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Abstract 

This study was done regarding whether sealing or ventilation is the best solution 
to prevent moisture on cold attics. The authors of this report addressed the 
problem with moisture in attics when they started their cooperation with Peab.  

The methods included interviews with people, database research, and calculations 
of a project in Akersberga north of Stockholm. The conclusion is based on 
interviews and other information as they are analyzed in relation to the house of 
reference. The focus of this report is on problems with moisture in the attics 
known as cold attics.  

The background of the problem with moisture is that today’s slabs are usually 
insulated to save energy and that the attics nearly gives the climate as the outdoor 
climate. The contribution of moisture increases this problem when the relative 
humidity reaches 75 %, which in most cases promotes mould. Moisture comes 
with natural ventilation through the eaves due to outside humidity and 
precipitation finding its way in, and at the same time comes from the inside 
through openings or cracks on concrete slabs, ventilation ducts, and attic doors. 
Moisture also comes into the attic from building materials, especially from the 
concrete slabs that evaporate which gives off a lot of moisture throughout the 
years. These things are possible to prevent with four different methods; 
ventilation, sealing, heating or insulating the outer roof.  

Moisture effects are calculated from the examples given by Roxull FuktFakta in 
comparison with the authors own calculations from other databases. The object of 
reference, Bergahojden 6, is a residential building that has served as a model for all 
the calculations. The conclusion shows that air circulation has to increase to get 
out the moisture through the ventilation. The winters here in Sweden are so 
humid that the ventilation should be suitable enough so that the humidity does 
not rise above 75 % in the attic. 

To heat up the attic with devices, or by using roof insulation, would bring the 
same climate as the outdated slab insulations. There will be a big loss of energy 
with heat going out if the roof is not insulated. To apply both systems would be a 
double investment which would be hard to convince builders of. 

The conclusion is that the best method would be to combine sealing with 
ventilation, or a possible mechanical system which allows the attic to be ventilated 
during the summer and sealed during the winter.
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Sammanfattning 

Varför fukt på vind fortfarande är ett problem är något författarna funderade över 
när samarbetet påbörjades med Peab för att studera ventilering eller tätning som 
bästa metod för att förebygga fukt på kalla vindsutrymmen.  

Metoden för arbetet bygger på informationsstudie, intervjuer med sakkunniga och 
beräknande av nuvarande situation på ett referensobjekt i Åkersberga norr om 
Stockholm. Analysering av vindsutformning utifrån inhämtad information och 
empiri ska kunna ställas i relation till referensobjektet och författarnas slutsatser. 
Arbetet avgränsas till att endast beröra kalla vindsutrymmen.  

Bakgrunden till nuvarande problem med fukt på vindar är att dagens bjälklag 
isoleras väl för att spara energi och ger vindsutrymmet nära på samma klimat som 
råder utomhus. Fukttillskott höjer vindens ånghalt av fukt, den relativa 
fuktigheten som vid 75 % ger mögelpåväxt. Fukt kommer utifrån genom 
takfotsventilering med uteluftens ånghalt och nederbörd, inifrån lägenheter genom 
springor vid sprickor i betongbjälklag, installationsrör och vindsluckor. Fukt 
kommer också inifrån vinden genom byggmaterial där särskilt betongbjälklag 
tillför mycket fukt under flera år. Detta går att stoppa med fyra metoder; ventilera, 
täta, värma eller isolera yttertak. 

Fuktpåverkan ställs upp i beräkningsexempel från Roxull FuktFakta och 
författarnas beräkningar utifrån litteraturanvisningar. Referensobjektet 
Bergahöjden 6 som är ett flerbostadshus har stått som modell för beräkningar. 
Resultatet visar att stora luftomsättningar måste till för att få ut byggfukten vid 
ventilering som är den vanligaste fuktförebyggande metoden. Samtidigt som 
vinterhalvåret år så pass fuktigt ute att ventilering inte får ner den relativa 
fuktigheten under 75 % i vindsutrymmet.   

Värma vinden eller isolera yttertaket är att återskapa klimatet som rådde med dålig 
bjälklagsisolering. Energiförlusterna med värmen som går ut kommer också 
tillbaka, dock inte om man isolerar yttertaket men det blir en dubbel investering i 
sig som är svår att motivera. 

Slutsatsen är att bästa metod är en kombination av att täta och ventilera, helst med 
mekanisk styrning så vinden ventileras under sommaren och tätas under vintern.   

Nyckelord 

Fukt Vind Kondens  Mögel  

Uttorkning Ventilera Täta Ånghalt
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1 Inledning 
Idag är fukt ett av de största problemen i byggbranschen. På grund av höjda 
energikrav har stora åtgärder gjorts för att minska energiåtgången. Däremot är 
kunskapen om hur man förebygger fukt inte lika väl förankrad i branschen. 
Arbetet har utförts i samarbete med Peab Bostad AB som en avslutande del i 
byggnadsingenjörsutbildningen i Jönköping. Arbetet kommer att analysera de 
olika teorierna som finns inom området ventilation av kall vind.  

1.1 Bakgrund 

Efter 70-talets oljekris blev byggnaders energiförbrukning aktuell och ekonomiska 
aspekter drev fram en ökad medvetenhet av energihushållning. En följd av detta 
var att vindar började isoleras i allt större omfattning [1]. 

I moderna hushåll med nya uppvärmningsmetoder har nyttjandet av vedeldade 
uppvärmningsmetoder blivit allt mer sällsynt. Nybyggda byggnader har en lägre 
temperatur i vindsutrymmet då skorstensstocken inte längre är varm i samma 
omfattning som tidigare. I kombination med en ökad isoleringsmängd har 
vindsutrymmet ett klimat som i stor grad liknar utomhusklimatets. I ett 
vindsutrymme med lägre temperatur kan luften inte bära lika mycket fukt vilket 
ökar risken för kondensutfällning. Därmed är risken för fuktrelaterade skador på 
dagens kalla vindar mer aktuell än tidigare.  

Dagens fuktrelaterade problem beror inte enbart på byggtekniska förändringar 
utan har även sitt ursprung i dagens ökande levnadsstandard. Med exempelvis mer 
användande av dusch ökar fukthalten i inomhusluften. Fukten i den varma luften 
stiger till vindsutrymmet och kan medföra fukttillskott till vinden om inte 
vindsbjälklaget utförs tillräckligt tätt [2]. 

Idag är det mindre självklart att en fuktdimensionering utförs för en byggnad [3]. 
För att kunna dimensionera byggnadskonstruktioner ur ett fuktperspektiv ska 
kunskaper om fuktkällor och beräkningsmetoder för fukttransport finnas. Med de 
kunskaperna om fukt som finns kan konstruktioner och bättre metoder väljas [4].  

Med en byggteknik som inte har förändrats i samma takt som energiåtgärderna 
ställer Peab sig frågande till huruvida nya byggtekniska lösningar ska prövas eller 
om man ska fortsätta med traditionella lösningar [1].
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att få en god insyn på de teorier som finns på dagens 
problematik med fukt på ventilerad kall vind. Denna uppsats analyserar 
fuktpåverkan i vind, var fukt kommer ifrån och om fukt är skadligt. Fuktpåverkan 
ska ställas i relation till ventilering av kall vind och skall värdera om eventuella 
problem kan undvikas vid olika utformningar av vindar. Målet är att kunna visa 
Peab och andra intressenter vad som är en bra vindskonstruktion ur fuktsynpunkt 
och om ventilering eller tätning är bästa sätt att få bort fukten.    

Studenterna vill studera fukt som är ett problem i flera fall i gamla såväl som nya 
byggnationer. Att ha god kunskap om fukt ser studenterna som en bra 
förutsättning inför arbetslivet. Det byggtekniska utförandet och den praktiska 
kvalitén i lösningar är viktigt att kunna. Att problemet har gäckat branschen i 
många år ses som särskilt spännande. 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport studerar befintliga teorier, tidigare undersökningar och analyserar 
detta med data från beräkningar av ett valt referensobjekt. Rapporten kommer 
endast att omfatta principen för kalla vindsutrymmen. Benämning av skador och 
materials absorptionsförmåga begränsas till att nämnas i rapporten utan närmare 
analys då arbetet inte är en skaderapport utan en studie av metodval för 
vindskonstruktioner. Då rapporten inte är en energisammanställning eller en 
ekonomisk rapport kommer inte heller fuktproblematiken att belysas ur dessa 
perspektiv. Mätningar kommer inte att utföras då varken tid eller resurser finns 
från författarna respektive högskolan.  

 

1.4 Disposition 

Rapporten ger med Teoretisk bakgrund läsaren en kort historisk inblick som leder 
fram till den problemställning som finns idag. Därefter beskrivs två metoder som 
finns för att få en välfungerande och fuktsäker kall vind. Dessa två metoder är täta 
och ventilera. Övriga metoder kommer endast att beröras i korthet.         
I Litteraturstudier har allmänna bygg- och fukttekniska egenskaper studerats från 
skriftliga källor. Genom möten med sakkunniga och litteratursökning har 
Utvecklingsprojekt fått en egen del i rapporten. Under Genomförande ställs modeller 
upp som beskriver vår frågeställning och vår arbetsgång. Här beskrivs även vårt 
referensobjekt som ligger till grund för våra beräkningar. Under Beräkningar 
redovisas dessa. Inhämtade kunskaper under Sammanställning av resultat utgår från 
litteraturundersökningen och beräkningar. Dessa jämförs med de faktiska värden 
som fåtts fram för referensobjektet och därefter görs Slutsats och diskussion. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Historik  
 

Fuktproblem i vindar fanns även förr i tiden då inneklimatet var sämre med ofta 
kalla och dragiga bostäder. En följd av detta var att isoleringsmaterial började 
användas. Tidiga isoleringsmaterial som användes i takkonstruktionerna var 
sågspån, kutterspån och tång. Husen värmdes upp av eldstäder och kakelugnar 
vilket gav en värmetillförsel till vindsutrymmet på grund av den skorstensstock 
som gick genom utrymmet, se figur 1.  

 
Figur 1. Exempel på vindsutrymme med skorstensstock. Egen bearbetning enligt [5]. 

Under 60-talet blev det allt vanligare med värmeisolering i form av mineralull då 
pappers och träspåns brandfarliga egenskaper uppmärksammades.  

70-talets energikris gav ökade energikostnader vilket gjorde att det blev dyrt att få 
ett bra inomhusklimat under vintern. Med ökade krav på energihushållning blev 
isoleringstjocklekarna allt större [5].  

Material och form styrdes tidigare av lokala förutsättningar då det var vanligt med 
torv och halm på tak. De äldre materialtraditionerna är idag sällsynta då det har 
blivit vanligare med tegel, plåt och papp. Utformningen har påverkats av olika 
arkitektoniska stilar och varit en anpassning mellan konstruktion, taktäckning och 
taklutning [6].
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2.2 Problematik med tilläggsisolering     
 

Efter 70-talets energikris så var tilläggsisolering av vindar ett effektivt sätt att sänka 
energikostnaderna. När ökad isolering utav vindar utförs minskas värmeförlusterna 
från inomhusluften och temperaturen på vindsutrymmet sänks. Med ett kallare 
vindsutrymme efter tilläggsisolering i kombination med fukttillskott från 
inomhusluft ökar risken för fuktproblem.  

Normalt sett är äldre vindar med liten isoleringstjocklek så pass uppvärmda att 
risken för fuktutfällning är mindre än när temperaturen sänks till följd av ökad 
isolering [7]. 

 

2.3 Metodval för minskad skaderisk  
 

Ventilera  

Ur ett historiskt perspektiv har ventilering av kalla tak syftat till att hålla taket så 
pass kallt att snösmältning och istappsbildning förhindras. Genom en god 
ventilation var målet att hålla yttertaket lika kallt som uteluften [8]. I och med 70-
talets ökade krav på energihushållning har vindsbjälklagen till kalla tak isolerats i 
allt större omfattning för att förhindra värmeförluster [1]. Ventilering för att 
förhindra istappsbildning är inte längre aktuellt då vindstemperaturen inte smälter 
snön på taket. I stället syftar ventilation av kalla tak i dag till att få bort oönskad 
fukt [8]. Eftersom många taktäckningar ofta är så pass ångtäta, är ventilationen det 
enda sättet att bli av med fukttillskott. Det fuktillskott som kan uppkomma på 
vindsutrymmet kan komma ifrån: 

• byggfukt 

• fuktig inomhusluft genom vindsbjälklag 

• vattenläckage genom yttertak  

 

De ventilationsprinciper som är aktuellt för kalla tak är: 

• termisk. Principen bygger på att utrymmet har en nivåskillnad mellan 
luftintag, luftutsläpp och att en temperaturskillnad råder mellan de olika 
nivåerna. Effekten av den termiska ventilationen ökar med ökad 
höjdskillnad.  

• genomblåsning. Fungerar genom att ett luftflöde uppnås med hjälp av 
vindkraft. För att metoden ska fungera får inte taket vara för brett eller ha 
för många installationer som bryter luftvägen.    
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• mekanisk. Luftflödet skapas av en fläkt. Denna ventilation ger ett 
kontinuerligt luftflöde. 

 

Byggnadens övriga ventilationssystem har även en stor inverkan på 
vindsutrymmets fuktsäkerhet. För att minimera risken för fuktläckage genom 
vindsbjälklaget eftersträvas ett undertryck i det övriga huset. Detta gör att fuktig 
inomhusluft inte söker sig upp i konstruktionen [9]. 

 

Täta  

Syftet med att täta kalla tak är att utjämna fukt- och temperaturvariationer som 
sker under året på grund utav utomhusklimatet. Tanken är att begränsa den kalla 
och fuktiga luft som finns under vintern från att komma in i vindsutrymmet. 
Under vintern eftersträvas att vinden ska få en högre temperatur och en lägre 
relativ fuktighet, RF, än den som råder utomhus för att minska kondensrisken. 
Byggfukt, fuktig inomhusluft genom vindsbjälklag och vattenläckage genom 
yttertak är även aktuellt för ett oventilerat kallt tak. Fuktorsakerna måste därför 
beaktas i ännu högre omfattning än när man ventilerar. Fuktläckage och 
vattenläckage är något som i stor omfattning beror på arbetsutförande och 
underhåll medan byggfukt är något som man måste ta hänsyn till innan man 
begränsar ventilationen [8].  

 

Övriga metoder 

Genom att placera en värmekälla på vindsutrymmet finns möjligheten att höja 
temperaturen under årets kallaste månader. Med en höjd temperatur minskas 
risken för fuktproblem i och med en sänkning av RF [10].   

Meningen med en värmeisolering mellan råspont och taktäckning på yttertaket är 
att minska takets värmestrålning ut mot den kalla himlen. Med en minskad 
utstrålning fås ett varmare tak vilket minskar skillnaden i temperatur mellan 
utomhusluften och taket. Av en minskad temperaturskillnad minskas risken för 
kondensbildning innanför taket [10]. 
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2.4 Sökt fakta 

Till grund för genomförande och sammanställning av resultat behövde kunskap 
inhämtas. Fakta har baserats på litteratur- och internetsökning. Även intervjuer 
med sakkunniga personer har genomförts. Litteraturen har huvudsakligen sökts 
efter nyckelord i Högskolan i Jönköpings bibliotek. En viss del av informationen 
från litteraturen har inhämtats från utbildningens tidigare kurslitteratur. 
Högskolans tidskriftsbibliotek har varit användbart då artiklar av intresse funnits 
med i branschtidningar. Internet har varit till hjälp med att få information om 
vilka sakkunniga personer som finns inom ämnesområdet. Böcker rörande ämnet 
har även hittats på internet och även hemsidor med problembeskrivningar. 
Intervjuer har genomförts för att få bredare syn på frågeställningar som växt fram 
efter litteraturstudier och beräkningar. Yttranden från sakkunniga personer finns 
medtagna under empiri.  

 

2.5 Litteraturstudier 

2.5.1 Tak och vindar  

Tak är den del av byggnaden som skall fungera som skydd mot klimatiska 
påkänningar. Ett tak är den del som skiljer den översta våningsplanet mot 
omgivningen [9].  

Skillnaden mellan ett ventilerat tak och en kall vind är att luften i en vind blandas 
till ett jämt fuktinnehåll och temperatur. I tak ändras luftens egenskaper i 
luftspalten. Låga vindsutrymmen där luften inte blandas om kan ses som ventilerat 
tak. För att avgöra detta kan spårgastest göras [11].   

 

Krav från Boverket 

 
6:5336:5336:5336:533 Yttertak     
 
6:5331 Taktäckning     
    
Taktäckningar skall utformas med beaktande av lutning, underlag, 
Beläggningsmaterial, fogning, infästning, genomförningar, mekanisk påverkan 
och avvattning så att uppkomst av skadlig fukt förhindras. 
 
Allmänt råd 
Om kondens kan uppstå på undersidan av en taktäckning eller om en 
taktäckning med överlappsskarv saknar vattentät fog, bör den underliggande 
konstruktionen skyddas med hjälp av ett vattenavledande underlag eller på 
annat sätt. 
 
6:5332 Vindsutrymmen samt tak- och bjälklagskonstruktioner 
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Vindsutrymmen, tak- och bjälklagskonstruktioner samt installationer inom sådana 
utrymmen och konstruktioner skall utformas så att uppkomst av skadlig fukt 
förhindras [13]. Boverkets författningssamling, BFS 2002:19 BBR 10, Anders 
Larsson, sida 58-59 

 

Kalla tak 

Ett kallt tak innebär att värme som finns i vindsutrymmet förs ut ur luftspalter 
eller andra genomförningar från vindsutrymme, se figur 2. Värmeflödet blir därför 
så litet på yttertaket att taket inte kan smälta snö. I praktiken kan inte ett tak 
utföras så att all värme kan ventileras bort [12].  

Ett traditionellt kallt tak är uppbyggt av flera skikt, på vindsbjälklaget finns 
vanligtvis en ångspärr och värmeisolering. Sedan finns ett ventilerat utrymme som 
skyddas av råspont eller plywood, underlagspapp och ytmaterial av tegel, plåt eller 
ytpapp [11].  

 

 
 

Figur 2. Från vänster visas skillnaden på ett varmt respektive kallt tak [12].  

2.5.2 Ångspärr 

Ångspärren ska förhindra fuktransport, både genom fuktdiffusion och 
fuktkonvektion. Diffusion förhindras genom att en ångspärr har ett stort 
ånggenomgångsmotstånd. Konvektion förhindras genom att en ångspärr har en 
stor lufttäthet, vilket även är viktigt med hänsyn till energihushållningen och 
ventilationen. Skydd mot konvektion är viktigt i höga byggnader där det kan 
förekomma övertryck inomhus [12].  

En tumregel för en ångspärr på tak är att den ska vara 10 gånger så tät som 
vindskyddet [11]. Ångspärren ska alltid placeras på den varma sidan eller under 
isoleringen [14]. Ångtäta material som ligger på den kalla sidan till exempel 
taktäckningar kan orsaka kondens [12].  
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2.5.3 Byggfukt 

Byggfukt är kvarvarande fukt i en konstruktion som efter produktion kan avges till 
omgivning [16]. Alla byggnadsmaterial innehåller fukt vid inbyggnad [12]. 
Material kan komma i kontakt med fukt i samband med:  

• tillverkning  

• transport  

• lagring 

• byggproduktion 

 

Ett stort antal material har kapillärsugande egenskaper, vilket innebär att stora 
fuktmängder tas upp under kort tid om material inte skyddas vid lagring. 

Det tillförs även vatten av produktionstekniska skäl vid vattenhärdning av betong. 
Byggnadsdelar skall skyddas så fort som möjligt mot nederbörd. Fukt som avges 
under byggtiden är svårt att undvika. Skador på grund av för kort uttorkning är 
vanligt på grund av tidspressad byggtid [15].  

 

Byggfukt i betong 

Cementbundna material innehåller vatten som tillförs med vattenblandningen. En 
del av vattnet binds kemiskt. Det finns även förångningsbart vatten som till stor 
del avgår vid uttorkning. Förutom det kemiskt bundna och det förångningsbara 
vattnet finns det vattenöverskott som skall torkas ut, vilket är definierat som 
byggfukt. I de vanligaste använda betongblandningarna finns 80-90 kg/m3 
byggfukt [14]. Mängden byggfukt minskas då högre betongkvalitet används. 
Flyttillsatser påverkar också mängden byggfukt [12].  

 

Byggfukt i trä 

Trä kan ha en varierande fuktkvot då materialet är både hygroskopiskt och 
kapillärsugande. Hygroskopiskt betyder att material kan genom luft ta upp och 
avge fukt. Porositeten för trä är cirka 70 % och kan innehålla mer vatten än vikten 
för ett torrt material. Detta innebär att fuktkvoten kan vara större än 100 % [12]. 
Anledningarna till att det fortfarande finns fukt i material då de byggs in kan bero 
på att virket inte kontrolleras tillräckligt vid lagring, hantering och transporter 
[17].  
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2.5.4 Uttorkning 

Uttorkning är avgivning av fukt för att material ska komma i fuktjämvikt med sin 
omgivning [12]. Fuktjämvikt innebär att materialets fukthalt ska komma i paritet 
med luftens relativa fuktighet. Denna process kan ta flera år [11]. Detta samband 
ger en jämviktskurva som kallas för sorptionskurva. Kurvan består av två förlopp 
som visar på uttorkning och uppfuktning. Uppfuktning i denna kurva kallas för 
absorption medan uttorkning kallas för desorption [19].  

Byggfukt går från högt till lågt fukttillstånd vid uttorkning. Om ett utrymme 
uttorkas genom värmetillförsel och ett luftutbyte sker med ett kallare utrymme kan 
fuktkonvektion uppstå. Det räknas med att stora delar av uttorkningen sker efter 
inflyttning [12]. 

Uttorkningstidens längd bestäms av [15]: 

• begynnelsefuktkvot 

• RF hos omgivande luft 

• materialsort 

• materialets dimensioner  

• möjlighet för byggfukt att torka ut på båda sidor [18] 

 

Uttorkning av byggfukt i betong 

Uttorkningsförloppet delas vanligtvis in i tre skeden [12]:  

• betong som har ett lågt vattencementtal har endast en fuktig yta under en 
kort tid och denna tid betecknas som skede ett. På grund av detta visas inte 
skede ett i figur 3.  

• avgörande för uttorkningshastigheten under skede två och tre, se figur 3, är 
dimensioner för material, materialegenskaper samt fukttillstånd. Fukten 
finns kvar längst in i materialet och får därför en längre väg att gå för att 
torka ut. Detta ger ett större flödesmotstånd vilket leder till en minskad 
uttorkningshastighet.  
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Figur 3. Uttorkningsförlopp för betong beskrivs av sambandet mellan 
uttorkningshastigheten g och tiden [12].  

 

Uttorkning av byggfukt i trä 

Fuktkvoten i färskt virke är 30-35 % i kärnan och 130-150 % i splinten, men kan 
stiga genom vattenlagring. I figur 4 visas träets uppbyggnad. Konstruktionsvirke 
har efter lagring en fuktkvot på 12-22 %. 

 

 
Figur 4. Tvärsnitt genom en trädstam [14]. 

 

Processen vid uttorkningen: 

• det fria vattnet avgår i cellhålrummen 

• fibermättnadspunkten uppnås, vilket motsvara 100 % RF. Hållfasthet, 
deformationsegenskaper och värmeledningsförmåga påverkas.  
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Uttorkningen och uppfuktningen påverkas starkt av den anistropa uppbyggnad 
träet har vilket innebär att trä har olika egenskaper beroende på träfibrernas 
riktning. Det är en hög uttorkningshastighet som sker i fiberriktningen, detta 
beror på att cellhållrummen är orienterade så och att den har en stor diameter. Det 
tar ungefär en vecka för en 25 mm fuktig bräda och motsvarande fyra veckor för 
50 mm att uppnå omgivningens RF [14].  

2.5.5 Fuktbuffring  

Under perioder med hög fuktighet kan material absorbera fukt och sedan avge den 
till luften då fuktigheten sjunker i denna. Denna process kallas fuktbuffring. 
Genom fuktbuffring dämpas variationer av ånghalten. Hur stor inverkan 
buffringen har påverkas i hög grad av ventilationen. Under längre tidsperioder har 
ventilationen störst inverkan på fuktigheten i vindsutrymmet medan 
fuktbuffringen kan få en stor betydelse under perioder då luftomsättningen är låg. 
Vid 0,5 oms/h och mindre får buffringen en allt större betydelse för fukttillståndet 
[19]. 

En viss balans mellan ett materials fuktinnehåll och luftens relativa fuktighet råder 
alltid. Olika material har olika förmåga att buffra fukt, till de material som har god 
fuktbuffring är trä. Trä är ett hygroskopiskt material [19].  

2.5.6 Materialhantering, transport och lagring  

Flera företag är inblandade i distribution av byggmaterial så som tillverkare, 
transportföretag och byggvaruhandel. Det finns olika leveransvägar för material 
inom byggindustrin, se figur 5. Idag levereras vanligtvis byggvaror direkt från 
tillverkare till byggarbetsplatsen. Transport innebär leveranser till och från 
arbetsplatser inklusive lastning och lossning, interna transporter och anordning av 
tillfälliga upplagsplatser [20].  
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Figur 5.  Exempel på byggmaterialleveranser [22].  

 

Varje leverans minskar den effektiva monteringstiden av exempelvis tak eftersom 
att personal måste vara med och ta emot varorna. Varje leverans ger därför en ökad 
tid då konstruktionen kan bli utsatt för nederbörd [21]. 

I samband med lagring kan fukt både upptas och avges. Skydd mot material bör 
beaktas noggrant med hänsyn till nederbörd då materialet annars får en ökad 
fukthalt [12]. Om mycket material beställs med kort varsel ökar risken för en 
förlängd lagring [21]. 

Kontroll sker på byggarbetsplatser när man tar emot varor, ändå finns problem 
med fukt i inbyggt virke. Det kan bero på att kontrollerna inte sker i tillräcklig 
omfattning, samt att lagring och hantering av virke är bristfällig [17].  

2.5.7 Inomhusfukt 

Relativa fuktigheten hos inomhusluft påverkas av en rad faktorer [15]: 

• temperatur och fuktinnehåll hos uteluften  

• fukttillskott  

• temperatur hos inneluften  

• luftflöde  
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Normalvärdet för RF inomhus är 30-50 %. På sommaren kan den ligga på 70 % 
medan den kan sjunka till 20 % under vintern. Relativ fuktighet kan dock uppgå 
till högre värden på grund utav byggfukt eller av verksamheter med ett speciellt 
högt fukttillskott. För att kunna räkna ut RF inomhus måste man känna till 
fukttillskottet inomhus, det vill säga hur mycket fukt som produceras inomhus. 
Denna fukt kommer från bland annat människor i form av utandning och svett. 
Även aktiviteter som matlagning, diskning, tvätt och bad kan ge ett fukttillskott 
till inomhusluften [15]. För beräkningar använder man sig av ett fukttillskott på 
1,5-4 g/m3 [14].  

2.5.8 Konvektion 

Konvektion innebär att luft transporteras mellan områden med olika tryck, från 
övertryck till undertryck. En kall vind tenderar att dra till sig varm fuktmättade 
inneluft vid otätheter som riskerar att kondenseras när den möter det kalla 
vindsutrymmet [23]. Ett tätt vindsbjälklag av betong motverkar konvektion [12]. 

2.5.9 Diffusion 

Diffusion innebär att ånghalten i bostäder strävar efter ett jämviktsläge mellan en 
högre innelufts ånghalt och den lägre uteluftens ånghalt. Därmed strävar 
ånghalten att drivas inifrån och ut. Diffusion går genom material och hastigheten 
påverkas av materialets täthet. Ett tätt betongbjälklag är ett fullgott skydd mot 
diffusion från inomhusluften [23].  

2.5.10 Genomförningar och ventilationshuvar 

Det strävas efter att utföra vindsbjälklag och takytor så täta som möjligt. Ändå 
måste vissa genomförningar göras som till exempel skorstenar, ventilationshuvar, 
uppstigningsluckor och avloppsventilationer, se figur 6. Då genomförningar är 
takets svaga punkt blir arbetsutförandet extra viktigt för att minska risken för 
läckage.  

Ventilationshuvar kallas i vardagligt tal för kinahattar. Syftet med att utrusta ett 
kallt tak med ventilationshuvar är att öka luftomsättningen i vindsutrymmet [1]. 

Täta genomförningar blir ännu mer aktuellt då taket har ventilationshuvar. Dessa 
kan skapa ett undertryck på vinden och suga upp inomhusluft genom otätheter 
[12]. Dock skapar frånluftsystem ett undertryck inomhus vilket motverkar det 
undertryck som kan uppkomma på vinden [2].  
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På ett tak råder det alltid risk för läckage, speciellt då ventilationshuvar används. 
Läckage kan härleddas till [24]: 

• bristande underhåll med rostskador som resultat  

• snötryck kan rycka loss ventilationshuven 

• temperaturrörelser mellan plåt och betong  

 

Figur 6. Exempel på tak med ventilationshuv [15]. 

2.5.11 Utomhusfukt 

Relativa fuktigheten utomhus påverkas av väderleken och varierar med årstiderna. 
Under kalla vintrar och höstar har i regel luften en hög RF. Eftersom relativa 
fuktighet är kvoten av ånghalt och mättnadsånghalt ger låga värden för 
mättnadsånghalten hög RF. Max- och mini-värdena för relativ fuktighet kan 
variera från 95-100 % vid regn och dimma till 35-40 % vid torr och varm 
väderlek. Mättnadsånghalt följer temperaturen som är högre under sommaren än 
vintern. Den relativa fuktigheten kommer i genomsnitt vara lägre på sommaren, se 
figur 7. Vid beräkningar antas vanliga medelvärden för den relativa fuktigheten till 
cirka 70 % under sommaren och cirka 85 % under vintern. Temperaturskillnader 
finns även under dygnet vilket gör att det också finns en dygnsvariation av den 
relativa fuktigheten. Under dagen då luften har en hög temperatur kommer den 
relativa fuktigheten ha ett lågt värde medan den stiger då temperaturen sjunker 
under natten [15].  

Figur 7. Årsmedeltemperatur för Stockholm. Kurvan är medelvärdet för utetemperatur 
[25]. 
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2.5.12 Vindpåverkan 

När vind blåser mot en byggnad uppstår en tryckfördelning. På lovartsidan bildas 
ett övertryck och på läsidan bildas ett undertryck. Öppningar i takfot tar in luft 
från lovartsidan och avger luften på läsidan. Vindförhållandena på platsen avgör 
luftflödena. Generellt sett så är vindstyrkorna störst under vintern [26]. Figur 8 
visar hur tryckfördelningen ser ut över en byggnad. 

Branta tak verkar som en vägg och får genom detta en större lovartsida än 
låglutande tak som får en mindre yta som luften kan trycka mot. På låglutande tak 
verkar därför sug i större omfattning än tryck. När taket utsätts för sugkrafter 
uppstår ett undertryck på vindsutrymmet. Undertrycket ökar risken för skadlig 
fuktkonvektion. Frånluftsventilation för inneklimatet hjälper till att hålla ett större 
undertryck inomhus för att förhindra konvektion till vindutrymmet [27].  

 

 
Figur 8. Tryckfördelning över en byggnad [15] 

2.5.13 Snöyrning 

Snöyrning även kallat fykning innebär att vid främst snöfall kombinerat med stark 
vind så kan snö virvla in under takfoten och smälta på vinden. Detta medför ett 
extra tillskott av fukt till vinden. Hur mycket fukt det rör sig om har inte varit 
möjligt att få fram någon uppgift om enligt det faktaunderlag vi använt oss utav. 
Problemet är vanligast i fjälltrakterna men kan även förekomma i övriga landet 
[12].  

Ett normalt utförande för att förhindra snöyrning är att man använder sig av en 
vindavledare som placeras mellan takstolarna [9]. Denna skiva kan förhindra både 
yrsnö och att kall luft blåser in i isoleringen genom att leda luften förbi isoleringen 
till vinden [15]. En spoiler kan även fästas utanpå husväggen strax under takfoten 
för att rikta om luftströmmen [12].  
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2.5.14 Skadeorsaker 

De vanligaste orsakerna till fuktskador på kalla vindar är [29]: 

• läckage utifrån. Läckage genom yttertak hör till de vanligaste fuktskadorna i 
en byggnad. Problemet med läckande tak beror i hög grad på dåligt 
arbetsutförande och byggtekniskt dåliga lösningar. Läckagen sker i regel vid 
takgenomförningar som skorstenar, takfönster och olika typer av 
ventilationsgenomförningar. Resultatet av detta är att stora mängder vatten 
kan ta sig in på vindsutrymmet och skapa stora skador på konstruktionen.    

• fukt från installationer. Installationer på vinden så som värmepumpar och 
värmeväxlare kan ge stora fukttillskott genom isbildning, funktionsfel eller 
läckage vid avfrostning.  

• konvektion av fuktig inomhusluft. Fuktkonvektion kan uppkomma då det 
råder ett övertryck inomhus. Övertrycket pressar upp fuktig inomhusluft 
genom otätheter i bjälklaget och skapar ett fuktigare klimat i 
vindsutrymmet. Om sedan utetemperaturen är låg kommer den fuktiga 
luften med högre temperatur att kondensera mot taket. För att skadlig 
kondens ska kunna uppkomma måste invändigt övertryck, fuktig 
inomhusluft och otätt bjälklag vara uppfylld samtidigt. 

• värmeutstrålning. Under klara nätter kan begränsningen av rymden kring 
jorden, i dagligt tal kallat himlavalvet, ha 5ºC till 10ºC lägre temperatur än 
luften. Den värme som alstrats på taket under dagen strålar då ut mot 
rymden under natten, detta fenomen kallas nattutstrålning. Detta i sin tur 
gör att taket får en lägre yttertemperatur än luften och kondens kan då 
uppkomma både utanpå taket och innanför.   

• inbyggd fukt, det vill säga byggfukt är mängden vatten som måste torka för 
att ett material ska uppnå fuktjämvikt med omgivningen. Problemet 
uppstår dels vid gjutning av betong då stora mängder vatten måste torka ut 
men även då material levereras med ett högt fuktinnehåll. Om en 
uttorkning inte tillåts i tillräcklig omfattning innan materialen byggs in 
kommer byggfukten ge skador på de fuktkänsliga material som finns i 
vindskonstruktionen [29].  
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2.5.15 Skador 

De vanligaste skadorna på kalla vindar är: 

• mögel. Mögelpåväxt kan uppstå i varm och fuktig vindsmiljö, särskilt då 
ytkondensering sker på material. Mögel är vanligast förekommande på 
underlagstak men kan även förekomma på lösa objekt som eventuellt 
förvaras på vinden. Gynnsammaste förhållandena för mögel är på våren då 
absorberad fukt under vinterhalvåret inte torkat ut och i kombination med 
en höjd temperatur på vinden (till följd av ökad solstrålning på tak) avges 
fukt [23]. Vid fuktdimensionering beräknas lägre temperaturer än 5°C som 
för kallt för mögeltillväxt [30]. Vid cirka 75 % relativ fuktighet kan det 
bildas mögel, se figur 8. De synliga skadorna uppträder som missfärgningar 
[12].  

• rötsvamp. Rötskador uppstår av rötsvampar som bryter ner träprodukter 
[12]. Vid 80 % relativ fuktighet uppstår risk för rötsvampsangrepp [15]. 
Blånadssvampar kan utgöra grogrund för rötsvampar. 

• svällning. Svällningar i material kan uppstå i yttertakpanelen vid 
upptagande av mycket fukt till följd av kondensation [12]. Detta beror på 
att porösa material påverkas av fukthalten. Störst risk föreligger när relativa 
fukthalten når över 75 % [15], se figur 9.  

 

 
Figur 9. Ungefärliga riktvärden på kritiska fukttillstånd [15]. 
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2.6 Utvecklingsprojekt  

2.6.1 Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP 

Med den ökade medvetenhet om hur mycket ökad isolering kan göra för en 
byggnads driftsekonomi har som tidigare i rapporten nämnts, klimatet på 
vindsutrymmet gått mer mot det som råder utomhus. Konstruktionen har i och 
med detta blivit mer känslig för fuktpåverkan än tidigare.  

Hos Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP, i Borås har därför försök gjorts 
för att hitta lösningar mot att göra dagens kalla tak mindre fukt känsliga. Vi har 
tagit del av SPs projekt Fuktsäkert byggande som ägde rum 1993. Projektet bestod 
av tre delprojekt: 

• vindar  

• fuktmätning på utvändig träpanel  

• varma grunder  

Vindar är det delprojekt som berör denna rapport. I delprojektet har två lösningar 
studerats för att förbättra konstruktionen. De två metoderna är dels att isolera 
yttertakets utsida och dels att täta konstruktionen, se figur 10. Mätningarna har 
utförts i SPs provtak på deras kontorshus i Borås. Provtaket består av takstolar som 
vilar på ett uppvärmt utrymme som i sin tur ligger ovanpå kontorshusets platta 
tak. Bjälklaget mellan det uppvärmda utrymmet och vinden har isolerats med    
500 mm lösull. För att säkerställa lufttäthet mellan det varma och det kalla 
utrymmet har en plastfolie lagts på. Det varma utrymmet har en temperatur på 
20ºC och har genom frånlufts fläktar ett undertryck. Vindsutrymmet har delats in 
i åtta sektioner som isolerats och tätats. Fem olika förhållanden har studerats: 

• ventilerat vindsutrymme med underlagstak av polyetenfolie (vindsutrymme 
A) 

• ventilerat vindsutrymme med underlagstak av plywood och 30 mm 
cellplastisolering utanpå taket. (vindsutrymme B) 

• ventilerat vindsutrymme med underlagstak av plywood och 10 mm 
cellplastisolering utanpå taket. (vindsutrymme C) 

• referensvindsutrymme med underlagstak av plywood och konventionell 
utomhusventilering. (vindsutrymme D) 

• oventilerat vindsutrymme med underlagstak av plywood och 30 mm 
cellplastisolering utanpå taket. (vindsutrymme E)  
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Figur 10. Isolering av yttertakets utsida [34] 

 

Mätningarna i vindsutrymmena gjordes under juli 1991 till januari 1992 och visar 
temperatur och relativ fuktighet.  

Mätresultaten visar på att den relativa fuktigheten är i snitt lägre för det 
oventilerade vindsutrymmet (vindsutrymme E). Temperaturen i vindsutrymme E 
varierade även mindre i jämförelse med de övriga utrymmena. Med hjälp av 
temperatur och RF har ånghalten beräknats. I samband med temperaturhöjningar 
ökar ånghalten betydligt i vindsutrymme E, vilket beror på att fukten inte 
ventilerats bort som i de övriga vindsutrymmena. Slutsatsen av mätningarna är att 
en tilläggsisolering av underlagstakets ovansida innebär en liten förbättring av 
klimatet på vindsutrymmet. Mer betydelsefullt för fukttillståndet är ventilationen, 
där det oventilerade vindsutrymmet får ett mer jämt klimat än i de övriga 
vindsutrymmena. Av detta kan slutsatsen dras att en begränsning av ventilationen 
är positiv men att en viss luftväxling är nödvändig för att säkerställa uttorkning av 
tillfällig fukttillförsel. Omfattning av denna luftväxling bör studeras vidare [8].  
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2.6.2 Lunds Tekniska Högskola   

 

Sveriges provnings- och forskningsinstituts försök i Borås likväl som Jesper 
Arfvidsson och Lars-Erik Harderups arbete från Lunds Tekniska Högskola har 
föranletts av problematiken runt ökad isolering på kalla tak.  

Jesper Arfvidsson och Lars-Erik Harderups arbete har gjorts i samarbete med JM. I 
likhet med SPs försök har ett antal vindsutrymmen modifierats. Detta arbete har 
gjorts i fyra befintliga punkthus i Stockholm, som uppfört av JM. Samtliga hus har 
en betongstomme och ett vindsbjälklag av trä med 400 mm lösull. Yttertaket är 
uppbyggt på traditionellt sätt med takpannor och underlagspapp på råspont. 
Ventilationen av vinden består av takfotsventilation och ventilationshuvar på tak.  

De fyra olika vindsutrymmena är uppbyggda enligt följande: 

• hus 1 utgör referensobjekt och har därför inte modifierats på något sätt.  

• hus 2 har modifierats med cellplast på insidan av råsponten. Isoleringen ska 
egentligen placeras på utsidan av taket för att uppnå bästa resultat men av 
praktiska skäl har detta inte varit möjligt.  

• hus 3 har förändrats genom att två stycken värmekällor placerats på vinden. 
Med dessa ska temperaturen höjas i vindsutrymmet under vintern.  

• hus 4 har fått ett vindsutrymme med begränsad ventilation genom takfot 
under hela året och en helt tillsluten ventilation genom ventilationshuvarna 
under vintern.  

 

Resultatet av de mätningar som gjorts visar att samtliga vindar i regel har en högre 
temperatur än utomhusluften. Hus 2 och 3 uppvisar de högsta temperaturerna. 
Under vintern har dock hus 4 en lägre temperatur än referenshuset nummer 1. 
Vad det gäller fukttillskott som har sitt ursprung från utomhusluften, uppvisar hus 
1 ett högre fukttillskott än de övriga vindsutrymmena. De tre åtgärder som gjorts 
har alla bidragit till ett gynnsammare klimat under bruksskedet. 
Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga åtgärder kan rekommenderas under 
bruksskedet men att reducerad ventilation under byggskedet inte är lämpligt [10].  
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2.6.3 Mataki Halotex 

Halo kommer från latin och betyder andas. Mataki har genom forskning utvecklat 
ett underlagstak som inte stänger in fukt utan tillåter konstruktionen att andas, se 
figur 11. Systemet består av ett hygroskopiskt membran som kan absorbera 
vattenånga som sedan diffunderar ut genom membranet på grund av rådande 
ångtrycksdifferens. Produktens ånggenomsläpplighet anpassas genom valet av 
polymer och membrantjocklek.  

Med systemet görs den kalla vinden oventilerad. Halotex är vattentätt och 
ångöppet, vilket gör att fukten diffundera ut i stället för att ventileras ut genom 
takfoten. Ventilationen sker utanför vindsutrymmet under takpannorna och 
undviker att kall och fuktig luft försämrar klimatet i vindsutrymmet. Snö, damm 
och insekter undviks att föras in på vinden [11]. 

Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP, i Borås bedriver forskning inom 
området.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 11. Kall vind med Halotex duk [11]
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3 Genomförande 

3.1 Metodbeskrivning  

Arbetet genomförs metodiskt genom modifieringar av Eva Harderups 
fuktdimensioneringsprinciper från 1993 [12] enligt figur 12.   

 

 
 

Figur 12. Fuktdimensioneringsprincip [12].  

 

Denna modell är en teori för arbetsgång vid fuktdimensionering. Vår studie utgår 
från ett redan byggt referensobjekt. Uppgiften är att studera om ventilering eller 
tätning är den bästa metoden för att förhindra fuktskador på vind. Vi har byggt 
upp en egen modell efter denna frågeställning i figur 13: 

 

Byggnadsdel 

Ingånginformation 

Fuktpåverkan        

Kvantitativ  
bestämning 

Kvalitativ  
bedömning 

Fuktritningar 

W<Wkrit nej ja Byggnadsdelen godtas  
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Figur 13. Arbetsgångsmodell. Fuktens ursprung och metoderna att motverka 
fuktproblem.   

 

Vi studerar var fukten kommer ifrån och hur den tar sig till vinden samt teorierna 
i att ventilera eller täta. Två spår kommer även att beröras med att värma upp 
vinden eller isolera yttertaket. Då finns underlag för att förklara hur fuktproblem 
bäst åtgärdas och vidare analysera om åtgärderna är relevanta att göra beroende på 
de skaderisker som finns. 

 

Fukt inifrån 

Fukt inifrån studeras med utgångspunkt från den fukthalt som uppstår i översta 
våningens inneklimat med hänsyn till den relativa fuktigheten som är beroende av 
temperatur, fukttillskott utifrån och fukttillskott från mänsklig aktivitet. Vidare 
studeras hur diffusion och konvektion transporterar fukt i otätheter och jämför 
dess verkan i vindsbjälklagets material och konstruktion. En samlad bedömning 
görs utifrån dessa parametrar byggd på intervjuer med sakkunniga, beräkningar 
enligt litteraturanvisningar och beräkningsprogram.  
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Byggfukt 

Byggfukt studeras genom vilka material som finns i konstruktionen, hur de har 
tillverkats, lagrats, transporterats och byggts in. Uttorkning av fukt i material 
beräknas enligt TorkaS och litteraturanvisningar. Uttorkad fukt bedöms efter hur 
stor del som har avgivits till vind och i sådana fall vilket fukttillskott det medgivit.   

 

Fukt utifrån 

Fukt utifrån studeras efter möjliga intag av väder och vind samt hur de 
förhållandena ser ut på referensobjektets miljö och ort. Hur ventilationen av 
vinden är uppbyggd är en avgörande faktor för luftomsättningar och den fukt som 
medförs. Beräkningar görs utifrån litteraturanvisningar.   

 

Ventilera 

Ventilation är den metod för att förebygga fukt som referensobjektet använder. 
Studiens utgångspunkt är att ventilera bort fukt baserad på sammanräkning av 
fukt inifrån, byggfukt och fukt utifrån. En teoretisk modell görs i beräkningarna 
för att se skillnaderna mellan olika luftomsättningar, vidare görs intervjuer och 
litteraturundersökningar för att förstå relevansen i de beräkningsdata som fås fram.    

 

Täta 

Täta tillhör de nyare teorierna för hur fuktproblem ska motverkas på vind. I 
rapporten utgår resultat och slutsats från intervjuer och litteraturstudier då 
referensobjekt saknas för tätning.  

 

Övriga metoder  

Övriga metoder innefattar två olika åtgärder mot fuktproblem, värma vinden samt 
att isolera yttertaket. Båda ger effekten att taket hålls varmare, i övrigt tillförs fukt 
utifrån, inifrån och från byggfukt på samma sätt. Rapporten utgår främst från 
tätning och ventilering. Värma och isolera är metoder som stötts på under 
projektets gång som författarna anser borde nämnas i sammanhanget men inte 
läggas någon större tyngd på. Information till Sammanställning av resultat kommer 
från intervjuer och litteraturstudier, främst av utvecklingsprojekt då dessa övriga 
metoder inte representerar vårt referensobjekt.  
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Kondensriskbedömning 

Kritisk nivå för kondensutfällning jämförs med sammanlagda värden för de 
modellfall som fåtts fram för referensobjektet. Våra värden för relativa fuktigheter 
jämförs med de värden som fås ut genom beräkningsprogrammet Roxull 
FuktFakta. Materialens absorptionsförmåga och fenomen som nattutstrålning 
beaktas utefter litteraturstudier i den mån de påverkar kondensutfällning.   

Slutligen presenteras Sammanställning av resultat och Slutsats och diskussion baserad 
på litteraturstudierna och det egna arbetets genomförande.  

 

3.2 Referensobjekt  

Det valda referensobjektet, bostadsrättsföreningen Bergahöjden 6 ligger i 
Åkersberga, Österåkers kommun norr om Stockholm. Byggnaden uppförs av Peab 
som är totalentreprenör. Byggnaden är ett skivhus och har totalt sex våningar plus 
garage. De två övre planen har en indragen fasad och den sjätte våningen spänner 
endast över halva byggnaden. Byggnadens sjätte våning har en rumshöjd som 
sträcker sig ända upp i nock och har därför ett varmt tak medan då den femte 
våningen är överst har den en kall vind. Samtliga tak har en lutning på 10º grader. 
Vårt arbete kommer endast att beröra det kalla taket på våning fem. Husets 
stomme består av platsgjutna väggar med bjälklag uppbyggt av ett plattbärlag på 
50 mm med 200 mm övergjutning. Det kalla taket är uppbyggt utifrån och in 
enligt följande från figur 14:  

• falsad plåt  

• underlagspapp  

• råspont  

• vindsutrymme  

• 400 mm lösull (170 mm där takstolarna bryter isoleringsskiktet)  

• 250 mm vindsbjälklag av betong  

 

Vindsutrymmet har inte några installationer inhysta utan endast genomförningar 
för frånluft och avluftning av avlopp. Genomförningarna genom vindsbjälklaget 
motgjuts för att minska eventuella luftläckage mellan inneluft och vindsutrymme. 
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Figur 14. Sektionsritning över vindsutrymmet på våning 5 [1]. 

 

Ventilationen av vindsutrymmet utgörs av takfotsventilation samt 
ventilationshuvar. Vindtrycket antas dominera över de termiska krafterna på 
vinden då låg utrymmeshöjd och små temperaturskillnaderna gör att de termiska 
drivkrafterna blir små. Snöyrning har beaktats genom att vindavledare placerats 
vid takfötterna, se bilaga K30-31-204. Enligt SMHI faller snö årligen i Åkersberga 
mellan 20 november och 10 april.  

 

3.3 Upplägg beräkningar 

3.3.1 TorkaS 

TorkaS är ett av många hjälpmedel för att uppnå ett fuktsäkert byggande. 
Betongens uttorkning ligger i regel ofta på den kritiska linjen i byggets tidplan, 
vilket gör att valet av konstruktionstyp, produktionsmetod och betongkvalietet har 
stor inverkan på torktiden. TorkaS kommer in i projekteringsstadiet och ger en 
preliminär fuktdimensionering. Fuktdimensioneringen ger möjlighet till en 
beräknad uttorkningstid och utveckling av den relativa fuktigheten för betongen.  
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Beräkningsprogrammet delas upp i tre steg förutsättningar, torkklimat och 
resultat. Under varje steg förs de data in som är specifikt för byggnadens 
konstruktion och plats.   

Förutsättningar: 

• typ av konstruktion: - platta på mark  

                                            - mellanbjälklag  

• ort i Sverige 

• gjutdatum  

• datum för tätt hus (då betongen inte kan utsättas för nederbörd) 

• datum för uttorkningens påbörjande (då byggnadens inomhusklimat kan 
styras)  

• datum för uttorkningens slut 

• betongtjocklek  

• betongkvalitet:  - vattencementtal  

                                     - eventuell tillsats av silikatstoft  

• cementhalt  

 

Torkklimat: 

• temperatur  

• den relativa fuktigheten som omger konstruktionen  

• eventuell nederbörd (anges som R och påverkas av vald ort under 
förutsättningar)  

 

 Resultat: 

• den relativa fuktigheten på ett normalt mätdjup, som en funktion av tiden 

• utvecklingen av den relativa fuktigheten i hela konstruktionen, som en 
funktion av tiden 

• väsentliga indata från förutsättningar 
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Eftersom TorkaS endast ger en preliminär uppskattning av betongens uttorkning 
så ger programmet inte ett tillräckligt tillförlitligt resultat för att säkerställa sig om 
att betongens relativa fuktighet har sänkts till en godtagbar nivå. Därför bör även 
mätningar utföras för att kontrollera TorkaS värden.  

 

Arbetsgång TorkaS 

Vår fuktdimensionering med TorkaS syftar till att se till hur relativa fuktigheten 
sjunker i betongen. Med detta kan vi se hur mycket fukt som avges till vinden. 
Uttorkning räknas för 25 % av betongtjockleken vid nyttjande av plattbärlag. När 
fuktjämvikt uppnås slutar betongen att torka uppåt och betongen har då ingen 
fuktpåverkan på vinden.  

 

Beräkning TorkaS 

En beräkning i TorkaS har gjorts för ett år, se bilaga 9. Med anledning av att 
referensobjektet har ett plattbärlag räknas endast den pågjutna delen, som för vårt 
objekt är 200 mm. Orsaken till att tätt hus och torkstart har fått samma datum är 
att isolering läggs på vindsbjälklaget direkt efter färdigställandet av taket. Med en 
stor isoleringstjocklek på betongbjälklaget kommer torkklimatet att få liknande 
egenskaper som för det styrda torkklimatet inomhus. Slutdatum har satts med 
hänsyn till den uttorkning som sker under ett år.   

 

3.3.2 Roxull FuktFakta 

Beräkningar av fukttekniska bedömningar görs med hjälp av det 
fuktsimuleringsprogram Roxull AB har tagit fram. Beräkningarna utförs för 
takkonstruktioner för att kontrollera material, teorier och konstruktioner innan 
produktionsskedet startas. Det finns cirka hundra olika standardkonstruktioner att 
välja bland där möjligheten också finns att räkna ut hur klimatet ser ut under en 
tidsperiod upp till fyra år.  

Beräkningarna kan delas in i fyra steg:  

• standardkonstruktionsöversikt. Här genomförs val efter vilken typ av 
konstruktion som beräkningarna skall utföras på. Valet innefattar i vårt fall 
bjälklagskonstruktioner. Efter vald konstruktion visas en detaljbeskrivning 
av lösningen med en illustration. 

  

• konstruktionsuppbyggnaden. Här anges material, tjocklekar samt 
fuktinnehåll vid start.  



Genomförande 

29 

• klimat, konstruktions och beräkningsparametrar. Rumsklimat och 
fukttillskott införs vartefter diagram tas fram för samtliga månader. 
Utomhusklimatet väljs för Stockholm och därefter anges lutning av 
takkonstruktion, startmånad och beräkningslängd.  

 

• beräkningar. Diagram tas fram över fuktinnehåll, absolut fuktinnehåll, 
temperatur och relativa fuktigheter.  

 

Arbetsgång Roxull FuktFakta  

Vi tar med programmet hänsyn till hur temperaturförändringar på vindsutrymmet 
skiljer sig med våra senare beräkningar under ett år. Fuktinnehåll anges för två 
olika skikt, dels mellan betong och lösull samt mellan lösull och råspont. Relativa 
fuktigheter ställs mot de värden vi tagit fram med tidigare handberäkningarna. 
Slutligen fås månadsvärden fram vilket även anger bland annat tryck och 
utetemperaturer.  

 

Beräkning Roxull FuktFakta  

Avvikelser i beräkningen förekommer då bland annat samtliga material ej kan 
väljas. På referensobjektet anges att vindsbjälklaget innehåller 200 mm betong 
samt ett plattbärlag på 50 mm, däremot kan ej detta väljas som exempel. 
Programmet anger hur mycket fukt varje material innehåll vid start. Med detta 
menar vi att beräkningarna endast ger en ungefärlig relativ fuktighet, se bilaga 10.   

 

3.3.3 Samtliga handberäkningar  

Målet med fuktberäkningarna är att göra en fuktriskbedömning baserad på 
kondensrisken från RF på vind. Den baseras på fukttillskottet utifrån, inifrån och 
byggfukten. Beräkningar görs för en månad ur vart och ett av årets fyra årstider. 
Detta för att se när fuktproblemen är allvarligast. Beräkningarna är uppbyggda 
med iterationer (ingångsvärdena är beroende av svaret och därför krävs åtskilliga 
beräkningar tills förändringar mellan beräkningarna blir marginella). 

Referensobjektets areor och volymer för de aktuella delarna räknas fram med hjälp 
av de A- och K-ritningar som tillhandahållits av Peab. Klimatdata tas fram från 
SMHI och fukthandbok. Ånghalten utomhus är den fukt utifrån som främst 
tillförs vinden. Även nederbörd påverkar fukttillskottet utifrån.  
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Referensobjektets vindstemperatur beräknas enligt formel för ventilerat yttertak 
från Bengt Åke Petterssons Tillämpad byggnadsfysik [30]. Trycket för vinden 
räknas ut enligt vindspåverkan som påverkar samtliga sidor av byggnaden med 
tryck och sug. Luftomsättningen på grund av genomströmning påverkas av 
vindtrycket medan den termiska drivkraften påverkas av temperaturen och 
höjdförhållandet.  

Fukt inifrån påverkas av vindsluckan och otätheter vid genomförningar. Exempel 
görs även när vindsluckan är helt öppen. Otätheter vid genomförningar beaktas 
inte då det är svårt att uppskatta arbetsutförandet och betongens egenskaper så 
som sprickbildning som ger upphov till otätheterna. Vid gott utförande och god 
betongkvalitet blir otätheterna inte fullt så stora. Frånluftsystemet förstärker 
undertrycket i byggnaden vilket gör att läckage inifrån och upp till vinden 
minimeras [2].  

För att uttorkning av betong tas uttorkningsvärden från beräkning ur 
datorprogrammet TorkaS. Härav framgår att uttorkningen pågår under flera år, 
största uttorkning syns strax efter gjutning enligt fuktkurvor. Fuktkurvor hämtas 
från boken Tillämpad byggnadsfysik [30] och jämviktsförhållandet mellan material 
och vindsklimat tas fram för att få ut mängden byggfukt. Fördelning av 
byggfukten mellan vad som torkar ut till vind respektive in i lägenheter beror på 
konstruktionen med gjutning på plattbärlag. TorkaS värde för andel av tjocklek 
för uttorkning används för att dra slutsatsen för mängden fukt som avges till vind. 

Uttorkning av trä uppskattas ske inom en månad och beräknas med hjälp av 
fuktkurvor för att få fram mängden fukt, fuktjämvikten med omgivningen och 
uttorkningsförloppet .   

Sammanställning av given fukthalt och beräknade fukttillskott för respektive årstid 
görs sist i kombination med beräkning för kondensrisken. I Beräkningar tas inte 
fuktbuffring med som vid tillfälliga kondenstoppar kan binda fukthalten i luften. 
Beräkningarna är överslagsmässiga för en månad i taget. Frånluftskanaler som är 
lagda i isoleringen ger en liten värmeavgivning då isoleringen är tjock och det är 
begränsad mängd värme som kan transporteras i kanalerna. Därför är det ett 
marginellt tillskott till vindens temperatur och bortses därför.   

I referensobjektet görs slutligen i kondensriskbedömning även en omvänd 
testberäkning utifrån fukttillskottet och luftomsättningen. Detta på hur mycket 
vindsutrymmet borde ventileras för att hålla fukthalten lägre än risken för 
mögelpåväxt. Beräkningar har gjorts i Excel med fler värdesiffror än de som 
redovisas i rapporten.
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3.4 Empiri 

I informationssökningen har intervjuer gjorts med sakkunniga personer inom 
området fukt på kalla vindar.  

Carl Erik Hagentoft är utvald för sin kunskap om fukt på kalla vindar som 
professor vid Chalmers Tekniska Högskola, CTH. Kännedom om denne sakvetare 
kommer från böcker och artiklar vi tagit del av. Vi blev kontaktade av Hagentoft 
för samarbete och test av nya lösningar efter information om vårt examensarbete 
från Ingemar Samuelsson. Kontakt har hållits via e-post där också våra 
frågeställningar framförts. Se bilaga 2    

Bengt Löfgren är entrepenadingenjör vid Peab Bostad AB tillika vår kontaktperson 
i vårt examensarbete. Kännedom om Löfgren fanns hos Harry Brar som tidigare 
utfört sin praktiktjänst på Bergahöjden 6. Två platsbesök och intervjuer på 
Bergahöjden 6 har genomförts med Löfgren. Se bilaga 1 

Ingemar Samuelson är fuktprofessor vid Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut, SP, i Borås. Kännedom om Samuelsson inhämtades från 
litteratur av honom författad, samt information från Rune Eskilsson. Ett besök på 
plats hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, har genomförts och en 
intervju har förts med Samuelsson. Se bilaga 2 

Johan Berggren är konstruktör på Knut Jönsson Ingenjörsbyrå AB. Företaget har 
utfört konstruktionsritningar för Bergahöjden 6. Kontakt har hållits via e-post 
sedan gemensam träff med Bengt Löfgren på Bergahöjden 6. Se bilaga 

Bo Arnström är ingenjör verksam på Hagab AB i Jönköping som tillverkar 
ventilationshuvar för ventilationssystem. En telefonintervju med frågor 
genomfördes i syfte med att få information angående vindpåverkan och 
ventilationshuvar. Se bilaga 4 

Björn Mattsson är doktorand vid Chalmers Tekniska Högskola, CTH. Mattsson 
bedriver forskning bland annat inom området vindpåverkan på byggnader. 
Genom mötet med Carl Erik Hagentoft blev vi introducerade för Mattsson som 
gav oss information om hur vindpåverkan kan se ut för vårt referensobjekt, se 
bilaga    3. 
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4 Beräkningar 
Här visas beräkningsgången med resultat på referensobjektet Bergahöjden 6 för 
första månaden efter tätt hus, då taket läggs på och styrd uttorkning sker av fukt i 
inneklimatet. Då är fuktavgivningen som störst. Detta sker under april månad 
under våren. Alternativa fall för att se om andra klimatförhållanden ger större risk 
för hög fuktighet på vind visas i bilagorna 11 -16.  

4.1 Allmänna beräkningar för referensobjektAllmänna beräkningar för referensobjektAllmänna beräkningar för referensobjektAllmänna beräkningar för referensobjekt    

4.1.14.1.14.1.14.1.1 MaterialberäkningarMaterialberäkningarMaterialberäkningarMaterialberäkningar    

 
Total Area för vinden  ( ) ( ) 2

ind 159)5,47,2(4,34,25,101,17A mv =   ×−×−×=  
Stolpdimension  12045× , c-avstånd 2 380 mm. 
Area stolpar   2

stolpar 30,0170,0045,0133A m=  ×××=  

Area isolering 2
isolering 15930,05,47,25,34,25,101,17A m=  −×−×−×=  

Area takfot  ( ) ( ) 2
takfot 75,010045,0045,0045,01,17A m=   ××−×=  

Area tak  2
tak 1821,17

10cos

5,10
A m=×=   

Area ventilationshuvar 2
2

kinahattar 088,0
4

15,0
5A m=  








×=

π
 

Volym vind  3
vind 2,38

2

48,0
159V m= ×=  

Volym takstolar  3
takstolar 15,11510170,0045,0V m=  ×××=  

Volym stolpar 322,015)9,025,0(120,0045,0V mstolpar =  ×+×××=  

Volym luft   3
luft 8,3622,016,12,38V m=  −−=  

Volym isolering  3
isolering 4,6322,040,0159V m= −×=  

Vikt luft   340 kg/m3 [15] 
Vikt fukt  1,28 kg/m3  

Absolut fuktighet 00377,0
13,340

28,1
=  

Volym råspont 3
råspont 0,41,177,10022,0V m= × ×=  

Total volym trä 3
trä 38,50,422,016,1V m= + +=  

Betongvolym  3
betong 8,31200,0159V m= ×=  
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4.1.24.1.24.1.24.1.2 VindhastighetVindhastighetVindhastighetVindhastighet    

 
Vr = vindhastighet 
Um = medelhastighet för vind 
K = reduktionsfaktor för terrängtyp 
R = höjd till taknock 
a = reduktionsfaktor för terrängtyp 
 

smKrU a

mr /15,36135,05,4V 25,0 =××=× =  [33] 

4.1.34.1.34.1.34.1.3 FuktförhållandenFuktförhållandenFuktförhållandenFuktförhållanden    

Fukt på vind kan enkelt beskrivas som vvind = vute + ∆v 
 
Tabell 1. Fuktförhållanden under våren i april månad 
    

 
 
1) SMHI 
2) Ingångsvärde 5,2 från bilaga 10 som omräknats med 4.1.4 (vindsutrymmets 
temperatur) 
3) Fukthandbok [12]    
4) Egna antaganden eller beräkningar 
    
Ånghalt ute 
 

  ×  = RFvv svår   
3/89,4%7279,6 mgvvår =×=  

 
Relativ fuktighet på vind vid termisk luftomsättning innan fukttillskott, beräknas 
ursprungligen med nedanstående formell. Därtill har fuktillskottet lagt på vilket 
medför att det bildas kondens.  
 

sv

v
RF   =    

 

Fuktförhållanden Avläsningar (Åkersberga) 
  Inne Vindtermisk Vindvindpåverkad Ute 
Temperatur °C  204 5,72 5,22 51 
Ånghalt Mättnadsånghalt 

Vs (g/m3 ) 
17,283 7,123 6,893 6,793 

  Verklig V (g/m3) 8,644 9,794 4,934 89,4
4 

 Fukttillskott ∆V  4,904 0,044  
RF %  503 Kondens 724 721 
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Fukttillskott 
 
Fukttillskottet till vinden Gvind beror på materialens uttorkning och fuktpåverkan 
inifrån. Relativa ånghalten på vind ges av fukttillskotten och vindens 
mättnadsånghalt i kombination med den RF en högre temperatur skulle ge på 
uteluftens ånghalt då den kommer in på vindsutrymmet.  
   
Fukttillskott enligt beräkningar senare i rapporten, se 4.3 Fukt inifrån och 4.4 
Byggfukt samt sammanställningen i Tabell 1 sida 40.  
 
Termiskt driven luftomsättning 
 
Gvind = Gvindslucka + Gbetong + Gträ 
Gvind = 0+(0,63x0,27)+0,022 =0,192 kg/h 
 
Fuktillskottet från vindsluckan antas inte tillföra något då byggfukt överskrider 
mättnadsånghalten. Då fuktillskottets reduktion på grund av uppnådd 
mättnadsånghalt i verkligheten fördelas på ett för oss okänt sätt över våra 
fuktkällor. Byggfukt kommer både från trä och från betong. Betongens uttorkning 
fördelas med 63 % för vad som går upp i vind gentemot vad som går ner i 
lägenhet enligt beräkning 4.4 Byggfukt.  
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Vi räknar i 4.2 Luftomsättningar, på två värden av luftomsättningar. De som 
verkar vid vindpåverkan respektive termisk påverkan då vindhastigheten är noll. 
Här visas två beräkningar på samlade tillskottet av fukt till relativa ånghalten. 
Luftomsättningarna är väldigt avgörande för relativa fuktigheten om slutliga 
ånghalten blir cirka 5 g/m3eller 36 g/m3. 
      
Vindpåverkad luftomsättning 
 
Gvind = Gvindslucka + Gbetong + Gträ 
Gvind = 0,041+(0,63x0,27)+0,022 =0,233 kg/h 
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4.1.44.1.44.1.44.1.4 Vindsutrymmets temperatur Vindsutrymmets temperatur Vindsutrymmets temperatur Vindsutrymmets temperatur     

Vindsutrymmets temperatur för april månad 
 
Beräkning av vindens temperatur är gjord med formler hämtade från tillämpad 
byggfysik [30]. Formeln utgår från temperaturen i lägenheten och i uteklimatet, 
bjälklagets respektive yttertakets värmemotstånd, samt luftomsättningar. Det är en 
utveckling eller så kallad förenkling av värmebalansen mellan den tillförda värmen 
inifrån och den förlorade värmen genom luftomsättning och yttertak. I formeln 
beräknas först konstanten C, därefter kan värdena sättas in i vindens 
temperaturekvation. Temperaturer över referensobjektet har tagits fram, se 
diagram 1.  
 
Tv = medeltemperatur i kallvindsutrymmet (ºC)   
Ti = lufttemperatur inomhus (ºC)    
Te = lufttemperatur utomhus (ºC) [25]    
Abjl= Vindsbjälklagets yta (m2)    
Rbjl = vindsbjälklagets värmemotstånd (m2K/W), se bilaga 8  
Rtak = yttertakets värmemotstånd (m2K/W) , se bilaga 9   
Atak= takets area (m2)    
cρ = luftens specifika värme 1010 Ws/m3K [12]    
n = luftomsättning i kallvindsutrymmet (m3/h)   
V = kallvindens luftvolym (m3)    
Qa = luftflöde genom vindsbjälklaget till kallvinden (m3/s)  

ekv

eT = Motstrålningeffekten från himlavalvet eller inverkan från strålningspåverkan från 

solen försummas så att ekv

eT blir likamed eT vilket medför att faktorn blir likamed 0 i 
nedanstående formel [30].  
 
Vindtemperatur vid tVindtemperatur vid tVindtemperatur vid tVindtemperatur vid termiskt driven luftomsättningermiskt driven luftomsättningermiskt driven luftomsättningermiskt driven luftomsättning    (Utetemperatur 5ºC) 
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Beräkning med ovanstående värden ger vindstemperaturen 5,7ºC, se bilaga 12 och 
diagram 1 för övriga årstider. 
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Vindtemperatur Vindtemperatur Vindtemperatur Vindtemperatur vid vindpåverkad luftomsättningvid vindpåverkad luftomsättningvid vindpåverkad luftomsättningvid vindpåverkad luftomsättning    (Utetemperatur 5ºC)    
    
Beräkning med ovanstående värden ger vindstemperaturen 5,2ºC, se bilaga 12 och 
diagram 1 för övriga årstider.     
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Diagram 1. Temperaturer för referensobjektet. Beräknas enligt ovan samt i bilaga 12, 
egen bearbetning.  
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4.2 LuftomsättningarLuftomsättningarLuftomsättningarLuftomsättningar    
Tryckskillnader 
 

Luftbalansekvationer beror på tryckskillnader och kan användas för att beräkna 
luftflöde och aktuellt tryck på delar av konstruktioner, exempelvis vindar. För 
referensobjektet är vindens klimatskärm otät vilket gör att luft strömmar in 
okontrollerat.  
 
Luftens densitet varierar vid temperaturförändringar. Variationen är dock för liten 
för att påverka värdesiffrorna i övriga delar av beräkningen, vi har därför valt att 
inte räkna med dem.  

 
 
Figur 14. Exempel på luftströmning och tryck på vind.    
 
Summan av alla luftflöden Qa tar ut varandra i jämvikten:  0k1-k3-k2Qa == .  
K är en konstant som beskriver luftflödet för en konstruktionsdel.  
( ) ( ) ( ) 0331122 =×−+×−+×− kPPkPPkPP vindvindvind  Jämviktförhållandet mellan tryck 

och luftflödena som uppstår på och i vind vid vindpåverkan, se figur 14.  
Sambandet förutsätts vara linjärt, eller att det endast gäller för en specifik 
tryckskillnad. Med de förenklingar i form av genomsnittstryck på sidorna av taket 
är det vad som fås fram. För att lösa ut trycket på vinden, som är den enda 
obekanta i ekvationen, ska tryckdifferenserna (Pn-Pvind) sättas in som ∆P i 
kvadratrötterna i yttrycken för luftflödena [32]. Uträkningar redovisas i bilaga 13 
och ger följande tryck på vind: 
 
Pvind=0,97 Pa,  

 
Luftomsättning vid ventilerad vind 
 

vindn PP −=∆ np  Värdena kommer från uträkningar i bilaga 13. Pn motsvarar vilken 
tryckskillnad som gäller enligt figur 14.  
 

Pa17,697,02,5p1 −=−−=∆  Vindtrycket över taket skapar en sugkraft 

Pa51,397,048,4p2 =−=∆ Lovartsidan bildar en tryckkraft. Det är intaget som är 
dimensionerande för luftomsättningen.  

Pa27,397,030,2p3 −=−−=∆  Det blir sugkrafter vid motstående takfot 
 

  ∆××  = 22 p8,0Q A [30]. I byggteknik, Byt 2 används Q som symbol för luftflöde 
vilket vi valt att använda, fukthandboken använder R vilket är samma beteckning 
som för värmemotstånd vi använde tidigare. A = arean i luftöppningarna.  
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sm /12,13,5175,08,0Q 3
2 =××=  

 

    =
V

2Q
n   
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n ===  

 
Maximala luftomsättningen vid referensobjektets vindmedelhastihet, beror på 
takfotens intag vid tryckpåverkan och vindsutrymmet kan vid vinkelrätt 
vindbelastning omsätta över 100 gånger sin egen volym på en timme. Vid 
avvikelser ger det ett mindre värde och värden över medelhastigheter ger större 
luftomsättning. Detta ska också ses som ett värde i överkant då luftspalten in till 
vindsutrymmet är väldigt lång och reducerar vindkraften med okänd faktor.   
 
Luftomsättning med termisk tryckskillnad under vår april [12]  
 
Termisk drivkraft av vinden beror på temperaturskillnader får varm luft att 
utvidgas och stiga uppåt då dess densitet minskar. Det kallas skorstenseffekt. 
Luftrycket på olika höjd ändras därför av temperaturen. Vid öppen takfot på vind 
är temperaturen samma i vind som ute, Det är nollnivån. (Vid normalt fördelade 
otätheter räknas nollnivån från mitten). Det innebär att en tryckbalans inte behövs 
räknas fram på samma sätt som vid vindspåverkan. Värmen inifrån lägenheten 
värmer upp vinden vilket gör att trycket inomhus inte minskar lika mycket som 
utomhus. Vid vindshuv blir därför en största tryckskillnad mellan vind och 
uteklimatet se figur 15 nedan. Till det kan nedastående beräkningar göras:   
[30] 
 

 
Figur 15. Tryckbilden i vindsutrymnmet. Övertrycket beskrivs att det skuggade 
triangeln. Egen bearbetning. 
 
Termisk tryckpåverkan hjälper luftomsättningen till en liten del. Förenklade fall 
görs av detta i samband med vindpåverkan där redovisning bara sker för termiska 
drivkraften då det inte blåser. Vid vindpåverkan gör vi antagandet att den termiska 
drivkraften är försumbar. Termisk tryckskillnad: 
 

z)( 12 ××−  =∆ gptermisk ρρ  
 
Denna formel kan förenklas så det går att använda vanliga temperaturskillnader 
[30], 0,043 svarat mot: 273/81,92,1/g 00 ×=Tρ  (luftens densitet x 
tyngdkraftsaccelerationen)/ absoluttemperatur 273 kelvin):   
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h043,0 ×∆×  =∆ ϑtermiskp  

( ) Paptermisk 024,04,00,445)-(5,70,043 =+××=∆  

 
Luftströmning genom vindshuv 
 

  ∆×× = p8,0Q nshuvventilatio A  

sm /011,0024,0088,08,0Q 3
nshuvventilatio =××=  

 

V

 
  = nshuvventilatioQ

n  

homssoms /1,1/00030,0
8,36

011,0
n ===   

 
Vindshuvar är dimensionerande vid termisk påverkan. Det är det värsta fallet när 
omsättningen är som lägst och det råder högt fukttillstånd på vindsutrymmet.  
 

4.3 Fukt inifrån 
 
Vindslucka Konvektions beräkning under april 
 
Antagande är gjort då vindsluckan är otät. En springa på 2 mm runt hela luckan 
ger en total area på 0,00670 m2. 
 
Q konvektion = luftflöde (m

3/s) 
G = fuktflöde (g/s)  
∆p = ångtryck, lufttryck, vätsketryck (Pa), se bilaga 12 
z = avstånd i höjdled från lufttryckets nollnivå inomhus vilket är halva höjden.(m)  
vinne= är ånghalten inne som vår och höst motsvarar halva mättnadsånghalten 
(g/m3)[15] 
 

 ×∆× = zTPinne 043,0 [30]  
 
Inneklimatet är tätt med jämt fördelade otätheter, därför används samma termiska 
tryckkraftsformel som ovan med skillnaden att temperaturdifferensen är större och att 
nollnivån räknas från mitten av samlade lägenhetshöjden 17 meter.  

( )  =×−× = PaPinne 48,5)2/17(520043,0  
 

Pa51,497,048,5p =−=∆  

p8,0Qkonvektion ∆×× = A  [30] 

( ) sm /011,051,40067,08,0Q 3
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Termiskt driven luftomsättning 
 

 −×  = )(Qkonvektion vindinnevindsluckaG υυ [ 15]  

sgGvindslucka /013,0)79,95,028,17(011,0 −=−××=   
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Vid uppnådd mättad ånghalt i vindsutrymmet förenklas reduktionen av fukttillskottet 
därutöver. Vi har gjort ett förenklat fall där byggfukten inte räknas om. Det ger utfallet 
att konvektionen genom vindsluckan skulle föra bort fukt vilket är felaktigt.  Det fall som 
kan inträffa är att fukt inifrån inte kan gå ut i vinden när det redan finns så mycket fukt.  
 
Vindpåverkad luftomsättning 
 

 −×  = )(Qkonvektion vindinnevindsluckaG υυ [ 15]  
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Fukttillskottet har en viss betydelse för ånghalten på vinden. Vid stora 
luftomsättningar på vinden som exempelvis 110 oms/h är luckans otätheter 
försumbar.  Jämförelse har gjorts med en helt öppen vindslucka som ger ett större 
fukttillskott, se bilaga 12. Jämförelser med ett helt slutet system går inte att testa 
på detta sätt då vi skulle dividera med en riktigt liten luftomsättning nära 0 som 
skulle ge kondens.  
 

4.4 ByggfuktByggfuktByggfuktByggfukt    
 
Fuktavgivning 
 
Vid jämvikt mellan fukthalt i material och ånghalten i luften på vindsutrymmet 
avstannar uttorkning av byggfukt. Betong torkar ut långsamt upp till ett par år och 
den konstruktion som referensobjektet är uppbyggt med hjälp av torrare 
plattbärlag under gjuten betong bromsar uttorkning nedåt. TorkaS visar små 
variationer i relativa fuktigheter, men mängderna fukt som ska torkas ut ger ändå 
fukttillskott till vinden, se diagram 1. Uttorkningen går snabbare i början varför vi 
koncentrerar oss på att räkna fuktmängden till vindsutrymmet under första 
månaden efter yttertaket byggts. För trä är förloppet snabbt från dagar till veckor 
räknat. 
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Diagram 2. Avgivning av byggfukt år 1, se följande beräkning av april månad 
respektive bilaga 16 för övriga årstider. G är fukttillskottet. Egen bearbetning. 
 
Uttorkning av betong under april 

  
Figur 16. Sorptionskurva för betong K25 [30]. 
 
Allmän betong innehåller 300 kg cement och har ett vattencementtal, vct på 0,6 
[35]. Det ger 180 kg fuktinnehåll varav 75 kg (25 % av cementvikten) bindes 
kemiskt och kvarvarande 105 kg kan teoretiskt sett torka ut.   
 
Vindsutrymmets relativa fuktighet är vintertid 82 % och sommartid 61 % vilket 
ger minsta fuktinnehållet 45 kg/m3, se figur 16. 60 kg/m3 fukt är då skillnaden 
mellan bunden fukt och kvarvarande fukt i jämvikt gentemot inbyggd fukt. 60 
kg/m3 är största mängden fukt som ska torkas ut. Vi förenklar här 
beräkningsgången för övriga årstider med att räkna med detta maxvärde för 
betongens uttorkning. Betongbjälklagets volym är 31,8 m3 det ger ett totalt 
fukttillskott på 1908 kg. Detta kommer att pågå i flera år. 
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Nedan visas uttorkningen under april, den första månaden med tak. 2 % minskar 
RF värdet under första månaden vid tätt tak. Efter en månad har RF i betongen 
gått från 96 % till 94 %. Dessa 2 % ger ett fuktillskott på 6 kg/m3 (mätt ur figur 
15) som ska torkas ut den första månaden. Fukttillskott G beräknas för samlad 
fukt per timme som ger ett ångtillskott av fukt när man delar på omsättningen och 
vindsutrymmets volym. Vi beräknar i flera fall, beroende på om det är termisk 
påverkan eller medelvinden blåser rakt på. Det vill säga störst intag av luft. 
Beräkningsexempel till grund för vår slutsats görs för om vindsutrymmet är tätat 
eller fläktstyrt ventilerad.  
 

kg19168,31ottFukttillsk betongmax = ×=  

 
G= 191kg/30 dagar/24 timmar=0,27 kg/h 
 

vind

byggfukt

Vn

G
v

×
=∆ betong  

3
betong /9,6

8,361,1

270
mgv = 

×
=∆  Vid omsättning med endast termisk drivkraft.  

3
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8,36110
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mgv = 

×
=∆  Vid omsättning av största intaget av luft vid 

vindpåverkan. 
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Figur 17. Uttorkning av betong vid den första månaden, egen bearbetning med hjälp 
av TorkaS.  
 
Vid dubbelsidig uttorkning i lägenheten torkar en del av betongens fukt in i 
lägenheten, se figur 17. Plattbärlaget är tätare och ger mer motstånd. Vid 
oförhindrad dubbelsidig uttorkning av betong torkar 50 % av fukten ut på var 
sida, då räknas uttorkningsvärdet för 20 % av betongens tjocklek. Enkelsidig 
uttorkning är på motsvarande sätt åt ett håll 100 %, uttorkningsvärdet räknas på 
40 % av tjockleken. För referensobjektets fall med plattbärlag räknas 
uttorkningsvärdet på 25 % av tjockleken. Vi ser att förhållandet mellan 
uttorkningsvärdena ger en fingervisning om andel fukt som torkar ut på var sida. 
Uttorkningsvärdet ligger ¼ från dubbelsidig uttorkning varvid vi uppskattar att 
uttorkning upp till vind är 63 % av fukttillskottet från betong, se figur 18.  
 

3
vind /3,463,09,6 mgv

termisk
=×=∆  

3
vind /042,063,0067,0

anvindpåverk
mgv =×=∆  
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Figur 18. Procentandelar vid olika fall av uttorkning, egen bearbetning.  
 
Uttorkning av trä 
 
Uttorkningstid i trä beror på fuktjämvikten mellan virkets fuktinnehåll och 
vindsutrymmets relativa ånghalt [30]: 

 
Figur 19. Sorptionskurva för gran [30]. 
 
Jämvikt uppstår när fukthalt i material och ånghalt i vindsluft är lika. Gran 
innehåller som konstruktionsvirke vid 18 % fuktinnehåll 76 kg fukt, se figur 19. 
Vindsutrymmets relativa fuktighet är vårtid 71 % vilket ger fuktinnehållet (se figur 
13) 73 kg/m3. 3 kg fukt är då skillnaden mellan kvarvarande fukt i jämvikt 
gentemot inbyggd fukt. 3 kg/m3 är mängden fukt som ska torkas ut.   
 
Träets volym är 5,38 m3 det ger ett totalt fukttillskott på 16 kg enligt följande 
formel.  
 

GVottFukttillsk trä ×=trä  
 

kgottFukttillsk 16338,5trä =  ×=  

 
Detta kommer att pågå under en kort tid från ett par dagar till några veckor .  
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G=16 kg/30dagar/24timmar=0,022kg/h 
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4.5 Fuktsammanställningar Fuktsammanställningar Fuktsammanställningar Fuktsammanställningar med med med med kkkkondensriskondensriskondensriskondensrisk    
 
Fukttillskott inifrån  
 
Fukttillskott inifrån beräknas genom den fukt inneklimatet tillför vinden. Detta 
efter att betongbjälklaget beaktas som tätt och en lucka bidrar med konvektion 
genom bjälklaget. Genomförningar av luftkanaler beräknas ej då de antas vara 
lufttätt utförda. 
 
Fukttillskott från material i vind  
 
Material i vind som avger fukt är först och främst betongbjälklaget och under den 
första månaden även trä. Under fuktavgivning har vindsklimatet sin mest kritiska 
period för risk för fuktproblem.   
 
Fukttillskott utifrån 
 
Fukttillskottet utifrån utgörs av uteluftens fuktinnehåll som ger en något högre RF 
i ett varmare vindsklimat. Därtill kan det tillkomma nederbörd som tar sig in på 
vinden.  
 
Tabell 2. Årstidernas klimatvärden för vind. v∆  för termisk påverkad luftomsättning. 
Se bilaga 12. 

 
 Vår Sommar Höst Vinter  
Tempvind 5,7 16,1 10,4 -1,9 
vute 4,89 9,54 7,81 3,25 
vs vind 7,12 13,71 9,65 4,17 
v∆ vindslucka (g/m3) 0 0 0 1.47 
v∆  betong  (g/m3) 4,3 4,8 1,85 1,10 
v∆  trä (g/m3) 0,6 - - - 

RF (%) Kondens Kondens Kondens Kondens 
Fuktutfällning (g) 98 20 2 60 
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Tabell 3. Årstidernas klimatvärden för vind. v∆  för vindpåverkad luftomsättning. Se 
bilaga 12. 
 
 Vår Sommar Höst Vinter  
Tempvind 5,2 16,0 10,1 -2,6 
vute 4,89 9,54 7,81 3,25 
vs vind 6,89 13,63 9,47 3,95 
v∆ vindslucka (g/m3)  0,01 0,0084 0,006 0,05 
v∆  betong (g/m3) 0,04 0,02 0,01 0,01 
v∆  trä (g/m3) 0,005 - - - 

RF (%) 72 70 83 84 
Fuktutfällning (g) -721 -1501 -601 -231 

1) Så mycket kan tillföras utan att det blir kondens 

4.5.1 Sammanlagt fukttillskott vår 

Termiskt driven luftomsättning 
 
Vindstemperaturen vår är till 5,7°C och har sυ  7,12.  
Ånghalt  

träbetongvindsluckauvind vvvv ∆+∆+∆+  =υ  

78,96,03,4089,4 =+++=
påverkantermiskvindυ  

 
Kondensrisk RF 

kondens
s

vind == 
12,7

78,9

υ

υ
  

 
Vindpåverkad luftomsättning 
 
Vindstemperaturen vår är till 5,2°C och har sυ  6,89.  
 

94,4005,004,001,089,4 =+++=
anvindpåverkvindυ  

 
Kondensrisk RF 

%72
89,6

94,4
== 

s

vind

υ

υ
  

 
Vid 72 % relativ fuktighet innebär att av 6,89 g/m3 går 5 g/m3 fukt på vinden, det 
innebär 183 g fukt i hela vindsutrymmet och att vinden kan ta upp ytterligare 28 
% av mättnadsånghalten innan fukt fälls ut. Fuktutfällning innebär att 98 g blir 
till kondens under en månad vid låg omsättning då RF nått 100 %. Under våren 
kommer vindsutrymmet att bli utsatt för kondens. Detta för att betongen torkar 
ut som snabbast strax efter gjutning och träets snabba uttorkningstid är under 
första månaden.  
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Vi räknar nedan baklänges för maximala fukttillskottet. Vid 75 % RF börjar träet 
mögla. G anger sammanlagd fuktillskott från byggfukt och vindslucka.  
 
Termiskt driven luftomsättning 
 
75 % RF x 7,12=5,34g/m3 
5,34 - 4,89 =0,45 
0,45 sammanlagt ∆v som kan jämföras med fuktillskotten i tabell 2. 
 

 
×∆

++
=

Vv

GGG
n

vindsluckaträbetong  

homsn /12
8,3645,0

022170
= 

×

++
=  

 
Vindpåverkad luftomsättning 
 
75 % RF x 6,89 =5,17g/m3 
5,17 - 4,89 = 0,28. Detta är det tillåtna fukttillskottet. 
0,28 sammanlagt ∆v som kan jämföras med fuktillskotten i tabell 2. 
 

 
×∆

++
=

Vv

GGG
n

vindsluckaträbetong  

homsn /6,18
8,3628,0

022170
= 

×

++
=  

 
Detta är luftomsättningarna som skulle behövas för att ventilera ut all byggfukt 
under första månaden.  
 

4.5.2 Sammanlagt fukttillskott sommartid 

Termiskt driven luftomsättning 
 
Vindstemperaturen, sommartid är 16,1°C och har sυ  13,71. Trä har slutfört sin 
uttorkning. 
 
Ånghalt 

betongvindsluckauvind vvv ∆+∆+  =υ  

34,148,4054,9 =++=
påverkantermiskvindυ   

 

Kondensrisk RF Kondens
s

vind == =
71,13

34,14

υ

υ
 

 
Vindpåverkad luftomsättning 
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Vindstemperaturen, sommartid är 16,0 °C och har sυ 13,63.  
 
Ånghalt  

betongvindsluckauvind vvv ∆+∆+  =υ  

58,902,0008,054,9 =++=
anvindpåverkvindυ  

Kondensrisk RF %70
63,13

58,9
== =

s

vind

υ

υ
 

 
Då vi räknar baklänges för maximala fukttillskottet:  
 
Termiskt driven luftomsättning 
 
75 % RF x 13,71 =10,28 
10,28 – 9,54 =0,74 
0,74 sammanlagt ∆v som kan jämföras med fuktillskotten i tabell 2 
 

  
×∆

+
=

Vv

GG
n

vindsluckabetong  

homsn /0,3
8,3674,0

082
= 

×

+
=  

 
Vindpåverkad luftomsättning 
 
75 % RF x 13,63 =10,22 
10,22 – 9,54 =0,68 
0,68 sammanlagt ∆v som kan jämföras med fuktillskotten i tabell 2 
 

  
×∆

+
=

Vv

GG
n

vindsluckabetong  

homsn /3.3
8,3668,0

082
= 

×

+
=  

 
Detta är luftomsättningarna som skulle behövas för att ventilera ut all byggfukt 
under sommartid. Fuktflöden är från bilaga 12. 
 

4.5.3 Sammanlagt fukttillskott höst 

Termiskt driven luftomsättning 
 
Vindstemperaturen för oktober är 10,4°C och har sυ  9,65 .  
Ånghalt  

betongvindsluckauvind vvv ∆+∆+  =υ  

66,985,1081,7 =++=
påverkantermiskvindυ   
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Kondensrisk RF Kondens
s

vind == =
65,9

66,9

υ

υ
 

 
Vindpåverkad luftomsättning 
 
Vindstemperaturen, sommartid är 10,1°C och har sυ  9,47. Trä har slutfört sin 
uttorkning. 
 
Ånghalt 

83,7013,001,081,7 =++=
anvindpåverkvindυ  

Kondensrisk RF %83
47,9

83,7
== =

s

vind

υ

υ
  

 
Under hösten kommer vindsutrymmet att bli utsatt för kondens om inte tillräcklig 
luftomsättning sker.  
 
Då vi räknar baklänges för maximala fukttillskottet:  
75 % RF x 9,47=7,10 
7,10 – 7,83 =-0,73 Fukttillskottet är redan överskridet. Det är omöjligt att hålla 
relativa fuktigheten under 75 %.  

4.5.4 Sammanlagt fukttillskott vinter 

Termiskt driven luftomsättning 
 
Vindstemperaturen, för februari är -1,9°C och har sυ  4,17 .  
 
Ånghalt  

betongvindsluckauvind vvv ∆+∆+  =υ  

 
3/82,510,147,125,3 mg

påverkantermiskvind =++=υ   

 

Kondensrisk RF Kondens
s

vind == =
11,4

82,5

υ

υ
 

 
Vindpåverkad luftomsättning 
 
Vindstemperaturen, vintertid är -2,6°C och har sυ  3,95.  
 
Ånghalt 

3/3,3014,0051,025,3 mg
anvindpåverkvind =++=υ  

 

Kondensrisk RF %85
95,3

3,3
== =

s

vind

υ

υ
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Under vintern kommer vindsutrymmet att bli utsatt för kondens om inte 
tillräcklig ventilering sker. Snöyrning har inte tagits hänsyn till men enligt SMHI 
så finns det 100 dygn med risk för snöfall mellan 2/11-10/4 ett normalt år. Detta 
kan ge ytterligare fukttillskott. 
 
Då vi räknar baklänges för maximala fukttillskottet:  
75 % RF x 3,94=2,9 
2,9 – 3,3 = -0,4 Fukttillskottet är redan överskridet, det är därför olämpligt med 
ventilering vintertid.  
 

Kondensrisk
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Diagram 2 Kondensrisk år 1. Sammanställning av beräkning ovan. Risk för mögel är 
stor över 80 % RF. Egen bearbetning från Excel. 
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5 Sammanställning av resultat 

5.1 Ventilera  
 

Referensobjektets vindskonstruktion är i sig väldigt låg, en halvmeter i nock ovan 
isolering och tio meter bred. Det ger lite utrymme för termiska drivkrafter och det 
är luftintagen genom takfötterna på vindskonstruktionen som bidrar till 
luftomsättningarna på vinden med genomblåsning. Luftintagen sänker dessutom 
nollnivån för tryck vid termisk drivkraft.  

På referensobjektet visar våra intervjuer, data- och handberäkningar på att vi 
kommer att få kondensation under större delen av första året om genomblåsningen 
inte fungerar, se tabell 4. Då det är vindstilla räcker inte den termiska drivkraften 
till för att ventilera ut fukten och stor risk för kondensutfällning råder under 
samtliga årstider. Detta beräkningssätt för ventilerad vind är inte att förväxla med 
klimatet på en tätad vind som har ett annorlunda tryck och temperatur.    

Medelvindhastighetens omsättning av vindsluften ger vår och sommar fria från 
kondens. Värre är det på höst och vinter då risk för mögelpåväxt ligger från 75 % 
RF om temperaturen är över 5°C, vilket råder på hösten. Detta trots att 
omsättningshastigheten av luften, 110 oms/h, är överskattad i handberäkningarna 
då vinden inte ständigt kan blåsa vinkelrätt mot takfoten. Vindavledaren i sig 
bromsar luftflödet särskilt då den i referensobjektet är över två meter. Därför kan, 
enligt Björn Mattsson, luftomsättningen i realiteten bli närmare 0,5 oms/h jämfört 
med vad våra beräkningar visar. Detta skulle medföra att fukttillskottet blir högre 
från byggfukt och därmed ökar även risken för fuktproblem.  

Värmeläckaget inifrån till vinden bedöms som litet efter handberäkningar och 
Roxull FuktFakta. Beräkning i programmet Roxull FuktFakta som redovisas i 
bilaga 10 visar att temperaturerna är något varmare på vindsutrymmet än i 
uteluften. Handberäkning av temperatur med hjälp av formler beroende på 
iterationer, visar en liten skillnad mellan vindstemperatur och utetemperatur. Av 
resultaten att döma borde vindsutrymmet ha större skillnader mot 
utetemperaturen. I sådana fall är Roxull FuktFaktas värden mer rimliga än 
handberäkningar vilket skulle innebära för beräknad kondensrisk att RF minskar 
från nuvarande värden i tabell 4. 
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Tabell 4. Årstidernas RF mätt i % för ventilerad vind, egen bearbetning. Se bilaga 10. 
 
 Vår Sommar Höst Vinter  
RF Roxull 
FuktFakta 

831 70 81 84 

RF Beräknat för 
termisk 
luftomsättning 

Kondens 87 Kondens Kondens 

RF Beräknat för 
vindpåverkad 
luftomsättning 

72 70 83 85 

 

1) Värde för hela april då endast halva tiden har tak.  

Drivkrafterna för ventilering vid vindtryck är beroende av vindriktning och 
vindhastighet, att utforma vindskonstruktionen så att luftintagen ligger i 
vindriktningen betyder mycket för bästa utnyttjande av ventilering. Likaså 
vindavledarens utformning mellan isolering och yttertak inverkar på ventileringen 
och bromsar upp luftrörelserna om den är för lång och smal. Referensobjektets 
vindavledare är lång och small vilket då får en negativ inverkan på luftrörelserna. 
Dock motverkar denna utformning snöyrning i högre grad än en kort 
vindavledare.    

Vintertid är det ogynnsamt för mögelpåväxt på grund av den låga temperaturen. 
Fukthalten i uteluften är så hög att även utan annat fukttillskott är det risk för 
mögelpåverkan. Under vår och sommartid är luftomsättningen i kombination med 
lågt fuktinnehåll tillräcklig för ventilering.  

Ventilationshuvar ger en liten positiv inverkan på luftomsättningen, främst märks 
detta vid svag vindpåverkan. För att ventileringen skall kunna drivas med hjälp av 
ventilationshuvar krävs många sådana. Med termisk drivkraft fungerar det bättre, 
men det förutsätter att vindsutrymmet har stor höjdskillnad mellan bjälklag och 
nock. I de konstruktioner som har öppningar i nock är det överflödigt med 
ventilationshuvar om inte taket har en mycket stor yta.  

En ventilerad vindskonstruktion är själva normen vid byggande, därför kan man 
ifrågasätta om kostnaderna för fuktpåverkan och ventilering av vindskonstruktion 
överhuvudtaget beaktas vid planering av ny byggnad.  
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Fördelar med ventilerad vind 

• Fördelar med ventilering är att det är en väl använd metod, fuktproblem 
visar sig uppstå i vissa fall och ökad kunskap om hur de uppstår inom 
branschen kan leda till bättre fuktförebyggande åtgärder.    

• Att ventilera ut den stora mängden byggfukt som uppstår vid byggnation är 
ventileringens största fördel. Vid låg RF utomhus kommer ventileringen 
torka ut byggfukten och minska risken för skador. Även vid ett bristfälligt 
utförande av lufttätheten hos vindsbjälklaget kan fukt från luftläckage 
ventileras ut. I och med att vårt referensobjekt saknar ångspärr är en 
ventilering av byggfukten från betongen nödvändig.  

• Den forskning som vi tagit del av visar entydigt på att fram tills att 
byggfukten är uttorkad är ventilering den enda lösningen för att hålla RF 
på en acceptabel nivå.  

Nackdelar med ventilerad vind 

• Att förutsättningarna har ändrats med ökad isoleringsmängd med lägre 
temperatur på vinden som följd är inte något som har beaktas fullt av 
branschen.  

• De fördelar som finns med att ventilera under perioder med varm uteluft 
råder inte under kall väderlek. Det kan bero på en övertro för att använda 
traditionella lösningar vid utförandet av ett kallt tak.  

• Ventilering är ingen lösning som med gott resultat kan användas året om. 
När temperaturen ute är låg och RF är hög har luften mindre förmåga att 
hålla fukt vilket gör att ventilering under dessa förhållanden som råder 
vintertid inte fyller någon funktion. Detta är något som våra beräkningar 
och Roxull FuktFakta visar på och kan även styrkas av det samtal vi haft 
med Ingemar Samuelson på SP i Borås.  

• När byggfukten väl torkat ut kommer fuktpåverkan på vinden bli mindre 
och ventileringen kommer därför att vara överdimensionerad.  

• Tilliten på ventileringens goda funktion under hela driftsskedet kan ha en 
negativ effekt på utförandet. Bland annat kan ett helt lufttätt vindsbjälklag 
försummas om tanken finns att ventileringen tar hand om eventuella 
fukttillskott. Risken för skador med hänsyn till byggfukt kanske inte heller 
tas på fullt allvar om tron finns att ventileringen löser alla problem.   
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• Snöyrning är ytterligare en parameter att beakta när öppna takfötter 
används för att ventilera vinden. Eftersom snöyrning sker när kallt klimat 
råder kommer effekterna bli ännu mer tydliga eftersom dess fukttillskott 
inte kommer att kunna ventileras ut. Dock finns det lösningar i form av 
vindavledande skivor, men så länga luft kommer in på vinden finns det risk 
att snö följer med. Vindavledarna på vårt referensobjekt är väl tilltagna 
vilket minskar risken för snöyrning.  

• De termiska drivkrafterna är endast dimensionerande när det blåser lite ute. 
Vid stor vindpåverkan blir tryck och sug de dimensionerande krafterna vid 
genomblåsning. Det betyder att vid kraftiga vindar med nederbörd så 
riskerar stora mängder fukt att komma in i vindsutrymmet.  

 

5.2 Täta  

Allmänt 

Den tätade vinden med igensatta luftintag vid takfot och inga ventilationshuvar 
har en viss luftomsättning ändå tack vare att konstruktionen inte är helt lufttät. 
Vid tätning blir den termiska drivkraften mindre än vid den ventilerade vinden då 
otätheterna inte utgår från takfoten utan jämt fördelade över takytan. På 
motsvarande sätt fungerar klimatskärmen för ett tätt inneklimat.  

Sammanställning av resultat ingriper främst studier av litteratur- intervjuer och 
utvecklingsprojekt. Referensobjektet är inte tillämpbart för att beräknas som en 
tätad vind.  

I teorin ska det gå att hindra fuktig luft inifrån att gå upp vinden. Med en 
ångspärr på vindsbjälklagets betongkonstruktion så stoppas den stora byggfukten 
att gå upp på vinden. Kvar är bara inbyggda material som i vårt referensobjekt är 
trä. Det innebär att en viss fukt går ut i konstruktionen. Det problemet går att 
minimera med mindre fuktavgivande material som exempelvis stål.  

Fördelar med täta 

• Den största fördelen med att täta ett kallt vindsutrymme är att hindra 
fuktig utomhusluft att komma in i konstruktionen. Tätningen gör att 
vindsluften kommer få en högre temperatur än uteluften under höst- och 
vinterhalvåret. Detta medför en lägre relativ fuktighet och minskad risk för 
uppkomst av kondens mot insidan av yttertaket.    

• Vid en fullgod uttorkning av byggfukt och en god lufttäthet av 
vindsbjälklaget är tätning en metod som ger vinden ett långsiktigt bättre 
klimat än en ventilerad vind.  
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• Förutom den fuktiga utomhusluftens negativa påverkan gör en tätning att 
problem med snöyrning inte blir aktuellt. Problem med insekter och skräp 
som tas med av luften in på vinden kan också bortses ifrån.   

 

Nackdelar med täta 

• Tätning är en relativt ny metod och är inte prövad i någon större 
omfattning vilket gör att endast forskning kan visa på de problem som kan 
uppstå.  

• För att kunna torka ut byggfukten i tillräcklig omfattning är tätning inte 
ett alternativ som kan användas direkt från färdigställandet av byggnaden.  

• Lösningen gör att fuktpåverkan under bruksskedet måste beaktas i en högre 
grad än vid ventilering. Ett helt tätt vindsbjälklag är av mycket hög 
prioritet eftersom fuktpåverkan efter tätning inte kommer ha någon större 
möjlighet att ventileras ut. Detta gör att arbetsutförandet kring de källor 
där fukt kan komma ifrån blir helt avgörande för konstruktionen.  

• Att minimera fukttillskott så pass mycket att de går att bortse ifrån är svårt 
vilket för med sig att om tätning skall fungera i praktiken behövs lösningar 
som gör att tillfälliga fukttillskott kan torkas ut.  

• Kräver närmast perfekt utförande och risk för miss är stor att otätheter 
uppstår vid genomförningar av exempelvis installationer.  En reva i 
byggfilmen skulle vara ödesdigert. Man har då en fara i att byggfukt stängts 
in och inte kan ventileras ut. 

 

5.3 Övriga metoder 

Fördelen med att värma vinden är att med en högre temperatur kan luften hålla 
mer fukt än en med lägre temperatur. Syftet med en värmekälla i vindsutrymmet 
är därför att skapa ett klimat som har en lägre relativ fuktighet. Ventileringens 
grundsyfte var att hålla yttertaket kallt då isoleringsmängden på äldre byggnader 
var mindre och gav ett större värmeflöde till vinden. Syftet med att hålla taket kallt 
var att undvika snösmältning och istappsbildning. Genom att placera en 
värmekälla i vindsutrymmet höjs temperaturen och problemet med snösmältning 
och istappsbildning på taket är åter aktuellt. En ytterligare faktor som talar mot en 
uppvärmning av vinden är att det kan bli en relativt stor kostnadspost. Att 
övertyga framtida ägare av byggnaden att dels isolera vindsbjälklaget för att minska 
värmeförluster och sedan värma upp vinden kan bli svårt. 
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Med en isolering av yttertaket fås en mindre värmeutstrålning mot himlen under 
klara och kalla nätter. Med denna metod fås en högre temperatur på vinden. 
Samtidigt minskar risken för snösmältningen på grund av isoleringen. Även 
isolering av yttertaket som innebär ett dubbelt utförande, kan vara en kostnadspost 
som kan vara svår att motivera för utförare och ägare.  

Mekanisk styrning med fläkt säkrar cirkulationen av luft. Om stort undertryck 
råder på vinde kan fuktig inomhusluft komma in, vilket innebär att kondens kan 
uppstå. Stänger man av den så att luftintagen blir små skapar det en naturlig 
ventilation vilket också medför att stora luftspalter inte är aktuell
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6 Slutsats och diskussion  

6.1 Slutsats 

Vi har funnit i vår studie att fukttillskott till vindsutrymmet kommer från 
materialen som byggs in, fuktig inneluft från otätheter i bjälklag samt att den 
mängd fukt som finns i uteluften finns kvar i vindsutrymmet och därtill kan 
klimatet ute tillföra fukt från nederbörd vid läckage eller snöyrning. De 
allvarligaste fuktmängderna kommer från uteluften vintertid samt byggfukten från 
betongbjälklag.  

Vår litteraturstudie visar på att den fukt som kan tillföras till vinden kan ge skador 
i form av mögel, rötsvamp och svällning. När dessa skador uppkommer och hur 
omfattande de blir beror på hur hög den relativa fuktigheten är på vinden. Utifrån 
våra beräkningar och muntliga källor råder det stor risk för skador på 
referensobjektets vind.   

Att de studerade metoderna både har fördelar och nackdelar gör att ett entydigt 
svar på vad en bra vindskonstruktion är kan vara svårt att ge, dock visar våra 
studier att tätning efter det att byggfukten torkat ut ger det bästa resultatet. För att 
koppla ihop denna studie så ska vi återgå till frågan från Peab om nya 
byggtekniska lösningar ska prövas eller om man ska fortsätta med traditionella 
lösningar. Vi rekommenderar att nya lösningar ska prövas men inte bli allmänt 
accepterade förrän lösningarna prövas mer i praktiken. Tills dess kan en 
kombination göras med utgångspunkt från traditionella lösningar men med 
införande av förbättringar såsom ångspärr för att hindra fukttillskott från 
betongbjälklag. Det är oförståeligt att Peab inte använder sig av en ångspärr idag 
på vindsbjälklaget. Peab för ett resonemang att täta fuktillskottet från inneklimatet 
snarare än bjälklagets byggfukt.  

Även en fullgod uttorkning av byggfukten innan praktiska lösningar prövas kan 
vara att rekommendera. Avfuktare i vindsutrymmet skulle göra klimatet mer 
gynnsamt för en eventuell tätning. För detta är det mer en fråga om kunskap som 
ska föras ut på projekteringsstadiet och byggarbetsplatserna. Hur kunskapen ska 
komma ut är en intressant fråga då kunskapen bland byggstudenter är mer 
allmänbildande och normalt sett inte behandlar de praktiska lösningarna på 
problematik, förutom i specialstudier som i vårt fall.       

Vår uppfattning är att det behövs ett system som kombinerar ventilering och 
tätning, eftersom dessa två metoder har fördelar under vissa perioder. Under 
perioder med fukttillskott kan det vara nödvändigt att ventilera ut fukten. En 
styrning av ventileringen skulle därför behövas. Denna styrning skulle rent 
praktiskt kunna utföras genom fläktstyrning och motorreglerade spjäll.  
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Fläktstyrning skulle garantera erforderlig luftomsättning. Spjällen skulle reglera 
storleken på ventilationsöppningen vid takfot. Samt stänga ute snöyrning, fuktig 
uteluft vintertid och hålla ventileringen öppen under sommaren då det råder ett 
gynnsammare klimat ute. Hur denna styrning skulle kunna regleras har vi inte svar 
på utan är ett sätt som denna studie skulle kunna föras vidare med.   

 

6.2 Diskussion  

Att olika utformningar av vindsutrymmet ger effekt på dess klimat står klart. Vad 
som däremot är en bra lösning i samtliga fall är svårt att ge ett entydigt svar på. 
Ventilering av vindar ser vi som det traditionella sättet dagens byggande använder 
sig av men det reflekteras inte så mycket över andra alternativ. Såväl intervjuer som 
beräkningar på referensobjektet visar problemen med ventilering vintertid.  

Ventilationshuvarna behövs vid stora tak för att få en fungerande luftomsättning. 
Drivkrafterna vid liten vindpåverkan blir starkast om vindshuvarna placeras i vind 
med stor vindshöjd eller med stora temperaturskillnader mellan vinds- och 
uteklimat. I referensobjektet användas vindshuvarna med motiveringen att öka 
luftomsättningen, dock verkar kontinuerliga inspektioner vara sällsynta vilket tar 
bort syftet med att pröva något nytt och lära ut av det. Brist på inspektioner 
innebär att fuktproblem kan förvärras innan de upptäcks. Vi har i denna studie ej 
varit uppe och studerat referensobjektets vind där flera av våra intervjuade 
sakkunniga befarar att fuktproblem redan uppkommit.  

Vid tätning av vindsutrymmet så kan fuktmängden från uteluften stängas ute till 
stor del samt att risk för snöyrning elimineras. Det innebär att ånghalten är något 
lägre på ett tätt vindsutrymme än ett ventilerat ur den synpunkten. Däremot så 
har fukt från byggmaterial ingen möjlighet att försvinna vilket gör att tätning är 
riskabelt innan byggfukt torkat ut. Tillfälliga läckage måste också beaktas i större 
omfattning då ett fukttillskott inte kan ventileras ut. För vårt referensobjekt skulle 
en tätning innan betongen torkat ut bli mycket skadlig då inte någon ångspärr 
använts på vindsbjälklaget. De utvecklingsprojekt som vi studerat visar alla på att 
en tätad vind får ett klimat som är gynnsammare än ett ventilerat. Som i vårt fall 
visar även dessa försök på att en tätning inte är möjlig under byggskedet utan bara 
är realistiskt under bruksskedet.         

 Fuktförhållandena när det är risk för kondens skulle kunna minska något med 
hjälp av fuktadsorption i trämaterialen på vindsutrymmet. Roxull FuktFakta 
utelämnar detta likaså våra handberäkningar då arbetet har avgränsats ifrån det. 

Vi har med rapporten främst lärt oss mer om byggfysik och kalla vindsutrymmen. 
Särskilt byggfysiska beräkningar har vi lärt oss mest om i förhållande till våra 
förkunskaper. Det mest intressanta i denna studie var att följa forskningsresultat 
på de teorierna om ventilering av kalla vindar samt de nya utvecklingsprojekten. 
Att intervjua personer med ett brinnande intresse för fukt- och vinds-problematik 
var mycket inspirerande.  
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Kritik TorkaS 

Syftet med TorkaS har varit att få fram en överslagsmässig uttorkningstid för 
betongen samt se hur den relativa fuktigheten har utvecklats. I och med att vi 
utgått från en ventilerad vind har våra förutsättningar inte helt kunnat appliceras 
till TorkaS arbetsgång då programmet är anpassat för uttorkning i ett 
inomhusklimat. Denna begränsning har gjort att vi varit tvungna att lura 
programmet genom att sätta vissa datum, som vi velat bortse ifrån i tät följd. Detta 
för att minska den enskilda uttorkningens påverkan på den totala uttorkningen. 
Resultatet av detta är att vi varit tvungna att ta TorkaS värden med en vis 
försiktighet.  

Förutom att våra förutsättningar inte passat in i programmets ramar till fullo, har 
programmets arbetsgång varit tydlig och lättförstådd. En utförlig manual finns 
även att tillgå, vilket bidragit till ett användande utan några problem.    

   

Kritik Roxull FuktFakta  

Vårt mål med användandet av Roxull FuktFakta har varit att göra en 
kondensriskbedömning för vårt referensobjekt. Ju mer vi använt oss av 
programmet och fått kunskap om vårt huvudämne har vi insett att programmet 
inte tar hänsyn till en rad punkter som vi velat komma åt. Programmet har därför 
inte legat till grund för vårt resultat utan har använts för att få fram relativa 
fuktigheter som kan ställas mot de vi fått av våra egna beräkningar.  

Programmet har varit relativt lätt att lära sig att arbeta med, dock har Högskolans 
felaktiga installation av programmet gjort att vår planering försenats.  

 

Kritik Peab Bostad AB 

Peab och entreprenadingenjör Bengt Lövgren gav oss en mycket intressant 
frågeställning som vi har utvecklat och studerat vidare. Mötena med Bengt 
Lövgren har varit mycket givande och givit oss en god insikt i hur arbetet på 
referensobjektet gått till. Tyvärr har besöken på referensobjektet inte givit något 
ytterligare till arbetet då byggnaden i stort varit färdigställd och tillträde till 
vindsutrymmet inte varit möjligt. Kontakt har även förts per telefon och e-post där 
vi fått svar på frågor som uppkommit efter respektive möte. Genom Bengt 
Lövgren har vi även fått kontakt med personer som varit medverkande vid 
referensobjektet. Vi har haft kontakt med konstruktören Johan Berggren från 
Knut Jönsson Ingenjörsbyrå. Johan Berggren har tillhandahållit ritningar över 
referensobjektet och besvarat våra tekniska frågor.  
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Kritik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP 

Mötet med Ingemar Samuelsson på SP gav oss nya infallsvinklar till vår 
frågeställning. Samtalet visade på att det finns en hög kunskap inom området men 
att det i dagens läge inte finns några direkta praktiska lösningar på problemet. Den 
kritik som vi tycker kan vara berättigad mot SP är att den forskning som bedrivits 
på området har förutsättningar som är mer gynnsamma än de som råder i 
praktiken.  

 

Egenkritik  

Examensarbetet inleddes med att utforma en tidplan där tidsperioder delades upp 
för litteratursökning, kontakt med företaget, tid för beräkning och tid för 
rapportskrivning. Litteratursökning blev mer omfattande än den avsatta tiden och 
har följt med under hela arbetet. Löpande kontakt med Peab har varit författarnas 
initiativ för att få ut mer information om referensobjektet. Två besök hos Peab har 
genomförts, dock har en övervägande majoritet av de personer vi träffat haft 
anknytning till forskningsvärlden. Att det finns stor praktisk kunskap inom 
byggnadsbranschen är något som vi bedömer, dock har vår litteratursökning lett 
oss in på lösningar och teorier som har haft anknytning till personer som bedriver 
forskning inom området. 

De avgränsningar vi satte upp från början var tydliga med att rapporten inte skulle 
omfatta för mycket beräkningar, det var även Peabs önskemål. Under arbetets 
gång klarnade vår bild över vilka beräkningar som faktiskt behövdes. Att 
beräkningsprogrammen inte gick att använda i den utsträckning vi förväntat oss 
gav ytterligare merarbete. Bland annat värmeberäkningar trodde vi oss kunna 
avgränsa oss ifrån, men vindstemperaturen var alltför beroende av värmetillskottet 
inifrån för att detta skulle kunna vara möjligt.  

En från början tydlig bild av behövliga beräkningar skulle ha underlättat vår 
struktur och vår metod att fortsätta med Excel tills alla beräkningar gåtts igenom. 
Detta hade underlättat för oss att komma fram till resultatet. Istället fastnade vi i 
tidiga tankemönster, fick orimliga värden som gav oss problem. Vi gick även för 
snabbt in på att överföra beräkningarna till rapporten vilket inneburit att 
iterationer blivit väldigt omständliga med mycket tid spenderade på att skriva om 
siffrorna i rapporten.        

Arbetsgångsmodellen för hur vi ska ställa tätning mot ventilering har hållits fast 
under projektet. Modellen har utvecklats till viss del med ett levande dokument i 
programmet PowerPoint där arbetsuppgifter fördelats och övergripande teori 
visualiserats. 
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Litteraturkritik 

Generellt kan sägas att litteraturen kring fukt och byggfysik är något ålderdomlig, 
de förändringar av vindsklimatet på grund av ökad isoleringstjocklek är inget som 
berörs i större omfattning. Den information vi hittat som specifikt berör området 
har funnits i artiklar och rapporter från studier som gjorts. I och med att 
ventilationens syfte gått från att förhindra snösmältning till bortförande av fukt 
tycker vi att en mer ingående motivering av ventilationens betydelse borde finnas. 
Vi anser att litteraturen borde ifrågasätta mer av branschens rådande sätt att lösa 
de problem som finns kring fukt på vindsutrymmen. 

 

6.3 Egna reflektioner  

Med våra beräkningar och litteraturstudier så har vi insett att tätning och 
ventilering inte är några metoder som går att använda i alla lägen. Att det behövs 
lösningar som går att tillämpa i praktiken är uppenbart.  

Gore-tex dukar ses av de intervjuade sakkunniga som en intressant lösning, dock 
kan systemets kvalité med tiden ifrågasättas då det råder stor risk för löv, barr och 
annat skräp att minska dukens möjlighet att diffundera ut fukt. Eftersom det inte 
finns några dokumenterade försök med systemet så kan bara de teoretiska 
egenskaperna bedömas som goda. 

Isolering av yttertaket ovanför ett isolerat vindsbjälklag skulle kunna kombineras 
med både tätning eller ventilering. Vi ser det dock som en lite märklig lösning som 
bidrar till ett dubbelt utförande med isolering. Kostnader för infästning av 
isoleringen och det ytterliggare arbetsmomentet ser vi inte riktigt motivera varför 
vi skulle ha det annat än för att mildra temperaturdifferensen mot uteklimat och 
effekter från nattutstrålning. De försök som vi tagit del av från SP i Borås visar på 
att isolering av yttertaket har en lite betydelse för vindens klimat. Förutom 
merkostnaden så finns det inga byggfysiska nackdelar som talar mot lösningen.   

På motsvarande sätt känns det som motstridande åtgärder med energikrävande 
värmekällor på vinden för att vindsbjälklagets isolering är för stort just på grund av 
att man vill spara på energiförlusterna. Vi ställer oss frågan om det inte är billigare 
och enklare att minska isoleringens tjocklek i stället för att välja metoden värma.  

Med vår rapport har endast en liten del av problematiken kring fukt på kallvind 
berörts. Vid ett fortsatt arbete inom ämnet kunde även beräkningar göras för fallet 
då vindsutrymmet tätas. Även en uppvärmning av vinden och en isolering av 
yttertaket är metoder som kan vara intressanta att utföra beräkningar på. Vid en 
ytterliggare fördjupning i ämnet skulle ett utförande av praktiska undersökningar 
vara av stor vikt för att öka trovärdheten av resultatet. Praktiska undersökningar 
skulle kunna innebära fukt- och temperaturmättningar på ett referensobjekt.   
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Bilaga 1 

 

Sammanställning av intervju med Bengt Löfgren och Johan Berggren Sammanställning av intervju med Bengt Löfgren och Johan Berggren Sammanställning av intervju med Bengt Löfgren och Johan Berggren Sammanställning av intervju med Bengt Löfgren och Johan Berggren     
 

Resultat från intervjuer då platsstudie utförts den 16/2-2006 samt den 3/4-2006 
med Bengt Löfgren, entrepenadingenjör vid Peab bostad AB och Johan Berggren, 
konstruktör vid Knut Jönsson Ingenjörsbyrå AB .  

 

Fråga: Hur har fuktskadorFråga: Hur har fuktskadorFråga: Hur har fuktskadorFråga: Hur har fuktskador visat sig på konstruktionen? visat sig på konstruktionen? visat sig på konstruktionen? visat sig på konstruktionen?    

 

Fuktskador har inte visat sig här. Det som utmärkts tidigare i andra projekt är att 
kondens uppstått på råsponten.  

 

Fråga: Vilka olika lösningar har ni använt er av? Fråga: Vilka olika lösningar har ni använt er av? Fråga: Vilka olika lösningar har ni använt er av? Fråga: Vilka olika lösningar har ni använt er av?     

 

Vi använder oss av ventilering vid takfot.  

 

Fråga: Vad gör ni åt skador som kan ha uppstått?Fråga: Vad gör ni åt skador som kan ha uppstått?Fråga: Vad gör ni åt skador som kan ha uppstått?Fråga: Vad gör ni åt skador som kan ha uppstått?    

 

I första hand byts råsponten om den är drabbad. 

    

Fråga: Hur motverkar niFråga: Hur motverkar niFråga: Hur motverkar niFråga: Hur motverkar ni villkoren för kondens villkoren för kondens villkoren för kondens villkoren för kondens? ? ? ?     

 

Fläktförstärkt frånluftsventilation ger undertryck inne och leder bort fuktig 
inneluft. Avluftning isoleras aldrig.  

 

Fråga: Är vindarna kallare idag än förr?Fråga: Är vindarna kallare idag än förr?Fråga: Är vindarna kallare idag än förr?Fråga: Är vindarna kallare idag än förr?    

    

En historisk jämförelse säger att det tidigare lades på 200 mm isolering på en 
träkonstruktion, idag används 400 mm.  

 

Fråga: Vad tror ni om oventilerade vindar? Fråga: Vad tror ni om oventilerade vindar? Fråga: Vad tror ni om oventilerade vindar? Fråga: Vad tror ni om oventilerade vindar?     

 

Det kräver en perfekt p-folie.  

 

Fråga: Vad är takstolarna gjorda av för material. Fråga: Vad är takstolarna gjorda av för material. Fråga: Vad är takstolarna gjorda av för material. Fråga: Vad är takstolarna gjorda av för material.     

 



Bilaga 1 

 

Takstolarna av konstruktionsvirke förutom den del i det varma taket där det går en 
limträ balk utöver hela taknocken.  

 

Fråga: Hur stort är antalet kinahattar?Fråga: Hur stort är antalet kinahattar?Fråga: Hur stort är antalet kinahattar?Fråga: Hur stort är antalet kinahattar?    

 

På Bergahöjden finns fem till tio stycken kinahattar.  

 

Fråga: Finns det någon typ av installation på vinden som kan alstra värme Fråga: Finns det någon typ av installation på vinden som kan alstra värme Fråga: Finns det någon typ av installation på vinden som kan alstra värme Fråga: Finns det någon typ av installation på vinden som kan alstra värme 
eller fukteller fukteller fukteller fukt????    

 

Installationer på vinden finns. Avluftning, men den är försumbar.  Vi har även 
frånluftsventilationskanaler.  

    

Fråga: Hur får man genomförningarna tätaFråga: Hur får man genomförningarna tätaFråga: Hur får man genomförningarna tätaFråga: Hur får man genomförningarna täta? ? ? ?     

 

Det gjuts runt för att få genomförningarna täta.  

    

Fråga: Hur lång tid fFråga: Hur lång tid fFråga: Hur lång tid fFråga: Hur lång tid från det man gjutet det sista bjälklaget tills man har ett rån det man gjutet det sista bjälklaget tills man har ett rån det man gjutet det sista bjälklaget tills man har ett rån det man gjutet det sista bjälklaget tills man har ett 
tätt hus där betongen inte utsätts för nederbördtätt hus där betongen inte utsätts för nederbördtätt hus där betongen inte utsätts för nederbördtätt hus där betongen inte utsätts för nederbörd? ? ? ?     

    

Två veckor från det att man gjutit sista bjälklaget tills att man har ett tätt hus.  

 

Fråga: När är huset så tätt att man kan stFråga: När är huset så tätt att man kan stFråga: När är huset så tätt att man kan stFråga: När är huset så tätt att man kan styra inomhusklimatet? yra inomhusklimatet? yra inomhusklimatet? yra inomhusklimatet?     

 

Detta sker vid slutbesiktningen annars kommer det damm i ventilerna. Efter att 
taket är färdigt så kan man beroende på årstid styra inomhusklimatet.  

 

Fråga: När från det att gjutningen av vindsbjälklaget skett läggs isoleringen Fråga: När från det att gjutningen av vindsbjälklaget skett läggs isoleringen Fråga: När från det att gjutningen av vindsbjälklaget skett läggs isoleringen Fråga: När från det att gjutningen av vindsbjälklaget skett läggs isoleringen 
på? på? på? på?         

 

Isolering läggs på direkt efter takläggning. Isoleringen sprutades på någon gång 
under augusti till september.  
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Fråga: Vad har ni för tjocklek på bjälklaget och plattbärlaget? Varför används Fråga: Vad har ni för tjocklek på bjälklaget och plattbärlaget? Varför används Fråga: Vad har ni för tjocklek på bjälklaget och plattbärlaget? Varför används Fråga: Vad har ni för tjocklek på bjälklaget och plattbärlaget? Varför används 
plattbärlagplattbärlagplattbärlagplattbärlag? ? ? ?     

 

Bjälklaget är 200 mm med ett plattbärlag på 50 mm. Plattbärlag används för att 
slippa formen. Ett alternativ skulle vara att använda vallbord eller plyfa.  

 

Fråga: Användes avfuktare på vinden? I sådana fall, hur länge? Fråga: Användes avfuktare på vinden? I sådana fall, hur länge? Fråga: Användes avfuktare på vinden? I sådana fall, hur länge? Fråga: Användes avfuktare på vinden? I sådana fall, hur länge?     

 

Avfuktare på vinden användes inte. Det är mycket värre på bjälklagen med parkett 
som golvunderlag. Avfuktare inomhus användes i cirkus tre månader till den 
permanenta värmen kom.  

 

Fråga: Vad för slags kontroller sker när materialet kommer till arbetsplatsen? Fråga: Vad för slags kontroller sker när materialet kommer till arbetsplatsen? Fråga: Vad för slags kontroller sker när materialet kommer till arbetsplatsen? Fråga: Vad för slags kontroller sker när materialet kommer till arbetsplatsen?     

    

Kontroller sker i och med mottagning av varor. Man ser helt enkelt till att material 
ej är skadat. Det sker med andra ord inga mätningar på materialen om inte 
misstanke finns att det innehåller fukt.  

 

Fråga: Vad har ni för policy vad det gäller skadat material? Vad har ni för Fråga: Vad har ni för policy vad det gäller skadat material? Vad har ni för Fråga: Vad har ni för policy vad det gäller skadat material? Vad har ni för Fråga: Vad har ni för policy vad det gäller skadat material? Vad har ni för 
krav från mkrav från mkrav från mkrav från materialleverantören?aterialleverantören?aterialleverantören?aterialleverantören?    

 

Skadat material skickas tillbaka till respektive återförsäljare. Peab försöker alltid 
arbeta med samma materialleverantörer så man vet vad man tillhandahåller.  

 

Fråga: Används materialen direkt när det levereras eller laFråga: Används materialen direkt när det levereras eller laFråga: Används materialen direkt när det levereras eller laFråga: Används materialen direkt när det levereras eller lagras det? Om det gras det? Om det gras det? Om det gras det? Om det 
lagras, hur sker detta? lagras, hur sker detta? lagras, hur sker detta? lagras, hur sker detta?     

 

Material lagras inte på plats. På Bergahöjden sex användes dock garaget som 
lageryta under en tid, där är det torrt. Annars arbetar de med ”Just In Time” 
principen. Konstruktionen i övrigt skyddas med pressningar för nederbörd. Bengt 
ser att man hellre har en lång byggtid än att man arbetar under tak.   
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Sammanställning av intervjuer med Ingemar Samuelsson och Sammanställning av intervjuer med Ingemar Samuelsson och Sammanställning av intervjuer med Ingemar Samuelsson och Sammanställning av intervjuer med Ingemar Samuelsson och 
CarlCarlCarlCarl----Eric Hagentoft Eric Hagentoft Eric Hagentoft Eric Hagentoft     
    
Resultat från intervjuer som utförts den 5/4 -2006 med Ingemar Samuelsson [1], 
fuktprofessor, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP. En intervju har även 
utförts 15/5-2006 med Carl-Eric Hagentoft, fuktprofessor, prefekt vid Chalmers 
Tekniska Högskola [2].  
    
Fråga: Är betongbjälklag vanligtvis tillräckligt tFråga: Är betongbjälklag vanligtvis tillräckligt tFråga: Är betongbjälklag vanligtvis tillräckligt tFråga: Är betongbjälklag vanligtvis tillräckligt täta? äta? äta? äta?     
 
[1] Ja.  
 
[2] Vindsbjälklag är vanligtvis täta.  
 
Fråga: Vad gäller schablonvärdet 4Fråga: Vad gäller schablonvärdet 4Fråga: Vad gäller schablonvärdet 4Fråga: Vad gäller schablonvärdet 4    g/mg/mg/mg/m3333 för? för? för? för?    
 
[1] Två till tre i snitt, fyra används för att vara på den säkra sidan 
    
Fråga: Hur beaktas genomförningarFråga: Hur beaktas genomförningarFråga: Hur beaktas genomförningarFråga: Hur beaktas genomförningar????    
 
[1] Så länge byggnaden har ett undertryck så finns ingen risk för problem 

med otätheter, luft går in från vinden i sådana fall.  
 
[2] Det kan bildas sprickor när betongen har torkat i ert fall. Det är 

komplicerat att ta reda på hur pass tätt det verkligen är. Vi har gjort 
tester i vårat labboratorier med isolering kring genomförningar och 
det har visat sig att någon slags gummi bör användas för att uppnå 
bästa resultat.  

 
Fråga: Kan frånluft ge en temperaturhöjning? Fråga: Kan frånluft ge en temperaturhöjning? Fråga: Kan frånluft ge en temperaturhöjning? Fråga: Kan frånluft ge en temperaturhöjning?     
    
[1] Det är tänkbart men väldigt lite. Ett värmetillskott är till fördel vind, 

för genomförningarna och ventilationssystemet är det dock en 
nackdel om det kondenserar i röret.   

 
Fråga: Var hittar vi mest korrekta värden för till exempel fukthalt i material Fråga: Var hittar vi mest korrekta värden för till exempel fukthalt i material Fråga: Var hittar vi mest korrekta värden för till exempel fukthalt i material Fråga: Var hittar vi mest korrekta värden för till exempel fukthalt i material 
vid inbyggnad?vid inbyggnad?vid inbyggnad?vid inbyggnad?    
 
[1] Ett tidigare examensarbete har undersökt fukt hos byggvaruhandeln. 

Relativa fuktigheter, värde max tillåtet 18 %, medel uppmätt 18,7 % 
variationer mellan 12 % - 30 %. Räkna både med 18 % och med 
höga 25 %. Isoleringen förlänger uttorkning av betong, se på 
mineralullens ånggenomsläpplighetstal, inte så stort men tjock 
isolering påverkar.  
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Fråga: Hur utför vi beräkningar på byggfukt?Fråga: Hur utför vi beräkningar på byggfukt?Fråga: Hur utför vi beräkningar på byggfukt?Fråga: Hur utför vi beräkningar på byggfukt?    
    
[1] Använd TorkaS. Byggfukt torkar bara neråt om det ligger plastfilm 

på. Man bör beakta den nederbörd som kan ha tillkommit då taket 
inte legat på.  

 
[2] Vi har speciella program där vi skulle kunna simulera ert fall. Ett 

program som heter HAM-Tools har tagits fram, det är inte för 
konsulter utan ett utvecklingsverktyg för oss här på Chalmers. 

 
Fråga: Ska man täta eller ventileraFråga: Ska man täta eller ventileraFråga: Ska man täta eller ventileraFråga: Ska man täta eller ventilera    
 
[1] Täta är det som ger bäst resultat i våra tester. Man jämnar ut både 

temperatur och relativa fuktigheter, inga toppar och inga dalar med 
kritiska värden. På vintern fyller ventilationen ingen som helst 
funktion, snarare skadar då det är lika luft i vind och ute. Mer fukt 
får inte tillföras under vintertid. Fukt kan komma in genom läckage 
vid huvar. På sommaren råder inga problem.  

 
[2] Vindar med byggfukt skall man absolut ventilera på. Däremot vad 

som rekommenderas idag på vindar där byggfukten redan är uttorkad 
är en liten mildare grad av ventilation än tidigare. Och vad det 
betyder är ingen som vet. Det pågår forskning i det här. Välisolerade 
vindar skall inte ventileras för mycket, även utan byggfukt. Med 
hänsyn till den byggfukt som finns på ert referensobjekt bör man 
ventilera.  

 
Fråga: Hur påverkar plattbärlag uttorkning?Fråga: Hur påverkar plattbärlag uttorkning?Fråga: Hur påverkar plattbärlag uttorkning?Fråga: Hur påverkar plattbärlag uttorkning?    
 
[2] Den påverkar uttorkningen, dels kvaliteten för det blir svårare för 

vattenångan att gå genom betongen. Det råder ju en kapillärtransport 
i betongen vilket ger en högre ånggenomsläplighet. Speciellt när det 
gäller byggfukten, i första fasen kan man säga att plattan är dubbelt så 
tjock och att transporten genom prefabplattan är relativt liten, det 
mesta går uppåt. Under den första fasen vid uttorkningen då det 
finns 400 mm tjock isolering och så får man fördela det med antal 
månader det tar för betongen att torka ut. Värst är det troligtvis i 
början. 

 
Fråga: Behövs en ångspärrFråga: Behövs en ångspärrFråga: Behövs en ångspärrFråga: Behövs en ångspärr på betongen?  på betongen?  på betongen?  på betongen?     
 
[1] Ett måste för att hindra fukt till vinden. Kan gå utan om byggfukten 

hinner torka ut under sommaren. 
 
[2] Byggfukten är inte avklarad så egentligen bör man inte utföra 

vindskonstruktionen så över huvudtaget. I och med att det är en 
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betongkonstruktion överlag är det bättre med en ångspärr så att en 
kan torka nedåt.  

    
Fråga: I och med att värmetillförsel sker nedifrån, är uttorkning nedåt då Fråga: I och med att värmetillförsel sker nedifrån, är uttorkning nedåt då Fråga: I och med att värmetillförsel sker nedifrån, är uttorkning nedåt då Fråga: I och med att värmetillförsel sker nedifrån, är uttorkning nedåt då 
möjlig?möjlig?möjlig?möjlig?    
 
[2] Den har en viss betydelse. Hade man använt sig av en ångspärr så går 

den mer nedåt. Den stora delen torkar uppåt. Ångspärren har en 
stark bromsande effekt vilket gör att du låser in den. Och det kan ju 
som sagt ta några år. 

 
Fråga: Hur påverkar tryck och sug ventilationen?Fråga: Hur påverkar tryck och sug ventilationen?Fråga: Hur påverkar tryck och sug ventilationen?Fråga: Hur påverkar tryck och sug ventilationen?    
 
[2] Vi arbetar på det. Det skapas ett sug på de flesta normala vindar. Det 

vi har kommit fram till med den här stackeffekten, är att 
temperaturskillnaden är mer avgörande. Trycket är till nackdel för 
vinden. Jag tror att det är de termiska effekterna som har störst 
inverkan. Vindeffekten kan gå åt båda hållen. Det är en tryckbild 
som byggs upp och den relateras till vilken ute temperatur man har, 
och vilken densitet som råder ute. Ju kallare det är ute ju större tryck 
finns på vinden. Sen skapar vinden ett sug vilket gör att den drar upp 
luften. Har man ett balanserat ventilationssystem som är tilljusterat så 
kan du få ett övertryck istället. 

 
 
Fråga: Vilken roll har årstidernas inverkan på tät respektive ventilerad Fråga: Vilken roll har årstidernas inverkan på tät respektive ventilerad Fråga: Vilken roll har årstidernas inverkan på tät respektive ventilerad Fråga: Vilken roll har årstidernas inverkan på tät respektive ventilerad 
konstruktion? konstruktion? konstruktion? konstruktion?     
 
[1] På vintern fyller ventilationen ingen som helst funktion, då 

fuktinnehållet i uteluften är i stort sätt lika stort som vinds 
utrymmets. På sommaren för ventilationen inga problem med sig.   

 
[2] Vinden och själva ventilationen är helt avhängande på klimatdata. 

Det är ett tryck som bildas i och med att det är varmare inne än ute. 
Plus att det är kallare på vinden. Vilket ger ett övertryck inne relativt 
sett ute, och på sommaren är det ingen skillnad alls. Om man bortser 
från vinden helt, stänger av fläkten och vinden så har du ett 
överskottstryck som sedan kompenserar fuktmekanismerna. När det 
är kallt på vinden kan det sedan läcka upp och frysa fast. 

 
Fråga: Vad innebär nattutstrålning?Fråga: Vad innebär nattutstrålning?Fråga: Vad innebär nattutstrålning?Fråga: Vad innebär nattutstrålning?    
 
[1] När exponering sker mot himlavalvet strålar varma ytor värme mot 

de kalla luftlagren högre upp. Taket får då lägre temperatur än 
utomhus luften, det innebär risk för kondens. Nattutstrålning ger 
därför en fördel för branta tak. Problemet uppstår främst på vintern 
när relativ fuktighet är hög och risk för kondens eller frysning finns.   
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[2] Om man tittar på tak och jämför med bilar så ser man att det fryser 

fast när det är plusgrader, detta för att vatten kondenseras. Det kan 
sänka temperaturen ett par grader. Och det är det som händer på 
välisolerade vindar. Ventilationsluften kommer in utifrån och kyls av, 
kondenserar och kanske fryser på undersidan av taket. Och det är ju 
ett faktum som finns. Anticimex säger att 50 % - 80 % av alla vindar 
har skador. Nattutstrålningen sker även på dagen. Det heter så för att 
det upptäcks under natten. Nattutstrålning är en långvarig strålning. 
På dagen är ofta solljuset diffust och kompenseras, då märks det inte 
av. Temperaturen höjs och ligger ofta ovanför lufttemperaturen.  
På moderna vindar är det väldigt lite värme som läcker från huset så 
det kompenseras. 

  
Fråga: Finns det några andra vanliga skadeorsaker förutom byggfukt som Fråga: Finns det några andra vanliga skadeorsaker förutom byggfukt som Fråga: Finns det några andra vanliga skadeorsaker förutom byggfukt som Fråga: Finns det några andra vanliga skadeorsaker förutom byggfukt som 
skulle tala emot att täta?skulle tala emot att täta?skulle tala emot att täta?skulle tala emot att täta?    
 
[2] Ja, för det första råder en fuktkonvektion, vilket innebär att det 

kommer luft inifrån. Har man frånluftsventilation kan det bli mindre 
problem om man har ett undertryck i huset. Det kan vara svårt att få 
täta bjälklag.  

  
Fråga: Hur påverkas vindsutrymmet med hänsyFråga: Hur påverkas vindsutrymmet med hänsyFråga: Hur påverkas vindsutrymmet med hänsyFråga: Hur påverkas vindsutrymmet med hänsyn till tilläggsisolering? n till tilläggsisolering? n till tilläggsisolering? n till tilläggsisolering?     
 
[2] Ofta har man det problemet att det är relativt dålig lufttätning. 

Vinden har klarat sig alldeles utmärkt förr då man har värmt vinden i 
och med att man haft dåliga lösningar ur energisynpunkt. 
Energirådgivarna har blivit mer tveksamma med att gå ut med 
rekommendationer. 400 mm är en rekommendation som har vuxit 
fram till att man inte alltid skall isolera, att man helt enkelt ska vara 
försiktig för att det inte skall bli för kallt på vinden. Sen finns det ju 
exempel på vindar där det finns upp till 700 mm isolering, det är 
kostnadseffektivt och det är väldigt enkelt att fylla på med lösull. 

 
Fråga: Hur inverkar bytet på kutterspån mot de modernare Fråga: Hur inverkar bytet på kutterspån mot de modernare Fråga: Hur inverkar bytet på kutterspån mot de modernare Fråga: Hur inverkar bytet på kutterspån mot de modernare 
isoleringsmaterialen?isoleringsmaterialen?isoleringsmaterialen?isoleringsmaterialen?    
 
[2] Det gör ingen större skillnad. Man får ju tänka på att det finns 

råspont i undertaket som har fuktbuffrande egenskaper och det 
jämnar ut fuktigheten lite. Och för att jämna ut den, så måste ju 
fukten fastna någonstans. Fuktbuffring tar inte bort vatten utan det 
lagrar och släpper ifrån så blir du inte av med fukten. Fukten kan 
läcka uppifrån och man bli inte av med den bara för att det råder en 
fuktbuffring. 
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Fråga: Finns det någon relation mellan luftomsättningen och fuktbuffringen?Fråga: Finns det någon relation mellan luftomsättningen och fuktbuffringen?Fråga: Finns det någon relation mellan luftomsättningen och fuktbuffringen?Fråga: Finns det någon relation mellan luftomsättningen och fuktbuffringen?    
 
[2] Ja, ventilerar man, får de luftupptagande effekterna en relation. Man 

räknar på hur många kg W när man låter den relativ fuktighet 
variera. Då kan man säga att ett material bara kan ta upp en del, men 
har en viss ventilation dubblats så kan du ta upp dubbelt så mycket 
fukt. Man har då mer luft som kan fånga upp den extra fukt som 
kommer upp. Den finns en klar relation mellan dem. 

 
Fråga: Vilka lösningar har ni provat?Fråga: Vilka lösningar har ni provat?Fråga: Vilka lösningar har ni provat?Fråga: Vilka lösningar har ni provat?    
 
[1] Vi har utför tester med hel täta lösningar: 

1. normalt men tätt – katastrof om det läcker 
2. Gore-tex eller Tyvec – vattenavvisande men ånggenomsläppligt – 
dyrare än folie men sparar luftspalt.  
3. isolering i yttertaket – höjer temperaturen lite – ett alternativ för 
säkrare lösning.   

 
Fråga: Hur ska en kall vind annars se ut?Fråga: Hur ska en kall vind annars se ut?Fråga: Hur ska en kall vind annars se ut?Fråga: Hur ska en kall vind annars se ut?    
 
[2] Det klassiska är att det är lufttätt skikt nedåt, ingen byggfukt. I det 

här fallet kunde man ha använt sig av högpresterande betong, men 
det var förmodligen för dyrt. Att isolera undertaket är ju ett annat sätt 
även gore- tex dukar är ett alternativ. Vi har inte gjort några studier 
angående gore-tex dukar men forskning bedrivs i Storbritannien.   

 
Fråga: Vad kommer det för reaktioner från branschen med de forskningar Fråga: Vad kommer det för reaktioner från branschen med de forskningar Fråga: Vad kommer det för reaktioner från branschen med de forskningar Fråga: Vad kommer det för reaktioner från branschen med de forskningar 
som utförs idag?som utförs idag?som utförs idag?som utförs idag?    
 
[2] Ju mer man vet om byggnadsfysik desto mer tveksam blir man att 

uttala sig om hur man ska förebygga problemen. Det finns tyvärr inga 
enkla lösningar. Platschefer kan ofta säga vad som är kategoriserat 
bra, då har de löst problemet och byggt. De får ju oftast ingen 
feedback på systemen då skadorna uppstår efter många år. De tror att 
det fungerar felfritt. Fuktskadekonsulterna, byggherren eller 
Anticimex ser oftast problemet. På Hammarbysjöstad upptäcktes de 
direkt, vilket gav en förlust på 70 miljoner. Och det har ju medfört 
att Skanska arbetar hårt mot att motverka att det inte händer igen. 
Det börjar redan i byggprocessen, man ska se till att konstruktörer är 
medvetna om hur det fungerar, då kan man lösa det. De bästa 
medlen är utbildning. Man måste ta med riskbedömningarna med 
vad som händer om det skulle bli fel. Det skrivs mycket och det gäller 
att ta åt sig.



Bilaga 3 

 

 

Sammanställning av intervju med BjörnSammanställning av intervju med BjörnSammanställning av intervju med BjörnSammanställning av intervju med Björn Mattsson Mattsson Mattsson Mattsson    
    

Resultat från intervju med Björn Mattsson, doktorand i byggnadsfysik vid 
Chalmers Tekniska Högskola, 2006-05-15. Nedan berättar han om vindens 
inverkan från tryck och sug.  

Ett val för vindtryckskoefficienter görs mellan ett lamellhus eller punkthus. Högst 
vindtryck fås vid 70 % av höjden och därefter bildas det vanligtvis en virvel. Om 
taket sticker ut mycket vid takfötterna fås ett högre vindtryck. Värden i litteratur 
är framtagna i en vindtunnel, objektet beter sig som en tät fast kropp. 
Vindhastigheten omvandlas till en koefficient, en slags dimensionslös enhet. Den 
hastighet som ska tas hänsyn till är den som råder vid nock, eller den högsta punkt 
på byggnaden i fri vind. Mätningar av vindhastigheter görs oftast vid en viss höjd 
på flygplatser. Sen transformeras den till platsen där byggnaden står. ∆p ger 
tryckskillnaden på fasaden jämfört med den fria luften. Det är alltid svårare att 
säga hur det blir på läsidan.  

Mätdata om ventilationshuvarna ser till hur stort luftflödet och tryckfallet från 
dem. Det är nödvändiga uppgifter som måste tas hänsyn till. Det blir komplicerat 
om räknande görs på flödet in och ut genom vindsutrymmet. Ett undertryck 
skapas i byggnaden på grund av vind. Farligaste blir det på den kalla vinden om 
det inte blåser någonting. Men de enkla modellerna jag tagit fram, utgår jag ifrån 
att vindtryckskoefficienterna utgör en större andel av ytan som är utsatt för 
undertryck än övertryck. Därför fås ett lägre tryck i inomhusluften jämfört med 
ert referenstryck. Och vindsutrymmet får ett undertryck på grund av vindtrycket 
över taket. Det beror givetvis på vilken slags yttertakkonstruktion som används. 
Den täckta plåten på ert referensobjekt är tät i och med att den är falsad. Skulle ett 
antagande göras på att det var helt tätt, spelar det ingen roll hur stort undertryck 
man skapar. Det beror ju i ert fall helt på vad ni gör för antaganden. Och om det 
inte skulle vara riktigt tätt är det svårt att ge en siffra på hur stort läckaget skulle 
kunna tänkas vara.  

Vad det gäller luftmotstånd så ökar en 45 mm luftspalt luftmotståndet. De 
verkliga vindtrycken är oftast lite mindre, beroende på vilket landskap man 
befinner sig i. I detta fall är det frågan om års medelvindhastigheter. Vill trycket 
fås fram på vinden måste dels karaktäristiken tas fram för kinahattarna. 0,6 är en 
faktor som används för en skarvkantad, rund öppning. Det bli en stråle där luften 
har en lika stor hastighet på grund av att den inte har någon friktion. En viss 
friktionsförlust finns i och med att det är några decimeter sammanlagt. Det 
kommer nog inte bli så stort tryck, någonstans mellan 0,25-0,5 som mest för en 
luftspalt på 45 mm och 2000 mm i längd in till vindsutrymmet. På ett laminärt 
fall strömmar alla volymspaket in i en bana. Är det turbulent så kommer en del av 
de luftpaketen som går långsammare att komma upp i högre hastigheter. 
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Ventilationshuvarnas förhållande mot tryck är små i förhållande till de övriga ytor. 
Kring huvarna skapas det ett undertryck. Luftflödet separerar från ytan och det 
som finns under får inte så höga vindhastigheter. En sådan liten detalj har inte så 
stor betydelse. Det går att sätta upp ett linjärt förhållande mellan tryck och flöde. 
Om man tänker sig att luften utanför konstruktionen är helt stillastående, kan den 
accelereras från noll till den aktuella hastigheten, då krävs det en viss kraft, och den 
kraften är tryckskillnaden över kanalen. När jag själv provat fick jag att hela 
tryckskillnaden går mot det dynamiska trycket. Flödet kan härledas utifrån det. Ett 
samband mellan tryckskillnad och flöde tas fram.  

Mina mätningar på 5 Pa tryckskillnad ger luftflödet 154 m3/h per meter öppning 
för luftspalten. De mätningar som gjorts på luftomsättningar på ventilerade kalla 
vindar har då låga vindhastigheter råder visat ett par omsättningar upp till 50 oms 
som mest. En mindre volym ger större antal oms. Antar ni att det är helt tätt så 
kommer ni ju få ett stort undertryck.  

Helst bör en p-folie läggas på då betongen avger fukt. Då är det bra med så god 
ventilation som möjligt. Fuktdiffusion genom betong bjälklaget är en lång process. 
Farligast är ju helt klart uttorkningen av betongen. Det kan röra sig om 70 l/m3, 
vilket ger 14 l/m2. Det kan inte ha hunnit torka ut i och med att de rör sig om 2 
veckor mellan gjutning och tak. Det finns säkert redan mögelskador på 
undertaket. Betongen är ju väldigt varm vilket ger ett högt ångtryck. Den är säkert 
lika varm som inomhus luften. I början torkar det ut både upp och ner. Det torkar 
mest uppåt mot den absoluta ånghalten. 
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Sammanställning av intervjuer med Bo ArnströmSammanställning av intervjuer med Bo ArnströmSammanställning av intervjuer med Bo ArnströmSammanställning av intervjuer med Bo Arnström    
 
Resultat från telefonintevjuv med Bo Arnström vid Hagab, 2006-04-04  
 
Fråga: Hur påverkar vind ventilationer?Fråga: Hur påverkar vind ventilationer?Fråga: Hur påverkar vind ventilationer?Fråga: Hur påverkar vind ventilationer?    
 
Vind påverkar inte ventilationssystemen, fläktsystemet är så pass starkt.  
 
Fråga: Hur påverkas luftintaget av kinahattar? Fråga: Hur påverkas luftintaget av kinahattar? Fråga: Hur påverkas luftintaget av kinahattar? Fråga: Hur påverkas luftintaget av kinahattar?     
 
Om det är för tätt så cirkulerar luften ut och in igen. 
 
Fråga: Vad är vattenmedryckningFråga: Vad är vattenmedryckningFråga: Vad är vattenmedryckningFråga: Vad är vattenmedryckning? ? ? ?     
 
Vid regn droppar det från lamell till lamell vid intaget. Höga 
insugningshastigheter krävs. Finns inte vid naturlig ventilation.   
 
Fråga: Hur mycket fukt innebär snöyrningFråga: Hur mycket fukt innebär snöyrningFråga: Hur mycket fukt innebär snöyrningFråga: Hur mycket fukt innebär snöyrning????    
 
Det är ett problem men vi vet inte hur mycket fukt det är. Det finns 
luftbehandlingsaggregat som kan sätta skärmar framför intagen för att lindra 
snöyrningen.  
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ORDLISTAORDLISTAORDLISTAORDLISTA    [14] 
 
Anistrop Ett ämne som har olika egenskaper i alla riktningar

  
Absorption En bindning mellan två material där det ena 

materialet (oftast gas eller vätska) upptas och fördelas 
tämligen jämnt inuti det andra.     

  
Byggfukt Den fukt som efter en byggnadsdels färdigställande 

måste avges för att material skall komma i fuktjämvikt 
med sin omgivning. 

 
Diffusion Vattenmolekyler rör sig från områden med hög 

ånghalt till områden med låg ånghalt. 
Densitet Förhållandet mellan massa och volym. P[kg/m3] 
 
Fukthalt Ett mått på hur mycket fukt ett material innehåller. 

w/[kg/m3] där w är förångningsbart vattnets 
vikt/materialets volym. 

Fuktkvot Ett mått på hur mycket fukt ett material innehåller. 
u/[kg/kg] där u är förångningsbart vattnets 
vikt/materialets torra volym.   

Fuktillskott Skillnaden mellan ånghalt inne och ute. 
Fuktjämvikt När material förvaras länge i luft med konstant 

temperatur och ånghalt ställer materialet in sig med 
ett visst fuktinnehåll. 

Fibermättnadspunkten  När fibrer är mättade med vatten men cellhåligheterna 
är tomma. Motsvarar jämvikt med ca 100 % Relativ 
fuktighet. 

 
Hygroskopisk membran  hygroskopisk är en andel av mycket små porer hos 

betong. Det vill säga förmågan att binda vatten vid 
normal luftfuktighet.  

Hygroskopiskt fukthalt. Fukt som absorberas ur luft med en relativ fuktighet 
som understiger 98 %. 

Hydratation Då betongens delmaterial blandas börjar omedelbart 
vissa kemiska reaktioner mellan cement och vatten.   

Hydrationsgrad  Det stadium till vilket reaktionerna har hunnit vid en 
viss tidpunkt, betecknas med alfa. Alfa = Cn/C 

 
Kapillärsugning Transport av vatten i små rör som påverkas av en 

dragkraft.  
Konvektion  Ett strömmande medium transporterar värme mellan 

ställen med olika temperatur 
 
Porositet Förhållandet mellan porvolymen och den totala 

volymen P=Vp/V  
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Polymer Ordet betyder många (av grekiskans poly = många och 
meros = del) och betecknar en lång molekyl som 
består av många små enheter.  

 
Relativ fuktighet (RF) Förhållandet mellan aktuell ånghalt och 

mättnadsånghalt. Anges i %.   
 
Silikastoft Ett finkornigt material som reagerar kemiskt med 

ämnen i färsk betong.   
  
Vattencementtal (vct) Kvoten mellan mängden vatten och mängden cement 

i betong. 
Vattenhärdning Innebär att det sker en kemisk reaktion. Ger upphov 

till ett hårt och icke formbart material.   
 
Ånggenomgångsmotstånd Transportkoefficient  Zv [s/m] 
Ångspärr Ett skydd mot konvektion, vanligtvis en plastfolie.  
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Fotografier från referensobjektet BFotografier från referensobjektet BFotografier från referensobjektet BFotografier från referensobjektet Bergahöjden 6ergahöjden 6ergahöjden 6ergahöjden 6, Åkersberga, , Åkersberga, , Åkersberga, , Åkersberga, 
ÖsteråkerskommunÖsteråkerskommunÖsteråkerskommunÖsteråkerskommun, Stockholm, Stockholm, Stockholm, Stockholm    
 

 
 
Figur 1.  
 

             
 
Figur 2      

  
 
 
Figur 4     Figur 3
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Beräkningar av klimatdata 
 

Sommar juliSommar juliSommar juliSommar juli    
    
Tabell 3. Fuktförhållanden under sommar i julimånad 
    
    

 
1) SMHI 
2) Egna beräkningar genom iterationer 
3) Fukthandbok [12]    
4) Egna antaganden eller beräkningar enligt nedan 
 
Ånghalt ute 
 

 ×  = RFvv ssommar  
3/54,9%7063,13 mgvsommar =×=  

 
Relativ fuktighet på vind vid termisk luftomsättning innan fukttillskott, beräknas 
ursprungligen med nedanstående formell. Därtill har fuktillskottet lagt på vilket 
medför att det kan bildas kondens.  
 

sv

v
RF   =   

    
Utetemperaturen är medelvärdet för juli, iterationsberäkning har använts för att få 
fram temperatur på vind som blir endast marginellt högre. Mättnadsånghalt fås 
från tabeller. 
 
Fuktillskott 
 
Fukttillskott till vinden enligt bilaga 16 ger följande sammanlagda tillskott i 
ånghalten. 
 
Termiskt driven luftomsättning 
 
Gvind = Gvindslucka + Gbetong  
Gvind = 0+(0,63x0,13)=0,082 kg/h 

Fuktförhållanden Avläsningar (Åkersberga) 
  Inne Vindtermisk Vindvindpåverkad Ute 
Temperatur °C  204 16,12 16,04 161 
Ånghalt Mättnadsånghalt 

Vs (g/m3 ) 
17,283 13,713 13,633 13,633 

  Verklig V (g/m3) 12,104 14,244 9,574 9,544 
 Fukttillskott ∆V  4,74 0,034  
RF %  703 Kondens4 704 701 
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vind

vind

Vn

G
v

×
=∆ vind  

3
v /7,4

8,3647,0

82
mgv ind = 

×
=∆  Omsättning kommer ifrån bilaga 14. 

 
Vindpåverkad luftomsättning 
 
Gvind = Gvindslucka + Gbetong  
Gvind = 0 +(0,63x0,13)=0,082 kg/h 
 

vind

vind

Vn

G
v

×
=∆ vind  

3
v /03,0

8,36110

82
mgv ind = 

×
=∆  

 
 
Slutlig ånghalt i vind under hösten blir från (9,54 + 0,03) till (9,54 + 4,7) 
beroende på luftomsättningenn. Det ska ställas i relation till mättnadsånghalten 
för vindsutrymmet. 
  
  Höst oktoberHöst oktoberHöst oktoberHöst oktober    
    
Tabell 4. Fuktförhållanden under hösten i oktobermånad 
    

 
1) SMHI 
2) Egna beräkningar genom iterationer 
3) Fukthandbok [12]    
4) Egna antaganden eller beräkningar enligt nedan 
 
Ånghalt ute  
 

  ×  = RFvv shöst  
3/81,7%8341,9 mgvhöst =×=     

 

Fuktförhållanden Avläsningar (Åkersberga) 
  Inne Vindtermisk Vindvindpåverkad Ute 
Temperatur °C  204 10,42 10,12 101 
Ånghalt Mättnadsånghalt  

Vs (g/m3 ) 
17,283 9,653 9,473 9,413 

  Verklig V (g/m3) 8,644 9,714 7,834 7,814 
 Fukttillskott ∆V  1,904 0,024  
RF %  503 Kondens4 834 831 
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Relativ fuktighet på vind vid termisk luftomsättning innan fukttillskott, beräknas 
ursprungligen med nedanstående formell. Därtill har fuktillskottet lagt på vilket 
medför att det kan bildas kondens.  
 

sv

v
RF   =   

    
Fukttillskott 
 
Fukttillskott till vinden enligt bilaga 15 och 16 ger följande sammanlagda tillskott 
i ånghalten.  
 
Termiskt driven luftomsättning 
 
Gvind = Gvindslucka + Gbetong  
Gvind = 0+(0,09x0,63) = 0,057 kg/h 
 

vind

vind

Vn

G
v

×
=∆ vind  

3
v /9,1

8,368,0

57
mgv ind = 

×
=∆  

 
Vindpåverkad luftomsättning 
 
Gvind = Gvindslucka + Gbetong  
Gvind = 0,026+(0,09x0,63) = 0,082kg/h 
 

vind

vind

Vn

G
v

×
=∆ vind  

3
v /02,0

8,36110

82
mgv ind = 

×
=∆   

 
 
Slutlig ånghalt i vind under hösten blir från (7,80+ 0,02) till (7,80 +1,9) beroende 
på luftomsättningen.  

Vinter februariVinter februariVinter februariVinter februari    
 
Tabell 1. Fuktförhållanden under februarimånad då den kallaste temperaturen råder 
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1) SMHI 
2) Egna beräkningar genom iterationer 
3) Fukthandbok [12]    
4) Egna antaganden eller beräkningar enligt nedan 
 
Ånghalt ute 

  ×  = Rfvv serv int  
3

int /25,3%8582,3 mgv erv =×=  
 
Ånghalten i vinden är minst 3,25 g/m3, samma ånghalt som ute innan fuktillskott 
från byggfukt och vindslucka. 
 
Relativ fuktighet på vind vid termisk luftomsättning innan fukttillskott, beräknas 
ursprungligen med nedanstående formell. Därtill har fuktillskottet lagt på vilket 
medför att det kan bildas kondens.  
 

sv

v
RF   =   

 
Fukttillskott 
 
Fukttillskott till vinden enligt bilaga 15 och 16 ger följande sammanlagda tillskott 
i ånghalten.  
  
Termiskt driven luftomsättning 
 
Gvind = Gvindslucka + Gbetong  
Gvind = 0,075+(0,09x0,63) = 0,132 kg/h 
 

vind

vind

Vn

G
v

×
=∆ vind  

3
v /57,2

8,3643,1

132
mgv ind = 

×
=∆    

 
Vindpåverkad luftomsättning 
 

Fuktförhållanden Avläsningar (Åkersberga) 
  Inne Vindtermisk Vindvindpåverkad Ute 
Temperatur °C  204 -1,92 -2,6 -31 
Ånghalt Mättnadsånghalt  

Vs (g/m3 ) 
17,283 4,173 3,953 3,823 

  Verklig V (g/m3) 7,264 5,824 3,324 3,254 
 Fukttillskott ∆V  2,574 0,0654  
RF %  423 Kondens4 844 851 
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Gvind = Gvindslucka + Gbetong  
Gvind = 0,21+(0,09x0,63) = 0,264 kg/h 
 

vind

vind

Vn

G
v

×
=∆ vind  

3
v /065,0

8,36110

264
mgv ind = 

×
=∆  

 
Slutlig ånghalt i vind under hösten blir från (3,24 + 0,065) till (3,24 + 0,132) 
beroende på luftomsättningen. 
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Beräkning för vindstemperatur 
 
Tv = medeltemperatur i kallvindsutrymmet (ºC)  
Ti = lufttemperatur inomhus (ºC)    
Te = lufttemperatur utomhus (ºC)    
Abjl= vindsbjälklagets yta (m2)    
Rbjl = vindsbjälklagets värmemotstånd (m2K/W)   
Rtak = yttertakets värmemotstånd (m2K/W)    
Atak= area för taket     
Cρ = luftens specifika värme (Ws/m3K)    
n = luftomsättning i kallvindsutrymmet (1/h)   
V = kallvindens luftvolym (m3)    
Ra = luftflöde genom vindsbjälklaget till kallvinden (m3/s)  

ekv

eT = motstrålningeffekten från himlavalvet eller inverkan från strålningspåverkan 

från solen försummas så att ekv

eT blir likamed eT vilket medför att faktorn blir 
likamed 0  
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Beräkning sker enligt förklaring i rapporten. Här nedan för de tre årstider som inte 
redovisas beräkningsmässigt i rapporte
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Sommar  
    
Vindtemperatur vid termisk driven luftomsättningVindtemperatur vid termisk driven luftomsättningVindtemperatur vid termisk driven luftomsättningVindtemperatur vid termisk driven luftomsättning (Utetemperatur 16ºC) 
 

( )( ) °=







−

×
++×+×

+
 = 13,161620

42,10/159

0038,01010
0163,3720

3,371

1
vT  

3,370038,0
3600

8,3647,0
1010

32,0

182

42,10/159

1
=
















+

×
×+× =C  

 
Beräkning enligt ovan ger vindstemperaturen 16,13ºC.  
    
    
Vindtemperatur vid vindpåverkad omsättningVindtemperatur vid vindpåverkad omsättningVindtemperatur vid vindpåverkad omsättningVindtemperatur vid vindpåverkad omsättning    
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Beräkning enligt ovan ger vindstemperaturen 16,04ºC 
 
Höst  
    
Vindtemperatur vid termisk driven luftomsättningVindtemperatur vid termisk driven luftomsättningVindtemperatur vid termisk driven luftomsättningVindtemperatur vid termisk driven luftomsättning (Utetemperatur 10ºC) 
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Beräkning enligt ovan ger vindstemperaturen 10,4º C 
 
Vindtemperatur vid vindpåverkad omsättningVindtemperatur vid vindpåverkad omsättningVindtemperatur vid vindpåverkad omsättningVindtemperatur vid vindpåverkad omsättning    
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Beräkning enligt ovan ger vindstemperaturen 10,1º C 
Vinter 
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Vindtemperatur vid termisk driven luftomsättningVindtemperatur vid termisk driven luftomsättningVindtemperatur vid termisk driven luftomsättningVindtemperatur vid termisk driven luftomsättning (Utetemperatur -3ºC) 
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Beräkning enligt ovan ger vindstemperaturen -1,9ºC 
    
Vindtemperatur vid vindpåverkad omsättningVindtemperatur vid vindpåverkad omsättningVindtemperatur vid vindpåverkad omsättningVindtemperatur vid vindpåverkad omsättning    
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Beräkning enligt ovan ger vindstemperaturen -2,6ºC 
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Beräkning för tryckbalans 
    
Här beräknar vi tryckbalansen enligt Björn Mattson [32]. Summan av alla 
luftflöden ska bli 0, i vind är det vanligt att undertryck råder då sugkrafter uppstår 
på fler sidor än tryckkraften från vindpåverkan. Vid stora öppningar mot 
anblåsningssidan kan övertryck uppstå istället. I vårt exempel nedan får vi det 
senare fallet, men en osäkerhetsfaktor är att vi inte kunnat ta ställning till hur 
vinden blåser på byggnaden och ifall vinden blåser direkt från sidan är det möjligt 
att det kan uppstå undertryck istället. Det har betydelse för konvektionsriktningen 
av inomhusfukten.  
    
( ) ( ) ( ) 0331122 =×−+×−+×− kPPkPPkPP vindvindvind  Se figur nedan 
 

   
 

  
 ×

  =
2

U
P

2
ρ

µ m  

12,5
2

29,115,3
8,0P

2

1 −=
×

×−=  

Pa48,4
2

29,115,3
7,0P

2

2 =
×

×=  

Pa30,2
2

29,115,3
36,0P

2

3 −=
×

×−=  

 

( )
ρ

vindPP
A

+−×
××= 1

1

2
088,0k  

( )
ρ

vindPP
A

−×
××= 2

2

2
6,0k  

( )
ρ

PvindP
A

+−×
××= 3

3

2
6,0k  

 
 0k1-k3-k2Qa ==  

( ) ( ) ( )
0

2
088,0

29,1

2
6,0

2
6,0Qa 132 =

+−×
××−

+−×
××−

−×
××=

ρρ
vindPvindvind PP

A
P

A
PP

A

 
( )( )

( )22

takfot
2

1

2

32

2

takfot
2

AA6,02

 AA0,6
 Pvind

nshuvventilatio

nshuvventilatio PPP

+××

×++××
=  

( )( ) ( )( )
( )

97,0
088,075,06,02

 12,5088,03,248,475,00,6
 Pvind

222

222

=
+××

−×+−+××
=



Bilaga 14 

 

 

Beräkning för luftomsättning 
    
Luftomsättning med termisk tryckskillnad för sommar juli [12]  
 
Det skapas tryckskillnader mellan ute och i vind på sidorna av ventilationshuven. 
 

h043,0 ×∆×  =∆ ϑtermiskp  

( ) Paptermisk 0047,04,00,4416)-(16,130,043 =+××=∆   
 

  ∆×× = p8,0Q nshuvventilatio A  

( ) sm / 0048,00047,0088,08,0Q 3
nshuvventilatio =××=  

V

 
  = nshuvventilatioQ

n  

homssoms
m

/47,0/00013,0
8,36

0048,0
n

3
===  

 
Luftflödet och vindpåverkad luftomsättning blir båda tillintetgjorda om den 
termiska tryckskillnaden är 0. I så fall ventileras vinden sommartid endast av 
termisk drivkraft.  
 
Luftomsättning med termisk tryckskillnad för höst oktober [12]  
 

h043,0 ×∆×  =∆ ϑtermiskp  

( ) Paptermisk 0147,04,00,4410)-(10,40,043 =+××=∆   

  ∆×× = p8,0Q nshuvventilatio A  

( ) sm / 0085,00147,0088,08,0Q 3
nshuvventilatio =××=  

V

 
  = nshuvventilatioQ

n  

homssoms
m

/8,0/00023,0
8,36
0085,0

n
3

===  

 
Även under hösten är tryckskillnaderna för små för att kunna driva vinden. 
 
Luftomsättning med termisk tryckskillnad för vinter februari [12]  
 

h043,0 ×∆×  =∆ ϑtermiskp  

( ) Paptermisk 0412,00,40,44(-3)-(-1,90,043 =+××=∆   

  ∆×× = p8,0Q nshuvventilatio A  

( ) sm / 0128,00412,0088,08,0Q 3
nshuvventilatio =××=  

V

 
  = nshuvventilatioQ

n  
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homssoms
m

/25,1/00035,0
8,36

0128,0
n

3
===  

 
 
1,25 luftomsättningar är värdet vi räknar med. Vindshuvar är dimensionerande 
vid luftomsättning orsakad av termisk påverkan därför att det inte kan komma in 
mer luft på vinden än vad som kan gå ut. Vid stora öppningar ned till och små 
upptill blir det lätt övertryck på vinden.   
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Beräkningar av fukt inifrån genom vindslucka  
 
Vindslucka Konvektions beräkning under juli 
 
Antagande är gjort då vindsluckan är otät. En springa på 2 mm runt hela luckan 
ger en total area på 0,00670 m2. I byggteknik, Byt 2 används Q som symbol för 
luftflöde vilket vi valt att använda, fukthandboken använder R. ) 
 
Q konvektion = luftflöde (m

3/s) 

G = fuktflöde (g/s) 
•p = ångtryck, lufttryck, vätsketryck (Pa), se bilaga 12 
z = avstånd i höjdled från lufttryckets nollnivå inomhus vilket är halva höjden (m) 
 
Termiskt driven luftomsättning 
 

 ×∆× = zTPinne 043,0 273/81,92,1/gmot svarar  0,043 00 ×=Tρ [30] 

( )  =×−× = PaPinne 46,1)2/17(0,1620043,0  
 
 
 

Pa49,097,046,1p =−=∆   
 

p8,0Qkonvektion ∆×× = A [30] 

( ) sm /0037,049,00067,08,0Q 3
konvektion =××=   

  
 

  =
V

vindsluckaQ
n  

homssoms /37,0/00010,0
8,36

0037,0
n ===  

 −×  = )(Qkonvektion vindinnevindslucka vvG [ 15] 

sgGvindslucka /00804,0)24,1470,028,17(0037,0 −=−××=  -0,029kg/h  
 
Detta värde blir 0 då luftflödet redan visar att det går inifrån och ut. Då blir även 
ångtillskottet 0. 
 
Vindpåverkad luftomsättning 
 

 −×  = )(Qkonvektion vindinnevindslucka vvG [ 15] 

sgGvindslucka /0095,0)58,970,028,17(0037,0 =−××=  0,034 kg/h 

vind

vindslucka

Vn

G
v

×
=∆ vindslucka  

3
v /0084,0

8,36110

34
mgv

anvindpåverkindslucka = 
×

=∆   

 
Vindslucka konvektions beräkning under oktober 

vindinne PP −=∆p
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Termiskt driven luftomsättning 
 

 ×∆× = zTPinne 043,0 273/81,92,1/gmot svarar  0,043 00 ×=Tρ [30] 
 

( )( )  =×−× = PaPinne 66,3)2/17(1020043,0   
 
 
 

Pa68,297,066,3p =−=∆   
 

p8,0Qkonvektion ∆×× = A [30] 

( ) sm /009,02,680067,08,0Q 3
konvektion =××=   

  
 

  =
V

vindsluckaQ
n  

homssoms /89,0/00024,0
8,36

009,0
n ===  

 
 −×  = )(Qkonvektion vindinneoktober vvG [ 15]  

sgGoktober /009,0)71,950,028,17(009,0 −=−××=  = -0,03 kg/h  
 
Detta värde blir 0 då luftflödet redan visar att det går inifrån och ut. Då blir även 
ångtillskottet 0. 
 
Vindpåverkad luftomsättning 
 

 −×  = )(Qkonvektion vindinneoktober vvG [ 15]  

sgGoktober /007,0)83,750,028,17(009,0 =−××=  = 0,026kg/h  

vind

vindslucka

Vn

G
v

×
=∆ vindslucka  

3
v /006,0

8,36110

26
mgv

anvindpåverkindslucka = 
×

=∆  

  
Vindslucka Konvektions beräkning under februari 
 
Termiskt driven luftomsättning 
 

 ×∆× = zTPinne 043,0 273/81,92,1/gmot svarar  0,043 00 ×=Tρ [30] 

( )( )  =×−−× = PaPinne 407,8)2/17(320043,0   
 
 
 

Pa43,797,0407,8p =−=∆   
 

vindinne PP −=∆p

vindinne PP −=∆p
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p8,0Qkonvektion ∆×× = A [30] 

sm /015,043,70067,08,0Q 3
konvektion =×× =  

  
 

  =
V

vindsluckaQ
n  

homssoms /43,1/00040,0
8,36

015,0
n ===  

 
 −×  = )(Qkonvektionint vindinneerv vvG [ 15]  

sgG erv /021,0)82,542,028,17(015,0int =−××=  = 0,076 kg/h 

vind

vindslucka

Vn

G
v

×
=∆ vindslucka  

3
v /47,1

8,364,1

76
mgv

påverkantermiskindslucka = 
×

=∆   

Vindpåverkad luftomsättning 
 

 −×  = )(Qkonvektionint vindinneerv vvG [ 15]  

sgG erv /058,0)32,342,028,17(015,0int =−××=  = 0,207 kg/h 
 

vind

vindslucka

Vn

G
v

×
=∆ vindslucka  

3
v /051,0

8,36110

207
mgv

anvindpåverkindslucka = 
×

=∆  

 
Vindslucka Konvektions beräkning med öppen lucka vintertid  
 
Det första antagandet är gjort då vindsluckan av misstag skulle vara helt öppen, 
(dimension 540x1130 mm2). Antagande efter fukthandboken är att inomhusluften 
har temperaturen är 20°C och 42 % RF vid 4g/m3 fukttillskott.  
 

Pa43,7p =∆  
 

p8,0Qkonvektion ∆×× = A [30] 

( ) sm /3,17,4311,154,08,0Q 3
konvektion =×××=  

 
 −×  = )(Qkonvektionint Svindinneerv vvG [ 15] 

hkgsgG erv /1,16/5,14)82,342,028.17(3,1int ==−××=   

3
v /4

8,36110

16100
mgv

anvindpåverkindslucka = 
×

=∆   

Om man av misstag glömmer vindluckan helt öppen skulle det inte ens hjälpa 
med en hög omsättning. Detta innebär att 4 gram fukttillskott skulle ge kondens.  
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Beräkning av byggfukt från betong 
Sommar 
    
På motsvarande sätt som angivits under beräkningar av byggfukt i rapporten så har 
här byggfuktens uttorkning beräknats för en månad under respektive årstid under 
första bruksåret. RF värden för 25 % av tjockleken är hämtade från TorkaS, vars 
begränsning ligger i att slutdatum för styrd torkning som inte går att ställa in. 
Därför är värdena här nedan överskattade. Nedan visas uttorkningen under juli. 
Efter juli månad har RF i betongen gått från 92 % till 91 %. Dessa 1 % ger med 
sorptionskurvan för betong K25 ett fuktillskott på 3 kg/m3 som ska torkas ut. 
Betongbjälklaget har en volym på 31,8 m2.  

 
kg9538,31ottFukttillsk betongmax = ×=  

 
G= 95kg/30 dagar/24 timmar=0,13 kg/h 

vind

byggfukt

Vn

G
v

×
=∆ betong  

3
termiskbetong /5,7

8,3647,0

130
mgv = 

×
=∆  

 3
advindpåverkbetong /03,0

8,36110

130
mgv = 

×
=∆   

 
Total byggfukt som torkas ut för betongen under sommaren är: 
 
Termiskt driven luftomsättning  7,5x0,63 = 4,8 g/m3 
Vindpåverkad luftomsättning  0,03x0,63=0,02 g/m3 
 
 
 
 
 
Höst 
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Nedan visas uttorkningen under oktober, 0,5 % minskar RF värdet. Efter oktober 
månad har RF i betongen gått från 90 % till 89,5 %. Dessa 0,5 % ger ett 
fuktillskott på 2 kg/m3 som ska torkas ut.  
 

kg6428,31ottFukttillsk betongmax = ×=  

 
G= 64/30 dagar/24 timmar=0,09 kg/h 
 

vind

byggfukt

Vn

G
v

×
=∆ betong  

3
 termiskbetong /93,2

8,368,0

90
mgv = 

×
=∆   

 3
advindpåverkbetong /02,0

8,36110

90
mgv = 

×
=∆   

 
Total byggfukt som torkas ut för betongen under hösten är: 
 
Termiskt driven luftomsättning  2,93x0,63 = 1,85 g/m3 
Vindpåverkad luftomsättning  0,02x0,63=0,013 g/m3 
 
 
Vinter 
 
Nedan visas uttorkningen under februari 0,5 % minskar RF värdet. Efter februari 
månad har RF i betongen gått från 88 % till 87,5 %. Dessa 0,5 % ger ett 
fuktillskott på 2 kg/m3 som ska torkas ut.  
 

vind

byggfukt

Vn

G
v

×
=∆ betong  

3
 termiskbetong /75,1

8,364,1

90
mgv = 

×
=∆   

 3
advindpåverkbetong /02,0

8,36110

90
mgv = 

×
=∆   

 
 
Total byggfukt som torkas ut för betongen under hösten är: 
 
Termiskt driven luftomsättning  1,75x0,63 = 1,10 g/m3 
Vindpåverkad luftomsättning  0,02x0,63=0,014 g/m3 
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9 GU

80 PUTSSKIVA

20 PUTS

305 S:A

2 x 13 GIPS

PLASTFOLIE

170 REGLAR + MU

9 GU

80 PUTSSKIVA

20 PUTS

305 S:A

PUTS

PLÅT

13 GIPS

PLASTFOLIE

170 REGLAR + MU

9 GU

80 PUTSSKIVA

20 PUTS

292 S:A

2 x 13 GIPS

PLASTFOLIE

170 REGLAR + MU

9 GU

45 REGLAR + MU

9 GU

28 LÄKT

16 PLYWOOD

303 S:A

7
0

0
 I
 V

A
R
D

A
G

S
R
U

M

16 PLYWOOD

28 LUFTSPALT

13 GIPS

PLASTFOLIE

170 REGLAR + MU

9 GU

45 REGLAR + MU

9 GU

28 LÄKT

16 PLYWOOD

290 S:A

TILLUFTSHUV

RADIATOR

RADIATOR

MÅTT HIT

2290 ÖVER BALKONGPLATTA

PUTSPLÅT

PUTSPLÅT

PUTSPLÅT

BRÄDA FÖR PLÅTUPPDRAG

VID BALKONGTAK

PLÅT

7°

PUTSPLÅT

PUTSPLÅT

10° 10°

BYGGHANDLING

2005-02-03














