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Sammanfattning 
I en studie genomförd av Boverket, framgår det att drygt 750 000 av Sveriges bostäder, 
uppförda fram till och med år 2005, har drabbats av fuktskador. Det utgör 36 % av Sveriges 
samtliga byggnader med en beräknad åtgärdskostnad på ca 100 miljarder kronor. Byggnader 
utsätts dagligen för höga belastningar i form av varierande väderleksförhållanden. 
Temperaturskillnader, kraftiga vindar och rikliga mängder nederbörd är exempel på 
bidragande faktorer som kan orsaka fuktskador i byggnader. Under byggnadsskedet bör 
därför material och arbetsplatsen väderskyddas vilket minskar risken för att fukt byggs in i 
konstruktionerna. Detta är särskilt viktigt vid bygge av lågenergihus, så som passivhus.  
 
Konceptet passivhus har, tack vare dagens allt hårdare krav på en minskad 
energiförbrukning, blivit allt mer vanlig på marknaden. Dessa hus är täta och välisolerade 
och därmed fördelaktiga ur energisynpunkt. Det har dock visat sig att passivhus löper större 
risk att drabbas av fukt- och mögelskador i jämförelse med traditionella hus. Ett passivhus 
välisolerade konstruktioner anses inte vara lika förlåtande mot fukt som konstruktioner med 
mindre isolering. Höga fukthalter i byggnader kan leda till påväxt av mikroorganismer och i 
värsta fall rötskador, som i sin tur kan ha negativ effekt på människors hälsa samt 
byggnaders beständighet och hållfasthet.  
 
En tidigare studie, där fuktmätningar har utförts i luftspalter i Alsters förskolas ytterväggar 
och tak, visade att mätvärden, under vissa perioder, överskred den kritiska nivån för 
mikrobiell tillväxt. I denna studie har undersökningen av den relativa fuktigheten i 
luftspalterna i Alsters förskola fortsatt, men denna gång i relation till vädrets inverkan. Målet 
har varit att studera den relativa fuktigheten i luftspalter i förskolans ytterväggar och tak, i 
relation till regn, vind, temperatur och luftfuktighet. Målet har även varit att ge en översikt 
över lämpliga åtgärder, ifall resultatet av mätvärdena påvisade risk för problem. En stor del 
av examensarbetet har utgjorts av en teoristudie. En väderstation installerades intill 
förskolan för att kunna relatera väderdata till de fuktdata som loggas från mätinstrumenten i 
Alsters förskola. Under arbetets gång uppstod en del hinder vilket gjorde att väderstationen 
på Alsters förskola inte kunde användas. Väderdata hämtades istället från en väderstation 
placerad på Karlstad flygplats, ca 16 km från Alsters förskola. Väderdata har relaterats till de 
fuktdata som loggas från mätinstrument i konstruktionerna i Alsters förskola. De mätvärden 
som berörs är från perioden 15-03-28 till 16-03-28. 
 
Av denna undersökning framgår det att vädret har en märkbar inverkan på den relativa 
fuktigheten i luftspalter i Alsters förskolas ytterväggar och tak. 

- Den relativa fuktigheten avtar vid stigande temperatur och vice versa.  

- Risken för mikrobiell tillväxt är större i taken än i väggarna.  

- Perioden då det finns risk för mögelpåväxt är från och med april till och med september.  

- En hög vindhastighet har troligtvis en uttorkande effekt och därmed positiv inverkan på 
luftfuktigheten i taket.  

- Mätare i väggen påverkas inte nämnvärt av någon förändring av vindens hastighet. 

- Inverkan av vindens riktning har inte kunnat undersökas i denna studie då lokala data inte 
kunde tas fram. 

- Nederbörden har en negativ inverkan på den relativa fuktigheten.  



- Stora mängder nederbörd ökar den relativa fuktigheten i samtliga mätare. Vid samma 
tidpunkter råder även temperaturer över 10 grader vilket tyder på risk för mikrobiell 
tillväxt. Dessa tidpunkter är dock korta och risken för tillväxt är därför liten. 

- Nederbörd i kombination med hög vindhastighet bidrar till en ökad luftfuktighet i väggar 
och tak. Kombinationen ger dock inte utslag på samtliga mätare, vilket kan bero på 
vindens riktning, som i denna rapport tyvärr inte har kunnat tas fram. 

 
Nyckelord: Fukt, Passivhus, Alsters förskola, Väderlek, Åtgärder. 
 

  



Abstract  
A study conducted by the National Board of Housing, concludes that approximately 750,000 
of private properties in Sweden, built before 2005, suffers from moisture damage in the 
building structure. This represents 36% of all Swedish buildings, with an estimated cost of 
repairments measures of approximately 100 billion SEK. Buildings are exposed daily to a high 
impact of variable weather conditions. Temperature differences, strong winds and abundant 
rainfall are examples of contributing factors that can cause moisture damage in the structure 
of the buildings. During the construction phase, materials should therefore be kept weather 
protected, which reduces the risk of moisture being built into the structure. This is 
particularly important in the construction of low energy houses, such as passive houses. The 
concept of passive houses is becoming more common on the market today, thanks to 
increasingly stringent requirements for reduced energy consumption. These houses are 
almost air-tight with sealed air gaps and well-insulated, thus favourable from an energy 
perspective. It has been established that passive houses are at greater risk of moisture- and 
mold damage in comparison with traditional houses. A well-insulated passive house 
construction is more sensitive to moisture penetration compared to structures with less 
insulation. High moisture levels in buildings can lead to mold growth and at worst rot, which 
consequently can have a negative effect on human health as well as for the buildings 
resistance and strength. 
 
A previous study, where moisture measurements has been performed in the air gaps in the 
exterior walls and roof at the Alster’s pre-school (situated 16 km north of Karlstad city, 
Sweden), showed that the measured values, in some periods, exceeded the critical level for 
microbial growth. In this study, the investigation of the relative humidity in the air gaps at 
Alster’s preschool continued, but this time taking into consideration weather influences. The 
aim of this study has been to study the relative humidity in the air gaps at the preschool´s 
exterior walls and roof, in relation to rain, wind, temperatures and humidity. Another part of 
the project has also been to provide an overview of appropriate actions, if the results of the 
measurements revealed a risk of undesirable effects. The main part of this thesis consists of 
a theoretical study. A weather station was installed next to the preschool to be able to relate 
weather data to the moisture data logged in the walls and roof at the preschool. During the 
course of the study, problems were encountered, making the weather station at the 
preschool unusable and thus no data could be retrieved from the local station. Instead data 
were retrieved from of a weather station located at Karlstad Airport, approximately 16 km 
northwest of Alster’s. Weather data has hereafter been related to the moisture data logged 
in the structure of the preschool. The measurements were made between 15-03-28 to 16-
03-28. 
 
For this study, it appears that the weather has a significant impact on the relative humidity 
of the air gaps in the Alster’s preschool exterior walls and ceilings; 
- The relative humidity decreases with increasing temperature and vice versa. 
- The risk of microbial growth is greater in the roof than in the walls. 
- The period when there is a risk of mold growth in this geographical area is from April to 
September. 
- A high wind speed probably has a drying effect and consequently a positive impact on the 
humidity in the ceiling. 
- Instruments in the wall are not significantly affected by any change of wind speed. 



- The impact of wind direction has not been investigated in this study, as local data could not 
be obtained. 
- Large amounts of rainfall increases the relative humidity at all measuring points. At the 
same time there has been logged temperatures over 10 degrees which indicates the risk of 
microbial growth. These occasions, however, are short and the risk of growth is small. 
- Rainfall combined with high wind speed contributes to increased humidity in the walls and 
roof. The combination did not give indication on all meters, which may depend on the wind 
direction, however, this could not be proved in the study due to the malfunctioning weather 
station at the preschool. 
 
Keywords: Moisture, Passive House, the Alster’s preschool, Weather, Actions. 
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1. Inledning 
En tidigare studie visar på att fuktmätningar i Alsters förskola överstiger, under vissa 
perioder, den kritiska nivån för mikrobiell tillväxt. I detta examensarbete fortsätter 
undersökningen av den relativa fuktigheten i luftspalterna i Alsters förskolas ytterväggar och 
tak, denna gång i relation till vädrets inverkan. Frågeställningar som i denna studie kommer 
att tas upp är bland annat: hur den relativa fuktigheten i luftspalter i yttervägg och tak, 
påverkas i relation till väderleken, som exempelvis vindhastighet, nederbörd, utetemperatur 
och relativ fuktighet. Om det visar sig vara ett problem, hur kan detta åtgärdas? För att få 
svar på dessa frågor kommer mätdata tas fram dels med hjälp av systemet OmniSense, men 
också med hjälp av mätdata från en väderstation, placerad intill Alsters förskola. 

1.1 Bakgrund 
Fuktskador orsakar inte bara ekonomiska problem utan även stort lidande för de som bor 
eller vistas i de utsatta byggnaderna. Det framgår i en studie, genomförd av Boverket (2010), 
att drygt 750 000 av Sveriges bostäder, uppförda fram till och med år 2005, har drabbats av 
fukt- och mögelskador. Dessa utgör 36 % av Sveriges samtliga byggnader och kostnaden för 
att åtgärda dessa beräknas bli ca 100 miljarder kronor. Av Boverket framgår att ”Byggnader 
ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka 
hygien eller hälsa” (Boverket 2010). 

Idag står byggnads- och servicesektorn för nästan 40 % av Sveriges totala energianvändning. 
Människan har blivit allt mer medveten om vilka konsekvenser dagens energianvändning ger 
på miljön varför lågenergihus, så som passivhus, kan komma att ha stor betydelse i Sveriges 
strävan mot en hållbar utveckling. Passivhus är ett relativt nytt koncept i Sverige som, dels 
tack vare de miljömässiga fördelarna men också i takt med ökade energipriser, blir allt mer 
förekommande på marknaden.  

Ingemar Samuelson, en av Sveriges ledande experter på fukt i byggkonstruktioner, 
konstaterar att det finns en ökad risk för fukt- och mögelskador i passivhus i samband med 
ökad isolering i konstruktionerna. En ökad isoleringsgrad bidrar till lägre temperaturer i de 
yttre delarna av klimatskärmen, vilket kan ge högre RF i det aktuella området som följd. 
Höga fukthalter i byggnader kan innebära en ökad risk för mikrobiella angrepp och i värsta 
fall rötskador, som i sin tur kan ha negativ effekt på människors hälsa samt byggnadens 
beständighet och hållfasthet. 

Våra bostäder utsätts dagligen för höga belastningar i form av varierande 
väderleksförhållanden. Temperaturskillnader, tryckdifferenser och rikliga mängder 
nederbörd är några bidragande faktorer till att fuktskador uppstår.  

En tidigare studie, där fuktmätningar har gjorts i luftspalter i Alsters förskola, visade att 
mätvärden, under vissa perioder, överskred den kritiska nivån för mikrobiell tillväxt (Engdahl 
2015). Väderdata hämtades från en väderstation placerad ca 16 km från förskolan. Då vädret 
verkade ha en betydande roll för fuktsäkerheten i byggnaden kan detta ha gett missvisande 
värden i det avseendet att vädret kan variera lokalt (Engdahl 2015). 



2 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vädrets inverkan på fukt i passivhus och 
på så vis bidra med kunskap som kan komma att ha betydelse för konstruerandet av 
framtida passivhus. Då efterfrågan av passivhus förväntas öka skulle detta kunna leda till 
ekonomiska besparingar och ett bättre inomhusklimat. 

1.3 Mål 
Målet med studien är främst att studera den relativa fuktigheten i väggarnas och takens 
luftspalter i Alsters förskola, i förhållande till vädrets olika komponenter, dvs. regn, vind, 
temperatur och luftfuktighet. Målet är även att ge en översikt över lämpliga åtgärder, ifall 
resultatet av mätvärdena påvisar risk för problem. 

1.4 Problemformulering 
Hur påverkas den relativa fuktigheten i luftspalter i ytterväggar och yttertak av 
vindhastighet, vindriktning och nederbörd? Vad har kombinationen av nederbörd och 
vindhastighet för inverkan på relativ fuktighet? Vilka lämpliga åtgärder finns, som mildrar 
vädrets påverkan på byggnader? 

1.5 Metod 
Genomförandet av detta examensarbete har dels utgjorts av en teoristudie. Nödvändig 
information är huvudsakligen hämtad från litteratur och internet men också med viss hjälp 
från SWECO’s kunskapsbanker. Mätdata hämtades från befintliga mätinstrument som 
luftspalter i förskolans ytterväggar och tak är försedda med. En väderstation installerades på 
Alsters förskola för att undersöka hur den relativa fuktigheten i luftspalterna uppträder i 
förhållande till vädret. Mätdata analyserades och slutligen utfördes en bedömning av 
lämpliga åtgärder.  
 
Under arbetets gång uppstod det en del hinder som påverkade studiens slutresultat. På 
grund av försenad leverans från tillverkaren kunde inte väderstationen monteras i tid som 
planerat, dvs. i början på mars. När väderstationen väl hade levererats och skulle installeras 
uppstod det nätverksproblem som medförde ytterligare förseningar. Först den 22 april 
kunde väderstationen samt regn- och vindmätare installeras. Samtidigt som väderstationen 
installerades, avstannade loggningen från mätinstrumenten i konstruktionerna. Anledningen 
till detta finns det tyvärr inte någon förklaring på ännu. Det korta tidsintervallet då data 
skulle undersökas skulle bli för litet för att kunna dra någon form av slutsats. Därför 
hämtades mätdata från befintliga väderstationer som är placerade på Karlstad flygplats och i 
Väse. Väderstationen på Karlstad flygplats och i Väse jämfördes sedan med de dagars data 
som erhållits från väderstationen på Alster för att på så vis undersöka om dessa skiljde sig åt. 
Därefter undersöktes väderdata från flygplatsens och Väses väderstation, i relation till 
fuktdata från Alsters förskola. Perioden som undersöktes var 2015-03-28 till 2016-03-28. 
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2. Fukt 

2.1 Vad är fukt? 
Fukt är vatten och förekommer i tre olika faser - gas, vätska eller som fast form. Ånghalt är 
ett mått på den mängd vattenånga som luften innehåller och mäts vanligen i gram per 
kubikmeter (Hagentoft 2003). Ånghalten är i regel större inomhus än utomhus. Det beror på 
att de boende producerar fukt i byggnaden genom brukarnas olika aktiviteter så som att laga 
mat, duscha, tvätta etc. Det uppstår ett så kallat fukttillskott inomhus som beskriver 
skillnaden i ånghalt mellan ute och inne. Vid beräkningar används normalt ett fukttillskott på 
2-4 g/m3. Luftens maximala kapacitet att bära vatten vid en viss temperatur benämns 
mättnadsånghalt. Mättnadsånghalten är starkt temperaturberoende då varm luft kan bära 
mer vattenånga än vad kall luft kan göra. Ett begrepp som ofta används för att ange ett 
aktuellt fukttillstånd är relativ fuktighet (härefter benämnt RF). Det anger hur mycket 
vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla vid en viss 
temperatur. När mättnadsånghalten överskrids, dvs. när den relativa fukthalten är 100 %, 
kommer fuktöverskottet fällas ut som kondensvatten. Detta skede kallas daggpunkt, som i 
praktiken kan uppstå när varm inomhusluft transporteras utåt i en byggnadsdel och träffar 
kalla ytor i konstruktionen (Hagentoft 2003). 

2.2 Fukttransport 
Fukt kan transporteras i vätskefas eller ångfas på olika sätt i en byggnad. Diffusion sker i 
ångfas och drivs av koncentrationsskillnader i ånghalt, dvs. mängden vattenånga per 
kubikmeter. Vattenånga transporteras i riktning mot avtagande koncentration i strävan mot 
jämvikt, från ett område med hög ånghalt till ett område med lägre ånghalt (Figur 1). I 
genomsnitt är ånghalten högre inomhus än utomhus och är anledningen till varför 
fukttransporter sker inifrån och ut i byggnader på grund av diffusion. Ju större 
koncentrationsskillnad det är mellan inne och ute, desto större blir fuktflödet genom 
konstruktionen. Ångflödet beror på vilket ånggenomgångsmotstånd konstruktionen har. Ju 
lägre ånggenomsläpplighet och ju tjockare konstruktionen är, desto större 
ånggenomgångsmotstånd. Följande gäller att ju större ånggenomgångsmotstånd, desto 
mindre är fuktflödet (Hagentoft 2003). 

Fuktkonvektion sker i ångfas och drivs av totaltrycksskillnader över en byggnads klimatskal. 
Vattenånga transporteras med luften från ett högre till ett lägre lufttryck, vilket gör att fuktig 
luft kan pressa sig genom eventuella otätheter och hål (Figur 1). Totaltryckdifferenser kan 
som exempel orsakas av temperaturskillnader, vindtryck och tryck skapat av mekanisk 
ventilation. Ur fuktsynpunkt har det betydelse om luften transporteras från varmt till kallt 
eller tvärt om. Om det råder övertryck i byggnaden kan tryckskillnader medföra att varm och 
fuktig inomhusluft transporteras genom eventuella otätheter i konstruktionen och kyls av 
när de träffar kalla ytor, vilket i sin tur kan leda till mycket höga relativa fukthalter med 
skaderisker som följd. Om luften transporteras från kallt till varmt sker det istället en 
uttorkande process då luftens förmåga att bära fukt ökar i samband med en ökad 
temperatur (Nevander och Elmarsson 2006). Konvektion är en process som sker mycket 
snabbare än diffusion och transporterar en större mängd fukt. Fuktskador som uppstår till 
följd av konvektion kan därför ge större problem än skador orsakade av diffusion.  
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Figur 1. Fukttransport via konvektion och diffusion (baserad på Träguiden 2003a). 

 
När en byggnad utsätts för vind, kan det under vissa förutsättningar, uppstå ett så kallat 
övertryck eller undertryck inuti en byggnad (se figur 2). Generellt gäller att ett positivt 
inomhustryck, dvs. övertryck, uppstår om det finns en öppning på lovartsidan men inte på 
läsidan. Ett negativ inomhustryck, dvs. undertryck, uppstår när det finns en öppning på 
läsidan men inte på lovartsidan (Rehnström & Rehnström 2016). I regel ska man alltid 
eftersträva ett visst undertryck i ett hus. Till följd av ett invändigt undertryck, kan 
utomhusluft sugas in genom eventuella otätheter i klimatskalet. Under transporten värms 
luften upp och luftens relativa fuktighet minskar. Luften kan på så vis torka ut de material 
som den passerar i konstruktionen. Om det däremot råder ett invändigt övertryck kan fuktrik 
inomhusluft transporteras inifrån och ut i klimatskalet. Som tidigare nämnts kyls den fuktiga 
luften ned, av de oftast kallare yttre delarna av klimatskalet, och den relativa fuktigheten 
ökar. Detta ökar risken för kondens med fuktskador som följd (Sandin 1989). 

 

Figur 1. Vindens påverkan på hus (Rehnström och Rehnström 2016). 

Den process som sker allra snabbast och därmed kan transportera de största mängderna 
fukt är kapillärsugning (Träguiden 2003a). Kapillärsugning transporterar fukt i vätskefas och 
drivs av skillnader i fuktkvot, där fukt transporteras från områden med höga fukttillstånd till 
områden med lägre. Kapillärsugning uppstår i porösa material vars porer formar ett 
sammanhängande porsystem. Avgörande för ett materials förmåga att suga upp vatten 
kapillärt beror bl.a. på materialets porstorlek. Generellt gäller att material med små porer 
har hög stighöjd men låg uppsugningsvolym. För material med stora porer gäller det 
omvända. Stora mängder fukt kan transporteras kapillärt och därför kan effekten av 
konvektion och diffusion förbises om kapillärtransport råder i ett material (Geuriya & Nyman 
2012). 
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2.3 Konsekvenser av fukt 
Fukt är idag en av de största faktorerna till varför skador uppstår i byggnader och anses vara 
den byggskada som orsakar störst ekonomiska konsekvenser. Orsaker till att fuktskador 
uppkommer är flera. Som exempel kan nämnas bristfällig hantering av byggnadsmaterial på 
såväl arbetsplatsen som vid transport, bristande tekniska lösningar vid projektering samt 
väderförhållanden som ger upphov till exempelvis slagregn och starka vindar mm (Ejner & 
Nilsson 2008).  

Det fukttillskott en byggnad tillförs, som avges när vi t.ex. lagar mat, duschar och tvättar, 
behöver kontinuerligt ventileras ut för att förhindra att fuktskador ska uppstå i en byggnads 
klimatskal. Om ventilationssystemet har brister eller om klimatskalet inte är tillräckligt 
lufttätt kan den fuktiga luften tränga sig ut i konstruktioners olika delar. Temperaturen är 
lägre i klimatskalet än inomhus vilket gör att luften kommer kylas av när den når de kalla 
delarna i konstruktionen. Luftens kapacitet att bära fukt avtar i samband med detta och vid 
en tillräckligt låg temperatur kan mättnadsånghalten nås vilket i sin tur leder till att fukten i 
luften kondenseras. Byggskador orsakade av fukt kan leda till ett försämrat inomhusklimat 
som i sin tur kan ha en negativ inverkan på de boendes hälsa, som följd (Andrén och Tirén 
2010). En ökad fukthalt i en byggnads klimatskal leder också till ett ökat energibehov. Detta 
beror dels på att ett fuktigt material har en större värmeledningsförmåga än ett torrt, men 
också för att det går åt mer värme för att torka ut fukten (Sandin 1989). 

2.4 Byggfukt 
Byggfukt kallas det överskott av vatten i ett material som måste avges för att materialet ska 
komma i fuktjämnvikt med sin omgivning (Samuelson 2008). Det innebär att mängden 
byggfukt är beroende av vilka fuktförhållanden som finns i den omgivande miljön, dvs. en 
större mängd byggfukt måste torkas ut för att uppnå jämvikt om den omgivande miljön är 
torr (Nevander och Elmarsson 2006). 

Fukt i ett material tillförs vanligen från nederbörd och markfukt i samband med tillverkning, 
lagring, transport och/eller under byggnadstiden. Väderskydd har på senare tid varit en dyr 
men förekommande åtgärd för att minska risken för fuktskador i byggskedet. Detta är extra 
viktigt vid byggandet av lågenergihus. Fuktiga material som byggs in i välisolerade och täta 
konstruktioner kommer ha svårare att torka ut. Ju längre fukten befinner sig på ett och 
samma ställe desto större är risken för mögelpåväxt (Samuelson 2008). Det är därför mycket 
viktigt att virket torkas ut innan det byggs in i en byggnad. Risken för byggfukt kan minimeras 
genom att arbeta med prefabricerade element, tillverkade i en torr miljö, innan de monteras 
ihop på byggplatsen. Detta under förutsättningar att elementen inte monteras när det 
regnar. Enligt rekommendationer ska inte ytfuktkvoten överstiga 18 %. Om virket utsätts för 
fukt under en längre tid bör fuktkvoten i virkets inre delar, som inte ska överstiga 16 %, 
kontrolleras (Svenskt trä 2016b). 
 

2.5 Trä och fukt 

Trä ingår i det naturliga kretsloppet och är ett organiskt och levande material som påverkas 

negativt av fukt och temperatur. Fukt i sig är helt ofarligt. Däremot kan fukt tillsammans med 

organiska material orsaka mögelpåväxt som i värsta fall leda till röta (Träguiden 2003b). Trä 

har sedan länge varit ett uppskattat material som än idag används flitigt som byggnadsvirke i 

våra hem. Trä är ett hygroskopiskt material vilket innebär att det kan suga åt sig eller avge 
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fukt. Materialet strävar hela tiden efter att komma i jämvikt med omgivningens relativa 

fuktighet och temperatur (Svenskt trä 2016a). Om ett torrt material placeras i en fuktig miljö, 

kommer fukten i luften så småningom tränga sig in i det torra materialets porer och 

möjliggöra mögelpåväxt (Sandin 1989).  

Fuktkvot mäts i procent och är ett mått på hur mycket lagrad fukt det finns per kilo trä, det 
vill säga, om fuktkvoten exempelvis mäts till 15 %, innehåller varje kilo trä 150 gram vatten 
(Penthon 2016). När trä är i fuktjämvikt med omgivningen uppnås den så kallade 
jämviktsfuktkvoten. Om träets fuktkvot är högre eller lägre än jämnviktsfuktkvoten kan träet 
torka respektive fuktas upp, vilket i sin tur kan medföra att träet deformeras (Svenskt trä 
2016a). 

Fuktupptagningen hos trä varierar. Träets ändar suger ca 20 gånger mer vatten och dubbelt 
så fort än träets flatsidor. Det är därför mycket viktigt att ändträ skyddas från att ta upp fukt. 
Detta kan exempelvis förhindras genom att behandla ändarna genom målning, så kallad 
ändförsegling. Fuktupptagningen skiljer sig även åt hos olika virkesslag. Gran tar till exempel 
upp vatten mycket långsamt i både splint och kärna. Splinten hos furu tar upp vatten flera 
gånger snabbare än furukärna och gran, varför träslaget inte lämpar sig för utomhusbruk. 
Virke som används som panel och fönsterkarm bör därför i första hand vara av gran eller 
furukärna (Svenskt trä 2016a). 

2.6 Mikrobiell tillväxt 
När man talar om tillväxt på ytor handlar det i första hand om mikroorganismer som mögel. 
Mögelangreppen orsakas av för höga fuktnivåer och risken har visats öka i samband med nya 
byggnadsmaterial, nya konstruktioner, korta byggtider etc. (Mattsson 2004). Mögel växer på 
ett materials yta och är ett samlingsnamn för mikrobiologiska svampar som finns i olika 
former. Gemensamt för dessa svampar är att de sprider sig via sporer. Vid särskilda 
förhållanden kan sporerna gro och utveckla flercelliga grenade trådar, så kallade hyfer. 
Hyferna bildar vid fortsatt tillväxt ett mycel som motsvarar svampens rotsystem där 
näringsupptaget sker (se figur 3). Det är först när ett mycel har bildats som man kan tala om 
en mögelpåväxt.  

 

Figur 3. Mögelsvampens livscykel (Träguiden 2003b). 
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Tillväxten av mögel styrs av nedanstående faktorer.  

 Fukt - RF över 75 % och fuktkvot på minst 30 % 

 Temperatur - Mögelsvampar trivs bäst mellan 10°C och 30°C 

 Tid – Ju längre tid ett material är blött eller fuktigt, desto större tillväxt  

 Näring – Organiskt material (Svenskt trä 2016b) 

Dessa faktorer är beroende av varandra. Det vill säga, vid låga temperaturer krävs det en 
högre RF och en längre varaktighet för att mögelpåväxt ska ske, och tvärtom. Mögel är som 
tidigare nämnts ett ytproblem och oftast osynliga men kan i vissa fall upptäckas med blotta 
ögat i form av missfärgning med mörka fläckar. Vissa mögelsvampar har också en tendens 
att avge en skarp och besvärande lukt vilket kan vara en av orsakerna till att mögelangrepp 
misstänks i en byggnad (Träguiden 2003b). Eftersom mögel är ett ytproblem är den relativa 
fuktigheten eller ytfuktkvoten avgörande om mögelpåväxt kan ske. Om det inte finns 
tillräckligt med fukt kan inget mycel bildas oavsett om övriga faktorer uppfylls (Fuktsäkerhet 
2016a).  
 

 
Figur 4. Kritiska fukttillstånd för trä med hänsyn tagen till temperaturnivå och varaktighet hos fukttillståndet (Svenskt trä 
2016b). 

I figur 4 kan man t.ex. utläsa att det tar endast 1 dygn för mögel att bildas vid en temparatur 
på 30 grader och relativ fuktighet på 90 %.  
 

Om en konstruktion utsätts för mycket hög fuktbelastning under en längre tid kan rötskador 
uppstå i trä och andra organiska material. I värsta fall kan detta leda till att materialets 
beständighet och hållfasthet försämras. För att en svamp ska kunna orsaka röta krävs det, 
utöver tillgång till näring och syre, en fuktkvot på minst 30 %, RF över 75 % samt en 
temperatur mellan 0-40 °C. För att röta ska bildas krävs det att samtliga av dessa faktorer 
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uppfylls (se figur 5). Det vill säga, om en faktor tas bort, försvinner risken för påväxt (Svenskt 
trä 2016b). 
 

 
Figur 5. När olika faktorer sammanfaller uppstår risk för röta (Svenskt trä 2016b). 

2.7 Fukt och klimat 
Klimatet har visat sig vara en bidragande orsak till de fuktproblem som uppstår i byggnader 
runt om i landet. Under året varierar klimatet avsevärt i Sverige och det geografiska läget 
kan därför ha betydelse för hur stor mögeltillväxten blir (Ekstedt & Karlsson 2009). Det 
framgår i en studie om fuktsäkra konstruktioner (Hägerstedt 2012) att i ett fuktigare klimat i 
södra Sverige löper de större risk för fuktskador än i ett torrare i norr. Det framgår också i 
arbetet att slagregn (se kapitel nederbörd) också har betydelse för risken att en byggnad ska 
drabbas av fuktskador, vilket generellt medför att risken för fuktskador är större på 
västkusten och i södra Sverige än i övriga delar av landet. En byggnads omgivande växtlighet 

och topografi kan ha stor betydelse för risken att drabbas av fuktskador. Risken för slagregn 

begränsas exempelvis om byggnaden omges av skyddande växtlighet eller topografi. Detta 
kan däremot begränsa åtkomsten för vind och solinstrålning, som i vanliga fall har en 
uttorkande effekt (Hägerstedt 2012).   
 
I en studie som behandlar fuktomlagringar baserade på inbyggnadsfuktkvot i ventilerade 
parallelltak (Latif Aref & Ehsani 2013), framgår det att årstiden för färdigställandet av en 
byggnad har stor betydelse för risken av mögeltillväxt. Mätningar visar att uttorkning av 
byggfukt för en byggnad uppförd i oktober tar ca 8 månader. Samma takkonstruktion 
uppförd i april månad hade en uttorkningstid på endast ca 1 månad. I studien undersöktes 
också skillnader då taket är exponerat mot söder eller norr. Det visade sig att uttorkningen sker 
snabbare när taket är exponerat mot söder än i norr, vilket medför en lägre risk för mögeltillväxt. 

2.7.1 Vind 
Vindar kan röra sig i alla riktningar och uppstår till följd av de tryckdifferenser som råder i 
atmosfären (SMHI 2012). Tryck- och sugkrafter kan uppstå när starka vindar belastar en 
byggnad, vilket i sin tur skapar förutsättningar för luftrörelser i och genom klimatskalet. 
Luften kan således transportera bort värme och därmed öka energibehovet för byggnaden. 
Luftrörelserna kan också bidra till fuktskador då de, via konvektion, kan förflytta fuktig luft 
på ett ogynnsamt sätt (Andrén & Tirén). Terräng- och bebyggelseutformning är två faktorer 
som har stor inverkan på vindens hastighet och dess riktning och vinden kan därför variera 
kraftigt på olika platser (Höglund et al. 1984). 
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2.7.2 Nederbörd 
Den nederbörd som oftast kommer på tal förekommer i första hand som regn och mängden 
varierar både tidsmässigt och geografiskt i landet. Generellt förekommer de största 
nederbördsmängderna under sommaren och den längsta nederbördstiden under vintern. 
Detta beror på att det kan finnas mer vattenånga tillgänglig vid högre temperaturer och en 
större mängd nederbörd kan falla än i lägre temperaturer. De högsta årsregnsmängderna 
inträffar på Sveriges västkust där också den kraftigaste nederbörden sker. Olika 
undersökningar påvisar också att årsnederbörden är större i städer än på landsbygden.  

Slagregn uppstår när regn faller i samband med kraftiga vindar och är således beroende av 
både regnmängd och vindhastighet. Om vindhastigheten är större än regnets fallhastighet 
kan vertikala ytor bli mer belastade än horisontella (Teknikhandboken 2016). Slagregn 
belastar en byggnads ytterväggar och tak på ett hotfullt sätt och kan medföra att vatten 
tränger sig in i eventuella otätheter med fuktskador som följd (Andrén & Tirén 2010). 
Slagregn har visat sig, via undersökningar och erfarenheter, vara mest förekommande på 
kusten i relation till inlandet och att de största slagregnsmängderna träffar en byggnads 
takfot och hörn. Det har också visat sig att slagregn i södra och mellersta Sverige oftast 
träffar byggnaders syd och sydvästfasader och att byggnadens gavelfasader är mer utsatta 
än långsidorna. Hur allvarliga effekterna blir av slagregn på en byggnad beror, utöver 
regnmängd och vindhastighet, bland annat på regnets intensitet och varaktighet, materialets 
kapillärsugande förmåga, materialets ytstruktur och förekomst av otätheter (Fuktsäkerhet 
2016b).  

Beroende på väderstreck, belastas ett hus olika fasadsidor olika av väder och vind. Mängden 
nederbörd varierar därför brett med hänsyn till såväl geografisk placering som väderstreck. 
De mest regnutsatta väderstrecken i Sverige är väst- och sydfasader (Sandin 1989). Det 
innebär dock inte det att dessa fasader har störst risk att bli utsatta av mögel. Norrsidor, 
med färre soltimmar än i söder, har i regel längre våttider än resterande fasader och löper 
därför avsevärt större risk att drabbas av påväxt (Ekstedt & Karlsson 2009).  

Det är viktigt att avvattningssystem, så som hängrännor, brunnar och stuprör, är rätt 
dimensionerade och är rätt placerade så att risken för stående vatten minimeras 
(Fuktsäkerhet 2016b). Avrinningssystem kan täppas igen av exempelvis löv och barr vilket 
också kan vara en bidragande faktor till att stående vatten uppstår.  

Regn påverkar, utöver ytterväggar och tak, även en byggnads fönster. För att minska regnets 
påverkan på fönster bör de placeras så långt in i fasaden som möjligt. De bör även vara 
försedda med fönster- och droppbleck som hindrar regnvatten att ta sig in mellan 
fönsterkarm och vägg (Boverket 2007).  

2.7.3 Temperatur 
Temperaturen anger hur kallt eller varmt något är och varierar kraftigt över landet. I södra 
Sverige är medeltemperaturen runt 0°C under årets kallaste månad och runt 16-17°C under 
den varmaste. I norra Sverige är medeltemperaturen -15°C under den kallaste månaden och 
12-13°C under den varmaste. I landskap där det förekommer höga berg och fjäll kan 
temperaturen skilja sig åt mellan olika delar av landskapet. Generellt gäller att temperaturen 
minskar ju högre upp i höjden man kommer. Temperaturen varierar också under olika tider 
på dygnet. I Sverige inträffar den högsta dygnsmedeltemperaturen omkring klockan 14.00 



10 

 

och den lägsta under natten, strax före soluppgången.  Dock kan variationer av väderlek 
medföra att den högsta temperaturen under dygnet inträffar nattetid (SMHI 2014a).  

Temperaturen kan upplevas olika beroende på vilket väder som råder. Det är inte alltid den 
upplevda temperaturen är den samma som termometern visar. Vinden har till exempel en 
kylande effekt vilket gör att temperaturen oftast upplevs lägre när det blåser. Ju kraftigare 
vind, desto större vindavkylning.  

Den upplevda temperaturen påverkas också av luftfuktigheten. Temperaturen upplevs som 
högre när luften är fuktig, än när den är torr. En temperatur på 32°C kan till exempel 
upplevas som 43°C vid en luftfuktighet på 75 % (SMHI 2014b). 

2.7.4 Relativ fuktighet 
Den relativa fuktigheten (RF) anger, som tidigare nämnts, hur mycket vattenånga luften 
innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla vid en viss temperatur. RF mäts i 
procent och varierar, liksom temperaturen, märkbart i landet och över olika årstider. Den 
relativa fuktigheten är vanligen högre på vintern än på sommaren. Under juli är den relativa 
fuktigheten i utomhusluften i genomsnitt 70-80 % och under januari 85-95 %, i stora delar av 
landet. 

Den relativa fuktigheten är starkt kopplad till temperatur varpå RF ökar när luften kyls ned 
och minskar när luften värms upp. Ett lågt RF har en uttorkande effekt vilket gynnar 
byggnader där fuktiga material har byggts in. Luft med hög fuktighet ger däremot motsatt 
effekt. När luften kyls ned riskeras kondens och därmed mögelpåväxt som följd. På vintern, 
när kall utomhusluft förs in i byggnaden, värms luften upp och den relativa fuktigheten 
sjunker. Detta resulterar i en mycket torr luft inomhus vintertid vilket kan leda till torr hud 
och torra luftrör (SMHI 2015).  

Hus som är placerade i en fuktig miljö löper större risk för mögelpåväxt än i en torr miljö. Om 
huset dessutom är placerat i en stad och extra utsatt för surt nedfall och smuts från trafik så 
ökar risken för mögelpåväxt avsevärt (Ekstedt & Karlsson 2009). 

Vegetation som ligger strax intill en byggnad kan förhindra fukt att rinna bort, vilket i sin tur 
kan orsaka fuktskador. 
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3. Passivhus 

3.1 Historia 
Världens första passivhus uppfördes år 1991 av Wolfgang Feist i staden Darmstadt, i 
Tyskland och namngavs Passiv Haus, varifrån begreppet passivhus har sin härkomst. 
Konceptet spred sig snabbt norr ut och drygt 10 år senare hade Europa 25000st bostäder 
byggda enligt passivhusprincipen, varav 1800st fanns i Sverige (Andrén & Tirén 2010). 

3.2 Konceptet passivhus 
Ett passivhus är en välisolerad byggnad vars energianvändning är kraftigt reducerad. 
Energiförbrukningen för ett passivhus kan räknas till en tredjedel så stor i förhållande till ett 
konventionellt hus enligt dagens BBR-krav (Paroc 2016b). Grundtanken med ett passivhus är 
att minska energianvändningen genom att utnyttja den passiva energin som avges från 
solinstrålning, hushållsapparater och personvärme (Andrén & Tirén 2010). Den minskade 
energianvändningen uppnås dels i form av ett tätt klimatskal som förhindrar energiförluster 
genom otätheter i konstruktionen. Ett passivhus har även extra isolering för att uppnå ett U-
värde som ligger inom ramarna för passivhuskravet (Tirén, 2012). Mängden extra isolering 
som krävs beror helt på de klimatförhållanden som råder, utformning av byggnaden samt val 
av fönster. Vanliga isoleringstjocklekar för passivhus är 40 cm i yttervägg och 50-60 cm i tak 
(Energihuskalkyl 2016). 

Lufttäthet är ett måste för Passivhus. I BBR ställs det dock inga formella krav för hur tät en 
passivhusbyggnad behöver vara. Däremot betonas risken för byggnader med otäta 
konstruktioner. I samband med att ett hus uppförs bör byggnaden tryckprovas, vilket är 
särskilt viktigt vid bygge av passivhus. Ett bra riktvärde för ett nytt passivhus är ett 
luftläckage på 0,3 l/s och m2 vid en tryckskillnad på +/- 50 Pa, eller lägre (Paroc 2016a). 
Utöver ett tätt klimatskal ställs det även krav på till exempel husets köldbryggor, fuktrisker, 
isolering och ventilation (Tirén, 2012). 

3.3 Krav på passivhus 
För att en byggnad ska bli certifierad som passivhus krävs det att den uppfyller vissa 
kriterier. Kriterierna för passivhus skiljer sig åt mellan olika länder på grund av ländernas 
egna byggregler, bygglagar och klimatförutsättningar. Den internationella 
kravspecifikationen, som också ligger som grund för passivhus, är framtagen av Passive 
Hause Institute (PHI) i Tyskland. FEBY12, en kravspecifikation för passivhus, är en svensk 
version utvecklad av en expertgrupp, framtagen av Forum för Energieffektiva Byggnader 
(FEBY). Ansvaret övertogs sedan av Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH) som är en 
organisation som aktivt driver utvecklingen av lågenergihus framåt (FEBY12 2012). 
Producenten kan med hjälp av FEBYs certifiering och kravspecifikation säkerställa att 
byggnaden uppfyller standarden för passivhus. 

Eftersom klimatet skiljer sig åt i Sverige har Boverket delat upp landet i tre olika klimatzoner. 
Zonerna är indelade enligt figur 6 där klimatzon I står för norra delen av Sverige, klimatzon II 
för mellersta delen och klimatzon III för södra delen. I FEBY12 ställs det olika krav för 
byggandet av lågenergihus beroende på var i Sverige huset byggs. En byggnads 
värmeförlusttal är en viktig del i kravspecifikationen och dess värden skiljer sig åt beroende 
på klimatzon (se tabell 1). Som tabellen visar ställs det inte lika höga krav i klimatzon III, där 
klimatet är mildare, som i klimatzon I (Andrén och Tirén). 
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Figur 6. Indelning klimatzoner i Sverige (Nollhus 2016b). 

 
Tabell 1. Värmeförlusttal för passivhus, vid 21°C (Nollhus 2016b). 

Klimatzon 
Byggnad mindre än 400 m2 
(W/m2 Atemp) 

Byggnad större än 400 m2 

(W/m2 Atemp) 

I 19 17 

II 18 16 

III 17 15 

 

3.4 Fukt i passivhus 
Att bygga lågenergihus har visat sig ge en ökad risk för fuktskador i samband med att 
konstruktionerna blivit mer isolerade. En ökad isoleringsgrad bidrar till lägre temperaturer i 
de yttre delarna av klimatskärmen, vilket kan ge ett högre RF i det aktuella området som 
följd. Höga fukthalter i byggnader kan, som tidigare nämnts, drabba människors hälsa och 
byggnaders hållfasthet (Samuelson 2008). Ett område som, i de flesta byggnader, är extra 
känslig för fukt är i ytterväggen längst ut på träreglarna, innanför vindduken. Detta ställer 
krav på vinddukens intilliggande luftspalt då denna måste vara tillräckligt stor för att fukt, 
som trängt sig igenom fasaden, ska kunna ventileras bort (Hägerstedt 2012).  

En ökad isoleringstjocklek innebär också att större mängder fukt kan byggas in i 
klimatskärmarna och orsaka problem. En ökad volym innebär i sin tur att fukten kräver en 
längre uttorkningstid och risken för mikrobiella angrepp ökar.  

Som tidigare nämnts ställer BBR högra krav på lufttätheten när det kommer till passivhus. 
Lufttätheten är bra i det avseendet att det är svårt för fukt att via konvektion tränga sig ut i 
klimatskalet vilket minskar fukttransporter inifrån och ut genom klimatskärmen. Detta gäller 
också omvänt då fukten får väldigt svårt att ta sig ut ur konstruktionen vilket kan möjliggöra 
tillväxt av mögel (Engdahl 2015). Om lufttätheten är bristfällig riskerar detta leda till 
energiförluster, komfortproblem och fuktskador (Boverket 2011). 
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4. Alsters förskola 
Alster, ett litet samhälle strax öster om Karlstad, fick hösten 2013 Sveriges första förskola i 
passivhusteknik uppförd. Förskolan har via protagning uppnått ett luftläckage på maximalt 
0,3 l/s och m2 vid en tryckskillnad på +/- 50 Pa och har därmed uppnått de 
rekommendationer som tagits fram av BBR. Förskolan som är byggd i ett plan har, via 
Karlstads kommuns satsning på den ”Hållbara staden” och ”Trästad”, trä som 
byggnadsmaterial i både stomme och fasad (Melin Henriksson 2016). Byggnaden värms upp 
via en bergvärmepump och elförsörjningen fås bland annat från de 145 m2 solceller som 
taket är försett med (Nollhus 2016a).  

4.1 Tidigare utförda studier 
Det har tidigare gjorts en studie som rör fuktsäkerheten i Alsters förskola (Engdahl 2015). 
Under perioden 23 april – 30 juli 2014, utfördes fuktmätningar i luftspalten i skolans 
ytterväggar och tak där mätvärden visade sig, under vissa perioder, överskrida den kritiska 
nivån för mikrobiell tillväxt. Dock bedöms risken för mikrobiell tillväxt som liten då 
tidsspannen när kritiska nivåer överskrids är korta. Väderdata hämtades under studiens gång 
från en väderstation placerad 1,6 km från förskolan. Då vädret verkade ha en betydande roll 
för fuktsäkerheten i byggnaden kan detta ha gett missvisande värden i det avseendet att 
vädret kan variera lokalt (Engdahl 2015). 

4.2 Klimat 
Alsters förskola omges av varierande växtlighet och topografi. Öster om förskolan finns ett 
högre beläget barrskogsområde som delvis skyddar förskolan mot vind. I söder finns en 
skolgård i en relativt plan topografi. Bortom skolgården fortsätter barrskogen längs med 
skolans södersida (se figur 7). Markområdet väster om byggnaden används för parkering och 
topografin är därför öppen och plan. I norr finns också plats för parkering som delvis omges 
av ett högre staket. Bakom staketet finns en vall som fungerar som trafikbullerskydd mot 
den europaväg som går längs med skolan.  
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Figur 7. Situationsplan, Alsters förskola (Karlstads kommun 2012). 

Skolan befinner sig i ett förhållandevis vindskyddat klimat vilket motverkar nederbörd i form 
av slagregn. Skolans geografiska placering har en lägre luftfuktighet än om den hade varit 
placerad mer söderut. Karlstad ligger i ett inlandsklimat och belastas därför inte lika mycket 
av vind som i ett kustklimat. 
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4.3 Förutsättningar 
Alsters förskola är försedd med 10 stycken mätinstrument placerade i byggnadens 
luftspalter i ytterväggar och yttertak (se figur 8 och 9). Mätinstrumenten har fördelningen 5 
stycken på norrsidan och 5 stycken på södersidan. På respektive sida sitter 2 av 
instrumenten i väggen och resterande 3 i takanslutningen. Instrumenten är kopplade till en 
basstation som är placerad inne i byggnaden som kontinuerligt synkroniserar mätdata till 
databasen OmniSense, som nås via Internet. Mätinstrumenten har möjlighet att mäta relativ 
luftfuktighet, temperatur och fuktkvot. Dock kommer fuktkvot inte beröras i detta arbete då 
placeringen av instrumenten gör det omöjligt att mäta detta. Instrumenten mäter 
temperaturen med en noggrannhet på +/- 0,5°C vid en temperatur på 25°C och relativ 
fuktluftighet med +/- 2,5 % noggrannhet på ett mätområde mellan 10-90 % 
(Datainformation från tillverkaren). 
 

 
Figur 8. Placering av mätinstrument i luftspalt i yttertak. 

 
Figur 9. Placering av mätinstrument i luftspalt i yttervägg. 
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Figur 10 nedan visar en översiktlig bild över förskolan och mätinstrumentens placering. 
Mätinstrument 1,2,3,4,5 och 6 är placerade vid förskolans takanslutning och instrument 
7,8,9 och 10 i ytterväggen. Mätinstrument 1, 2 och 3 på den norra sidan och 4, 5 och 6 på 
den södra är samtliga placerade i luftspalten mellan yttertak och dess isolering. Mätare 4 har 
varit inaktiv sedan 2015-03-28 av en okänd anledning och fuktdata från denna mätare 
kommer därför inte tas med i denna studie. Instrument 7 och 8 är placerade i luftspalten 
mellan vindduk och fasadpanel på förskolans norra sida. Instrument 9 och 10 är placerade på 
den södra sidan i luftspalten mellan fasadpanel och isolering, på grund av saknad vindduk. 
Varför vindduk saknas är okänt. Mätare 7 och 9 är placerade i den övre delen av ytterväggen 
och 8 och 10 i den nedre. Val av placering för mätinstrumenten gjordes på grund av den 
tidigare litteraturstudie som påvisar att denna del av konstruktionen är extra känslig för 
fuktproblem. Samtliga mätare har medvetet placerats med hänsyn till att inte skada 
konstruktionerna och dess funktion. 

 
Figur 10. Orienteringsfigur över placering av mätinstrumenten på Alsters förskola (Engdahl 2015). 

 

4.4 Netatmo väderstation 
Netatmo väderstation är en internetansluten station i två delar som har kapacitet att mäta 
både inom- och utomhusmiljö. Den ena stationen kopplas in inomhus och kan mäta 
inomhusluftens temperatur, luftfuktighet, lufttryck, koldioxidhalt och ljudnivå. Den andra 
stationen monteras utomhus och kan mäta utomhusluftens temperatur och luftfuktighet. 
Inomhusstationen placerades på ett kontor inne i Alsters förskola. Utomhusstationen 
monterades under tacknocken på norrsidan av ett förråd, beläget ca 20 meter från själva 
huvudbyggnaden (Figur 11). I denna studie har mätdata från inomhusstationen inte tagits 
med då arbetet endast berör utomhusklimatet. Till väderstationen har en regn- och 
vindmätare anslutits. Regnmätaren mäter regnmängd och vindmätaren mäter vindhastighet 
och vindriktning. Både vind- och regnmätare är monterade på förskolans tak med ca 1 
meters avstånd i höjdled från taket (Figur 11). All data lagras online och kan nås antingen via 
dator, läsplatta eller också telefon. 



17 

 

 
Figur 11. Orienteringsfigur över placering av Netatmo väderstation. 

 

4.5 Konstruktionsuppbyggnad 

4.5.1 Yttervägg 
Materialuppbyggnad yttervägg, utifrån och in: 

• 22 mm Träpanel 

• 28 mm Läkt/Luftspalt 

• 100 mm Mineralull 0,031 [W/m2K] 

• 9 mm Gipsskiva GU 

• 220 mm Regelstomme/Mineralull 0,036 [W/m2K] 

• 0,2 mm PE-Folie 

• 70 mm Regelstomme/Mineralull 0,033 [W/m2K] 

• 2x13 mm Gipsskiva 

Förskolans ytterväggar är tvåstegstätade vilket innebär att väggarna 
är utrustade med en luftspalt som skiljer fasaden från 
väggkonstruktionen. Denna typ av konstruktion tillåter eventuell fukt, 
som trängt igenom fasaden, att ventileras bort och därmed 
minimera risken för kondens och fuktskador. 

Fasadbeklädnaden utgörs av liggande träpanel som delvis skyddar 
konstruktionen mot vatten. Detta hindrar dock inte vatten att ta sig in genom otätheter och 
orsaka skador. Tack vare den bakomliggande luftspalten kan vatten som tagit sig igenom 
panelen snabbare torka ut och på så vis hålla panelen torr (Fuktsäkerhet 2016c).  

Figur 12. Ytterväggskon-

struktion, Alsters förskola. 
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I Sverige har man i årtionden haft åsikter om att liggande panel inte står emot regn lika bra 
som stående panel. Vattnets förmåga att lägga sig kvar på brädernas kanter och på så vis 
skada träet, resulterade i att liggande panel ofta avråddes. Dock har undersökningar om 
fasader och fukt visat att ändträ i stående panel är mer utsatt för fuktbelastning än ändträ i 
liggande panel (Träguiden 2003c).  

Väggens yttre isoleringsskikt medför en högre temperatur längre in i väggen vilket minimerar 
risken för kondens och därmed mögelpåväxt på den bärande trästommen. I många fall sitter 
det vanligtvis en vindskyddsskiva direkt bakom luftspalten och framför isoleringen. 
Anledningen till att konstruktionen saknar detta är att denna 100mm isolering utgörs av en 
lite hårdare fasadskiva och har därmed ett vindskydd i sig självt. Bakomliggande gipsskiva GU 
är en vindskyddsskiva som är skruvad i stommen för att bidra till en snabb stomstabilitet och 
blir då även skyddad från utvändig väderpåverkan (Stanser 2016). Vindskyddet är också 
försett med ett vattenavvisande ytskikt som hindrar vatten och fukt, som trängt sig in bakom 
fasaden, att skada vindskyddet, isoleringen och den bärande stommen. En förutsättning som 
styr tillväxten av mögel är näring i form av organiskt material. Ett exempel på organiskt 
material är trä, som också utgör en stor del av förskolans konstruktioner. Organiska material 
gynnar tillväxten av mögel och kan i värsta fall medföra rötskador som påverkar 
konstruktionens hållfasthet och bärighet (Träguiden 2003d). 

Ångspärren utgörs av en PE-folie, en plastfolie av polyeten, och är placerad en bit ut från 
byggnadens insida. Detta möjliggör att exempelvis el och vattenledningar kan installeras i 
regelverket närmast innerväggen, utan att ångspärren skadas. En tumregel är att inte 
placera ångspärren längre ut än 1/3 av väggens totala isoleringstjocklek (Hägerstedt 2012). 
Ångspärren har som uppgift att hindra fuktig inomhusluft att tränga ut i konstruktionen som 
riskeras att kondensera (Träguiden 2003d). 

 

4.5.2 Tak 
Materialuppbyggnad tak, utifrån och in:  

• 30 mm Sedummatta + 25 mm Dränerande skikt 

• 5 mm tätskikt YEP 500018 

• Underlagspapp 

• 22 mm Råspont 

• 405 mm Limträbalk 115x405 s 1200 

• 40 mm Luftspalt 

• 365 mm Lösull 0,036 [W/m2K] 

• 145 mm Regelstomme s 1200/Mineralull 0,033 [W/m2K] 

• 0,2 mm PE-Folie 

Vid brandcellsgräns och ljudkrav tillkommer följande skikt 

Figur 12. Yttertakkonstruktion, Alsters förskola. 
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• 28 mm Glespanel 28x70 s 400 

• 13 mm Gips (Engdahl 2015) 

Förskolans takbjälklag bärs av limträbalkar och är utformat som ett så kallat parallelltak. 
Enligt Nevander och Elmarsson (2006) rekommenderas luftspalten i ett parallelltak vara 
minst 50 cm bred. Luftspalten på Alsters förskola är 40 mm bred vilket understiger det 
rekommenderade måttet för paralelltak. Taket är beklätt med sedum (se figur 14) och är 
uppbyggt som ett pulpettak, det vill säga ett tak som endast har ett takfall med en viss 
lutning. I förskolans fall exponerar taket mot söder och har en taklutning 1:10. Sedumtak 
ingår i benämningen ”gröna tak” och är en takbeklädnad av tunna, ofta torktåliga, 
växtbäddar. Ett sedumtak kräver viss skötsel och kan därför behöva beträdas. Det finns då en 
risk att plantorna förstörs samt att småsten eller liknande trampas ner genom sedummattan 
och förstör tätskiktet. Det ställs därmed krav att tätskiktet är tåligt då detta annars kan bidra 
till fuktproblem om det utsätts för skador. Sedum trivs, liksom andra växter, med en lagom 
mängd vatten. Därför bör någon form av dränerande skikt finnas för att uppnå en god 
kvalitet samt att fuktskador motverkas. I övrigt är genomtänkta detaljlösningar, noggranna 
kontroller och fuktsäkerhetsprojektering viktiga moment som bör genomföras för att 
minimera risken för fukt under tätskiktet (Danielsson 2013).  

 

Figur 14. Sedumtak, Alsters förskola. 

I den tidigare nämnda studien (Latif Aref & Ehsani 2013), där fuktomlagringar i parallelltak 
berörs, undersöks uttorkningstiden av byggfukt för takkonstruktioner med utvändigt ytskikt 
av plåt respektive sedum. Sedum har en högre värmetröghet än plåt vilket ger ett högre 
medelvärde på både temperatur och lägre RF över året i luftspalten. Ett lägre RF i luftspalten 
medför att mer fukt kan absorberas bort från takkonstruktionen vilket också förkortar 
uttorkningstiden. Det löper därför större risk för mikrobiell påväxt hos plåttak jämfört med 
sedumtak.  

I studien undersöktes också uttorkningen av byggfukt i ett ventilerat respektive oventilerat 
parallelltak. Ett resultat visade att risken för mikrobiell tillväxt var större i en oventilerad 
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takkonstruktion. Detta beror främst på att byggfukt har svårare att torka ut i en oventilerad 
takkonstruktion då fukten ofta hamnar mellan två täta skikt, som exempelvis ångspärr och 
underlagspapp (Latif Aref & Ehsani 2013). Temperaturen i ventilationsspalten i ett 
parallelltak är oftast lika med utomhustemperaturen. Ju kallare det är i ventilationsspalten 
desto sämre fuktupptagning är det i luften. Vanliga åtgärder för att motverka dessa skador är 
antingen genom att förbättra lufttätheten i diffusionsspärren eller genom att tilläggsisolera 
taket utvändigt (Fuktsäkerhet 2016d).  
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5. Resultat 
Mätinstrumenten har som tidigare nämnts olika placeringar i byggnaden. Som exempel är 
mätare 1-3 placerade i takanslutningen i norr och mätare 9 och 10 i ytterväggen i söder. 
Efter en jämförelse av samtliga mätare visade det sig att de mätare som har liknande 
placering också har liknande värden. Därför undersöktes endast data från 1 mätare från 
varje placering. I detta fall mätare 1 i takanslutningen på norrsidan, mätare 5 i 
takanslutningen å södersidan, mätare 7 i yttervägg på norrsidan samt mätare 9 i ytterväggen 
på södersidan. Därefter utfördes en mer noggrann undersökning av de diagram som tidigare 
togs fram. För varje diagram togs ett 10 dagars intervall ut där extremvärden förekom för att 
lättare kunna se vilken inverkan vädret har på RF i konstruktionerna. Därefter undersöktes 
den relativa fuktigheten i väggar och tak i relation till nederbörd kombinerad med vind. 
 

5.1 Väderstation 
Figur 15 - 18 visar dygnsmedelvärden för temperatur, luftfuktighet, vindstyrka och 
nederbörd under perioden 2016-04-22 till 2016-05-18. Väderdata är hämtad från tre olika 
väderstationer, som till största del kommer från Alsters förskola och Karlstads flygplats 
(Wunderground 2016). Då flygplatsens väderstation inte mäter nederbörd hämtades istället 
dessa data från en väderstation i Väse (SMHI 2016), som från förskolan var den närmaste 
väderstationen som kunde mäta nederbörd. 

 
Figur 15. Dygnsmedelvärde för utomhustemperatur på Alsters förskola och Karlstads flygplats. 
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Figur 16. Dygnsmedelvärde för luftfuktigheten utomhus på Alsters förskola och Karlstads flygplats. 

 

Figur 17. Dygnsmedelvärde vindstyrka på Alsters förskola och Karlstads flygplats. 
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Figur 18. Dygnsmedelvärde för nederbörd på Alsters förskola och Väse. 

5.1.1 Analys väderstation 
Skillnaden på temperatur och luftfuktighet för väderstationerna vid Alsters förskola och 
Karlstads flygplats är relativt liten (figur 15 och 16), vilket under gällande förutsättningar för 
arbetet, gör att användningen av väderdata från Karlstad Flygplats får godtas för att kunna 
göra vidare jämförelse och analyser. Skillnaden är däremot större när det gäller vindstyrka. 
Det blåser avsevärt mer på flygplatsen än på Alsters förskola under denna period (figur 17), 
vilket troligtvis beror på varierande topografi och vegetation på de olika platserna. Dock är 
tendenserna likvärdiga, dvs. en ökning/minskning av vinden följs åt men med olika 
vindstyrkor. Likaså gäller ökning/minskning av nederbörd men med varierad regnmängd. Det 
finns en märkbar skillnad under 2016-04-29 då det faller nästan dubbelt så mycket regn i 
Väse som på Alsters förskola (figur 18).  

5.2 RF i relation till väderlek – 1 år 
Figur 19-24 visar dygnsmedelvärden för utomhustemperatur, vindstyrka och nederbörd 
under perioden 2015-03-28 till 2016-03-28. Vädret har satts i relation till de fuktdata som 
loggats från mätinstrumenten i Alsters förskola. Samtliga data finns i tabellform i bilaga 1. 
 
5.2.1 Analys - Temperatur över året 
Figur 19 och 20 visar den relativa fuktigheten för mätarna i vägg respektive tak för söder- 
och norrsida, i relation till utomhustemperatur. Kritiska värden för RF och temperatur är som 
tidigare nämnts ca 75 % respektive 10 °C. För varje tillfälle där både temperaturen och RF 
överstiger denna kritiska nivå (heldragna horisontella linjen), finns det en risk för 
mögelpåväxt. 
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Figur 19. Mätinstrument 1 och 5 i relation till temperatur under perioden 2015-03-28 till 2016-03-28. 

 
Figur 20. Mätinstrument 7 och 9 i relation till temperatur under perioden 2015-03-28 till 2016-03-28. 

Vid närmare undersökning visar figurerna att mätare 1 och 5, placerade i taket, 
sammanfaller och överstiger den kritiska nivån fler gånger än mätare 7 och 9 i väggarna. 
Perioden då det finns risk för mögelpåväxt inträffar från och med april till och med 
september. Från och med november till april är den relativa fuktigheten som högst. Dock är 
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temperaturerna för låga för att det ska finnas risk för mögelpåväxt under denna period, 
vilket tyder på en lägre risk för mögelpåväxt under vinterhalvåret. 

5.2.2 Analys - Vindhastighet över året 
Av figurerna 21-22 skulle slutsatsen kunna dras att kraftiga vindar bidrar till en ökad 
luftfuktighet i tak och väggar. Det kan dock inte fastslås att detta stämmer eftersom 
vidmätningen inte är gjord lokalt vid byggnaden, där det troligtvis har varit mycket lägre 
vindstyrkor. Men som tidigare nämnts är tendenserna mellan de olika väderstationerna 
likvärdiga (se figur 17), vilket gör att användningen av väderdata från Karlstad Flygplats kan 
godtas. 
 

 
Figur 21. Mätinstrument 1 och 5 i relation till vindhastighet under perioden 2015-03-28 till 2016-03-28. 
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Figur 22. Mätinstrument 7 och 9 i relation till vindhastighet under perioden 2015-03-28 till 2016-03-28. 

5.2.2 Nederbörd – över året 
Mest regn faller det under sommarhalvåret, från maj till och med september (se figur 23 och 
24). Anledningen till att de största mängderna nederbörd faller under denna period beror 
troligtvis på de allt varmare luftströmmarna som kan hålla en större mängd fukt. 
 

 
Figur 23. Mätinstrument 1 och 5 i relation till nederbörd under perioden 2015-03-28 till 2016-03-28. 
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Figur 24. Mätinstrument 7 och 9 i relation till nederbörd under perioden 2015-03-28 till 2016-03-28. 

5.3 RF i relation till väderlek – 10 dagars intervall 
Figur 25-28 visar dygnsmedelvärden för temperatur, vindstyrka och nederbörd under ett 10 
dagars intervall. Varje tidsintervall berör områden där extremvärden förekom. Vädret 
undersöks i relation till de fuktdata som loggas från mätinstrumenten i Alsters förskola. 
Mätare som undersökts är mätare 1 i takanslutningen på norrsidan, mätare 5 i 
takanslutningen på södersidan, mätare 7 i yttervägg på norrsidan samt mätare 9 i 
ytterväggen på södersidan. 

5.3.1 Temperatur 
Det finns en tydlig trend som visar på att höga temperaturer påverkar luftfuktigheten 
positivt. Som tidigare nämnts kan varm luft bära mer fukt än kall. Detta medför, som även 
diagrammet i figur 25 och 26 visar, att den relativa fuktigheten avtar vid stigande temperatur 
och vice versa. 
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Figur 25. Mätinstrument 1, 5, 7 och 9 i relation till maxtemperatur och luftfuktighet under perioden 2015-07-01 till 2016-
07-10. 
 

 
Figur 26. Mätinstrument 1, 5, 7 och 9 i relation till mintemperatur och luftfuktighet under perioden 2016-01-01 till 2016-
01-10. 

  

9

11

13

15

17

19

21

30

40

50

60

70

80

90

100

Te
m

p
er

at
u

r 
(°

C
)

R
el

at
iv

 f
u

kt
ig

h
et

 (
%

)

Temperatur max (°C)

1 Tak, Norrsida 5 Tak, södersida Luftfuktighet, Karlstad flygplats

7 Vägg, Norrsida 9 Vägg. Södersida Temperatur, Karlstad flygplats

-18

-15

-12

-9

-6

-3

0

40

50

60

70

80

90

100

Te
m

p
e

ra
tu

r 
(°

C
)

R
el

at
iv

 f
u

kt
ig

h
et

 (
%

)

Temperatur min (°C)

1 Tak, Norrsida 5 Tak, södersida Luftfuktighet, Karlstad flygplats

7 Vägg, Norrsida 9 Vägg. Södersida Temperatur, Karlstad flygplats



29 

 

5.3.2 Vindhastighet 
Som tidigare nämnts, har topografi och vegetation stor inverkan på vindens hastighet och 
riktning. Det är därför svårt att relatera fuktdata från Alsters förskola till väderdata från en 
station med en annan placering, i detta fall Karlstad flygplats. Med hänsyn till detta kan 
ingen riktig slutsats dras av vindens påverkan eftersom den varierar så lokalt. Tendenserna 
med ökande respektive minskande vindstyrka pekar dock på ett samband. 
 

 
Figur 27. Mätinstrument 1, 5, 7 och 9 i relation till vindhastighet och luftfuktighet under perioden 2015-11-24 till 2016-
12-03. 

Enligt diagrammet påverkas inte fuktigheten i väggen nämnvärt av någon förändring av 
vindhastigheten. Däremot avtar fuktigheten i taket i samband med en ökad vindhastighet. 
Enligt dessa förutsättningar har vindhastigheten en positiv inverkan på luftfuktigheten då 
den torkar ut takkonstruktionen. 

5.3.3 Nederbörd 
Nederbörden visar sig ha en negativ inverkan på luftfuktigheten. Vid stora mängder 
nederbörd ökar den relativa fuktigheten i samtliga mätare (se figur 28). Under detta 
tidsintervall råder även temperaturer som överstiger 10 grader, vilket tyder på förhållanden 
med risk för mögeltillväxt. Dessa tidpunkter är dock korta vilket å andra sidan tyder på att 
risken för mögelpåväxt är liten. Längre regnperioder kan alltså innebära en ökad risk för 
mögelpåväxt. Det går också se att den relativa fuktigheten avtar i samband med minskad 
nederbörd.  
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Figur 28. Mätinstrument 1, 5, 7 och 9 i relation till Nederbörd och luftfuktighet under perioden 2015-08-30 till 2016-09-
08. 

5.4 Vind i kombination med nederbörd 
Figur 29-30 visar dygnsmedelvärden för luftfuktighet i relation till vindhastighet kombinerad 
med nederbörd. Figur 29 visar ett 10 dagars intervall då nederbörden var som störst under 
året, dvs. under perioden 2015-08-30 till 2015-09-08. Figur 30 visar ett 10 dagars intervall 
under perioden 2015-11-14 till 2015-11-23. Intervallet valdes med hänsyn till att det fanns 
2 dagar under perioden då nederbördsmängden var likvärdig. På så sätt kan man se vindens 
inverkan på RF i kombination till nederbörd. Väderparametrarna har satts i relation till de 
fuktdata som loggas från mätinstrumenten i Alsters förskola. Mätare som undersöks är 
mätare 1 i takanslutningen på norrsidan, mätare 5 i takanslutningen på södersidan, mätare 7 
i yttervägg på norrsidan samt mätare 9 i ytterväggen på södersidan.  
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Figur 29. Vidhastighet i kombination med nederbörd under perioden 2015-08-30 till 2015-09-08. 

 

 
Figur 30. Vidhastighet i kombination med nederbörd under perioden 2015-11-14 till 2015-11-23. 
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I figur 29 syns en tydlig koppling mellan luftfuktighet och nederbörd. Luftfuktigheten ökar i 
samband med en ökad nederbörd. Vinden ger här ingen synlig påverkan eftersom den är så 
liten i förhållande till den stora mängden regn som faller. 

Under den 16/11 och 18/11 i figur 30 föll det i genomsnitt nästan lika stor mängd regn under 
dagen. Däremot var vindhastigheten nästan dubbelt så hög den 16e jämfört med den 18e. 
Under den 16e ökar den relativa fuktigheten i samtliga mätare bortsett från mätare 9 som 
istället avtar. Under den 18e är vindstyrkan hälften så stor som under den 16e och den 
relativa fuktigheten i mätare 1 avtar medan de andra är oförändrade. Detta tyder på att vind 
i kombination med regn har en inverkan på luftfuktigheten i konstruktionerna. Anledningen 
till att kombinationen inte ger utslag på samtliga mätare kan bero på vindens riktning, som i 
denna rapport tyvärr inte har kunnat mätas lokalt. 
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6. Diskussion 
Under studiens gång uppstod det en del hinder längs vägen. På grund av sena leveranser av 
utrustning och nätverksproblem kunde inte arbetet helt nå fram till det ursprungliga 
uppsatta målet. Väderdata, som enligt planen, skulle tas från väderstationen vid Alsters 
förskola ersattes istället med data från en väderstation på Karlstad flygplats, placerad ca 16 
km från förskolan. Vi har tidigare sett att temperaturerna är relativt lika på de olika platserna 
men att vind och nederbörd varierar desto mer. Detta beror troligtvis på platsernas olika 
utseende som har betydelse för vädrets inverkan på konstruktionerna. På grund av det stora 
avståndet samt platsernas varierade utseende kan man i praktiken inte fastslå att vädret är 
detsamma på flygplatsen som på förskolan under året.  
 
Under avsnittet ”Vad är fukt?” behandlas bland annat den fukt som finns i inomhusluften. 
Fuktig luft kan via konvektion och diffusion transporteras ut i klimatskalet och kondensera på 
kalla ytor. Detta kan leda till mögelpåväxt och är därför en viktig parameter att ta hänsyn till. 
Förskolan, som är klassad som passivhusbyggnad, har via provtryckning uppnått ett 
luftläckage på maximalt 0,3 l/s och m2 vid en tryckskillnad på +/- 50 Pa. Därför förutsätts att 
klimatskalet är tätt samt att det råder undertryck på insidan av byggnaden. 

Under den tidigare studien (Engdahl 2015) utfördes endast mätningar under våren och tidig 
sommar då låga nederbördsmängder och höga temperaturer förekom. Att i denna studie, 
även ha mätt årets övriga årstider, har varit av stor vikt för att kunna bedöma vädrets 
inverkan på den relativa fuktigheten över ett helt år.  
 
Mätresultaten visar tydligt att de mätare som är placerade i taket, sammanfaller och 
överstiger den kritiska nivån för mikrobiell tillväxt, fler gånger än de mätare som sitter i 
väggarna. Detta kan tyda på att risken för mikrobiell tillväxt är större i taken jämfört med 
väggarna, under förutsättningen att övriga väderkomponenter försummas. Orsaken till detta 
kan bero på bristfällig ventilation. Parallelltaket på Alsters förskola har, som tidigare 
beskrivits, en luftspalt på 40 mm. Rekommenderat mått för luftspalter i parallelltak är 50 
mm.  

Ett mer tillförlitligt resultat hade kunnat redovisas om data hade kunnat hämtas från 
väderstationen på Alsters förskola. Det hade då även varit möjligt att se hur vindens riktning 
påverkar den relativa fuktigheten i konstruktionerna, både enskilt och i kombination med 
andra väderparametrar. 

Det är viktigt att understryka att konceptet passivhus inte nödvändigtvis måste vara en 
riskkonstruktion, utan snarare tvärtom. Detta under förutsättningar att konstruktionen är 
helt lufttät och rätt utförd.  

6.1 Rekommendationer och åtgärder 
För framtida studier och forskning bör väderdata hämtas från väderstationen på Alsters 
förskola. Det hade också varit av stort värde att mäta fukthalten på olika djup i själva 
träkonstruktionerna för att kunna undersöka inträngningsdjupet av fukten. Det vore även 
intressant att placera mätare på öst- och västsida samt vid eventuella köldbryggor. Mätare 
skulle också kunna placeras i anslutningar till fönster och dörrar där fukt, via konvektion, har 
lättare att ta sig in och ut.  
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För framtida husbyggen har fuktspärrens placering stor betydelse ur fuktsynpunkt. En 
tumregel är, som tidigare nämnts, att plastfolien får vara indragen, från insidan sett, 
maximalt 1/3 av konstruktionens totala isoleringstjocklek, dvs. ca 33 %. Om fuktspärren är 
indragen mer än 1/3 kan kondens bildas vid fuktspärren. Fuktspärren i Alsters förskolas 
ytterväggskonstruktion är indragen ca 27 %. Ångspärren ger därför inte upphov till någon 
hög relativ fuktighet på utsidan av plasten då den är tillräckligt varm. Takets konstruktion på 
Alsters förskola består av två tätskikt, underlagspapp och fuktspärr. Vatten som trängt sig in 
mellan skikten, eller eventuell byggfukt kommer ha svårt att torka ut. Det är därför viktigt att 
luftspalten är öppen både vid takfot och vid taknock så att en god ventilation uppnås. Taket 
på Alsters förskola, som är ett pulpettak, har en luftspalt som är öppen i båda ändarna.  
Detta bidrar till en god ventilation vilket förhindrar kvarstående vatten i konstruktionen. 

Ännu en faktor som är viktig ur fuktsynpunkt är val av taktäckning och taklutning. 
Taklutningen påverkar takets avrinning och därmed byggnadens fuktsäkerhet. Alsters 
förskola har en takbeklädnad av sedum vilket rent fukttekniskt inte är det lämpligaste valet 
av takbeklädnad med tanke på konstruktionen. Ett sedumtak har som uppgift att ansamla 
och på så sätt fördröja avrinningen av dagvatten. Därmed utsätts inte dagvattensystemet för 
större vattenmassor än vad det kan klara av (Strandberg 2015).  

Som tidigare beskrivs i rapporten varierar fuktupptagningen hos trä. Träets ändar suger 
exempelvis ca 20 gånger mer vatten och dubbelt så fort än träets flatsidor. Ett sätt att mildra 
fuktupptagningen är därför att behandla ändarna med ändförsegling. Fuktupptagningen 
skiljer sig även åt hos olika virkesslag. Gran tar till exempel upp vatten mycket långsammare 
än furu. Vid val av virkesslag bör därför gran, eller virkesslag med liknande egenskaper, 
användas. 

Ytterligare en åtgärd är att öka kravet på kompetensnivån bland projektörer och arbetare då 
passivhus generellt är mer känsliga för fukt. Det är svårt att åtgärda redan befintliga 
passivhus som har drabbats av fuktskador. En byggnads omgivande topografi och vegetation 
kan, som tidigare nämnts, mildra vädrets belastning något. Kanske vore det en möjlig åtgärd 
för att förhindra att fuktskador orsakade av väder uppstår. 

6.2 Relation till hållbar utveckling 
Att bygga passivhus är, för en individ, ett steg i helt rätt riktning när det kommer till hållbar 
utveckling. Passivhus, även kallad grön byggnad, är en energieffektiv byggnad med låg 
energianvändning som bidrar till minskningen av koldioxidutsläppen. Byggandet av 
lågenergihus, såsom passivhus, kan därför komma att ha betydelse för Sveriges strävan mot 
en hållbar utveckling. Att bygga passivhus gynnar inte bara miljön utan också den boendes 
egen ekonomi då energipriserna sannolikt kommer öka med åren (Passivhuscentrum 2016). 
Fukt på fel ställe kan dock innebära stora negativa konsekvenser. Om fukt leder till 
mögelpåväxt i byggnader kan de boendes hälsa påverkas negativt, vilket ur ett socialt 
perspektiv, inte är hållbart i längden. 

Den globala uppvärmningen beror till största delen på människan själv. Utsläpp orsakat av 
bland annat förbränning av kol, olja och bensin bidrar till ett allt varmare klimat. Ett varmare 
klimat kommer leda till en ökning av extremväder som exempelvis häftiga skyfall och kraftiga 
vindar. Extremväder kan i sin tur medföra att träkonstruktioner generellt utsätts för höga 
temperaturer och fukthalter i ännu högre grad. Detta medför en större risk för röt- och 
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mögelskador, vilket ger både ekonomiska och hälsomässigt negativa konsekvenser som 
borde leda till en djupare forskning inom området. 

7. Slutsats 
Höga temperaturer påverkar luftfuktigheten positivt. Luftfuktigheten i taket överstiger den 
kritiska nivån fler gånger än de mätare som sitter i väggen. Risken för mikrobiell tillväxt är 
därför större i taken än i väggarna. Perioden då det är störst risk för mögelpåväxt är från och 
med april till och med september.  

En hög vindhastighet har en uttorkande effekt och därmed positiv inverkan på 
luftfuktigheten i taket. Mätare i väggen påverkas däremot inte nämnvärt av någon 
förändring av vindens hastighet. Detta är dock bara ett teoretiskt resonemang då det är svårt 
att relatera fuktdata från Alsters förskola till väderdata från en station med en annan 
placering, i detta fall Karlstad flygplats. Med hänsyn till detta kan ingen riktig slutsats dras av 
vindens påverkan eftersom den varierar så lokalt. Inverkan av vindens riktning har inte 
kunnat undersökas i denna studie då data inte kunde tas fram. Därmed har väderstreckets 
betydelse inte kunnat fastställas. 

Nederbörden har en negativ inverkan på luftfuktigheten i luftspalterna. Stora mängder 
nederbörd ökar den relativa fuktigheten i samtliga mätare. Vid samma tidpunkter råder även 
temperaturer över 10 grader vilket tyder på risk för mikrobiell tillväxt. Dessa tidpunkter är 
dock korta och risken för tillväxt är därför liten.  

Nederbörd i kombination med hög vindhastighet bidrar till en ökad luftfuktighet i väggar och 
tak. Kombinationen ger dock inte utslag på samtliga mätare, vilket kan bero på vindens 
riktning, som i denna rapport tyvärr inte har kunnat tas fram. 
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