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Tougher fire requirements and the desire to make
simpler designs have enabled construction companies
to go from the traditional well-ventilated attic to attic
with limited ventilation. Theoretically limited ventilated
winds should perform well. The problem you see if there
is construction moisture or external moisture sources.
Problems may occur when the small ventilation is not
able to remove moisture to the extent necessary.
Heavier constructions usually have a large amount of
construction moisture in the attic floor, which can be
transferred to the attic space. Heavier structures with
limited ventilated attics have not been studied
previously.
AK Consulting was commissioned to evaluate five attics
to a construction company erected in 2014 and 2015.
Former investigations showed that there was a risk
initially with respect to the excess moisture from
building moisture. This study was carried out with
theoretical calculations on a model of an existing attic
with moisture problems.
The present thesis was commissioned by AK
Consulting. It evaluated the data and reports from the
five attics and assesses them with the help of WUFI BIO
and made theoretical calculations in WUFI.
The study shows that attics with limited ventilations
work well initially and that the ventilation of the attic
does not lead to drier attics. Longer measurement
periods are required in order to see how the wind works
in the long term and in different outdoor climates. It is
difficult to determine the effect of initial
dehumidification of the winds. The attics have little or
no excess moisture over the measurement period.
The recommendations are to dehumidify attics initially
until further studies have been done on similar
structures. It is also important to continue monitoring
the attics in this study to follow up how they work in the
long term and during years with different climatic
conditions.
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SAMMANFATTNING
Hårdare brandkrav och strävan efter att göra enklare konstruktionslösningar har gjort att
byggbolagen gått från välventilerade vindar till vindar med begränsat ventilation. Teoretisk
sett skall begränsat ventilerade vindar klara sig bra, problemet man ser är att om det finns
byggfukt i konstruktionen eller om vinden tillförs fukt genom nederbörd eller liknande kan
problem uppstå då den lilla ventilation som finns inte klarar av att föra bort fukten i den mån
som behövs. Just i tyngre konstruktioner finns oftast en stor mängd byggfukt i
vindsbjälklaget som kan tillföras vindsutrymme. Tyngre konstruktioner med begränsat
ventilerade vindar är i dagsläget dåligt studerade.
AK Konsult har blivit anlitad för att utvärdera fem stycken vindar åt ett byggföretag uppförda
under 2014 och 2015. Tidigare examensjobb gjort åt AK Konsult påvisade att det var en
riskkonstruktion initialt med hänseende på ett fukttillskott från byggfukt. I studien gjordes
teoretiska beräkningar på en modell utav en befintlig vind med fuktproblem i form utav
råspont som svällt.
Detta examensarbete har på uppdrag från AK Konsult utvärderat mätdata och rapporter från
vindarna och bedömt dessa med hjälp utav WUFI BIO samt gjort teoretiska beräkningar i
WUFI.
Studien visar att vindarna fungerar bra initialt och att ventilation av vinden inte leder till
torrare vindar. Längre mätperiod krävs för att kunna se hur vindarna fungerar på lång sikt
och med olika klimat. Det är det svårt att avgöra vilken effekt initial avfuktning har på
vindarna. Vindarna har ett litet eller obefintligt fukttillskott över mätperioden.
Rekommendationer är att fortsätta avfukta vindarna initialt tills fler studier gjorts på
liknande konstruktioner. Fortsatt loggning av vindarna i denna studie är även att
rekommendera för uppföljning hur de fungerar på lång sikt och under år med andra
klimatförhållanden.
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Denna studie är gjord på uppdrag från AK konsult för att utvärdera deras mätningar av fem
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TERMINOLOGI 1,2
Byggfukt – Den mängd vatten som initialt måste avges för att materialet skall komma i
fuktjämvikt med sin omgivning.
Fuktkvot – förhållandet mellan fuktinnehåll i kilogram och mängden torrt material i kilogram
[kvot eller %].
Fukttillskott – Ånghalt i aktuellt utrymme minus ånghalt ute
Mättnadsånghalt (νs) – Maximal mängd vattenånga luften kan innehålla vid en viss
temperatur.
Relativ fuktighet (RF) – Kvoten mellan luftens aktuella ånghalt och mättnadsånghalt vid
aktuell temperatur [%].
Ånghalt (ν) – Hur mycket vattenånga luften innehåller [kg/m³].
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(Burström, 2012)
(Nevander & Elmarsson, 2006)
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1. INLEDNING
Hårdare krav på brandskydd och energianvändning, annorlunda förutsättningar för
vindsklimat och nya byggtekniker har gjort att ventilation på vindar har kommit att
ifrågasättas. Behöver vindar ventileras eller är det en metod som hänger med på ren rutin
”För att det alltid gjorts så” och eventuell rädsla för att bryta mönstret.
Begränsad ventilerade vindar anses i denna studie vara vindar med begränsad ventilation i
form av tät takfot och med viss ventilering i taknock.
Oventilerade vindar anses i denna studie vara vindar med tät takfot och tät taknock
Ventilerade vindar anses i denna studie vara vindar med normal ventilation i form av öppen
takfot och med ventilering i taknock.
Denna studie avser vindar med en konstruktion av gjutet betongbjälklag som avses vara helt
tätt, mineralull direkt på betongbjälklaget och uppstolpade takstolar med råspont och sedan
takläggning.

1.1 Bakgrund
AK Konsult har på uppdrag av en byggentreprenör fått i uppdrag att utvärdera och analysera
en konstruktionslösning för befintliga vindar med begränsad ventilation för att se hur dessa
fungerar rent fukttekniskt. Fyra vindar med begränsad ventilation samt en ventilerad vind
ingår i detta uppdrag. Alla vindar finns i Stockholm. Vindarna med begränsad ventilation har
initialt avfuktats. I vindarna har man mätt temperatur och relativ fuktighet under cirka ett
års tid och dessa mätningar skall nu utvärderas.

1.2 Mål
Huvudmålet med detta examensarbete är att ge en inblick hur begränsat ventilerade vindar i
hus med tätt betongvindsbjälklag och uppstolpat tak fungerar fukttekniskt.
Delmål
1. Göra en nulägesbeskrivning av hur beställarens vindskonstruktioner fungerar initialt
efter uppförandet.
2. Jämföra vindskonstruktionerna sinsemellan med avseende på ventilerat och
begränsat ventilerat samt hur olika takbeläggningar inverkar på vindsklimatet.
3. Se på om initial avfuktning på vindarna haft någon effekt.
4. Analysera hur bra de teoretiska beräkningarna i WUFI med samma
klimatförutsättningar stämmer gentemot uppmätta värden för framtida beräkningar
på begränsat ventilerade vindar.

1.3 Avgränsningar
I studien analyserar endast vindar med tung konstruktion utav betongbjälklag med
uppstolpat tak och med begränsad ventilation alla vindar är placerade i Stockholm.
Teoretiska beräkningar i WUFI som sedan jämförs med uppmätta värden kommer endast
utföras för vind 4 och vind 5 då de har en fullständig tidsplan och av liknande uppbyggnad.
Endast mätdata från en av mätarna i varje projekt är presenterat i arbetet då väldigt lite
skiljer de olika mätpunkterna sinsemellan.

3
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2. TEORETISK BAKGRUND
2.1 Byggregler
2.1.1 Äldre
Utdrag från SBN 1980 kap 32:35
”Vindsutrymmen skall anordnas så att byggfukt och inträngande fukt kan ventileras ut
antingen genom öppningar direkt mot det fria eller på något annat lämpligt sätt.
Exempel:
Till- och frånluftsöppningar har en sammanlagd area av 0,2 m² per 100 m² bjälklagsyta och är
minst 20 mm breda. Öppningarna förutsätts så placerade att en jämnt fördelad
genomluftning uppnås”3
2.1.2 Dagens
Utdrag ur BBR 22
”Vindsutrymmen över värmeisolerade vindsbjälklag bör anordnas så att fukt inte orsakar
tillväxt av mögel och bakterier. Om vindsbjälklaget utgörs av material med byggfukt t.ex.
betong eller lättbetong, som kan orsaka skada på material bör fuktavgång till vindsutrymmet
minimeras”

2.2 Äldre konstruktioner
Historiskt har vindar i Sverige princip uteslutande ventilerats via takfotsventilation,
gavelventiler och via nockventilation. Vindsbjälklaget bestod ofta av en bärande
träkonstruktion med sågspån, kutterspån och i vissa fall mossa som isolering i facken mellan
takstolarna och saknade helt ångspärr.4 Äldre isolering av trä och mossa kan absorbera
större mängder fukt än dagens mineralull/glasull vilket gjorde att vid perioder med högt
fukttillskott kunde viss fukt ackumuleras i isoleringen för att sedan frigöras vid torrare
perioder. Vinden blev uppvärmd av värme som läckte genom den bjälklagsisolering men
även den (vintertid) ständigt varma skorstensstocken som gick genom vindsutrymmet bidrog
till uppvärmning. Förr i tiden var snömängden på taken en måttstock på om vinden var ”kall”
eller ”varm”. Då äldre konstruktioner hade hög värmegenomsläpplighet till vindsutrymmet
blev vindarna varma som orsakade snösmältning. Snösmältningen kunde orsaka skador i
samband med att smältvattnet trängde in i konstruktionen men även att det bildades
istappar som kunde bli dödsfällor när de lossnade. Därför ventilerades vinden för att kyla ner
vindsutrymmet och minska snösmältningen. Ventilation på vinden har även haft som uppgift
att föra bort byggfukt och främst konvektiv fukttillförsel via luftotätheter genom bjälklaget. 5
2.2.1 Tryckförhållandet mot vinden
När inomhusluften håller högre temperatur än utomhusluften skapas tryckskillnader vilket
gör att den varma luften vill stiga uppåt (skorstenseffekten). Detta skapar ett tryck mot
vinden. Finns det otätheter i bjälklaget kommer inomhusluften vilket ofta har ett fukttillskott
ifrån växter, människor (utandningsluft och svettningar), matlagning, dusch/bad,
installationer tryckas upp till vindsutrymmet.
3

(Planverket, 1980)
(Kommunförbundet Stockholms län (KSL), 2009)
5
(Samuelson & Tobin, Hur skall vindar ventileras?, 2004)
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2.3 Ventilationssystem6
Historiskt
Historiskt har ventilationen inte varit ett eget system, husen var otäta och när det eldades i
braskaminerna skapades ett undertryck vilket bättrade på ventilationen i huset, under
sommartid ställdes fönster och dörrar upp för bättre ventilation.
Sent 1800-tal, början på 1900-talet
Då började lösningar för specifik ventilation användas. Spjäll installerades i ovankant fönster
för att styra tilluften under vintertid.
1920-talet
I samband med att radiatorsystem för uppvärmning blev vanligare blev rökkanalerna
överflödiga och börjades nu användas för frånluftsventilation. Tilluften togs genom ventiler i
skafferier och otätheter i klimatskalet. Det första självdragssystemet hade nu kommit till.
1930-talet
Nu blev det vanligt att tilluften skedde via ventiler i sovrum och vardags som sedan fick
strömma genom bostaden och ut via frånluft i badrummet samt köket. Detta var ett
effektivare system och lättare byggnadstekniskt att utföra. Under 30-talet började även
fläktar användas till frånluften.
1970-talet
I samband med oljekrisen skapades nya energibestämmelser i och med detta tillkom
värmeåtervinning på frånluftsystemen samtidigt som isolering blev bättre. Tätare hus gjorde
att ventilation minskade från otätheter och problem med dålig inomhusluft blev ett
problem.
1980 till nutid
Frånluftsvärmepumpen kom in på marknaden vilken gav en god ventilation och är nu ett
måste för att klara de hårdare energikraven. Även styrd tilluft är vanligt för att kunna värma
upp tilluften och kunna ställa in rätt mängd vilket är svårare vid ett vanligt frånluftssystem
med endast ventiler som tilluft.
För att minska fukttillskottet genom vindsbjälklaget vill man ha ett undertryck i bostaden
gentemot vinden, vid frånluftsventilation bildas det ett undertryck men vid en styrd till- och
frånluftsventilation är det viktigt att den ställs in så att en differens mellan till- och frånluften
skapas och undertryck bildas, ställs den in så att ett övertryck skapas trycks fuktig
inomhusluft genom klimatskalet upp till vindsutrymmet. Installation med en Till- och
frånluftspump roterar endast luften och ger inget luftombyte samt undermålig ventilation av
inomhusluften.

6

(Frånluftsvärmepump)
6

2.4 Fukttillskott under byggtiden
Det finns fler källor som kan ge ett fukttillskott till vinden under byggtiden. Betongbjälklaget
och träkonstruktionen innehåller byggfukt som avges till vindsutrymmet. Otätheter i
konstruktionen gör att snö kan yra in och innan taket har fått sin slutliga ytbeläggning kan
regn läcka in. Skall konstruktionen putsas sker detta ofta med inklädd ställning (se figur 2.1)
som sluter tätt kring byggnaden (1) för att skydda fasaden under arbetets gång. Innanför
inklädnaden blir luften varmare än utanför (2) och tillsammans med höjden (3) skapas
tryckskillnader där den varma luften stiger (skorstenseffekten), är tältet tätt upptill och
takfoten inte är helt tät kommer luften leda sig in på vindsutrymmet (4). Luften som kommer
in på vinden har ett fukttillskott ifrån den blöta putsen (5). Ett annat problem med putsning
under vintertid är att tältet ofta värms med hjälp utav gasolvärmare (6), vid förbränning av
gasol bildas cirka 15 % volymprocent vattenånga vilket blir ett fukttillskott på ungefär 2 gram
per kg torr luft7. Är ventilation på vinden bristfällig vid puts arbeten kan fukttillskottet orsaka
skador på vinden.

Figur 2. 1. Byggnad med inkläddställning och gasolvärmare längst ner.

2.5 Tidigare studier
Fukttekniska egenskaper för tyngre konstruktioner såsom betongbjälklag med uppstolpat tak
är ej tidigare studerade, däremot är lättviktskonstruktioner mer studerade.
2.5.1 SP – Borås
Studier på lättviktskonstruktioner har visat att vindar med minimal ventilation fungerar och
är mindre utsatta än ventilerade. Fukt- och temperaturvariationer är lägre och klimatet är
torrare vid lägre ventilation. Detta bygger på att fukttillskottet genom bjälklaget är minimalt
samt att ingen byggfukt finns i konstruktionen. Undertryck i klimatskalet skall eftersträvas
för att minimera läckage till vinden genom otätheter i ångspärren. Konstruktionen är
känsligare för läckage genom takbeläggningen.8
7

(AGA)
(Samuelson, Fuktbalans i kalla vindsutrymmen. Betydelse av ventilation och val av
isoleringsmaterial., 1995)

8
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2.5.2 Fuktproblem i oventilerade vind hos nybyggda flerbostadshus – De ljung
Teoretiska beräkningar utförda i WUFI på en begränsat ventilerad konstruktion med
betongvindsbjälklag och uppstolpat tak med pappbeläggning på olika geografiska placeringar
i Sverige. Beräkningarna i WUFI med analys i WUFI BIO visade på att det var en
riskkonstruktion fukttekniskt sett. Risken var större ju längre söderut byggnaden låg.
Rekommendationer om avfuktning initialt för att skydda vinden från skador uppkomna av
fukt.9

2.6 Dagens vindskonstruktion
Krav på lägre energiförbrukning gör att dagens konstruktioner är mer välisolerade och utförs
med ångspärr alternativ täta betongbjälklag. Välisolerade vindsbjälklag minskar
värmetillskottet för vinden vilket skapar ett kallare vindsutrymme. En lägre temperatur
bidrar till att luftens fuktupptagningsförmåga minskar (sämre effekt av ventilering) och den
relativa fuktigheten ökar.
Krav på att minska brandspridningen i flerbostadshus från fönster till det ovanliggande
vindsutrymmet som utgör en annan brandcell kräver nya lösningar, en lösning är att göra
takfoten avskiljande i lägst klass EI30.10 Detta kan ske genom att sätta in brandspjäll i
takfoten som vanligtvis är öppna men sluter i händelse av brand alternativ bygga tät takfot.
Att bygga en tät takfot gör att ventilationen på vinden begränsas. Viss ventilation kan uppnås
genom att sätta in gavel-/nockventiler.
Det finns rekommendationer om att lägga en ångspärr på ovansidan av betongen för att
förhindra uttorkning uppåt. 11 Detta kräver att uttorkning kan ske neråt och att inga tätskikt
påförs på undersidan av betongbjälklaget. Beläggning med plastfolie under kall period
riskerar att leda till kondensutfällning under folien med läckande vatten till underliggande
konstruktion/utrymme som följd. Ur säkerhetsperspektiv är det ett riskmoment under
byggtiden att lägga en plastfolie på betongbjälklaget då denna blir väldigt hal. Plastfolien har
endast initialt en fuktteknisk funktion då denna förhindrar byggfukt från betongen att avges
till vindsutrymmet med förhöjt fuktinnehåll som följd. Relativt kort efter att betongvalvet
har gjutits behövs således ingen plastfolie. Detta gör att många entreprenörer gärna ser en
lösning utan ångspärr i form av plastfolie på vindsvalvet.

2.7 Fukt
Fukt är vatten i dess olika faser (ånga, flytande, fast) och finns i de flesta material och
miljöer. Luften innehåller alltid en viss mängd vattenånga, mängden vattenånga luften kan
hålla beror på luftens temperatur ju högre temperatur desto mer vattenånga kan luften
hålla. Mängden vattenånga i luften kallas ånghalt [kg/m³] och maximal mängd vattenånga
som luften kan hålla vid en viss temperatur kallas mättnadsånghalt [kg/m³]. Överstiger
ånghalten mättnadsånghalten kommer vattenångan kondenseras och bilda vattendroppar.
Olika material kan binda olika mycket fukt vid en viss relativ fuktighet och temperatur, det är
även beroende av om materialet är i uppfuktningsfas (absorption) eller uttorknings fas
(desorption) hur detta ser ut för olika material visas med en sorptionskurva se figur 2.2.12

9

(de Joung, 2015)
(Boverket, 2014)
11
(Nevander & Elmarsson, 2006)
12
(Nevander & Elmarsson, 2006)
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Figur 2.2: Exempel sorptionskurva (Bild tagen från www.akkonsult.se)

2.7.1 Fukttransport
Fukttransport i material sker i ångfas eller i vätskefas. I ångfas är det huvudsakligen genom
diffusion och konvektion och i vätskefas genom kappilärsugning. Diffusion beror på ånghalts
skillnader och konvektion sker genom lufttrycksskillnader där den strömmande lufter
medbringar fukt.13

13

(Sandin, 2012)
9
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3. METOD
3.1 Insamling – Sammanställning
Insamling av mätdata, fuktkvotsmätning av råspont och okulär besiktning görs av personal från AK
Konsult. Deras rapporter, mätdata och bilder ligger sedan till grund för examensarbetet. All mätdata
kommer sammanställas i tabellform för att sedan kunna ta ut medelvärden och skapa diagram.

3.1 Klimatdata
Klimatdata för loggningsperioden tas direkt från SMHI, faktorer som tas med är temperatur,
relativ fuktighet, nederbörd, globalstrålning, vindhastighet och vindriktning. Klimatdatan
används i WUFI för att göra teoretiska beräkningar för att sedan jämföra med de uppmätta
värdena. Vid normala beräkningar i WUFI används en standard klimatfil för orten med en ett
års period denna fil är en sammanställning/medelvärde av flera års mätningar för specifik
ort.

3.2 Converter
Programmet Converter används för att beräkna fukthalt utifrån given temperatur och relativ
fuktighet. För att kunna avgöra om ett fukttillskott finns så har ånghalten tagits fram.
Converter är ett program ifrån fuktcentrum som räknar fram fukthalten, programmet
arbetar i tabellform vilket gör att flera tusen värden lätt kan konverteras samtidigt.
Programmet har god precision inom spannet -40 °C till 375 °C. 14

3.3 Testo fuktlogger
174H mini är en fuktlogger som mäter temperatur och relativ fuktighet i luften och hanterar
temperaturer från -20 °C till 70°C med en felmarginal på ±0.5 °C och RF från 2 % till 98 %
med en felmarginal på ±3% den har används för att mäta klimaten på vinden samt uteluften.
Den har hög noggrannhet och kan programmeras hur ofta mätningarna skall ske.
Mätresultaten överförs sedan till PC för analys.15

3.4 TorkaS
Programmet TorkaS används för att beräkna uppskattat RF i bjälklaget till
beräkningsmodellen i WUFI. På framräknad RF kommer det adderas 3 % som
säkerhetsmarginal samt att hela bjälklaget får samma RF. I verkligheten är ytan torrare än
kärnan. TorkaS är framtaget vid fuktcentrum för att uppskatta torkningstider i
betongkonstruktioner. Resultatet anges i RF på ekvivalent mätdjup enligt RBK. Faktorer som
tas hänsyn till är gjutdatum, tätt hus, styrt klimat (temp och RF), ort (klimat), VCT, vattenhalt,
uttorkning (enkelsidig/dubbelsidig) och tjocklek.16

3.5 WUFI PRO (Wärme Und Feuchte Instationär)
WUFI PRO används för att gör teoretiska beräkningar för två av de olika
vindskonstruktionerna. WUFI PRO är en PC baserad mjukvara för att utvärdera
fuktförhållanden i byggnadens omslutande konstruktion. Programmet utför endimensionella
fukt/värme beräkningar på ett tvärsnitt av en byggnadsdel uppbyggd av ett eller flera lager.
14

(LTH, 2015)
(Testo)
16
(LTH, 2015)

15
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WUFI tar hänsyn till inbyggd fukt, solstrålning, långvågig strålning, kapillär transport och
sommarkondens, till skillnad från enklare program och traditionella glazer-metoden som
endast tar hänsyn till kondens vintertid. WUFI har tagit fram av ”The department of
hygrothermics at Fraunhofer IBP” och den svenska versionen har utvecklats hos fuktcentrum
vid Lunds Universitet.17
3.6 WUFI BIO
WUFI Bio används för att avgöra om klimatet på vindarna har varit gynnande för
mögeltillväxt. WUFI Bio är ett tilläggsprogram till WUFI som räknar fram linjär mögeltillväxt,
när den kritiska vattennivån nås i porerna adderar programmet på en viss tillväxt. Då
mikrobiell påväxt lättare sker vid högre temperaturer sänks den kritiska nivån med höjd
temperatur och vice versa. WUFI BIO tar inte hänsyn till att möglet behöver en längre period
på upp till två veckor av gynnsamt klimat för att tillväxt skall ske, i WUFI BIO börjar tillväxten
direkt när vatteninnehållet i porerna överskrider den kritiska gränsen, detta gör att tillväxten
kan bli högre i programmet en ev. tillväxt i verklighet. Påväxten kan även reducers och dö ut
under vissa förhållanden vilket inte heller tas hänsyn till i programmet. WUFI BIO tar hänsyn
till temperatur och relativ fuktighet för att avgöra om klimatet är gynnsamt för tillväxt och
ger ett värde i mm/år. Detta gör att uppskattat resultat i WUFI BIO ofta ligger på den säkra
sidan gentemot verkligheten.18
Tabell 3.1 Kategorier för mögeltillväxt i WUFI Bio

Mögeltillväxten överstiger 200 mm/år, vilket motsvarar en
formindex av ungefär 2. Vanligtvis inte acceptabelt
Mögeltillväxten är mellan 50 mm/år och 200 mm/år. Ytterligare
kriterier eller undersökningar behövs för att bedöma dess
acceptans.
Mögel tillväxt ligger under 50 mm/år, vilket motsvarar en
formindex av ungefär 0,5. Vanligtvis acceptabelt.

3.7 Fuktkvot
För att mäta fuktkvot i råspont och takstolar används en träfuktsmätare av typen Protimeter
med stift. Stiften trycks in i materialet vilket ger en mer exakt mätning än traditionella
mätare som bara mäter på ytan. Den uppmätte fuktkvoten i råsponten konverteras sedan till
RF för absorption och desorption med hjälp utav en tabell (se bilaga 3) detta för att kunna
jämföra RF i materialet med RF i luften för samma tillfälle. I tabellen finns även en
uppskattning för risk av mögelskador.
Skalan är enligt följande:
Grön – Ingen risk för mögelskada (FK ≤ 15 %)
Gul – Måttlig för mögelskada (15 % < FK ≤ 20 %)
Röd – Stor risk för mögelskada (20 % < FK )
17
18

(Fraunhofer IBP, 2016)
(Fraunhofer IBP, 2016)
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4. FÖRUTSÄTTNING
4.1 Klimatdata SMHI
Diagrammen (Figur 4.1 & 4.2) visar temperatur och RF uppmätt av SMHI samt temperatur
och RF taget ifrån WUFI standardklimatfil. För att lättare kunna jämföra sinsemellan har
trendlinjer lagts in i diagrammen, trendlinjen visar ett glidande medelvärde för respektive
kurva. Kurvorna visar att våren varit marginellt varmare och sommaren marginellt kallare
och RF har varit konstant mycket högre (cirka 10 – 20 %) än i standardfilen från WUFI. Det
har alltså varit fuktigare under mätperioden än i standardfilen från WUFI, ett fuktigare klimat
är gynnsammare för mögeltillväxt.
25
20

SMHI
Temp

15
10
[°C]

WUFI
Temp

5
0
-5

Poly.
(SMHI
Temp)
Poly.
(WUFI
Temp)

-10
-15
-20

Figur 4.1 Temperatur WUFI standard klimatfil och SMHI

120

SMHI RF

100
WUFI RF

80
[%] 60

Poly.
(SMHI RF)

40
20

Poly.
(WUFI RF)

0

Figur 4.2 Relativ fuktighet WUFI standard klimatfil och SMHI

Klimatdatan från SMHI hade luckor då stationen inte mätt, dessa luckor har fyllts ut med
uppskattade värden. Perioderna som stationen låg nere var oftast enstaka timmar men på
vissa ställen hade stationen legat nere upp till ett dygn.
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4.2 Vindar
Alla vindar är placerade i Stockholm och har putsad fasad. Vindskontruktionen består av ett
gjutet vindsbjälklag på bjälklaget står sedan takkonstruktionen uppstolpat, figur 4.3 till 4.12
visar genomskärning av vindarna samt hur ev. luftning sker. Ingen ångspärr finns mellan
betongbjälklaget och mineralullen. Det som skiljer vindarna åt är takläggning, taklutning
samt om de är ventilerade eller begränsat ventilerade även loggningsperioden skiljer
sinsemellan.
4.2.1 Vind 1
Loggningsperiod: 2015-04-10 – 2016-02-15
Fasad: Puts
Takläggning: Papptak
Taklutning: 2°
Ventilation: Tät takfot, ventilerad vid taknock
Uppbyggnad

Figur 3.3 Genomskärning takfot vind 1

Figur 4.4 Genomskärning taknock vind 1
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4.2.2 Vind 2
Loggningsperiod: 2015-04-09 – 2016-02-25
Fasad: Puts
Takläggning: Betongpannor
Taklutning: 37°
Ventilation: Tät takfot, ventilations huv för undertak (mögelstoppers) vid taknock
Uppbyggnad

Figur 4.5 Genomskärning takfot vind 2

Figur 4.6 Genomskärning taknock vind 2
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4.2.3 Vind 3
Loggningsperiod: 2015-06-05 – 2016-03-03
Fasad: Puts
Takläggning: Plåttak
Taklutning: 15°
Ventilation: Tät takfot, ventilerad vid taknock
Uppbyggnad

Figur 4.7 Genomskärning takfot vind 3

Figur 4.8 Genomskärning taknock vind 3

Tidsplan
-

Gjutning vindsbjälklag
Tät vind
Avfuktning
Värme på från

V.4 2015
V.15 2015
V.18 – V.26 2015
V.4 2015
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4.2.4 Vind 4
Loggningsperiod: 2015-04-10 – 2016-02-25
Fasad: Puts
Takläggning: Papptak
Taklutning: 4.5°
Ventilation: Tät takfot, ventilerad vid taknock
Uppbyggnad

Figur 4.9 Genomskärning takfot vind 4

Figur 4.10 Genomskärning taknock vind 4

Tidsplan
4.2.4.1 Hus 1 (Mätare 2)
-

Vindbjälklag gjöts
Tät vind
Avfuktning
Puts fasad
Värme på

2014 V.17
2014 V.21
2015-04-14 –> 2015-05-18 (Sorptionsavfuktare)
2014 V.27 -> V.34 (Sommarväv, ingen gasolvärme)
2014 V.34

4.2.4.1 Hus 4 (Mätare 1)
-

Vindbjälklag gjöts
Tät vind
Avfuktning
Puts fasad
Värme på

2014 V.26
2014 V.34
2015-04-14 –> 2015-05-18 (Sorptionsavfuktare)
2014 V.41 -> V.45 (Vinterrväv, Gasolvärme ca 1 vecka)
2014 V.45
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4.2.5 Vind 5
Loggningsperiod: 2015-04-10 – 2016-02-25
Fasad: Puts
Takläggning: Sedumtak
Taklutning: 2°
Ventilation: Ventilerad takfot och ventilerad taknock
Uppbyggnad

Figur 4.11 Genomskärning takfot vind 5

Figur 4.12 Genomskärning taknock vind 5

Tidsplan
Hus 1 (Mätare 2)
-

Vindbjälklag gjöts
Tät vind
Puts fasad
Värme på

2015 V.07
2015 V.17
2015 V.19 – V.21 (Inklädd ställning)
Byggvärme under vintermånader och vid kalla perioder

Hus 2 (Mätare 1)
-

Vindbjälklag gjöts
Tät vind
Puts fasad
Värme på

2015 V.04
2015 V.13
2015 V.11 – V.13 (Inklädd ställning med gasolvärme)
Byggvärme under vintermånader och vid kalla perioder
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4.3 WUFI
Med hjälp utav ritningarna har modeller byggts i WUFI. RF i betongbjälklaget uppskattades
med hjälp utav TorkaS, RF i resten av konstruktionen har satts till samma som det första
uppmätta RF värdet på vinden detta för att de materialen snabbt kommer i jämvikt med
omgivningen. Betongen har delats upp i två skikt där första är en grovgjutning och sedan en
pågjutning.
Tabell 4.1 Uppbyggnad i WUFI för Vind 4

Material/skikt
Betong VCT 0,5, välhydratiserad
Betong VCT 0,5, välhydratiserad
Mineral Wool
Air Layer
Furu, densitet 510 (Råspont)
PVC Roof Membrane

Tjocklek
[m]

RF [%]

0,2
0,05
0,5
0,75
0,022
0,001

90
90
57
57
57
57

Tabell 4.2 Uppbyggnad i WUFI för Vind 5

Material/skikt
Betong VCT 0,5, välhydratiserad
Betong VCT 0,5, välhydratiserad
Mineral Wool
Air Layer
Furu, densitet 510 (Råspont)
PVC Roof Membrane
Generisches Substrat
(sedumtak)

Tjocklek
[m]

RF [%]

0,2
0,05
0,5
0,9
0,022
0,001

93
93
47
47
47
47

0,06

47

19

20

5. RESULTAT
5.1 Mätvärden
Sammanställningen av mätvärden presenteras i stapeldiagram med månadsmedel för att
lättare kunna få en överblick och jämföra de olika vindarna sinsemellan. Linjediagrammen
kräver även ett större format för att kunna läsa av dem korrekt, för fullständiga linjediagram
och ånghalter se bilaga 1. Sammanställningen är uppdelad i tre diagram ett var för
temperatur, RF och fukttillskott, i diagrammet ser man uppmätt värde för vind samt uppmätt
värde för uteluften.
5.1.1 Vind 1 (Papptak)
Temperatur: Max 59,1 / Min -14,2
30
20
[C°] 10
0
-10

RF: Max 99,9 / Min 8,3

Februari

Januari

December

November

Oktober

Septemb…

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Temperatur ute
Temperatur vind

Figur 5.1 Månadsmedelvärden temperatur

100
RF ute

[%] 50

RF vind
0
Figur 5.2 Månadsmedelvärden RF

2
[g/m³]

0
-2

Fukttillskott

-4

Figur 5.3 Månadsmedelvärden fukttillskott

Analys av figur 5.1 till 5.3
Papptaket gör att vinden håller höga temperaturer under vår och sommar, den höga
temperaturen och ett negativt fukttillskott gör att RF blir väldigt lågt jämfört med
uteklimatet. Under hösten jämnar det ut sig och under vintermånaderna håller vinden lägre
temperatur än den utvändiga temperaturen, fortfarande marginellt lägre RF. Vinden har ett
fukttillskott i april därefter konstant negativt tillskott.

21

5.1.2 Vind 2 (Betongpannor)
Temperatur: Max 36,5 / Min -10,7

RF: Max 91,3 / Min 26

25
20
15
10
[C°]
5
0
-5
-10

Temperatur ute
Temperatur vind

Figur 5.4 Månadsmedelvärden temperatur
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80
[%]

60
40

RF ute

20

RF vind

0

Figur 5.5 Månadsmedelvärden RF

1
0,5
[g/m²]

0
-0,5
Totalt

Februari

Januari

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

-1

December

Fukttillskott

Figur 5.6 Månadsmedelvärden temperatur

Analys av figur 5.3 till 5.6
Vinden håller 2-5 °C högre och RF ligger 10-15 % lägre än det utvändiga klimatet.
Betongpannorna med luftspalten som skapas av strö- och bärläkt skyddar vinden mot de
extrema temperaturerna som uppnås på en vind med papptak. Ett stort fukttillskott i april
sedan ett negativt fukttillskott resterande tid.
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5.1.3 Vind 3 (Plåttak)
Temperatur: Max 37,6 / Min -13,8

RF: Max 97,5 / Min 17,1

25
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15
[C°] 10

Temperatur ute

5

Temperatur vind

0
-5

Figur 5.7 Månadsmedelvärden temperatur
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60
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20
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Figur 5.8 Månadsmedelvärden RF

1
0,5
[g/m³]

0
-0,5

Fukttillskott

-1

Figur 5.9 Månadsmedelvärden fukttillskott

Analys av figur 5.7 till 5.9
Marginellt högre temperatur och lägre RF över sommaren under höst och vinter är det
nästan samma på vinden som ute. Jämfört med övriga vindar har denna vind ett fukttillskott
under juni, juli, augusti, januari och mars. Vinden har avfuktats från mitten av maj till slutet
på juni detta är inget som syns tydligt i de stora diagrammen (Se bilaga 1), loggning av
vinden startades den 5 juni så endast en del av perioden för avfuktning är loggat.
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5.1.4 Vind 4 (Papptak)
Temperatur: Max 56,1 / Min -15,8

RF: Max 99,9 / Min 17,5
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Temperatur ute
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Figur 5.10 Månadsmedelvärden temperatur
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Figur 5.11 Månadsmedelvärden RF
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Figur 5.12 Månadsmedelvärden fukttillskott

Analys av figur 5.10 till 5.12
Vinden håller höga temperaturer med låg RF under vår, sommar under höst och vinter är
klimatet relativt lika ute klimatet. Vinden avfuktades från mitten på april till mitten på maj.
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5.1.5 Vind 5 (Sedumtak)
Temperatur: Max 35,5 / Min -14,2

RF: Max 98,0 / Min 28,4
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Figur 5.13 Månadsmedelvärden temperatur
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Figur 5.14 Månadsmedelvärden RF
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Figur 5.15 Månadsmedelvärden fukttillskott

Analys av figur 5.13 till 5.15
Den enda vind med ventilation, denna vind har även sedumtak. Vinden är svalast av alla
vindar. Klimatet på vinden följer i stort ute klimatet. Ett högt fukttillskott under juni sedan
konstant negativt.

25

5.2 WUFI-BIO
Uppmätta värden temperaturer och RF har lagts in i WUFI BIO för att uppskatta potentiell
mögeltillväxt under respektive mätperioder. I figur 5.16 till 5.20 visas potentiell mögeltillväxt
för respektive vind. Diagrammen visar mögeltillväxt i mm på den lodräta axeln och på den
horisontella axeln visas tidsperioden. Tidsaxeln är uppdelad i fyra kvartal där de kritiska
kvartalen är kvartal IV och I, detta motsvarar tidsperioden oktober till mars. WUFI BIO
presenterar även diagram för vattennivå och kritisk vattennivå i porerna dessa diagram
återfinns i bilaga 2. Mätdata från båda mätarna har körts i WUFI BIO och representeras med
olika färger i diagrammen. Diagrammen har olika skalor på den lodräta axeln så resultatet för
total potentiell mögeltillväxt står direkt över respektive diagram i mm/år för lättare översikt.
Mätarna har inte loggat ett helt år så den totala potentiella mögeltillväxten är högre än vad
som kan utläsas ur diagrammen, detta är alltså en uppskattning i WUFI BIO baserat på den
tidigare tillväxten under mätperioden.
5.2.1 Vind 1 (Papptak)
Total potentiell mögeltillväxt för Mätare 1/Mätare 2: 6,56/10,2 mm/år

Figur 5.16 Mögeltillväxt

Analys av figur 5.16
Potentiell mögeltillväxt enligt WUFI Bio sker i december samt i februari, dessa månader
ligger temperaturen mellan 0 – 5 °C med en RF på 80 – 90 %.
5.2.2 Vind 2 (Betongpannor)
Total potentiell mögeltillväxt för Mätare 1/Mätare 2: 0/0,137 mm/år

Figur 5.17 Mögeltillväxt

Analys av figur 5.17
Potentiell mögeltillväxt är obefintlig enligt WUFI BIO. Diagrammet blir lite missvisande då
skalan ligger mellan 0 till 0,125 mm vilket gör att peak:en för mätare 2 ser väldigt drastiskt
ut.
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5.2.3 Vind 3 (Plåttak)
Total potentiell mögeltillväxt för Mätare 1/Mätare 2: 1,01/1,37 mm/år

Figur 5.18 Mögeltillväxt

Analys av figur 5.18
Väldigt lite mögeltillväxt som sker under december, februari och mars dessa månader ligger
temperaturen mellan 0-5 °C och RF >80%.
5.2.4 Vind 4 (Papptak)
Total potentiell mögeltillväxt för Mätare 1/Mätare 2: 16,2/9,14 mm/år

Figur 5.19 Mögeltillväxt

Analys av figur 5.19
Mögeltillväxten sker under november, december och februari när temperaturen ligger
mellan 0-5 °C och en RF på >80% enligt WUFI Bio.
5.2.5 Vind 5 (Sedumtak)
Total potentiell mögeltillväxt för Mätare 1/Mätare 2: 22,8 / 28,5 mm/år

Figur 5.20 Mögeltillväxt

Analys av figur 5.20
Potentiell mögeltillväxt från september till december enligt WUFI Bio. Vinden håller en högre
RF tidigare under hösten än övriga vindar vilket bidrar till mögeltillväxt.
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5.3 Besiktningsanmärkningar
Utdrag ur rapporterna från AK konsult samt uppmätta fuktkvotsvärden omvandlade till RF.
Uppmätta värden i luften kan ge en indikation på vilket värde på RF (abs eller des) som skall
läsas av. Gliporna i råsponten är ett enkelt sätt att se om råsponten har en förändrad
fuktkvot mellan besiktningarna då träet sväller vid upp fuktning och krymper igen när träet
torkar ut.
5.3.1 Vind 1 (Papptak)
4 april 2015
Lokal missfärgning vid taklucka, övrigt inga synliga missfärgningar eller misstänkt mikrobiell
påväxt. Glipor mellan råspont 0-2 mm.
Tabell 5.1 Uppmätta fuktkvotsvärden samt uppskattad risk för mögelskador

Uppmätt råspont
Uppmätt i luft
Fuktkvot
RF
abs RF
des Uppskattad risk för
Datum
[%]
[%]
[%]
mögelskador
Temp [°C]
RF [%]
20150410 10-14
45-70
35-60
19
35

Analys
Fuktkvotsmätningen visar inte på någon risk för mögelskador i april.
5.3.2 Vind 2 (Betongpannor)
9 april 2015
Inga synliga missfärgningar eller misstänkt mikrobiell påväxt. Glipa mellan råspont 0-4 mm.
Tabell 5.2 Uppmätta fuktkvotsvärden samt uppskattad risk för mögelskador

Uppmätt råspont
Uppmätt i luft
Fuktkvot
RF
abs RF
des Uppskattad risk för
Datum
[%]
[%]
[%]
mögelskador
Temp [°C]
RF [%]
20150409 7-12.5
27-62
20-52
16
46

Analys
Fuktkvotsmätningen visar en låg fuktkvot i råsponten och ingen potentiell risk för
mögelskador.
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5.3.3 Vind 3 (Plåttak)
5 juni 2015
Inga synliga missfärgningar eller misstänkt mikrobiell påväxt. Lokalt stora springor mellan
råspont 1-5 mm.
17 november 2015
Inga synliga missfärgningar eller misstänkt mikrobiell påväxt. Glipor mellan råspont 0-1 mm.
Tabell 5.3 Uppmätta fuktkvotsvärden samt uppskattad risk för mögelskador

Uppmätt råspont
Fuktkvot
RF
abs
Datum
[%]
[%]
20150605 10-11
45-55
20151117 12-16
60-77
20160303 13-15
65-75

Uppmätt i luft
RF
des Uppskattad risk för
[%]
mögelskador
Temp [°C]
35-40
28
50-68
4
55-63
3

RF [%]
40
82
83

Analys
Fuktkvotmätningen visar fuktkvoter som tangerar kritisk gräns för tillväxt i november och
måttlig risk för mögelskador, okulärt inga tecken på fuktskador.
5.3.4 Vind 4 (Papptak)
10 april 2015
Minde lokala områden med mikrobiell påväxt främst kring splint och där det sitter bark.
Glipor råspont 0-3 mm.
Tabell 5.4 Uppmätta fuktkvotsvärden samt uppskattad risk för mögelskador

Uppmätt råspont
Uppmätt i luft
Fuktkvot
RF
abs RF
des Uppskattad risk för
Datum
[%]
[%]
[%]
mögelskador
Temp [°C]
RF [%]
20150410 11-18
55-85
40-75
27
57

Analys
Fuktkvotsmätningen i april visar fuktkvoter som tangerar kritisk gräns för tillväxt vilket även
bekräftas vid den okulära besiktningen.
5.3.5 Vind 5 (Sedumtak)
5 juni 2015
Lokalt mindre missfärgning på råspont, bedömningsvis ej mikrobiell påväxt. Glipor mellan
råspont lokalt upp till 5 mm men generellt 1-3 mm.
17 november 2015
I stort sett inga glipor mellan råspont i övrigt lika som 5 juni.
Tabell 5.5 Uppmätta fuktkvotsvärden samt uppskattad risk för mögelskador

Datum
20150605
20151117
20160303

Uppmätt råspont
Fuktkvot
RF
abs
[%]
[%]
RF des [%]
9-9,5
40-43
30-33
14-16
70-77
60-63
13-15
65-75
55-63

Uppmätt i luft
Uppskattad risk
för mögelskador Temp [°C]
20
7,5
3

RF [%]
33
90
86

Analys
Fuktkvotmätningar visar fuktkvoter som tangerar kritisk gräns för tillväxt i november, okulärt
inga tecken på mikrobiell påväxt.

29

5.4 Teoretisk beräkning av vindar i WUFI
Beräkningar i WUFI är gjorda för vind 4 och vind 5 med 0.1, 1.0 respektive 2.0 oms/h där 2.0
oms/h anses vara god ventilation. Oms/h (omsättningar per timme) anger hur ofta luften
byts ut på vindsutrymmet, t.ex. 1 oms/h anger att luften byts ut helt en gång per timme. I
beräkningsmodellen har väderdata från SMHI väderstation Stockholm-Bromma använts.
Båda vindarna har liknande uppbyggnad förutom takläggning som är papp för vind 4 och
sedum för vind 5. I Figur 5.31 till 5.34 visas de beräknade värdena samt uppmätta värden för
temperatur och RF.
5.4.1 Vind 4
40,00
30,00

Temperatur

20,00
[°C] 10,00

°C Vind
WUFI 0,1
oms/h
WUFI 1.0
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0,00
-10,00
-20,00

Figur 5.31 Temperatur från WUFI beräkning och uppmätta värden
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Figur 5.32 RF från WUFI beräkning och uppmätta värden

30

WUFI 0,1
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WUFI 1.0
oms/h
WUFI 2.0
oms/h

Analys av figur 5.31 och 5.32
Temperaturen i modellen korrelerar bäst med verkligheten vid en luftomsättning på 2.0.
Detsamma gäller för RF där kurvan för 0.1 oms/h helt missar och ju högre omsättningen blir
ju bättre träffar de beräknade värdena ”topparna” i de uppmätta värdena. Från september
viker kurvorna för beräknade värden av ifrån kurvan med uppmätta värden och från
november ligger de konstant mellan 10-20 % lägre än kurvan för de uppmätta värdena.
5.4.2 Vind 5
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20,00
[°C]

°C Vind
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WUFI 1,0
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Figur 5.33 Temperatur från WUFI beräkning och uppmätta värden
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Figur 5.34 RF från WUFI beräkning och uppmätta värden

Analys av figur 5.33 och 5.34
Temperaturen i modellen korrelerar väl med uppmätta värden och ingen stor skillnad mellan
de olika kurvorna för beräknade värden. Denna modell missar nästan helt topparna för RF
och där kurvorna snarare ser ut som ett glidande medelvärde. Kurvan för 2.0 oms/h är den
som ligger närmast kurvan för uppmätta värden fram till Januari där alla beräknade kurvor
går ihop.
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6. SLUTSATS/DISKUSSION
Vindarna med begränsad ventilation ser initialt ut att fungera väldigt bra utan anmärkningar
både visuellt och i riskanalysen. Mätningarna visar att den ventilerade vinden inte är torrare
än de begränsat ventilerade vindarna. Mindre missfärgningar finns på vissa vindar men de
har med största sannolikhet uppkommit under byggskedet pga. oförsiktighet och dålig
täckning av träet vid nederbörd. Missfärgningarna har inte blivit större under perioden för
loggning och utgör i dagsläget ingen risk för vindarna, blir missfärgningarna större eller
påväxt sker bör självklart åtgärder vidtas. Som med alla vindskonstruktioner och kanske
specifikt vid vindskonstruktioner med begränsad ventilation är det viktigt att vinden inte får
ett fukttillskot från nederbörd, byggfukt (betongbjälklaget, putsning, gasol) eller läckage
genom bjälklaget. Ventilation av vinden har till viss del haft som uppgift att föra bort
eventuella fukttillskot men genom fuktsäkert byggande och genomtänkta
konstruktionsdetaljer kan man minimera den risken.

6.1 Mätvärden
Att vindarna har ett negativt fukttillskott verkar bero på att stora temperaturvariationer
bildar/skapar en ”pumpeffekt” som tillsammans med högt ångtryck och stor
temperaturskillnad ger en stor drivkraft till förflyttning av fukt. När vinden värms upp frigörs
fukt som sedan pumpas ut och när vinden sedan svalnar hinner inte vinden fuktas upp i
samma takt vilket ger ett negativ fukttillskott. Figur 6.1 & 6.2 visar diagram för temperatur
och ånghalt på vind 1 under sex varma sommardagar, för att förtydliga hur det negativa
fukttillskottet ökar har en trendlinje lagts in på fukttillskottet.
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Figur 6.2 Ånghalt och fukttillskott för vind 1 under juni
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Linjär
(Fukttills
kott)

Denna tes förklarar inte det negativa fukttillskottet under de kallare månaderna men ser
man på de stora diagrammens trendlinjer för fukttillskot (se bilaga 1) så ser man hur det
negativa fukttillskottet planar ut mot noll under sen höst och vinter månaderna. I figur 6.4
ser man sex kalla vinterdagar för vind 1, även där ser man hur det negativa fukttillskottet
sakta går mot noll. Vinden har en isolerande effekt då de kallaste topparna kapas (se figur
6.3).
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Figur 6.3 Temperatur för vind 1 i november
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Figur 6.4 Ånghalt och fukttillskott för vind 1 i november

TESTO 174h mätarna är mer känsliga vid kallare temperaturer vilket kan ge ett försämrat
mätvärde på RF, mätarna har även en felmarginal på ±0,5 °C och ±3 % RF vilket kan ge
missvisande mätvärden och då också fel ånghalt.
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6.2 Riskbedömning i WUFI BIO
I perioden för loggning kan den kritiska perioden precis efter vinden blivit tät och under
putsningsarbeten ha missats vilket gör att viss potentiell mögeltillväxt inte finns med i denna
riskbedömning, dock styrker den okulära besiktningen att det inte finns någon synlig
uppkomst av missfärgningar/mögeltillväxt på vindarna förutom på vind 5. I resultaten från
WUFI BIO har Vind 5 övervägande störst mögeltillväxt, tillväxtperioden sker från september
och fortsätter under hela hösten och vinter. Även fuktkvotsmätningen visar på förhöjd
fuktkvot under november, dock ingen synlig påväxt av mögel mellan första och andra
besiktningen. En anledning till detta skulle kunna vara att ventilation av vinden minskar
under de kallare månaderna och att sedumtaket isolerar mot kylan i större grad än de övriga
taken. Detta gör att temperaturen blir lite varmare på vinden och värmen tillsammans med
en hög RF ger ett gynnsamt klimat för tillväxt. Dock viktigt att påpeka att vinden fortfarande
har god marginal till 50 mm/år som är den acceptabla gränsen i WUFI BIO.

6.3 Teoretiska beräkningar WUFI
SMHI har nyligen släppt all deras mätdata öppen för nedladdning, detta öppnar upp för
möjligheten att göra beräkningar i WUFI med specifik väderdata. I detta arbete beräknades
två vindar med väderdata för samma tidsperiod som loggningen hade utförts. Denna del av
arbetet har ingenting med vindarnas funktion att göra utan är tänkt som en fingervisning för
framtida analyser/beräkningar av vindskonstruktioner. I en tidigare studie används 0.1
oms/h för begränsad ventilerad vind vid beräkningar i WUFI. Där visar beräkningarna på att
en konstruktion med begränsad ventilation av vinden är en risk19. Resultatet av beräkningar
visar på att ett högre värde för luftomsättningen i modellen bättre överensstämmer med de
uppmätta värdena. Beräkningar för RF på Vind 4 glider isär under hösten och under vintern
ligger beräknade värden väldigt lågt jämfört med de uppmätta. Då den kritiska perioden för
potentiell mögeltillväxt för alla vindar just varit under höst och vinter skulle denna modell ge
ett väldigt missvisande resultat i WUFI BIO.

6.4 Avfuktning
Det finns inga tydliga effekter av avfuktningen när man synar loggnings-diagrammen. Vi hade
inte någon referensvind med begränsad ventilation utan avfuktning som vi kunde jämföra
emot vilket hade kunnat ge tydlige indikationer på effekten av avfuktning. Något att
anmärka på är att Vind 3 och Vind 5 gjöts båda vecka 4 2015 där vind 3 har ett fukttillskott
juni, juli och augusti även att avfuktning körs vecka 18 2015 till vecka 26 2015 medan vind 5
endast i juni. Om detta beror på att avfuktningen har sämre effekt än utomhusventilering av
vindsutrymmet eller om det är andra saker som spelar in är dock svårt att avgöra.
Saker som
• Avsaknad av dokumentation kring kritiska tidpunkter i byggskedet
• Säkerställd funktion av avfuktaren
• Ingen loggning före och under delar av avfuktningsperioden
• Olika konstruktioner, vindsvolymer och tidsplaner
gör det svårt att dra några slutsatser kring avfuktningens effekt på vindarna med
obegränsad ventilation.
19

(de Joung, 2015)
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7. REKOMMENDATIONER
7.1 Mätningar
Arbetet ger en stor inblick i hur vindarna fungerar initialt men för att kunna dra djupare
slutsatser kring vindarnas fukttekniska funktion krävs:
• Längre loggningsperioder för att få en större överblick hur vindarna fungerar på sikt.
• Referensprojekt med liknande förutsättningar med anseende på takläggning och
tidsplan.
• Studera projekt med olika geografiska placeringar i Sverige då tidigare studier20 visar
på större risk söderut i Sverige.
• Bättre dokumentation av tidsplaner för gjutning, tätt hus, förutsättningar vid
putsning osv.
• Loggning direkt vid ”tät vind” för att få med det initiala riskmomentet med tillskott
från byggfukt.

7.2 Teoretiska beräkningar WUFI
WUFI är ett otroligt avancerat program med många olika justerbara variabler. Detta gör att
det bir svårare att få till en korrekt grundmodell som fungerar till flera olika typer av vindar.
För att i framtiden kunna göra mer exakta bedömningar av begränsat ventilerade vindar i
WUFI kan man:
•

•
•
•
•

Mäta upp eventuella luftflöden i luftningsstosarna på en vind med begränsad
ventilation för att uppskatta luftomsättningen och få en bättre uppfattning hur
ventilation ser ut under de olika årstiderna.
Jämföra modellen med uppmätta värden från SMHI över en längre tid (kräver längre
loggningsperiod)
Fortsatt använda SMHI väderdata som klimatfil och göra jämförelsemodeller och på
så sätt finslipa inställningar som t.ex. luftomsättning.
Anpassa luftomsättningen i modellen med högre omsättning under sommaren och
lägre under vintern.
Studera fenomenet med negativt fukttillskot på vindarna och titta mer på tesen om
”Pumpeffekt” som verkar uppstå under stora temperatursvängningar.

7.3 Avfuktning
Studien ger inte ett tillräckligt underlag för huruvida effekten av avfuktning förebyggar
skador eller ej. Att fortfarande köra med avfuktning initialt för att minimera risken för skador
är fortfarande att rekommendera. För att få ett bättre underlag för framtida
rekommendationer angående avfuktning initialt bör man ha:
•
•
•
•

20

Liknande projekt med avseende på vindsvolymer, tidsperiod för gjutning och uppbyggnad.
Referensprojekt med liknande förutsättningar utan avfuktning.
Avfuktning med en dokumenterad tidsplan och säkerställd funktion av avfuktaren.
Loggning före, under och efter avfuktningsperioden

(de Joung, 2015)
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Figur B1.2 Diagram över temperatur, relativ fuktighet och ånghalter med fukttillskott
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Figur B1.4 Diagram över temperatur, relativ fuktighet och ånghalter med fukttillskott
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Figur B1.5 Diagram över temperatur, relativ fuktighet och ånghalter med fukttillskott
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Figur B2.1 Vatteninnehåll i sporer och kritiskt vatteninnehåll för mätare 1

Figur B2.2 Vatteninnehåll i sporer och kritiskt vatteninnehåll för mätare 2

Vind 2

Figur B2.3 Vatteninnehåll i sporer och kritiskt vatteninnehåll för mätare 1
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Figur B2.4 Vatteninnehåll i sporer och kritiskt vatteninnehåll för mätare 2
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Figur B2.5 Vatteninnehåll i sporer och kritiskt vatteninnehåll för mätare 1

Figur B2.6 Vatteninnehåll i sporer och kritiskt vatteninnehåll för mätare 2
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Figur B2.7 Vatteninnehåll i sporer och kritiskt vatteninnehåll för mätare 1
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Figur B2.8 Vatteninnehåll i sporer och kritiskt vatteninnehåll för mätare 2
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Figur B2.9 Vatteninnehåll i sporer och kritiskt vatteninnehåll för mätare 1

Figur B2.10 Vatteninnehåll i sporer och kritiskt vatteninnehåll för mätare 2
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Figur B3.1 Indata och resultat
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Figur B3.2 Indata och resultat
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Figur B4.1 Tabell för omvandling av fuktkvot till RF i trä
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