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Sammanfattning 

Att bostäder drabbas av fuktskador är ett vanligt problem i Sverige. Enligt en undersökning 

utförd av Boverket  har 36% av Sveriges bostäder problem med fukt. Fuktproblem leder ofta 

till mögel- och rötskador som har hälsofarliga konsekvenser för de boende i husen och det är 

även kostsamt att åtgärda de skador som fukt orsakar. Enligt Boverket (2010) skulle det kosta 

90,1 miljarder kronor att åtgärda alla fuktskador i Sveriges bostäder.  

 

Kallvindskonstruktionen är en vanlig konstruktionslösning i Sverige, framförallt på småhus, 

trots att den har visat sig vara en extra känslig konstruktionsdel. I en undersökning utförd av 

Ahrnens och Boglund (2007) visar det sig att 60% av kallvindarna på småhus i Västra 

Götaland har stor risk att drabbas av fuktskador. Anledningen till att kallvindskonstruktionen 

har stor risk att drabbas av fuktproblem är att den ventileras okontrollerat med utomhusluft 

oavsett vad det råder för luftförhållande utomhus. Är luften fuktig och har en hög relativ 

fuktighet kommer även kallvindsklimatet få en hög relativ fuktighet, vilket kommer leda till 

fuktskador om detta förhållande fortsätter under en längre tidsperiod. 

 

En direkt koppling har kunnat visats mellan vindsbjälklagets isoleringstjocklek och risken för 

att kallvinden ska drabbas av fuktskador (mögel och röta); tjockare isolering leder till att 

risken drastiskt ökar. På grund av den ökade isoleringstjockleken läcker mindre värmeenergi 

upp från huset och därmed sänks temperaturen i vindsutrymmet och då ökar den relativa 

fuktigheten. Detta innebär att lågenergihus har en förhöjd risk att drabbas av fuktproblem i 

vindsutrymmet då det krävs en tjock isoleringsmängd i husets vindsbjälklag för att klara de 

energikrav som ställs på lågenergihus.  

 

För att förstå hur utomhusklimatet påverkar en konventionell kallvindskonstruktion har denna 

studie utförts på ett hus med sensorer. Huset är beläget i Molkom några mil norr om Karlstad, 

Värmland. Huset är klassat som ett lågenergihus med en konventionell kallvindskonstruktion. 

I denna studie har det undersökts hur väderfaktorerna vindhastighet, vindriktning, temperatur, 

relativ fuktighet och nederbörd påverkar kallvindens klimat. Det har även gjorts en analys om 

kallvindskonstruktionen löper risk för att drabbas av fuktskador. Sensorerna som har suttit 

placerade vid den aktuella byggnaden har mätt vindhastighet, vindriktning, temperatur, relativ 

fuktighet och nederbörd under ett år. Det har även suttit sensorer i kallvindsutrymmet som har 

mätt temperatur, relativ fuktighet och fukthalt i takstolen. Med hjälp av dessa data har en 

dataanalys utförts för att se hur de olika väderfaktorerna påverkar kallvindens klimat. 
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Resultatet av dataanalysen visar att kallvinden på den aktuella byggnaden löper en liten risk 

att drabbas av ett mögelangrepp på grund av hög relativ fuktighet (över 75%) under en lång 

tidsperiod och kan därmed inte anses som en fuktsäker konstruktionsdel. 

 

Kallvindens klimat påverkas beroende på vilken vindriktning det blåser ifrån. När vind råder 

från nord och öst påverkar det kallvindens klimat generellt positivt, medan vind från syd och 

väst försämrar generellt kallvindens klimat. Vindhastigheten har däremot ingen betydande 

påverkan på hur mycket de olika vindriktningarna påverkar. 

 

Analysen visar även att kallvindens klimat generellt följer det klimat som råder utomhus. 

Detta leder till att när det råder nederbörd blir utomhusluften fuktigare vilket då också leder 

till att kallvindens klimat blir fuktigare. Det visar sig också att det är generellt bra att ventilera 

kallvinden på våren och sommaren, medan kallvindens klimat försämras på hösten och 

vintern när den ventileras med utomhusluft. 

 

Samtliga bilder och tabeller är publicerade med tillstånd. 
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Abstract 

A common problem in Sweden in housing is damage caused by damp. According to a survey 

made by Boverket (2010) 36% of the housings in Sweden have damages caused by damp. 

Damp problems can often lead to mold damages which have unhealthy consequences for the 

people living in the housings. It is also costly to remediate damages caused by damp. In 

Sweden it would cost 90,1 billion SEK to remediate all the damages caused by damp, 

according to Boverket (2010). 

 

The cold attic is a common solution for construction in Sweden, even though it is an extra 

critical construction part. This applies especially on detached houses. According to a survey 

made by Ahrnens and Boglund (2007) 60% of the cold attics on detached houses in Västra 

Götaland have a high risk to get damages caused by moisture. The reason for the high risk is 

that the cold attic is ventilated uncontrolled with air from the outside, no matter the condition 

of the air. That means, that if the air is humid and has a high relative air humidity the climate 

in the cold attic will have a high relative air humidity as well, which will lead to damages 

caused by moisture if it continues for a long time. 

 

It has been shown a direct connection between the thickness of isolation in the attic floor and 

the risk for the cold attic to get damages caused by moisture, where thicker isolation leads to a 

drastically increased risk. With thicker isolation less heat energy will leak from the house to 

the attic, and therefore the temperature in the attic will be lower. This leads to an increase in 

the relative air humidity. Low energy houses have therefore an additional risk to get damages 

in the attic caused by moisture, since the energy requirements for low energy houses demand 

a thick amount of isolation. 

 

To be able to understand how the outside climate affects a conventional cold attic this 

analysis has been carried out on a house with sensors. The house is situated in Molkom in 

Värmland. The house is classified as a low energy house with a conventional cold attic. The 

analysis examined how weather conditions affect the climate of the cold attic. The weather 

conditions that were examined were wind speed, wind direction, temperature, relative air 

humidity and precipitation. The cold attic has also been analyzed if it is exposed to the risk of 

getting damages caused by moisture. The sensors placed at the house have been measuring 

wind speed, wind direction, temperature, relative air humidity and precipitation. Sensors have 

also been placed inside the cold attic and they have been measuring temperature, relative air 
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humidity and moisture ratio in the roof truss. The collected data were analyzed to see how the 

different weather conditions affect the climate in the cold attic.  

 

The result of the analyzed data shows that the cold attic on the analyzed house is at a small 

risk to get damages caused by moisture due to high relative air humidity (above 75%) during 

a long period of time.  

 

The climate in the cold attic is affected by the direction of the wind. Northern and eastern 

wind affect the climate of the cold attic generally positively, while southern and western wind 

affect the climate of the cold attic generally adversely. The affect of the wind direction was 

not significantly affected by the wind speed. 

 

The analysis shows that the climate of the cold attic generally reflects the outside climate. 

That implicate that precipitation will make the outside air more humid, which leads to a more 

humid climate inside the cold attic. The analysis also shows that ventilating the cold attic 

during spring and summer is good for the climate of the cold attic, whilst ventilating during 

autumn and winter has adverse effect on the cold attic´s climate. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Problem med fukt i Sveriges bostäder är vanligt. Boverket (2010) har gjort en undersökning 

av Sveriges bostäder och kommit fram till att 751 000 av dessa bostäder har fuktproblem, 

vilket motsvarar 36% och det har visat sig ha ökat de senaste 15 åren. Fuktskador leder både 

till hälsofarliga konsekvenser för de boende i bostaden och det är kostsamt att åtgärda dem. 

Att åtgärda alla fuktskador i Sveriges småhus uppskattas kosta cirka 90,1 miljarder kronor 

(Boverket 2010). Undersökningen visar även att cirka 10% av alla byggnader har fukt- och 

mögelskador som påverkar inomhusklimat vilket medför hälsofara för de boende. Den mest 

skadedrabbade konstruktionsdelen är kallvind och det visar sig att 21% av kallvindarna har 

fuktproblem. En kartläggning av småhus i västra Götaland visar att 60% av alla småhus med 

kallvind har en hög risk att drabbas av fuktproblem på bostädernas kallvind (Ahrnens och 

Boglund 2007).  

 

Den så kallade kallvindskonstruktionen är en takkonstruktion som har använts under en lång 

tidsperiod och är den vanligaste typen av takkonstruktion på befintliga svenska småhus. 

Denna konstruktionstyp är också den vanligaste takkonstruktionen vid nybyggnation. 

Kallvinden är uppbyggd genom att vindsbjälklaget isoleras, ovan isoleringen skapas ett 

ventilerat utrymme som ventileras med utomhusluft. Ventilationens syfte är att ventilera ut 

fukt från utrymmet. Utomhusluften når kallvinden genom öppningar i takkonstruktionens 

takfot och ventileras ut antingen genom ventiler i gavlarna eller öppning i takets nock. 

Kallvinden får ett liknande klimat som utomhusluften. 

 

BBR (Boverkets Byggregler)  ställer idag höga krav vid nybyggnation av bostäder i syfte att 

minska bostadssektorns energianvändning då sektorn för bostäder uppskattas stå för cirka 

40% av Sveriges energianvändning (Naturvårdsverket 2017). Vad BBR gör är att sätta krav 

på bland annat husets värmeisoleringsförmåga vilket har lett till att isolering i, bland annat, 

bostädernas vindsbjälklag har ökat de senaste åren för att klara kraven som ställs. 

Isoleringstjockleken har gått från 10-15 cm mineralull under 1950-talet till dagens 50-60 cm 

(Energimyndigheten 2009). Samuelsson och Hägerhed (2006) menar att en större mängd 

isolering i husets vindsbjälklag har en direkt koppling till en hög relativ fuktighet på 
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kallvinden. Undersökningar har visat att tjockare isolering i vindsbjälklaget leder till att 

konstruktionen lättare drabbas av fuktangrepp. Detta på grund av att mindre värmeenergi från 

huset läcker ut till kallvinden som därmed leder till en lägre temperatur. Låg temperatur i 

vindsutrymmet leder till en hög relativ fuktighet. Den höga relativa fuktigheten bidrar till att 

risken för mögel-och fuktangrepp ökar.  

 

På grund av att en större mängd isolering i byggnadens vindsbjälklag leder till att risken för 

fuktangrepp ökar så är lågenergihus i särskild riskzon att drabbas av fuktangrepp, på grund av 

lågenergihusets större isoleringsmängd. Att bygga lågenergihus är en allt mer växande trend i 

Sverige. FEBY (Forum för Energieffektivt Byggande) definierar ett lågenergihus enligt deras 

certifieringsnivå Brons i kravdokumentet FEBY18. I kravdokumentet sätts krav på 

byggnadens årsenergianvändning och lufttäthet. För att uppnå kraven för FEBYs 

certifieringsnivå Brons krävs att årsenergianvändningen understiger 38 kWh/m2 och då 

innefattas energi till uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel. För att uppnå kraven för 

lufttäthet ska det maximala läckaget vara under 0,3 l/s vid 50 MPa övertryck i byggnaden. 

Enligt FEBY (2017) motsvarar deras certifieringsnivå Brons de nya kraven i BBR25 som 

träder i kraft 1 januari 2021. Detta innebär att alla projekterade hus efter 1 januari 2021 

kommer uppnå lågenergihusstandard. 

 

Det finns andra faktorer, förutom låg temperatur som är en effekt av tjock isolering i 

vindsbjälklaget, som påverkar relativa fuktigheten i ett vindsutrymme. Samuelsson och 

Hägerhed (2006) menar att ett vindsutrymme också kan få ett fukttillskott från inomhusluften 

som ökar kallvindens fuktighet. Att fukttillskott sker från inomhusluften beror på att en 

fukttransport sker genom byggnadens vindsbjälklag på grund av konvektion eller diffusion 

genom eventuella otätheter i byggnadens vindsbjälklag. Därför är det särskilt viktigt att se till 

att vindsbjälklaget är tätt för att undvika detta. 

 

I och med att en konventionell kallvindskonstruktion ventileras okontrollerat med utomhusluft 

så får, som tidigare nämnts, kallvinden ett liknande klimat som utomhusluften. Detta innebär 

att kallvindens klimat kommer variera under året då Sveriges klimat varierar beroende på 

årstid. Det som huvudsakligen skiljer våra årstider åt är temperaturen och den relativa 

fuktigheten i utomhusluften. Den relativa fuktigheten är under januari månad ca 85-95% och 

under juli månad 75-80% (SMHI 2013). Temperaturen varierar också mycket beroende på 

årstid. Kallast är det på vintern och varmast är det under sommaren. Störst variation i 
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temperatur mellan årstider är det i norra Norrland där skillnaden mellan varmaste och kallaste 

månadens medeltemperatur är nästan 30°C (SMHI 2012). Sverige har även ett klimat som 

varierar beroende på vart i landet man befinner sig. Lägsta årsmedeltemperaturen är det i 

norra delen av Sverige där årsmedeltemperaturen är ca -1°C  och högst är den i södra delen 

där årsmedeltemperaturen är ca 9°C  (se bilaga 1). Den relativa fuktigheten varierar även den, 

det är lägst relativ fuktighet i norra delen av Sverige och högst är den i södra delen (SMHI 

2013). Sverige har också ett mycket varierat väder (sol, nederbörd och vind) som ofta skiljer 

sig från dag till dag. Dessa väderfaktorer påverkar kallvindens klimat just på grund av att 

utomhusluften når vindsutrymmet genom ventilationsöppningar. 

 

Samuelsson och Hägerhed (2006) menar att ett vindsutrymme  kan få ett fukttillskott från 

utomhusluften då vissa förhållande råder. Att ett fukttillskott sker från utomhusluften kan 

bero på två saker, antingen genom att luft med hög relativ fuktighet och låg temperatur 

kommer in i vindsbjälklaget eller att varm luft med ett högt fuktinnehåll når vindsbjälklaget 

som har en lägre temperatur. När den varma luften, som har ett högt fuktinnehåll, når 

vindsbjälklaget kyls den ner och därmed höjs den relativa fuktigheten och försämrar därmed 

kallvindens klimat. 

 

Det som främst avgör om kallvinden har risk för att utsättas för ett fuktangrepp är en 

kombination mellan den relativa fuktigheten och temperaturen i luften. Den relativa 

fuktigheten måste vara tillräcklig hög (minst 75%), och temperaturen måste vara inom 

spannet -5 och 55°C. Detta förhållande måste också vara under en viss tid (minst 4 veckor) 

(Träguiden 2003).  

 

BBR ställer krav på kallvindens konstruktion och funktion för att minska risken för hög 

relativ fuktighet i utrymmet. Dessa krav presenteras i BBR 6:5325. De allmänna råd som 

presenteras är: 

”Allmänt råd 

 För vindsutrymmen anses kravet uppfyllt om det finns möjlighet att 

se in i hela utrymmet. I avsnitt 3:4 behandlas driftutrymmen.  

Vindsutrymmen över värmeisolerade vindsbjälklag bör anordnas 

så att fukt inte orsakar tillväxt av mögel och bakterier.  

Vid kalla tak och välisolerade bjälklag finns ökad risk för 

mikrobiell tillväxt, t.ex. på yttertakets insida. Särskild omsorg att 
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åstadkomma lufttäthet bör iakttas vid ökad isolering av 

vindsbjälklaget. 

Om vindsbjälklaget utgörs av material med byggfukt, t.ex. betong 

eller lättbetong, som kan orsaka skada på material bör 

fuktavgången till vindsutrymmet minimeras.” (Boverket 2017) 

 

Detta innebär att det är ett funktionsanpassat krav, alltså att de inte ställer något krav på hur 

det ska utföras utan bara att funktionen ska uppfylla de allmänna råden som presenteras ovan. 

BBR:s krav på relativa fuktigheten i konstruktionens alla delar säger att, har inte en särskild 

fuktanalys gjorts ska den relativa fuktighetenen inte överstiga den kritiska gränsen 75% i 

någon del av konstruktionen. 

 

På grund av att fuktproblem på kallvindar har ökat de senaste åren så bör de främsta källorna 

till fuktproblemen identifieras för att problemen ska kunna undvikas. Vindsbjälklagets 

isoleringstjocklek har en direkt koppling till kallvindens risk för ett mögel- och fuktangrepp 

på grund av att en större mängd isolering leder till en lägre temperaturen i vindsutrymmet och 

därmed ökar den relativa fuktigheten i utrymmet. Med tanke på BBRs nya krav i BBR25 

ställs ännu högre krav på husets värmeisoleringsförmåga och därmed kommer problemen med 

fukt på kallvindar fortsätta om inga åtgärder i konstruktionen görs. De andra faktorerna som 

påverkar fuktigheten på kallvinden är främst fukttillskott från inomhusluften och 

utomhusluften (Hagentoft et al. 2014). Fukttillskott från inomhusluften kan åtgärdas genom 

att särskild omsorg läggs på att skapa ett tätt vindsbjälklag så diffusion och konvektion inte 

blir möjlig. Fukttillskott från utomhusluften beror främst på vilka förhållande som råder i 

utomhusklimatet. Utomhusklimatet är något som inte kan påverkas utan faktorerna i vädret 

som bidrar till fuktproblem måste kompenseras i konstruktion. För att kunna kompensera 

dessa faktorer måste dessa faktorer identifieras och på grund av Sveriges varierande klimat 

måste undersökningen utföras för åtminstone ett helt år.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med undersökningen är att se hur vindsutrymmets klimat varierar beroende på årstid 

och om vindsutrymmet på den aktuella konstruktionen är fuktsäker. 
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1.3. Mål 

Målet med undersökningen är att se hur relativ fuktighet och temperatur i det kalla 

vindsutrymmet på ett lågenergihus påverkas av utomhusklimatet, det vill säga vindhastighet, 

vindriktning, temperatur, relativ fuktighet och nederbörd under ett år, samt se om 

lågenergihusets kallvindskonstruktion kan anses som fuktsäker. 

 

1.4. Problemformulering  

Hur påverkar utomhusklimatet, det vill säga vindhastighet, vindriktning, temperatur, relativ 

fuktighet och nederbörd, fuktigheten på kallvinden? 

 

Hur varierar kallvindens klimat beroende på årstid? Påverkar vindhastighet, vindriktning, 

temperatur, relativ fuktighet och nederbörd olika beroende på årstid?   

 

Är byggnadens kallvind fuktsäker? 

 

Om byggnadens kallvind anses ha risk för att få fuktproblem, vilka åtgärder är då lämpliga att 

göra för att minska risken för fuktproblem, sett till byggnadens förutsättningar och vad som är 

orsaken till fuktproblemen? 

 

1.5. Metod 

Undersökningen kommer att utföras på ett lågenergihus beläget i Molkom, tre mil norr om 

Karlstad, Värmland (se figur 1). Huset är en enplansvilla på 170 m2 som värms upp med 

solenergi och en vattenmantlad pelletskammin. Ventilationen utgörs av ett mekaniskt från- 

och tilluftssystem med värmeåtervinning. Konstruktionen är välisolerad och uppfyller kraven 

för att klassas som ett lågenergihus. Taket utgörs av en konventionell kallvindskonstruktion 

med skillnaden att underlagstak inte utgörs av råspont eller plywood utan består av masonit. 

Ventilationsöppningar sitter i takets takfötter och ventiler i gavlarna. 
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Figur 1. Röda markeringen visar byggnadens geografiska placering (Google Maps). 

 

Genom en dataanalys kommer det undersökas hur kallvindens klimat varierar under året, 

vilka faktorer i vädret som påverkar kallvindens klimatet och i vilken grad de påverkar.  

 

I kallvindens takstolar sitter sensorer på sju olika ställen av märket OmniSense som mäter 

relativ fuktighet och temperatur i luften, samt fuktkvot i takstolen. Sensorerna är uppkopplade 

mot ett trådlöst nätverk och skickar data till en databas som sen kan hämtas från OmniSenses 

hemsida. Temperaturen mäts med en felmarginal på +/- 0,4°C och den relativa fuktigheten 

med en felmarginal på +/-3,5% (OmniSense, u.d.). I databasen kan uppmätt data hämtas 

genom att skapa diagram över relativ fuktighet, temperatur och fuktkvot i materialet över en 

vald tidsperiod. Mätning av klimatet på kallvinden sker varje timme, men det går även att få 

fram ett snittvärde för varje dygn.  
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I byggnadens närhet och inne i byggnaden sitter sensorer av märket Netatmo. Sensorerna 

utanför byggnaden mäter temperatur, relativ fuktighet, lufttryck, vindhastighet och  

vindriktning. Sensorerna inne i byggnaden mäter temperatur och relativ fuktighet. Netatmos 

mätare är uppkopplade mot ett trådlöst nätverk och skickar data till en databas. Mätvärden nås 

via Netatmo:s hemsida eller via deras app och presenteras i diagram, där man kan välja att se 

mätvärde för en dag, vecka, månad eller år. Väderstationen mäter med en felmarginal på +/- 

0,3°C i temperatur och +/- 3% i relativ fuktighet (Netatmo, u.d.). Mätdata finns lagrat från 

april 2017 och analysen kommer utföras med mätdata från ett år, till och med mars 2018. 

 

Analysen kommer utföras genom att identifiera skillnaden i relativ fuktighet, temperatur och 

fukttillskott mellan kallvindens klimat och utomhusklimatet beroende på vilken vindriktning 

som råder med både hänsyn till vindhastighet och inte. Detta görs för att undersöka hur 

vindriktning och vindhastigheten påverkar kallvindens klimat. Analys av diagram 

innehållande kallvindens relativa fuktighet och temperatur och utomhusklimatets relativa 

fuktighet, temperatur och nederbörd kommer att göras. Detta för att undersöka hur relativ 

fuktighet, temperatur och nederbörd påverkar kallvindens klimat. En bedömning kommer 

även göras av kallvindens fuktsäkerhet genom att analysera kallvindens mätvärden. 

2. Teoretisk bakgrund 

2.1. Fukt 

Relativ luftfuktighet 

Luften kan bära olika mycket vattenånga beroende på temperatur. Ju varmare det är desto mer 

vattenånga kan luften bära. Den relativa luftfuktigheten är ett mått på hur mycket vattenånga 

luften bär i förhållande till hur stor den maximala mängden vattenånga luften kan bära vid den 

temperaturen. Vid låg temperatur bär luften på en mindre mängd vattenånga trots att den 

relativa luftfuktigheten kan vara hög. Under vinterhalvåret är den relativa luftfuktigheten 

vanligtvis högre än under sommarhalvåret på grund av den låga temperaturen och därmed kan 

inte luften bära så mycket vattenånga (SMHI 2013).  

 

Ånghalt, mättnadsånghalt 

Ånghalt beskriver den mängd vattenånga som finns i luften oberoende temperatur. 

Mättnadsånghalt är den maximala mängd vattenånga som luften kan bära vid en viss 
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temperatur (se figur 2). När ånghalten i luften överstiger mättnadsånghalten orkar inte luften 

bära vattenångan och vattnet faller ut, detta kallas för daggpunkten (NE u.d.a). Detta fenomen 

syns ofta under sommarhalvåret. Under dagen är luften varm och bär på mycket vattenånga, 

sen kyls luften ner under natten och då bildas dagg på marken. Detta beror då på att 

mättnadsånghalten överskrids och vattnet faller ur luften. 

 

Figur 2. Sambandet mellan mättnadsånghalt och temperatur (Bilaga 1). 

 

Fukttillskott 

Fukttillskott är ett mått på hur stort tillskott av fukt som tillförs luften. Fukttillskott sker i 

luften inomhus kontinuerligt från avdunstning från människor som vistas i bostaden. Denna 

typ av fukttillskott är relativt låg. Det sker även ett högt fukttillskott periodvis vid olika 

aktiviteter inomhus, som vid exempelvis dusch eller torkning av tvätt. Detta innebär att den 

relativa fuktigheten inomhus blir högre än utomhusluften. Värdet på hur stort fukttillskottet 

inomhus är varierar, men det värde som används vid beräkningar är 2-4 g/m3  (Hagentoft, 

2003). 
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Fukttransport 

Fukttransport sker på grund av skillnader i ånghalt, tryck eller fuktkvot då jämvikt alltid 

eftersträvas. De fukttransporter som oftast uppstår i en byggnad är diffusion, konvektion och 

kapillärsugning (NE, u.d). 

 

Diffusion – Uppstår på grund av skillnader i ånghalt. Transporten sker alltid från högre till 

lägre ånghalt. På grund av att det oftast är en högre relativ fuktighet inomhus så sker 

fukttransporten oftast inifrån och ut genom konstruktionen. Fukttransport blir då möjlig 

genom konstruktionens eventuella otätheter (NE u.d.b).  

 

Konvektion - Uppstår på grund av skillnader i lufttryck. Fukten transporteras med 

luftströmmar som uppstår på grund av tryckskillnaden mellan inomhus och utomhus. 

Tryckskillnaden uppstår på grund av skillnad i temperatur eller på grund av att huset har ett 

mekaniskt ventilationssystem som skapar över- eller undertryck. Fukten kan då transporteras 

genom konstruktionens eventuella otätheter (NE u.d.b).  

 

Kapillärsugning –Uppstår då det är skillnad i fukthalt i finporösa och grovporösa material. 

Transporten sker från det grovporösa materialet till det finporösa när de har kontakt. 

Exempelvis från murverk till trämaterial, där murverk är det grovporösa materialet (NE 

u.d.b).  

 

Fukt i material 

Fukt finns bundet i material på två olika sätt, fysikaliskt och kemiskt bundet vatten. Det 

kemiskt bundna vattnet ingår i materialets struktur, och är ofta så hårt bundet att det inte ger 

upphov till någon fuktvandring. Skulle det kemiskt bundna vattnet brytas lös skulle det 

innebära att materialets struktur bryts sönder. Ett exempel på kemiskt bundet vatten är 

kristallvatten i gips (Träguiden 2003).  

 

Det fysiskt bundna vattnet finns i materialets porer och hålrum och är vatten som kan vandra 

fritt i materialet. Materialet kommer hela tiden att sträva efter att ha samma relativ fuktighet 

som omgivande klimat. Förvaras materialet i en fuktigare miljö än den fukthalt materialet har 

kommer materialet suga åt sig (absorbera) fukt för att nå jämvikt. Förvaras materialet i en 

torrare miljö än den fukthalt materialet har så kommer materialet att torka ut för att nå jämvikt 

med omgivande klimat. Detta sker endast med materialets fysiskt bundna vatteninnehåll. 
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Olika material har olika förmåga att styra det fysikaliskt bundna vattnet. Det vill säga att de 

har olika förmåga att fuktbuffra. Stål är ett exempel som har mycket låg 

fuktbuffringskapacitet vilket medför att det lätt bildas kondens på materialet. Detta sker då det 

sker svängningar i relativ fuktighet i omgivande klimat. Trä är däremot ett material som har 

god fuktbuffringsförmåga vilket medför att det sällan bildas kondens på trämaterial, vid 

tillfälligt höga relativa fuktighalter i omgivande miljö, då det istället lagras inuti materialet 

(Ahrnens och Boglund 2007). 

 

Det finns dock en viss gräns för hur mycket vatten trämaterialet kan ta upp. Den övre gränsen 

för detta kallas fibermättnadspunkt. Under fibermättnadspunkten försöker trä nå jämvikt med 

omgivande klimat genom diffusion. Detta är en process som tar lång tid på grund av träets 

kemiska uppbyggnad. Ju lägre fukthalten i materialet är ju längre tid tar det för trämaterial att 

nå jämnvikt med omgivande klimat. Tjockleken på materialet har betydelse för hur snabbt 

trämaterialet når fuktjämvikt, för en 25 mm tjock fuktig bräda tar det ca en vecka att anpassa 

sig till omgivande fuktighet och för en 50 mm tjock planka tar det cirka 4 veckor (Träguiden 

2017). 

 

Befinner sig fukthalten över fibermättnadspunkten har trämaterial svårt att ta upp fukt genom 

diffusion utan det sker genom kapillärsugning. Kapillärsugning sker olika lätt beroende på 

vart fukten angriper. Till exempel så sker upptagningen 20 gånger lättare längs 

fiberriktningen, alltså i ändträet, än om trämaterialet utsätts för fukt tvärs fiberriktningen. 

Ändträ har därför lättare att utsättas för höga fukthalter och därmed rötangrepp. Därför är det 

extra viktigt att undvika att ändträet utsätts för fukt genom att skydda det (Träguiden 2017). 

 

2.2. Mögel- och rötsvampar 

Mögelangrepp 

Mögel kan angripa byggmaterial om vissa förhållande förekommer. Mögelsvampar förökar 

sig genom att de bildar sporer och hyfer och sprider sig över större ytor med hjälp av luften. 

Sporer finns alltid i luften men halten är högst under sensommar och höst (Träguiden 2003). 

Angrepp sker främst på cellulosabaserade material som exempelvis trä, men det kan även bli 

angrepp på andra byggnadsmaterial. Det krävs vissa förhållande för att ett mögelangrepp ska 

ske. Mögelsvampen behöver näring och syre för att kunna etableras, vilket det finns gott om i 
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en byggnad. Det krävs också att den relativa fuktigheten är tillräckligt hög, gynnsam 

temperatur och att det gynnsamma förhållandet för tillväxt varar under tillräckligt lång tid (SP 

2005). För att tillväxt ska ske krävs en relativ fuktighet över 75% och en temperatur mellan -5 

°C och 55 °C. Den optimala temperaturen är mellan 20°C  och 30°C. Den tid som krävs är 

minst fyra veckor i optimala förhållande. Råder inte optimala förhållande krävs längre tid, 

minst åtta veckor (Träguiden 2003). I figur 3 visas relationen mellan tid, temperatur och 

relativ fuktighet som krävs för att mögelangrepp ska ske på trämaterial. Olika material har 

olika kritiska fukttillstånd, det vill säga den fukthalt som krävs för att mögelangrepp ska 

kunna ske (tabell 1).  

 

Figur 3. Relationen mellan tid, temperatur och relativ fuktighet som krävs för att mögelangrepp ska ske på 

trämaterial (Hukka och Viitanen, 1999). 

 

Tabell 1. Redovisar kritiska fukttillstånd för olika typer av material (SP 2005). 

Materielgrupp Kritiskt fukttillstånd (% RF) 

Smutsade material 75-80 

Trä och träbaserade material 75-80 

Gipsskivor och papp 80-85 

Mineralullsisolering 90-95 

Cellplastisolering 90-95 

Betong 90-95 
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Angrepp av mögel syns oftast genom en ytlig missfärgning på materialet och har oftast en 

mörk färg men kan också vara ofärgad och svår att upptäcka. Mögelangrepp påverkar inte 

materialets hållfasthetsegenskaper men om luften runt det drabbade området sprider sig till 

inomhusluften kan de ha hälsofarliga effekter på de boende (Träguiden 2003).  

 

Rötangrepp 

Rötsvampar är mikroorganismer som angriper cellulosabaserade material, exempelvis trä,  

och bryter ner vedstrukturen hos materialet. När rötsvampar angriper ett material påverkas 

hållfastheten negativt. Mögelangrepp kan underlätta för ett rötangrepp. För att rötsvampar ska 

ha möjlighet att angripa materialet krävs det att: 

- Temperatur mellan 0 och 40°C, men den optimala temperaturen är mellan 15°C och 

30°C . 

- Fuktkvoten i materialet ska vara mellan 20% och 120%, optimalt mellan 40% och 80 

%. Olika svampar kräver olika fukthalter i materialet för att kunna angripa. 

- Tillgång till syre. 

- pH-värde mellan 2 och 7 (Träguiden 2003). 

 

2.3. Kallvind 

Takets huvudsakliga uppgift är att skydda den övriga konstruktionen mot regn och snö och är 

en utsatt del av husets konstruktion. De flesta småhus, både historiskt sett och nybyggda har 

ett så kallat kallt tak. Uppskattningsvis har cirka 1,3 miljoner småhus ett kallt tak av Sveriges 

2 miljoner småhus (Ahrnens och Boglund 2007).  

 

Den ursprungliga anledningen till att konstruktionen utformas med ett kallt tak är för att 

undvika snöavsmältning som leder till bildning av istappar längs takfoten. Ett kallt tak 

konstrueras genom att ventilera det med utomhusluft. Ventilationen sker oftast genom att ha 

öppning/luftspalt längs takfoten så att luften kan strömma in. Luften strömmar sedan ut 

genom att nocken är öppen eller genom ventiler i gavlarna. Detta leder till att taket kyls ner 

och snösmältning undviks. (Samuelsson och Hägerhed 2006). Idag konstrueras 

vindsbjälklaget med en stor mängd isolering, i syfte att minska husets energianvändning. 

Detta resulterar i att vindsutrymmets temperatur speglar utomhustemperaturen till följd av att 

isoleringen ger upphov till att liten mängd värmeenergi från den varma inomhusluften når 

vindsutrymmet. Detta leder till att vindsutrymmet blir såpass kallt att snöavsmältning inte 
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sker. Ventilationen av kallvinden har alltså inte längre funktionen att kyla ner taket, utan idag 

motiveras ventilation av vindsutrymmet med syftet att ventilera bort fukt (SP, u.d).  

 

Kallvind – orsaker till fuktproblem 

Boverket (2010) har gjort en undersökning av fuktproblem i svenska bostäder och kommit 

fram till att kallvindar är värst skadedrabbade. Det visade sig att 21 procent av kallvindarna 

har fuktproblem. I en annan undersökningen ”Så mår våra hus” som Boverket (2009) har gjort 

genom att kartlägga vilka problem Sveriges hus har, visar det sig att problem på kallvind har 

ökat de senaste 15 åren. Även RISE, Research Institutes of Sweden, listar kallvindar som en 

riskkonstruktion. Samuelsson och Hägerhed (2006) listar ett antal anledningar som är orsaken 

till varför kallvindar är så skadedrabbade  

 

- Läckage genom konstruktionens yttertak från utomhusklimatet i form av regn och snö. 

- Läckage genom vindsbjälklaget av fuktig luft inifrån som kondenserar i 

vindsutrymmet. 

- Byggfukt som uppstår under byggnadsskedet om exempelvis ej väderskyddade 

konstruktionsdelar utsätts för nederbörd. 

- Kondensation från installationer på kallvinden, exempelvis värmeväxlare. 

 

Läckage genom klimatskal 

Samuelsson och Hägerhed (2006) menar att läckage genom konstruktionens yttertak sker 

oftast vid genomföringar genom yttertaket, exempelvis vid skorstenar eller avluftningar. Det 

kan även ske under byggtiden, om taket utsätts för regn eller snö innan ett vattentätt skikt har 

installerats på byggnaden. Det kan även bero på bristande underhåll av takets ytskikt. Läckage 

genom klimatskiktet leder till att den relativa fuktigheten ökar på kallvinden och kan därmed 

ge fuktproblem. 

 

Konvektion genom vindsbjälklag 

Läckage genom vindsbjälklagets sker till följd av att installation av diffusionsspärren i 

vindsbjälklaget har skett på ett felaktigt sätt, att den har blivit punkterad eller att det finns 

otäta vindsluckor upp till vinden (Samuelsson och Hägerhed 2006).  

 

En orsak som gör konvektion till vindsbjälklaget möjligt är om det råder övertryck i inomhus, 

vilket det finns olika anledningar till att det gör. En anledning är ventilationssystem. Det finns 
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tre typer av ventilationssystem; självdrag, mekanisk frånluft och mekanisk till- och 

frånluftsventilation (Boverket 2014).  

 

Självdragsventilation fungerar genom att det råder tryckskillnader mellan inomhus- och 

utomhusmiljön som en följd av temperaturskillnaden. Tryckskillnaden gör att luft strömmar 

genom otätheter i konstruktionen och genom byggnadens ventiler. Självdragsventilation är 

den vanligast typen av ventilationssystem på småhus byggda före 1976 (Boverket 2014). Vid 

självdragsventilation skapas undertryck i husets nedre delar och övertryck i husets övre delar 

när temperaturskillnaden är stor (Fuktsäkra byggnader, u.d).  

 

Mekanisk frånluft och mekaniskt till- och frånluftsventilation är den vanligaste typen av 

ventilationssystem i nyare hus. Vid mekanisk frånluftsventilation installeras frånluftsfläktar 

som suger ut inomhusluften. Tilluft strömmar in genom ventiler i byggnaden (Boverket 2014) 

på grund av det undertryck i byggnaden som skapas av frånluftsfläkten (Fuktsäkra byggnader, 

u.d). Vilket gör att konvektion på grund av övertryck inte blir möjlig vid denna typ av 

ventilation. Vid mekanisk till- och frånluftsventilation installeras fläktar som både tillför frisk 

utomhusluft och som för bort inomhusluften (Boverket 2014). Om det blir övertryck eller 

undertryck styrs då av inställningen av ventilationssystemet. Är tilluftsventilationen högre än 

frånluften skapas ett övertryck i byggnaden som gör att konvektion på grund av övertryck i 

byggnaden blir möjlig (Fuktsäkra byggnader, u.d). 

 

En annan orsak till att det kan skapas tryckskillnader mellan inomhus och utomhus är den 

termiska drivkraften (temperaturskillnader). Detta gör att det skapas övertryck i husets övre 

delar och undertryck i de nedre på grund av att varm luft är lättare än kall och därmed stiger 

den varma luften och skapar ett övertryck. Detta förstärks om huset hur en varm murstock 

(Fuktsäkra byggnader, u.d). På någon höjd i byggnaden skapas då en nollnivå, där 

tryckskillnaden är noll. Ju längre ner nollnivån är desto större blir övertrycket i övre delen av 

byggnaden. För att skapa ett så litet övertryck som möjligt inne i byggnaden eftersträvas att 

nollnivån ska hamna så högt upp som möjligt och därmed minska möjlighet till konvektion 

till kallvinden.  

 

Den termiska drivkraften påverkas, som tidigare nämnts, av vilket uppvärmningssystem som 

finns i byggnaden. Uppvärmningssystem som resulterar i en varm murstock ökar den termiska 

drivkraften och därmed skapas nollnivån högre upp i byggnaden och minskar tryckskillnaden 
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mellan inomhus och kallvinden. Idag är det vanligt att byta uppvärmningssystem från olja- 

eller vedpanna till fjärrvärme eller någon form av värmepump (Tobin och Samuelsson 2004). 

Ved- och oljepanna är båda uppvärmningssystem som skapar en varm murstock. Att byta bort 

dessa system innebär därmed att den varma murstocken försvinner. Detta resulterar i att 

nollnivån hamnar längre ner i byggnaden och ökar trycket i övre delen av byggnaden vilket 

gör att konvektionen till kallvinden ökar.  

 

Diffusion genom vindsbjälklag 

Diffusion är som tidigare nämnts ett fysikaliskt fenomen som gör att fukttransport sker på 

grund av att den relativa fuktigheten vill jämna ut sig. Fukttransporten sker från högre till 

lägre fuktighet. Diffusion genom vindsbjälklaget sker genom otätheter i diffusionsspärren då 

det råder en högre relativ fuktighet inomhus än på kallvinden.  

 

Frisk luft tillförs byggnaden från utomhusluften och den mängd fukt utomhusluften bär på blir 

alltså den mängd fukt inomhusluften får om det inte hade skett någon form av aktivitet i 

byggnaden. På grund av att det ofta är skillnad i temperatur mellan inne och ute så blir det 

även skillnad i relativ fuktighet. Till exempel om det är kallt ute och en hög relativ fuktighet 

och den luften tas in och värms upp kommer luften inomhus ha en lägre relativ fuktighet än 

utomhus. Mängden fukt i inomhusluften är dock alltid högre på grund av det fukttillskott som 

sker på grund av de aktiviteter som sker inne i byggnaden och på grund av att människor 

vistas i byggnaden. Detta medför att det blir skillnad i mängden fukt mellan inomhus och 

utomhus och fukttransport genom diffusion blir möjlig och en bidragande faktor till att 

problem med fukt uppstår på kallvinden.  

 

Temperaturens påverkan 

Temperaturen är en viktig faktor vad det gäller den relativa fuktigheten på en kallvind. En 

liten ändring i temperatur ger en stor skillnad i vilken mängd vatten luften kan bära och 

därmed en stor skillnad i relativ fuktighet (RISE, u.d). Den relativa fuktigheten är, som 

tidigare nämnts, en viktig faktor för att minska skadeproblem på kallvindar. En liten ökning 

av temperatur leder till en stor sänkning i relativ fuktighet (se tabell 2). Det är främst tre 

faktorer som påverkar temperaturen på kallvinden; vindsbjälklagets isoleringstjocklek, 

uppvärmningssystem och byggnadens lokalisation.  
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Tabell 2. Hur ökning av temperatur sänker den relativa fuktigheten. Fallet är då luften har temperaturen 0°C och 

relativa fuktigheten är 95% (SP u.d). 

Temperaturökning Erhållen RF-sänkning 

+ 1°C -6% 

+2°C -12% 

+3°C -17% 

+4°C -22% 

+5°C -26% 

 

Att tilläggsisolera vinden på ett hus med kallvindskonstruktion är en populär åtgärd för att 

minska husets energianvändning. Vindsbjälklaget är en stor yta som har kontakt med 

kallvindens klimat. Kallvindens klimat liknar till stor del utomhusklimatet vilket leder till att 

värmeförlusterna kan minskas drastiskt vid en tilläggsisolering. I äldre hus är 

isoleringstjockleken i vinsbjälklaget endast 10-15 cm. I nyproducerade bostäder krävs en 

isoleringstjocklek i storleksordningen 50-60 cm för att klara dagens energikrav 

(Energimyndigheten, 2009). Den ökade mängden isolering leder till en lägre värmetransport 

från inomhusluften till kallvinden. Detta resulterar i att luften i vindsutrymmet inte kan bära 

lika mycket fukt och därmed ökar den relativa fuktigheten vilket kan orsaka fuktproblem.  

 

Uppvärmningssystemet är en viktig faktor när det gäller temperatur på kallvinden. Som 

tidigare har nämnts är det allt vanligare att byta uppvärmningssystem från ved- eller oljepanna 

till fjärrvärme eller någon form av värmepump. Detta resulterar i att den murstocken inte 

längre är varm. Ofta går den murstocken genom kallvinden och ut genom taket. Är 

murstocken varm så avger den även värme till kallvind och skapar därmed ett varmare klimat. 

Vid ett byte av uppvärmningssystem så är murstocken inte längre varm och temperaturen på 

kallvinden sjunker och därmed ökar den relativa fuktigheten vilket kan orsaka fuktproblem. 

 

Graden byggnaden exponeras för solstrålning påverkar vindsutrymmets klimat och detta 

avgörs av byggnadens lokalisering. Byggnader som exponeras för mycket solljus värms upp 

av solstrålningen. Detta leder till att ett hus som inte nås av så mycket solstrålning får ett 

kallare vindsutrymme vilket leder till högre relativ fuktighet. Byggnader som nås av mycket 

solstrålning får ett varmare vindsutrymme som leder till att den relativa fuktigheten minskar 

(Samuelsson och Hägerhed 2006).  
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Uteluftsventilation  

Kallvindar ventileras med utomhusluft i syfte att ventilera ut fukt från kallvinden. Det kan 

också innebära att fukttillståndet på kallvinden försämras om vissa förhållande råder i 

utomhusluften (Samuelsson och Hägerhed 2006). Detta problem uppstår oftast vintertid då 

temperaturen ofta är låg och den relativa fuktigheten en är hög (85-95%). Den låga 

temperaturen leder till att luften inte kan bära så mycket fukt. Ventileras vindsutrymmet med 

denna luft, som har hög relativ fuktighet och liten förmåga att ta upp mer fukt, kommer den 

istället försämra klimatet i vindsutrymmet.  

 

Byggnadens placering i Sverige ger byggnaden olika förutsättningar för vilket klimat 

kallvinden kommer få. En byggnad som är ligger i ett relativt kallt klimat med en fuktig miljö 

och med mycket nederbörd har dåliga förutsättningar. Detta beror på att luften som kallvinden 

ventileras med har ett högt fuktinnehåll och låg temperatur vilket leder till en hög relativ 

fuktighet. Detta klimat finns på Sveriges västkust. Ligger byggnaden i norra delen av Sverige, 

där det är ett kallt och torrt klimat, ges kallvinden bättre förutsättningar för att inte få ett 

klimat med hög relativ fuktighet (Ahrnens och Boglund 2007). 

 

Byggfukt 

Byggfukt är den fukt som finns lagrad i materialet vid installation (Teknikhandboken, u.d). 

Fukt i material uppstår till exempel om materialet lagras oskyddat mot regn. Materialet suger 

då åt sig vatten och fuktkvoten i materialet ökar. Detta är främst ett problem hos träbaserade 

material, som reglar och råspont (Nilsson 2009). Problem med byggfukt på kallvind kan 

också uppstå om vindsbjälklaget är av betong, då torkning av betong avger fukt till 

vindsutrymmet. Detta problem löses genom att placera en ångtät plastfolie på vindsbjälklaget 

som gör att fukten inte kan stiga uppåt till vinden (Teknikhandboken, u.d). Materialen måste 

ges möjlighet att torka ut, och fukten måste kunna transporters bort ifrån vinden för att inte 

fuktproblem ska uppstå. 

 

Nattutstrålning 

Nattutstrålning är ett fenomen som uppstår under kalla och klara nätter. Nattutstrålningen 

bidrar till att ytor som vetter mot himlen får en kallare temperatur än lufttemperaturen. Detta 

beror på strålning från himlen. Skillnaden mellan takets och utomhusluftens temperatur är i 

storleksordningen omkring 5-10°C (Ahrnens och Boglund 2007). Då taket blir kallare 

genererar det att undersidan av innertaket också får en kallare yttemperatur. Den kallare 
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yttemperaturen på undertakets insida kan leda till att kondens bildas om den relativa 

fuktigheten är hög i vindsutrymmet. Detta innebär alltså att om undertakets insida kan bli 

såpass kall, på grund av nattutstrålningen, att när vindsutrymmesluften träffar ytan kyls den 

ner så att luftens daggpunkt sänks och uppnås och därmed bildas vattendroppar på undertakets 

insida. 
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2.4. Tidigare forskning 

Som tidigare nämnts är fukt på kallvindar ett problem som har ökat i Sverige (Boverket 2010) 

de senaste åren, och detta har medfört att mycket forskning gjorts inom ämnet.  

 

RISE har gjort en undersökning (Samuelsson och Hägerhed 2006) av 21 kallvindar med olika 

typer av underlagstak och med olika isoleringstjocklek i vindsbjälklaget. Underlagstaken 

bestod av plywood, hard board och råspont och isoleringstjockleken varierade mellan 25 och 

60 cm. Undersökning av kallvindana resulterade bland annat i att en direkt koppling kunde 

göras mellan en stor isoleringstjocklek i vindsbjälklaget och mikrobiell påväxt på 

underlagstaket. Av de kallvindar med över 50 cm isolering hade 10 av de 21 riklig mikrobiell 

påväxt.  

 

Av de kallvindar som hade plywood som underlagstak hade fem så kallad grön plywood som 

är behandlad för att minska risken för mikrobiell påväxt. Undersökningen visade att fyra av 

dessa hade riklig påväxt, så i undersökningen är denna typ inte mindre känslig för 

mögelangrepp. Alla underlagstaken som bestod av plywood hade på påväxt. Underlagstaken 

av hard board hade generellt mindre påväxt än övriga material. Av underlagstaken med 

råspont hade hälften riklig påväxt. 

 

Samuelsson och Hägerhed (2006) hävdar i undersökningen att det finns två lösningar för att 

minska fuktangreppen på kallvindar. De lösningar de föreslår är 

• Ändra kallvindens material 

• Ändra kallvindens klimat 

Ändra kallvindens material 

Samuelsson och Hägerhed (2006)  menar att idag består nästan alla underlagstak av 

träbaserade material som utgör en god grund för mögelangrepp. Att byta ut det träbaserade 

underlagstaket mot plastfolie eller att istället använda plåttak skulle minimera riskerna för 

fuktproblem på kallvindar då det ofta är på underlagstak av träbaserade material 

mögelangreppet sker. Att byta ut underlagstaket av trä skulle dock innebära andra 

konsekvenser. Vid användning av folie uppstår ofta oljud när det blåser ute och används 

plåttak uppstår oljud då det regnar. Undersökningar har även gjorts på att ändra 

isoleringsmaterial som har en högre fuktbuffringsförmåga för att minska tillfälligt höga 
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relativa fuktigheter. Undersökningen visar att effekten finns men att påverkan är liten 

(Samuelsson och Hägerhed 2006). 

 

Ändra kallvindens klimat 

Med att ändra klimatet på kallvinden menas det att skapa ett torrare klimat för att då minska 

förutsättningarna för att mikrobiell påväxt kan ske. Detta kan göras på flera olika sätt. 

Samuelsson och Hägerhed (2006) listar en rad olika åtgärder. Ett alternativ är att installera en 

avfuktare på kallvinden, vilket dock medför en installationskostnad och en driftskostnad. De 

visar också att om huset exponeras för solstrålning så höjs temperaturen och den relativa 

fuktigheten minskar. En kallvind som inte skuggas får en lägre relativ fuktighet än en som 

skuggas. Enligt tidigare erfarenheter från forskningsprojekt vid RISE så finns möjligheten att 

skapa ett varmare klimat på kallvinden genom att minska ventilationsflödet eller genom att 

isolera utsidan av underlagstaket med cellplastisolering. I tabell 3 visas mätresultat från 

undersökningen av fem olika konstruktionslösningar.  

 

Tabell 3. Resultat av undersökning av olika konstruktioner av kallvindar utfört av RISE (Samuelsson och 

Hägerhed 2006). 

Mätplats Ventilation Underlagstak Isolering 

på 

undertaket 

Sept 

Temp 

°C 

Sept 

RF 

% 

Nov 

Temp 

°C 

Nov 

RF 

% 

Ute    11,6 68 2,4 87 

1 Ja Plastfolie Nej 12,2 64 2,6 85 

2 Ja Plywood Nej 12,5 64 3,0 82 

3 Ja Plywood 10 mm 12,8 60 3,5 78 

4 Ja Plywood 20 mm 13,0 59 3,7 78 

5 Nej Plywood 30 mm 13,9 55 4,4 74 

 

Resultatet visar att den oventilerade vinden är den med lägst relativ fuktighet. Att isolera 

utsidan av underlagstaket ger också kallvinden ett bättre klimat, dock är det inte så stor 

skillnad i resultat vid användning av 10 mm eller 20 mm cellplast. Samuelsson och Hägerhed 

(2006) hävdar, trots att konstruktionen utan ventilation får det bästa klimatet, att konstruera en 

kallvind helt utan ventilation är inte att rekommendera. Detta på grund av att även om 

takkonstruktionen ska vara helt tät finns ändå risk att fukt tar sig in och då måste den ha chans 
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att ventileras ut. Tillräcklig ventilation skulle vara en eller ett par gavelventiler i vardera 

gavlar.  

 

Hagentoft, et al. har under 2011-2013 gjort en riskanalys på olika kallvindskonstruktioner. 

Projektet är finansierat av SPUF och Formas-BIC. Analysen har gjorts teoretiskt med hjälp av 

validerade simuleringsmodeller som enligt rapporten ger resultat med god precision på 

bedömningar av konstruktioners fuktsäkerhet. Simuleringen tar hänsyn till bland annat 

varierade värden på geografisk placering, fukttillskott inomhus, konstruktionens lufttäthet och 

byggnadens orientering. Undersökningen innefattar också en livscykelanalys av olika 

kallvindskonstruktionen. Syftet med undersökningen är identifiera tekniska lösningar med låg 

risk och låg livscykelkostnad.  

 

De konstruktionstyper som ingår i undersökningen är uteluftsventilerad kallvind med olika 

ventilationsgrad, utvändig isolering av yttertak, kontrollerad ventilation, diffusionsöppna 

undertak och fuktbuffrande isoleringsmaterial i vindsbjälklaget. Yttertaken består i alla fallen 

av ytskikt av betongpannor som har ett ångtätt skikt under som ligger på ett undertak av 

råspont.  Med olika indata för olika konstruktioner görs en simulering som visar ett resultat 

som beskriver vilken risk konstruktionen har för att drabbas av mikrobiell påväxt. 

 

Resultat visar att byggnadens geografiska placering har betydelse för graden av risk för 

mikrobiell påväxt. Ju längre norr ut byggnaden är desto mindre risk finns oavsett 

konstruktionstyp. Detta innebär att ju kallare klimatet är desto mindre risk finns för mikrobiell 

påväxt. 

 

I undersökningen visas att det är två huvudsakliga faktorer som påverkar risken för 

mögelangrepp; fukttillskottet till kallvinden och temperaturen på underlagstaket. 

Fukttillskottet sker antingen om uteluften, som kallvinden ventileras med, har högre 

fuktinnehåll än luften på kallvinden eller på grund av läckage av fuktig inomhusluft genom 

vindsbjälklaget. Kall temperatur på underlagstaket uppstår på grund av nattutstrålning, vilket 

leder till att när fuktig luft träffar den kalla ytan sänks temperaturen på luften och 

daggpunkten uppnås. Fukten kommer då falla ur luften och vattendroppar kommer bildas på 

underlagstaket. Det finns tre sätt att eliminera dessa risker: 1) Eliminera fukttillskottet genom 

att bygga ett tätt vindsbjälklag så att fuktig inomhusluft inte når vindsutrymmet. 2) Täta 

konstruktionen så att uteluften som ska ventilera konstruktionen kan styras så att endast 
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ventilation sker när utomhusluften har ett lägre fuktinnehåll än luften i vindsutrymmet. 3) Att 

minska påverkan av nattutstrålning kan göras genom att isolera underlagstaket.  

 

Hagentoft, et al. (2014) hävdar således att det finns två typer av ändringar som krävs för att 

skapa en säker kallvindskonstruktion: 

• Tät kallvindskonstruktion med styrd ventilation som ventileras med utomhusluft. 

• Kallvindskonstruktion med okontrollerat ventilationsflöde med utvändigt isolerat 

underlagstak. 

 

Att bygga en tät takkonstruktion skapar, enligt undersökningen, en robust och säker 

konstruktion. Detta på grund av att ventilationen kan ske kontrollerat och därmed bara ske när 

det råder bra förhållande i utomhusluften. 

 

Att isolera underlagstaket sänker förvisso påverkan av nattutstrålning och därmed höjs 

temperaturen på underlagstaket men det medför också en rad andra problem. Dels så påverkar 

det estetiken genom att det skapas ett tjockare tak och det kommer leda till problem vid 

installation av hängrännor och plåtdetaljer. Det medför också att taket till stor del kommer 

bestå av brandfarligt material. Det påverkar den byggtekniska biten genom att ströläkten inte 

kommer fästas plant på fast material utan kommer att utsättas för ett större moment och det 

kommer därmed att behövas en tjockare dimension. Hagentoft, et al. (2014) listar en hel rad 

av problem det medför att isolera underlagstaket. 

 

De viktigaste slutsatser som dras av Hagentoft, et al. (2014) är att: 

• En kallvindskonstruktion ska utformas med lufttäta vindsbjälklag, och det ska helst 

råda undertryck i bostaden. 

• De kallvindar som vanligen byggs idag som uteluftventileras med öppning i takfot och 

nock eller gavel är inte fuktsäkra. Att reducera ventilationsflödet genom att endast 

installera ventiler i gavlarna leder till att ventilationen inte blir tillräcklig.  

• Att skapa en lagom ventilation som tar hand om alla situationer är omöjligt. För att 

skapa en robust och säker konstruktion bör styrd ventilation användas. Styrd 

ventilation bidrar till att konstruktionen inte blir lika känslig för byggnadstekniska 

missar, som att konstruktionen inte blir helt tätad.  
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• Att utvändigt isolera underlagstaket medför en något säkrare konstruktion men den 

fungerar olika bra beroende på bostadens geografiska placering och det medför en hel 

del konsekvenser.  

• Konstruktionen med styrd ventilation blev den billigast konstruktionen i 

livscykelanalysen, på grund av att den hade lägst risk för mögelangrepp och därmed 

inte kräver någon sanering (Hagentoft, et al. 2014).   
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2.5.  Så fungerar styrd ventilation 

Det som forskning har visat är att styrd ventilation kan lösa problemet med fukt på kallvindar, 

och att det sänker risken för att kallvinden drabbas av mögelangrepp. Denna typ av lösning 

finns i olika former; antingen manuellt styrd ventilation eller datastyrd ventilation. För att 

kunna styra ventilationen krävs det att konstruktionen är lufttät, alltså har täta takfötter och 

nock. 

 

Manuellt styrd ventilation fungerar genom att det sitter ventilationsöppningar i gavlarna som 

brukaren av huset manuellt öppnar när gynnsamma förhållande råder i utomhusluften. Den 

kan även bestå av kompletterande fläktar som sätts igång då ventilationsöppningarna öppnas. 

Detta kan bedömas som en osäker lösning då den mänskliga faktorn spelar stor roll för att 

denna lösning ska fungera. Allt ansvar läggs på brukaren av huset som ska se till att 

ventilationen öppnas då det råder gynnsamma förhållande utomhus. Dels ska brukaren ha koll 

på vilka förhållande som råder i utomhusluften och komma ihåg att öppna och stänga 

beroende på väderförhållande.  

 

Det finns också mer avancerade lösningar där ventilationen istället styrs av datorer. Det finns 

ett fåtal aktörer som tillverkar dessa datastyrda lösningar och alla har ungefär samma 

funktion. De fungerar genom att sensorer hela tiden mäter relativ fuktighet och temperatur 

både i vindsutrymmet och i utomhusluften. Ventilationen startar endast när det råder bättre 

förhållande i utomhusluften än i vindsutrymmet. Alltså startar bara ventilationen då 

utomhusluften har möjlighet att ta upp och ventilera ut fukt från luften i vindsutrymmet. 

Systemet installeras genom att fläktar placeras i takets gavlar och sensorer installeras både i 

vindsutrymmet och utomhus. Systemet kan skapa ett övertryck i vindsutrymmet vilket 

minskar tryckskillnader mellan vindsutrymmet och inomhusklimatet, då det ofta råder 

övertryck i övre delen av en byggnad. Detta leder till minskad konvektion genom 

vindsbjälklaget och därmed minskat fukttillskott från inomhusluften till vindsutrymmet. 

Systemet kan också kompletteras med en värmekabel som installeras i vindsutrymmet, vilket 

ger möjlighet att värma upp vindsutrymmet lite och därmed sänka den relativa fuktigheten. 

Värmekabel används då fuktigheten är hög i vindsutrymmet och förhållande i utomhusluften 

råder som inte är gynnsam att ventilera med. Styrd ventilation har visat sig sänka den relativa 

fuktigheten på kallvindar och därmed minskat risken för ett mögelangrepp. 
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3. Information om huset vars kallvind ska undersökas 

Huset är beläget i Molkom som ligger tre mil norr om Karlstad i Värmland. Det byggdes för 

cirka åtta år sen och är en enplansvilla på 170 kvadratmeter. Omgivningen runt huset är öppen 

och kuperad och taket vetter mot väderstrecken väst och öst. 

 

Huset värms upp med solfångare sommartid och med pelletskammin vintertid som värmer 

upp en 750-liter stor ackumulatortank. Ventilationen i huset utgörs av ett FTX-system.   

3.1. Konstruktion 

Huset är producerat av hustillverkaren Villa Varm AB som är en etablerad hustillverkare på 

den svenska marknaden när det gäller lågenergihus. De bygger tvådimensionella moduler i 

fabrik som sedan fraktas till byggarbetsplatsen där de monteras ihop till färdig byggnad. 

Modulerna byggs i storlek så de får plats på en lastbil och är färdigställda fram till invändigt 

ytskikt så att installationer ska kunna ske på plats. Detta innebär att byggtiden på 

arbetsplatsen blir kort och risken för byggfukt minimeras (VillaVarm, u.d).  

 

Alla hus tillverkas med företagets standardkonstruktion, men som beställare kan man välja att 

rita huset själv eller välja någon av Villa Varms standardhus. Konstruktionen är välisolerad 

och husen räknas som lågenergihus. Ytterväggarna är 40 cm tjocka och har 34 cm isolering. 

Reglarna i väggen är utgörs av trä, cellplast och spikbleck, så kallade lättreglar. Trä längst ut 

med cellplast emellan, träreglarna sammanfogas med spikblecken se figur 4.  

 

Figur 4. Villa Varms Lättreglar 

Detta gör att det inte skapas några köldbryggor och U-värdet på väggen blir lågt (0,125 

W/m2K) (VillaVarm, u.d). Takkonstruktionen (figur 5) utgörs av ett uteluftsventilerat 

vindsutrymme. Ventilationen sker genom öppen takfot med en luftspalt, som skapas med en 

vindavledare, och genom ventiler i gavlarna. Isoleringstjockleken i vindsbjälklaget är 50 cm 

och takkonstruktionen har ett U-värde på 0,081 W/m2K. Yttertaket utgörs av betongpannor 

och en underlagsduk. Detta är alltså en takkonstruktion som inte klassas som fuktsäker enligt 
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kapitel 1. Det som skiljer denna konstruktion från en konventionell vindskonstruktion är att på 

denna byggnad utgörs inte underlagstaket av råspont eller plywood utan av masonit. Istället 

sitter det grövre bärläkt, för att klara belastningen från betongpannorna. I konstruktionen finns 

inget installationsskikt, utan diffusionsspärren sitter direkt bakom det invändiga ytskiktet. 

Detta medför att hål måste göras när installationer som rör och ledningar ska dras. Det medför 

också att om saker ska fästas på väggen så kan en spik eller skruv punktera diffusionsspärren 

vilket medför att fukt kan börja vandra ut i konstruktionen.  

 

Figur 5. Ritning på Villa Varm:s standardkonstruktion som är den konstruktion huset i undersökningen har (Villa 

Varm AB, 2018). 
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4. Utförande av analysen 

Enligt teorin får kallvinden ett klimat som varierar med utomhusluften men kan få ett 

försämrat klimat på grund av fukttillskott från inomhusluften eller utomhusluften. 

Fukttillskott från inomhusluften sker genom konvektion eller diffusion genom eventuella 

otätheter. Detta hus är trycktestat och därmed bevisat att det har ett tätt vindsbjälklag, därför 

antas det att diffusion eller konvektion inte sker. Vindsbjälklaget är väl isolerat och därmed 

antas det att temperaturförhållanden som råder inomhus inte påverkar kallvindens temperatur 

och därför kommer det inte att tas någon hänsyn till förhållanden som råder inomhus vad det 

gäller temperatur. Att fukttillskott sker från utomhusluften beror på två saker, antingen att 

varm luft med högt fuktinnehåll ventileras in i kallvinden som kyls av och därmed ökar den 

relativa fuktigheten, eller att kall luft med hög relativ fuktighet ventileras in och därmed inte 

har någon förmåga att ta upp fukt från kallvinden.  

  

Hur kallvindens klimat påverkas av utomhusklimatet kan antas bero på en rad olika faktorer. 

Faktorerna i utomhusklimatet som kommer undersökas är temperatur, relativ fuktighet, 

vindhastighet, vindriktning och nederbörd. Att temperatur och relativa fuktigheten är med 

som faktorer är givet enligt tidigare forskning då detta är de är de viktigaste faktorerna för att 

ett fuktangrepp ska kunna ske. En vidare utveckling av temperatur och den relativa 

fuktigheten är luftens fuktinnehåll som även den kommer att läggas till som en faktor. Luftens 

fuktinnehåll beskriver sambandet mellan relativ fuktighet och temperatur och visar då den 

faktiska mängden fukt som luften innehåller. Genom att analysera detta värde kan den 

faktiska fukttransporten visas. Då relativa fuktigheten är relativ temperaturen kan den ändras 

av ändrad temperatur trots att inte mängden fukt i luften ändras. Luftens fuktinnehåll, 𝑣, 

räknas ut med formel 1. Vindriktning och vindhastigheten tas med som faktorer då dessa bör, 

i teorin, påverka graden av ventilationsflödet, exempelvis då vindriktningen är mot 

ventilationsöppningarna. Råder det dessutom nederbörd i samband med vind mot 

ventilationsöppningar bör detta påverka kallvindens klimat negativt då det vid nederbörd är 

mycket fukt i luften som då ventileras in i vindsutrymmet.   

 

Formel (1)  𝑣 =
𝑣𝑠×𝑅𝐹

100
(𝑔 𝑚3⁄ ) 

där  𝑣 = luftens fuktinnehåll (g/m3) 
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 𝑣𝑠 = mättnadsånghalten (g/m3) 

 𝑅𝐹 = Luftens relativa fuktinnehåll (%) 

 

Kallvindens risk för att drabbas av ett mögel- eller rötangrepp ska undersökas. Detta görs med 

hjälp av de mätvärden sensorerna visar och ett antal uppställda kriterier. Kriterierna att 

kallvinden ska bedömas ha risk att drabbas av ett mögel- eller rötangrepp är:   

• Relativ fuktighet över 75% i luften 

• Temperatur mellan -5°C och 55°C , där den kritiska temperaturen är mellan 20°C  och 

30°C  

• Fuktkvot i trämaterialet över 20%, där kritisk fuktkvot är över 40% 

• Kritiska förhållanden under 4 veckor, för mindre kritiska förhållande gäller 8 veckor 

(Träguiden 2003) 

 

Bedömningen av kallvindens fuktsäkerhet ska relateras till vad som orsakar kallvindens 

klimat. Med det menas att om till exempel kallvinden bedöms ha risk för mögel- eller 

rötangrepp ska den troliga orsaken till detta bestämmas med hjälp av mätdata från sensorerna 

utom- och inomhus för att se om detta förhållande förväntas råda i framtiden.  

 

Data från Omnisenses och Netatmos sensorer kommer föras in i Excel för att kunna skapa 

diagram som visar sambanden mellan olika data och kunna använda Excels funktioner för att 

analysera siffror. Det som kommer föras in i Excel är dygnsmedelvärdet för varje storhet.  

 

De data som kommer föras in i Excel är: 

- Kallvindens relativa fuktighet, temperatur, fuktinnehåll och fuktkvot i takstolen 

- Relativ fuktighet, temperatur och fuktinnehåll utomhus  

- Vindriktning, vindhastighet och nederbördsmängd  

 

För att undersöka kallvindens fuktsäkerhet kommer diagram göras för varje månad, för att få 

en bild över hur kallvindens klimat är och för att det lätt ska kunna tolkas. Diagram kommer 

även göras för att undersöka hur relativa fuktigheten och temperaturen utomhus påverkar 

kallvindens relativa fuktighet och temperatur, för att få en få bild hur kallvindens klimat och 

utomhusklimatet varierar i relation till varandra. Detta diagram kommer göras för ett helt år 
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då det inte krävs någon större precision i avläsning utan endast för att se förhållandet mellan 

dem. De data som kommer presenteras i respektive diagram är: 

- Kallvindens relativa fuktighet, temperatur och fuktkvot i takstolen  

- Kallvindens relativa fuktighet och temperatur samt utomhusklimatets relativa 

fuktighet och temperatur 

 

Med hjälp av Excel kommer även mätvärden för vindriktning, vindhastighet, temperatur, 

relativ fuktighet och fukttillskott analyseras. Detta för att få ett konkret resultat i siffror hur 

vindriktning och vindhastighet påverkar temperatur, relativ fuktighet och luftens fuktinnehåll 

på kallvinden och därmed kunna avgöra hur och i vilken grad dessa faktorer påverkar. Det 

kommer även undersökas hur nederbörd påverkar relativa fuktigheten och temperaturen på 

kallvinden. De mätvärden som ska tas fram är: 

- Antal dagar det blåser från riktningarna: N, NNV, NNÖ, NV, NÖ, V, VSV, VNV, 

S, SV, SÖ, SSV, SSÖ, Ö, ÖSÖ, ÖNÖ 

- Snittvindhastigheten från varje väderstreck för ett år 

- Skillnaden i temperatur mellan utomhus och kallvinden i snitt när det blåser från 

en viss riktning 

- Skillnaden i relativ fuktighet i snitt mellan utomhus och kallvinden när det blåser 

från en viss riktning 

- Fukttillskott (totalt och i snitt) från utomhusluften till kallvinden (skillnaden 

mellan kallvindens och utomhusluftens fuktinnehåll) när det blåser från en viss 

riktning 

- Snittvärde för relativ fuktighet och temperatur utomhus och på kallvinden under 

ett år och för varje årstid 

- Snittvärde för relativ fuktighet och temperatur utomhus och på kallvinden de dagar  

det är nederbörd  

 

Antalet dagar, 𝑛, det blåser från ett visst väderstreck tas fram genom att summera alla dagar 

vindriktningen huvudsakligen är från det väderstrecket. Exempelvis summan av alla dagar då 

det blåser från norr under vald tidsperiod. 

 

Snitthastigheten, 𝑆, för varje väderstreck tas fram med hjälp av formel 2. Detta tas fram för att 

se vilken riktning det blåser hårdast ifrån och kunna avgöra hur mycket vindhastigheten 

påverkar. 
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Formel (2)  𝑆 =
Σ𝐻

𝑛
  𝑘𝑚/ℎ  

där  Σ𝐻 = Summan av hastigheten för alla dagar för en vindriktning 

 𝑛 = antalet dagar det blåser från den vindriktningen 

 

Skillnaden i temperatur, ∆𝑇, i snitt mellan utomhus och kallvinden när det blåser från ett visst 

väderstreck tas fram med hjälp av formel 3. Detta tas fram för att se hur de olika 

vindriktningarna  med hänsyn till vindhastigheten påverkar temperaturen på kallvinden. 

 

Formel (3)  ∆𝑇 =
Σ∆𝑡

𝑛
  °𝐶  

där  Σ∆𝑡 = Summan av skillnad i temperatur mellan kallvind och utomhus för alla 

dagar för en vindriktning 

 𝑛 = antalet dagar det blåser från den vindriktningen 

 

Skillnad i relativ fuktighet, ∆𝑅𝐹, i snitt mellan utomhus och kallvinden när det blåser från ett 

visst väderstreck tas fram med hjälp av formel 4. Detta tas fram för att se hur de olika 

vindriktningarna med hänsyn till vindhastigheten påverkar relativa fuktigheten på kallvinden.

  

Formel (4)  ∆𝑅𝐹 =
Σ∆𝑟𝑓

𝑛
  %  

där  Σ∆𝑟𝑓 = Summan av skillnad i relativ fuktighet mellan kallvind och utomhus för 

alla dagar för en vindriktning 

 𝑛 = antalet dagar det blåser från den vindriktningen 

 

Summan av det totala fukttillskottet, F, till kallvinden när det blåser från ett visst väderstreck 

tas fram genom formel 5. Detta tas fram för att se hur de olika vindriktningarna med hänsyn 

till vindhastigheten och antalet dagar bidrar till fukttillskottet på kallvinden. Då det blåser 

olika antal dagar från olika riktningar kommer de olika vindriktningarna bidra till kallvindens 

klimat olika mycket. Exempelvis om det blåser flest dagar från norr kommer fukttillskottet 

från norr bidra mest. Därför tas denna faktor med för att visa hur det totala fukttillskottet sker 

till vinden under en vald tidsperiod. 

 

Formel (5)  𝐹 =  Σ(𝑣𝑘𝑎𝑙𝑙𝑣𝑖𝑛𝑑 − 𝑣𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠) (𝑔 𝑚3⁄ )   
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där  𝑣𝑘𝑎𝑙𝑙𝑣𝑖𝑛𝑑 = kallvindens fuktinnehåll när det blåser från en viss vindriktning 

 𝑣𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 = utomhusluften fuktinnehåll när det blåser från en viss vindriktning 

 

Fukttillskottet, ∆𝐹, i snitt när det blåser från ett visst väderstreck tas fram genom formel 6. 

Detta tas fram för att se hur de olika vindriktningarna med hänsyn till vindhastigheten 

påverkar fukttillskottet på kallvinden. 

Formel (6)  ∆𝐹 =
 Σ𝐹

𝑛
  (𝑔 𝑚3⁄ )  

där   Σ𝐹= Summan det totala fukttillskottet när det blåser från en viss ritning 

 𝑛 = antalet dagar det blåser från den vindriktningen 

 

Resultatet i alla ovanstående formler kommer även att divideras med snitthastigheten, 𝑆, för 

att se hur enbart vindriktningen påverkar. Alla vindriktningar har olika snitthastigheter och 

därmed förutsätts att vindhastigheten kommer spela in i resultatet. Därför divideras alla 

resultat med snitthastigheten för att se hur endast vindriktningen påverkar oberoende av 

vindhastighet. 

 

Snittvärde för en vald tidsperiod för relativ fuktighet, 𝑅𝐹, på kallvinden och utomhus tas fram 

genom formel 7 och snittvärde för temperatur på kallvinden och utomhus tas fram med formel 

8. Detta tas fram för att se hur skillnaden är i snitt mellan kallvinden och utomhusluften i 

relativ fuktighet och temperatur under den valda tidsperioden. Detta görs även för de dagar då 

det råder nederbörd och när det inte råder nederbörd för att se hur kallvindens och 

utomhusluftens klimat skiljer sig åt när det råder nederbörd och när det inte gör det.  

 

Formel (7)  𝑅𝐹 =
Σ𝑟𝑓

𝑛
  % 

Formel (8)  𝑇 =
Σ𝑡

𝑛
  ℃  

där  Σr𝑓 = summan av relativ fuktighet  

 Σ𝑡 = summan av temperaturen 

 𝑛 = antalet dagar under vald tidsperiod 

 

I alla ovanstående formler kommer det tas fram ett resultat som visar för ett helt år samt för 

varje årstid. Årstiderna kommer delas in i sommar (juni, juli, augusti), höst (september, 

oktober, november), vinter (december, januari, februari) och vår (mars, april, maj). Detta på 
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grund av Sveriges varierande klimat och därmed se hur de olika faktorerna påverkar beroende 

på årstid och därmed beroende på vilket klimat som råder. Dock kommer ingen analys göras 

för enbart vindriktningen utan den kommer göras för vindriktning med hänsyn till 

vindhastigheten då det visar den faktiska påverkan på kallvinden då det generellt blåser med 

olika hastighet från olika riktningar.  

 

Med hjälp av dessa resultat kan det visas hur vindriktning, vindhastigheten och nederbörd 

påverkar kallvindens klimat (temperatur, relativ fuktighet, och fuktinnehåll), samt i vilken 

grad de påverkar. De 16 vindriktningarna kommer delas in i 4 vindriktningar (S, V, N, Ö) 

enligt figur 6. Detta på grund av att underlätta analysen av data.  

 

Figur 6. Indelning av 16 väderstreck till 4. 

 

Genom analys av diagram och konkreta siffror ska sambandet mellan de olika faktorerna 

undersökas och en slutsats ska dras om vilka faktorer som analysen visar har en påverkan på 

kallvindens klimat. Samt att kallvinden ska undersökas om den har risk att drabbas av ett 

mögel- eller rötangrepp och genom att bestämma orsakerna till varför det finns risk föreslå 

lösningar för att få bukt med det eventuella problemet. 
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5. Resultat 

5.1.  Kallvindens klimat och fuktsäkerhet 

I vindsutrymmet sitter sju sensorer på olika ställen men analysen kommer begränsas till att 

bara analysera data från en sensor. Detta på grund av att vid en analys av mätvärdena visar det 

sig att mätvärde från alla sensorer speglar varandra och därmed anses det tillräckligt att endast 

använda data från en sensor. Den sensor som valdes var den nordliga vid takfoten. 

 

Från OmniSense kan dygnsmedelvärdet tas fram direkt ur diagrammen som skapas, men från 

Netatmo kan inte detta fås direkt för temperatur och relativa fuktigheten utan måste räknas 

fram för hand. Detta görs genom att ta fram medelvärdet för högsta och lägsta värdet, vilket 

då inte blir medelvärdet för dygnet utan medianvärdet. Kontroll har gjorts genom att räkna ut 

exakt medelvärde för 20 slumpvis utvalda dygn och det visar sig att medianvärdet inte skiljer 

sig från medelvärdet mer än felmarginalen hos mätutrustningen. Detta medför att detta värde 

anses ge ett tillräckligt exakt värde. 

 

Figurförklaring 

Förklaringen gäller för samtliga figurer i detta avsnitt. Figurerna visar mätvärden från sensorn 

på kallvinden för en månad. Värdena som presenteras är dygnsmedelvärden. Blå kurva visar 

temperaturvariationen, orange kurva visar kallvindens relativa luftfuktighet och den gröna 

kurvan visar fuktkvot i kallvindens takstol. Den högra lodräta axeln visar temperatur och är 

kopplad till den blåa kurvan. Den vänstra lodräta axeln visar relativ fuktighet och är kopplad 

till den orangea och gröna kurvan. Den vågräta axeln visar datum.  
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April

 

 

Figur 7. Mätvärde för sensorn under april månad. 

I figur 7 visas att under april månad är högsta relativa fuktigheten 80,3 % och lägsta 37%. 

Högsta temperatur är 11,6°C och lägsta -0,3°C. Under en kort period är den relativa 

fuktigheten över 75% men då är temperaturen låg och därmed är inte förhållandet gynnsamt 

för mögelpåväxt. Fuktkvoten i materialet pendlar mellan 11,5-9,2% vilket medför att det inte 

finns ingen risk för röta. 
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Maj 

 

Figur 8. Mätvärden för sensorn under maj månad. 

Under maj månad pendlar den relativa fuktigheten mellan 29,5% och 77,3%, temperaturen 

pendlar mellan 5,7°C och 24,3°C (figur 8). Den relativa fuktigheten överstiger 75% under 

perioden men då i kombination med att temperaturen är låg. Detta sker under en kort tid så det 

är inte gynnsamt för ett mögelangrepp. Under hela perioden är fuktkvoten för låg för att det 

ska finnas risk för röta i trämaterialet. 

Juni 

 

Figur 9. Mätvärden för sensorn under juni månad. 
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Under juni månad (figur 9) finns ingen risk för mögelangrepp då temperaturen är för låg och 

tiden för kort då den relativa fuktigheten är över 75%. Fuktkvoten i materialet varierar mellan 

8 och 10,9% vilket är för lågt för att det ska finnas risk för röta. 

Juli 

 

Figur 10. Mätvärde för sensorn under juli månad. 

Under juli månad (figur 10) överstiger inte den relativa fuktigheten 75% vilket innebär att det 

inte finns någon risk för mögelangrepp trots att temperaturen i vindsutrymmet är hög under 

denna period. Fuktkvoten är under denna månad låg så det finns ingen risk för röta. 
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Augusti 

 

Figur 11. Mätvärden för sensorn under augusti månad. 

Under augusti månad (figur 11) varierar den relativa fuktigheten mellan ca 50% och 77%. 

Den överstiger dock bara 75% under korta tidsperioder vilket medför att det inte finns någon 

risk för mögelangrepp under denna månad trots att temperaturen är relativt hög. Ingen risk för 

rötangrepp finns då fuktkvoten i takstolen är låg. 

 

September 

 

Figur 12. Mätvärden för sensorn under september månad. 
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Figur 12 visar hur de olika värdena varierar under september månad. Under denna period är 

den relativa fuktigheten hög under längre perioder. Den längsta perioden med relativ fuktighet 

över 75% är 12 dagar, och den näst längsta 9 dagar. Under dessa perioder varierar 

temperaturen mellan cirka 12 och 15°C vilket inte är  en optimal temperatur för 

mögelangrepp. Tidperioden är för kort för att det ska finnas risk för mögelangrepp. 

Fuktkvoten i takstolen är för låg för att det ska finnas risk för röta. 

 

Oktober 

 

Figur 13.  Mätvärden för sensorn under oktober månad. 

Under oktober månad (figur 13) är den relativa fuktigheten över 75% under nästan hela 

tidsperioden, förutom vid periodens två sista dagar. Summeras föregående månads avslutande 

dagar med denna månad är fuktigheten över 75% i 38 dagar i streck, det vill säga 5 veckor 

och 3 dagar. Under denna summerade tidsperiod varierar temperaturen mellan 3 och 15°C. 

Med denna temperatur krävs minst 8 veckor med dessa förhållande för att det ska finnas risk 

för mögelangrepp. Fuktkvoten i materialet är för låg för att det ska finnas risk för röta. 
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November 

 

Figur 14. Mätvärden för sensorn under november månad. 

November månads mätvärden presenteras i figur 14. Under denna period är den relativa 

fuktigheten över 75% under hela perioden. Temperaturen varierar mellan -5 och 12,9°C. Det 

är alltså en fortsatt hög relativ fuktighet som kan ge upphov till mögelangrepp om fuktigheten 

och temperaturen fortsätter att ligga kvar på denna nivå. Fuktkvoten i takstolen är även för 

denna månad för låg för att det ska finnas risk för röta. 

December 

 

Figur 15. Mätvärden för sensorn under december månad. 
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Under tidsperioden december (figur 15) fortsätter den relativa fuktigheten att vara hög (82,4-

96,7%). Temperaturen ligger mestadels över -5°C, men någon gång under denna period 

sjunker den till -7,4°C. De flesta av mätvärdena säger alltså att det finns risk för mögelpåväxt 

om tidsperioden är tillräckligt lång. Fuktkvoten i takstolen pendlar mellan 14,2-16,2%. 

Januari 

 

Figur 16. Mätvärden för sensorn under januari månad. 

Även under januari månad (figur 16) är den relativa fuktigheten hög. Den varierar mellan 84,8 

och 97,5%. Temperaturen varierar mellan -7,7 och 3,8°C. Fuktkvoten i takstolen fortsätter att 

ligga under gränsvärdet för att det ska finnas risk för röta. 
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Februari 

 

Figur 17. Mätvärden för sensorn under februari månad. 

Under februari månad (figur 17) är den relativa fuktigheten över 75% fram till månadens sista 

dag. Temperaturen varierar mellan -11,2-1,2°C. Under stor del av denna månad är det för kallt  

för att det ska finnas någon risk för mikrobiell påväxt. Fuktkvoten i takstolen ligger fortsatt 

under gränsvärdet för att det ska finnas risk för röta.  
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Mars 

 

Figur 18. Mätvärden för sensorn under mars månad. 

Mätvärden för mars visas i figur 18. Den relativa fuktigheten är över 75% i vindsutrymmet de 

14 första dagarna. Temperaturen är låg under denna period den varierar mellan -9,8 och 

1,7°C. Resterande tid av denna månad är relativa fuktigheten under 75% förutom under en 

dag. Temperaturen når som högst 6,2°C. Fukthalten i takstolen sjunker under denna månad 

ner till 10%.  

 

Summering av kallvindens klimat 

Fuktigheten i vindsutrymmet är hög från september till februari. Summeras antalet dagar med 

fuktighet över 75% blir resultatet 158 dagar, det vill säga 22 veckor och 4 dagar, vilket är 

över gränsvärdet 8 veckor. Under denna period är temperaturen låg och därför är förhållandet 

aldrig gynnsamt för att ett mögelangrepp ska kunna ske. Temperaturen är dock över -5°C 

under stor del av perioden med hög relativ fuktighet, så på grund av den långa perioden med 

hög relativ fuktighet så finns en liten risk för att konstruktionen kan drabbas av ett 

mögelangrepp. 

 

Fuktkvoten i takstolen ökar från juli månad fram till januari men  överstiger inte någon gång 

gränsvärdet (20%) vilket medför att det inte finns någon risk för att det ska ske ett rötangrepp 

i takkonstruktionens bärande del. 
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5.2.  Väderfaktorernas påverkan 

Mätvärde under ett år 

Generella värde 

Generellt sett har kallvinden en högre temperatur, 𝑇, och lägre relativ fuktighet, 𝑅𝐹, än 

utomhusluften. Snittvärde för ett år för dessa storheter visas i tabell 4. 

Tabell 4. Snittvärde för ett år för relativ fuktighet och temperatur utomhus och på kallvind. 

Kallvind Utomhus 

Temperatur (°C) Relativ fuktighet (%) Temperatur (°C) Relativ fuktighet (%) 

7,75 73,01 6,89 76,06 

 

Under ett år blåser det från väst flest dagar, 168, och minst från öst vid den aktuella 

byggnaden. Vindhastigheten, 𝑆, är i snitt högst från väster och lägst från söder. Exakta värde 

presenteras i tabell 5. 

Tabell 5. Antal dagar det blåser från väderstrecken väst, norr, söder och öst, samt snitthastigheten från respektive 

väderstreck.  

 V N S Ö 

Antal dagar 168 122 37 31 

Snitthastighet 

(km/h) 

4,52 4,03 3,46 3,77 

 

Relativ fuktighet och temperatur 

Relativ fuktighet och temperatur påverkar i den meningen att kallvinden följer generellt de 

förhållande som råder utomhus. En ökning av relativa fuktigheten utomhus leder till en 

höjning av relativa fuktigheten på kallvinden och en sänkning utomhus leder till en sänkning 

på kallvinden. Samma sak gäller för temperaturen. Den exakta skillnaden mellan dem varierar 

dock från dag till dag, vilket visas i figur 19. I figur 20 visas hur variationen i relativ fuktighet 

och temperatur sker under fem dygn, då med mätvärden för var tredje timme och därmed 

visas hur de varierar under ett dygn. Det som tydligt visas i figuren är att när temperaturen 

sjunker under natten höjs den relativa fuktigheten både utomhus och på kallvinden och på 

dagen när temperaturen höjs sjunker den relativa fuktigheten. Variationen är större utomhus 

än på kallvinden.  
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Figur 19. Årsvariation i relativ fuktighet och temperatur på kallvinden och utomhus. 

 

Figur 20. Temperaturens  och relativa fuktighetens variation under 4 dygn, mätvärde var tredje timme. 
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Vindriktning 

Oberoende av vindhastigheten så är det störst skillnad i temperatur, ∆𝑇,  mellan kallvinden 

och utomhus, när det blåser från söder men också högst fukttillskott i snitt, ∆𝑓, och högst 

negativ skillnad i relativ fuktighet, ∆𝑅𝐹. Vind från väster leder till lägst skillnad i 

temperatur, ∆𝑇, och störst totalt fukttillskott, 𝐹. Vind från norr bidrar till störst skillnad i 

minskad relativa fuktighet, ∆𝑅𝐹 och lägst fukttillskott både i snitt, ∆𝐹,  och totalt, 𝐹. Vind 

från öster bidrar till näst störst skillnad i minskad relativa fuktighet, ∆𝑅𝐹, näst störst skillnad i 

temperatur, ∆𝑇, och bidrar till ett negativt fukttillskott precis som vind från norr. Exakt data 

för alla väderstreck presenteras i tabell 6. 

Tabell 6. Vindriktningens påverkan på kallvindens klimat oberoende av vindhastigheten. 

 V N S Ö 

Temperaturskillnad 

∆𝑇 (°C) 

0,18 0,20 0,33 0,23 

Totalt fukttillskott 

𝐹 (g/m3) 

2,73 -4,63 0,81 -0,47 

Snittfukttillskott   

∆𝐹 (g/m3) 

0,02 -0,04 0,02 -0,02 

RF-skillnad ∆𝑅𝐹 

(%) 

-0,59 -0,96 -0,59 -0,82 

 

Vindhastighet och vindriktning 

Det blåser olika hårt från olika riktningar och därför påverkar vindriktningen med hänsyn till 

vindhastigheten olika om bara vindriktningen analyseras. Detta på grund av att 

vindhastigheten styr graden av ventilationsflödet till kallvinden. Exempelvis så påverkar vind 

från väst mer då den har en högre snittvindhastighet. Detta är även den verkliga påverkan från 

de olika vindriktningarna då det generellt blåser olika hårt från olika riktningar beroende på 

vart man befinner sig. Vindriktningen söder bidrar till störst skillnad i temperatur, ∆𝑇, och 

minst skillnad i minskad relativ fuktighet, ∆𝑅𝐹. Vind från norr bidrar till lägst skillnad i 

temperatur, ∆𝑇, men störst skillnad i minskad fukttillskott, både i snitt, ∆𝐹,  och totalt, 𝐹. 

Vind från norr leder också till störst minskad skillnad i relativ fuktighet, ∆𝑅𝐹. Vind från 

väster bidrar till störst totalt fukttillskott, 𝐹. Vind från öster bidrar till näst störst skillnad i 

minskad relativa fuktighet, ∆𝑅𝐹, näst störst skillnad i temperatur, ∆𝑇 och bidrar till ett 

minskat fukttillskott precis som vind från norr. Exakta värden finns i tabell 7. 



  

 47 

Tabell 7. Vindriktningens påverkan på kallvindens klimat med hänsyn till vindhastigheten. 

 V N S Ö 

Temperaturskillnad 

∆𝑇 (°C) 

0,83 0,79 1,14 0,85 

Totalt fukttillskott 

𝐹 (g/m3) 

12,35 -18,68 2,81 -1,79 

Snittfukttillskott   

∆𝐹 (g/m3) 

0,07 -0,15 0,08 -0,06 

RF-skillnad ∆𝑅𝐹 

(%) 

-2,65 -3,87 -2,05 -3,10 

 

Nederbörd 

I snitt över ett år är relativa fuktigheten lägre och temperaturen högre på kallvinden än 

utomhus, men de dagar då det är nederbörd är skillnaden mellan dem markant mindre. De 

dagar det inte är nederbörd är skillnaden större. Detta presenteras i tabell 8. 

Tabell 8. Snittvärde för ett år för relativ fuktighet och temperatur utomhus och på kallvind i relation till när 

nederbörd råder, i relation till när det inte sker någon nederbörd och till totala årssnittet. 

 Kallvind Utomhus 

 Temperatur 

(°C) 

Relativ 

fuktighet (%) 

Temperatur 

(°C) 

Relativ 

fuktighet (%) 

Årssnitt 7,75 73,01 6,89 76,06 

Vid nederbörd 9,53 78,01 8,91 79,76 

Inte nederbörd 8,13 70,85 7,10 74,67 

 

Mätvärde beroende på årstid 

För att se hur vindriktning med hänsyn till vindhastighet påverkar kallvindens klimat 

beroende av årstid har mätvärde tagits fram för varje årstid.  

 

Generella värden 

Som givet är temperaturen både utomhus och på kallvinden högst på sommaren och lägst på 

vintern. Relativa fuktigheten är högst på vintern och lägst på sommaren. Skillnaden i relativ 

fuktighet är störst på sommaren och minst på hösten. Generellt så har kallvinden en lägre 

relativ fuktighet än utomhusluften men på hösten är skillnaden nära noll. Störst skillnad i 
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relativ fuktighet mellan utomhus och kallvinden är det på sommaren.  Exakta mätvärden 

presenteras i tabell 9. 

Tabell 9. Snittvärde för varje årstid för relativ fuktighet och temperatur utomhus och på kallvind. 

Årstid Kallvind Utomhus 

 Temperatur 

(°C) 

Relativ 

fuktighet (%) 

Temperatur 

(°C) 

Relativ 

fuktighet (%) 

Sommar  18,60 57,46 17,39 63,18 

Höst 7,33 83,82 6,88 83,48 

Vinter -1,66 90,55 -2,36 92,11 

Vår 6,33 60,18 5,27 65,49 

 

Resultatet visar att under sommaren blåser det flest dagar från norr men snitthastigheten är 

högst från väst. Under hösten blåser det flest dagar från väst som också har den högsta 

snitthastigheten. Även under vintern blåser det mest från väst men högst snitthastighet är det 

från norr. Under våren blåser det flest dagar från väst och snitthastigheten är även högst från 

väst. Mätvärden presenteras i tabell 10. 

Tabell 10. Antal dagar det blåser från väderstrecken väst, norr söder och öst, samt snitthastigheten från 

respektive väderstreck för varje månad.  

 V N S Ö 

Antal dagar     

Sommar  31 36 13 11 

Höst 45 33 9 4 

Vinter 56 27 6 0 

Vår 36 26 9 16 

Snitthastighet 

(km/h) 

    

Sommar  4,19 3,81 3,15 3,82 

Höst 4,98 3,70 2,78 0,5 

Vinter 4,32 5,07 4,67 0 

Vår 4,53 3,69 3,78 1,05 

 

 

  



  

 49 

Vindriktning och vindhastighet 

Sommar 

Under sommaren bidrar vind från öst till störst skillnad i temperatur och störst skillnad i 

minskad relativ fuktighet. Vind från norr är den som bidrar till minst skillnad i temperatur och 

bidrar till störst minskad fukttillskott både i snitt och totalt. Vind från syd är den vind som 

bidrar till minst minskad skillnad i relativ fuktighet. Västlig vind bidrar till minst minskat 

fukttillskott i snitt. Exakta mätvärden presenteras i tabell 11. 

Tabell 11. Vindriktningens påverkan på kallvindens klimat med hänsyn till vindhastigheten under sommaren. 

Sommar V N S Ö 

Temperaturskillnad 

∆𝑇 (°C) 

1,45 0,88 1,00 1,85 

Totalt fukttillskott 

𝐹 (g/m3) 

-5,63 -15,33 -2,75 -2,38 

Snittfukttillskott   

∆𝐹 (g/m3) 

-0,18 -0,43 -0,21 -0,22 

RF-skillnad ∆𝑅𝐹 

(%) 

-1,48 -1,42 -1,21 -1,57 

 

Höst 

Resultatet visar att under hösten så är västlig vindriktning den riktning som bidrar till störst 

totalt fukttillskott och minst skillnad i ökad relativ fuktighet. Sydlig ritning är den 

vindriktning som bidrar till störst skillnad i ökad relativ fuktighet och har det högsta ökade 

fukttillskottet i snitt men också störst skillnad i temperatur. Vindriktningen öst bidrar till en 

negativ skillnad i temperatur och fukttillskott vilket ingen annan vindriktning gör. Exakta 

mätvärden finns i tabell 12. 
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Tabell 12. Vindriktningens påverkan på kallvindens klimat med hänsyn till vindhastigheten under hösten. 

Höst V N S Ö 

Temperaturskillnad 

∆𝑇 (°C) 

0,48 0,36 1,17 -0,88 

Totalt fukttillskott 

𝐹 (g/m3) 

11,32 5,52 5,21 -0,49 

Snittfukttillskott   

∆𝐹 (g/m3) 

0,25 0,17 0,58 -0,12 

RF-skillnad ∆𝑅𝐹 

(%) 

0,07 0,18 1,33 1,75 

 

Vinter 

Under vintern så registreras inga dagar med vindriktning från öster, det är därför storheten är 

noll för mätvärde i kolumnen öst. Sydlig riktning är den som bidrar till störst skillnad i 

temperatur och lägst totalt fukttillskott men är också den enda vindriktning som har ökad 

relativ fuktighet och störst fukttillskott i snitt. Störst minskad relativ fuktighet bidrar 

vindriktningen väst till som också bidrar till störst totalt fukttillskott men minst skillnad i 

fukttillskott i snitt. Nordlig vindriktning är den som bidrar till minst skillnad i temperatur. 

Mätvärden presenteras i tabell 13. 

Tabell 13. Vindriktningens påverkan på kallvindens klimat med hänsyn till vindhastigheten under vintern. 

Vinter  V N S Ö 

Temperaturskillnad 

∆𝑇 (°C) 

0,73 0,56 1,13 0 

Totalt fukttillskott 

𝐹 (g/m3) 

8,59 4,45 1,77 0 

Snittfukttillskott   

∆𝐹 (g/m3) 

0,15 0,16 0,30 0 

RF-skillnad ∆𝑅𝐹 

(%) 

-2,23 -1,04 2,33 0 

 

Vår 

Vårens resultat skiljer sig vad det gäller temperatur från de andra årstiderna, genom att under 

våren bidrar nordlig vind till störst skillnad i temperatur. Lägst skillnad i temperatur är det när 

det blåser från öst. Vind från norr bidrar till störst minskat fukttillskott både i snitt och totalt 
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och även till störst minskad skillnad i relativ fuktighet. Vind från öst är den vind som bidrar 

till minst skillnad i relativ fuktighet och till störst fukttillskott både i snitt och totalt. 

Mätvärden presenteras i tabell 14. 

Tabell 14. Vindriktningens påverkan på kallvindens klimat med hänsyn till vindhastigheten under våren. 

Vår V N S Ö 

Temperaturskillnad 

∆𝑇 (°C) 

0,91 1,46 1,33 0,15 

Totalt fukttillskott 

𝐹 (g/m3) 

-1,92 -13,33 -1,43 0,22 

Snittfukttillskott   

∆𝐹 (g/m3) 

-0,05 -0,51 -0,16 0,01 

RF-skillnad ∆𝑅𝐹 

(%) 

-3,88 -9,48 -4,30 -0,58 
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6. Diskussion 

6.1. Kallvindens fuktsäkerhet 

Vid analys av mätvärden från kallvindens klimat visade det sig att antalet dagar i sträck med 

relativ fuktighet över 75% är 158 dagar, det vill säga 22 veckor och 4 dagar, vilket är över 

gränsvärdet 8 veckor. Temperaturen är under stora delar av denna period dock låg och inte 

gynnsam för att mögelangrepp ska ske. Jämförs mätvärden av fuktanalysen med figur 3 som 

beskriver sambandet mellan tid, temperatur och relativ fuktighet enligt Hukka och Viitanen 

(1999) så säger det att risken för att ett mögelangrepp ska kunna ske är möjligt men att risken 

är liten. Hukka och Viitanen anger ett något högre kritiskt gränsvärde (ca 78%) för relativ 

fuktighet än både RISE och Träguiden som anger det kritiska gränsvärdet till 75%. Perioden 

med relativ fuktighet över 75% sträcker sig ungefär från september till februari. Under 

perioden är risken störst för ett mögelangrepp i september och oktober på grund av att 

temperaturen är relativt hög, men ändå inte gynnsam, och den relativa fuktigheten är över 

75%. Enligt Träguiden (2003) så är det under denna period även högst andel mögelsporer i 

luften vilket leder till att risken ökar. Kombinationen av relativ fuktighet, temperatur och 

varaktighet visar att den finns en viss risk för mögelangrepp.  

 

Denna byggnads kallvindskonstruktion kan alltså inte anses som en fuktsäker 

konstruktionsdel. Detta är även de resultat tidigare forskning har visat. Både RISE och 

Hagentoft et al. (2014) har visat att en konventionell kallvindskonstruktion inte kan klassas 

som en fuktsäker konstruktion. 

 

6.2.  Utomhusklimatets påverkan på kallvindens klimat 

Resultatet visar att vindriktning och vindhastighet påverkar kallvindens klimat. Kallvindens 

klimat påverkas olika beroende på vilket väderstreck det blåser ifrån och vindhastigheten 

påverkar i viss utsträckning för hur mycket de olika vindriktningarna påverkar. Antalet dagar 

det blåser från de olika riktningarna är avgörande för hur mycket de påverkar, väst och norr är 

de riktningar som påverkar kallvindens klimat mest då under majoriteten av årets dagar blåser 

det från dessa väderstreck. 

 

Vindriktningens påverkan med hänsyn till vindhastigheten 

Under ett år blåser det flest dagar från väst och vindhastigheten är också i snitt högst från det 

väderstrecket. Vind från detta väderstreck är mest ogynnsam då det gäller totalt fukttillskott 
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under ett år. Detta på grund av att det blåser från detta väderstreck flest antal dagar, men 

undersöks snittfukttillskottet så är den fortfarande mest ogynnsam.  

 

Från norr blåser det näst flest dagar och denna vindriktning är mest gynnsam när det gäller 

totalt fukttillskott, fukttillskott i snitt och skillnad i relativ fuktighet. Skillnaden i temperatur 

mellan kallvinden och utomhusluften är dock minst då det blåser från norr men skillnaden i 

minskad relativ fuktighet är ändå störst. Detta innebär att vind från norr är kall, så den sänker 

kallvindens temperatur, men också torr och sänker därmed kallvindens fuktinnehåll och då 

också den relativa fuktigheten.  

 

Vind från syd är den vind som bidrar till störst skillnad i ökad temperatur, men också minst 

skillnad i relativ fuktighet. Detta innebär att vind från syd är varm, så den höjer kallvindens 

temperatur, men också fuktig och höjer därmed den relativa fuktigheten. Den ökade 

temperaturen räcker inte för att kompensera det ökade fuktinnehållet i kallvindens luft när det 

blåser från syd, så den relativa fuktigheten på kallvinden blir hög när det blåser syd. 

 

Vind från norr och syd är alltså motsatserna till varandra. Anledningen till resultatet är att 

vind från norr innehåller kall och torr luft som sedan krockar med kallvindens varmare luft, 

som innehåller mer fukt. Den torra luften från norr ventileras in på kallvinden och därmed 

sänks kallvindens fuktinnehåll och därmed sjunker kallvindens relativa fuktighet. Vind från 

syd är däremot varm och innehåller mycket fukt, när den krockar med kallvindens kallare luft 

höjs fuktinnehållet och därmed höjs kallvindens relativa fuktighet. Det är därmed 

fuktinnehållet i luften som är mest avgörande för kallvindens relativa fuktighet och inte 

temperaturen. För skulle temperaturen vara den mest avgörande skulle resultatet vara tvärtom, 

då en sänkt temperatur skulle öka den relativa fuktigheten och tvärtom.  

 

Vind från öst är gynnsam för kallvindens klimat men inte lika gynnsam som vind från norr 

när det gäller fukttillskott och skillnad i relativ fuktighet. Skillnad i temperatur är dock högre 

när vind från öst råder. När det gäller vind från norr och syd så fastställdes den troliga och 

logiska anledningen till att vind från norr är mer gynnsam än vind från syd beror på att 

nordlig vind är kallare och därmed torrare. Jämförs vind från öst och väst så är västlig vind 

kallare men bidrar till ett högre fukttillskott än vind från öst. Rimligtvis borde den varmare 

luften från öst bidra till ett högre fukttillskott än den kallare västliga vinden. Vad detta kan 
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bero på är oklart, eftersom inget i resultat visar vad detta kan bero på och ingen logisk 

förklaring kan hittas.  

 

Vindriktningens påverkan utan hänsyn till vindhastigheten 

Om ingen hänsyn tas till vindhastigheten utan om det bara undersöks hur vind från olika 

väderstreck påverkar kallvindens klimat blir resultatet lite annorlunda. Tilläggas ska att det 

generellt blåser olika hårt från olika riktningar, så när hänsyn tas till vindhastigheten visar det 

den verkliga påverkan. Detta resultat tas fram för att förstå hur endast de olika 

vindriktningarna påverkar, och därmed få en större förståelse för hur vindriktningen påverkar 

kallvindens klimat. Här undersöks vind från de olika väderstrecken som att det blåste med 

samma snitthastighet från alla riktningar. Då är vind från väst den riktning som bidrar till 

minst skillnad i temperatur istället för norr och också minst skillnad i relativ fuktighet istället 

för söder. Resterande resultat förhåller sig likadant till varandra som om hänsyn tas till 

vindhastigheten. Vind från norr är fortfarande den mest gynnsamma vindriktningen, samtidigt 

som vind från öst är nästan lika gynnsam. På grund av att resultatet av hur de olika 

vindriktningarna påverkar inte påverkas i någon större utsträckning när ingen hänsyn tas till 

vindhastigheten så kan det sägas att vindhastigheten inte har så stor påverkan hur de olika 

vindriktningarna påverkar. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att vind från norr och öst är gynnsam för kallvindens 

klimat medan vind från väst och syd är ogynnsam för kallvindens klimat och att 

vindhastigheten inte påverkar hur de olika vindriktningarna påverkar kallvindens klimat i 

någon större utsträckning. 

 

Vindriktningens påverkan med hänsyn till vindhastigheten för varje årstid 

Vindriktning med hänsyn till vindhastigheten har även analyserats för varje årstid. Sommartid 

så är norr den vindriktning som bidrar till störst minskat fukttillskott både totalt och i snitt och 

är den vind som bidrar till lägst skillnad i temperatur. Detta resultat är samma som vid analys 

av hela året med den skillnaden att den nordliga vinden inte sänker den relativa fuktigheten 

mest under sommaren. Anledningen till detta är att fuktinnehållet i luften ökar exponentiellt 

med temperaturen enligt figur 2 tidigare i rapporten. En ökning av fuktinnehållet vid varmare 

temperaturer bidrar till en mindre ökning av den relativa fuktigheten än vid kallare 

temperatur. På sommaren är kallvindens klimat varmare och innehåller då mera fukt och 
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därmed bidrar inte en sänkning av fuktinnehållet i luften till så stor ändring av den relativa 

fuktigheten som vid kallare temperatur. Exempelvis så påverkar en sänkning av fuktinnehållet 

med 2 g/m3 mycket mera vid 0°C än vid 20°C. Under sommaren är östlig vind den mest 

gynnsamma för kallvindens klimat vad det gäller skillnad i relativ fuktighet. Alla 

vindriktningar är dock gynnsamma för kallvinden under sommaren då alla bidrar till ett 

negativt fukttillskott och minskad relativ fuktighet.  

 

Under vintern är syd den vind som bidrar till kallvindens klimat mest negativt då den bidrar 

till störst skillnad i relativ fuktighet och fukttillskott i snitt. Detta beror på att vinden från syd 

innehåller fuktig luft som försämrar kallvindens klimat. Under denna period är det västlig 

vind som bidrar till störst minskad relativ fuktighet. Fukttillskottet i snitt är ungefär lika för 

både nordlig och västlig vind. Den västliga vinden bidrar till en större ökning av temperaturen 

än den nordliga vinden och därmed en större minskad relativ fuktighet. Vid undersökning av 

ett helt år är förhållandet mellan väst och norr lika som under vintern men vid årsanalysen 

bidrar norr till störst minskad relativ fuktighet. Det är lägre snittemperatur under vintern och 

därmed påverkar en ökning av temperaturen till en större sänkning av den relativa fuktigheten 

än när temperaturen är högre, därav är det den västliga vinden som bidrar till störst minskning 

av den relativa fuktigheten på grund av att vind från väst är varmare.  

 

Vid analys av sommar och vinter stärker det den analys som gjordes för ett helt år om hur de 

olika vindriktningarna påverkar kallvindens klimat. Bland annat varför nordlig vind är 

gynnsam och varför sydlig vind är ogynnsam. Orsaken till detta är att vid analys av dessa två 

årstider så visas det att det ger olika resultat beroende på vilken snittemperatur det är i 

vindsutrymmet under perioden. 

 

Under hösten är det ingen vindriktning som är gynnsam för kallvindens klimat då vind från 

alla vindriktningar bidrar till en ökad skillnad i relativ fuktighet. Under våren är alla 

vindriktningar gynnsamma då de sänker kallvindens relativa fuktighet. Endast vind från öst 

bidrar till ett fukttillskott till kallvinden. Under hösten är den relativa fuktigheten i snitt 

mycket högre än under våren men de har ungefär samma snittemperatur. Detta beror på att det 

under hösten är en högre relativ fuktighet i utomhusluften som kallvinden ventileras med. 
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Resultatets relation till byggnadens konstruktion 

Byggnadens tak har fall väst och öst vilket innebär att åt väst och öst  sitter 

ventilationsöppningarna längs takfötterna i form av en luftspalt som skapas mellan isoleringen 

och underlagstaket med hjälp av en vindavledare. Ventilationsöppningarna mot norr och syd 

sitter i gavlarna i form av en ventil som sitter centrerad högt upp på gaveln. 

Ventilationsöppningarna längs takfoten är sett till yta mycket större än 

ventilationsöppningarna i gavlarna och bör således möjliggöra ett högre ventilationsflöde när 

vind från öst och väst råder. Det finns dock inget i resultatet som tyder på att vind från dessa 

väderstreck påverkar kallvindens klimat mer än vind från syd och norr.  

 

Övriga väderfaktorers påverkan på kallvindens klimat 

Resultatet visar att nederbörd påverkar kallvindens klimat negativt. När det råder nederbörd 

utomhus är skillnaden i temperatur och relativ fuktighet markant mindre än när det inte är 

någon nederbörd. Detta är negativt då den relativa fuktigheten är i snitt högre då det råder 

nederbörd. Detta beror på att kallvinden alltid ventileras med utomhusluft och de dagar då det 

råder nederbörd är utomhusluften dålig att ventilera med, eftersom den innehåller mer fukt 

och har lägre temperatur. När kallvinden ventileras med denna luft så påverkas kallvindens 

klimat negativt. När det däremot inte råder nederbörd så har utomhusluften många dagar bra 

förhållande för att ventilera kallvinden med. Så troligtvis är det inte just nederbörden som 

påverkar kallvindens klimat utan det är nederbördens påverkan på utomhusluften som 

kallvinden ventileras med som påverkas och på så vis påverkas även kallvinden. 

 

Resultatet visar även att kallvinden följer utomhusluftens årsvariation i temperatur och relativ 

fuktighet vilket är naturligt då den ventileras med utomhusluft som varierar under året.  

Det visar även att variationen i temperatur och relativ fuktighet är större under ett dygn 

utomhus än på kallvinden, även fast de generellt följer varandra. Detta beror på att kallvinden 

har ett klimatskal i form av ett tak och ventilationsöppningarna bromsar utomhusluftens flöde 

in till kallvinden och därmed sker inte lika stora variationer. Dock är det alltid en viss skillnad 

mellan utomhusluftens och kallvindens relativa fuktighet och temperatur. Skillnaden avgörs 

av vilka förhållande som råder utomhus, såsom vindhastighet, vindriktning och nederbörd 

enligt tidigare beskrivning. 

 

Vid undersökningen av ett helt år kan resultaten anses ha hög trovärdighet och säkerhet på 

grund av att mätdata är för ett helt år och visar därmed tydliga tendenser hur de olika 
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faktorerna påverkar utan att påverkas nämnvärt av felkällor i mätningen. Tilläggas ska att det 

varit ett fåtal driftstopp i utrustningen under tiden för mätningar. Driftstoppen omfattar 

sensorerna utomhus, främst sensorerna som mäter temperatur och relativ fuktighet. Det har 

även varit ett kort driftstopp under ett fåtal dagar som mäter vindhastighet och vindriktning. 

Under driftstopptiden har mätdata istället tagits från en närliggande väderstation, Karlstads 

flygplats. Dessa data bedöms inte avvika i betydande mening från de mätdata från de sensorer 

som är belägna vid den aktuella byggnaden. Det är dock en liten felkälla i undersökningen.  

 

Vid undersökning av varje årstid så är trovärdigheten inte lika hög som vid undersökningen 

av ett helt år. Detta på grund av att för vissa väderstreck så är antalet dagar med vind få, vilket 

omfattar väderstrecken syd och öst. Exempelvis så blåser det enbart fyra dagar från öst under 

hösten. Resultatet blir då påverkat av vilka förhållande som råder under dessa dagar, till 

exempel om det råder nederbörd dessa fyra dagar skulle resultatet bli missvisande. Det är 

därför svårt att dra någon direkt slutsats av hur vindriktningarna syd och öst påverkar 

beroende på årstid då det inte går att basera en slutsats på så få antal mätvärden.  

 

Det mest oväntade resultatet är att nordlig vind är den mest gynnsamma för kallvindens 

klimat. Det är svårt att tro detta utan att ha resultatet som bakgrund på grund av att nordlig 

vind är kall och det känns som att det skulle påverka kallvindens klimat negativt. Antingen så 

beror det på det resonemang som fördes tidigare i diskussionen eller så har valet av sensor i 

vindsutrymmet en påverkan, då den nordliga sensorn vid takfoten valdes. Detta kan vara en 

felkälla i undersökningen och för att undersöka detta resultat närmare skulle en sensor i södra 

delen av konstruktionen behöva undersökas för att se om det visar ett liknande resultat. 

 

Något som studien inte har tagit hänsyn till är solens påverkan. Solen påverkar kallvindens 

klimat genom att solens strålar värmer upp vindsutrymmet enligt Samuelsson och Hägerhed 

(2006). De dagar då byggnaden utsätts för mycket solstrålning (då det inte är molnigt) så 

kommer kallvinden få en högre temperatur än när det är molnigt. Detta ger då en liten felkälla 

då det blir en missvisning i resultatet då kallvindens klimat relateras till vindriktning och 

vindhastighet. Exempelvis om det blåser från öst och byggnaden exponeras för mycket solljus 

så kommer resultatet bli olikt om det skulle vara molnigt den dagen. På grund av att studien är 

baserad på snittvärde över en längre tidsperiod och att det inte finns någon koppling mellan 

vilken vindriktning som råder och byggnadens exponering av solstrålning anses detta inte 

påverka resultatet i betydande mening. 
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I fuktanalysen fastställs att det finns en viss risk för att kallvindskonstruktionen ska drabbas 

av ett mögelangrepp och konstruktionen kan därmed inte anses som fuktsäker. Med hjälp av 

analysen av vad som orsakar kallvindens dåliga klimat kan förslag ges på vilka ändringar i 

konstruktionen som är lämpliga att vidta för att förbättra kallvindens klimat. Vid analys av 

vad som orsakar kallvindens dåliga klimat fastställs att det är främst västliga och sydliga 

vindar som är ogynnsamma för kallvindens klimat. Att endast ventilera kallvinden med den 

bra luften från öst och nord är inte lösningen på problemet. Detta skulle troligen resultera i att 

vindsutrymmet ventileras med bättre luft men det skulle också troligen resultera i att 

genomströmningen av luft försämras och därmed riskeras att vissa delar inte alls ventileras 

och därmed öka risken för mögelangrepp i dessa delar. Detta är alltså ingen bra lösning på 

problemet. 

 

Det visade sig också i analysen att under hösten är inte vind från något väderstreck gynnsamt 

att ventilera vindsutrymmet med och att under denna period löper vindsutrymmet störst risk 

att drabbas av ett mögelangrepp. En åtgärd som då är lämplig att göra är att inte ventilera 

vindsutrymmet under hösten. Detta skulle troligen resultera i att kallvinden skulle få ett bättre 

klimat och att risken för att ett mögelangrepp ska ske skulle minska. Denna lösning innebär 

dock en del konsekvenser och risker. Dels innebär det att konstruktionen måste ändras, om det 

skulle utföras på ett redan befintligt hus, och en väl fungerande teknisk lösning måste till för 

att det ska fungera i praktiken. För att detta skulle bli möjligt går det inte att ha 

ventilationsöppningar längs takfoten, då lösningen troligen skulle bli allt för dyr och krånglig 

för att det skulle fungera att ha en stängningsbar öppning längs takfoten. Att då istället ta bort 

ventilationen längs takfoten kan innebära att ventilationen inte blir tillräcklig, när kallvinden 

ska ventileras, och därmed ökar risken för ett mögelangrepp. En annan risk är att den 

mänskliga faktorn kommer spela in, eftersom det krävs av den som förvaltar byggnaden att 

den kommer ihåg att stänga ventilationsöppningarna i rätt tid och att komma ihåg att öppna 

dem. Stängs de i fel tid när det finns mycket fukt i vindsutrymmet ökar risken för att ett 

mögelangrepp ska ske. Denna lösning har alltså en hel del risker vilket gör denna lösning 

osäker.  

 

Med bakgrund av Hagentofts et al. (2014) forskningsresultat bedöms den mest lämpade 

lösningen för att öka fuktsäkerheten i vindsutrymmet till att installera styrd ventilation i 

vindsutrymmet. Det är svårt att fastställa exakt vad som orsakar kallvindens dåliga klimat då 



  

 59 

det är en kombination av flera olika faktorer, och därmed är det svårt att föreslå en 

konstruktionsändring som kan lösa problemet.  Att installera en styrd ventilation kommer 

innebära att ett visst ingrepp måste göras på den befintliga konstruktionen genom att täta 

ventilationsöppningarna längs takfötterna vilket kommer medföra en kostnad för ägaren av 

byggnaden. Det kommer även innebära en kostnad för installation och inköp av utrustningen 

samt en framtida liten driftskostnad. Trots den kostnad det innebär anses det vara den bästa 

lösningen för att öka vindsutrymmets fuktsäkerhet på den aktuella byggnaden. 

 

6.3.  Relation till hållbar utveckling 

För att uppnå Sveriges uppsatta miljömål krävs åtgärder. En åtgärd som har vidtagits är att 

ställa högre krav på nybyggda bostäder i Sverige för att minska energianvändningen i 

bostadssektorn då bostadssektorn uppskattas stå för cirka 40% av Sveriges energianvändning 

(Naturvårdsverket 2017). Enligt FEBY motsvarar de nya kraven i BBR25 kraven för att 

klassas som ett lågenergihus. De nya kraven träder i kraft 1 januari 2021 vilket innebär att alla 

bostäder projekterade efter detta datum kommer uppnå lågenergihusstandard. Att öka kraven 

på svenska bostäder är ett nödvändigt steg att ta för att sänka Sveriges energianvändning och 

därmed kunna nå de uppsatta miljömålen då bostadssektorn står för en så stor del av Sveriges 

energianvändning. Lågenergihus är en del i Sveriges väg till att bidra till en hållbar utveckling 

och är en del av lösningen för att sänka bostadssektorns energianvändning.  

 

Att ställa om från att bygga konventionella hus till att bygga lågenergihus är en utmaning för 

den svenska byggmarknaden. Att enbart öka bostädernas isoleringstjocklek utan att ta hänsyn 

till vilka konsekvenser det innebär kommer medföra problem. Det kommer krävas nya 

metoder och större noggrannhet vad det gäller att fuktsäkra konstruktionen då det har visat sig 

att lågenergihus är fuktkänsligare än konventionella hus. Detta på grund av den ökade 

isoleringstjockleken som leder till att konstruktionen blir kallare och därmed fuktkänsligare.  

 

Att bygga lågenergihus är egentligen inget nytt då det har funnits på marknaden under en lång 

tid. Det är dock en minoritet av aktörerna som har utfört arbetet med att bygga och projektera 

lågenergihus och kunskapen inom ämnet är begränsad. Problemet kommer när alla aktörer, 

främst de mindre småhusbyggarna, ska ställa om sin verksamhet och skaffa sig den kunskap 

som krävs för att kunna bygga fuktsäkra hus med lågenergihusstandard. För att fortsätta driva 

den hållbara utvecklingen framåt och undvika att byggnadstekniska fel begås är det viktigt att 
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sprida kunskap och göra de undersökningar som krävs för att få förståelse för vilka 

byggnadstekniska lösningar som är lämpliga vid byggnation av lågenergihus då 

konstruktionen blir känsligare ur fuktsynpunkt.  

 

En konstruktionsdel som har bevisats varit extra känslig för fuktangrepp är 

kallvindskonstruktionen, inte bara på lågenergihus utan på alla typer av hus. Den har dock 

visat sig vara extra känslig när vindsbjälklaget har en tjock isoleringsmängd vilket krävs i ett 

lågenergihus och därmed är kallvinden en extra känslig konstruktionsdel i ett lågenergihus.  

 

Genom att analysera hur utomhusklimatet påverkar klimatet i en kallvindskonstruktion på ett 

lågenergihus har denna studie bidragit till kunskap och förståelse för hur främst faktorerna 

vindriktning och vindhastighet utomhus påverkar kallvindskonstruktionen. Denna studie kan 

bidra till att byggnadstekniska misstag undviks inom branschen genom att ta hänsyn till de 

faktorer som studien visar påverka kallvindens klimat negativt. På så vis bidra till att den 

hållbara utvecklingen inom byggsektorn kan fortsätta.  
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7. Slutsats 

Den aktuella byggnadens kallvindskonstruktion kan inte anses som fuktsäker då analysen 

visar att det finns en liten risk att konstruktionen drabbas av ett mögelangrepp. 

 

Vindriktningen nord och öst påverkar kallvindens klimat positivt sett över ett helt år, medan 

vind från syd och väst påverkar kallvindens klimat negativt. Det råder vind från väderstrecken 

norr och väst majoriteten av årets dagar vilket innebär att vind från dessa riktningar påverkar 

kallvindens klimat mest. 

 

Vindhastigheten påverkar inte resultatet i betydande mening även fast den har en liten 

påverkan. 

 

Nederbörd påverkar kallvindens klimat i den meningen att utomhusluftens påverkas negativt 

och därmed påverkas även kallvindens klimat negativt av nederbörden då vindsutrymmet 

ventileras med utomhusluften. 

 

Temperaturen och relativa fuktigheten på kallvinden varierar med de förhållanden som råder i 

utomhusluften sett till ett helt år. Sjunker den relativa fuktigheten utomhus sjunker den även 

på kallvinden och tvärt om, samma sak gäller för temperaturen. Variationen i temperatur och 

relativ fuktighet är större utomhus än i vindsutrymmet under ett dygn. 

 

Framförallt under sommar och vår är det gynnsamt att ventilera kallvinden med utomhusluft 

medan under hösten försämras kallvindens klimat generellt av att ventileras med utomhusluft. 

 

Den åtgärd som bedöms vara mest lämplig att göra sett till vad som orsakar kallvindens 

fuktiga klimat är att installera styrd ventilation i vindsutrymmet. 
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respons under hela arbetet. Jag vill även tacka Fredrik Wikström som låtit mätutrustning 

placeras i och vid hans hus som har varit grunden för att detta arbete kunnat utföras.  



  

 63 

9. Referenser 
 

Ahrnens C, Boglund E,  (2007). Fukt på kallvindar - en kartläggning av småhus i Västra 

Götalands län. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://documents.vsect.chalmers.se/CPL/exjobb2007/ex2007-011.pdf [2018-01-29] 

 

Boverket (2009). Så mår våra hus. [Elektronisk] Tillgänglig: 

https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/avslutade-uppdrag/sa-mar-vara-hus/ [2018-01-

29] 

 

Boverket. (2010). God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för fukt och mögel. 

[Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/betsi-fukt-och-mogel.pdf 

[2018-01-29] 

 

Boverket (2014). Välj ventilationssystem när du bygger eller renoverar. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/valj-

ventilationssystem/ [2018-02-02] 

 

Boverket (2017) Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.boverket.se/sv/lag--

ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/ [2018-01-29] 

 

Energimyndigheten (2009). Att tilläggsisolera hus – fakta, fördelar och fallgropar. 

[Elektronisk] Tillgänglig: https://energimyndigheten.a-

w2m.se/ResourceComment.mvc?resourceId=2829 [2018-02-02] 

 

FEBY (2017). Kravspecifikation för energieffektiva byggnader. Bostäder och lokaler. Orsaker 

till tryckskillnader. [Elektronisk] Tillgänglig: http://www.feby.se/images/Rapporter/2017-11-

22_FEBY18.pdf  [2018-02-23] 

 

Fuktsäkra byggnader, (u,d). Orsaker till tryckskillnader. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.fuktsakerhet.se/sv/luft/tryck/Sidor/default.aspx [2018-02-02] 

 

http://documents.vsect.chalmers.se/CPL/exjobb2007/ex2007-011.pdf
https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/avslutade-uppdrag/sa-mar-vara-hus/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
https://energimyndigheten.a-w2m.se/ResourceComment.mvc?resourceId=2829
https://energimyndigheten.a-w2m.se/ResourceComment.mvc?resourceId=2829
http://www.feby.se/images/Rapporter/2017-11-22_FEBY18.pdf
http://www.feby.se/images/Rapporter/2017-11-22_FEBY18.pdf
http://www.fuktsakerhet.se/sv/luft/tryck/Sidor/default.aspx


  

 64 

Hagentoft, C-E. (2003). Vandrande fukt och strålande värme: Så fungerar hus. 

Studentlitteratur AB [2018-01-29] 

 

Hagentoft, C-E, et al.  (2014). Slutrapport för projektet: Riskanalyser för ventilerade 

kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Formas-BIC 11 [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/213a85da-36f8-438a-8053-

e7a5e2740af7/FinalReport/SBUF%2012438%20Slutrapport%20Riskanalyser%20f%C3%B6r

%20kallvindskonstruktioner.pdf [2018-02-05] 

 

Hukka, A och Viitanen, H (1999), A mathematical model of mould growth on wooden 

material. Wood Science and Technology. 33 (6) 475-485. 

  

NE (u.d.a) Nationalencyklopedin. Luftfuktighet.  [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/luftfuktighet [2018-01-29] 

 

 NE (u.d.b) Nationalencyklopedin. Fukttransport.  [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fukttransport [2018-01-29] 

 

Naturvårdsverket (2017). Energieffektivisering i bostäder och lokaler. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Uppdelat-efteromrade/Energi/Energieffektivisering/Bostader-och-lokaler/ [2018-01-

29] 

 

Netatmo (u.d.). How do I calibrate my modules? [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.netatmo.com/helpcenter/weather/1/application-and-notifications/5/how-do-i-

calibrate-my-modules/46 [2018-02-08] 

 

Nilsson, P. (2009). Fuktrisker i kallvindsutrymmen - problem och förbättringsmetoder. 

Kungliga Tekniska Högskolan. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:423884/FULLTEXT01.pdf [2018-01-29] 

 

OmniSense. (u.d.) S-10 Wireless T, %RH, WME Sensor. .  [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://shop.omnisense.com/s-10-wireless-t-rh-wme-sensor [2018-02-06] 

 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/213a85da-36f8-438a-8053-e7a5e2740af7/FinalReport/SBUF%2012438%20Slutrapport%20Riskanalyser%20f%C3%B6r%20kallvindskonstruktioner.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/213a85da-36f8-438a-8053-e7a5e2740af7/FinalReport/SBUF%2012438%20Slutrapport%20Riskanalyser%20f%C3%B6r%20kallvindskonstruktioner.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/213a85da-36f8-438a-8053-e7a5e2740af7/FinalReport/SBUF%2012438%20Slutrapport%20Riskanalyser%20f%C3%B6r%20kallvindskonstruktioner.pdf
https://www.netatmo.com/helpcenter/weather/1/application-and-notifications/5/how-do-i-calibrate-my-modules/46
https://www.netatmo.com/helpcenter/weather/1/application-and-notifications/5/how-do-i-calibrate-my-modules/46
http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:423884/FULLTEXT01.pdf
https://shop.omnisense.com/s-10-wireless-t-rh-wme-sensor


  

 65 

RISE Research Institute of Sweden (u.d). Uteluftsventilerade vindsutrymmen över 

vindsbjälklag. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.sp.se/sv/units/risebuilt/energy/eti/Documents/Uteluftsvent%20vindar.pdf [2018-

01-30] 

 

SMHI (2012) Temperatur. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/temperatur-1.3843 [2018-02-15] 

 

SMHI (2013) Luftfuktighet. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910 [2018-01-29] 

 

Samuelsson, I och Hägerhed, L (2006) Kalla vindar – problem och förbättringar. Bygg och 

teknik 4/06. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

 https://www.sp.se/sv/units/risebuilt/energy/eti/Documents/Kalla%20vindar.pdf [2018-01-29] 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2005). Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt 

på byggmaterial. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.fuktsakerhet.se/sv/fakta/Documents/SP_RAPP_2005_11.pdf [2018-01-30] 

 

Tobin L, och Samuelsson I, (2004) Hur ska vindar ventileras? Bygg och teknik 4/04. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/Publikationer/Bygg-

Teknik/4_04_17.pdf [2018-01-230] 

 

Träguiden (2003). Mikroorganismer. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-egenskaper-och-

kvalitet/bestandighet1/mikroorganismer1/ [2018-01-30] 

 

Träguiden (2017). Mikroorganismer. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.traguiden.se/om-

tra/byggfysik/fukt/fukt/fukttransport-och-fuktupptagning/?previousState=1 [2018-02-02] 

 

Villa Varm (u.d. a) Det här är Villa Varm. . [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://villavarm.se/kontakta-oss/om-villa-varm/ [2018-02-08] 

 

https://www.sp.se/sv/units/risebuilt/energy/eti/Documents/Uteluftsvent%20vindar.pdf
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/temperatur-1.3843
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910
https://www.sp.se/sv/units/risebuilt/energy/eti/Documents/Kalla%20vindar.pdf
http://www.fuktsakerhet.se/sv/fakta/Documents/SP_RAPP_2005_11.pdf
http://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/Publikationer/Bygg-Teknik/4_04_17.pdf
http://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/Publikationer/Bygg-Teknik/4_04_17.pdf
https://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-egenskaper-och-kvalitet/bestandighet1/mikroorganismer1/
https://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-egenskaper-och-kvalitet/bestandighet1/mikroorganismer1/
https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/fukt/fukt/fukttransport-och-fuktupptagning/?previousState=1
https://www.traguiden.se/om-tra/byggfysik/fukt/fukt/fukttransport-och-fuktupptagning/?previousState=1
https://villavarm.se/kontakta-oss/om-villa-varm/


  

 66 

Villa Varm (2018) Villa Varms välisolerade väggar och tak. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://villavarm.se/lagenergihus/vaggar-och-tak/ [2018-02-08] 

https://villavarm.se/lagenergihus/vaggar-och-tak/


  Bilaga 

 

 

1 

Bilagor 

Bilaga 1. Mättnadsånghalt för vattenånga i luft. 

 
  



  Bilaga 

 

 2 

Bilag 2. Snittemperaturer i Sverige. 

 


	1. Inledning
	1.1. Bakgrund
	1.2. Syfte
	1.3. Mål
	1.4. Problemformulering
	1.5. Metod

	2. Teoretisk bakgrund
	2.1. Fukt
	2.2. Mögel- och rötsvampar
	2.3. Kallvind
	2.4. Tidigare forskning
	2.5.  Så fungerar styrd ventilation

	3. Information om huset vars kallvind ska undersökas
	3.1. Konstruktion

	4. Utförande av analysen
	5. Resultat
	5.1.  Kallvindens klimat och fuktsäkerhet
	5.2.  Väderfaktorernas påverkan

	6. Diskussion
	6.1. Kallvindens fuktsäkerhet
	6.2.  Utomhusklimatets påverkan på kallvindens klimat
	6.3.  Relation till hållbar utveckling

	7. Slutsats
	8. Tackord
	9. Referenser

