.	  

Mätinstrument	  7	  och	  8	  på	  den	  norra	  sidan	  är	  placerade	  i	  luftspalten	  mellan	  
fasadpanel	  och	  vindduk.	  Mätinstrument	  9	  och	  10	  är	  även	  dom	  placerade	  i	  
luftspalten	  bakom	  fasadpanelen	  dock	  så	  fanns	  där	  ingen	  vindduk	  och	  är	  således	  
placerade	  i	  luftspalt	  mellan	  fasad	  och	  isolering.	  Anledningen	  till	  avsaknad	  av	  
vindduk	  har	  inte	  framkommit	  under	  arbetet.	  Denna	  placering	  är	  vald	  på	  grund	  
av	  den	  tidigare	  litteraturstudien	  som	  visar	  på	  att	  den	  största	  risken	  för	  
fuktproblematik	  uppstår	  i	  denna	  del	  av	  konstruktionen,	  vid	  den	  
konstruktionslösning	  som	  är	  i	  fråga.	  Det	  är	  även	  en	  medveten	  placering	  för	  att	  
inte	  påverka	  byggnadens	  funktion	  och	  i	  övrigt	  överdrivet	  skada	  dess	  fysiska	  
förmåga.	  Mätarna	  8	  och	  10	  är	  placerade	  i	  väggens	  nedre	  del	  och	  mätarna	  7	  och	  9	  
är	  placerade	  i	  väggens	  övre	  del.	  Mätinstrumenten	  1,	  2	  och	  3	  på	  nordsidan	  samt	  4,	  
5	  och	  6	  på	  södra	  sidan	  är	  placerade	  i	  den	  luftspalt	  som	  finns	  mellan	  yttertaket	  
och	  takets	  isoleringsskikt.	  Denna	  placering	  är	  gjord	  så	  att	  mätinstrument	  finns	  
både	  på	  den	  södra	  sidan	  samt	  den	  norra	  sidan	  i	  samma	  obrutna	  luftspalt	  mellan	  
två	  takstolar.	  Takets	  lutning	  är	  utformat	  så	  att	  det	  sluttar	  nedåt	  från	  norr	  mot	  
söder.	  Insamlad	  data	  efter	  98	  dagars	  mätningar	  sammanställs	  i	  diagram	  som	  
redovisas	  i	  resultatet.	  Data	  hämtas	  från	  databasen	  och	  analyseras	  och	  
sammanställs.	  Sammanställningen	  sker	  med	  hjälp	  av	  Folos	  2D	  visual	  muld	  chart	  
(Mundt-‐Petersen	  et	  al.	  2012).	  De	  flesta	  gränsvärden	  som	  finns	  för	  att	  förutspå	  
mikrobiell	  tillväxt	  är	  beroende	  av	  temperatur,	  relativ	  fuktighet	  samt	  tid.	  Folos	  
2D-‐diagrammet	  beräknar	  ut	  den	  kritiska	  nivån	  utifrån	  mätvärdena	  vilket	  
resulterar	  i	  ett	  lättöverskådligt	  diagram	  där	  man	  tydligt	  ser	  när	  de	  kritiska	  
värdena	  överskrids	  och	  under	  hur	  lång	  tid.	  Diagrammen	  redovisas	  i	  resultatet	  
och	  rådata	  finns	  som	  bilaga.	  För	  att	  kunna	  analysera	  mätdata	  finns	  även	  
väderdata	  presenterade.	  Väderdata	  kommer	  från	  en	  väderstation	  på	  
Kronoparken	  vilken	  är	  belägen	  ungefär	  1,6	  km	  fågelvägen	  från	  Alsters	  förskola.	  
Väderstationen	  mäter	  temperatur,	  vind,	  luftfuktighet	  samt	  nederbörd.	  Data	  från	  
väderstationen	  redovisas	  nedan	  i	  form	  av	  diagram.	  Data	  i	  tabellform	  redovisas	  
som	  bilaga.	  
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Resultat	  	  	  

Väderstationen	  
Datan	  presenteras	  som	  grafer	  med	  dygnsmedelvärden	  för	  temperatur	  och	  
luftfuktighet,	  maximalvärden	  för	  vindstyrka	  samt	  daglig	  nederbörd	  över	  
mätperioden.	  Data	  i	  tabellform	  finns	  i	  Bilaga	  2.	  Samtlig	  data	  är	  hämtad	  från	  
väderstationen	  på	  Kronoparken	  Karlstad	  (The	  weather	  channel	  2014).	  

	  Figur	  4.	  Grafen	  visar	  dygnsmedeltemperaturen	  utomhus	  under	  mätperioden.	  

	  

Figur	  5.	  Grafen	  visar	  dygnsmedelluftfuktigheten	  utomhus	  under	  mätperioden.	  
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	  Figur	  6.	  Grafen	  visar	  maximala	  vindhastigheten	  utomhus	  under	  mätperioden.	  	  

	  

	  Figur	  7.	  Grafen	  visar	  nederbörd	  under	  mätperioden	  
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Fältmätningar	  
Resultatet	  för	  fältmätningar	  är	  figur	  8-‐17	  som	  redovisar	  uppmätt	  temperatur	  och	  
relativ	  luftfuktighet.	  Förutom	  detta	  så	  redovisas	  även	  en	  kurva	  för	  kritiska	  
värden	  för	  en	  eventuell	  mikrobiell	  tillväxt	  samt	  en	  kurva	  som	  visar	  när	  de	  
kritiska	  värdena	  överskrids.	  Den	  kurva	  som	  änvänds	  för	  att	  räkna	  fram	  den	  
kritiska	  luftfuktigheten	  är	  Sedlbauers	  (2001)	  LIM	  (Lowest	  Isopleth	  for	  Mould).	  LIM	  
kurvan	  är	  preciserad	  genom	  olika	  kategorier	  för	  substrat	  som	  mikrobiell	  tillväxt	  
kan	  ske	  på	  (Sedlbauer	  2001).	  Tidsperioden	  mellan	  varje	  mätpunkt	  är	  en	  timme	  
och	  hela	  mätperioden	  redovisas.	  Varje	  figur	  redovisar	  mätvärden	  från	  en	  mätare.	  
Mätningarna	  startade	  den	  23	  april	  2014	  och	  avslutades	  den	  31	  juli	  2014.	  

	  

Figur	  8.	  Temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  mätare	  1.	  Uppmätt	  relativ	  fuktighet	  
(blå	  linjen)	  i	  %,	  uppmätt	  temperatur	  (gula	  linjen)	  i	  °C,	  kritisk	  nivå	  för	  mikrobiell	  
tillväxt	  uttryckt	  som	  en	  högsta	  tillåtna	  relativ	  fuktighet	  (röda	  linjen)	  i	  %	  samt	  en	  
linje	  som	  visar	  när	  den	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  överstigen	  den	  kritiska	  
(orangea	  linjen)	  och	  hur	  mycket	  den	  överstiger.	  
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Figur	  9.	  Temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  mätare	  2.	  Uppmätt	  relativ	  fuktighet	  
(blå	  linjen)	  i	  %,	  uppmätt	  temperatur	  (gula	  linjen)	  i	  °C,	  kritisk	  nivå	  för	  mikrobiell	  
tillväxt	  uttryckt	  som	  en	  högsta	  tillåtna	  relativ	  fuktighet	  (röda	  linjen)	  i	  %	  samt	  en	  
linje	  som	  visar	  när	  den	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  överstigen	  den	  kritiska	  
(orangea	  linjen)	  och	  hur	  mycket	  den	  överstiger.	  

	  

	  
Figur	  10.	  Temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  mätare	  3.	  Uppmätt	  relativ	  fuktighet	  
(blå	  linjen)	  i	  %,	  uppmätt	  temperatur	  (gula	  linjen)	  i	  °C,	  kritisk	  nivå	  för	  mikrobiell	  
tillväxt	  uttryckt	  som	  en	  högsta	  tillåtna	  relativ	  fuktighet	  (röda	  linjen)	  i	  %	  samt	  en	  
linje	  som	  visar	  när	  den	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  överstigen	  den	  kritiska	  
(orangea	  linjen)	  och	  hur	  mycket	  den	  överstiger.	  
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Figur	  11.	  Temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  mätare	  4.	  Uppmätt	  relativ	  fuktighet	  
(blå	  linjen)	  i	  %,	  uppmätt	  temperatur	  (gula	  linjen)	  i	  °C,	  kritisk	  nivå	  för	  mikrobiell	  
tillväxt	  uttryckt	  som	  en	  högsta	  tillåtna	  relativ	  fuktighet	  (röda	  linjen)	  i	  %	  samt	  en	  
linje	  som	  visar	  när	  den	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  överstigen	  den	  kritiska	  
(orangea	  linjen)	  och	  hur	  mycket	  den	  överstiger.	  

	  

Figur	  12.	  Temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  mätare	  5.	  Uppmätt	  relativ	  fuktighet	  
(blå	  linjen)	  i	  %,	  uppmätt	  temperatur	  (gula	  linjen)	  i	  °C,	  kritisk	  nivå	  för	  mikrobiell	  
tillväxt	  uttryckt	  som	  en	  högsta	  tillåtna	  relativ	  fuktighet	  (röda	  linjen)	  i	  %	  samt	  en	  
linje	  som	  visar	  när	  den	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  överstigen	  den	  kritiska	  
(orangea	  linjen)	  och	  hur	  mycket	  den	  överstiger.	  
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Figur	  13.	  Temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  mätare	  6.	  Uppmätt	  relativ	  fuktighet	  
(blå	  linjen)	  i	  %,	  uppmätt	  temperatur	  (gula	  linjen)	  i	  °C,	  kritisk	  nivå	  för	  mikrobiell	  
tillväxt	  uttryckt	  som	  en	  högsta	  tillåtna	  relativ	  fuktighet	  (röda	  linjen)	  i	  %	  samt	  en	  
linje	  som	  visar	  när	  den	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  överstigen	  den	  kritiska	  
(orangea	  linjen)	  och	  hur	  mycket	  den	  överstiger.	  

	  

	  
Figur	  14.	  Temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  mätare	  7.	  Uppmätt	  relativ	  fuktighet	  
(blå	  linjen)	  i	  %,	  uppmätt	  temperatur	  (gula	  linjen)	  i	  °C,	  kritisk	  nivå	  för	  mikrobiell	  
tillväxt	  uttryckt	  som	  en	  högsta	  tillåtna	  relativ	  fuktighet	  (röda	  linjen)	  i	  %	  samt	  en	  
linje	  som	  visar	  när	  den	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  överstigen	  den	  kritiska	  
(orangea	  linjen)	  och	  hur	  mycket	  den	  överstiger.	  



	   28	  

	  
Figur	  15.	  Temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  mätare	  8.	  Uppmätt	  relativ	  fuktighet	  
(blå	  linjen)	  i	  %,	  uppmätt	  temperatur	  (gula	  linjen)	  i	  °C,	  kritisk	  nivå	  för	  mikrobiell	  
tillväxt	  uttryckt	  som	  en	  högsta	  tillåtna	  relativ	  fuktighet	  (röda	  linjen)	  i	  %	  samt	  en	  
linje	  som	  visar	  när	  den	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  överstigen	  den	  kritiska	  
(orangea	  linjen)	  och	  hur	  mycket	  den	  överstiger.	  

	  

	  
Figur	  16.	  Temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  mätare	  9.	  Uppmätt	  relativ	  fuktighet	  
(blå	  linjen)	  i	  %,	  uppmätt	  temperatur	  (gula	  linjen)	  i	  °C,	  kritisk	  nivå	  för	  mikrobiell	  
tillväxt	  uttryckt	  som	  en	  högsta	  tillåtna	  relativ	  fuktighet	  (röda	  linjen)	  i	  %	  samt	  en	  
linje	  som	  visar	  när	  den	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  överstigen	  den	  kritiska	  
(orangea	  linjen)	  och	  hur	  mycket	  den	  överstiger.	  
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Figur	  17.	  Temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  mätare	  10.	  Uppmätt	  relativ	  fuktighet	  
(blå	  linjen)	  i	  %,	  uppmätt	  temperatur	  (gula	  linjen)	  i	  °C,	  kritisk	  nivå	  för	  mikrobiell	  
tillväxt	  uttryckt	  som	  en	  högsta	  tillåtna	  relativ	  fuktighet	  (röda	  linjen)	  i	  %	  samt	  en	  
linje	  som	  visar	  när	  den	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  överstigen	  den	  kritiska	  
(orangea	  linjen)	  och	  hur	  mycket	  den	  överstiger.	  

Analys	  fältmätningar	  
Fältmätningarna	  analyseras	  med	  hjälp	  av	  tabeller	  och	  figurer	  för	  att	  se	  vilka	  
skillnader	  och	  likheter	  det	  finns	  mellan	  mätarna	  samt	  att	  bedöma	  en	  risk	  för	  
mikrobiell	  tillväxt.	  

Tabell	  1.	  Antal	  överskridna	  mätpunkter.	  Andra	  kolumnen	  syftar	  till	  det	  totala	  
antalet	  överskrina	  mätpunkter	  och	  den	  tredje	  syftar	  till	  den	  längsta	  
sammanhängande	  perioden	  med	  överskridna	  mätvärden.	  Varje	  mätpunkt	  
representerar	  en	  timme.	  

Mätare	   RH>RH	  crit	   Längsta	  period	  
RH>RH	  crit	  

1	   181	   53	  
2	   174	   55	  
3	   208	   56	  
4	   249	   29	  
5	   148	   27	  
6	   189	   26	  
7	   21	   19	  
8	   231	   82	  
9	   2	   2	  
10	   3	   3	  
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Tak	  

Mätare	  1-‐6	  är	  placerade	  i	  tak	  och	  som	  tabell	  1	  visar	  så	  finns	  det	  en	  trend	  att	  
dessa	  mätare	  överstiger	  den	  kritiska	  nivån	  fler	  gånger	  än	  de	  mätare	  som	  är	  
placerade	  i	  väggar.	  Det	  tyder	  på	  att	  det	  kan	  finnas	  en	  större	  risk	  för	  
mikrobakteriell	  tillväxt	  i	  taket	  jämfört	  med	  väggarna.	  Det	  är	  dock	  inte	  under	  
några	  längre	  tidsperioder	  som	  kritiska	  värden	  uppnås.	  Den	  längsta	  tiden	  som	  en	  
mätare	  i	  taket	  visar	  på	  kritiska	  värden	  är	  mätare	  3	  med	  56	  timmar	  i	  rad	  med	  
värden	  över	  kritisk	  nivå.	  Detta	  motsvarar	  2,3	  dygn	  och	  tyder	  på	  en	  liten	  risk	  för	  
tillväxt	  då	  det	  är	  under	  en	  så	  kort	  tid	  som	  gynnsamma	  förhållanden	  för	  tillväxt	  
finns.	  	  

Mätare	  1-‐3	  som	  finns	  i	  förskolans	  norra	  del	  visar	  upp	  liknande	  resultat	  jämfört	  
med	  varandra.	  Det	  samma	  kan	  nämnas	  om	  mätare	  4-‐6	  som	  finns	  på	  den	  södra	  
sidan.	  Det	  finns	  dock	  skillnader	  på	  den	  norra	  och	  södra	  sidan	  av	  taket.	  Den	  norra	  
sidan	  har	  längre	  sammanhängande	  perioder	  av	  överskriden	  kritisk	  nivå,	  den	  
södra	  har	  flera	  och	  kortare	  perioder	  av	  överskriden	  kritisk	  nivå.	  	  

Mätare	  1-‐3	  har	  två	  tydliga	  längre	  perioder	  med	  kritiska	  nivåer	  och	  de	  
sammanfaller	  med	  de	  två	  perioderna	  med	  mest	  nederbörd	  under	  perioden.	  Den	  
uppmätta	  luftfuktigheten	  från	  mätare	  1-‐3	  följer	  i	  stort	  samma	  kurva	  som	  
väderdatan	  dock	  ofta	  med	  något	  lägre	  värden.	  Det	  finns	  två	  punkter	  som	  avviker	  
och	  dessa	  sammanfaller	  med	  de	  två	  perioderna	  med	  kritiska	  värden,	  se	  figur	  18	  
nedan.	  	  

Figur	  18.Jämförelse	  av	  uppmätt	  luftfuktighet	  (%)	  från	  mätare	  1-‐3	  och	  från	  
väderdatan.	  Jämförelsen	  är	  baserad	  på	  dygnsmedelvärden.	  

För	  denna	  grupp	  har	  mätare	  2	  (se	  figur	  9)	  valts	  ut	  för	  att	  detaljstuderas	  nedan.	  
Mätare	  2	  överstiger	  kritisk	  relativ	  fuktighet	  174	  gånger	  under	  mätperioden	  och	  
den	  längsta	  sammanhållande	  perioden	  är	  på	  55	  mätpunkter.	  Från	  den	  8	  maj	  
2014	  till	  den	  10	  maj	  2014	  så	  infinner	  sig	  första	  perioden	  med	  överskridna	  
kritiska	  nivåer.	  Under	  denna	  period	  så	  var	  det	  kritiska	  nivåer	  under	  totalt	  33	  
timmar.	  Den	  relativa	  luftfuktigheten	  överskrider	  den	  kritiska	  nivån	  med	  i	  
genomsnitt	  4,3	  %	  relativ	  luftfuktighet.	  Den	  genomsnittliga	  uppmätta	  relativa	  
luftfuktigheten	  är	  under	  perioden	  91,2	  %	  och	  genomsnittliga	  temperaturen	  är	  
7	  °C.	  Efter	  ett	  upphåll	  på	  18	  timmar	  med	  nivåer	  under	  de	  kritiska	  så	  infaller	  
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periodens	  längsta	  sammanhållande	  period	  med	  överstigna	  kritiska	  nivåer.	  Den	  
11	  maj	  till	  den	  13	  maj	  så	  är	  det	  55	  timmar	  med	  överskridna	  nivåer.	  I	  genomsnitt	  
så	  överskrids	  den	  kritiska	  nivån	  med	  4.8	  %	  relativ	  luftfuktighet.	  Den	  
genomsnittliga	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  respektive	  temperaturen	  är	  
86,9	  %	  samt	  9,4	  °C.	  Efter	  detta	  så	  överskrids	  inte	  kritiska	  nivån	  förrens	  den	  4:e	  
samt	  5:e	  juni.	  Kritisk	  nivå	  överskrids	  på	  totalt	  17	  mätpunkter	  utspridda	  på	  48	  
timmar.	  Den	  5:e	  juni	  så	  finns	  en	  period	  på	  6	  mätpunkter	  där	  relativa	  
luftfuktigheten	  ligger	  över	  85	  %	  med	  en	  temperatur	  över	  15	  °C.	  Den	  28	  juni	  så	  
infinner	  sig	  den	  näst	  längsta	  perioden	  med	  kritiska	  nivåer.	  Under	  43	  
sammanhållande	  mätpunkter	  så	  överskrids	  den	  kritiska	  nivån.	  Under	  perioden	  
så	  är	  den	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  i	  genomsnitt	  79,7	  %	  och	  temperaturen	  i	  
genomsnitt	  12,8	  °C.	  Den	  resterande	  delen	  av	  mätperioden	  innehåller	  i	  stort	  
ingen	  mer	  nämnvärd	  period	  med	  överskridna	  kritiska	  nivåer.	  

Mätare	  4-‐6	  på	  den	  södra	  sidan	  av	  förskolan	  överstiger	  kritiska	  nivåer	  vid	  fler	  
tillfällen	  än	  mätare	  1-‐3.	  Det	  rör	  sig	  dock	  om	  väsentligt	  kortare	  tidsperioder	  som	  
nivåerna	  överskrids	  vid	  mätare	  4-‐6	  jämfört	  med	  mätare	  1-‐3.	  Längsta	  perioden	  
med	  överskridna	  kritiska	  värden	  är	  i	  denna	  grupp	  29	  mätpunkter	  vilket	  
motsvarar	  drygt	  ett	  dygn.	  En	  observation	  är	  att	  även	  här	  så	  förekommer	  de	  
överskridna	  värdena	  i	  samband	  med	  nederbörd.	  Man	  ser	  även	  en	  trend	  på	  
luftfuktighetskurvorna	  vilket	  är	  att	  de	  följer	  den	  kurvan	  som	  väderdatan	  
presenterar	  med	  mindre	  förskjutning	  än	  mätare	  1-‐3.	  	  	  

Figur	  19.	  Jämförelse	  av	  uppmätt	  luftfuktighet	  (%)	  från	  mätare	  4-‐6	  och	  från	  
väderdatan.	  Jämförelsen	  är	  baserad	  på	  dygnsmedelvärden.	  

Mätare	  1-‐3	  visar	  på	  längre	  och	  färre	  perioder	  än	  mätare	  4-‐6.	  En	  anledning	  kan	  
möjligtvis	  vara	  att	  en	  skorstensverkan	  uppstår	  i	  luftspalten.	  Enligt	  grafen	  nedan	  
(figur	  20)	  så	  är	  temperaturen	  högre	  på	  den	  södra	  sidan	  och	  lägre	  på	  den	  norra	  
sidan	  av	  byggnaden.	  Den	  södra	  sidan	  är	  höjdmässigt	  lägre	  än	  den	  norra	  sidan.	  
Mätutrustningen	  är	  placerad	  ganska	  nära	  där	  vägg	  möter	  tak	  i	  och	  med	  detta	  så	  
är	  antagandet	  att	  den	  södra	  sidan	  kan	  ventilera	  bort	  sin	  fukt	  snabbare	  än	  den	  
norra	  sidan	  och	  därför	  inte	  får	  lika	  långa	  tidsperioder	  med	  kritiska	  nivåer.	  Detta	  
är	  dock	  svårt	  att	  konstatera	  då	  min	  väderdata	  inte	  innehåller	  vindriktning	  som	  
har	  en	  stor	  påverkan	  på	  luftrörelserna.	  
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Figur	  20.	  Jämförelse	  av	  temperatur	  i	  en	  obruten	  luftspalt	  i	  taket.	  Mätare	  2	  är	  
belägen	  på	  den	  södra	  sidan	  och	  mätare	  5	  är	  på	  den	  norra	  sidan.	  

Mätare	  6	  granskas	  här	  lite	  mer	  noggrant.	  Mätare	  6	  överskred	  kritiska	  nivåer	  på	  
totalt	  189	  mätpunkter	  med	  en	  längsta	  kritiska	  period	  på	  26	  mätpunkter	  
(timmar).	  Den	  första	  gången	  som	  kritiska	  värden	  överskrids	  är	  den	  6:e	  maj	  och	  
då	  under	  14	  mätpunkter.	  Den	  genomsnittliga	  uppmätta	  relativa	  fuktigheten	  är	  
89,4	  %	  och	  genomsnittlig	  temperatur	  5,9	  °C.	  Totalt	  så	  överskrids	  kritiska	  nivåer	  
under	  19	  olika	  tillfällen	  under	  mätperioden	  för	  mätare	  6	  detta	  kan	  jämföras	  med	  
mätare	  2	  som	  överskrider	  kritiska	  nivåer	  vid	  8	  tillfällen	  under	  mätperioden.	  Den	  
längsta	  perioden	  för	  mätare	  6	  är	  den	  24-‐25	  maj	  med	  26	  sammanhållna	  timmar	  
med	  överskridna	  kritiska	  värden.	  Den	  genomsnittliga	  relativa	  fuktigheten	  samt	  
temperaturen	  är	  86	  %	  samt	  16,1°C.	  

	  

Vägg	  

Mätarna	  7-‐10	  är	  placerade	  i	  ytterväggen.	  Mätare	  7	  och	  8	  är	  på	  den	  norra	  sidan	  
och	  mätare	  9	  och	  10	  är	  på	  den	  södra	  sidan.	  Mätare	  7,	  9	  och	  10	  visar	  på	  väldigt	  få	  
mätpunkter	  med	  överskridna	  kritiska	  nivåer.	  Mätare	  8	  utmärker	  sig	  med	  drygt	  
100	  gånger	  fler	  mätpunkter	  som	  överskrider	  kritiska	  nivåer	  jämfört	  med	  
motsvarande	  mätare	  9	  på	  södra	  sidan	  och	  drygt	  10	  gånger	  högre	  än	  mätare	  7	  på	  
den	  norra	  sidan.	  Detta	  kan	  bero	  på	  en	  eller	  flera	  av	  följande	  orsaker.	  Mätare	  8	  är	  
placerad	  lågt	  på	  den	  norra	  väggen,	  Den	  norra	  väggen	  är	  högre	  och	  taksprånget	  
skyddar	  sämre	  mot	  slagregn.	  Marken	  i	  anslutning	  till	  väggen	  är	  av	  matjord	  och	  
vegetation	  till	  skillnad	  från	  mätare	  9	  där	  markytan	  är	  belagd	  med	  marksten	  av	  
betong	  vilket	  kan	  betyda	  en	  viss	  påverkan	  av	  markfukt.	  Vegetationen	  vid	  mätare	  
8	  kan	  möjligtvis	  behöva	  bevattnas	  vilket	  kan	  påverka	  mätresultaten.	  Det	  kan	  
även	  vara	  något	  montagefel	  alternativt	  något	  kalibreringsfel	  på	  mätare	  8.	  De	  
säregna	  resultaten	  från	  mätare	  8	  syns	  i	  figur	  21	  där	  de	  fyra	  mätarna	  som	  
placerats	  i	  väggen	  jämförs	  med	  hänsyn	  till	  luftfuktighet.	  Den	  längsta	  perioden	  
med	  överskridna	  värden	  från	  mätare	  8	  är	  82	  timmar.	  Under	  denna	  period	  så	  är	  
den	  genomsnittliga	  relativa	  luftfuktigheten	  och	  den	  genomsnittliga	  
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temperaturen	  85,6	  %	  respektive	  9,2	  °C.	  Mätare	  8	  avviker	  mindre	  och	  mindre	  ju	  
längre	  fram	  i	  mätperioden	  man	  kollar.	  

Figur	  21.	  Jämförelse	  av	  uppmätt	  luftfuktighet	  (%)	  från	  mätare	  7-‐10	  och	  från	  
väderdatan.	  Jämförelsen	  är	  baserad	  på	  dygnsmedelvärden.	  

Diskussion	  
Fältmätningarna	  har	  gått	  förhållandevis	  smidigt	  eftersom	  utrustningen	  är	  
lättanvänd.	  Det	  finns	  dock	  nackdelar	  med	  att	  installera	  mätutrustningen	  efter	  det	  
att	  byggnaden	  är	  uppförd.	  Ingreppen	  får	  inte	  bli	  för	  stora	  och	  det	  blir	  i	  stort	  sett	  
omöjligt	  att	  mäta	  på	  alla	  platser	  där	  en	  mätare	  skulle	  vara	  lämplig.	  Ett	  
tillförlitligare	  och	  mer	  heltäckande	  resultat	  skulle	  vara	  möjligt	  om	  installationen	  
hade	  skett	  i	  ett	  tidigare	  skede.	  Tidsperioden	  är	  även	  det	  en	  begränsande	  faktor.	  
Längre	  mätperioder	  krävs	  för	  att	  med	  säkerhet	  kunna	  fastställa	  konstruktionens	  
fuktsäkerhet.	  Det	  hade	  även	  varit	  mer	  tillförlitligt	  om	  det	  var	  fler	  mätare	  mest	  
med	  tanke	  på	  det	  avvikande	  resultatet	  från	  mätare	  8.	  	  Det	  hade	  då	  vart	  möjligt	  
att	  jämföra	  olika	  mätare	  på	  liknande	  position	  för	  att	  se	  om	  avvikelserna	  beror	  på	  
ett	  monterings-‐/kalibreringsfel	  eller	  om	  det	  är	  omgivningen	  som	  påverkar.	  	  

Vädret	  spelar	  stor	  roll	  för	  fuktsäkerheten,	  speciellt	  i	  de	  byggnadsdelar	  som	  har	  
berörts	  i	  denna	  rapport.	  Väderdatan	  är	  hämtad	  från	  en	  väderstation	  1,6	  km	  bort	  
från	  Alsters	  förskola	  vilket	  betyder	  att	  det	  kan	  finnas	  variationer	  eftersom	  vädret	  
ofta	  kan	  variera	  lokalt.	  Mätperioden	  blir	  även	  här	  en	  begränsande	  faktor	  
eftersom	  vädret	  varierar	  stort	  under	  året	  och	  även	  från	  år	  till	  år.	  Under	  denna	  
period	  så	  har	  det	  varit	  lite	  nederbörd	  och	  varma	  temperaturer	  under	  en	  stor	  del	  
av	  mätperioden.	  Som	  analysen	  visar	  så	  finns	  det	  samband	  mellan	  nederbörd	  och	  
kritiska	  nivåer	  för	  mikrobiell	  tillväxt,	  och	  en	  längre	  period	  med	  regn	  kan	  
innebära	  att	  det	  finns	  en	  ökad	  risk	  för	  mikrobiell	  tillväxt.	  Att	  även	  mäta	  under	  
andra	  årstider	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  att	  kunna	  ge	  en	  fullständig	  bedömning	  av	  
fuktsäkerheten	  i	  byggnaden	  och	  hösten	  är	  ju	  en	  årstid	  med	  mycket	  nederbörd	  
vilket	  kan	  tyda	  på	  att	  det	  kan	  vara	  en	  större	  risk	  för	  mikrobiell	  tillväxt.	  Vid	  
framtida	  mätningar	  bör	  en	  eller	  flera	  väderstationer	  placeras	  i	  anslutning	  till	  
byggnaden.	  Väderstationen	  bör	  även	  mäta	  i	  vilken	  riktning	  det	  blåser	  för	  att	  ha	  
möjlighet	  att	  utreda	  vilken	  inverkan	  slagregn	  har	  på	  fuktsäkerheten.	  	  
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Mätresultaten	  visar	  tydligt	  att	  det	  finns	  en	  klar	  skillnad	  mellan	  mätare	  
orienterade	  åt	  norr	  jämfört	  med	  sydligt	  monterade	  mätare.	  Det	  finns	  även	  en	  
tydlig	  skillnad	  mellan	  väggmonterade	  mätare	  och	  de	  takmonterade	  mätarna.	  
Risken	  utifrån	  de	  resultat	  som	  redovisats	  är	  att	  det	  finns	  en	  större	  risk	  för	  
mikrobiell	  tillväxt	  i	  takets	  luftspalt	  än	  luftspalten	  i	  väggen.	  Anledningen	  till	  detta	  
kan	  vara	  flera	  olika	  orsaker.	  Möjligtvis	  så	  är	  inte	  luftspalten	  helt	  öppen	  vilket	  
hämmar	  ventilation	  i	  luftspalten.	  Ifall	  det	  är	  fallet	  vore	  det	  intressant	  att	  mäta	  på	  
det	  stället	  som	  bryter	  luftspalten.	  Det	  kan	  även	  bero	  på	  att	  ventilationen	  är	  för	  
dålig.	  Luftspalten	  skall	  enligt	  den	  rekomendation	  som	  finns	  i	  teoristudien	  vara	  
minst	  50	  mm	  och	  på	  Alsters	  förskola	  är	  den	  endast	  40	  mm.	  	  Mätare	  8	  som	  visar	  
på	  ganska	  stora	  avvikelser	  jämfört	  med	  andra	  mätare	  monterade	  i	  väggens	  
luftspalt	  är	  intressant.	  I	  analysen	  har	  ett	  antal	  teorier	  över	  anledningen	  till	  de	  
avvikande	  resultaten	  från	  mätare	  8	  nämnts.	  Det	  vore	  intressant	  att	  se	  om	  det	  kan	  
vara	  markytan	  i	  anslutning	  till	  väggen	  som	  påverkar	  resultatet	  i	  mätare	  8	  och	  i	  så	  
fall	  vore	  det	  intressant	  att	  se	  hur	  mycket	  val	  av	  markyta	  påverkar	  
fuktförhållandena	  i	  väggen.	  	  

Det	  vore	  även	  intressant	  att	  kontrollera	  med	  termografik	  efter	  köldbryggor	  och	  
sedan	  placera	  mätare	  på	  de	  ställen	  där	  det	  finns.	  Mätare	  skulle	  även	  kunna	  
placeras	  i	  nära	  anslutning	  till	  fönster,	  genomföringar	  och	  installationer	  för	  att	  se	  
om	  dessa	  områden	  är	  känsliga	  för	  fukt.	  

Alsters	  förskola	  är	  passivhuscertifierad	  i	  och	  med	  det	  så	  har	  skolan	  ett	  litet	  
behov	  av	  tillskottsenergi	  för	  uppvärmining.	  Uppvärmning	  är	  en	  stor	  post	  för	  
Sveriges	  energianvändning	  och	  att	  försöka	  minimera	  denna	  post	  är	  bra	  ur	  ett	  
hållbart	  perspektiv.	  Det	  finns	  dock	  andra	  viktiga	  faktorer	  för	  att	  en	  byggnad	  ska	  
vara	  en	  bra	  hållbar	  byggnad.	  Mätningarna	  under	  den	  mätperiod	  som	  redovisas	  
tyder	  på	  en	  liten	  risk	  för	  mikrobakteriell	  tillväxt	  vilket	  är	  bra	  i	  ett	  
hållbarhetsperspektiv.	  Att	  byggnaden	  kan	  brukas	  utan	  risk	  för	  ohälsa	  och	  
olägenheter	  som	  dålig	  lukt	  är	  viktigt	  för	  att	  byggnaden	  skall	  användas	  och	  fylla	  
sin	  funktion.	  En	  god	  konstruktion	  som	  är	  motståndskraftig	  mot	  bakteriell	  tillväxt	  
kan	  därmed	  ses	  som	  hållbar	  då	  den	  möjliggör	  att	  det	  tänkta	  brukandet	  kan	  fortgå.	  
Om	  denna	  motståndskraft	  finns	  kvar	  under	  tid	  så	  möjliggör	  det	  en	  lång	  livslängd	  
för	  byggnaden	  vilket	  även	  det	  kan	  betraktas	  som	  positivt	  ur	  ett	  hållbart	  
perspektiv.	  Alsters	  förskola	  kan	  således	  ses	  som	  en	  hållbar	  byggnad	  ur	  i	  vart	  fall	  
energi-‐	  och	  fuktsäkerhets	  synpunkt.	  

Slutsats	  
Mätningarna	  på	  Alsters	  förskola	  visar	  inte	  på	  någon	  stor	  risk	  för	  mikrobakteriell	  
tillväxt	  på	  de	  ställen	  som	  har	  kontrollerats.	  Samtliga	  mätare	  har	  visat	  att	  ett	  
gynnsamt	  klimat	  för	  mikrobakteriell	  tillväxt	  har	  uppnåtts,	  dock	  har	  
tidsperioderna	  för	  detta	  kritiska	  tillstånd	  varit	  för	  korta	  för	  att	  dra	  slutsatsen	  att	  
någon	  tillväxt	  har	  skett	  i	  större	  utsträckning.	  Värt	  att	  notera	  är	  att	  mätarna	  som	  
placerats	  i	  tak	  visar	  på	  längre	  tidsperioder	  samt	  fler	  tillfällen	  av	  gynnsamt	  
tillstånd	  för	  mikrobiell	  tillväxt	  än	  mätarna	  som	  placerats	  i	  väggar,	  mätare	  8	  
undantaget.	  	  

I	  framtida	  studier	  behövs	  främst	  en	  längre	  mätperiod	  vilket	  ger	  ett	  tillförlitligare	  
resultat.	  Mätutrustning	  bör	  installeras	  under	  byggtiden	  för	  att	  minska	  ingreppen	  
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på	  byggnaden	  samt	  att	  fler	  ställen	  för	  mätning	  blir	  tillgängliga.	  Det	  finns	  även	  en	  
möjlighet	  att	  mäta	  fuktkvoter	  i	  trä	  då	  mätutrustningens	  mätare	  skruvas	  in	  i	  trä.	  
Väderstationer	  vid	  den	  studerade	  byggnadens	  närhet	  behövs	  för	  att	  göra	  en	  
klarare	  analys	  av	  hur	  fuktförhållanden	  påverkas	  av	  vädret.	  
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Bilagor	  
Bilaga	  1	  Relationshandling	  K-‐25.6-‐01	  
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Bilaga	  2	  Väderdata	  

Date	   TemperatureA
vgC	  

HumidityAvg	   WindSpeedMa
xKMH	  

PrecipitationSu
mCM	  

2014-‐04-‐23	   10	   47	   22	   0	  
2014-‐04-‐24	   8	   47	   16	   0	  
2014-‐04-‐25	   9	   48	   12	   0	  
2014-‐04-‐26	   11	   51	   14	   0	  
2014-‐04-‐27	   13	   51	   13	   0	  
2014-‐04-‐28	   15	   49	   24	   0	  
2014-‐04-‐29	   10	   57	   24	   0	  
2014-‐04-‐30	   7	   64	   17	   0,25	  
2014-‐05-‐01	   6	   58	   24	   0	  
2014-‐05-‐02	   6	   52	   21	   0	  
2014-‐05-‐03	   8	   54	   16	   0	  
2014-‐05-‐04	   7	   46	   20	   0	  
2014-‐05-‐05	   7	   51	   17	   0	  
2014-‐05-‐06	   7	   74	   11	   1,6	  
2014-‐05-‐07	   4	   87	   13	   1,55	  
2014-‐05-‐08	   6	   85	   9	   0,46	  
2014-‐05-‐09	   7	   86	   8	   0,61	  
2014-‐05-‐10	   8	   79	   11	   0	  
2014-‐05-‐11	   7	   86	   10	   0,66	  
2014-‐05-‐12	   9	   88	   12	   0,89	  
2014-‐05-‐13	   11	   82	   11	   0,51	  
2014-‐05-‐14	   11	   69	   13	   0	  
2014-‐05-‐15	   11	   57	   17	   0	  
2014-‐05-‐16	   14	   65	   17	   0	  
2014-‐05-‐17	   14	   70	   15	   0	  
2014-‐05-‐18	   16	   64	   12	   0,2	  
2014-‐05-‐19	   16	   73	   14	   0,1	  
2014-‐05-‐20	   16	   77	   15	   0,1	  
2014-‐05-‐21	   17	   66	   14	   0	  
2014-‐05-‐22	   22	   58	   17	   0	  
2014-‐05-‐23	   23	   58	   25	   0	  
2014-‐05-‐24	   18	   80	   11	   1,4	  
2014-‐05-‐25	   16	   79	   13	   0	  
2014-‐05-‐26	   16	   69	   15	   0	  
2014-‐05-‐27	   12	   56	   19	   0	  
2014-‐05-‐28	   11	   54	   23	   0	  
2014-‐05-‐29	   14	   50	   21	   0	  
2014-‐05-‐30	   16	   51	   19	   0	  
2014-‐05-‐31	   16	   57	   12	   0	  
2014-‐06-‐01	   18	   54	   13	   0	  
2014-‐06-‐02	   19	   52	   13	   0	  
2014-‐06-‐03	   15	   62	   20	   0,1	  
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2014-‐06-‐04	   15	   81	   8	   1,3	  
2014-‐06-‐05	   16	   86	   12	   0,56	  
2014-‐06-‐06	   18	   69	   15	   0,1	  
2014-‐06-‐07	   16	   73	   11	   0,1	  
2014-‐06-‐08	   20	   62	   19	   0	  
2014-‐06-‐09	   21	   55	   23	   0	  
2014-‐06-‐10	   22	   49	   10	   0	  
2014-‐06-‐11	   21	   64	   20	   0	  
2014-‐06-‐12	   19	   53	   26	   0	  
2014-‐06-‐13	   16	   58	   16	   0	  
2014-‐06-‐14	   16	   49	   17	   0	  
2014-‐06-‐15	   18	   54	   16	   0	  
2014-‐06-‐16	   17	   47	   19	   0	  
2014-‐06-‐17	   16	   44	   17	   0	  
2014-‐06-‐18	   19	   48	   19	   0	  
2014-‐06-‐19	   16	   67	   15	   0,3	  
2014-‐06-‐20	   13	   52	   19	   0	  
2014-‐06-‐21	   14	   45	   15	   0	  
2014-‐06-‐22	   13	   51	   21	   0	  
2014-‐06-‐23	   14	   59	   23	   0,1	  
2014-‐06-‐24	   16	   57	   14	   0	  
2014-‐06-‐25	   16	   57	   14	   0,2	  
2014-‐06-‐26	   15	   63	   13	   0	  
2014-‐06-‐27	   13	   81	   8	   1,45	  
2014-‐06-‐28	   12	   85	   19	   1,35	  
2014-‐06-‐29	   13	   85	   11	   0,36	  
2014-‐06-‐30	   14	   79	   13	   0,61	  
2014-‐07-‐01	   15	   78	   9	   0,46	  
2014-‐07-‐02	   17	   66	   18	   0	  
2014-‐07-‐03	   17	   73	   27	   0,36	  
2014-‐07-‐04	   18	   67	   18	   0	  
2014-‐07-‐05	   21	   61	   14	   0	  
2014-‐07-‐06	   23	   59	   14	   0	  
2014-‐07-‐07	   23	   67	   17	   0,36	  
2014-‐07-‐08	   24	   69	   14	   0	  
2014-‐07-‐09	   25	   58	   21	   0	  
2014-‐07-‐10	   24	   54	   14	   0	  
2014-‐07-‐11	   22	   54	   9	   0	  
2014-‐07-‐12	   20	   51	   14	   0	  
2014-‐07-‐13	   20	   63	   24	   0	  
2014-‐07-‐14	   20	   71	   14	   0,15	  
2014-‐07-‐15	   19	   77	   23	   0,51	  
2014-‐07-‐16	   21	   68	   23	   0	  
2014-‐07-‐17	   20	   66	   18	   0	  
2014-‐07-‐18	   21	   65	   14	   0	  
2014-‐07-‐19	   21	   69	   10	   0,1	  



	   41	  

2014-‐07-‐20	   22	   63	   17	   0	  
2014-‐07-‐21	   23	   58	   14	   0	  
2014-‐07-‐22	   24	   58	   10	   0	  
2014-‐07-‐23	   25	   53	   15	   0	  
2014-‐07-‐24	   24	   56	   17	   0	  
2014-‐07-‐25	   25	   57	   13	   0	  
2014-‐07-‐26	   25	   53	   32	   0	  
2014-‐07-‐27	   22	   69	   27	   2,08	  
2014-‐07-‐28	   22	   74	   13	   0	  
2014-‐07-‐29	   23	   65	   17	   0	  
2014-‐07-‐30	   21	   64	   24	   0	  
2014-‐07-‐31	   21	   60	   26	   0	  

	  

	  


