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Abstract

Användande av diffusionsspärr vid tilläggsisolering av äldre
byggnader med trästomme
The use of a vapor barrier on insulation of old
buildings with wooden frames

Robin Revekrans

In the current situation a big part of 
the settlements that exist in Sweden is 
in need of renovation and energy 
efficiency in order to survive. 
Therefore, also many of the older houses 
with a wooden structure are in a need of 
energy efficiency, which can be done in 
a variety of ways, including adding 
insulation.

This project deals with whether the use 
of a diffusion barrier or a vapor 
barrier affects a wall structure by 
adding insulation to an older house with 
a timber frame. The insulation materials 
which are concidered in this 
investigation are mineral wool and wood 
fiber insulation. Efforts are focused on 
the effects of moisture on these 
insulation materials.

To demonstrate the differences that 
arise the moisture measurement program 
WUFI have been used to simulate a 
variety of wall designs. These designs 
are developed in consultation with the 
construction carers who are active in 
the industry.

Using WUFI graphs illustrating the 
moisture levels of the wall structures 
were obtained and from these conclusions 
vould be drawn. The work demonstrates 
the differences that arise when using a 
diffusion barrier or vapor barrier in 
wall construction. The differences 
between an external and an internal 
insulation is also depicted in this 
work. In addition, mineral wool and wood 
fiber insulation are compared.

Conclusions drawn from the work is that 
if you have an interior insulation the 
most advantageous is to use a diffusion 
barrier in the wall construction. If you 
have an exterior insulation, however, 
the most advantageous is to use a vapor 
barrier with varying water vapor 
resistance.
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Sammanfattning 

I dagsläget är en stor del av den bebyggelse som finns i Sverige i behov av upprustning och 

energieffektivisering för att kunna leva vidare. Därför kommer även många av de äldre husen 

med en stomme av trä att behöva energieffektiviseras, vilket kan göras på en rad olika sätt, 

däribland med tilläggsisolering. 

Detta projektarbete avhandlar huruvida användandet av diffusionsspärr eller ångbroms 

påverkar en väggkonstruktion vid tilläggsisolering av ett äldre hus med timmerstomme. 

Isolermaterialen som varieras i försöken är mineralull och träfiberisolering. Arbetets fokus 

ligger på vilken fuktpåverkan som uppstår. 

För att påvisa vilka skillnader som uppstår har fuktberäkningsprogrammet WUFI använts för 

att simulera ett flertal konstruktioner. De konstruktioner som använts är framtagna i samråd 

med aktiva byggnadsvårdare som är verksamma i branschen.  

Med hjälp av WUFI togs grafer fram som illustrerar fuktnivåer i väggkonstruktionerna och 

utifrån dessa kunde slutsatser dras. Arbetet påvisar vilka skillnader som uppkommer om man 

använder diffusionsspärr eller ångbroms i väggkonstruktioner. Skillnaderna mellan en 

utvändig och en invändig tilläggsisolering skildras också i detta arbete och dessutom har 

mineralullsisolering och träfiberisolering jämförts. 

Slutsatser som drogs utifrån arbetet är att om man har en invändig tilläggsisolering är det mest 

fördelaktigt att använda sig av en diffusionsspärr i väggkonstruktionen. Om man har en 

utvändig tilläggsisolering är det däremot mest fördelaktigt att använda sig av en ångbroms 

med varierande ånggenomgångsmotstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Äldre trähus, Tilläggsisolering, Diffusionsspärr, Ångbroms.  



v 

  

Förord 

Examensarbetet är utfört i samråd med företaget MUKON AB från Stora Skedvi i Dalarnas 

län. Ägaren till företaget, Thomas Jonsson, har varit handledare för detta examensarbete. 

Ämnesgranskaren för arbetet har varit Anders Kumlin från AK-Konsult i Spånga, Stockholm. 

Jag vill även tacka övriga som har varit behjälpliga vid utförandet av detta arbete, i form av 

information: 

 Jakob Björklund, Bjerking (Uppsala), Avdelningschef byggnadsvård. 

 Nils Vinteus, Raasbobyggnadsvård (Stora Skedvi), hantverkare. 

 Lars Hermansson, (Hedemora), hantverkare.  

 

Uppsala i juni 2013 

Robin Revekrans 

  



vi 

 

  



vii 

  

Innehållsförteckning 
1. INTRODUKTION...........................................................................................................1 

1.1 Inledning .......................................................................................................................1 

1.2 Syfte .............................................................................................................................2 

1.3 Mål ...............................................................................................................................2 

1.4 Bakgrundsbeskrivning och litteraturstudie .....................................................................2 

1.4.1 Två ”läger” .............................................................................................................2 

1.4.2 Tankar i branschen idag ..........................................................................................2 

1.4.3 Lufttätt-/ Diffusionstätt hus .....................................................................................3 

1.4.4 Byggdelsplacering ..................................................................................................3 

1.4.5 Begreppsförklaringar ..............................................................................................4 

2. BYGGNADEN ...............................................................................................................7 

2.1 Jämförelse nytt och gammalt hus ...................................................................................7 

2.2 Lufttätt ..........................................................................................................................8 

2.3 Tryckskillnader i huset ..................................................................................................9 

2.4 Fukttillskott ...................................................................................................................9 

2.5 Byggnadsfysik ............................................................................................................ 11 

2.5.1Fuktdiffusion ......................................................................................................... 11 

2.5.2 Fuktkonvektion ..................................................................................................... 11 

2.6 Skador ......................................................................................................................... 12 

2.7 Material....................................................................................................................... 14 

2.7.1 Isoleringsmaterial ................................................................................................. 14 

2.7.2 Diffusionsspärr/Ångbroms .................................................................................... 16 

3. METOD ........................................................................................................................ 19 

3.1 Konstruktionsmodell ................................................................................................... 19 

4. GENOMFÖRANDE...................................................................................................... 21 

4.1 WUFI .......................................................................................................................... 21 

4.1.1 Beskrivning av programmet .................................................................................. 21 

4.2 Undersökning .............................................................................................................. 21 

4.2.1 Inställningar .......................................................................................................... 21 

4.3 Analys ......................................................................................................................... 22 

4.3.1 De olika modellerna: ....................................................................................... 23 

4.4 Redovisning av konstruktioner .................................................................................... 23 



viii 

 

5. RESULTAT .................................................................................................................. 29 

6. DISKUSSION ............................................................................................................... 55 

7. SLUTSATSER .............................................................................................................. 59 

8. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER .......................................................................... 61 

Referenslista: ........................................................................................................................ 63 

Litteraturförteckning ............................................................................................................. 63 

Bilaga 1. Mättnadsånghalt ................................................................................................ B1.1 

Bilaga 2. Allmänna inställningar i WUFI .......................................................................... B2.1 

Bilaga 3. Väggkonstruktioner ........................................................................................... B3.1 

 

  



1 

  

1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

I dagsläget och framöver kommer det allt fler och strängare krav på 

energihushållning i byggnader, för att vi ska klara en sänkning av hushållens 

energianvändning samt uppnå uppsatta miljömål. Den byggda miljön är en stor 

energiförbrukare och därför är det en viktig del i arbetet med att sänka 

energianvändningen för hela landet. 

I och med detta uppkommer det behov av att effektivisera den redan uppförda 

bebyggelsen, vilket kan göras på en rad olika sätt, däribland tilläggsisolering.  

Ett problem som uppkommer när en tilläggsisolering ska utföras är hur man 

gör detta ingrepp på bästa möjliga sätt. Äldre hus är uppbyggda på ett annat 

sätt än vad dagens byggnader är. Därför kan det uppkomma problem med hur 

man kombinerar dagens material med de äldre, som redan finns i byggnaderna. 

Här uppkommer även problem med installationer och styrning av byggnaden, 

så som ventilation, värmekällor, osv. 

Användandet av diffusionsspärr vid tilläggsisolering är ett omdiskuterat ämne 

som det finns många uppfattningar om. Uppfattningarna om hur 

tilläggsisoleringen ska utföras går isär och det finns oftast inget direkt svar på 

frågan om en diffusionsspärr ska användas eller inte, vilket leder till ovisshet. 

De flesta är överrens om att det behövs ett lufttätande skikt i konstruktionen, 

men huruvida det behövs en diffusionsspärr eller inte är man oense om. 

Diffusionsspärren används för att ett tätt hus ska kunna säkerställas, vilket kan 

leda till problem när det kommer till äldre hus. Detta beror på att det ofta är 

självdragsventilation i äldre trähus, där vissa otätheter i byggnaden kan 

förekomma. När en diffusionsspärr har gjort huset tätare kan detta resulterar i 

att fuktproblem kan uppkomma, eftersom huset inte längre har den fysikaliska 

uppbyggnaden som den tidigare haft. Med äldre hus som man börjar modifiera 

för att uppnå högre energieffektivitet stöter man ofta på problem. Därför är det 

av stor vikt att man har koll på husets fysikaliska ”levnadssätt” innan man 

börjar modifiera det. Om inte annat måste man vara medveten om vilka 

konsekvenser en modifiering kan medföra. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utreda när och hur man ska använda sig av 

diffusionsspärr vid tilläggsisolering av äldre byggnader med trästomme.  

Vid renoveringar av äldre hus uppkommer frågor kring diffusionsspärrens 

användande i de flesta fall och därför ses det som ett ämne som bör utredas 

djupare.  

1.3 Mål 

Målet med detta arbete är att ta fram förslag på hur en lyckad tilläggsisolering 

av äldre trähus bör utföras med avseende på typ och användning av 

diffusionsskikt och dettas placering. 

 

1.4 Bakgrundsbeskrivning och litteraturstudie 

1.4.1 Två ”läger” 

Uppfattningarna kring användandet av diffusionsspärr vid tilläggsisolering är 

olika, och man kan generellt säga att det finns två läger:  

 Förespråkarna: De som förespråkar användandet av diffusionsspärr 

menar att man måste ha ett diffusionstätt skikt för att komma ifrån 

fuktproblemen. De menar i många fall att det är det enda sättet att 

uppnå ett hus med en fuktsäker konstruktion.  

 Motståndarna: De som påstår att man inte behöver någon 

diffusionsspärr hänvisar ofta till att huset ska kunna ”andas”. Vilket gör 

att fukt inte stängs in i konstruktionen. De hänvisar i många fall till att 

man tidigare aldrig använt sig av detta material i husen. Ett vanligt 

argument brukar vara: ”De har byggts hus i flera hundra år och det har 

aldrig använts någon diffusionsspärr då, så varför ska vi inte kunna göra 

lika nu?”  

Dock är båda lägren överrens om att det behövs ett lufttätande skikt. För att 

uppnå ett lufttätt och fungerande hus. 

1.4.2 Tankar i branschen idag 

En uppfattning som verkar finnas är att om man använder sig av mineralull vid 

isolering ska man även använda diffusionsspärr. Mineralull är ett isolermaterial 

som består av glas (ex Gullfiber) eller mineral (Rockwool). Nackdelen med 

dessa material är att de saknar hygroskopiska egenskaper, vilket leder till att de 

inte kan ta upp och avge fukt i ångfas.  Däremot kan den binda fukt kapillärt, 

vilket betyder att fukten fastnar mellan fibrerna (Adolfi, 2002). 
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Om man använder sig av cellulosafibrer baserat isolermaterial för att isolera 

bör man inte behöva diffusionsspärr. Detta eftersom att cellulosafibern kan ta 

upp och avge fukt i ångfas. Den har hög fuktbuffringsförmåga vilket gör att 

den klarar av att ta upp och avge fukt i ”större” mängder. 

1.4.3 Lufttätt-/ Diffusionstätt hus 

Det är viktigt att man skiljer på lufttätt och diffusionstätt när man jobbar med 

denna problematik kring tilläggsisolering av äldre trähus. Då de två 

parametrarna har olika inverkan på husets fysikaliska levnad. 

Lufttätheten vill man uppnå för att få bukt med problemet fuktkonvektion, 

beskrivning finns under ”1.4.5 Begreppsförklaring”. Fuktkonvektionen kan 

uppkomma om konstruktionen är otät och en okontrollerad luftrörelse i den kan 

uppstå. 

Diffusionstätheten vill man uppnå för att få bukt med problemet fuktdiffusion, 

beskrivning finns under ”1.4.5 Begreppsförklaring”. Detta problem bygger på 

att skillnaden i ånghalt inom- och utomhus gör att vattenmolekyler tränger in i 

konstruktionen och fuktar upp den.  

Diffusionsspärren som ska utredas huruvida den måste användas eller inte 

stoppar båda dessa rörelser, fukt- och luftrörelse. Komplementet till 

diffusionsspärren kan vara en ångbroms som stoppar luftrörelse men endast 

bromsar fuktrörelse. 

1.4.4 Byggdelsplacering 

Tilläggsisolering: 

Den mest optimala placeringen av tilläggsisoleringen ur fuktsynpunkt är på 

utsidan av konstruktionen. Detta för att man får en varmare konstruktion samt 

att man kan minimera köldbryggorna. 

Dock vill man ofta vid tilläggsisolering av äldre byggnader göra detta ingrepp 

på insidan för att man vill bevara det yttre utseendet på huset. Denna placering 

är inte fördelaktig ur fuktsynpunkt då konstruktionen blir kallare. En kallare 

konstruktion gör att fukt i form av kondens kan uppstå längre in i 

konstruktionen samt att den får svårare att torka ut. 

Vid tilläggsisolering på insidan av konstruktionen får man även flertalet 

köldbryggor. Köldbryggorna består exempelvis av mellanväggar och bjälklag 

som går ut i konstruktionen (Sandin, 2010). 

Diffusionsspärr: 

Diffusionsspärren ska placeras på den varma sidan om värmeisoleringen. Om 

den skulle placeras på den kalla sidan kan den istället ge kondensbildning inne 

i konstruktionen, vilket leder till komplikationer på konstruktionen. 
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Ett hål eller annan defekt i en diffusionsspärr har relativt liten betydelse ifråga 

om diffusionen men kan ha mycket stor betydelse för lufttätheten och därmed 

för fuktkonvektionen (Nevander & Elmarsson, 2006). 

Ångbroms: 

Ångbromsen ska placeras på den varma sidan om värmeisoleringen. Dess 

uppgift är att stoppa luftrörelse och bromsa fuktrörelse in i konstruktionen. 

1.4.5 Begreppsförklaringar 

Diffusionsspärr: 

Som ordet anger skall en diffusionsspärr hindra fukttransport på grund av 

vattenångdiffusion, men den har även egenskapen att den stoppar luftrörelse. 

Eftersom att diffusionsspärrens huvuduppgift är att stoppa fukttransport bör 

man egentligen kalla den för ångspärr (Nevander & Elmarsson, 2006). 

I denna rapport kommer diffusionsspärren att kallas för diffusionsspärr, inte 

ångspärr som den enligt litteraturen borde heta. Detta beror på att man generellt 

kallar den för diffusionsspärr i branschen. 

Ångspärr: 

En ångspärr skall hindra eller minska fukttransport i ångfas, både genom 

fuktdiffusion och genom fuktkonvektion. För att kunna hindra 

fuktkonvektionen måste ångspärren även kunna hindra luftflöde. En ångspärr 

är därför samtidigt en diffusionsspärr och en luftspärr (Nevander & Elmarsson, 

2006). 

Ångbroms: 

Materialet är framtaget som ett komplement till diffusionsspärren då många 

anser att dess ångmotstånd är alldelens för högt. Ångbromsen har både en 

diffusionsspärrande och luftspärrande förmåga. 

Hygroskopiska egenskaper: 

Förmåga att uppta och avge fukt i ångfas. 

Fuktkonvektion: 

Transport av vattenånga i en gasblandning genom att hela gasblandningen rör 

sig på grund av en differens i totaltryck (Nevander & Elmarsson, 2006). 

Fuktdiffusion: 

Fuktflödet beror på ånghalts skillnad mellan inomhusluften och utomhusluften. 

Luften strävar efter jämnvikt i ånghalten. 

Ånghalt: 

Mängden fukt som finns i luften g/m
3
. 
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Mättnadsånghalt: 

Mängden fukt som luften kan hålla i g/m
3
. Mättnadsånghalten är 

temperaturberoende, se Bilaga 1, Tabell B1.1 för att se hur det varierar. 

Sd-värde: 

Genomgångsmotståndet i material beskrivs ofta med hjälp av Sd-värde. Det är 

en enhet som beskriver ett materials ånggenomgångsmotstånd med hjälp av 

antalet meter stillastående luft det motsvarar, "tjockleken hos det 

skikt stillastående luft som har samma ånggenomgångsmotstånd 

som materialet" (δluft =25 10
-6

 m²/s vid +20°C) (Lunds Universitet - 

Fuktcentrum, 2010).  
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2. BYGGNADEN 

2.1 Jämförelse nytt och gammalt hus 

När man ser på ett hus ur det byggfysikaliska perspektivet kan man se en tydlig 

skillnad på husen idag gentemot tidigare. Skillnaden uppkom kring 1960-1970 

då husen började byggas med nya material och med högre krav. Innan dess var 

husen uppförda på ett okomplicerat byggnadskonstruktionssätt. Materialen 

hade ofta flera funktioner samtidigt och därigenom användes färre material. 

Idag har byggnaderna i stort sett ett material för varje uppgift. Vilket beror på 

att kraven på värmeisolering och täthet i husen skärptes och det gick inte att 

uppnå dessa med hjälp av de äldre traditionella materialen.  

Kraven som började ställas på byggnaderna kom till största del på att höja den 

termiska komforten samt att sänka energiförbrukningen. Denna utveckling har 

sedan dess gått vidare och kraven blir allt hårdare med tiden. 

Alla krav samt nya material, som gjort att konstruktionerna har blivit mer 

komplicerade, har lett till att det krävs större noggrannhet vid uppförandet av 

ett hus idag. Vilket gäller vid såväl projektering som produktion. Denna 

utveckling har lett till att det i dagsläget oftare uppstår fuktproblematik i våra 

konstruktioner än vad det gjorde tidigare. 

Det gamla huset hade ett uppvärmningssystem som bestod av någon typ av 

förbränning, vilket resulterade i en naturlig självdragsventilation. Under 

vinterhalvåret när det största värmebehovet fanns hade man också som bäst 

ventilation, vilket gjorde att den varma fuktiga luften ventilerades bort. Den 

varma murstocken gjorde även att det var varmt i såväl grund som 

vindsutrymme, vilket är fördelaktigt ur fuktsynpunkt 

När man bara byter uppvärmningssystem i ett äldre hus går man ofta från 

någon typ av förbränning till en värmepump, fjärrvärme eller liknande. Vilket 

medför att man samtidigt har sänkt ventilationsflödet för huset, då det naturliga 

självdraget försvunnit. Det gör i sin tur att fukttillskottet i huset kommer att 

öka, eftersom att alla andra parametrar fortfarande är lika. Ventilationsflödet i 

huset har alltså påverkats av det nya uppvärmningssystemet.  

Det gamla huset hade stora energiförluster och dålig termisk komfort men de 

fungerade också felfritt. Värmeläkage genom konstruktionen gjorde att den 

hölls varm och fuktproblem uppstod mer sällan än vad det gör idag. Att 

konstruktionen hölls varm berodde till största del på att man inte hade 

välisolerade konstruktioner. 

I det moderna huset vill vi ha låga energiförluster och hög termisk komfort, 

vilket resulterar i att vi isolerar husen mycket mer idag än tidigare. Vilket även 
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gör att vi får en kallare timmerstomme, (Om vi isolerar på insidan av 

timmerstommen, dock kommer fasaden att bli kallare även vid en utvändig 

tilläggsisolering.), som är en fara ur fuktsynpunkt. När konstruktionen blir 

kallare kommer det i högre grad uppstå kondens i den, samt att uttorkningen 

kommer att ta längre tid.  

I de gamla husen tilläts fukten att vandra i konstruktionen ”okontrollerat”. Det 

var möjligt eftersom att det inte fanns något material i konstruktionen som 

stoppade fuktvandringen. Men eftersom att konstruktionen samtidigt var varm 

skedde uttorkningen utan problem. Konstruktionen var också okomplicerat 

uppbyggd samt att de material som användes hade hög fuktbuffringsförmåga. 

Dock avlägsnades den största delen av fukten med hjälp av ventilationen. Även 

om fukten kunde vandra genom väggkonstruktionen avlägsnades det mesta av 

fukttillskottet bort med hjälp av ventilationen.   

I det moderna huset har vi ett diffusionstät skikt på den varma sidan av 

konstruktionen som ska stoppa fukt från att vandra in i den. Det gör att fukt 

som kommer in i konstruktionen måste torka utåt eftersom att den inte kan 

vandra inåt genom diffusionsspärren. Den fukt som vandrar inåt fastnar mot 

diffusionsspärren. På grund av detta har en modern konstruktion svårare att 

torka ut än den gamla, vilket även beror på att den moderna konstruktionen är 

kallare. Ytterliggare ett problem i sammanhanget är att de material som 

används idag har låg fuktbuffringsförmåga, och därigenom inte kan ta upp 

fukten. Dock gör detta samtidigt att mindre fuktmängd lagras i konstruktionen, 

än vad det gjorde tidigare, vilket kan ses som en fördel.  

2.2 Lufttätt 

För att uppnå de krav som ställs på termisk komfort och energianvändning i 

husen idag krävs det att husen är lufttäta. Om huset inte är lufttätt kan man inte 

kontrollera ventilationsflöden, vilket kan leda till fuktproblem. Fuktproblemen 

uppkommer då via fuktkonvektion som blir en följd av ett otätt hus. Därför är 

det viktigt att göra insidan av konstruktionen så tät som möjligt (Sandin, 2010). 

Dessutom minskar möjligheten för värmeåtervinning av frånluften om man har 

okontrollerad ventilation. 

För att uppnå ett fungerande hus med en välmående konstruktion strävar man 

efter att ha ett undertryck inomhus.  Detta för att inte trycka ut varm och fuktig 

luft genom eventuella otätheter i konstruktionen. För att kunna uppnå detta 

undertryck krävs det att man kan säkerställa ett lufttätt hus. Dock kan 

undertryck i hela huset i stort sett endast uppnås i teorin, i praktiken kommer 

tryckbilden över huset att se ut som i figur 1. Där är det undertryck i 

bottenvåningen och övertryck på övervåningen. 
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2.3 Tryckskillnader i huset 
En viktig del i fuktproblematiken är tryckskillnaden som uppstår mellan 

insidan och utsidan av huset. Denna skillnad ligger till grund för lufttransport 

genom konstruktionen, som i sig tur leder till fukttransport.  

Man ska alltid sträva efter att ha ett undertryck inomhus, detta för att inte 

trycka ut varm och fuktig luft ut i konstruktionen som är konsekvensen av 

övertryck. För att säkerställa undertryck får man ta hjälp av ventilationen. 

Undertrycket skapar en luftvandring utifrån och inåt, denna luftrörelse kan ses 

som uttorkande. Vilket beror på att luften går från ett kallare till ett varmare 

tillstånd och då får högre mättnadsånghalt och kan bära mer fukt. 

För att illustrera hur tryckskillnaderna generallet ser ut över klimatskalet under 

vinterhalvåret kan man titta på en sektion av huset, se figur 1. Det är då 

undertryck på bottenvåningen och övertryck på övervåningen. Det är på 

övervåningen som den största faran finns eftersom att det här finns stor risk för 

fuktkonvektion genom konstruktionen. Med fuktutfällning i konstruktionen 

som följd. Denna tryckskillnad beror på fysikens så kallade ”skorstensverkan” 

då varm luft stiger uppåt. 

 

Figur 1: Tryckförhållandet i ett hus vintertid utan påverkan av ventilation eller vind. Bild från: 

(Abel & Elmroth, 2006) 

2.4 Fukttillskott 

Det invändiga fukttillskottet gör att skillnaden i ånghalt inom- och 

utomhusluften uppstår och skapar därigenom fuktdiffusion. Detta beror på att 

luften hela tiden strävar efter jämnvikt i ånghalt mellan luftmassorna. 

Fukttillskottet kommer från det vanliga brukandet av huset. De parametrar som 

i första hand tillför fukt är (Nevander & Elmarsson, 2006): 
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 Avdunstning från människor och djur. 

 Disk, tvätt, bad, rengöring mm. 

 Matlagning 

 Avdunstning från växter och odlingar. 

 Befuktning. 

Detta gör att man hela tiden har ett fukttillskott inomhus som gör att ånghalten 

blir högre. För att minska ånghalten krävs en fungerande ventilation som kan 

ventilera bort det tillskott av fukt som uppstår. 

En vuxen människa utvecklar i vila en effekt på ungefär 100W vilket leder till 

att i rumstemperatur uppstår en avdunstning på ca 40-50 g/h (Nevander & 

Elmarsson, 2006). 

Statens Institut för Byggnadsforskning (Tolstoy 1993) har mätt fukttillskottet i 

en statistisk undersökning av ett stort antal hus och lägenheter. Resultaten som 

avser medeltalet under en vintermånad återges i figur 2a. 

Fukttillskottet för småhus var 2-5 g/m
3
 med ett medelvärde på 3,6 g/m

3
. För 

lägenheter i flerbostadshus var fukttillskottet något lägre, 1,5-4 g/m
3
 med ett 

medelvärde på 2,9 g/m
3
. Resultatet av denna undersökning gav högre värden 

på fukttillskottet än vad tidigare mindre omfattande undersökningar givit. Detta 

sågs som en nyhet eftersom man tidigare trott att tillskottet på fukt var mindre.  

Eftersom även uteluftstillförseln mättes kunde även fuktproduktionen beräknas. 

För småhus beräknades fuktproduktionen till genomsnittligt ca 10 kg/dygn och 

för lägenhet i flerbostadshus till ca 6 kg/dygn (Nevander & Elmarsson, 2006), 

se figur 2b.  

 

Figur 2: a. Fukttillskott.   b. Fuktproduktion i småhus och flerbostadshus. Mätningar av statens 

institut för byggnadsforskning Tolstoy (1993) Bild från: (Nevander & Elmarsson, 2006).  
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2.5 Byggnadsfysik 
För att beskriva problematiken med fukt i konstruktionen är byggnadsfysiken 

en mycket viktig del. Genom den kan man beskriva vad som händer. 

Under normala förhållanden i och omkring en byggnad finns vattenånga som 

en liten andel av luftvolymen, storleksordningen 1 vikt-%. Denna vattenånga 

kan transporteras på två sätt, vilka är Fuktdiffusion och Fuktkonvektion 

(Burström, 2006). Fukt kan även transporteras via kapillärsugning, dock måste 

materialet då vara i direktkontakt med flytande vatten och är därför inte 

relevant i denna rapport. Här följer beskrivning av Fuktdiffusion och 

Fuktkonvektion. 

2.5.1Fuktdiffusion 

Diffusion innebär att vattenmolekylerna rör sig från områden med hög ånghalt 

till områden med låg ånghalt (Burström, 2006). Detta beror på att luften strävar 

efter jämnvikt i ånghalten. 

Diffusion är en långsam process och det är små fuktmängder som överförs via 

den. Fuktflödet beror på ånghalts skillnad mellan inomhusluften och 

utomhusluften. I regel är det högre ånghalt i inomhusluften gentemot 

utomhusluften, vilket leder till fukttransport utåt genom konstruktionen 

(diffusion) (Nevander & Elmarsson, 2006), se figur 3. 

 

2.5.2 Fuktkonvektion 

Fuktkonvektion innebär att luften förflyttar sig samtidigt som den för med sig 

sitt innehåll av vattenånga (Burström, 2006). Hål i det lufttätande skiktet kan 

göra denna förflyttning möjlig, se figur 4.  

 

Figur 3: Fuktdiffusion Vattenånga tränger genom 

byggnadsdel.  Bild från: (Isover) 

Figur 4: Fuktkonvektion Vattenånga transporteras 

med luften. Bild från: (Isover) 
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Konvektion består av en luftrörelse som skapar luftväxling, till följd av 

temperaturskillnader. Denna företeelse är nästintill ofarlig om fukttillskottet 

inomhus är nära noll, alltså om man har en bra ventilation. 

Konvektionen gör att varm luft strömmar runt i konstruktionen och kyls av. 

Om den varma luften är fuktig kommer det att resultera i fuktutsläpp inne i 

konstruktionen när luften kyls av. Vilket beror på att genom avkylning sjunker 

mättnadsånghalten i luften och den kan då inte längre bära lika mycket fukt. 

Luftrörelsens riktning i konstruktionen spelar stor roll för fuktproblematiken. 

Med detta menas om den går från varmt till kallt eller tvärt om (Nevander & 

Elmarsson, 2006): 

 Luftström från varmt till kallt leder till att den ånghaltiga luften avkyls 

vilket i sin tur kan leda till kondensation och fuktanrikning. Detta gör 

att processen blir uppfuktande. 

 Luftström från kallt till varmt leder till att den ånghaltiga luften blir 

varmare. Detta ökar luftens fuktupptagande förmåga. Processen blir 

uttorkande. 

2.6 Skador 

De skador som uppkommer vid en fel utförd tilläggsisolering beror oftast på att 

timmerstommen blir för kall. Detta resulterar i att luften kondenserar i timret 

och fukt hamnar i konstruktionen som sedan blir kvar och skapar fuktskador. 

Mögel, röta, svamppåväxt och insektsangrepp är några av de vanliga skador 

som kan uppkomma vid en fel utförd tilläggsisolering. Det är dock främst 

rötsvamparna som påverkar träkonstruktionens livslängd, eftersom att den 

angriper träet på djupet. 

För att ett angrepp ska kunna uppstå krävs det att flera parametrar ska 

sammanfalla. I tabell 1 kan man avläsa vid vilken relativ fuktighet som ett antal 

byggmaterial har sitt kritiska fukttillstånd, detta gäller då i rumstemperatur och 

under en lång tidsperiod.  
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Tabell 1: Olika värden för relativ fuktighet (RF) som krävs för att en mögelskada ska kunna 

uppstå. Värdena gäller i rumstemperatur och under en relativt lång varaktighet för materialet 

(Johansson et al 2005). Bilden från: (Svensktträ) 

 

”För att minimera risken för mögelangrepp ska den relativa luftfuktigheten 

(RF) i rumstemperatur inte överstiga 75 % under en längre period om inte 

annat kritiskt fukttillstånd finns dokumenterat för materialet (Boverkets 

Byggregler BBR 6:52).” (Svensktträ) 

Det är inte bara den relativa fuktigheten som påverkar mögelskadors uppkomst, 

temperaturen och tiden är också viktiga parametrar. Grafen i figur 5 illustrerar 

sambandet mellan det kritiska fukttillståndet för trä med hänsyn tagen till 

temperatur och tid. 

 

Figur 5: Kritiska fukttillstånd för trä med hänsyn tagen till temperaturnivå och varaktighet hos 

fukttillståndet. Baserade på data från Viitanen (1996) och Smith & Hill (1982), sammanställt av 

Lars-Olof Nilsson (2009) Rapport TVBM-3151. Bild från: (Svensktträ) 

Det är viktigt att ha koll på hur grundförutsättningarna för en fuktskada ser ut 

innan man ger sig på en modifiering av ett redan uppfört hus. Hur ser husets 

funktion ut under normala förhållanden i dagsläget, men även gärna under 

husets tidigare levnad. Det är viktigt att göra undersökningar av fuktkritiska 
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konstruktioner samt fuktkänsliga material i huset. Undersökningen bör leda till 

att man ska få koll på ventilationsfunktion, fuktbelastning samt eventuella 

tidigare etablerade insekts- och svampangrepp. Att göra en okritisk 

tilläggsisolering, utan ingående analys av husets egenskaper och användning är 

riskabelt. Detta är något som tas upp i artikeln ”Tilläggsisolering och 

fuktproblem” (Mattsson, 2013) där man belyser problematiken med 

tilläggsisoleringar. Artikeln tar upp viktiga aspekter som berör problematiken 

med tilläggsisolering. Där beskrivs problematiken med att förändra 

brukarbeteendet i huset, klimatförändringarnas påverkan samt mycket mer. De 

tar även upp problematiken med att när man ökar isoleringen får man oftast 

även en kallare timmerkonstruktion, som är ett stort problem när det gäller 

uttorkning av regn och annan fukt i konstruktionen. 

 

2.7 Material 

2.7.1 Isoleringsmaterial 

I detta arbete kommer isoleringsmaterialen mineralull och träfiberisolering att 

undersökas i första hand. 

OBS: De material som är benämnda under mineralull och träfiberisolering är 

exempel på vad det finns för material på marknaden idag. Vid simuleringarna 

kommer likvärdiga material att tas från de redan förinlagda materialen i 

fuktberäkningsprogrammet WUFI. Dessa material ska ses som eventuella 

förslag, resultaten och produkterna har ingen koppling till varandra. 

2.7.1.1 Mineralull 

I dagsläget är mineralullen det mest använda isoleringsmaterialet och finns som 

såväl skivor som lösull.  

Mineralull är en gemensam beteckning för stenull och glasull.  

Mineralullen saknar hygroskopiska egenskaper vilket gör att den inte kan ta 

upp och avge fukt i ångfas. Däremot kan fukt bindas kapillärt i materialet. 

Teknisk data: 

 Den optimala densiteten för mineralull är 60-70 kg/m
3
.  

 Värmeledningsförmågan ligger normalt i området 0,030-0,039 

W/(m*K) (Burström, 2006). 

 Mineralull har en låg fuktbuffringsförmåga. 
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Figur 6: Sorptionskurvor för glasfiber- och stenullsisolering. Bild från: (Nevander & Elmarsson, 

2006) 

Genom att studera sorptionskurvan för mineralullsisolering, se figur 6, kan man 

se att den har låg förmåga att buffra fukt. Dess fukthalt når vid låga mängder 

fukt sitt maximum av vatten som den kan bära. 

 

2.7.1.2 Träfiberisolering 

Träfiberisolering är ett cellulosabaserat isoleringsmaterial som tillverkas av 

träfiber. Materialet finns såväl som skivor som lösull.  

Ett träfiberisoleringsmaterial är termoträ och det tillverkas av en restprodukt 

från pappersmassaindustrin. 

Teknisk data: 

 Den optimala densiteten för termoträ är 26 kg/m
3
 (Arndt, 2002). 

 Värmeledningsförmåga 0,038 W/(m*K) (Arndt, 2002) . 

 Träfiberisolering har en hög fuktbuffringsförmåga. 
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Figur 7: Sorptionskurva för träfiberisoleringsmaterial, med densiteten 26 kg/m3 (densiteten 

motsvarar termoträ).  

Genom att studera sorptionskurvan för träfiberisolering, se figur 7, kan man se 

att den har högre förmåga att buffra fukt än vad mineralullsisoleringen kan. 

Dess fukthalt når vid låga mängder fukt, men betydligt högre än 

mineralullsisolering, sitt maximum av vatten som den kan bära. 

2.7.2 Diffusionsspärr/Ångbroms 

För att stoppa/bromsa fukttransport samt stoppa lufttransport genom 

konstruktionen kan man använda olika material som hindrar denna rörelse av 

fukt och luft. Det finns en mängd olika material på marknaden, men i denna 

rapport tas ett fåtal material upp. 

Den viktigaste funktionen som denna spärr har är att den skapar ett fem gånger 

tätare skikt på insidan av konstruktionen än vad det är på utsidan. Detta är en 

mycket viktig del i funktionen. 

OBS: De material som är benämnda under diffusionsspärr och ångbroms är 

exempel på vad det finns för material på marknaden idag. Vid simuleringarna 

kommer likvärdiga material att tas från de redan förinlagda materialen i 

fuktberäkningsprogrammet WUFI. Dessa material ses som eventuella förslag, 

resultaten och produkterna har ingen koppling till varandra. 

2.7.2.1 Diffusionsspärr 

Diffusionsspärrens uppgift är att stoppa både luft- och fuktrörelse genom 

konstruktionen.  
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Dess höga ånggenomgångsmotstånd gör att eventuell byggfukt stängs in. 

Dessutom är detta höga motstånd mycket högre än vad det behöver för att 

hindra skador på grund av diffusion i konstruktionen (Burström, 2006).  

Polyetenfolie 

Är det material som i dagsläget oftast används som diffusionsspärr. Den har 

som främsta uppgift att skapa ett diffusionstätt skikt men fungerar även som 

lufttätande skikt. 

Teknisk data: 

 Ånggenomgångsmotståndet: >2000*10
3
 s/m. 

 Tjocklek: normalt 0,2mm. 

2.7.2.2 Ångbroms 

Ångbromsen är ett membran som har utvecklats för att bromsa fuktdiffusionen. 

Materialet har lägre ånggenomgångsmotstånd än vad polyetenfolien har och är 

därför mer genomsläpplig av fukt. Produkten är framtagen för just denna 

egenskap då den traditionella polyetenfolien kan anses ha för högt 

ånggenomgångsmotstånd (Burström, 2006). 

En fördel som finns med detta är att eventuell byggfukt eller annan fukt i 

konstruktionen kan torka ut. Samtidigt som fuktvandringen inifrån och ut 

bromsas upp.  

Isover Vario Duplex/Ångbroms 

Isover Vario Duplex är ett material som tagits fram för att fungera som 

ångbroms. Materialet har ett ångenomgångsmotstånd som varierar med den 

relativa luftfuktigheten. Vilket gör att den anpassar sig till om den ska släppa 

igenom mer eller mindre fukt beroende på årstid.  

Ångenomgångsmotståndet varierar mellan 175*10
3
 s/m och 20*10

3
 s/m.  

Teknisk data: 

 Duplex har ett ånggenomgångsmotstånd som varierar med den relativa 

luftfuktigheten, se figur 8. 

o Vid låg relativ luftfuktighet: 175*10
3
 s/m 

o Vid hög relativ luftfuktighet: 20*10
3
 s/m 

Under vintern när den relativa fuktigheten är låg inomhus ökar motståndet i 

folien, vilket minskar risken för att fukt ska tränga in i konstruktionen inifrån. 

Under sommaren när den relativa fuktigheten är högre öppnar sig istället 

duken, för att eventuell fukt ska kunna torka ut. Fukten avdunstar genom den 

invändiga beklädnaden och transporteras bort via husets ventilation. 
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Figur 8: Isover Vario Duplex, har ett varierande ånggenomgångsmotstånd som varietar med den 

relativa fuktigheten. Bild från: (Isover, Isover Vario Duplex - Den variabla ångbromsen) 

Eftersom att materialet varierar sitt ångenomgångsmotstånd själv kan denna 

produkt användas i såväl åretruntbostäder som i fritidshus.  

Materialet kan användas i såväl tak som väggar. 

Thermocell Ångbromsduk-Brun 

Består av ett kraftigt lager med cellulosaväv och mellanliggande armeringsnät. 

Den är åldersbeständig och helt återvinningsbar. 

Teknisk data: 

 Ånggenomgångsmotstånd: Sd-värde 6,45.  

 Tjocklek: 0,25 mm 

Kan användas i såväl tak- som väggkonstruktioner, för optimal fuktreglering. 

Duken är lufttät och har en ångbromsande förmåga.  

Duken brukar även kallas för diffusionsöppet tätskikt, som skyddar 

konstruktionen mot fukt och luftrörelse. Att den kallas för diffusionsöppen 

beror på att man med hjälp av den tillåter viss vattenånga från byggnaden att 

transporteras ut genom duken. Detta för att inte skapa problem med att fukt 

byggs in i konstruktionen.  

(FeelingWood)  
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3. METOD 
För att göra undersökningar på olika alternativ vid tilläggsisolering av äldre 

hus med trästomme kommer beräkningar i fuktberäkningsprogrammet WUFI 

att genomföras. 

I samråd med hantverkare tas två olika konstruktioner på tilläggsisolering av en 

timmerstomme fram. Dessa konstruktioner är grundmodellerna för 

simuleringarna i WUFI, för att se skillnader varieras isolermaterial samt luft-/ 

fuktstoppande material. 

Utöver dessa två olika konstruktioner kommer en grundläggande modell med 

bara timmerstomme att simuleras. Denna modell ska vara grundutförandet på 

ytterväggen innan en tilläggsisolering är genomförd. Detta gör att man kan se 

vilken påverkan en tilläggsisolering har på konstruktionen.  

3.1 Konstruktionsmodell 

Tillsammans med ett flertal olika hantverkare har olika eventuella lösningar på 

grundmodell till simuleringen diskuterats. Det resulterade i att det slutligen 

blev två olika modeller som togs vidare i projektet. 

Skillnaden mellan de två olika modellerna är att den ena har isoleringen på 

insidan av konstruktionen och den andra har det på utsidan. 

Konstruktionen med isolering på insidan kallas A, se figur 9, och med isolering 

på utsidan kallas B, se figur 10. I de båda figurerna visas utsidan till vänster 

och insidan till höger. Mer detaljerad beskrivning av ingående material i 

konstruktionerna finns under rubriken ”4.3.1 De olika modellerna”. 

A:   B: 

   

Figur 9: Väggkonstruktion A.          Figur 10: Väggkonstruktion B. 
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4. GENOMFÖRANDE 
För att genomföra fuktberäkningar på olika konstruktioner kommer 

fuktberäkningsprogrammet WUFI att användas. Utifrån de resultat som 

framkommer under undersökningar kommer slutsatser kring problematiken att 

kunna dras. 

4.1 WUFI 

4.1.1 Beskrivning av programmet 

WUFI är ett datorprogram som är framtaget för att kunna göra icke stationära 

värme- och fuktberäkningar i byggnadsdelar och konstruktioner. Tack vare att 

parametrarna är varierande och inte stationära kan man uppnå resultat med 

högre tillförlitlighet och värde (Fredriksson & Svensson, 2009). 

Programmet är utvecklat vid Fraunhofer Institut für Bauphysik i Tyskland. Den 

svenska versionen är utvecklad i samarbete med Lunds tekniska högskola 

(WUFI). 

4.2 Undersökning 

Undersökningen är gjord med fokus på vilka skillnader som kan uppkomma 

när diffusionsspärr eller ångbrons används, samt vilken påverkan 

isolermaterialet har. Dessutom kommer det att undersökas vilken skillnad 

tilläggsisoleringen har på konstruktionen jämfört med hur det var utfört från 

början. Utgår då från att konstruktionen var uppbyggd med endast timmer och 

en tätning av lerklining på insidan av timret. 

Isolermaterialen som undersöks är mineralull och träfiberisolering. Där 

material som redan finns i programmet WUFI får illustrera dessa.  

 

4.2.1 Inställningar 

Alla inställningar som redovisas under denna rubrik är identiska vid samtliga 

försök som görs i detta projekt. För att grundförutsättningarna ska vara lika för 

de olika väggkonstruktionerna. 

4.2.1.1 Klimatdata 

Utomhusklimat: Borlänge; LTH. För att se inställningarna se Bilaga 2, Figur 

B2.1 och B2.2. 

Inomhusklimat: EN 13788, i denna inställning valdes att temperaturen inomhus 

skulle hållas till konstant 20˚C året om. Fuktklass 3 är valt. Se Bilaga 2, Figur 

B2.3. 
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4.2.1.2 Orientering/Lutning/Höjd  

Riktning: Söder 

Lutning: 90 grader 

Höjd: Låg byggnad, höjd upp till 10 m. 

För att se inställningarna se Bilaga 2, Figur B2.4. 

4.2.1.3 Ytövergångskoefficient 

Yttre yta (vänster sida): 

Värmemotstånd 0,0588 m
2
K/W (Yttervägg) 

Absorptionstal för kortvågig strålning 0,8 (Trä (gran): brunmålat) 

Emissionstal för långvågig strålning 0,9 

Absorptionstal för regnvatten 0,7 (Enligt konstruktionstype/lutning) 

Inre yta (höger sida): 

Värmemotstånd 0,125 m
2
K/W (Yttervägg) 

För att se inställningarna se Bilaga 2, Figur B2.5. 

4.2.1.4 Beräkningsperiod 

Beräkningarna görs under perioden 2013-10-01 till 2016-10-01. Alltså under 

en treårsperiod, detta för att få en kontroll över en längre period. 

Tidsstegen mellan varje beräkning är en timme. 

För illustration se Bilaga 2, Figur B2.6. 

4.2.1.5 Numerik 

Flertalet inställningar för simuleringarna görs på denna sida. 

För illustration se Bilaga 2, Figur B2.7. 

4.2.1.6 Luftspalt 

Samtliga väggkonstruktioner som har luftspalt har fått samma inställning. 

Luftväxlingen i luftspalten är 100 gånger per timme. 

För illustration se Bilaga 2, Figur B2.8. 

4.3 Analys 
För att analysera vilka skillnader som uppstår vid de olika konstruktionerna har 

ett antal olika konstruktioner modellerats och analyserats. Dessa har haft 

samma grundförutsättningar, vilka syns under rubriken ”4.2.1 Inställningar”. 

Analysen är även gjord med åtanke på om skillnader kan uppstå beroende på 

om tilläggsisoleringen utförs på insidan eller utsidan av stommen. Dessutom 
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har en modell utan tilläggsisolering modellerats och simulerats, för att påvisa 

vilka förändringar som uppkommer.  

4.3.1 De olika modellerna: 

Utan tilläggsisolering: 

Timmerstomme med lerklining. 

A) Isolerade på insidan av stommen: 

1. Timmerstomme med mineralull och diffusionsspärr. 

2. Timmerstomme med mineralull och ångbroms. 

3. Timmerstomme med mineralull och ångbroms (varierande 

ånggenomgångsmotstånd). 

4. Timmerstomme med träfiberisolering och diffusionsspärr. 

5. Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms. 

6. Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms (varierande 

ånggenomgångsmotstånd). 

 

B) Isolerade på utsidan av stommen: 

1. Timmerstomme med mineralull och diffusionsspärr. 

2. Timmerstomme med mineralull och ångbroms. 

3. Timmerstomme med mineralull och ångbroms (varierande 

ånggenomgångsmotstånd). 

4. Timmerstomme med träfiberisolering och diffusionsspärr. 

5. Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms. 

6. Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms (varierande 

ånggenomgångsmotstånd). 

 

4.4 Redovisning av konstruktioner 

Konstruktionernas uppbyggnad beskrivs från vänster till höger, vilket är det 

samma som utifrån och in genom väggkonstruktionen.  

I illustrationerna av modellerna syns det att lagren är uppdelade i flera skikt, 

detta beror på att om lagren fördelas på mindre delar uppstår färre 

konvergensfel vid simuleringen. Exempelvis har timmerstommen som är 150 

mm tjock delats upp i tre 50 mm skikt. 

Timmerstomme med lerklining. 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på materialet i WUFI) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 

- 30 mm lerklining (Clay Mortar) 
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För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.1. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 

För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.2. 

 

A.1: Timmerstomme med mineralull och diffusionsspärr. 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på materialet i WUFI) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 

- 120 mm mineralull (Mineral Insulation Board) 

- 0,2 mm PE-folie (PE-Folie 0,2 mm (sd=87m)) 

- 13 mm träfiberskiva (Träfiberskiva, hård) 

För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.3. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 

För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.4. 

 

A.2: Timmerstomme med mineralull och ångbroms. 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på material i WUFI) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 

- 120 mm mineralull (Mineral Insulation Board) 

- 0,2 mm ångbroms (vapour retarder (sd=5m)) 

- 13 mm träfiberskiva (Träfiberskiva, hård) 

För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.5. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 

För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.6. 

 

A.3: Timmerstomme med mineralull och ångbroms (varierande 

ånggenomgångsmotstånd). 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på material i WUFI) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 
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- 120 mm mineralull (Mineral Insulation Board) 

- 0,2 mm ångbroms (Vario KM Duplex) 

- 13 mm träfiberskiva (Träfiberskiva, hård) 

För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.7. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 

För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.8. 

 

 

A.4: Timmerstomme med träfiberisolering och diffusionsspärr. 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på material i WUFI) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 

- 120 mm träfiberisolering (Wood-Fibre Insulation Board) 

- 0,2 mm PE-folie (PE-Folie 0,2 mm (sd=87m)) 

- 13 mm träfiberskiva (Träfiberskiva, hård) 

För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.9. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 

För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.10. 

 

 

A.5: Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på material i WUFI) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 

- 120 mm träfiberisolering (Wood-Fibre Insulation Board) 

- 0,2 mm ångbroms (vapour retarder (sd=5m)) 

- 13 mm träfiberskiva (Träfiberskiva, hård) 

För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.11. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 

För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.12. 
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A.6: Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms (varierande 

ånggenomgångsmotstånd). 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på material i WUFI) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 

- 120 mm träfiberisolering (Wood-Fibre Insulation Board) 

- 0,2 mm ångbroms (Vario KM Duplex) 

- 13 mm träfiberskiva (Träfiberskiva, hård) 

För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.13. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 

För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.14. 

 

B.1: Timmerstomme med mineralull och diffusionsspärr. 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på material i WUFI) 

- 25 mm panel (Skandinavisk gran vinkelrett fibre) 

- 30 mm luftspalt (Air Layer 30 mm) 

- 120 mm mineralull (Mineral Insulation Board) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 

- 0,2 mm diffusionsspärr (PE-Folie 0,2 mm (sd=87 m)) 

- 13 mm träfiberskiva (Träfiberskiva, hård) 

För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.15. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 

För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.16. 

 

 

B.2: Timmerstomme med mineralull och ångbroms. 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på material i WUFI) 

- 25 mm panel (Skandinavisk gran vinkelrett fibre) 

- 30 mm luftspalt (Air Layer 30 mm) 

- 120 mm mineralull (Mineral Insulation Board) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 
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- 0,2 mm ångbroms (vapour retarder sd=5m) 

- 13 mm träfiberskiva (Träfiberskiva, hård) 

För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.17. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 

För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.18. 

 

 

B.3: Timmerstomme med mineralull och ångbroms (varierande 

ångenomgångsmotstånd). 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på material i WUFI) 

- 25 mm panel (Skandinavisk gran vinkelrett fibre) 

- 30 mm luftspalt (Air Layer 30 mm) 

- 120 mm mineralull (Mineral Insulation Board) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 

- 0,2 mm ångbroms (Vario KM Duplex) 

- 13 mm träfiberskiva (Träfiberskiva, hård) 

För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.19. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 

För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.20. 

B.4: Timmerstomme med träfiberisolering och diffusionsspärr. 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på material i WUFI) 

- 25 mm panel (Skandinavisk gran vinkelrett fibre) 

- 30 mm luftspalt (Air Layer 30 mm) 

- 120 mm träfiberisolering (Wood-Fibre Insulation Board) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 

- 0,2 mm diffusionsspärr (PE-Folie 0,2 mm (sd=87 m)) 

- 13 mm träfiberskiva (Träfiberskiva, hård)  

För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.21. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 
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För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.22. 

 

 

B.5: Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms. 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på material i WUFI) 

- 25 mm panel (Skandinavisk gran vinkelrett fibre) 

- 30 mm luftspalt (Air Layer 30 mm) 

- 120 mm träfiberisolering (Wood-Fibre Insulation Board) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 

- 0,2 mm ångbroms (vapour retarder sd=5m) 

- 13 mm träfiberskiva (Träfiberskiva, hård) 

För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.23. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 

För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.24. 

 

B.6: Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms (varierande 

ånggenomgångsmotstånd). 

Konstruktionen är uppbyggd av: (Namnet på material i WUFI) 

- 25 mm panel (Skandinavisk gran vinkelrett fibre) 

- 30 mm luftspalt (Air Layer 30 mm) 

- 120 mm träfiberisolering (Wood-Fibre Insulation Board) 

- 150 mm timmerstomme (Furu, densitet 510) 

- 0,2 mm ångbroms (Vario KM Duplex) 

- 13 mm träfiberskiva (Träfiberskiva, hård) 

För illustration av väggkonstruktion se Bilaga 3, Figur B3.25. 

Konstruktionens begynnelsevillkor är: 

- Relativ fuktighet vid start 0,8 

- Begynnelsetemperatur i byggnadsdel 20˚C 

För illustration av begynnelsevillkorens inställning se Bilaga 3, Figur B3.26. 
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5. RESULTAT 
Här följer de resultat som framkommit från simuleringarna i WUFI. Resultaten 

redovisas simulering för simulering, och är därigenom separerade från 

varandra. 

De figurer som illustrerar filmvisningen, med temperatur, relativ fuktighets och 

vatteninnehållets variation, är en bild av hur det aktuella läget ser ut samt 

spåren efter hur det varierat under simuleringen. De ljusa fälten visar spår av 

variationen och den mörkare linjen illustrerar hur det aktuella läget ser ut. 

Figurerna som visar det totala vatteninnehållet i väggkonstruktionen är en bild 

som illustrerar hur stor vattenmängd hela konstruktionen innehåller, under hela 

simuleringen. 

Figurerna som illustrerar temperatur och relativ fuktighet i samma graf 

kommer från intressanta mätpunkter i konstruktionen där det anses vara 

riskområden i vad gällande fukt. 

Timmerstomme med lerklining: 

Figur 11 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen 

”Timmerstomme med lerklining” under simuleringen. Via detta verktyg fås de 

aktuella nivåerna av temperatur, relativ fuktighet samt vatteninnehållet i olika 

snitt av konstruktionen. 

 

Figur 11: Timmerstomme med lerklining.  
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Figur 12 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”Timmerstomme med lerklining”. 

Sänkningen av vatteninnehållet är tydligt under de tre åren som simuleringen 

genomfördes. 

 

Figur 52: Timmerstomme med lerklining. 
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A.1: 

Figur 13 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen ”A.1” under 

simuleringen. Via detta verktyg fås de aktuella nivåerna av temperatur, relativ 

fuktighet samt vatteninnehållet i olika snitt av konstruktionen. 

 

Figur 63: Konstruktion A.1.  

 

Figur 14 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”A.1”. Sänkningen av vatteninnehållet är 

tydligt under de tre åren som simuleringen genomfördes. 
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Figur 74: Konstruktion A.1. 

Figur 15 illustrerar hur variationen av temperatur och relativ fuktighet varierar 

under den treåriga simuleringen i konstruktion ”A.1”. Relativa fuktigheten 

ligger mellan 70-80% under hela simuleringen. Mätpunkten ligger i timret i 

skitgränsen mellan timmer och isolering. 

 

Figur 85: Konstruktion A.1. 
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A.2: 

Figur 16 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen ”A.2” under 

simuleringen. Via detta verktyg fås de aktuella nivåerna av temperatur, relativ 

fuktighet samt vatteninnehållet i olika snitt av konstruktionen. 

 

Figur 96: Konstruktion A.2. 

 

Figur 17 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”A.2”. Sänkningen av vatteninnehållet är 

tydligt under de tre åren som simuleringen genomfördes. 
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Figur 107: Konstruktion A.2. 

Figur 18 illustrerar hur variationen av temperatur och relativ fuktighet varierar 

under den treåriga simuleringen i konstruktion ”A.2”. Relativa fuktigheten 

ligger mellan 70-80% under hela simuleringen. Mätpunkten ligger i timret i 

skitgränsen mellan timmer och isolering. 

 

Figur 118: Konstruktion A.2. 
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A.3: 

Figur 19 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen ”A.3” under 

simuleringen. Via detta verktyg fås de aktuella nivåerna av temperatur, relativ 

fuktighet samt vatteninnehållet i olika snitt av konstruktionen. 

 

Figur 19: Konstruktion A.3. 

 

Figur 20 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”A.3”. Sänkningen av vatteninnehållet är 

tydligt under de tre åren som simuleringen genomfördes. 
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Figur 20: Konstruktion A.3. 

Figur 21 illustrerar hur variationen av temperatur och relativ fuktighet varierar 

under den treåriga simuleringen i konstruktion ”A.3”. Relativa fuktigheten 

ligger mellan 70-80% under hela simuleringen. Mätpunkten ligger i timret i 

skitgränsen mellan timmer och isolering. 

 

Figur 12: Konstruktion A.3. 
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A.4: 

Figur 22 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen ”A.4” under 

simuleringen. Via detta verktyg fås de aktuella nivåerna av temperatur, relativ 

fuktighet samt vatteninnehållet i olika snitt av konstruktionen. 

 

Figur 132: Konstruktion A.4. 

 

Figur 23 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”A.4”. Sänkningen av vatteninnehållet är 

tydligt under de tre åren som simuleringen genomfördes. 
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Figur 143: Konstruktion A.4. 

Figur 24 illustrerar hur variationen av temperatur och relativ fuktighet varierar 

under den treåriga simuleringen i konstruktion ”A.4”. Relativa fuktigheten 

ligger mellan 70-80% under hela simuleringen. Mätpunkten ligger i timret i 

skitgränsen mellan timmer och isolering. 

Figur 154: Konstruktion A.4. 
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A.5: 

Figur 25 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen ”A.5” under 

simuleringen. Via detta verktyg fås de aktuella nivåerna av temperatur, relativ 

fuktighet samt vatteninnehållet i olika snitt av konstruktionen. 

 

Figur 165: Konstruktion A.5. 

 

Figur 26 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”A.5”. Sänkningen av vatteninnehållet är 

tydligt under de tre åren som simuleringen genomfördes. 
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Figur 176: Konstruktion A.5. 

Figur 27 illustrerar hur variationen av temperatur och relativ fuktighet varierar 

under den treåriga simuleringen i konstruktion ”A.5”. Relativa fuktigheten 

ligger mellan 70-80% under hela simuleringen. Mätpunkten ligger i timret i 

skitgränsen mellan timmer och isolering. 

Figur 187: Konstruktion A.5. 
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A.6: 

Figur 28 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen ”A.6” under 

simuleringen. Via detta verktyg fås de aktuella nivåerna av temperatur, relativ 

fuktighet samt vatteninnehållet i olika snitt av konstruktionen. 

 

Figur 198: Konstruktion A.6. 

 

Figur 29 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”A.6”. Sänkningen av vatteninnehållet är 

tydligt under de tre åren som simuleringen genomfördes. 
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Figur 20: Konstruktion A.6. 

 

Figur 30 illustrerar hur variationen av temperatur och relativ fuktighet varierar 

under den treåriga simuleringen i konstruktion ”A.6”. Relativa fuktigheten 

ligger mellan 70-80% under hela simuleringen. Mätpunkten ligger i timret i 

skitgränsen mellan timmer och isolering. 

Figur 210: Konstruktion A.6. 
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B.1: 

Figur 31 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen ”B.1” under 

simuleringen. Via detta verktyg fås de aktuella nivåerna av temperatur, relativ 

fuktighet samt vatteninnehållet i olika snitt av konstruktionen. 

 

Figur 221: Konstruktion B.1. 

Figur 32 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”B.1”. Sänkningen av vatteninnehållet är 

tydligt under de tre åren som simuleringen genomfördes. 
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Figur 232: Konstruktion B.1. 

 

  



45 

  

B.2: 

Figur 33 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen ”B.2” under 

simuleringen. Via detta verktyg fås de aktuella nivåerna av temperatur, relativ 

fuktighet samt vatteninnehållet i olika snitt av konstruktionen. 

 

Figur 243: Konstruktion B.2. 

 

Figur 34 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”B.2”. Sänkningen av vatteninnehållet är 

tydligt under de tre åren som simuleringen genomfördes. 
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Figur 254: Konstruktion B.2. 
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B.3: 

Figur 35 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen ”B.3” under 

simuleringen. Via detta verktyg fås de aktuella nivåerna av temperatur, relativ 

fuktighet samt vatteninnehållet i olika snitt av konstruktionen. 

 

Figur 265: Konstruktion B.3. 

 

Figur 36 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”B.3”. Sänkningen av vatteninnehållet är 

tydligt under de tre åren som simuleringen genomfördes. 
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Figur 276: Konstruktion B.3 
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B.4: 

Figur 37 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen ”B.4” under 

simuleringen. Via detta verktyg fås de aktuella nivåerna av temperatur, relativ 

fuktighet samt vatteninnehållet i olika snitt av konstruktionen. 

Figur 287: Konstruktion B.4. 

 

Figur 38 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”B.4”. Sänkningen av vatteninnehållet är 

tydligt under de tre åren som simuleringen genomfördes. 
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Figur 298: Konstruktion B.4. 
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B.5: 

Figur 39 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen ”B.5” under 

simuleringen. Via detta verktyg fås de aktuella nivåerna av temperatur, relativ 

fuktighet samt vatteninnehållet i olika snitt av konstruktionen. 

 

Figur 3930: Konstruktion B.5. 

 

Figur 40 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”B.5”. Sänkningen av vatteninnehållet är 

tydligt under de tre åren som simuleringen genomfördes. 
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Figur 310: Konstruktion B.5. 
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B.6: 

Figur 41 visar klipp från filmvisningen som illustrerar hur temperaturen, 

relativa fuktigheten och vatteninnehållet varierar i konstruktionen ”B.6” under 

simuleringen. Via detta verktyg fås de aktuella nivåerna av temperatur, relativ 

fuktighet samt vatteninnehållet i olika snitt av konstruktionen. 

 

Figur 321: Konstruktion B.6. 

 

Figur 42 illustrerar hur det totala vatteninnehållet har förändrats under 

simuleringens gång i konstruktion ”B.6”. Sänkningen av vatteninnehållet är 

tydligt under de tre åren som simuleringen genomfördes. 



54 

 

 

Figur 332: Konstruktion B.6. 
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6. DISKUSSION 
De olika simuleringarna som gjordes påvisar skillnader mellan de olika 

konstruktionerna. Där kan man se att diffusionsspärren och ångbromsen har 

olika påverkan på konstruktionernas beteende under försökstiden, vilket leder 

till att väggkonstruktionerna får olika resultat vad gällande fuktproblematik, 

mm. 

Totalt fuktinnehåll i konstruktionen: Av figurerna som illustrerar det totala 

fuktinnehållet i konstruktionerna A.1-A.6, (se figur 14, 17, 20, 23, 26 och 29), 

framgår att man får olika resultat beroende på typen av fuktspärr. Oberoende 

av vilken typ av fuktspärr som används får väggkonstruktionen en avtagenade 

vattenmängd under hela simuleringen. Dock får väggkonstruktionen med 

diffusionsspärr en lite större sänkning av vatteninnehållet under 

simuleringstiden. Detta tyder på att diffusionsspärren är det bästa alternativet 

vid tilläggsisolering på insidan av timmerstommen. 

Av figurerna som illustrerar det totala fuktinnehållet i konstruktionerna B.1-

B.6, (se figur 32, 34, 36, 38, 40 och 42), framgår att konstruktionerna får ett 

avtagande fuktinnehåll oberoende av typen av fuktspärr. Dock är variationen 

på sänkningens storlek beroende på vilket fuktskydd man har. 

Diffusionsspärren är den som ger den minsta sänkningen, därefter kommer 

ångbromsen och den som har störst sänkning är ångbromsen med varierande 

ånggenomgångsmotstånd. Detta tyder på att en ångbroms med varierande 

ånggenomgångsmotstånd är det bästa alternativet vid tilläggsisolering på 

utsidan av timmerstommen. 

Resultaten som framkommit och påvisar skillnaden mellan isolering på utsidan 

och insidan av timmerstommen anser jag vara intressanta. Dessa påvisar att de 

två åsikterna som finns inom branschen skulle kunna vara sanna båda två. 

Beroende på med vilket utförande som tilläggsisoleringen utförs (isolering på 

insidan eller utsidan av timmerstommen) kan ångbroms eller diffusionsspärr 

vara det bästa alternativet. Dock får samtliga konstruktioner ett avtagande 

fuktinnehåll, men några med större avtagande än de andra. 

De konstruktioner som var isolerade med träfiberisolering hade över lag ett 

högre fuktinnehåll än de som var isolerade med mineralull. Utifrån detta anser 

jag att om man endast tar hänsyn till det totala fuktinnehållet i väggen är 

mineralullen att föredra om man ska välja mellan dessa två.  

Relativ fuktighet: En tydlig skillnad som syns mellan konstruktionerna med 

isolering på in- eller utsidan av timmerstommen är hur den relativa fuktigheten 

uppträder i väggkonstruktionen.  
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När isoleringen ligger på insidan av timmerstommen syns det tydligt att det är 

större fuktproblem, se figur 13, 16, 19, 22, 25 och 28. I skiktgränsen mellan 

timmer och isolering är det konstant ett högt värde på relativa fuktigheten, 

vilket syntes tydligt på filmvisningen som framkom i WUFI. Därför placerades 

en mätpunkt i timret vid den skiktövergången för att notera temperatur och 

relativ fuktighet där under hela simuleringen, se figur 15, 18, 21, 24, 27 och 30. 

Grafen som framkom från den mätpunkten påvisar att den relativa fuktigheten 

ligger över 75 % året runt i timret vid den punkten, oberoende av vilken 

isolerings typ eller fuktspärr som användes. Detta påvisar att denna 

konstruktion kommer att vara utsatt för fuktproblem då timret har en allt för 

hög fuktnivå. 

När isoleringen ligger på utsidan av konstruktionen uppstår det endast ett högt 

värde på den relativa fuktigheten långt ut i konstruktionen, i isoleringen mot 

luftspalten se figur 31, 33, 35, 37, 39 och 41. Denna del i konstruktionen utgör 

ingen fara för fuktproblem trots det höga värdet på den relativa fuktigheten, på 

grund av luftspaltens ventilerande inverkan. Om man ser på relativa 

fuktighetens spår efter hur den har varierat under simuleringen kan man se att 

hela konstruktionen har varit uppe i 80 % relativ fuktighet. Detta beror på att 

detta värde är startvärdet för hela simuleringen, och utgör därför ingen fara för 

konstruktionen, då den sjunkit från denna nivå direkt efter simuleringens start. 

Jämförelse med timmerstomme med lerklining: När man jämför de olika 

tilläggsisoleringsalternativen med timmerstommen utan tilläggsisolering kan 

man se tydliga skillnader. För att se resultaten för timmerstomme med 

lerklining, se figur 11-12. 

Konstruktionerna med isolering på insidan av timmerstommen (A) får betydligt 

sämre resultat vad gäller total vattenmängd i väggen än vad den oisolerade 

konstruktionen får. Detta är oberoende av vilket isolermaterial eller 

fuktstoppande material som används. Detta påvisar det som tidigare varit känt 

inom branschen, d.v.s. att invändig tilläggsisolering inte är att föredra. Då 

uppstår fuktproblem, som hög fuktnivå på insidan av timmerstommen. 

Konstruktionerna med isolering på utsidan av timmerstommen (B) får 

likvärdiga resultat vad gäller den totala vattenmängden i väggen som den 

oisolerade konstruktionen. Detta tycker jag är en intressant upptäckt, eftersom 

att timmerstommen (B), trots att denna har större vattenmängd i konstruktionen 

vid start av simuleringen, har kommit ner till samma nivå som den oisolerade 

konstruktionen efter tre år. Dessutom kan man se att konstruktionen med 

mineralullsisolering får bättre resultat än vad konstruktionen med 

träfiberisolering får. 
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Mineralullsisolering/Träfiberisolering: När man jämför de olika isolerings 

typerna upptäcker man olikheter vid simuleringarna.  

Till att börja med har samtliga träiberisolerade konstruktioner högre totalt 

vatteninnehåll i konstruktionen, än vad de mineralullsisolerade har. Denna 

upptäckt gör att man kan säga att mineralullsisoleringen är att föredra eftersom 

denna bidrar till en mindre mängd fukt i väggen. Denna skillnad anser jag bero 

på skillnaden mellan fuktbuffringsförmågorna mellan materialen, vilket 

framgår av sorptionskurvorna i figur 6-7, som påverkar hur mycket fukt 

materialen kan ta upp. Detta leder till frågan om det kan anses lämpligt med 

hög fuktbuffringsförmåga. Samtidigt måste man ha i åtanke att träfiberbaserade 

material kan ta upp en större mängd fukt som väl hamnat i konstruktionen, 

vilket gör att detta material kan reglera större fuktnivåer över längre tid. 

Mineralullsbaserade isolermaterial som har låg fuktbuffringsförmåga och har 

svårt att ta upp fukt som väl hamnat i konstruktionen.  
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7. SLUTSATSER 
Utifrån de resultat som framkommit under simuleringarna har jag kommit fram 

till en del slutsatser kring tilläggsisolering av timmerstommar. 

Vad gäller användandet av diffusionsspärrar vid tilläggsisolering har det 

framkommit ett intressant resultat. Utifrån detta anser jag att båda 

uppfattningarna, alltså både förespråkarna för och motståndarna mot 

diffusionsspärren, skulle vara korrekta. Detta beror dock på om isoleringen 

utförs på in- eller utsidan av timmerstommen: 

 Om tilläggsisoleringen görs på insidan av timmerstommen ger en 

diffusionsspärr det bästa resultatet om man ser till fuktmängd i 

väggkonstruktionen.  

 Om tilläggsisoleringen görs på utsidan av timmerstommen ger en 

ångbroms, med varierande ånggenomgångsmotstånd, det bästa 

resultatet. 

 

Om man ser till vilket isolermaterial som skapar störst fuktmängd i 

väggkonstruktionen beror detta till viss del på om diffusionsspärr eller 

ångbroms används. Dock kan man generellt säga att en träfiberisolering i 

jämförelse med mineralullsisolering gör att det uppstår en högre fuktnivå i 

väggen. Denna skillnad är inte stor och beror troligtvis på skillnaden i 

fuktbuffringsförmåga som finns mellan dem. Därför bör frågan ställas om 

fuktbuffringsförmågan är en bra egenskap att ha hos materialen.  
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8. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
Under arbetets gång har en del vidare frågor uppkommit, sådant som jag anser 

vara grundläggande vid kommande examensarbeten. Detta är några förslag 

som sedan kan utvecklas: 

 Kontrollera vilken påverkan som sker på vindsbjälklaget. Detta 

eftersom att denna rapport endast tar upp kontrollen av ytterväggar. 

Vindsbjälklaget är den byggnadsdel som är utsatt för störs lufttryck i 

byggnaden och därför skulle det vara intressant att se hur påverkad den 

är av olika materialval. 

 Om man har energibesparing som åtanke vid tilläggsisoleringen hur ska 

man då tänka. Kan man med något speciellt material uppnå en bättre 

isolerförmåga, alltså större energibesparing? 
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Bilaga 1. Mättnadsånghalt 

Tabell B1.1: Luftensmättnadsånghalt, tagen från "Att räkna med fukt" från Lars-Olof 

Nilsson 2013-03-12 
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Bilaga 2. Allmänna inställningar i WUFI 

 

Figur B2.1: Utomhusklimat: Klimatfil för Borlänge, illustrerar temperatur- och relativ fuktighets 

variation över året.  

 

Figur B2.2: Utomhusklimat: Klimatfil för Borlänge, illustrerar temperatur variationer, 

solinstrålning, relativa fuktighetans variation samt slagregnsmängd och dess riktning. 
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Figur B2.3: Inomhusklimat: Klimatfil EN 13788, inställd på inomhustemperatur 20˚C och 

fuktklass 3.  

 

 

Figur B2.4: Väggkonstruktionens riktning, lutning samt höjd. 
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Figur B2.5: Ytövergångskoefficienter för väggkonstruktionerna. 

 

 

Figur B2.6: Beräkningsperiod samt tidssteg för väggkonstruktionerna.  
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Figur B2.7: Numerik för väggkonstruktionerna. 

 

Figur B2.8: Luftspaltsinställning för väggkonstruktioner. 
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Bilaga 3. Väggkonstruktioner 

 

Figur B3.1: Timmerstomme med lerklining. Uppbyggnad av väggkonstruktion som illustrerar 

väggen utan tilläggsisolering. 

 

Figur B3.2: Timmerstomme med lerklining. Begynnelsevillkor för konstruktion utan 

tilläggsisolering. 
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Figur B3.3: Timmerstomme med mineralull och diffusionsspärr. Uppbyggnad av väggkonstruktion 

A.1. 

 

 

Figur B3.4: Timmerstomme med mineralull och diffusionsspärr. Begynnelsevillkor för A.1. 
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Figur B3.5: Timmerstomme med mineralull och ångbroms. Uppbyggnad av väggkonstruktion A.2. 

 

 

Figur B3.6: Timmerstomme med mineralull och ångbroms. Begynnelsevillkor för A.2. 
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Figur B3.7: Timmerstomme med mineralull och ångbroms (varierande ånggenomgångsmotstånd). 

Uppbyggnad av väggkonstruktion A.3. 

 

 

Figur B3.8: Timmerstomme med mineralull och ångbroms (varierande ånggenomgångsmotstånd). 

Begynnelsevillkor för A.3. 

 



B3.5 

 

Figur B3.9: Timmerstomme med träfiberisolering och diffusionsspärr.  Uppbyggnad av 

väggkonstruktion A.4. 

 

Figur B3.10: Timmerstomme med träfiberisolering och diffusionsspärr. Begynnelsevillkor för A.4. 
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Figur B3.11: Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms. Uppbyggnad av 

väggkonstruktion A.5. 

 

Figur B3.12: Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms. Begynnelsevillkor för A.5. 
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Figur B3.13: Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms (varierande 

ånggenomgångsmotstånd). Uppbyggnad av väggkonstruktion A.6. 

 

Figur B3.14: Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms (varierande 

ånggenomgångsmotstånd). Begynnelsevillkor för A.6. 
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Figur B3.15: Timmerstomme med mineralull och diffusionsspärr. Uppbyggnad av 

väggkonstruktion B.1. 

 

 

Figur B3.16: Timmerstomme med mineralull och diffusionsspärr. Begynnelsevillkor för B.1. 
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Figur B3.17: Timmerstomme med mineralull och ångbroms. Uppbyggnad av väggkonstruktion B.2. 

 

 

 

Figur B3.18: Timmerstomme med mineralull och ångbroms. Begynnelsevillkor för B.2. 
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Figur B3.19: Timmerstomme med mineralull och ångbroms (varierande ånggenomgångsmotstånd). 

Uppbyggnad av väggkonstruktion B.3. 

 

 

 

Figur B3.20: Timmerstomme med mineralull och ångbroms (varierande ånggenomgångsmotstånd). 

Begynnelsevillkor för B.3. 
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Figur B3.21: Timmerstomme med träfiberisolering och diffusionsspärr. Uppbyggnad av 

väggkonstruktion B.4. 

 

 

 

Figur B3.22: Timmerstomme med träfiberisolering och diffusionsspärr. Begynnelsevillkor för B.4. 
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Figur B3.23: Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms. Uppbyggnad av 

väggkonstruktion B.5. 

 

Figur B3.24: Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms. Begynnelsevillkor för B.5. 
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Figur B3.25: Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms (varierande 

ånggenomgångsmotstånd). Uppbyggnad av väggkonstruktion B.6. 

 

 

Figur B3.26: Timmerstomme med träfiberisolering och ångbroms (varierande 

ångenomgångsmotstånd). Begynnelsevillkor för B.6. 
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