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Abstract

Moisture problems in unventilated winds of newly built
apartment buildings

Robin de Joung

Low ventilated cold winds have previously shown to fare better when it comes to
moisture balance. Recent fire requirements has led to that several major construction
firms have abandoned the use of ventilation at the eaves, this has led to attics with
very limited ventilation. Although these winds should cope well with humidity over
their lifespan, it have emerged moisture damages to new buildings with this kind of
wind. The reason for this is believed to be large quantities of construction moisture
that low ventilated winds can’t get rid of.
This thesis was commissioned by AK-Konsult Indoor Air AB and has audited the cold
wind structures from a building built in Örebro with proven moisture problems in the
programs WUFI and WUFI-Bio.
The study shows that the winds in their current situation are risk structures which
are in great need of initial help from dehumidifiers to get rid of trapped construction
moisture.
There is uncertainty over how long you should dehumidify the structures, therefore
more extensive measurements should be done.
The recommendation to is to dehumidify the structures until they certainly have got
rid of a large portion of the initial construction moisture. A more long lasting solution
is to evaluate the construction type to evade the issue.
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Sammanfattning 

Lågventilerade kallvindar har tidigare visat sig klara sig bättre fukttekniskt. Senare tids 

brandkrav har lett till att flera av de stora byggbolagen i viss mån frångått att använda sig av 

takfotsventilering, vilket har lett till begränsat ventilerade vindar. Trots att dessa vindar ska 

klara sig väl fukttekniskt så har det uppstått fuktskador på nybyggda hus som använder sig av 

denna typ av vind. Anledningen till detta antas vara för stora mängder byggfukt som de 

lågventilerade vindarna inte klarar av att göra sig av med. 

Detta examensarbete har på uppdrag av AK-Konsult Indoor Air AB granskat 

kallvindskonstruktioner från ett bygge uppfört i Örebro med påvisade fuktproblem i 

programmen WUFI och WUFI-Bio.   

Studien påvisar att vindarna i dagsläget är riskkonstruktioner vilka är i stort behov av initial 

hjälp med avfuktare för att bli av med innesluten byggfukt. 

Det råder osäkerhet över hur lång tid man bör avfukta konstruktionerna, därför bör man göra 

mer omfattande mätningar för att säkerställa vilka avfuktningstider som krävs. 

Rekommendation till är att avfukta konstruktionerna tills man säkert har fått bort en stor del av 

byggfukten. En mer långsiktig rekommendation är att utvärdera själva konstruktionstypen för 

att komma undan problemet. 

Nyckelord: Examensarbete, kallvind, WUFI, WUFI-Bio, Wärme Und Feuchte Instationär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Förord 

Denna studie är utfört som ett examensarbete inom utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet 

i byggteknik, Uppsala Universitet, vårterminen 2015. 

Syftet med denna rapport har varit att utvärdera en ny typ av kallvindskonstruktion. Arbetet är 

utfört på uppdrag av AK-Konsult Indoor Air AB. 

Arbetet har visat sig mycket intressant och lärorikt. Att få jobba i ett verkligt projekt mot ett 

existerande problem har ökat mitt intresse för området och gett mig stor inblick i hur man 

arbetar som konsult med fuktutredningar i verkligheten. 

Jag vill tacka: 

Johan Tannfors, handledare på AK-Konsult Indoor Air AB 

Ingela Bjurhager, ämnesgranskare på Uppsala Universitet 

Erik Kjellberg, JM AB, för tillgång till ritningar§
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Terminologi 

Beskrivning av termer som förekommer i rapporten. 

Relativ fuktighet, RF, Relative humidity, RH 

Kvoten mellan luftens aktuella fuktinnehåll och mättnadsvärdet (mättnadsånghalt) för aktuell 

temperatur.
1
 

Fukttillskott 

Fukttillskottet kan defineras som skillnaden i aktuell ånghalt jämfört uteluftens ånghalt.
2
 

Vattenånghalt, ånghalt 

Mängden vattenånga i en luftmängd.
 3

 

Fuktkvot 

Förhållandet mellan vikten vatten i ett material i relation till vikten torrt material.
 4

 

Råspont 

Råspont är brädor som är spontade så de kan gripa in i föregående och efterföljande bräda (kila 

ihop).
5
 

U-värde 

U-värdet är det totala värmemotståndet genom en konstruktion.
 6
 

Avfuktare 

Används för att minska ånghalten i luften. Finns i två olika utföranden: sorptionsavfuktare och 

kylavfuktare.
7
 

Byggfukt 

Byggfukt defineras som den initiala mängd vatten som måste avges för att byggnadsdelen eller 

materialet skall komma i fuktjämnvikt med luften i sin omgivning.
8
 

Omsättning per timme, oms 

Antalet rumsvolymer luft som byts ut per timme.  

                                                           
1
 Fukthandboken, L.E. Nevander, B. Elmarsson, s.238, 41:4 

2
 Fakta om fukt, SP 

3
 Fakta om fukt, SP 

4
 Fakta om fukt, SP 

5
 Råspont, Vad är råspont? 

6
 Fukthandboken, L.E. Nevander, B. Elmarsson, s.305, 61:1 

7
 Luftavfuktare, Energimyndigheten 

8
 Fukthandboken, L.E. Nevander, B. Elmarsson, s.280, 51:41 
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Inledning 

1 Bakgrund 

Fukttekniskt har det tidigare visats att begränsat ventilerade vindar är den vindstyp som 

fungerar bäst ur fuktsynpunkt
9
. Nya brandkrav från Boverkets Byggregler (BBR) har 

medfört att det idag utförts kallvindar utan takfotsventilation
10

. Dessa vindar ventileras då 

endast genom taknocksventilation vilket även medför en lägre luftomsättning jämfört med 

tidigare kallvindstyper. 

 

I flera nybyggda flerbostadshus uppförda i Örebro har det uppkommit hög relativ fuktighet i 

vindsutymmet. Detta har medfört problem med svällande råspont och kommer med stor 

sannolikhet leda till mögelpåväxt om det inte åtgärdas.  

 

Konstruktionerna anses vara dimensionerade för att klara de naturliga fuktförhållanderna 

under sin livslängd
11

, men det uppstår problem i och med att konstruktionen upplever ett för 

högt fuktillskott till följd av s.k byggfukt. Denna byggfukt anses komma från flera källor, 

varav främst: torkande puts och betong, fuktutfällning från gasolvärmare men även från 

rådande klimatförhållanden. Eftersom vindarna är av typen lågventilerade klarar de inte av 

att göra sig av med denna byggfukt på egen hand. 

 

I denna studie undersöks konstruktionerna samt hur man ev. kan undkomma fuktproblemen. 

En lösning som används idag är att man initialt använder sig av avfuktare, men här råder det 

stor osäkerhet kring hur länge man borde använda sig utav dessa. 

 

Varierade beräkningar på en standardiserad typ av vinds konstruktion kommer att utföras i 

programet Wärme Und Feuchte Instationär (WUFI). Detta är ett program som används av 

en stor del av branschen och har visat sig prakiskt tillämpbart. 

 

Utfallet från denna undersökning kommer vara en del av ett större utfall som drivs av 

företaget AK-Konsult. Studien resulterar förhoppningsvis i åtgärdsförslag som kan 

förhindra eller till stor del ta bort problemen med fukt och fastställa vilka fuktkällor det är 

som är de största bovarna. Detta kommer slutligen leda till en uppskattning om hur länge 

det är rimligt att använda sig av avfuktare i denna typ av konstruktion. 

 

1.1 Målformulering 

Detta arbete inriktar sig på att i en modell konstatera hur stora de intiala problemen med 

fuktbalansen är i dessa vindar, samt hur detta varierar med faktorer så som geografisk 

placering, årstid och omsättningar per timme.  

 

 

                                                           
9
 Hur ska vindar ventileras?, L. Tobin, I. Samuelson, lth 

10
 Boverkets byggregler, avsnitt 5 brand, 5:535 

11
 J. Tannfors, AK-Konsult 
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1.2 Avgränsningar 

Denna undersökning inriktar sig på fuktförhållanden hos kalla uteluftsventilerade 

vindskonstruktioner baserade på en ritning av en typkonstruktion som tillhandahållits av JM 

AB. Dessa vindskonstruktioner har sammanfattats till en typkonstruktion som används i 

beräkningarna, denna konstruktion efterliknar även i hög grad de vindar som upplevt 

fuktproblem. Beräkningar är begränsade till programmet WUFI. Den geografiska 

placeringen av vinden i programmet har varierats mellan Stockholm, Lund och Luleå för att 

ge en stor spridning mellan klimat inom landet. Beräkningsstart har varierats mellan 

årstiderna: januari, mars, augusti och oktober. Konstruktionen är riktad åt norr då detta 

anses vara det mest utsatta fallet då konstruktionen utsätts för minst värmestrålning 

(värmestrålning är en hjälpande faktor). 

 

En fullständigt korrekt bedömning när det gäller avfuktning kan inte göras då kunskapen för 

att göra dynamiska beräkningar med WUFI inte besitts, dessa har därför förenklats. 

 

1.3 Lösningsmetoder 

Detta problem har beräknats med programmet WUFI samt tillägget WUFI-Bio för att få en 

uppskattning om hur stor risken för påväxter är i dessa konstruktioner. Programmet WUFI 

har tidigare lärts ut i utbildningen inom kurserna byggteknik 2 och 3 och används även av 

AK-konsult. Ritningar över typkonstruktioner har tillhandahållits av JM AB. Tillgång till 

preliminär internrapport och fuktloggning har tillhandahavits av AK-Konsult. 
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Nulägesbeskrivning 

1.4 Företaget 

Denna undersökning är gjord tillsammans med och med hjälp av AK-Konsult Indoor Air 

AB. AK-Konsult är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom fukt och innemiljö som är 

specialiserade på skadeutredningar, projektering och mätuppdrag för att skapa en bättre 

inomhusmiljö för fastighetsägare. Företaget ägs av Polygon Sverige AB. 

 

1.5 Uppdraget 

Uppdraget är ett konsultuppdrag som AK-Konsult tagit upp för att komma fram till hur 

dessa vindar fungerar fukttekniskt. Detta skall slutligen av AK-Konsut leda till en 

rekommendation hur vindarna skall uppföras. 

 

1.6 Utförandesätt 

Projeket är upprättat hos Uppsala Universitet och AK-Konsult i Librobäck, Uppsala. Då 

AK-Konsult inte kunde tillhandahålla kontorsplats har projeket utförts på privat arbetsplats 

samt så har universitetets licenser för WUFI och WUFI bio använts. USB-minne och 

experthjälp från handledare har tillhandahållits. 
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Teoretisk bakgrund 

2.1 Begränsat uteluftsventilerade kallvindar 

Ett kallt tak innebär att taket är uteluftsventilerat och att vindsbjälkaget är tätt och isolerat, 

vilket gör att vinden ligger utanför husets klimatskal. Detta leder till ett utrymme under 

yttertaket vars temperatur efterliknar uteklimatet. Yttertaket består vanligen av träpanel 

täckt med papp, plåt eller takpannor. Tidigare har även asbestcementskivor förekommit.
12

 

 

Eftersom både vindens överyta och vindsbjälklaget är täta ventileras luften i vinden in 

genom takfoten och taknocken. Den mest påtagliga drivkraften för luftens omväxling blir 

tryckskillnaden som kommer av utomhusluftens hastighet (ibland styrs även detta med 

fläktar) samt till viss del termisk drivkraft. Ju tjockare isolering man använder sig av i 

vindsbjälklaget, desto mindre påverkas klimatet på vinden av inomhustemperaturen.
13

 

Eftersom utomhusluftens hastighet är den drivande kraften påverkas således fuktbalansen 

kraftigt beroende på väder och husets placering. 

 

Anledningen till att man traditionellt har byggt kalla ventilerade tak är för att hålla vinden 

kall och på så vis förhindra ojämn snösmältning och istappsbildning. Idag är dock alla 

vindar så pass välisolerade (för att uppnå minskad energiåtgång) att ventilationen inte 

behövs för att hålla taket kallt, och man borde därför till större del separera hustak beroende 

på ventilationsgrad. Det har visat sig att välisolerade tak med lägre ventilationsgrad klarar 

sig bättre. Men detta förutsätter att mängden byggfukt som innesluts är minmal, då dessa 

vindar inte kan ventilera ut fukt i samma utsträckning (på grund av ett lägre luftflöde). En 

stor fara vid tilläggsisolering av befintliga vindar är att vindsbjälklaget är otätt och fukt som 

inte kan ventileras ut då läcker in i vinden.
14

 

 

2.2 Fuktkällor 

Naturliga fuktkällor som en byggnad utsätts för kan generellt delas upp i dessa kategorier: 

 Regn, snö, slagregn 

 Luftfukt 

 Byggfukt 

 Vatten i och på mark (ej aktuell för vind) 

 Läckage från installationer (ej förutsägbart och således ej aktuellt vid 

dimensionering)
15

  

 

 

 

 

                                                           
12

 Fukthandboken, L. E. Nevander, B. Elmarsson, s.86, 31:3 
13

 Fukthandboken, L.E. Nevander, B. Elmarsson, s.100, 31:41 
14

 Hur ska vindar ventileras?, L. Tobin, I. Samuelson, lth 
15

 Fukthandboken, L.E Nevander, B.Elmarsson, s.271, 51:1 



 

9 
 

2.2.1 Regn, snö, slagregn 

Vanligt vertikalt fallande regn spelar mycket liten roll för taket ur fuktsynpunkt, förutom 

att det ska vara tätt. Däremot är slagregn en stor fara, då regn som träffar konstruktionen 

med en vinkel träffar konstruktionsdelar som inte är konsturerade att stå emot regn på 

samma vis som takets yta. Slagregn defineras som den del av regnet som träffar en vertikal 

yta.  

 

Att bestämma den exakta mängden regn som träffar en konstruktion från sidan är mycket 

svårt, då många faktorer, såsom vindhastighet, nederbörd, fallhastighet, fasadmaterial och 

strömningsbilden runt huset påverkar. På grund av detta använder sig stationära 

fuktberäkningar därför av uppmätta årliga fria slagregnsmängder för olika platser. 

Strömningsbilden runt huset (fyrhörningt) leder till att husets hörn är mycket mer utsatta 

för slagregn än mitten på fasaderna. 

 

Snö är främst av betydelse när det gäller bärförmåga, samt att det kan blockera 

avrinningsvägar och leda till stående vatten. Viss risk finns att snö blåser in i 

konstruktionen genom otätheter och ventilationsspringor.
16

 

 

2.2.2 Luftfukt - luftfuktighet 

Fuktigheten i luft redovisas antingen genom vattenånghalten eller den relativa fuktigheten 

för en viss temperatur. Vattenånghalten redovisas som ett värde i gram fukt per kubikmeter 

luft medans den relativa fuktigheten motsvarar kvoten för det aktuella fuktinnehållet mot 

mättnadsvärdet för den aktuella temperaturen. Hur mycket fukt luft kan innehålla varierar 

med temperaturen, där varmare luft kan innehålla mer fukt än kallare. 

 

Fuktigheten i luft utomhus redovisas genom uppmätta meteorologiska data för en viss 

geografisk plats. Luftens ånghalt visar mycket större variation för olika geografiska platser 

än den relativa fuktigheten. Detta leder till (för Svenska förhållanden) att ånghalten kan 

vara ca 3ggr högre på sommaren än på vintern trots att den relativa fuktigheten är lägre på 

sommaren. 

 

Luftfuktigheten inomhus beror på utomhusluftens ånghalt, fuktproduktionen inhomus 

(tillskott) samt ventilationssystemets storlek (antalet luftomsättningar per timme, oms). 

Fuktproduktionen inhomhus kan variera mycket i olika byggnader, främst p.g.a. brukarnas 

användarmönster och är således svår att uppskatta. Olika saker som bidrar till ökad 

fuktproduktion är t.ex. avdunstning (människor, växter), disk, tvätt, matlagning och 

bad/dusch. Fuktproduktionen i ett småhus kan uppskattas till 10 kg/dygn och lägenhet i 

flerbostadshus 6kg/dygn.
17

 

 

                                                           
16

 Fukthandboken, L. E. Nevander, B. Elmarsson, s.271, 51:2 
17

 Fukthandboken, L. E. Nevander, B. Elmarsson, s.274, 51:3 
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2.2.3 Byggfukt 

Byggfukt defineras som den initiala mängd vatten som måste avges för att byggnadsdelen 

eller materialet skall komma i fuktjämnvikt med luften i sin omgivning. Tiden det tar för 

byggfukten att avlägsnas beror kraftigt på rådande relativ luftfuktighet och luftomsättning. 

 

Byggfukt kan komma från olika källor så som: 

 Inneslutet regn 

 Material som avger fukt under härdningsprocessen, såsom betong, puts och 

lättbetong. 

 Material som sugit upp vatten under förvaring.
18

 

 

Utöver detta kan det även förekomma andra fuktkällor under byggtiden såsom gasol som 

används vintertid för att betong och puts ska hålla tillräcklig temperatur under 

härdningsprocessen. Vilket kan leda till ökade fukthalter i konstruktionen. Gasol tillför 

ungefär 15% av sin volym som fukt (kommer som biprodukt i förbränningsprocessen), 

detta leder till ett tillskott på ungefär 2 g vatten per kg luft.
19

 

 

2.3 Fukttransport 

Fukt (i ångfas) kan transporteras på tre oilka sätt: 

 Diffusion, innebär att vattenmolekyler rör sig i riktning mot avtagande koncentration 

(utjämning). 

 Konvektion, innebär att fukten transporteras med luften som transporterande 

medium. 

 Effusion och termodiffusion, typer av diffusion som har marginell betydelse. 

 

Fukttransport (i vätskefas) sker genom drivkrafterna: 

 Tyngdkraft 

 Vattenövertryck 

 Vindtryck 

 Kapillära krafter
20

 

 

2.4 Mögel och påväxt 

När byggnadsmaterial blir fuktskadat eller under lång tid utsätts för hög fuktnivå innebär 

detta att mikroorganismer såsom mögel, jästsvampar och röta samt bakterier kan växa. Om 

byggnadsmaterial angrips råder det stor risk att innemiljön påverkas negativt i form av 

skadlig luft vilket kan leda till ohälsa hos personer som vistas i byggnaden. Vissa svampar, 

såkallade rötsvampar orsakar röta vilket leder till att hållfastheten kan försämras drastisk 

hos virket.
21

 

 

                                                           
18

 Fukthandboken, L. E. Nevander, B. Elmarsson, s.280, 51:4 
19

 Gasol på byggarbetsplatsen, AGA Gas AB 
20

 Fukthandboken, L. E. Nevander, B. Elmarsson, s.258, 43:3 
21

 Mögel och rötsvamp i byggnader, SP 
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Mögel i hus förekommer oftast i krypgrundar eller uteluftsventilerade vindar. Det har visats 

att ohälsa är vanligare i byggnader där fukt och mögelproblem förekommer. Men förekomst 

av mögel i en byggnad betyder inte att inomhusluften blir skadlig per automatik.
22

 

 

Antalet mögelceller som förekommer i utomhusluften varierar efter årstiderna på året. Lägst 

halter finns under vinter och våren, medans högst halter nås under sommar och vår.
23

 Detta 

innebär att risken för påväxt är påtagligt högre om en hög relativ fuktighet nås under 

årstiderna sommar/höst än vinter/vår. 

 

2.5 Expanderande trä 

Fuktkvoten i trä strävar alltid efter att ställa sig i jämnvikt med den relativa luftfuktigheten i 

omgivningen, detta samband kan anges med en så kallad sorptionskurva. Dessa 

sorptionskurvor skiljer sig för olika typer av trä, men är av samma karaktär. En ökad 

fuktkvot innebär att träet expanderar och vice versa. En fuktkvot på ca 30% motsvarar att 

träet är fuktmättat, uppnås vid närmare 100% RF.
24

 

 

Svenska trätyper (furu och gran) har generellt de expanderande värdena (ca.) 8% 

tangentiellt (längs årsringarna), 4% radiellt (tvärs årsringarna) och 0,3% axiellt (stammens 

längdriktning) och en total volymändring på 12%. Man kan räkna med en genomsnittlig 

rörelse (krympning eller svällning) på 0,25% per procentenhet ändring av fuktkvoten.
25

 

 

2.6 Wärme Und Feuchte Instationär, WUFI 

Mjukvaran WUFI är utvecklat vid Fraunhofer Institut für Bauphysik i Tyskland. Den 

svenska versionen är utvecklad hos Lunds Tekniska Universitet. WUFI används för fukt-

övergångs beräkningar i flerskikts byggnadskomponenter i naturliga miljöer och har till stor 

utsträckning ersatt den tidigare metoden med glaserberäkningar.
26

 

 

2.7 Luftavfuktning 

Att avfukta luft kan göras på två olika vis: antingen genom att höja temperaturen i luften 

eller att extrahera fukt från luften med en avfuktare. Att avfukta luft genom att höja 

temperaturen väldigt mycket energi och det är därför betydligt bättre att använda sig av 

avfuktare ur ett kostnadsperspektiv. 

 

Avfuktare finns i två olika utföranden: sorptionsavfuktare och kondensationsavfuktare.  

 

Sorptionsavfuktare fungerar genom att fuktig luft dras igenom ett fuktabsorberande 

material, oftast någon typ av kisel. Därefter återförs luften till rummet med en lägre 

luftfuktighet. Sedan kan fukten värmas ut ur det absorberande materialet. 

                                                           
22

 Så mår våra hus, Boverket 
23

 Mögel inomhus och hälsorisker, R. Rylander 
24

 Fuktinnehåll och sorptionskurvor, Träguiden 
25

 Träbyggnad, K. Axelsson, P. Kalliaridis, s.19-20, tabell 2.2 
26

 WUFI index, Wufi 
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Kondensationsavfuktare fungerar genom att luften kyls ner i ett aggregat tills att dess 

daggpunkt nås (över 100% RF). När luft kyls ner över dess daggpunkt så fäller luften ut 

fukt då mättnadsånghalten sjunker med luftens temperatur. Därefter värms luften upp och 

förs tillbaka, då med ett lägre fuktinnehåll. 

 

Dessa två utföranden har både för och nackdelar. Kondensationsavfuktare fungerar dåligt 

under ca +15°C men klarar oftast av att extrahera en större mängd fukt vid högre 

temperaturer. Sorptionsavfuktare fungerar däremot bra vid alla temperaturer. 

 

Mängden fukt som en avfuktare kan extrahera ur luften beror på både temperatur och 

luftens aktuella luftfuktighet.
27

 
28

 

 

2.8 Klimatdata 

Klimata som används är standardklimatdata i programmet som är sammanställt från LTH 

(Lunds Universitet). Datan är medelklimatdata mellan åren 1995 till 2005 med 

extremperioder uteslutna. 
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 Luftavfuktare, Energimyndigheten 
28

 Sorptionsavfuktare, lfs AB 
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2.9 WUFI-Bio 

WUFI-Bio är ett tillägg till WUFI. WUFI-Bio är ett analysverktyg som används för att 

bestämma risken för mögelpåväxt i utsatta konstruktionsdelar. Detta program används 

främst för att bestämma risken för påväxt.
29

 

 

WUFI-Bio använder sig av ett system kallat Mould Index vilket rangordnar mängden 

påväxt i sex steg. 

 

Index: Beskrivning: 

0: ingen påväxt. 

1: påväxt synlig under mikroskop. 

2: Måttlig påväxt synling under mikroskop, 10% täckning. 

3: En del påväxt synligt med blotta ögat. 

4: visuell påväxt större än 10% 

5: täckning större än 50%. 

6: Fullständig påväxt, 100% täckning.
30

 

 

WUFI-Bio använder sig av 3st ’indikationslampor’ för att göra en enkel bedömning om 

erhållna nivåer ligger inom rimliga riktlinjer.  Dessa kan användas för att göra en 

bedömning om konstruktionen är acceptabel eller inte (under nordiska förhållanden). 

 

Acceptabel nivå ’grön lampa’  tillväxt under 50mm/år 

Osäker nivå ’gul lampa’  tillväxt mellan 50mm/år och 200mm/år 

Oacceptabel nivå ’röd lampa’  tillväxt över 50mm/år 

  

                                                           
29

 WUFI-BIO info, Wufi 
30

 Mögelpåväxt, H. Viitanen, A.C Ritschkoff 
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Indata för beräkningar och generella antaganden 

3.1 Bakgrund och indata objektet 

Modelleringen i dessa beräkningar är baserade på en typkonstruktion, konstruktionen är en 

standardkonstruktion. Tillgängliga handlingar för denna innefattar sektionsritnigar över 

vind, diverse monteringsdetaljer samt planritning. Se Bilaga 3 och 6. 

 

Konstruktionen har ingen takfotsventilation, den enda ventilationen består av s.k 

’kinahattar’ (ventilationsrör med regnskydd) som sitter med jämna mellanrum längst taket. 

Dessa leder till mycket begränsad ventilation i konstruktionen, hur många omsättningar per 

timme detta innebär är svåruppskattat och varierar kraftigt med vädret, c.a. 0,1 oms.
31

 

 

Fasaden på huset har putsats vintertid, gasolvärmare har då använts innanför inplastad 

ställning för att putsen ska hålla rätt temperatur under härdning. Antagningsvis har en del av 

fuktproduktionen från denna läckt in på vinden genom otätheter. 

 

Konstruktionen har upplevt resningar av råsponten under pappen, dessa har skett i större 

grad åt väst i konstruktionen, se Bilaga 3 och 4. Ingen mikrobiell påväxt har kunnat 

observeras, men eftersom det är ett nybyggt objekt är detta inte väntat. Efter att 

konstruktionen avfuktats i ca. en månad kunde viss synlig nedång av resningen på råsponten 

ses. 

 

Kondens har även förekommit på insidan av takluckorna, högsta uppmätta fuktkvot i 

råsponten varierade mellan 19 till 22%, detta motsvarar en relativ fuktighet på över 75%
32

. 

 

3.2 Beräkningsmässiga förutsättningar 

WUFI (Pro) 5.1.0.559.DB.24.71 har använts. 

WUFI-Bio RC 3.1.2.12 har använts. 

Konstruktionen är förenklad från verkligheten för att möjliggöra endimensionell beräkning 

(ett snitt genom konstruktionen). Inga 2 d detaljer har modellerats. 

 

3.3 Ökad mängd byggfukt 

Betongbjälklaget har tillförts en uppfuktning på 5cm i ytan med 96% RF, resterande 

betongkonstruktion har 95% RF. Detta innebär en ökning på 10 [kg/m
3
] vatteninnehåll. 

Detta görs för att få ett inslag från torkande puts, vilket inte kan modelleras då 

konstruktionen är modellerat som ett genomsnitt tvärsigenom taket. 

 

3.4 Konstruktionens uppbyggnad i WUFI 

200 mm betongbjälklag, VCT 0,5. 

50 mm betongbjälklag, VCT 0,5. 

                                                           
31

 J. Tannfors, AK-Konsult 
32

 Fuktinnehåll och sorptionskurvor, Träguiden 
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500 mm isolering (Isover GW, ʎ= 0,035). 

90 mm luft, 0,1oms. 

22 mm råspont av furu. 

1 mm takduk (PVC Roof Membrane) 

 

U-värde för konstruktionen blir 0,061 W/m
2
K 

 

3.5 Materialdata 

Alla materialdata är hämtade från programmets biblotek, Se Bilaga 1. 

 

3.6 Luftläckage 

Luftläckage från bostaden är satt till 0 då platsgjutna betongbjälklag förutsätts vara mycket 

täta. 

 

3.7 Luftomsättning 

Antalet omsättningar per timme leder till stora skillnader  i beräkningarna. Eftersom detta 

måste anges som ett konstant värde i beräkningarna är detta av stor betydelse. Jämförelse 

har gjorts mellan 0,01, 0,1, 1 och 3 oms för att påpeka skillnaden, men 0,1 har använts som 

standard i beräkningarna. För att korrekt bestämma detta värde skulle omfattande mätningar 

behöva göras i verkligheten då det är i princip omöjligt att säkerställa beräkningsmässigt  

p.g.a. för många osäkerhetsfaktorer. 

 

3.8 Bevakningspositioner 

WUFI använder sig av ’bevakningspositioner’. Det är alltså från dessa punkter man får ut 

beräknade värden. Positionen som används för redovisade beräkningar har placerats på 

råspontens insida då det i verkligheten visade sig vara den mest kritiska positionen. 

 

3.9 Klimat 

Beräkningarna i programmet har gjorts vid geografiska platserna: Stockholm, Lund och 

Luleå, vilka funnits tillgängliga från programmets klimatdata. Se Bilaga 2 för summering av 

klimatdata. 

 

Inomhustemperaturen sätts till 21°C med fuktklass 2. Fuktklasser finns i steg 1-4 där varje 

steg innebär en ökning på 2 [g/m
3
] fuktillskott [min 2, max 8]

33
. Vi väljer klass 2 ( 4 [g/m

3
] 

), vilket motsvarar den högsta belastningen för lägenheter i flerbostadshus. Fukttillskottet i 

lägenheter varierar mellan 1,5-4 [g/m
3
]
34

 

 

                                                           
33

 WUFI Pro Manual, WUFI 
34

 Fukthandboken, L. E. Nevander, B. Elmarsson, s.278, 51:32 
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3.10 Tidssteg 

Tidsteg i beräkningarna väljs till 1 timme, vilket ger tillräckligt antal iterationer för våra 

behov. (ca. 8000st per år och fall) 

 

3.11 Beräkningsstart 

Beräkningsstart har varierats mellan månaderna januari, mars, augusti och oktober. Detta 

görs för att den initiala ånghalten i luften varierar över året. Beräkningarna görs över ett års 

cykler. Beräkningsstarten har även stor betydelse när det gäller risken för påväxt i 

konstruktionen. 

 

3.12 Konstruktionsvinkel 

Konstruktionen har vänts åt norr då detta läge får minsta möjliga påverkan av solstrålning 

(mest utsatta fallet), solstrålning är en hjälpande faktor, då ökad temperatur leder till att 

mättnadsånghalten sänks. Se Bilaga 2 för solinstålning. 

 

3.13 WUFI-Bio 

Substrate Class väljs till Class I (standardförutsättning). Initial relativ fuktighet i sporerna 

väljs till 50% (standardförutsättning). 

 

3.14 Indata för avfuktare 

Eftersom vi inte vet vilken avfuktare som används, använder vi data för en avfuktare från 

energimyndigheten. 2007 gjorde energimyndigheten tillsammans med SP en jämförelse av 

tio olika avfuktare. Denna undersökning visade att värderna i produktdatabladen för dessa 

konsekvent avvek från verkligheten, vi väljer därför att använda oss av data från sveriges 

provnings- och forskningsinstitut (SP) eftersom det är den enda säkerställda datan vi har.  

 

Eftersom temperaturerna på vinden varierar mellan plus och minusgrader måste vi använda 

oss av en sorptionsavfuktare. Av de testade avfuktarna var endast en en sorptionsavfuktare 

(Munters Homedry 11Y). Vi bortser från energi-effektiviteten på denna och bryr oss endast 

om hur mycket den kan avfukta per dygn:
35

 

  

                                                           
35

 Luftavfuktare, Energimyndigheten 
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Tabell 3.1, Avfuktning, Munters Homedry 11Y, SP 

RF [%] Temp [°C] Mängd fukt 

per dygn [liter] 

Energiförbrukning 

per dygn [kWh] 

60 22 19,5 21 

90 22 24,1 21 

90 15 18,8 20,8 

90 10 17,2 21,3 

90 5 13,9 21,3 

Luftflöde: 163 m
3
 per timme 

 

 

 

3.15 Beräkningsmässigt genomförande 

 

 Indata för konstruktionen och materialval analyseras. 

 Vinden modelleras som den ser ut med fyra olika månader för beräkningstart och 3 olika 

geografiska platser, vilket ger tolv olika fall i WUFI. Tar fram rådata och grafer över RF 

– temperatur. 

 Alla fall analyseras i WUFI-Bio. 

 Beräkning jämförelse fall med 0,01 oms, 1 oms och 3 oms i Lund. 

 Beräkning utan betongbjälklag för jämförelse. 

 Uppskattning av avfuktning. 
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Resultat - beräkning 

4.1 Inledande beräkning, tolv fall 

Tabell 4.1, Stockholm 1år 0,1oms 

Beräkningsstart Totalt 

vatteninnehåll 

start [kg/m
2
] 

Totalt 

vatteninnehåll  

slut [kg/m
2
] 

RF max 

[%] 

WUFI-Bio 

[mm] 

Mould 

index [-] 

januari 32,81 26,21 86 51,45 0,130 

mars 32,81 26,46 82 14,10 0,025 

augusti 32,81 25,66 87 54,00 0,140 

oktober 32,81 26,02 89 89,70 0,380 

 

Tabell 4.2, Lund 1år 0,1 oms 

Beräkningsstart Totalt 

vatteninnehåll 

start [kg/m
2
] 

Totalt 

vatteninnehåll  

slut [kg/m
2
] 

RF max 

[%] 

WUFI-Bio 

[mm] 

Mould 

index [-] 

januari 32,81 26,49 87 54,50 0,145 

mars 32,81 26,73 83 15,00 0,030 

augusti 32,81 26,07 87 52,25 0,135 

oktober 32,81 26,21 90 113,50 0,705 

 

Tabell 4.3, Luleå 1år 0,1 oms 

Beräkningsstart Totalt 

vatteninnehåll 

start [kg/m
2
] 

Totalt 

vatteninnehåll  

slut [kg/m
2
] 

RF max 

[%] 

WUFI-Bio 

[mm] 

Mould 

index [-] 

januari 19,99 17,35 78 0 0 

mars 32,81 26,45 83 17,50 0,030 

augusti 32,81 26,06 88 69,65 0,225 

oktober 32,81 26,27 89 79,30 0,290 
Notering: Avikelse fås i januari, kommer av väldigt låga utomhustemperaturer. 

 

4.2 Analys av inledande fall 

Av både den höga relativa fuktigheten och antalet mm som uppnås i WUFI-Bio kan vi 

snabbt konstatera att vinden ligger i riskzonen för fuktskador redan i ett beräkningsmässigt 

skede. Hur bra vinden klarar sig med hänseende på mögelrisk har inte så mycket att göra 

med det geografiska läget som det har att göra med tidpunkten den blev uppförd, vilket 

uppenbarligen är den största faktorn när det gäller mögelpåväxt. Vi kan konstatera vi får ca 

4,5 -7,5 gånger mer omfattande påväxt i oktober månad än mars månad. Den högre halten 

sporer i luften i kombination med tiden byggnaden ligger över den kritiska kurvan skapar 

stora problem. Se Bilaga 5 för representativa kritiska kurvor. 
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Vi kan även dra slutsatsen att vindskonstruktionen rätt genomgående håller en mycket hög 

relativ luftfuktighet, vilket inte gör det förvånande att råsponten hade expanderat så pass 

mycket att taket hade buktat sig (se bilder Bilaga 4).  

 

Mycket av vindens fuktproblem verkar helt enkelt bottna i att vinden inte klarar av att göra 

sig av med tillräckligt mycket innesluten byggfukt, inom loppet av ett helt år har vinden i de 

flesta fall bara gjort sig av med ca 20% av den inneslutna fukten. Detta pekar på behovet av 

initial avfuktning för att denna konstruktionstyp ska klara sig.  

 

Om vi även utöver detta förutsätter att det ackumulerat extra fukttillskott ifrån exempelvis 

gasolvärmare så ser vi hur illa ute konstruktionen är. 

 

4.3 Beräkning jämförelse med varierad luftomsättning 

Eftersom månaden oktober i Lund är mest utsatt gör vi beräkningar med varierad 

luftomsättning, 3oms, 1oms och 0,01 oms. 

Tabell 4.4, Lund 1år 3 oms 

Beräkningsstart Totalt 

vatteninnehåll 

start [kg/m
2
] 

Totalt 

vatteninnehåll  

slut [kg/m
2
] 

RF max 

[%] 

WUFI-Bio 

[mm] 

Mould 

index 

oktober 32,81 24,80 82 2,25 0,005 

 

Tabell 4.5, Lund 1år 1 oms 

Beräkningsstart Totalt 

vatteninnehåll 

start [kg/m
2
] 

Totalt 

vatteninnehåll  

slut [kg/m
2
] 

RF max 

[%] 

WUFI-Bio 

[mm] 

Mould 

index 

oktober 32,81 24,38 84 12,80 0,025 

 

Tabell 4.6, Lund 1år 0,01 oms 

Beräkningsstart Totalt 

vatteninnehåll 

start [kg/m
2
] 

Totalt 

vatteninnehåll  

slut [kg/m
2
] 

RF max 

[%] 

WUFI-Bio 

[mm] 

Mould 

index 

oktober 32,81 29,03 91 166,55 1,825 

 

4.4 Analys av fall med varierad luftomsättning 

Vi kan av detta dra slutsatsen att konstruktionen blir mer utsatt om vi sänker luftflödet, dock 

kan 0,01 oms tyckas vara en orimligt låg nivå. Konstruktionen är även i princip problemfri 

med ett ökat luftflöde (3 oms). Vi kan då anta att konstruktionen skulle ha klarat sig mycket 

bättre om den hade haft takfotsventilation (vilket skulle lett till ett ökat luftflöde). 
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4.5 Beräkning av konstruktionen utan betongbjälklag 

Konstruktionen modelleras med 0,1 oms i Lund. 250 mm betongbjälklag byts ut mot 0,013 

mm gipsskiva och en PE-folie. Modellerar inga sammansatta skikt med reglar p.g.a 

tidsåtgång. Syftet med denna beräkning är inte att få något säkerställt resultat utan endast en 

jämförelse för att se hur konstruktionen skulle klara sig med en mindre mängd byggfukt. 

Tabell 4.7, Lund 1år 0,1 oms, nytt bjälklag 

Beräkningsstart Totalt 

vatteninnehåll 

start [kg/m
2
] 

Totalt 

vatteninnehåll  

slut [kg/m
2
] 

RF max 

[%] 

WUFI-Bio 

[mm] 

Mould 

index 

januari 6,24 2,88 82 15,20 0,028 

mars 6,24 3,14 81 4,60 0,008 

augusti 6,24 2,43 80 0,60 0,001 

oktober 6,24 2,38 81 20,55 0,039 

 

4.6 Analys av konstruktionen utan betongbjälklag 

Vi kan här se att risken för mögelpåväxt är betydligt lägre, detta på grund av att 

konstruktionen klarar av att torka ut den ursprungliga byggfukten i mycket större 

omfattning. Men konstruktionen håller fortfarande en väldigt hög relativ fuktighet. 

 

4.7 Avfuktningstid 

Eftersom den uppförda konstruktionen inte klarar sig bra ur ett fuktperspektiv är den enda 

lösningen för dessa i dagsläget att använda sig av avfuktare. Eftersom dessa medför en 

driftkostnad är en fråga hur länge man måste använda sig av dessa för att konstruktionen 

ska vara säker.  

 

WUFI Pro klarar endast av att modellera statiska beräkningar. För att korrekt modellera 

avfuktning måste man använda sig av dynamsika beräkningar, vilket endast kan göras i 

programmet WUFI-2D. WUFI-2D är ett mycket mer avancerat beräkningsprogram som inte 

är lika användarvänligt och riktar sig mot personer på forskarnivå, skolan har inte heller 

licenser för detta program. Därför kan vi endast göra enklare uppskattningar om avfuktning. 

 

4.8 Uppskattning av avfuktningstid 

Vi börjar med att göra en beräkning på konstruktionen på tio år för att se det totala 

vatteninnehållet i konstruktionen när den har nått fuktjämnvikt med omgivningen. Vi 

använder oss här av 0,1oms i Stockholm med start i oktober. Vi höjer även tidssteg från 1 

timme till 4 timmar för att minska antalet iterationer, vilka leder till väldigt tidsödande 

beräkningar när vi räknar på 10år. 
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Figur 4.1, totalt fuktinnehåll i konstruktionen, 10år, 0,1 oms 

 

Figur 4.2, RF och temp, 10år, 0,1 oms 

 

Konstruktionen torkar väldigt sakta, efter 10 år med dessa förutsättningar har 

konstruktionen fortfarande inte riktigt nått fuktjämnvikt (se Figur 4.1). Men vi kan 

uppskatta mängden fukt som behöver torkas ut till ungefär 18 [kg/m
2
]. Medel temp är 6.8°C 

och medel RF i konstruktionen efter 10 år är ca 48% (se Figur 4.2). 
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Vi använder oss av indata för avfuktare enligt Tabell 3.1. För mängden fukt vi kan ta ut 

varje dygn använder vi oss av värdet 13,9 l för temperaturen 5°C, vilket ligger närmast vår 

medeltemperatur. Detta värde baseras sig dock på 90% RF medan våran konstruktion har 

medel RF på ca 48%, detta kommer göra att beräkningen kommer bli lite för generös. Men 

det är det enda värdet vi har att gå på. Vi antar att konstruktionen är 15m x 70m, vilket ger 

1050 m
2
. 

Tabell 4.8, uppskattad tid för avfuktning 

Antal avfuktare [-] Avfuktning per 

dygn [l] 

Avfuktning per 

yta [l/m
2
] 

Dygn för 

avfukning [-] 

1 13,9 0,01324 1360 

5 69,5 0,06619 272 

10 139 0,13238 136 

15 208,5 0,19857 91 

20 278 0,26476 68 

25 347,5 0,33095 54 

30 417 0,39714 45 

35 486,5 0,46333 39 

40 556 0,52952 34 

45 625,5 0,59571 30 

50 695 0,66190 27 

 

Antal avfuktare kan tyckas vara många, men dessa värden är inte för en industriell 

avfuktare, vilken skulle ha ett mycket större värde på avfuktning per dygn (en industiell 

avfuktare skulle ha ett värde på ca. 400 - 500 l/dygn). Om man vet hur mycket avfuktaren 

man använder kan avfukta per dygn är det bara att göra om beräkningen. Annars kan man 

jämföra avfuktningen per dygn i liter på denna med hur mycket man uppskattningsvis 

avfuktar per dygn idag och få fram hur många dagar man uppskattningsvis behöver avfukta.  

 

Det framstår även problem då vindsutrymmet är storleksmässigt begränsat, då man kanske 

inte kan få in alla typer av storlekar på avfuktare i det begränsade utrymmet. 
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Slutsatser 

Denna studie har med denna modell påvisat att konstruktionen har stora fuktproblem i dagens 

utförande oavsett i vilket av landets klimat den uppförs. Studien har även påvisat att årstiden 

konstruktionen uppförs har stor betydelse när det gäller risken för påväxt i konstruktionen. I vår 

modell klarar konstruktionen inte av att göra sig av med innesluten byggfukt inom rimlig tid, 

samt håller konsekvent en mycket hög relativ fuktighet i flera års tid. 

Tiden som behövs för avfuktning av konstruktionen beror på hur mycket man kan avfukta per 

dygn, men en uppskattning har gjorts för olika värden. 

Rekommendation 

Rekommendation för redan uppförda objekt är att avfukta konstruktionen enligt den nivå av 

avfuktning man uppskattningsvis håller, samt följa upp konstruktionen med fuktloggning och 

okulär besiktning. 

Förslag till vidare studier och undersökningar 

 Utvärdera behovet av betongbjälklag i denna typ av konstruktion. 

 Utvärdera om det går att använda sig av takfotsventilation trots brandkrav. 

 Utforska möjligheter till att förhöja luftomsättningen temporärt. 
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B1.1 
 

Bilaga 1 – Materialdata WUFI 

Skikt 1 - 200mm betongbjälklag, VCT 0,5. 

Material Source: WUFI: LTH Lund University (Hedenblad, G., 1996) 

Bulk density: 2308 [kg/m
3
] 

Porosity: 0,15 [m
3
/m

3
] 

Specific Heat Capacity, Dry: 850 [J/kgK] 

Thermal Conductivity, Dry, 10°C:  1,7 [W/mK] 

Water vapor diffusion resistance factor: 179 [-] 

Initial moisture: 110 [kg/m
3
] 

 

Skikt 2 - 50mm betongbjälklag, VCT 0,5. 

Material Source: WUFI: LTH Lund University (Hedenblad, G., 1996) 

Bulk density: 2308 [kg/m
3
] 

Porosity: 0,15 [m
3
/m

3
] 

Specific Heat Capacity, Dry: 850 [J/kgK] 

Thermal Conductivity, Dry, 10°C:  1,7 [W/mK] 

Water vapor diffusion resistance factor: 179 [-] 

Initial moisture: 120 [kg/m
3
] 

 

Skikt 3 - 500mm isolering (Isover GW, ʎ= 0,035). 

Material Source: WUFI: Fraunhofer, IBP, Holzkirchen; Germany (isover HoFM-03/2012) 

Bulk density: 21 [kg/m
3
] 

Porosity: 0,95 [m
3
/m

3
] 

Specific Heat Capacity, Dry: 840 [J/kgK] 

Thermal Conductivity, Dry, 10°C:  0,035 [W/mK] 

Water vapor diffusion resistance factor: 1,0 [-] 

Initial moisture: 0,7 [kg/m
3
] 

 

Skikt 4 - 90mm luft 0,1 oms. 

Material Source: WUFI: Generic materials 

Bulk density: 1,3 [kg/m
3
] 

Porosity: 0,999 [m
3
/m

3
] 

Specific Heat Capacity, Dry: 1000 [J/kgK] 

Thermal Conductivity, Dry, 10°C:  0,523 [W/mK] 

Water vapor diffusion resistance factor: 0,17 [-] 

Initial moisture: 1,88 [kg/m
3
] 

  



B1.2 
 

Skikt 5 - 22mm råspont av furu. 

Material Source: WUFI: Fraunhofer, IBP, Holzkirchen; Germany (Tveit, A. NBI-1966) 

Bulk density: 510 [kg/m
3
] 

Porosity: 0,73 [m
3
/m

3
] 

Specific Heat Capacity, Dry: 1600 [J/kgK] 

Thermal Conductivity, Dry, 10°C:  0,13 [W/mK] 

Water vapor diffusion resistance factor: 50 [-] 

Initial moisture: 125,87 [kg/m
3
] 

 

 

Skikt 6 – 1mm takduk (PVC Roof Membrane). 

Material Source: WUFI: Generic materials 

Bulk density: 1000 [kg/m
3
] 

Porosity: 0,0002 [m
3
/m

3
] 

Specific Heat Capacity, Dry: 1500 [J/kgK] 

Thermal Conductivity, Dry, 10°C:  0,16 [W/mK] 

Water vapor diffusion resistance factor: 15000 [-] 

Initial moisture: 0 [kg/m
3
] 

 

Skikt 1 specialfall – 13mm gipsskiva (Gypsumboard, interior). 

Material Source: WUFI: Generic materials 

Bulk density: 625 [kg/m
3
] 

Porosity: 0,73 [m
3
/m

3
] 

Specific Heat Capacity, Dry: 850 [J/kgK] 

Thermal Conductivity, Dry, 10°C:  0,2 [W/mK] 

Water vapor diffusion resistance factor: 8,33 [-] 

Initial moisture: 110 [kg/m
3
] 

 

Skikt 2 specialfall – 1mm PE-folie (Vapour retarder). 

Material Source: WUFI: LTH Lund University (Hedenblad, G., 1996) 

Bulk density: 130 [kg/m
3
] 

Porosity: 0,001 [m
3
/m

3
] 

Specific Heat Capacity, Dry: 2300 [J/kgK] 

Thermal Conductivity, Dry, 10°C:  2,3 [W/mK] 

Water vapor diffusion resistance factor: 3300 [-] 

Initial moisture: 0 [kg/m
3
] 
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Bilaga 2 –Klimatsummering  

Stockholm 

 

Lund 

 

Luleå 
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Bilaga 3 – Planritning över vind 
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Bilaga 4 – Bilder över rest råspont 

Foto: AK-Konsult 

B4.1 
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Bilaga 4 – Bilder över rest råspont 

  

Foto: AK-Konsult 

B4.2 



 

B41 
 

Bilaga 4 – Bilder över rest råspont 

B4.3 

Foto: AK-Konsult 



B5.1 
 

Bilaga 5 – Representativa kritiska kurvor WUFI-Bio 

 

Figur B5.1 0,1 oms  lund jan – kritisk kurva  

 

Figur B5.2 0,1 oms  lund mars – kritisk kurva 

 

Figur B2.3 0,1 oms  lund aug – kritisk kurva 

 

Figur B5.4 0,1 oms  lund okt – kritisk kurva 








