KTH Byggvetenskap

Väg och Vatten
Kungliga Tekniska Högskolan

FUKTRISKER I KALLVINDSUTRYMMEN PROBLEM OCH
FÖRBÄTTRINGSMETODER
Moisture in attics – risk analysis and methods for improvement
Examensarbete i byggnadsteknik
No 388
Byggvetenskap
2009 07 01
Peter Nilsson

Handledare
Folke Björk, KTH Byggvetenskap
Fredrik Gränne, NCC

Förord
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av NCC där uppdragsgivarna har varit Mats
Öberg och Fredrik Gränne. Handledarna är Fredrik Gränne, NCC och Folke Björk,
institutionen för byggvetensakap på Kungliga Tekniska Högskolan.
Folke Björk är även examinator.
Ett stort tack utfärdas till handledarna för deras synpunkter under arbetets gång.
Författaren vill även tacka Daniel Blomqvist som bistått med mätutrustning för
temperatur- och fuktmätningar.

Tack också till Carl-Eric Hagentoft som delat med sig av intressanta fukt- och
temperaturmätvärden från ett testhus med styrd ventilation.

Stockholm, juni 2009
Peter Nilsson

Abstract
This work has been executed with two aims. The first aim was to investigate different types of
solutions to achieve a dryer climate in cold attics. The second aim was to perform
temperature- and relative humidity measurements in some of NCC’s cold attics to see if there
is any risk for mould growth. Climate data from a house that uses controlled ventilation in the
attic have also been evaluated, to see the effects of this type of technical solution.
With today’s well insulated attics the climate is getting increasingly more like the outdoors.
This means an even lower temperature and higher relative humidity levels in the attics, which
increases the risk of mould growth on the roof underlayment and on the roof trusses. If damp
air leaks up from the living areas to the attic it can mean high levels of condensation and
mould problems. Even in new buildings with very closed attics problems with moisture can
occur. The temperature on the roof underlayment can sometimes reach below the air
temperature in the attic with condensation as a result. This is because of night emissivity at
clear and cold nights.
The technical solutions that deals with this different problems and that has been written about
is reduced ventilation, insulation of the roof underlayment, diffusion open underlayment and
adaptive ventilation.
At reduced ventilation humid outdoor air is closed out while the temperature in the attic
increases. At insulation of the roof underlayment the temperature in the attic increases as well
while the effect of night emissivity is being reduced. A diffusion open underlayment allows
moisture through, so that the attic can dry out. At adaptive ventilation fans and ventilation
openings is controlled by a computer that receives climate data from both the attic and
outdoors. In this way the attic is ventilated only when the outdoor air is dryer then the
attic air.
According to the climate data from NCC’s buildings there are no great risk for mould growth
for the period between November 2008 and April 2009 with the exception of one house. This
particular house has a low slope roof with steel sheet cover and less attic volume, unlike the
other houses, that have concrete tile roofs and bigger attic spaces. This means that the attic is
more sensitive to night emissivity. Since the roof also has a low slope, snow can remain and
cool down the attic.
Climate data from the house that uses adaptive ventilation shows a reduction of the relative
humidity in the attic by 5-10 %. This type of solution would be an option for reduction of
moisture content in the attic with the low slope.
Finally, more research of different types of solutions for a dryer attic climate should be done.
There are much more to learn about how to design a mould proof cold attic!

Sammanfattning

Detta examensarbete har genomförts med två syften. Det ena var att undersöka olika tekniska
lösningar för få ett torrare klimat i kallvindsutrymmen. Det andra var att genomföra
temperatur- och fuktmätningar i några av NCCs flerfamiljshus för att undersöka om det finns
risk för mögel i de olika kallvindsutrymmena. För att se effekterna av en teknisk lösning så
har även mätvärden från ett projekt där styrd ventilation använts i vindsutrymmet utvärderats.
Med dagens välisolerade vindsbjälklag blir klimatet på vindsutrymmet allt kallare ju mer man
isolerar. Detta innebär en allt högre relativ fuktighet och en allt lägre temperatur, vilket gör
att risken för mögel på underlagstak och takstolar ökar. Läcker det upp fuktig inomhusluft
genom vindsbjälklaget kan det då bli stora kondensmängder på underlagstak och takstol.
Även i nya hus med helt tätt vindsbjälklag kan man få problem. Detta kan bero på
nattutstrålningen vid kalla klara nätter då yttertakets inneryta får en lägre temperatur än
utomhusluften vilket kan leda till skadlig kondens.
De lösningar som behandlats är reducerad ventilation, isolering av underlagstak,
diffusionsöppen underlagstäckning och kontrollerad ventilation.
Vid reducerad ventilation stängs fuktig utomhusluft ute samtidigt som man får ett varmare
klimat i vindsutrymmet. Vid isolering av underlagstaket blir även här vindsutrymmet varmare
samtidigt som man motverkar effekten av nattutstrålning. Ett diffusionsöppet underlagstak
släpper igenom fukt så att vinden kan torka ut. Vid kontrollerad ventilation styrs
ventilationsöppningar och fläktar av en dator som får klimatdata från vindsutrymmet och
utomhusluften via temperatur- och fuktgivare. Vinden ventileras på så vis enbart då
utomhusluften är torrare än vindsluften.
Enligt mätvärdena på vindsutrymmena i NCCs flerfamiljshus finns det ingen större risk för
mögel under perioden november 2008 till april 2009, med undantag för ett hus, som till
skillnad från de andra husen har ett lågt pulpettak med plåt som taktäckning istället för
tegeltakpannor. Detta tak var känsligt för nattutstrålning vilket gjorde att det ofta blev en lägre
temperatur på vinden än utomhus. Eftersom taket även är relativt flackt kan även
kvarliggande snö bidra till en nedkylning av vindsutrymmet.
Mätvärdena från projektet med styrd ventilation visar att lösningen medför en minskning på
med 5-10% i relativ fuktighet på vindsutrymmet. Om denna lösning skulle kunna tillämpas
på huset med flackt pulpettak borde klimatet hamna under riskerna för mögel.
Det bör göras fler klimatmätundersökningar där de övriga tekniska lösningarna används. Det
finns mycket kvar att lära för att kunna bygga en fuktsäker vind.
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Fuktrisker i kallvindar - Problem och förbättringar
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Med dagens välisolerade vindsbjälklag så blir det allt kallare på vinden och temperaturen
blir alltmer likt utomhustemperaturen ju mer man isolerar. I och med att temperaturen
minskar så ökar den relativa fuktigheten och risken för fuktproblem ökar. Har man
samtidigt otätheter i bjälklaget så kan fuktmängder komma upp och kondensera vilket
kan medföra stora problem. Sedan energikrisen på 70-talet så har det lagts mer och mer
fokus på att spara energi vilket har lett till att allt högre krav ställs på både värmeisolering
och lufttäthet i byggnader. Tjockleken på isoleringen på vindsbjälklagen har ökats alltmer
och istället för en skorstensstock som värmer upp vinden har man gått över till
fjärrvärme. Därmed har man fått ett kallare klimat vilket leder till högre luftfuktighet och
ibland även kondens. I äldre befintliga hus så har tilläggsisolering blivit mer och mer
vanligt. Detta i kombination med ett otätt vindsbjälklag resulterar ofta i att mycket
kondens fälls ut och skadar takkonstruktioner. Även i nya hus med ett helt tätt
vindsbjälklag och ingen läckage utifrån så kan man få problem. Detta kan bero på
nattutstrålningen vid kalla och klara nätter då yttertakets inner-yta får en lägre temperatur
än uteluften vilket leder till ökad luftfuktighet och kondens.

1.2

Syfte

Syftet med detta examensarbete är att gå igenom alla de olika tekniker som finns för att
minska fuktriskerna i kalla vindar och se hur några av dem skulle kunna appliceras på
NCCs plattform för flerfamiljshus. Fukt- och temperaturmätningar på projekt där dessa
förbättringstekniker används kommer att genomföras för att se hur resultaten motsvarar
det som kommit fram i olika forskningsrapporter.
Även mätningar på några av NCC’s befintliga flerfamiljshus kommer att genomföras för
att se hur väl vindslösningarna fungerar och om risk för mögelangrepp finns.

1.3 Avgränsningar
Omfattningen av detta exjobb sträcker sig från november 2008 tom april 2009 och det är
inom detta tidsintervall mätningarna har genomförts. Det hade varit önskvärt att se
klimatvariationer över ett längre tidsperspektiv där även hösten, som är en minst lika
kritisk period som vintern, ingick i mätperioden.
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2 Fukt och ventilation
Det finns i huvudsak tre olika fuktkällor som kan ställa till med problem på en kallvind.
Fukt kan komma inifrån i form av fuktkonvektion och diffusion, fukt utifrån kan komma
in i form av nederbörd och fuktig luft, fukt kan också avges till vinden i form av byggfukt
vid t.ex. uttorkning av ett vindsbjälklag av betong, fuktiga takstolar osv. Se figur 1.

Figur 1.

Fukttransporter i en kallvind.
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Fukt inifrån
Denna typ av fukt går relativt enkelt att undvika vid nybyggnad om man ser till att bygga
tätt och inte slarva med tätning av genomförningar, skarvar och dyl. På senare tid då
alltmer tätare konstruktioner har efterfrågats pga. energisbesparingsskäl så har man blivit
relativt bra på att bygga täta vindsbjälklag. I befintliga hus kan dock lufttätheten vara
mycket sämre. Vid en tilläggsisolering av ett sådant hus måste man först se till att
vindsbjälklaget är tätt.
Byggfukt
För att skydda sig mot denna typ av fukt är det viktigt att skydda byggnadsmateriel mot
regn vid t.ex. lagring på arbetsplats. Detta gäller främst organiska material såsom
takstolar, råspont, reglar osv.
Ett nygjutet vindsbjälklag kommer att avge en stor mängd fukt innan det har torkat ut.
För att denna fukt inte ska komma in i vindsutrymmet lägger man en ångtät plastfolie
under bjälklagsisoleringen så att fukten torkar ut nedåt mot byggnadens varma del istället
för uppåt mot vinden. Ångspärren säkerställer även att fuktig inomhusluft inte läcker
igenom otätheter i vindsbjälklaget.
Byggfukt kan även komma upp inifrån huset om man inte har sett till att skilja
vindsutrymmet från de underliggande våningarna under byggtiden(en öppen vindslucka
t.ex.)
Fukt utifrån
Fukt kan komma in i vindsutrymmet i form av nederbörd och fuktig utomhusluft. Här är
det naturligtvis viktigt med ett tätt tak och täta skarvar vid genomföringar genom taket
osv. Är vinden utomhusventilerad kommer vindsklimatet att vara i stort sett samma som
utomhusluften. Är det ett väldigt fuktigt utomhusklimat under lång tid kan
träkonstruktioner ta skada. En annan sak som kan hända är att taket får en lägre
temperatur än utomhusluften vilket kan medföra att fukt fälls ut i form av kondens. Detta
kan ske vid kalla klara nätter då det blir en nattutstrålningseffekt.

2.2 BBR om fukt.
Det kritiska fukttillståndet för ett byggmaterial där mögel och bakterier kan växa, skall
vara ”väl undersökta och dokumenterade”. I annat fall ska en relativ fuktighet på 75 %
användas som kritiskt fukttillstånd. (BFS 2006:12)
SP har på Boverkets uppdrag gått igenom litteraturuppgifter om kritiska fukttillstånd för
mögelangrepp och sammanfattat dessa enligt tabellen nedan.
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Materialgrupp
Trä och träbaserade material
Gipsskivor med pappytor
Mineralullsisolering
Cellplastisolering (EPS)
Betong

Kritiskt fukttillstånd(%RF)
75-80
80-85
90-95
90-95__________
90-95

BBR ger några allmänna råd för att klimatet på vinden ska hamna under dessa nivåer.
Allmänt råd: Vindsutrymmen över värmeisolerade vindsbjälklag bör anordnas så att
fukt inte orsakar tillväxt av mögel och svampar. Vindsutrymmet skall, om det inte är
uppenbart onödigt, kunna inspekteras i sin helhet (BFS 2006:12).
Lufttäthet: För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens
klimatavskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är risken
för fuktkonvektion störst i byggnadens övre delar, dvs. där det kan råda invändigt
övertryck(BFS 2006:12).
Lufttätheten är en mycket viktig aspekt hos kallvindar. Normalt sett råder ett övertryck i
den övre delen av en byggnad. Därför kan den minsta otätheten medföra en stor
fuktkonvektion till vinden och orsaka stora skador. En väl utförd ångspärr på ovansidan
av ett betongbjälklag är därför att föredra, då kan även byggfukten vid nyproduktion
transporteras inåt mot husets varma del.
Yttertak: Om taktäckning sker med material som kan skadas av is bör detta beaktas vid
utformningen av taket). Vid val av material och detaljutformning för yttertak bör hänsyn
tas till taklutningen (BFS 2006:12).
Vid taktäckning av betongpannor bör lutningen minst vara 14°. Plåttak, som är en tätare
konstruktion än betongpannor bör ha en taklutning på minst 5.7°(AMA)

Dessa åtgärder innebär dock inte automatiskt att den relativa fuktigheten i en kallvind
vind hamnar under de kritiska nivåerna ovan. Speciellt inte om den är uteluftsventilerad
och om träytorna inte är varmare än uteluften, vilket de ofta inte är. De högsta nivåerna är
under hösten, fast eftersom det då också råder en låg temperatur(kall luft kan inte lagra
lika mycket fukt som varm) måste man även ta hänsyn till hur RF och temperatur
samverkar. I figur 2 visas ett samband som Hannu Viitanen Juha Vinha tagit fram med
hjälp av fälttester och laborativa experiment(Hukka och viitanen, 1999). De kritiska
fuktnivåerna gäller om varaktigheten hos fuktbelastningen är under tre månader eller
längre.
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Figur 2. Förväntad mögelpåväxt vid olika RF-värden och temperaturer efter 3 månaders exponering.
(Viitanen, 1996)

Index för M, mögelindex anges nedan:
1- En aning mögelpåväxt (synbart i mikroskop)
2- Måttlig påväxt på mer än 10 % av träytorna(synbart i mikroskop)’
3- En aning mögelpåväxt(synbart för blotta ögat)
4- Synbart mögel täcker mer än 10 % av träytorna.
5- Mer än 50 % är täckt av mögel

Säkerhetsmarginalen mot mögelpåväxt blir i en uteluftsventilerad vind väldigt liten och
under en kall och klar natt finns stor risk att kondens fälls ut.

Ventilation av vindsutrymmet.
De flesta hus idag har ett kallt tak, dvs. ett välisolerat vindsbjälklag, uteluftsventilerad
vind och ett brant, vattenavledande yttertak. För att en sådan konstruktion ska fungera
tillfredställande fuktmässigt måste man försäkra sig om att yttertaket håller tätt,
vindsbjälklaget är lufttätt och att det råder undertryck inomhus. Dessa egenskaper
förhindrar skadlig konvektion som är en vanlig skadeorsak.
Förut ventilerade man vindarna för att förhindra snösmältning på taket. Nuförtiden har
man i regel så välisolerade vindsbjälklag att värme inte längre läcker upp och värmer upp
taket. Ventilationen av vinden är alltså inte längre nödvändig för att förhindra
snösmältning. Trots detta har man inte minskat ventileringen utan kanske snarare ökat
den med motiveringen att ventilera bort fukt. Under den kallare delen av året finns det
knappt någon vits med detta eftersom kall luft inte har någon fuktupptagningsförmåga. I
de fall då det har uppkommit mer omfattande skador på vinden i form av rötskador och
blånad så har fuktig inneluft eller regnvatten läckt in. För att ventilera bort sådan fukt
krävs det mycket speciella uteluftsförhållanden. Ventilationen blir snarare till en nackdel
eftersom fuktig uteluft kommer in och kyler ner vinden. Är det dessutom en kall klar
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vinternatt så kan taket kylas ner under daggpunkten för luften och fukt kan kondensera på
yttertakets insida.
Uteluftsventilerade vindar med ett välisolerat vindsbjälklag är alltså en fuktkänslig
konstruktion. Läcker fuktig inomhusluft upp via otäta luckor, genomföringar eller
skorstensstockar kan kondens uppstå med allvarliga skador som följd. Även små otätheter
kan skapa problem. Problem som kan uppstå är mögeltillväxt, missfärgningar och i
allvarliga fall även rötskador, framförallt på underlagstaket. Mögeltillväxt kan även
drabba saker som lagras på vinden, t.ex. resväskor och kartonger.
Tilläggsisolerar man ett befintligt vindsutrymme kan fuktskador till synes oförklarligt
uppstå utan att fukttillförseln ökats. Orsaken till detta är att innan tilläggsisoleringen var
vindsutrymmet varmare och blev därför inte skadat av ett begränsat fukttillskott. En lägre
temperatur innebär ett fuktigare klimat samtidigt som luften inte kan ta upp någon
betydlig fuktmängd. Byter man dessutom ventilationssystem eller uppvärmningssystem
kan det innebära skador på vinden. Dels kan ett nytt ventilationssystem orsaka ett
övertryck inomhus gentemot vinden och fuktig luft kan komma upp genom otätheter. Om
skorstenen inte längre är varm blir klimatet kallare med ökad skaderisk som följd. Även
förändrande brukvanor såsom frekvent duschande och fri torkning av tvätt inne ökar
fuktproduktionen och kan indirekt påverka klimatet på vinden.
Efter en fallstudie gjord av SP för ca 14 år sedan visade det sig att det i en oventilerad
vind blir torrare och att den relativa fuktigheten, RF, blir betydligt jämnare under
perioder med kraftiga växlingar i uteklimatet. En förutsättning är att det inte tillförs luft
inifrån genom t.ex. konvektion. Höga toppar i RF till följd av snabba temperaturväxlingar
jämnas ut i den oventilerade, torra vinden. Eftersom det är svårt att garantera att
regnvatten eller fuktig inomhusluft inte läcker in så kan man inte utan vidare täppa till
ventilationen helt. En viss luftväxling bör finnas för att säkerställa en uttorkande effekt
under sommarhalvåret. Dock borde det räcka med en eller ett par gavelventiler.
Sammanfattningsvis så skall dessa punkter vara uppfyllda för att undvika fuktskador på
en välisolerad, kall vind.
•
•
•
•
•

Vindsbjälklaget ska vara lufttätt.
Undertryck inne skall eftersträvas
Yttertaket ska vara tätt så att regnvatten eller yrsnö inte kommer in
Byggfukt ska kunna torka ut utan att skador sker
Läckage från installationer skall undvikas

Detta eliminerar däremot inte helt risken för mögelpåväxt på dagens välisolerade vindar.
Att välja byggnadsmaterial som inte är fuktkänsliga är en lösning men saker som förvaras
på vinden blir fortfarande fuktskadade. För att lösa problemet måste luftfuktigheten
sänkas. Detta kan ske antingen genom att man förändrar konstruktionen eller att man
höjer temperaturen eller avfuktar luften. Ett sätt att höja temperaturen kan vara att minska
ventilationen.( Hur ska vindar ventileras? –Lars Tobin och Ingemar Samuelson, Bygg &
teknik 4/04)
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3 Lösningar för förbättrat klimat på kallvindar.
3.1 Reducerad ventilation och isolering av underlagstak
Ventilationen av dagens vindar välisolerade vindar är mest till för att ventilera bort
eventuell fukt som läcker igenom vindsbjälklaget. Denna ventilering med utomhusluft
kan ställa till problem vid b.l.a. nattutstrålning, dvs. kall och fuktig utomhusluft kommer
in och kondenserar på underlagstaket när detta blir kallare än luften vid en kall, klar natt.
Ett sätt att minska nattutstrålningseffekten kan vara att isolera ovansidan av
underlagstaket. Taket blir därmed varmare och risken för kondens minskar.
Lars-Erik Harderup och Jesper Arfvidsson har i sin rapport Fuktsäkerhet i kalla
vindsutrymmen, 2008 provat att minska ventilationen på ett flerfamiljshus. Ventilationen
vid takfoten reducerades året om. ”kinahatten” vid taknocken täpptes till helt vintertid.
Idén med denna åtgärd är att ta bort fukttillskottet utifrån samt att höja temperaturen på
vinden. Risken med åtgärden är att om fuktig inneluft skulle läcka upp på vinden kan
denna kondensera i stora mängder på underlagstaket varför det är extra noga med
lufttätheten vid denna åtgärd.
Effekter av åtgärden: På sommaren ligger temperaturen något högre än referenshuset
och ungefär samma på vintern. Relativa fuktigheten var lägre på sommaren och ungefär
lika på vintern.(L-E Harderup, J Arfvidsson. Rapport TVBH-3050 Lund 2008)
Fältstudie av SP
I en fältundersökning av SP(Ingemar Samuelson, SP rapport 1995:68) har man jämfört 5
kallvindar av olika utföranden. Syftet med undersökningen var att studera möjligheten att
höja temperaturen på vinden och därmed sänka fukthalten. Dels sänkte man
ventilationsgraden och dels isolerade man underlagstaket. De olika konstruktioner som
studerades var:
A; ventilerat vindsutrymme med ett underlagstak av polyetenfolie (Monarfol)
B; ventilerat vindsutrymme med ett underlagstak av 12 mm plywood, med 30 mm
ovanpåliggande cellplastisolering direkt under takpannorna
C; ventilerat vindsutrymme med ett underlagstak av 12 mm plywood, med 10 mm
ovanpåliggande cellplastisolering direkt under takpannorna.
D; referensvindsutrymme med konventionellt utförande, det vill säga ventilerat utrymme
med ett underlagstak av 12 mm plywood.
E; oventilerat vindsutrymme med underlagstak av 12 mm plywood, med 30 mm
ovanpåliggande cellplastisolering direkt under takpannorna.
Resultatet från mätningarna visas i tabellen nedan.
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Mätplats Ventilation Underlagstak Isolering på
Sept
underlagstaket Temp
°C
Ute
11,6
A
Ja
Plastfolie
Nej
12,2
D(ref)
Ja
Plywood
Nej
12,5
C
Ja
Plywood
10 mm
12,8
B
Ja
Plywood
30 mm
13,0
E
Nej
Plywood
30 mm
13,9

Sept
RF
%
68
64
63
60
59
55

nov
Temp
°C
2,4
2,6
3,0
3,5
3,7
4,4

nov
RF
%
87
85
82
78
78
74

Tilläggsisoleringen av underlagstakets ovansida gör att vinden blir något varmare då man
förmildrar nattutstrålningseffekten. Detta medför ett något torrare klimat på vinden.
Tjockleken på tilläggsisoleringen spelade inte så stor roll enligt mätningarna.
I det oventilerade vindsutrymmet var medelklimatet torrare pga. av att ingen fukt utifrån
kom in. Skillnaden märktes mest under perioder med kalla och fuktiga nätter och varma
dagar. SP betonar dock att det alltid finns risk för fukttillförsel genom inbyggd fukt,
läckage av regnvatten osv. så kallvindar bör inte vara helt oventilerade. En viss
luftväxling rekommenderas och det räcker med någon eller några gallerventiler på
gavlarna.
Man diskuterar även olika typer av isoleringsmaterial med olika nivåer av
fuktbuffringsförmåga. Enligt en undersökning kommer man fram till att
cellulosaisolering kan buffra fukt och därigenom jämna ut fuktvariationerna i det kalla
vindsutrymmet. Effekten var dock begränsad jämfört med begränsad ventilation.

Källa: Bygg & teknik 4/06
Även Lars-Erik Harderup och Jesper Arfvidsson har provat att isolera underlagstaket
genom att placera en 50mm tjock isoleringsskiva på insida råspont. Anledningen till att
de lade den på insidan var för att enkelt kunna återställa taket när mätningarna slutförts.
Flerbostadshuset där denna typ av lösning provats har ett 200mm tjockt betongbjälklag
och är isolerad med 400mm tjock lösull ovanpå. Taket består utifrån och in av
betongtakpannor, bärläkt, ströläkt, takpapp och råspont. Ventilationen utgörs av
takfotsöppningar och öppning i taknock. Man har sedan jämfört mätvärden på detta
objekt med ett referensobjekt där ingen åtgärd utförts. De mätningar som gjorts är
Fuktkvot i takstolar intill råspont, temperatur i takstolar intill råspont, relativa fuktigheten
i vindsluften samt temperaturen i vindsluften. Man har även mätt uteluftens fukt- och
temperaturtillstånd.
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Effekter av åtgärden:
Temperatur: Temperaturerna varierade mellan -10°C och +40°C.
Ånghalt: Ånghalten är något högre på sommaren samt något lägre på vintern
Relativ luftfuktighet: Variationerna jämnades ut och en genomsnittlig minskning av den
relativa fuktigheten observerades.
Fukttillskott: Under vintern registrerades knappt något fukttillskott över huvud taget och
under sommaren låg den på maximalt runt 2.5 g/m 3
Fuktkvot: Mellan 8 % och 9 % uppmättes.
Generellt sett så blev temperaturen något högre på vinden vilket gjorde att den relativa
fuktigheten blev lägre. Om isoleringen placerats på utsida råspont hade det naturligtvis
erhållits ett bättre resultat i och med att råsponten blivit varmare.

3.2 Diffusionsöppen underlagstäckning.

Diffusionsöppet underlagstak ger en slankare, torrare och mer energibesparande
takkonstruktion jämfört med traditionellt tak, enligt forskning från SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut i Borås(Bygg & Teknik 4/07)
Principen med ett underlagstak är att det släpper igenom fukt via diffusion. De små hålen
i underlagstaket är större än ångmolekyler men mindre än vattendroppar, vilket gör att det
skyddar mot regnvatten. Det medger därmed uttorkning utåt. Dessutom utgör det ett
vindskydd, avleder kondens och läckagevatten från under byggtiden och är
genomtrampningssäker.
Traditionellt underlagstak är takpapp på råspont som är ventilerat nedtill. Ventilationen är
nödvändig eftersom takpappen är ångtät och hindrar diffusion. Tidigare när bjälklagen
inte var lika välisolerade fungerade denna konstruktion rätt bra eftersom taket blev
relativt varmt. Nuförtiden blir det dock mer känsligt för fukt p.g.a. tjockare isolering med
lägre temperatur på vinden som följd. Fuktig uteluft kommer in i luftspalten och kondens
fälls ut under kalla, klara nätter. Uteluft kan även föra med sig fukt i form av
vattendroppar eller snö som orsakar fuktproblem. Med ett underlagstak som är
diffusionsöppet skulle man kunna tänka sig att ta bort ventilationen helt och hållet.
Eventuell fuktig inneluft som läcker igenom bjälklaget kan då diffundera ut genom
underlagstaket och ventileras bort under takpannorna.
Internationellt sett finns det relativ lång erfarenhet av diffusionsöppna underlags tak. I
Sverige däremot finns det förvånansvärt få hus med denna typ av konstruktion trots att
den är ganska vanlig i Danmark och Norge. Enligt både fält- och lab-undersökningar
fungerar ett diffusionsöppet underlagstak väl.
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Det finns åtskilliga tillverkare av diffusionsöppet underlagstak och Tyvek är en av dem.
Underlagstaket är tillverkat av polyetenfiber som pressats samman under hög värme,
tjockleken är drygt 1/5 mm och bredden är 1.5 m. Materialet är en form av
högdensitetspolyeten, HDPE, vilket gör att den är väldigt ålders- och värmebeständig
med en övre temperaturgräns på ca 100° C.
Montering sker horisontellt tvärs takstolarna från takfot upp till nock och fästs med
häftklammrar och ströläkt på takstolarna. Sedan monteras bärläkten ovanpå ströläkten.
Överlappet mellan våderna rekommenderas till 20mm och förseglas sedan med integrerad
klisterlapp.

Bild 1. Tyvek supro grid underlagstak.

Bild 2. Montage av Tyvek underlagstak på en villa i Norsborg.

Bild 3. Montageprincip.

Bild 4. Ströläkt ovanpå underlagstak.
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Fältundersökning av Tyvek
SP gjorde den 7 mars 2000 fuktmätningar i tak i tre hus belägna i Porsgrunn, Norge.
Husen hade Tyveks underlagstak och taken bestod av takstolar med mellanliggande
isolering, tyvek, ströläkt, bärläkt och takpannor. Man kom fram till att produkten
fungerade bra och att det var torrt i taken. År 2006 gjorde SP en uppföljning med nya
fuktmätningar i tak för att undersöka hur produkten fungerar under tiden.

Resultatet var mycket positivt och inga fuktskador i råspont eller takstolar hittades, trots
att vindsbjälklaget i ett av husen var otät på vissa ställen(otät genomföring och brister i
ångspärr) samt att båda husen hade invändigt övertryck och stort fukttillskott.
Anledningen till varför ingen skada skett är att den fukt som läckt upp har kunnat
diffundera ut genom underlagstaket.(Uppföljande fältundersökning av Tyvek som
underlagstak, SP 2007)

3.3

Kontrollerad ventilation, en lösning av företaget Ventotech

Företaget Ventotech har tagit fram ett ventilationssystem som bygger på att ventilera
vinden endast när det är fuktmässigt gynnsamt. Samtidigt skapar man ett övertryck på
vinden för att hindra fuktkonvektion upp från bostaden.
En eller flera tilluftsfläktar och ett eller flera frånluftsspjäll är kopplade till en
reglerenhet. Till reglerenheten ansluts sensorer som mäter fukt och temperaturtillståndet i
både vinden och utomhus. Reglerenheten läser av sensorerna och en beräkningsalgoritm
avgör i vilken grad vinden ska ventileras beroende på hur bra utomhusluften kan torka ut
vinden. Är det exempelvis väldigt kallt ute så har uteluften en väldigt låg fuktkapacitet
och kan således inte ta upp någon betydlig mängd fukt. För att systemet ska fungera bra
så krävs det att vindsutrymmet är så tätt som möjligt. Sätts det in i en befintlig byggnad
så måste ventilationsöppningar i takfot och taknock tätas och även vindsbjälklaget. De
bästa resultaten får man vid nybyggnation, då har man stora möjligheter att bygga riktigt
tätt. Systemet har bl.a. installerats i NCCs nya projekt Hamnhuset i Göteborg, som är ett
flerfamiljshus med 115 lägenheter. Vindsbjälklaget är helt tätt och isolerat med 500mm
lösull. Takfot och taknock är helt täta.

Fig. 3 principskiss
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I en undersökning finansierad av SBUF(Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) och
utförd av Chalmers tekniska högskola med projektledare Carl-Eric Hagentoft har man
studerat effekten av styrd ventilation. Objektet som undersökts är en tvåplansvilla på ca
150m 2 . Huset har mekanisk frånluftsventilation och tilluftsdon i yttervägg. Uppvärmning
av byggnaden sker med fjärrvärme via golvslingor på bottenvåningen och radiatorer på
övervåningen. Bjälklaget är isolerat med 350mm lösull och ångtätningen utgörs av en 0,2
mm plastfolie. Taket består av betongpannor på bärläkt och ströläkt med underliggande
papp på 22 mm råspont. Vinden ventileras med takfotsventilation och nockventiler som
är belägna mellan varje takstolsfack(cc1200mm).
Man har genom beräkningsverktyget HAM-tools studerat olika parameterfall där
vindsutrymmets täthet, ventilationsgraden och ventilationssätt har varierat. Det är tydligt
att bäst resultat fås med ett tätt vindsutrymme och kontrollerad ventilation. Se tabell.

Byggnad

Bjälklag

Kallvind

VindsVentilation
styrd

Grundfall
Grundfall
Grundfall
Grundfall

Medelotät
Tät
Medelotät
Medelotät

Vanlig
Vanlig
Tätat
Tätad

Nej
Nej
Ja
Ja/Extra stark
fläkt

Grundfall
Grundfall

Medelotät
Medelotät

Väl tätat
Väl tätad

Antal veckor
0-5°C över 90 % RF
5-15°C över 80 % RF
Över 15°C och 70 %
RF
12/6/3
11/5/3
12/4/0
4/0/0

Ja
8/2/2
Ja/Extra stark
1/0/0
fläkt
Grundfall
Tät
Tätad
Ja
0/0/0
Grundfall
Tät
Väl tätad
Ja
0/0/0
Grundfall
Tät
Tät
Ja
0/0/0
Extra tätt
Medelotät
Väl tätad
Ja
0/0/0
Antalet veckor som undertaket på norrsidan har befunnit sig i givna intervall för RF och
temperatur. Byggnaden har ett FT-ventilationssystem.
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Beräkningsresultat på relativ fuktighet i underlagstaket på norr- och sydsida över året
med utan styrd ventilation, till vänster och styrd ventilation, till höger.

Referenser
Carl-Eric Hagentoft
Effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar. SBUF-projekt 11871
www.ventotech.com

4. NCC:s plattform för flerfamiljshus
NCC bygger sina flerfamiljshus efter en standardplattform i vilken det finns typritningar
för de olika konstruktionerna. I plattformen ingår även projekteringskrav gällande bl. a
utformning av yttertak, takstol, isolering och vindsventilation som beskriver hur man
skall utföra vissa moment enligt bl.a. AMA-koder. Projekteringskraven är knytna till
typritningarna.
Takstommen och yttertak.
Takstolar och uppstolpat tak skall monteras med ett c-c avstånd på 1200mm förutom t.ex.
om det råder speciella lastfall. Fuktskydd mellan betong och trä skall finnas.
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Taklutning skall vara minst 5.7°(1:10) när tak med plåt eller papptäckning väljs.
Uppbyggnad av yttertaket skall utföras enligt en typritning NCC341:201 vilket innebär
att ett kallt tak byggs med antingen betongtakpannor eller plåt som taktäckning.
Takpanneversionen består utifrån och in av; betongtakpannor, bärläkt 25*38mm, ströläkt
25*25mm, takpapp och 22mm tjock råspont. Plåttaket består utifrån och in av plåt,
takpapp och 22mm råspont. Se figur 4 och 5.

Figur 4.

Figur 5.

Ventilation
Enligt projekteringskraven skall det finnas en 10-30mm bred luftspalt i takfot och
ventilationsgluggar i taknock. Plåttaken ventileras med kineshatt i nock. Vid
självdragsventilation skall till- och frånluftsöppningar ha en sammanlagd area av 0.2 m 2
per 100 m 2 bjälklagsarea(gäller både plåttak och tegeltak). Se figur 6, 7 och 8.
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Figur 6, anslutning takfot mot putsad fasad.

Figur 7, nockventilation tegeltak

Figur 8, nockventilation plåttak.

Bjälklag och isolering
Vindbjälklaget består i regel av 200mm tjock betong som gjuts på ett
plattbärlag(filigranbjälklag) och isoleras sen med 400mm tjock lösullsisolering. En
ångspärr mellan isolering och betongen läggs för att säkra mot luftläckage inifrån samt att
förhindra att byggfukt tillförs vindsutrymmet.
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5 Mätobjekt
Detta avsnitt behandlar de olika mätobjekten. Tre av husen är byggda utifrån NCCs
plattform för flerfamiljshus och har en konventionell vinds- och taklösning. Ett av dessa
tre hus har ett snedtak med plåttaktäckning men annars är konstruktionerna i stort lika.’
Mätresultat från två radhus belägna i Vistaberg, Huddinge kommer också att behandlas.
Dessa har tagits med för att visa hur styrd ventilation påverkar vindsklimatet, ett av de två
husen ett referenshus utan styrd ventilation.
Mätningarna har gjorts med hjälp av temperatur- och RF-loggar av märket Tinytag.

Bild 5. Tinytag temp och RF logger.

Bild 6. Tinytag temperaturlogger.
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5.1 Pralinen.
Bostadshuset Pralinen är beläget i Sundbyberg och är indelat i fyra trapphus och
innefattar sammanlagt 63 lägenheter. Huset har en betongstomme med ett 200mm tjockt
vindsbjälklag av betong som är isolerat med 400mm lösull och en ångspärr mellan
isoleringen och bjälklaget. Taket består utifrån och in av betongtakpannor, bärläkt,
ströläkt, underlagspapp och råspont, se figur 9. Ventilationen utgörs av luftspalt i takfot
och ventilationsluckor längs taknock. Mätningen har utförts i den södra av de fyra
vindarna, se figur 10.

Figur 9
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Tre stycken ”tinytag” temperaturloggar och en ”tinytag” RF-logg har placerats i
vindsutrymmet, se figur 10. För att kunna avgöra fukttillskottet har även en temperaturoch RF-mätare placerats utomhus, under takfoten på ett cykelförråd. Mätningarna pågick
fr.o.m. 2/12 2008 t.o.m. 28/3 2009.

Figur 10.

Bild 7. Takfot.

Bild 8. Taknock

Bild 9. Aktuell RF vid ett besökstillfälle.
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5.2 Kv Smyrna

Kv Smyrna består av 5 stycken punkthus med 22 lägenheter per hus. Husen har 6
våningar och ett 200mm tjockt vindsbjälklag av betong som är isolerat med 450mm
lösull. De valmade taken består utifrån och in av betongtakpannor, bärläkt, ströläkt,
underlagspapp och råspont. Ventilationen utgörs av ventilationsspalt i takfot och
ventilationsgluggar i taknock. Se figur 11 och 12.

Figur 11, taksektion

22

Figur 12. Fasad.
Mätning: En tinytag dataloger har placerats i vindsutrymmet på en av takstolarna, se figur
13. Loggern registrerar relativ fuktighet och temperatur varje timme. En andra dataloger
har placerats utomhus för att mäta utomhusklimatet.
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Figur 13. placering av temperatur- och fuktmätare.
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5.3 Kv Visiret
Kvarteret Visiret består av två stycken flerfamiljshus med 5 våningar och 29 lägenheter
vardera. Vindsbjälklaget är av betong och är isolerat med 400mm lösull. Taket, som är ett
pulpettak består utifrån och in av planplåt i bandformat, traditionell takpapp och 20 mm
råspont, se figur 14.

En datalogger som registrerar relativ fuktighet och temperatur är placerad på vindens mitt
i ena huset, se figur 1. Även här har en likvärdig logger placerats utomhus för att kunna
avgöra fukttillskottet på vinden.

Figur 14.

Bild 10. Visiret
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4.4 Huddinge/Vistaberg
I det nya radhuskvarteret i Vistaberg har NCC i samarbete med Ventotech installerat
styrd ventilation i två av radhusen. Det aktuella huset som tas upp här, har en
sammanlagd boyta på 116 kvm har ett träbjälklag som är isolerat med 400mm lösull.
Taket, som är ett pulpettak består av betongtakpannor på bärläkt och ströläkt ovanpå ett
underlagstak av armerad plastduk, se figur 11. Ventilationen utgörs av en styrd
tilluftsfläkt och ett styrt frånluftsspjäll och är helt tätt i övrigt. Se bild 11 och 12. Mätning
av vindens klimat har gjorts mellan januari 2009 och mars 2009. Referenshuset identiskt
med den enda skillnaden att vinden ventileras konventionellt med luftspalt i takfot och
taknock.

Figur 15, gavelfasad

Bild 11, frånluftsfläkt

Bild 12, tilluftsspjäll
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6 Mätresultat
I detta avsnitt diskuteras mätresultaten från Pralinen, Visiret, Smyrna. Även mätvärden
från radhuset i Huddinge som använder styrd vindsventilation samt referenshuset
kommer att diskuteras. Dessa mätvärden kommer från Ventotechs egna undersökning.
Klimatet på vind samt utomhus på de övriga vindarna har som tidigare nämnts mätts med
en tinytaglogger som mäter den temperatur och relativa fuktighet en gång i timmen. Mätosäkerheten ligger på ungefär 3 % i RF och ca 0,45°C för temperaturen.

Ånghalten har beräknats genom att först räkna ut mättnadsånghalten för varje aktuell
temperatur. Detta har gjorts med följande formel:

Ånghalten har sen beräknats enligt nedan.

Fukttillskottet, som beräknas som skillnaden mellan ånghalten hos vindsutrymmets luft
och luften utomhus blev ofta mindre än 0 g/m3. Osäkerheten i mätresultaten har här en
stor betydelse. Ett fel på 3 % -enheter i RF betyder vid 5°C ett fel ånghaltsvärde i
storleksordningen 0,1 g/m3.
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6.1 Pralinen
6.1.2 Temperatur
Under i stort sett hela mätperioden var temperaturen utomhus lägre än i vindsutrymmet
vilket naturligtvis kan förväntas. En lägre temperatur på vinden än utomhusluften
observerades under ett flertal tillfällen. Detta skedde i stortsett bara på förmiddagar då
solen gick upp och värmde upp temperaturen utomhus. Det är då inte fråga om
nattutstrålning utan snarare att vindstemperaturen inte hängt med utetemperaturen. De
högsta skillnadena låg på ca 2 grader och inträffade 09-02-25. En snabb
temperaturhöjning av utomhusluften och en hög globalstrålning rådde denna dag. Under
ett tillfälle var det också en negativ temperaturskillnad på natten. Det skilde dock bara 0.1
grad.

6.1.3 Relativ fuktighet
I stort sett under hela perioden låg den relativa fuktigheten på vinden lägre än
utomhusluften, vilket har att göra med att det oftast är varmare på vinden än ute. Endast
under ett fåtal gånger då solen sken kraftigt på vissa morgnar var det fuktigare på vinden
än utomhus. Vindstemperaturen har under dessa tillfällen inte hängt med utetemperaturen
som har stigit kraftigt vid en soluppgång

6.1.4 Ånghalt
Ånghalten följer uteklimatet i stort. Under största delena av mätperioden var det en
negativ skillnad mot uteluften vilket tyder på att fuktig uteluft kommer in, värms upp och
blir torrare när ånga avges. Denna vattenånga ventileras sedan delvis ut igen och delvis
lagras den i råspont och isoleringen mm.
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6.2 Visiret
6.2.2 Temperatur
Temperaturskillnaderna varierade kraftigare på visiret jämfört de övriga husen.
Nattutstrålning förekom ganska ofta med en kallare temperatur på vinden jämfört med
utomhusluften som följd. Den största temperaturskillnaden under natten uppmättes till 2.3
grader och ägde rum 09-03-19. Enligt klimatdata från bl.a. SMHI rådde det då ett högt
lufttyck, hög globalstrålning samt låg vindhastighet. Detta indikerar t en kall klar natt och
vi har haft en nattutstrålning. Nattutstrålning med en kallare vindsluft än utomhusluft som
följd observeras i ett 20-tal fall. Temperaturskillnaderna varierade mellan 1-5°.

6.2.3 Relativ fuktighet
I medel låg den relativa fuktigheten på ca 84 % under mätperioden. En något högre
fuktnivå än utomhusluften observerades under tillfällen med nattutstrålning och plötsliga
temperaturhöjningar av utomhusluften.

6.2.4 Ånghalt
Ånghalten varierade från 2-6 g/m3 under hela mätperioden och var även här oftast lägre
än ånghalten utomhus

6.3 Smyrna
6.3.2 Temperatur
Mätvärdena från Smyrna påminde mycket om Pralinens mätvärden. Smyrna-vinden var
aningen känsligare för nattutstrålning med ungefär 10 nätter med kallare vindsluft än
uteluften under mätperioden 08-12-20 till 09-03-23. Den största skillnaden låg på

ungefär 1.3-1.5 grader och inträffade natten mellan den 2:a och 3:e februari 2009.
Det var då soligt båda dagarna.
6.3.3 Relativ fuktighet
Medelvärdet på den relativa fuktigheten låg på ca 82 % under mätperioden. Några fall av
en högre RF på vinden än utomhus observerades då en snabb temperaturhöjning av
utomhusluften skedde vid soluppgång.

6.3.4 Ånghalt
Ånghalten var ofta högre än i utomhusluften vilket tyder på ett fukttillskott. Skillnaden
var dock nästan jämt i storleksordningen 0.2 - 0.5 g/m3 vilket är ganska ofarligt.
Anledninen är ett något större luftläckage jämfört med de övriga kallvindsutrymmena.
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6.4 Vistaberg – Styrd ventilation
6.4.2 Temperatur
Temperaturen var relativt stabil och följde inte utomhustemperaturen lika snabbt
som i referenshuset. Detta beror på att vinden är tät och endast ventileras när
utomhusluften är torrare än vindsluften

6.4.3 Relativ fuktighet
Medelvärdet låg relativt konstant på runt 80 % oavsett temperatur och låg alltid under
85 %. Vid högre temperaturer än runt 4 grader var det ofta en ganska låg RF.

6.4.4 Ånghalt
Ånghalten i vindsutrymmet låg oftast på något mindre nivåer än utomhusluften.
Skillnaden var ungefär 0.5g/m3 under hela mätperioden. Detta tyder på att fukt lagras i
råspont och takstol, men även att den styrda ventilationen bidrar till en torrare luft.

6.5 Vistaberg - Referenshus
6.5.2 Temperatur
Temperaturen var ungefär densamma som huset med styrd ventilation med något större
variationer.

6.5.3 Relativ fuktighet
Den relativa fuktigheten låg ofta på 85 % och var även uppe runt 90 % ett flertal
tillfällen. Variationerna var stora jämfört med vinden med styrd ventilation.

6.5.4 Ånghalt
Även här ligger nivåerna oftast lägre än utomhusluftens. Dock så är ånghalten generellt
sett högre än i vindsutrymmet med styrd ventilation.
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6.6 Nattutstrålning
Känsligast för nattutstrålning var Visiret med 36 nätter med en temperaturskillnad upp
mot 3 grader. Detta beror med största sannolikhet på att vindstaket är ett plåttak som är
ganska kompakt. Dessutom ligger taket lägre mot vindsbjälklaget än de övriga
mätobjekten, vilket gör att luften påverkas snabbare av temperatursvängningar orsakade
av nattutstrålning. Då taket också är relativt flackt kan även kvarliggande snö kyla ned
taket till en kallare temperatur än utomhusluften. Man får då samma effekt som
nattutstrålning. Att taket är flackt innebär också att ytan mot himlen blir större.
Nattutstrålningen blir därmed högre än om det hade varit brantare.
Den något högre andelen med kallare temperaturer i vindsutrymmet hos vistabergshuset
med styrd ventilation jämfört med referenshuset kan bero på att ventilationsöppningarna
är stängda på natten. Luften i vindsutrymmet får då en kallare temperatur jämfört med
luften i referenshuset, som blandas med den något varmare utomhusluften.
Mätobjekt

Antal nätter med
kallare vindsluft än
utomhusluft,
Nattutstrålning.
0-1°/1-2°/2-3°

Pralinen

2/0/0

Visiret

27/6/2

Smyrna

12/5/0

Vistaberg – Styrd
ventilation
Vistaberg Referenshus

34/11/3
32/10/0
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6.7 Fukttillskott
Alla mätobjekt har mycket täta vindsbjälklag vilket gör att fukttillskottet nästintill blir
försumbart. Trots den höga andelen timmar med högre RF hos Smyrnahuset kan man
konstatera att vindsbjälklaget håller tillräckligt tätt eftersom en så liten skillnad i RF inte
medför någon större fara för fuktskador. Fukttillskottet i Vistabergshuset med styrd
ventilation var oftast lägre än i referenshuset. Tillfällen med ett fukttillskott på över
1-4 g/m3 inträffade dock oftare i testhuset än i referenshuset. Anledningen till detta
återstår att undersöka.

Mätobjekt

Antal timmar med
Fukttillskott, g/m3
1-2h / 2-4 h/ >4 h

Antal timmar med
Högre RF på vind
än utomhus.
1-3%/3-5%/>5%

Pralinen

0/0/0

29/0/0

Visiret

10/0/0

125/66/0

Smyrna

13/0/0

684/484/392

Vistaberg – Styrd
ventilation
Vistaberg Referenshus

29/3/0

79/99/275

6/0/0

194/131/383
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6.8 Mögelrisk
Nedan visas risken för mögel hos de olika mätobjekten med hjälp av Viitanens diagram
för mögelrisken under en 3-månadersperiod. Mätpunkterna i diagrammen motsvarar
relativ fuktighet och temperatur och är tagna en gång per timme under hela mätperioden.
Om dessa punkter ofta hamnar ovanför kurvorna är det då en indikation på att risk för
mögel finns.
Index för M:
1- En aning mögelpåväxt (synbart i mikroskop)
2- Måttlig påväxt på mer än 10 % av träytorna(synbart i mikroskop)
3- En aning mögelpåväxt(synbart för blotta ögat)
4- Synbart mögel täcker mer än 10% av träytorna.
5- Mer än 50% är täckt av mögel
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Figur 16.
Endast ett fåtal punkter hamnar ovanför kurva 1 och kurva två vilket innebär att dessa
”farliga” nivåer endast har varat under några timmar under hela mätperioden. Någon risk
för mögel kan inte påvisas.
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Figur 17.
En betydande del av mätvärdena ligger ovanför kurva 1 t.o.m. 3. Viss risk för angrepp
finns.
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Figur 18.
En ganska liten del av mätvärdena ligger ovanför kurva 1 och 2. Ingen större risk för
angrepp verkar finnas.
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Figur 19.
Ingen risk för angrepp enligt diagram.
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Referenshus, Vistaberg
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Figur 20.
Något fuktigare klimat än i vindsutrymmet med styrd ventilation(7-10 %). Dock råder det
ingen risk för mögeltillväxt enligt diagram.

7. Slutsatser - Diskussion
Enligt mätningarna verkar det inte vara någon större risk för mögelangrepp på NCC:s
flerfamiljshus med undantag för Visiret-husen. De höga värdena i Visiret beror till stor
del av att taket är av plåt och är flackare än de övriga taken, vilket gör att det blir
känsligare för nattutstrålning. Snö ligger även lättare kvar på det flacka plåttaket och
kyler ner detta lättare i och med att taket även är kompakt. Dessutom är vindshöjden låg
vilket innebär en mindre vindsvolym. Detta gör att temperaturen på vinden påverkas
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lättare av yttertakstemperaturen samt utomhusluften. Mätningar bör även göras under
sensommaren och hösten, då klimatet är fuktigare än aktuell mätperiod(vintern 2008).
För att sänka fuktnivåerna hos Visiret skulle man kunna prova Ventotech’s lösning. En
minskning med 7-10 % av den relativa fuktigheten skulle drastiskt minska risken för
mögeltillväxt. Åtgärden skulle innebära att man täcker till ventilationsöppningen i takfot
och kinahattarna.
Reducerad ventilation
Denna åtgärd skulle innebära att takfoten täpps till och att man istället ventilerar vinden
mycket sparsamt via exempelvis gavelventiler och en och annan taknocksventil. Det som
bör tänkas på är vinden behöver mycket ventilation under byggskedet på grund av
byggfukt. Åtgärden är alltså lämplig först när byggfukten ventilerats bort och då kan det
vara bra med ventilationsöppningar som går att öppna och stänga.
Diffusionsöppet underlagstak.
Denna typ av åtgärd hänger lite ihop med reducering av ventilationen eftersom
ventilation knappt behövs då eventuell fukt som läcker in på vinden kan diffundera ut
genom underlagstaket. Istället för råspont och papp monteras istället den diffusionsöppna
polyetenduken. För att behålla fuktbuffringsförmågan på vinden kan man också montera
glespanel under det diffusionsöppna underlagstaket. Detta kan/bör man även göra för att
underlätta arbetet vid takläggningen. Även om underlagstakduken är
genomtrampningssäker så kan det bli nedsänkningar om man råkar kliva på den.
Råsponten förebygger även eventuella nedsänkningar över tiden.
Isolering av underlagstaket
En 20-30mm tjock cellplastskiva monteras ovanpå råsponten, därefter monteras
takpappen på isoleringsskivan. Skivan isolerar mot de kalla takpannorna som kyls ner
under kalla klara nätter, vilket gör att råsponten blir varmare och inte lika lätt får kondens
på sig. Det kan vara en aning besvärligt med att fästa takpappen ovanpå cellplasten på ett
tillfredsställande sätt. En annan aspekt är cellplastens beständighet över tiden.
Temperaturer upp emot 70°C under takpannorna en varm och solig sommardag
förekommer och temperaturintervallet över året kan bli 100-120°C(Lindfors, ISSN 03465918, 1995).
Styrd ventilation
För att denna åtgärd ska fungera så bra som möjligt krävs det att vinden är så tät som
möjligt, vilket innebär att takfoten och taknocken måste byggas täta. Under byggskedet
måste dock en god ventilation finnas, varför det bör finnas stängbara ventilationsluckor.
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9 Bilagor
9.1 Pralinen
9.1.2 Temperatur
Nedan redovisas dygnsmedelvärden för temperaturen hos pralinen.
8
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Figur 21. Temperatur på vindsluften och utomhus under perioden 2008-12-20 till och
med 2009-03-23
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Figur 22. Snabb höjning av utetemperaturen under morgonen den 25:e feb 2009.

9.1.3 Relativ fuktighet
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Figur 23. Relativ fuktighet på vindsluften och utomhusluften för perioden 08-12-20 t.o.m.
09-03-23.
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9.1.4 Ånghalt
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Figur 24. Ånghalt på vindsluften i referenshus och utomhus under perioden 2009-02-01
till och med 2009-03-25
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9.2 Visiret
9.2.1 Temperatur
Nedan visas dygnsmedelvärdena hos Visiret.
Visiret
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Figur 25. Temperaturvariationen från 2008-12-13 till och med 2009-03-20
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Figur 26. Temperaturskillnad p.g.a. nattutstrålning.
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9.2.2 Relativ fuktighet
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Figur 27. Relativ fuktighet på vindsluften och utomhus från och med 2008-12-12 till och
med 2009-03-20
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9.2.3 Ånghalt
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Figur 28. Ånghalt på vindsluften och utomhus från och med 2008-12-12 till och med
2009-03-20
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9.3 Smyrna
9.3.1 Temperatur
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Figur 29. Temperatur på vindsluften och utomhus från och med 2008-12-20 till och med
2009-03-20
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Temperatur, C
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Figur 30. Temperaturskillnad mellan vind och utomhus, pga. snabb temperaturförhöjning.
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9.3.2 Relativ fuktighet
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Figur 31. Relativ fuktighet på vindsluften och utomhus från och med 2008-12-20 till och
med 2009-03-23
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9.3.3 Ångalt
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Figur 32. Ånghalt på vindsluften och utomhus från och med 2008-12-20 till och med
2009-03-20
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9.4 Vistaberg
9.4.1 Temperatur
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Figur 33. Temperatur på vindsluften i testhus, referenshus och utomhus under perioden
2009-02-03 till och med 2009-03-07
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9.4.2 Relativ fuktighet
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Figur 34. Relativ fuktighet på vindsluften i testhus, referenshus och utomhus under
perioden 2009-02-03 till och med 2009-03-07
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9.4.3 Ånghalt
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Figur 35. Ånghalt på vindsluften i testhus, referenshus och utomhus under perioden 200902-03 till och med 2009-03-07
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9.5 Vistaberg – styrd ventilation
9.5.1 Temperatur
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Figur 36. Temperatur på vindsluften i testhus och utomhus under perioden 2009-02-03
till och med 2009-03-07
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9.5.2 relativ fuktighet
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Figur 37. Relativ fuktighet på vindsluften i testhus och utomhus under perioden 2009-0203 till och med 2009-03-07
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9.5.3 Ånghalt
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Figur 38. Ånghalt på vindsluften i testhus och utomhus under perioden 2009-02-03 till
och med 2009-03-07
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9.5 Vistaberg – Referenshus
9.6.1 Temperatur
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Figur 39. Temperatur på vindsluften i referenshus och utomhus under perioden 2009-0203 till och med 2009-03-07

60

9.6.2 Relativ fuktighet
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Figur 40. Relativ fuktighet på vindsluften i referenshus och utomhus under perioden
2009-02-01 till och med 2009-03-25
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9.6.3 Ånghalt
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Figur 41. Ånghalt på vindsluften i referenshus och utomhus under perioden 2009-02-01
till och med 2009-03-25
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