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Sammanfattning
Rapporten ingår i ett FoU- projekt för Högskolan Dalarna, där målet är att ta fram
en konstruktion utan ångspärr som ska klara dagens mått på lufttäthet och
fuktkrav.
Syftet med denna rapport är att utreda hur fukt påverkar en byggnad med
massivträstomme och olika isoleringsmaterial utan ångspärr. Mineralull och
träfiberisolering jämförs mot varandra för att se hur dessa påverkar
fuktbelastningen i en väggkonstruktion. Testobjektet är lokaliserat i Dalarna,
inget fukttillskott har funnits inomhus i byggnaden.
För att genomföra detta arbete har tre stycken olika metoder används. En
simulering, verkliga uppmätta värden och en provtagning. Fuktsimuleringen
genomfördes med hjälp av programmet WUFI, uppmätta värden i form av relativ
fuktighet och temperatur har samlats in kontinuerligt under två års tid från
väggkonstruktionen via mätsensorer. Provtagningen utfördes med ett fysiskt
ingrepp på samma nivå i konstruktionen som mätsensorer var placerade.
Resultat presenteras i form av diagram och tabeller där det går att avläsa
konstruktionens nulägesstatus i form av relativ fuktighet, temperatur, fuktkvot
och mikrobiologisk påväxt. Isoleringsmaterialen påvisar en hög relativ fuktighet
under vinterhalvåret längst ut i konstruktionen mot utomhusklimatet.
Utomhusklimatet har visats spela stor roll i detta. Ingen direkt mikrobiologisk
påväxt har påträffats trots en hög halt av fukt.
Resultaten visar att träfiberisoleringen har bättre förmåga att hantera fukt i
jämförelse med mineralullen. En vidarestudie med fuktbelastning och 21 °C
inomhus bör utföras. Men för att denna studie ska fungera rekommenderas en
tvåstegstätad fasadlösning för att klara fuktbelastningen i väggkonstruktionen.
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where the goal is to produce a design without a vapour barrier that will meet
today's measure of airtightness and moisture requirements.
The purpose of this report is to investigate how moisture affects a building with
solid wood and various insulation materials without vapour barrier. Mineral wool
insulation and wood fiber insulation will be compared against each other to see
how they affect the moisture load in a wall. The test object is located in Dalarna,
no additional moisture load affect the indoor environment.
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Begrepp
Uttryck

Förklaring

Anisotropt

Material med olika egenskaper i olika riktningar.

Avvattning

Vattenavledningssystem vilket leder bort vatten från
en byggnad.

BYA

BYA, står för byggnadsarea och är ytan innanför
byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockel.

CLT

CLT (Cross Laminated Timber) är en prefabricerad
massivträskiva.

Daggpunkt

Infinner sig när mättnadsånghalt och verklig ånghalt
är lika. Om verklig ånghalt blir högre än
mättnadsånghalt avsätts vattenångan till
vattendroppar.

Diffusion

Transportsätt när vattnet är i form av ånga.

FoU

Forskning och utveckling.

Fuktkvot

Förhållandet mellan mängden vatten i ett material
och vikten när materialet är i torrt tillstånd.

Hyf

Celltrådar som förser svampen med vatten och
näring.

Hygroskopisk

Ett materials förmåga att uppta och avge vattenånga.

Insektexkrement

Avföring från insekter.

Kapillärsugning

Vatten som transporteras i vätskefas.

Kondensera

Ämne som övergår från gasform till vätska.

Kutterspån

Avfall från hyvling och fräsning av trä.

Massivträskiva

Träskiva bestående av korslimmade trälameller i
flera lager.

Mikrobiologi

Läran om mikroorganismer.

Mikroorganismer

Organismer t ex mögel, svampar och bakterier som
inte kan ses med ögat utan mikroskåp.
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Mättnadsånghalt

Är den maximala ånghalt en volym kan nå vid en
viss temperatur.

Passivhus

Byggnad med ett mycket litet värmebehov genom
goda isolerings- och lufttäthetsegenskaper.

Perkolation

Vatten från nederbörd som sjunker ner genom
marken till grundvattennivå.

Porositet

Ett materials hålrumsvolym per volymenhet av hela
materialet.

Relativ fuktighet (%)

Förhållandet mellan aktuell mängd vatten och
maximal mängd vatten som luften kan bära vid en
viss temperatur.

Slagregn

Regn som rör sig horisontellt genom påverkan av
vind.

Sorptionskurva

Visar sambandet mellan jämviktsfuktkvot och relativ
fuktighet.

Spor

Könlös fortplantningskropp hos växter, svampar och
alger.

Stomkonstruktion

Byggnadens vertikala och horisontella bärverk.

Trälameller

Plankor eller reglar.

Ångspärr

Plastfolie som förhindrar transport av fukt i form av
vattenånga.
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Klimatfrågan blir allt mer aktuell i dagens samhälle, hållbar utveckling och miljö är viktiga
nyckelord. Genom dessa frågor rycks även byggbranschen med där konstruktioner och
byggprocessens utveckling står i centrum. Att idag kunna säga som företagare att de jobbar
för en bättre miljö värderas högt bland kunder och en del i att bygga miljövänligt är att välja
ekologiskt nedbrytbara material.
Stomkonstruktioner1 före 1900-talet byggdes med stående och liggande timmer, eller med en
regelkonstruktion med kutterspån2 som isolering (Björk, Nordling & Reppen, 2012). Här
fanns det ingen ångspärr3, bara organiska materialet fanns i väggen. Konstruktionen kunde
andas och fukt kunde vandra fritt igenom konstruktionen.
Under 1960-talet började nya material införas i väggkonstruktioner. Nya materail hade inte
samma fuktegenskaper som tidigare trämaterial och därav krävdes en ångspärr i väggen.
Ångspärren såg till att fukten inte kunde transporteras ut till den ”farliga zonen” i väggen, dvs.
där risk för kondensation4 finns. Vidare beskrivning om detta finns under kapitel 2,
fuktmekanik. Den nya konstruktionen skapade vissa komplikationer då erfarenheten samt
kunskapen om hur dessa material fungerade tillsammans var bristfällig. Fuktproblem i
konstruktioner, samt brister i lufttäthet är vanliga problem i hus från denna tid.(VVS
Företagen, 2009)
Under 2000- talets byggande har kunskaperna om fukt i klimatskalet ökat. Genom detta så har
många skador på hus kunnat åtgärdas, samt nybyggnationer löper numera mindre risk för att
ådra sig fuktskador i exempelvis väggkonstruktionen. Med det nya byggnadssättet har
energiåtgången under produktion ökat. Enligt Björk et al. (2012) så är energiförbrukningen
för produktionen stor, material färdas längre sträckor och energianvändningen vid tillverkning
och montage är hög. Samtidigt som det börjats bygga allt mer vintertid vilket kräver
uppvärmning genom byggfläktar för att påskynda uttorkning av material.

1

Byggnadens vertikala och horisontella bärverk.
Avfall från hyvling och fräsning av trä.
3
Plastfolie som förhindrar transport av fukt i form av vattenånga.
4
Ämne som övergår från gasform till vätska.
2
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Ångspärren återfinns fortfarande i en traditionell väggkonstruktion för att förhindra fukt att nå
daggpunktzonen5 där fukt kan fällas ut och skada konstruktionens ingående delar. En
typlösning av yttervägg enligt dagens byggstandard visas i figur 1, beskrivit från yttersida och
inåt; ytterpanel, luftspalt, vindskydd, bärande konstruktion, isolering, ångspärr,
innerbeklädnad (Berg, 2009).

Figur 1: Principiell uppbyggd yttervägg. (berg, 2009)

Klimatskalets konstruktion påverkar byggnadens inomhusmiljö. Miljömålet ”God bebyggd
miljö” innehar vissa delmål där ett av dem är delmål sju ”God inomhusmiljö”. Boverket fick i
uppdrag från regeringen att undersöka Sveriges byggnadsbestånd. I rapporten ”God bebyggd
miljö – Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö” beskrivs förslag till revidering av
delmål sju i miljömålet ”God bebyggd miljö”. Under revideringsförslaget nämns det att:
”Fukt inte medför problem i inomhusmiljön genom att skapa
förutsättningar för mögel och bakterier eller emissioner från material.
Andelen byggnader med fuktskador av betydelse för inomhusmiljön ska år
2020 vara lägre än 5 procent av det totala byggnadsbeståndet.”
(Boverket, 2009)
Under 1970-talet blev människan allt mer medveten om hur inomhusmiljöproblem kunde
framkalla symtom på ohälsa och försämrad livskvalité. Syndromet fick ett samlat begrepp
”Sick Building Syndrome” (SBS). Vanliga symtom som upplevdes av de drabbade var
irritation i andningsvägar, ögonen, näsan eller halsen. Samt att de kunde kopplas samman med
vistelse i en bestämd byggnad. Sjuka hus antas ha sin grund i byggnadens konstruktion och
brukande där det kan nämnas faktorer som byggfukt, otätheter i byggnader, för hög
inomhustemperatur och luftfuktighet (Björk et al., 2012).

5

Infinner sig när mättnadsånghalt och verklig ånghalt är lika. Om verklig ånghalt blir högre än mättnadsånghalt
avsätts vattenångan till vattendroppar.
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I boverkets byggregler definieras det högsta tillåtna fukttillståndet för säkert byggande enligt
följande:
”För material och materialytor, där mögel och bakterier kan växa, ska väl
undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Vid
bestämning av ett materials kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till
eventuell nedsmutsning av materialet.
Om det kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt och
dokumenterat ska en relativ fuktighet6 (RF) på 75 % användas som kritiskt
fukttillstånd.” (Boverket, 2013)
På Högskolan Dalarna har det genomförts ett FoU7- projekt där målet var att ta fram en
konstruktion utan ångspärr som skulle klara dagens mått på lufttäthet och fuktkrav. Stora
Enso är det företag som stod för grunderna till systemet, medan de ansvariga inom projektet
anpassade byggsystemet för att testa alternativa anslutningslösningar. Testkonstruktionen som
vidare kommer benämnas ”Testbyggnad” är primärt uppbyggt av CLT8-element av StoraEnso princip men utan ett diffusionstätt9 material. Beskrivning av testbyggnad se kapitel 4.
Testbyggnaden är uppbyggd i Borlänge, Dalarna, Sverige och har en BYA10 på 24,5 m2.
Genom testbyggnaden vill initiativtagare undersöka om det går att bygga energieffektivt efter
de nuvarande normerna för passivhus11 med organiska material.(Janols et al., 2013)
1.2

Syfte

Syftet med denna rapport är att utreda hur fukt påverkar en byggnad med en stomme i
massivträ utan ångspärr och olika isoleringsmaterial, där teoretisk data kommer jämföras med
uppmätt data från ett försöksobjekt. Byggnaden är uppbyggd med två lösningar av
väggkonstruktion, där ena halvan är isolerad med mineralull och andra halva med
träfiberisolering. Dessa två typkonstruktioner jämförs mot varandra för att se hur de olika
isoleringsmaterialen påverkar fuktbelastningen i väggen.
För att besvara syftet kommer följande frågor utredas:



Är det möjligt att exkludera ångspärren i en massivträbyggnad utan att det uppkommer
fuktproblem?
Hur klarar konstruktionen sig vid en hypotetisk inre fuktpåverkan?

6

Förhållandet mellan aktuell mängd vatten och maximal mängd vatten som luften kan bära vid en viss
temperatur.
7
Forskning och utveckling.
8
CLT (Cross Laminated Timber) är en prefabricerad massivträskiva.
9
Transportsätt när vattnet är i form av ånga.
10
Byggnadsarea, ytan från byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockel.
11
Byggnad med ett mycket litet värmebehov genom goda isolerings- och lufttäthetsegenskaper.
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1.3

Avgränsningar
 Denna rapport arbetar med ett specifikt fall. Försöksobjektet är lokaliserat i Dalarna
där det specifika utomhusklimatet påverkar resultatet av den undersökning som gjorts.
 Massivträstommen12 är leveread av Stora Ensos byggsystem, där leverantören stod för
principlösningen medan FoU-projektets övriga aktörer stod för detaljlösningar.
 Inget extra fukttillskott har funnits under försöksperioden inomhus i byggnaden.
 Försöksobjektet är utformat med två stycken olika isoleringsmaterial, mineralull och
träfiberisolering.
 För att besvara ”Hur klarar sig konstruktionen sig vid en hypotetisk inre
fuktpåverkan?” gjordes enbart en teoretisk fuktsimulering.
 Fuktsimulering beaktar enbart fuktdiffusion.
 Ingen hänsyn tas till andra konstruktionslösningar.

1.4

Kunskapsläge (State of the Art)

Tidigare examensarbete har publicerats med liknande syfte att utreda hur byggnaders
väggkonstruktion klarar sig utan ångspärr.
Ett examensarbete är: Utvärdering av en väggkonstruktion utan PE-folie – Med en
undersökning av hårdvaxolja diffusions-/konvektionsspärr. (Nilsson & Wiström, 2012)
Under detta arbete har en träregelkonstruktion testats ur syftet att se om plastfolie som
ångspärr är nödvändigt. Tre olika alternativ har testats, ett där ingen ångspärr fanns, ett där
plastfolien byttes ut mot en masonitskiva och ett där plastfolien byttes ut mot hårdvaxolja.
Slutsatsen från dessa tester var att för konstruktioner där plastfolien byttes ut ökade
fuktpåkänningen till ett fuktosäkert tillstånd. Det skulle kräva väldigt få förändringar i
förutsättningarna till konstruktionen för att exempelvis den relativa fuktigheten skulle nå sitt
kritiska värde. Men ur fuktsynpunkt så visade det sig att både hårdvaxolja och masonit
betedde sig på liknande sätt som plastfolie. Ingen mikrobiologisk analys utfördes för att stödja
de resultat som framtagits. (Nilsson & Wiström, 2012)
Woodbuild är ett program där syftet är att öka förståelsen för sambandet mellan
klimatexponering och trämaterialets motståndskraft mot biologiska angrepp. Programmet
drivs av SP och Lunds Tekniska Högskola. (Fuktcentrum, 2008) I en lägesrapport från
Woodbuild som publicerades 2009 beskrivs kunskapsläget och råd kring fuktsäker
projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner. Exempel på råd som
nämns i lägesrapporten är b.la. att sparsam mögelpåväxt accepteras inom klimatskalet under
en byggnads livslängd. Ett annat råd benämner hur virket ska hanteras under dess process från
sågverk till byggskede, där skydd mot fukt är en central del. Lägesrapporten nämner även att
vid hantering av fuktvariationer vid kritiska fukttillstånd för trä bör det väntas på verifierade
resultat från hela Woodbuild-programmet. (Nilsson, 2009) Programmet förväntades att hålla
på i fem år och har inte släppt något mer kring resultaten av detta (Fuktcentrum, 2008).

12

Träskiva bestående av korslimmade trälameller i flera lager.
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Området som berörs i denna rapport är nytt i branschen. Detta leder till att kunskapsläget inte
är där det bör vara. Mer forskning krävs kring detta då utvecklingen går snabb framåt. Nya
lösningar tas fram, samtidigt som krav från myndigheter men även klimatsituationen gör att
nya lösningar behöver tas fram.
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1.5

Struktur

Kapitel 1 - Inledning

Beskriver bakgrunden till examensarbetet. Syfte och
avgränsningar utformas samt ”state of the art” kapitel
med tidigare rapporter inom liknande områden.

Kapitel 2 - Fuktmekanik

Teorikapitel som beskriver grunderna i fuktmekanik
vilket infattar fuktkällor och fukttransport.

Kapitel 3 – Kritiska fukttillstånd

I kapitlet kritiskt fukttillstånd beskrivs
beständigheten med möjliga nedbrytningsprocesser
samt kritiska fuktnivåer.

Kapitel 4 – Undersökningsobjekt

Beskriver uppbyggnad och konstruktionens
materialdelar i undersökningsobjektet som utreds i
denna rapport.

Kapitel 5 – WUFI

Förklarar grunderna hur fuktsimuleringsprogrammet
WUFI fungerar.

Kapitel 6 – Metod

Här beskrivs val av metod och tillvägagångssätt.

Kapitel 7 – Resultat

I detta kapitel presenteras resultat genom diagram
och tabeller.

Kapitel 8 – Analys & Diskussion

Här analyseras och diskuteras resultaten från kapitel
sju efter inlärd teori.

Kapitel 9 - Slutsats

Under slutsatskapitlet knyts rapportens syfte ihop.
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2 Fuktmekanik
Världen är omgiven av luft, explicit det som finns under vatten. Luft har förmågan att uppta
och avge fukt till omgivningen och är av stor relevans för fuktmekaniken. Även
konstruktionsmaterial innehåller en viss del luft genom de porer som finns och bildas i
materialet. Fuktig luft är en blandning av torr luft och vattenånga, där torr luft är en blandning
av ett antal gaser. Fördelningen av gaser i torr luft varierar beroende på geografiskt läge och
höjd över havet. Till procent så ser fördelningen ut ungefär som följande: kväve 78 %,
syre 21 % och argon 1 %. Vidare så tillkommer spår av andra gaser, men huvudfördelning för
torr luft gäller som nämnt. För fuktig luft så tar vattnet i luften upp cirka 1 % av volymen och
resterande delarna minskas något. (Nevander & Elmarsson, 1994)
2.1

Fuktkällor

När det kommer till att räkna på fukt och hur detta påverkar material så är en förutsättning att
känna till källan från var fukten kommer ifrån. Är källan identifierad kan denna uppskattas till
hur mycket konstruktionen påverkas av fukt. Det finns flera fuktkällor som bör beaktas under
beräkningar för konstruktioner, vissa påverkar mer och andra mindre beroende på vad för del i
en byggnad som beaktas. Exempel på fuktkällor kan vara följande:






Regn, snö, slagregn
Luftfukt
Byggfukt
Vatten i och på mark
Läckage från installationer

Dessa källor är de mer allmänna fuktkällor som finns. Utöver dessa så kan vissa rum i
byggnader innehålla extra fuktkällor beroende på aktivitet. I kök och våtrum så förekommer
ytterligare fuktkällor, dessa rum exponeras oftare för fukt och även i större mängd. Sedan kan
felaktig skötsel av byggnad leda till oönskad fuktexponering. (Nevander & Elmarsson, 1994)
2.1.1

Regn, snö, slagregn

Vertikalt fallande regn träffar endast plana tak och liknande konstruktioner. Oftast är inte
regnintensiteten relevant för dimensioneringen av väderskyddet på ett tak, men kan vara
avgörande vid avvattning13. En för liten avvattning kan skada underliggande konstruktioner,
exempelvis i form av väggar.
Snö är först och främst relevant vid dimensionering av bärande konstruktion, men kan också
påverka byggnaden fuktmässigt. Snö kan fungera som isolering, vilket leder till att
konstruktioner hålls varmare. Detta leder i sin tur till att risk för kondensering i
konstruktionen minskar. Vid tining av snö så frigörs en större mängd vatten, vilket kan leda
till en onormal exponering av fukt. Hanteras avsmältningen på inkorrekt så kan detta leda till
att byggnaden utsätts för fukt på ett negativt sätt. Enligt Nevander & Elmarsson (1994) så kan
13

Vattenavledningssystem vilket leder bort vatten från en byggnad.

7

Robert Eriksson, Johan Olsson Thor
även snö ”fyka”, vilket innebär att vinden bär med sig små iskristaller som kan tränga in på
oönskade ställen så som ventilationsspringor och andra otätheter. När dessa iskristaller sedan
smälter kan problem med fukt uppkomma.
När regn och vind förekommer samtidigt så exponeras även andra delar av byggnaden än bara
taket. Att beräkna den mängd regn som träffar en vertikal yta är relativt komplicerat att
genomföra då de är beroende på faktorer som oftast inte finns tillgängliga, exempelvis;
vindhastighet, nederbörd och fallhastighet. Samtidigt visar det sig att fördelningen på den
vertikala ytan inte är jämn. Forskning visar att slagregnsmängden14 är mindre i mitten av
fasaden, medan kanten av fasaden är mer utsatt och kan till och med överstiga den beräknade
mängden regn. (Nevander & Elmarsson, 1994)
2.1.2

Luftfukt

Luftfukt utomhus mäts oftast vid meteorologiska stationer där den relativa fuktigheten och
luftens ånghalt bestäms. Dessa värden kan variera stort under året och även under en mindre
period.
Enligt Nevander & Elmarsson kommer fuktproduktionen inomhus främst från:






Avdunstning från människor och djur
Disk, tvätt, bad, rengöring mm
Matlagning
Avdunstning från växter och odlingar
Befuktning

En person i vila innehar en värmeeffekt på cirka 100 W och avdunstningen vid
rumstemperatur är 40-50 g/h. Detta ges från figur 2 nedan, där avdunstningen visas som
funktion av rumstemperaturen för olika aktivitetsnivåer. (Nevander & Elmarsson, 1994)

Figur 2: Avdunstning från en vuxen person vid vila och under arbete.
(Nevander & Elmarsson, 1994)
14

Regn som rör sig horisontellt genom påverkan av vind.
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Avdunstningen från växter och odlingar är oftast direkt beroende på hur mycket dessa
bevattnas. All tillförd vätska till växter kommer till sist att genom avdunstning återgå till
luften. Genom att vattna två liter varje dag så ökar fuktproduktionen i en lägenhet med
2kg/dygn. En viss del av fukttillskottet sker kontinuerligt inomhus, detta genom människor
och växter. Men pikar kan förekomma beroende på aktivitet, tid och rum med hänsyn till
exempelvis matlagning, tvätt och så vidare. Dock så utjämnas dessa spridda fukttillskott med
hjälp av bland annat ventilation och luftombyte mellan rummen.(Nevander & Elmarsson,
1994)
Enligt Petersson (2007) används 3-4 g/m3 som riktvärde för fukttillskottberäkningar inomhus
för bostäder. Detta värde grundar sig på tidigare mätningar och slutsatser dragna från dessa.
Samtidigt enligt Boverket (2007) kan 21 °C användas som genomsnittlig inomhustemperatur
för bostäder vid projektering.
Den relativa fuktigheten inomhus skiljer sig mellan årstiderna. Under vintertid så är den
relativa fuktigheten inomhus lägre än vad den är på sommaren. Detta har att göra med att
ånghalten utomhus är mycket lägre på vintern än vad den är på sommaren. När den kalla
luften tas in genom ventilation och den värms upp ger detta följden en låg relativ fuktighet.
Under sommaren är temperaturdifferensen mellan ute och inne mycket mindre, vilket ger en
högre relativ fuktighet inomhus. Figur 3 visar hur den genomsnittliga relativa fuktigheten
förändras över ett år.

Figur 3: Relativ fuktighet över ett år. (Burström, 2007)
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2.1.3

Byggfukt

Byggfukt är den mängd vätska ett material måste avge för att detta ska komma i jämnvikt med
omgivningen. Definitionen av byggfukt är inte exakt (Nevander & Elmarsson, 1994). Den
fukt som ett material innehar från början varierar stort beroende på omständigheterna kring
hanteringen. Fukt kan påverka ett material exempelvis under tillverkning, lagring, transport
och under produktions-skede. Tegel är ett exempel på ett material som lämnar
tillverkningsprocessen i ett torrt stadium, medan trä kan ha en mycket varierande fuktkvot15
efter tillverkning. Hur träets egenskaper påverkar fukthanteringen beskrivs i kapitel 4.2.
När dessa byggmaterial lagras kan de utsättas för fukt, och de kan uppta men även avge fukt
till omgivningen. Ett byggmaterial bör skyddas mot fuktexponering så som regn och markfukt
under lagringstiden för att inte försämra varans kvalitet. Om fukthalten i ett material ligger
inom det hygroskopiska16 området så anpassar sig materialet långsamt till omgivningens
temperatur och relativa fuktighet, (Nevander & Elmarsson, 1994). Många byggmaterial är
även kraftigt kapillärsugande17 vilket innebär att på en mycket kort tid så kan dessa absorbera
stora fuktmängder.
Vid byggproduktionen gäller ungefär samma saker som för lagring, se till att skydda
materialet och att det inte exponeras för fukt i onödan. Att snabbt få en byggnad eller
konstruktion regnsäker är oftast ett bra sätt att skydda den. Under byggnadsskedet sker även
ett fuktutbyte mellan olika byggmaterial, generellt gäller att ett mer finporöst material kan ta
upp vatten från ett mer grovporöst material, (Nevander & Elmarsson, 1994).
2.1.4

Vatten i och på mark

När taket är monterat och ett fungerande dräneringssystem finns för byggnaden så leds oftast
den nederbörd som faller effektivt bort. Vid städer leds detta vatten ner i dagvattensystemet,
eller vid glesare områden direkt ner i marken som bör vid byggnader luta utåt från fasaden.
Vatten i den omättade zonen mellan markytan och grundvattenzonen kallas markvatten. Här
är en del vatten bundet hygroskopiskt och kapillärt till jordpartiklarna medan överskottsvatten
perkolerar18 ner till grundvattenzonen. I markvattenzonen tillförs vatten genom infiltration
och kapillär uppsugning. Att bevaka vilken nivå grundvattenzonen ligger på och var
markvattenzonen börjar har betydelse vid grundläggning, samtidigt som risk finns för mer
extrema vattenstånd under vissa årstider.

15

Förhållandet mellan mängden vatten i ett material och vikten när materialet är i torrt tillstånd.
Ett materials förmåga att uppta och avge vattenånga.
17
Vatten som transporteras i vätskefas.
18
Vatten från nederbörd som sjunker ner genom marken till grundvattennivå.
16
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2.1.5

Läckage från installationer

Byggnader innehåller diverse installationer som ska göra att en god levnadsstandard kan
uppnås. Men läckage från installationer är idag oftast den vanligaste orsaken till fuktproblem i
byggnader. Enligt Länsförsäkringar rapporteras det in 100 000 vattenskador i Sverige varje år
till en kostnad på över fem miljarder kronor (Länsförsäkringar, 2012). Om läckage eller skada
inträffar bör detta snabbt identifieras för åtgärd. Detta lägger stor vikt på hur den konstruktiva
lösningen för installationen är utförd.
2.2

Fukttransport

Fukt kan transporteras på en rad olika sätt i konstruktionsmaterial. Egenskaperna i materialet
är det som påverkar fukttransporten, exempelvis materialets värme- och fukttekniska
egenskaper, förekommande fukthalter, lufttrycksförhållanden och så vidare. Enligt Petersson
(2007) är följande fukttransportsätt av betydelse inom byggsektorn:





Diffusion är ett transportsätt när vattnet är i form av ånga. Drivkraften för detta
transportsätt är ånghaltsskillnader och innebär att vattenånga rör sig i riktningen mot
den avtagande koncentrationen.
Konvektion är ett transportsätt när vattnet är i form av ånga. Detta transportsätt
utnyttjar luftens färdriktning när denna rör sig mot ett avtagande lufttryck.
Kapillärsugning är ett transportsätt när vattnet är i flytande form och har
fukthaltsskillnader som drivkraft, vilket innebär att vatten transporteras i en riktning
mot lägre fukthalt.

Utöver tidigare nämnda fukttransportsätt så kan vatten transporteras med hjälp av följande
drivkrafter




Vattenövertryck
Vindtryck
Tyngdkraft

Dessa transportsätt kan förekomma individuellt, men de kan mycket väl förekomma
samtidigt. Fukttransporten kan samarbeta och föra fukt åt ett och samma håll, men kan även
motarbeta varandra vilket leder till en mindre nettotransport genom en konstruktionsdel.
Motarbetar fukttransporterna varandra kan detta vara gynnsamt för konstruktioner, medan när
de samarbetar kan detta förvärra ett fuktproblem. (Petersson, 2007)
Vid beräkningar av fukttransporter så behandlas problemet som endimensionellt vilket är en
förenkling av verkligheten. När svårare fall hanteras och en större noggrannhet krävs så bör
fallet hanteras flerdimensionellt och för detta rekommenderas datorprogam för fuktvandring.
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2.2.1

Diffusion

Vid beräkning av fukttransport via diffusion där förutsättningarna är att det är endimensionellt
och stationärt kan detta beskrivas med ekvation (2.1) för fuktflödestätheten.
(kg/m2s)

(2.1)

För att vidare kunna beräkna fukttransport via diffusion så skrivs fuktflödestätheten i ekvation
(2.1) om till kvoten mellan ånghaltsskillnaden över det material som används och dess
ånggenomgångsmotstånd, ekvation (2.2). Ångenomgångsmotståndet beskrivs i ekvation (2.3).
(2.2)

(2.3)

Detta omskrivningssätt underlättar senare vid beräkning över flera skikt i konstruktionsdelar.
(Petersson, 2007)
Genomgångsmotståndet går även att beskrivas med Sd-värde. Sd-värdet använder enheten
meter istället för sekund per meter och kan beskrivas som den tjocklek på den stillastående
luft som har samma ånggenomgångsmotstånd som materialet.(Fuktcentrum, 2014)
Vid byggnader så är det oftast flera homogena materialskikt som beräkningar ska utföras på
och med hjälp av delskiktens ånggenomgångsmotstånd kan tidigare nämnt uttryck ekvation
(2.3) beräkna diffusionen. ”Flera skikts totala ångenomgångsmotstånd svarar sålunda mot
summan av respektive delskikts motstånd på följande sätt” enligt ekvation (2.4). (Petersson,
2007)
(2.4)
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För att sedan kunna beräkna ånghaltsfördelningen genom hela konstruktionen från utsida till
insida används ekvation (2.5).
(2.5)

Vid beräkning av ånghalt i konstruktion så görs detta lämpligen mellan två materialskikt och
om nödvändigt i ett bestämt snitt i konstruktionen. (Petersson, 2007)
Ånghalten kan av naturliga skäl inte vara högre än mättnadsånghalten19 i konstruktionen. Vid
beräkning av relativ fuktighet och detta indikerar på högre värden än 100 % innebär det att
kondensation har inträffat. Ånghaltsfördelningen beror på ånggenomgångsmotstånden för de
materialskikt som ingår i konstruktionen och den temperaturfördelning som bestämmer
mättnadsånghalten. För att kunna bestämma den mängd fukt som kondenserar vid ett visst
snitt i konstruktionen måste först fuktflödestätheten in- och utifrån konstruktionen bestämmas.
Enligt Petersson (2007) kan fuktflödestäthet in i en konstruktion beskrivas enligt ekvation
(2.6).
(2.6)

Fuktflödestäthet ut från konstruktionen beskrivs enligt ekvation (2.7).
(2.7)

19

Är den maximala ånghalt en volym kan nå vid en viss temperatur.
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Utifrån detta kan kondenserad fuktmängd Gkond i konstruktionen skrivas som skillnaden
mellan fuktflödestätheten in och fuktflödestätheten ut ur konstruktionen men en konstant för
tiden som anges i sekunder.
(2.8)
Detta uttryck anger kondensationsberäkning ekvation (2.8) då ånghalten är större inomhus än
utomhus. Om förutsättningarna är omvända ger detta negativa värden på resultatet.
Ånga kan även kondensera på ytor, s.k. ytkondensation som sker om materialets yttemperatur
understiger omgivande luftens daggtemperatur. Detta har dock minskat i dagens byggande då
hus har blivit allt mer välisolerade, men kan fortfarande förekomma på utsatta delar i en
konstruktion. Utsatta konstruktioner kan vara exempelvis köldbryggor och fönster. (Petersson,
2007)
För att kondenserad fukt inuti en konstruktion ska kunna torka ut så krävs normalt en varmare
temperatur omkring konstruktionen. Den varmare temperaturen ger en högre mättnadsånghalt
och ånghalt då fukten i konstruktionen förångas. För att kunna beskriva torktiden för en viss
fukt i en konstruktion så behövs det först beräknas fuktflödestätheten för uttorkning, ekvation
(2.9). Detta värde är en kombination från tidigare nämnda fuktflödestätheter för kondensation,
men temperaturen för detta fall är högre.
(2.9)

Med ekvation (2.9) går det sedan att beräkna vilken tid det tar för en viss fuktmängd att torka
ut i ekvation (2.10).
(2.10)
För att något ska kunna avdunsta så krävs vanligtvis ett energitillskott exempelvis i form av
värme. (Petersson, 2007)
2.2.2

Konvektion

Vid fuktkonvektion så transporterar luften vattenånga genom konstruktionen. Den luftström
som bidrar till konvektionen skapas av lufttrycksdifferenser på grund av vindtryck,
temperaturdifferenser, ventilationssystem osv. Konvektionen sker oftast kring otätheter,
porösa material, hål osv i konstruktionen. Fuktkonvektion kan stå för en stor del av
fukttransporten om en konstruktion är otät och detta transportsätt är betydligt snabbare än
fuktdiffusion. För att kunna beräkna de parametrar som konvektionen påverkar så bör
luftflödet i konstruktionen vara bestämt. När värde är bestämt går det att genom ett mindre
antal formler beräkna den kondenserade mängd fukt som uppkommer i konstruktionen.
(Petersson, 2007)
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2.2.3

Kapillärsugning

Det finns två grundkrav för att kapillär fukttransport ska kunna ske, materialet måste ha
sammanhängande porer och det måste vara i kontakt med vatten. Den kapillära stighöjden är
beroende av grovheten på porerna i materialet. Vid för stor grovhet på porerna försvinner den
kapillära stighöjden och ett kapillärbrytande material infinner sig. Då motsatsen infinner sig
blir den kapillära stighöjden större, men flödet av vatten blir mindre. Transport av vatten och
fukt via kapillärsugning är av yttersta relevans vid jordmaterial, men kan även vara relevant
för väggkonstruktioner om denna kommer i kontakt med vatten. Med träets egenskaper som
beskrivs i kapitel 4.2 kan det transportera vatten via sin uppbyggnad och kan påverka en
konstruktion negativt. Detta transportsätt inriktar sig på enstaka delar i en konstruktion,
medan konvektion och diffusion är transporter som inriktar sig på fukttransport genom hela
konstruktionen. (Petersson, 2007)
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3 Kritiska fukttillstånd
3.1

Beständighet

Fukt kan skapa tre olika nedbrytningsprocesser och delas in i grupperna biologisk, fysikalisk
och kemikalisk nedbrytning. Inverkande faktorer på hur lång tid de olika processerna tar
påverkas av materialens sammansättning, struktur och lokaliserings-miljö (Burström, 2007).
Biologisk nedbrytning: Startar i fuktiga miljöer där svampar och bakterier tillåts växa på trä
och andra byggnadsmaterial. Förutsättningar för att dessa organismer ska trivas och fortplanta
sig är en kombination av att det finns näring, syre, fukt och lämplig temperatur. För att
bedöma om en konstruktion ligger i riskzonen för fuktskador är det mest överskådliga sättet
att jämföra aktuell fuktkvot med den kritiska fuktkvoten. Kritisk fuktkvot är gränsen där en
förhöjd risk för mikrobiell tillväxt kan uppstå på materialen (Nevander & Elmarsson, 2008).
Men det behöver inte betyda att en konstruktionsdel vilket uppnår tillräcklig fuktnivå ligger i
farozonen. Om inte faktorer som näring, syre och temperatur uppfylls kan det bidra till att
ingen tillväxt startar (Boverket, 1990). Mikroorganismer20 är samlingsnamnet som används
för mögelsvampar och bakterier. Flertalet skadliga mikroorganismer som behandlas närmare i
kapitel 3.1.1 är aktiva vid den biologiska nedbrytningen och kan påverka en byggnads
konstruktion negativt. Genom att bryta ner virkets hållfasthet eller skapa dålig lukt vilket kan
framkalla ohälsa hos människor som vistas inom husets väggar. (Samuelsson, Arfvidsson &
Hagentoft, 2007).
Fysikalisk nedbrytning: Uppstår vid dimensionsförändring av ett material genom att
fuktinnehållet varierar så att krympning eller svällning sker. Dimensionsförändringar kan
även uppstå av att vatten övergår från flytande till fast form genom frysning. Expansions
förändring från flytande till fast form ger i många fall sprängkrafter vilket uppkommer av att
vatten har en viss volymökning när det övergår till fast form. Denna företeelse ger oftast
omfattande skador på byggnadens konstruktion. (Samuelsson, et al., 2007)
Kemisk nedbrytning: Uppstår i en elektrokemisk process som behöver tillgång av hög
luftfuktighet och syre. Den vanligaste nedbrytningsprocessen är korrison av metaller.
(Samuelsson, et al., 2007)

20

Organismer t ex mögel, svampar och bakterier som inte kan ses med ögat utan mikroskåp.
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3.1.1

Skadliga mikroorganismer

Flertalet olika sorter av skadliga mikroorganismer är delaktiga i den biologiska
nedbrytningsprocessen, vilket förstör byggnadsmaterial.
De vanligaste skadliga mikroorganismerna är:
 Blånadssvampar
 Rötsvampar
 Mögelsvampar
 Actinomyceter
Blånadssvampar: Växer på virket och i dess vedceller men utan att klara bryta ned
vedfibrerna. Svampens sporer21 trivs och utvecklar hyfer22 när virket har uppnått en fuktkvot
på 30 %. Hyferna som är själva blånaden upptäcks genom sin missfärgade blåaktiga färgton
den får när den beblandar sig med vedens färgton. (Burström, 2007) I vissa fall ökar
permeabiliteten i virke som är angripet av blånadssvampar. Detta leder till att
vattenupptagningsförmågan för virket ökar och risken är större att andra skadliga
mikroorganismer ska fortplantas i samma materialdel. Enligt Svenskt Trä (2014) är gynnsam
temperatur och fuktkvot för blånadssvamp:
 Gynnsam temperatur -3°C till +40°C
 Gynnsam fuktkvot > 30 %
Rötsvampar: Utvecklas när spridda sporer i luften kommer i kontakt med virket som har en
gynnsam temperatur och fuktkvot. Trivsam miljö för svamparna är när fuktkvoten ligger över
20 % och en yttre temperatur mellan 0°C till +40°C. När sporer som har kommit i kontakt
med virket och gynnsam miljö uppfylls utvecklas hyfer. Nedbrytningen av vedcellerna sker
sedan genom att hyferna tar upp ämnen som bryter ner virket och dess hållfasthet försämras.
För att konstruktionen ska vara beständig bör val av virke och fuktkvot inte överstiga
gränsvärdet mer än kortvariga perioder. Enligt Svenskt Trä (2014) är gynnsam temperatur och
fuktkvot för rötsvampar:
 Gynnsam temperatur 0°C till +40°C
 Gynnsam fuktkvot 20- 120 %
Mögelsvampar: Växer ytligt på virket utan att bryta ner vedcellerna och på så sätt inte
påverka hållfastheten i materialet. Svamparna kräver små mängder näring samt att deras
sporer är mycket tåliga mot uttorkning. Detta leder till att svamparna klarar av att stanna upp i
tillväxtprocesen när perioder med sämre förutsättningarna ges för att vänta in mer
gynnsamma. Mögelsvampar är ibland svåra att upptäcka för att de i vissa fall kan vara
ofärgade. Oftast kännetecknas de av mörka ytliga fläckar på virket och att de avger en
obehaglig lukt. Enligt Svenskt Trä (2014) är gynnsam temperatur och fuktkvot för
mögelsvampar:
 Gynnsam temperatur -5°C till +55°C
 Gynnsam relativ fuktighet > 75 %
21
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Actinomyceter: Svampliknande mögelbakterie som är beroende av sin materialytas
fuktinnehåll samt klarar av att växa med en minimal tillgång på näring. Den kan kännetecknas
genom sin obehagliga lukt. (Samuelsson, et al., 2007) En överhängande risk finns att
byggnadsmaterial som angripits av actinomyceter också har mikrobiologisk tillväxt av
mögelsvampar. Enligt Svenskt Trä (2014) är gynnsam relativ fuktighet för actinomyceter:
 Gynnsam relativ fuktighet > 90 %
3.1.2 Skadliga insekter
I träkonstruktioner där gynnsamma miljöer uppfylls kan träboende insekter trivas och göra
stor deformation på konstruktionens hållfasthet. Insekterna delas in i två stycken grupper
beroende på om de trivs i hög temperatur eller fuktig omgivning. (Svenskt Trä, 2014) Optimal
temperatur för insekter att utvecklas är vid 20- 30°C och om temperaturen överstiger 55°C
eller understiger -20°C dör insekterna (Saarman, 1992).
3.2

Kritiska Fuktnivåer

Risk för mikrobiologisk tillväxt förhåller sig i relation till temperatur och relativ fuktighet,
vilket redovisas i figur 4. Figuren avläses genom två begränsningskurvor, Lim B1 och Lim
B2. Begränsningskurvorna är uppdelade efter material och miljöförutsättningar.



Lim B1 = Material som är nedbrytbara; trä, tapeter, gipsskivor, övriga lätt
nedbrytbara material och starkt nedsmutsade ytor etc.
Lim B2 = Material med porös struktur; puts, mineralbaserade byggnadsmaterial,
isolermaterial som inte tillhör Lim B1. Om material från denna grupp är nedsmutsat
tillhör de gruppen Lim B1.

Om aktuellt material ligger över sin begränsningskurva Lim B1 eller Lim B2 finns risk för
mikrobiologisk tillväxt. (Forsberg, 2011)

Figur 4: Mikrobiell tillväxt i relation med temperatur och relativ fuktighet (Forsberg, 2011)
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Mikrobiologisk tillväxt har en tidsaspekt innan tillväxt börjar under gynnsamma förhållanden.
Tidsperioden tills att tillväxten påbörjas delas in efter initial påväxt och synlig påväxt av
mikroorganismer. I figur 5 visas kritisk fukthalt i relation till temperatur och relativa
fuktighetens varaktighet för initial påväxt vilket är första stadiet för att mikroorganismer ska
börja gro. Synlig påväxt av mikroorganismer befinner sig steget över respektive kurva i figur
5. (Nilsson, 2009)

Figur 5: Kritisk fuktnivå för mikrobiologisk tillväxt på trä i relation till temperatur och relativa
fuktighetens varaktighet. (Svenskt Trä, 2014)

Gynnsamma miljöer där risk för mikrobiologiska angrepp finns beskrivs i både fuktkvot och
relativ fuktighet. Genom tabell 1 visas en omvandling mellan dessa när temperatur hos virke
ligger runt 20°C.
Tabell 1: Översättningstabell fuktkvot till relativfuktighet. (Svenskt Trä, 2014)

Översättning Fuktkvot till
Relativ Fuktighet
Fuktkvot
Relativ Fuktighet
15 %
75 %
16 %
80 %
18 %
85 %
21 %
90 %
24 %
95 %
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3.3

Bedömningsskala mikrobiologisk analys

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bedömer mikrobiologisk påväxt vid provtagning
genom att dela in resultatet i en fyrskalig bedömningstabell, se tabell 2.
Tabell 2: Skala för mögelpåväxt vid mikrobiologisk analys av prover uttagna ur befintliga
byggnader. (Nilsson, 2009)

Frekvens av hyfer
och sporer
Ingen förekomst

Kvantifiering % - andel
provyta
0

Kommentar

1-9

Anses motsvara en normal frekvens för
helt opåverkat material.

Måttlig förekomst

10-19

Innebär en mindre förhöjning som t ex
kan uppstå under en kortvarig
nedfuktning. Hur resultatet skall tolkas
får avgöras från fall till fall.

Riklig förekomst

>20

Sparsam förekomst

Tyder på fuktskada och kan ofta ge dålig
lukt.

Sparsam förekomst av hyfer och sporer är normal nivå och accepterad i klimatskalet under
byggandens livslängd. Virke blir aldrig helt fritt från påverkan av mikrobiologisk påväxt då
hyfer och sporer finns i all omkringliggande luft. (Botaniska analysgruppen, 2006)

21

Robert Eriksson, Johan Olsson Thor

22

Högskolan Dalarna

4 Undersökningsobjekt
Testbyggnaden som undersöks i examensarbetet är av passivhuskaraktär och följer standarden
FEBY 1223. Byggnader av passivhuskaraktär använder sig inte av ett traditionellt
uppvärmningssystem som exempelvis ved- eller oljepanna utan har ett mycket litet
värmebehov genom goda isolerings- och lufttäthetsegenskaper. Uppvärmning sker istället
genom återvinning av värmen i ventilationen, solinstrålning och den gratisenergi som fås av
människor och elektronik inomhus.
4.1

Ytterväggkonstruktion

Ytterväggarnas bärande del i testbyggnaden består av CLT prefabricerade massivträskivor
som är placerade längst in i konstruktionen för att ta tillvara på värmelagringsförmågan som
finns hos trä. På utsidan av massivträskivan är det byggt en isoleringslåda där olika
isoleringsmaterial placeras inuti. Se kapitel 4.3 för valda isoleringsmaterial. Den yttre delen
av isoleringslådan är byggd med stående reglar för att kunna fästa fasaden.
Väggkonstruktionens vindskyddande skikt består av gipsskivor målade med en
fuktgenomsläpplig färg. Gipsskivorna motverkar till att det bildas luftströmmar i
isoleringsmaterialen och färgen gör att materialet får ett skyddande skikt från yttre
fuktpåverkan men låter väggen vara diffusionsöppen. Utanpå gipsskivorna är det stående
reglar som bildar en luftspalt mellan gipsskivor och utsidans liggande glespanel. Se figur 6 för
illustration av ytterväggskonstruktion. (Janols, et al., 2013)

Figur 6: Illustration av ytterväggskonstruktion i testbyggnaden.

Fasadlösningen på testbyggnaden gör att slagregn kan nå gipsskivan som är monterad
innanför. Detta leder till att konstruktionen fungerar som en enstegstätad fasad. En
enstegstätad fasad skyddar mot vind och regn i det yttre lagret. Motsvarigheten är en
tvåstegstätad lösning där regn tas hand om i den yttre fasaddelen och vind upptas i ett inre
vindskyddslager.
23
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4.2

Trä

Sverige består till större delen av skog och på så sätt har trä blivit en naturlig träråvara som
byggnadsmaterial. Vanligaste träslaget att använda till byggnadsmaterial är i dagsläget
gran.(Svenskt Trä, 2013)
Träets uppbyggnad består av märgen som löper i centrum längs trästammen. Utanpå märgen
ligger kärnan och splinten som benämns med samlingsnamnet veden. Veden är flertalet
ihålliga celler som löper längs träet och där varje cell benämns som fibrer. Utanför veden
omsluter barken som ett yttre skyddande lager.(Svenskt Trä, 2013)
Trä är ett hygroskopiskt material som vill vara i fuktjämvikt med omgivande klimat vilket
innebär att materialet hela tiden vill anpassa sig efter den omgivande relativa luftfuktighet och
temperatur som råder. För att visa sambandet mellan jämviktsfuktkvot och relativ
luftfuktighet för exempelvis gran används en sorptionskurva. I figur 7 visas hur granens
fuktkvot anpassas efter relativ fuktighet.(Svenskt Trä, 2013)

Figur 7: Sorptionskurva för gran. (Svenskt Trä, 2013)

Vilken fuktmängd trä har bedöms utifrån rådande fuktkvot. Fuktkvot är en kvot mellan
vattnets vikt i fuktigt material och vikt av materialet i torrt tillstånd. Träet kan uppnå en
fuktkvot som är större än 100 % beroende på att det har en relativ stor porositet24 vilket
innebär att trä kan innehålla mera vatten i vikt än träet i torrt tillstånd (Nevander &
Elmarsson, 2008). Fuktrörelser i trä är relativt långsamma där större dimensioner blir särskilt
angelägna. Som exempel kan nämnas att hos en tjock timmervägg kan det ta upp till ett år
innan den har anpassat sig till omgivande klimat. Trä är ett anisotropt material som menas att
det har olika egenskaper i olika fiberriktningar. Detta innebär att träet tar upp vatten 10-20
gånger snabbare i fiberriktning än vad det gör vinkelrätt mot fiberriktningen (ibid). Olika
barrträd som gran och furu skiljer sig i mellan varandra när det gäller hur bra de klarar av att
ta hand om fukt från omgivningen. Gran tar upp vatten långsamt i förhållande till furu vilket
medför att gran har en bättre motståndskraft till att ta upp omgivande luftens fuktighet. Virke

24
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av gran bör därför användas i yttre delen av en byggnad för att stå emot fuktpåverkan bättre.
(Svenskt Trä, 2013)
Fuktkvoten i barrträd som inte har avverkats är i splinten 160 % och i kärnan 50 %. För att
undvika skadliga angrepp på trämaterial och produkter baserade på trä ska dessa material ha
en fuktkvot som är i jämvikt med sin slutliga funktion. När trämaterial med en hög fuktkvot
byggs in i byggnadens stomme minskar förmågan att torka ut virket. Särskilt påtagligt blir
detta i byggnader som är byggda med täta ytskikt och ångspärr monterat i
väggkonstruktionen. (Svenskt Trä, 2014) Enligt AMA HUS 11 ska virke byggas in med en
målfuktkvot som svarar mot en jämviktsfuktkvot som antas i färdig konstruktion. Exempel på
målfuktkvot för olika användningsområden se tabell 3. (Byggtjänst, 2014)
Tabell 3: Målfuktkvot och exempel på användningsområden. (Byggtjänst, 2014)

För att uppnå målfuktkvot för virke inleds torkningsprocessen med att fibrernas ihålligheter
töms på det fria vattnet. När fibrerna är tömda på vatten och fuktkvoten är ca 28 % uppnås
fibermättnad och fukten som finns i cellväggarna börjar avdunsta. Denna avdunstning i träet
leder oftast till att virket krymper. (Svenskt Trä, 2013)
4.2.1

Massivträskiva

Prefabricerad massivträskiva av modell CLT (Cross Laminated Timber) är ett väggelement
som förtillverkas på fabrik, transporteras och lyfts på plats som färdigt element på
byggarbetsplats. Massivträskivor framställs genom att trälameller25 korslimmas i flera lager
med ett miljövänligt lim. CLT- elementen kan beställas med en maxlängd på 16 m och
maxbredd 2,95 m. (Stora Enso, 2013)
Massivträskivor har bra egenskaper genom att lagra fukt från inomhusluften. Fukten avges
sedan tillbaka till inomhusmiljön om luftfuktigheten skulle sjunka. Detta medför att
inomhusklimatet regleras till en optimal luftfuktighet och upplevs som ett bra klimat att vistas
i för människor och särskilt för de med allergier och astma. (Stora Enso, 2013) Optimala
relativa luftfuktigheten inomhus i bostäder är 30- 60 % (Sandin, 2010).

25
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4.3

Isoleringsmaterial

Ytterväggen som har analyserats i examensarbetet är uppförd med två olika typer av
isoleringsmaterial. Ena halvan av väggen är isolerad med mineralull och andra halvan är
isolerad med träfiberisolering. Testbyggnadens väggkonstruktion som undersöks i denna
rapport är uppförd i ostligt vädersträck.
4.3.1

Mineralull

Mineralull är ett samlingsnamn för stenull och glasull som fått sina namn efter vilket
råmaterial som i huvudsak används i tillverkningsprocessen. Materialet har en rad bra
egenskaper där det främst används som värme-, brand- och ljudisolering. Glasull lämpar sig
till att användas i väggar, tak och bjälklag. Stenull har istället goda egenskaper att klara av
högre belastning och används därför till mark- och takisolering samt putsade väggar.
Mineralull är oorganiskt material med stor porositet. Med detta har materialet en hög
ånggenomsläpplighet och luftgenomsläpplighet. Den höga porositeten medför att isoleringen
inte är hygroskopisk och kan uppta eller avge fukt. (Petersson, 2009) När ett material är
hygroskopiskt menas det att materialet kan avge och absorbera fukt beroende av omgivande
luftens fuktighet och materialens fuktighet. På detta sätt strävar hela tiden hygroskopiska
material efter att vara i jämvikt. (Nationalencyklopedin, 2014)
4.3.2

Träfiberisolering

Träfiberisolering är ett organiskt isoleringsmaterial framställt av träfiber utvunnet ur
träråvaror. Träfibern som används vid tillverkning kan komma från returpapper, nyproducerad
pappersmassa eller såg- och kutterspån. I tillverkningsprocessen tillsätts ett
impregneringsmedel som står emot brand och hämnar mögeltillväxt (Tangen, 2011). Efter
tillverkning finns materialen både som lösull och skivelement. Träfiberisolering är
hygroskopiskt som gör att materialet kan absorbera, lagra och ventilera fukt. Detta medverkar
till att fuktsvängningarna minskas och medför att fuktnivåtopparna blir lägre. (Revekrans,
2014) Den fukt som lagras under kortare perioder kan ventileras bort när temperaturen stiger
under de varmare månaderna. Men detta kan även medföra en negativ effekt om lagrad fukt
inte torkas ut tillräckligt fort, det kan leda till att materialet är mer utsatt för mikrobiologisk
tillväxt under de varma månaderna. (Tangen, 2011)
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4.4

Datainsamling

Mätpunkter i testbyggnaden har placerats på ett antal ställen för att kunna se huruvida
byggnaden hanterar fukt och temperatur. Tabell 4, figur 8 och figur 9 illustrerar var i
konstruktionen mätsensorerna är placerade.
Tabell 4: Beskrivning av mätsensorer och deras placering. (Janols et al., 2013)

Del av byggnad/mätpunkt
Inomhusklimat
Utomhusklimat
Tak 1 (inomhus)
Tak 2
Tak 3
Tak 4 (luftspalt)
Skjutdörr (inomhus)
Skjutdörr (utomhus)
Entrédörr (inomhus)
Entrédörr (utomhus)
Hörn (inomhus)
Hörn (utomhus)
Träfiber 1 (insida)
Träfiber 2
Träfiber 3
Mineralull 1 (insida)
Mineralull 2
Mineralull 3

Mätsensorns nummer
5
1
8
9
2
4
10
7
12
11
3
13
14
18
6
17
16
15
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Figur 8: Placering av mätpunkter i testbyggnad. (Janols et al., 2013)

Figur 9: Placering av mätpunkter i testbyggnad, sektion. (Janols et al., 2013)
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Mätsensorerna kan mäta två typer av data, relativ fuktighet och temperatur. Placeringen av
dessa är baserade på två faktorer, temperatur och fuktdiffusion genom vägg och
konstruktionsanslutningar. I väggen med de två olika isoleringsmaterialen har mätsensorerna
placerats i den övre delen av väggen. Figur 10 och 11 är sektionsritningar som beskriver
placeringarna av mätsensorerna i väggkonstruktionen. (Janols, et al., 2013)

Figur 10: Placeringsmått för mätsensorer i mineralull.

Figur 11: Utsättningsmått för märsensorer i träfiberisolering.
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Att mätsensorerna har placerats 700 mm från takanslutning kan motiveras med
termodynamiska faktorer. Det blir oftast övertryck i den övre delen av en byggnad, vilket kan
förstärka fuktrörelserna i konstruktionen. Om det finns luftläckage så kan fukttransporten öka
genom fuktkonvektion och medför att konstruktionsdelen där läckaget finns utsätts för en
större mängd fukt26. Figur 12 visar ett exempel på hur tryck fördelar sig i en byggnad.

Figur 12: Över- och undertryck i en byggnad. (Paroc AB, 2008)

Det system som hanterar all insamlade mätdata kallas Bawit. Bawit är ett datorbaserat
program som lagrar all data på en server för senare användning. Via en webbsida för Bawit
går det att hantera den enhet som sitter på plats för att samla in data, samtidigt redigera värden
och få resultat från objektet. Figur 13 visualiserar principen för hur detta system är uppbyggt.
(Soft Control Technology, 2012)

Figur 13: Princip över Bawit. (Soft Control Technology, 2012)

26

Henrik Janols. Univ adjunkt bygg- och vägteknik. Intervju 24 april 2014.
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5 Fuktsimuleringsprogrammet WUFI
WUFI är ett Windows-baserat program för att kunna simulera fukt- och värmetransporter
genom byggnadskomponenter. Programmet är utvecklat vid Fraunhofer Institut für Bauphysik
i Tyskland, medan den svenska versionen är utvecklad i samarbete med Lunds tekniska
högskola. Den version som används vid simuleringarna är WUFI Pro, vilket baserar sig på
endimensionell transport för både fukt och värme. WUFI står för ”Wärme- und
Feuchtetransport instationär”. (WUFI, 2014)
Vid simuleringar med WUFI är det några faktorer som programmet tar med i beräkningarna.
För fuktsimuleringar så inkluderas ångtransporter genom diffusion samtidigt som
vätsketransporter tas hänsyn till av kapillärledning och ytdiffusion. Ångtransport via
konvektion och vätsketransport via tryckskillnader är faktorer som inte tagits med under
beräkningar utan har ignoreras av utvecklarna till programmet. (WUFI, 2014)
5.1

Programuppbyggnad

För att kunna arbeta med WUFI krävs en del indata för den situation man vill simulera. Det
första som görs vid uppstart av programmet är att skapa sig ett nytt projekt. Efter detta så går
det att välja hur många fall arbetet ska inneha. Det vill säga om projektet innehar olika
situationer så går det att ordna olika konstruktioner och simulera detta i ett och samma
projekt. Väl inne på ett fall så kräver WUFI tydlig indata för att kunna simulera en
konstruktions fukt- och värmetransport. Programmet bygger på tre huvudområden för indata;
konstruktion, klimat och ”inställningar”. Dessa tre områden behandlas nedan för att ge en
tydligare bild över hur det går att hantera detta program.

Figur 14: Exempel konstruktionsuppbyggnad samt flikar i WUFI. (WUFI, 2014)
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5.1.1 Materialdata
Det första som ska matas in är den konstruktion som ska användas vid simuleringen, figur 14
ger en bild på hur det kan se ut. Under denna flik går det att välja från färdiga
materialdatabaser som kommer med programmet där konstruktionsdelar går att välja med
specifik data som krävs vid fukt och värmeberäkningar. För att programmet ska kunna göra
beräkningar krävs minst dessa grunddata för materialen enligt WUFI (2014):






Skrymdensitet [kg/m3]
Porositet [m3/m3]
Specifik värmekapacitet [J/kg K]
Värmeledningsförmåga, torrt material [W/m K]
Ångdiffusionsmotstånd, torrt material [-]

Vidare går det även att ange mer avancerade data som ibland är nödvändiga för att få ett
fullständigt resultat. Dessa data är följande enligt WUFI (2014):






Fuktlagringskapacitet [kg/m3]
Vätsketransportskoefficient för absorption [m2/s]
Vätsketransportskoefficient för torkning [m2/s]
Värmeledningsförmåga, fuktigt material [W/mK]
Ångdiffusionsmotstånd, fuktigt material [-]

De senaste faktorerna anges oftast med hjälp av tabeller som programmet sedan använder vid
beräkningar och simuleringar. Om något material saknas för en simulering går det att
specificera sitt eget material, men det kräver en del indata som går att erhålla från andra källor
eller egna mätningar. Utvecklarna till programmet rekommenderar vid skapandet av ett eget
material att indata är erhållen via standardiserade mätmetoder, exempelvis standard EN 1602
rekommenderas vid mätning av isoleringsmaterials skrymdensitet. Figur 15 visar ett material
ur materialdatabasen. (WUFI, 2014)

Figur 15: Materialdatabas WUFI. (WUFI, 2014)
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5.2

Förutsättningar

Vidare under konstruktionsfliken ska det även anges konstruktionens orientering, lutning och
höjd. Här anges även vilken regnbelastning konstruktionen kommer utsättas för. WUFI
innehar standardvärden, men dessa går även att ange utifrån egen data. Därefter ska
ytövergångskoefficienter anges. Under denna flik ska det anges vilket värmemotstånd
konstruktionen innehar ute och inne, tillsammans brukar dessa ange värdet ~0,17 [m2K/W]
för ute och inne. Ångdiffusionstjocklek är även ett värde som går att ange, detta värde brukar
kallas för Sd-värde vilket anger hur benägen ett material är att släppa igenom fukt. En
generell praxis inom byggbranschen är att väggkonstruktioner ska vara cirka en femtedels
diffusionstät på den yttre sidan, jämfört med inre. Efter detta går det även att ange
absorptionstal för strålning (lång och kortvågig). Absorptionstalet för strålning är dock mer
till för värmeberäkningar än fuktberäkning. Sedan går det även att under denna flik ange
absorptionstal för regnvatten, vilket beskriver hur väl ytan tar åt sig vatten vid direktkontakt
från exempelvis regn.
Efter detta ska det anges begynnelsevillkor för beräkningen och simuleringen. Under denna
flik går det att ange begynnelsefuktighet för varje byggnadsdel, eller så går det att ange ett
medelvärde för hela snittet. Den starttemperatur konstruktionen innehar vid beräkningar ska
även anges. Den begynnelsefukthalt som material innehar kan anges av användare, eller så tar
programmet data från materialdatabasen för att ange ett vatteninnehåll.
När väl konstruktionen är uppbyggd ska simuleringsperioden anges. Beroende på situation så
går det att simulera över olika perioder. En rekommendation för längd ligger över minst två år
då oftast organiskt material innehåller byggfukt som torkar ut under första året. Efter två år
ges en säkrare simulering då materialet hunnit anpassa sig för omgivningen. Det går även att
under denna flik justera inom vilket intervall simuleringen ska göras, dessa data anges i
timmar. Under inställningsfliken går det även justera vilken data programmet ska beräkna
under simuleringen.
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5.3

Klimatdata

Vidare så behöver programmet även klimatdata för att kunna utföra simuleringar på ett
korrekt sätt. Enligt WUFI (2014) behöver följande data till varje tidssteg för beräkning och
simulation:









Regnlast vertikalt infallande mot yta, för dessa data krävs även lutning och orientering
av konstruktion.
Solstrålning vertikalt infallande mot yta, för dessa data krävs även lutning och
orientering av konstruktion.
Temperatur utomhus.
Temperatur inomhus.
Relativ fuktighet utomhus.
Relativ fuktighet inomhus.
Lufttryck.
Nattutstrålning, för nedkylning av byggnad.

Dessa data samlas in på diverse väderstationer runt om i världen, där bland annat Borlänge är
en ort där en mätstation finns. Klimatdata som finns är insamlad under längre perioder så att
korrekta beräkningar kan genomföras. För att indata från mätningar ska fungera krävs ett
filformat med information, finns otillräckligt med data till den klimatfil som ska användas så
kommer beräkningarna inte att fungera. Under klimatfliken i programmet går det att välja på
vilket sätt data ska anges till inomhus och utomhusklimatet. Det går att välja på klimatdata
som samlats in från en ort, sedan finns det även några standarder som går att välja för att
genomföra beräkningarna. Dessa standarder är EN-13788, EN-15026 och ASHRAE 160. Det
finns även ett beräkningssätt som tillämpar sinuskurvor för ett genomsnittligt klimat över ett
år.
5.4

Redovisning

När all data har matas in i programmet körs en simulering över den period som valts. Under
simuleringen kommer programmet att rita ut den relativa fuktigheten, temperatur och
vattenmängd i konstruktionen. Efter att simuleringen är gjord går det att närmare analysera
simuleringen som gjorts genom att använda fliken ”Quick graphs”. Här går det att
noggrannare analysera det resultat som getts genom att exempelvis placera ut fler punkter i
konstruktionen som kan vara av intresse. Dessa mätpunkter går att placera ut under
konstruktionsfliken vid uppbyggnad av konstruktionskomponenterna.
För en hel rapport av beräkningarna går det att exportera videofilmer av simuleringen. Det går
även att göra dokument över resultatet där all data och alla förutsättningar går att få med.
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6 Metod
Arbetets generella tillvägagångssätt beskrivs i figur 16. Flera olika undersökningsmetoder
används för att analysera nulägesstatus på testbyggnaden som undersöks i denna rapport.
Uppmätta värden över två års tid från testbyggnaden har jämförts och analyserats i respektive
isolerskikt med simulerande värden som tagits fram med hjälp av fuktsimuleringsprogrammet
WUFI. För att bedöma testbyggnadens mikrobiologiska status har materialdelar plockats ut ur
konstruktionen och skickats till SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut. Under ingreppet där
materialdelar plockades ut gjordes även en fuktkvotsmätning som ett extra tillskott för
bedömning av testbyggnaden nulägesstatus.
Analysen som utfördes kring testbyggnadens nulägesstatus kopplades till rapportens syfte
som gav en slutsats hur fukt hanteras i en massivträkonstruktion utan ångspärr. En separat
simulering med normala förhållanden utfördes efter analysen av nulägesstatus för att väga in
hur testbyggnadens status kommer utvecklas över en längre tidsperiod då även fukt tillförs i
byggnaden.

Figur 16: Illistration tillvägagångssätt

De teoretiska grunderna i denna rapport har hämtats från publicerade rapporter, tryckt
litteratur samt elektronisk litteratur. Frågeställningar som påträffats under examensarbetet har
ställts till sakkunniga personer inom berörda områden. Under examensarbetets startskede
gjordes studiebesök till Falun för att titta närmare på VM-huset vid Lugnets skidstadion.
Byggnaden i Falun var intressant för denna rapport då den är byggd med samma princip som
testbyggnaden, fast utförd med en tvåstegstätad fasad.
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6.1

Fuktsimulering WUFI

Insamlad indata från mätningar av testbyggnaden har jämförts och analyserats mot simulerade
värden från fuktsimuleringsprogrammet WUFI, programmet beskrivs i sin helhet i kapitel 5.
Testbyggnadens väggkonstruktion som analyseras innehar ostligt väderstreck. För att jämföra
och analysera insamlad indata och diagram från WUFI har diagram över temperatur och
relativ fuktighet tagits fram.
Väggkonstruktionerna är uppbyggda med hjälp av WUFIs databas med motsvarande material
som i den verkliga väggkonstruktionen. Där inte material har funnits i databasen har material
med liknande diffusionsmotstånd, värmegenomgångsmotstånd osv. valts. Bilaga A visar i sin
helhet all indata för simuleringarna. Valet av det inre lagret för CLT elementet kan styrkas
med standarden SS-EN 12524, där denna säger att angivna värden för plywood kan användas
som provisoriska värden för exempelvis CLT-element vid beräkningar (SIS, 2000). Att ingen
fasad har använts vid simuleringarna beror av att den verkliga fasaden anses för
genomsläpplig och därav ej påverkar väggens prestanda. Mätpunkterna i konstruktionen för
simuleringen är placerade i samma förhållande som de verkliga för att kunna analysera och
jämföra mot andra resultat i denna rapport.
Ytkoefficienter som angetts för simuleringarna är baserade på färgdata från KEIM Granitals
silikatbaserade färg som använts vid testbyggnaden för att efterlikna verkliga förutsättningar.
Färgen ska ha ett bra regnmotstånd vilket ger ett uppskattat värde på absorptionstalet för regn
till 0,1. WUFI rekommenderar i vanliga fall 0,7, men med de förutsättningar som skapats till
denna testbyggnad ansågs 0,1 som ett lämpligt absorptionstal. Sd-värdet är anpassat så att
färgen är en fjärdedels diffusionstät i jämförelse med massivträskivan. (KEIM
SCANDINAVIA A/S, 2010) För att kombinera egenskapen av vattenavstötande och
diffusionsöppen blev KEIM Granitals silikatbaserade färg valet, där denna var en fjärdedels
diffusionstät jämfört med massivträskivan. Detta enligt den generella praxis som råder inom
byggbranschen angående väggkonstruktioners diffusionstäthet.
Den grundinställning till begynnelsevärde för relativ fuktighet i konstruktionen som WUFI
anger är 80 %. Detta ansågs vara ett för högt värde vilket ledde till att ett nytt värde på 65 %
relativ fuktighet angavs. Studeras figur 3 i kapitel 2.1.2 som visar variationen i den relativa
fuktigheten utomhus över ett år så kan detta anses som ett lämpligt värde då byggnaden
uppfördes under våren år 2012.
Begynnelsetemperaturen bestämdes till 14 °C då detta ansågs som en trolig temperatur för
den period testbyggnaden uppfördes.
Perioden som valdes att simulera var samma period som riktiga mätvärden fanns över, dvs.
från maj 2012 till april 2014. Detta för att på ett enklare sätt kunna jämföra resultaten.
Tidsintervallet för simuleringarna bestämdes till en timme för att få en noggrann simulering.
De klimatdata som används för utomhusklimatet är data insamlad från Borlänge. Då
testbyggnaden står i Borlänge ger detta en bra förutsättning för simuleringarna. För
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inomhusklimatet valdes standarden EN 13788. Denna standard var bäst anpassningsbar för
den situation som skulle simuleras. I denna standard går det att ändra fukttillskottet, samtidigt
som den inomhustemperatur som ska hållas även går att ändra. För den simuleringen av
nulägestatus sattes fukttillskottet till 0 g/m3 och inomhustemperaturen sattes till 14 °C efter
närmare studie av medeltemperaturen i testbyggnaden från de verkliga mätresultaten.
När förutsättningarna var satta så simulerades situationer med träfiberisolering och mineralull.
Från dessa simuleringar valdes grafer som visade den relativa fuktigheten, temperaturen och
tiden för att kunna jämföra med verkliga resultat och provtagningar.
En helt separat simulering för väggkonstruktionen med isoleringsmaterialen gjordes med data
för normala förhållanden för att kunna jämföra med tidigare resultat. Med normala
förhållanden menas att temperaturen höjdes till 21 °C inomhus enligt boverket och enligt
kapitel 2.1.2 höjdes fukttillskottet inomhus från 0 g/m3 till 4 g/m3. Ett ytterligare lager har
även lagts till i konstruktionen i form av en fasad vid denna beräkning, detta för att få en
tvåstegstätad konstruktion där regnvatten tas hand om i det yttre lagret och vinden i det inre.
Utefter de resultat som ges från simulering, uppmätta värden och mikrobiologisk analys
kommer ett ställningstagande göras för vilket material som anses ha bättre egenskaper för
simuleringen med normala förhållanden.
För en överskådlig bild över de simuleringar och dess indata som används i rapporten se tabell
5.
Tabell 5: Översikt till indata för simuleringar

Simulering
Nulägesförhållanden
Normala
förhållanden

6.2

Fukttillskott
[g/m3]
0
4

Inomhustemperatur
[°C]
14
21

Fasad
Enstegstätad
Enstegstätad/
Tvåstegstätad

Uppmätta värden

Mätningar av temperatur och relativ fuktighet har under perioden maj år 2012 till april år
2014 utförts och samlats in från testbyggnaden som är placerad i Borlänge. Djupare förklaring
av testbyggnadens konstruktion och utplacerade mätsensorer, se kapitel 4
undersökningsprojekt. Mätdata registreras i insamlingsprogrammet Bawit, se kapitel 4.4
datainsamling. Från programmet tas diagram fram över temperatur och relativ fuktighet som
har identifierats i testbygganden.
Diagram över kortare perioder valdes ut från oktober till mars åren 2012, 2013 och 2014.
Dessa perioder är intressanta för att de yttre delarna av testbyggnadens väggkonstruktion
utsätts för höga fukthalter under vintermånaderna. I kapitel 2.1.2 luftfukt beskrivs den
genomsnittliga relativa fuktigheten över Sverige under ett års tid. Genom att studera figur 3
fås en uppfattningen hur testbyggnaden kommer påverkas av den relativa fuktigheten som
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råder i utomhusluften. Perioden oktober till mars delades senare upp i mindre tidsperioder så
att uppmätt data enklare kunde analyseras. Vid uppkomst av utmärkande fuktnivåer studeras
dessa mer i detalj. De diagram som studeras under kortare perioder är uppdelade för varsitt år
för samma period för att ge en tydlig bild över hur klimatet har påverkat den relativa
fuktigheten och temperaturen i väggkonstruktionen.
Inga sommarmånader valdes ut för att studeras närmare, fast det ibland kan bli väldigt fuktigt
under denna period. Detta är på grund av att under sommarmånaderna får oftast byggnaden
möjlighet att torka ut efter ett par dagar, medan under vintermånaderna så är den relativa
fuktigheten oftast konstant hög.
6.3

Mikrobiologisk analys

Fysiska ingreppet i testbyggnadens väggkonstruktion utfördes den 15 maj 2014 av studenterna
Robert Eriksson och Johan Olsson Thor med handledning av Högskolan Dalarnas tekniker
Kent Börjesson, se figur 17.

Figur 17: Fysiskt ingrepp i testbyggnaden den 15 maj 2014. (Börjesson, 2014)

Ingreppet utfördes för att kunna identifiera om testbyggnaden visar spår av mikrobiologiska
angrepp. Materialdelar som analyseras i väggkonstruktion är; trä i de stående reglarna från
både mineralull- och träfibersidan samt båda isoleringsmaterialen, mineralull och
träfiberisolering. Enligt kapitel 4.4 datainsamling för testbyggnaden kunde det utläsas vart
mätsensorer är placerade i väggkonstruktion. För att kunna jämföra analys av uppmätta
värden och WUFI simuleringar med analysen av mikrobiologisk tillväxt och minimera
möjliga felkällor, utfördes provtagningen i den höjd som mätsensorerna är placerade på.
Provtagningen gjordes i den yttre delen utav väggkonstruktionen då denna del enligt
mätningar har utsatts för en hög relativ fuktighet.
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Provtagningen började med att skruva ner fasadpanel och läkt så gipsskiva bakom panelen
blev tillgänglig. Sedan användes dosfräs för att plocka ut gipsskivan opåverkad och samtidigt
komma åt träregel och isolering. Se figur 18 för inblick i den öppnade väggkonstruktionen.

Figur 18: Öppnad väggkonstruktion i träfibersidan. (Olsson Thor, 2014)

Innan proverna plockades ut noterades fuktkvoten i berörda material. Vid
provtagningstillfället fördes telefonkommunikation med Gunnel Bok på SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut över hur provtagningsprocessen skulle gå tillväga för att få en tillförlitlig
analys. Under samtal diskuterades om ett prov från vardera materialdelen räckte för en rättvis
bedömning eller om två prover skulle tas. Efter fysisk okulärbesiktning när konstruktion
öppnats upp gjordes bedömningen att ett prov från varje materialdel skulle utföras. Trä- och
isoleringsprover på en storlek 4 x 2 centimeter plockades ut med hjälp av en mindre dosfräs,
stämjärn och kniv. Proverna förslöts sedan i var sina papperskuvert med uppgifter på aktuell
materialdel och skickades till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för mikrobiologisk
analys.
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6.4

Analys av metod

Tre stycken oberoende metoder användes för att få fram indata till denna rapport för att
säkerhetsställa ett bra resultat. En teoretisk beräkning, verklig datainsamling samt stickprov
från testobjektet. Alla tre metoder har varit relevanta för att komma fram till en slutsats
angående fuktens påverkan på väggkonstruktionen.
Den teoretiska beräkningen utfördes med ett datasimuleringsprogram där all indata som
matats in påverkar slutresultatet. Detta innebär att en minsta feltolkning i hur programmet
fungerar kan innebära ett felaktigt resultat. För att förhindra detta skulle en eventuell djupare
utbildning kring detta område krävas.
Istället för en simulering skulle handberäkningar kunna utförts. Det är en mindre invecklad
metod som inte innefattar lika många faktorer kring beräkningarna. Men detta skulle kräva
mycket arbetstid för att få ett lika noggrant resultat som ett fuktsimuleringsprogram.
Då testobjektet redan var uppfört fanns inga möjligheter till att påverka mätsensorernas
placering för datainsamling.
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7 Resultat
I detta kapitel presenteras resultat utifrån de metoder som använts. Delar som redovisas är
simulering från fuktsimuleringsprogrammet WUFI, uppmätta värden från testbyggnaden samt
mikrobiologisk analys av materialprover.
7.1

Simulering av Nuläge

Ur fuktsimuleringsprogramet WUFI redovisas grafer från tidsperioden maj 2012 till och med
april 2014.
Indata till simulerade resultat återfinns i bilaga A.
7.1.1

Mineralull

Diagram 1: Relativ fuktighet och temperatur simulerad period, 20 mm in i isolering

Diagram 1 redovisar den simulerade relativa fuktigheten och temperaturen 20 mm in i
mineralullen över perioden maj år 2012 till april år 2014.
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Diagram 2: Relativ fuktighet och temperatur simulerad period, 120 mm in i isolering

Diagram 2 redovisar den simulerade relativa fuktigheten och temperaturen 120 mm in i
mineralullen över perioden maj år 2012 till april år 2014.
7.1.2

Träfiberisolering

Diagram 3: Relativ fuktighet och temperatur simulerad period, 20 mm in i isolering

Diagram 3 redovisar den simulerade relativa fuktigheten och temperaturen 20 mm in i
träfiberisoleringen över perioden maj år 2012 till april år 2014.
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Diagram 4: Relativ fuktighet och temperatur simulerad period, 120 mm in i isolering

Diagram 4 redovisar den simulerade relativa fuktigheten och temperaturen 120 mm in i
träfiberisoleringen över perioden maj år 2012 till april år 2014.
Se bilaga B för resterande simuleringsresultat.
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7.2

Uppmätta värden

Utifrån de värden mätstationen Bawit uppmätt i testbyggnaden redovisas här några grafer
under tidsperioder från och med maj år 2012 till och med april år 2014. För resterande
resultat, se bilaga C.
7.2.1

Diagram för hela väggkonstruktionssnittet

Diagram 5: Relativ fuktighet i mineralull

Diagram 5 redovisar fördelning av den relativa fuktigheten i snittet med mineralull under hela
mätperioden.
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Diagram 6: Relativ fuktighet i träfiberisolering

Diagram 6 redovisar fördelning på den relativa fuktigheten i snittet med träfiberisolering
under hela mätperioden.
7.2.2

Diagram relativ fuktighet mätpunkter (20 mm)

Diagram 7: Relativ fuktighet hela mätperioden

Diagram 7 redovisar variationer i relativ fuktighet i vardera isoleringsmaterial under hela
mätperioden.
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Diagram 8: Relativ fuktighet oktober-december år 2012

Diagram 8 redovisar variationer i relativ fuktighet i vardera isoleringsmaterial under perioden
oktober-december 2012.

Diagram 9: Relativ fuktighet oktober-december år 2013

Diagram 9 redovisar variationer i relativ fuktighet i vardera isoleringsmaterial under perioden
oktober-december år 2013.
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Diagram 10: Relativ fuktighet januari år 2013

Diagram 10 redovisar variationer i relativ fuktighet i vardera isoleringsmaterial under januari
år 2013.

Diagram 11: Relativ fuktighet januari år 2014

Diagram 11 redovisar variationer i relativ fuktighet i vardera isoleringsmaterial under januari
år 2014.
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Diagram 12: Relativ fuktighet februari-mars år 2013

Diagram 12 redovisar variationer i relativ fuktighet i vardera isoleringsmaterial under februari
till mars år 2013

Diagram 13: Relativ fuktighet februari-mars år 2014

Diagram 13 redovisar variationer i relativ fuktighet i vardera isoleringsmaterial under februari
till mars år 2014
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7.2.3

Diagram relativ fuktighet mätpunkter (120 mm)

Diagram 14: Relativ fuktighet hela mätperioden

Diagram 14 redovisar variationer i relativ fuktighet i vardera isoleringsmaterial under
mätperioden maj år 2012 till april år 2014.

Diagram 15: Relativ fuktighet januari år 2013

Diagram 15 redovisar variationer i relativ fuktighet i vardera isoleringsmaterial under januari
år 2013.
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Diagram 16: Relativ fuktighet januari år 2014

Diagram 16 redovisar variationer i relativ fuktighet i vardera isoleringsmaterial under januari
år 2014.
7.2.4

Diagram relativ fuktighet mätpunkter (340 mm)

Diagram 17: Relativ fuktighet hela mätperioden

Diagram 17 redovisar variationer i relativ fuktighet i vardera isoleringsmaterial under
mätperioden maj år 2012 till april år 2014.
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7.2.5

Temperaturfördelning

Diagram 18: Temperatur över hela mätperioden i isoleringsmaterialet

Diagram 18 redovisar temperaturvariationen i isoleringsmaterialet över hela mätperioden maj
år 2012 till april år 2014.

Diagram 19: Temperatur i isoleringsmaterialet januari år 2013

Diagram 19 redovisar temperaturvariationer i isoleringsmaterialet för januari år 2013.
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Diagram 20: Temperatur i isoleringsmaterialet januari år 2014

Diagram 20 redovisar temperaturvariationer i isoleringsmaterialet för januari år 2014.
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7.3

Mikrobiologisk analys

För de prover som skickades in till SP Sveriges tekniska forskningsinstitut för en
mikrobiologisk analys anges dessa resultat i tabell 6. För sammanställningen av den
mikrobiologiska analysen, se bilaga D.
Tabell 6: Resultat mikrobiologiskt prov

Mikrobiologisk förekomst
Material
Hyfer
Sporer
Mineralull
Ingen
Ingen
Träregel, mineralull
Ingen
Sparsam
Träfiberisolering
Ingen
Ingen
Träregel,
Sparsam
Sparsam
träfiberisolering

Kommentar

Insektexkrementer27,
insektrester

Från provtagningstillfället uppmättes även fuktkvoter i berörda materialdelar, dessa redovisas
i tabell 7.
Tabell 7: Aktuell fuktkvot i materialdelar under provtagning 14 maj, 2014

Material
Träregel, träfiberisolering
Träfiberisolering
Träregel, mineralull
Mineralull

27

Fuktkvot [%]
9%
10 %
11 %
Gick ej att
utläsa

Avföring från insekter.
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7.4

Simulering med normala förhållanden

Endast träfiberisoleringen redovisas för denna simulering. Träfiberisoleringen visar genom
tidigare resultat bättre egenskaper att kunna hantera en situation med normala
klimatförhållanden där såväl fukt som normal rumstemperatur belastar konstruktionen. .
Konstruktionens helhet för simuleringarna för träfiberisoleringen redovisas i bilaga A.

Diagram 21: Relativ fuktighet över en sju års period, enstegstätad fasad.

Diagram 21 redovisar en simulering 20 mm in i isoleringen med fukttillskott på 4 g/m3, 21 °C
inomhus och en enstegstätad fasad.

54

Högskolan Dalarna

Diagram 22: Relativ fuktighet över en sju års period, tvåstegstätad fasad.

Diagram 22 redovisar en simulering 20 mm in i isoleringen med fukttillskott på 4 g/m3, 21 °C
inomhus och en tvåstegstätad fasad.
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8 Analys & diskussion
8.1

Simulering av nuläge

I simuleringen av perioden maj år 2012 till april år 2014 visar resultatet i diagram 1 för
mineralullen att den relativa fuktigheten är över 85 % från oktober och fram till slutet av
mars. När den relativa fuktigheten har passerat 75 % så kan skador uppstå i form av mögel
och rötsvampar. Dessutom när klimatet har en medeltemperatur över 0 °C så anses detta som
en gynnsam miljö för tillväxt. Ur diagram 1 så går det att utläsa att oktober och november
månad ligger inom tidigare nämnt intervall då temperatur och relativ fuktighet ligger inom ett
gynnsamt område för mikrobiologisk påväxt. Under december till mars sjunker den
genomsnittliga temperaturen under 0 °C medan den relativa fuktigheten består, vilket medför
att risken för skadliga angrepp sjunker.
Över perioden som har simulerats visar resultaten att den relativa fuktigheten sjunker med
tiden. På två år har fukthalten i väggkonstruktionen sjunkit och gett ett lägre utslag i slutet av
simuleringsperioden. WUFI använder en sammanställning av uppmätta värden över en
tidsperiod för klimatdata vilket innebär att varje simuleringsår får samma
klimatförutsättningar utomhus. Detta leder i sin tur till att klimatpåverkningar inte kan ha
orsakat den sjunkande fukthalten i väggkonstruktionen. Den sjunkande relativa fuktigheten
kan istället bero på att materialen i konstruktionen strävar efter jämnvikt. Extra fukttillskott så
som byggfukt kan ha lett till de större uppmätta resultaten under år ett, medan tills år två så
har konstruktionen torkat ur och detta resulterar i ett lägre uppmätt värde.
Generellt visar även alla diagram från fuktsimuleringen att träfiberisoleringens relativa
fuktighet varierar inom ett mindre intervall jämförelsevis med mineralullen. Studeras diagram
2 och 4 för simuleringsresultat 120 mm in i väggen noggrannare urskiljes differenserna
mellan isoleringsmaterialens egenskaper. Träfiberisolering har en bättre förmåga att lagra fukt
inom materialet, medan den oorganiska mineralullen inte är hygroskopiskt. Det går även att se
i diagram 1 och 3 för simuleringsresultat 20 mm in i väggen under vinterperioden oktober till
mars, träfiberisoleringens ökande relativa fuktighet medan mineralullen direkt går upp på ett
högre värde.
Simuleringen visar i både diagram 2 och 4, 120 mm in i isoleringen att den relativa
fuktigheten fortfarande ligger på kritiska nivåer för att vara inuti en väggkonstruktion.
Träfiberisoleringen och mineralullen ligger på samma relativa fuktighetsnivå i skiktet 20 mm
in som för 120 mm in i konstruktionen under sommarperioderna. En förklaring till den höga
relativa fuktigheten 120 mm in i konstruktionen kan bero på att det blir ett omvänt fuktflöde.
När ingen fuktbelastning finns inomhus och temperaturgradienten i väggen är så pass låg kan
detta påverka att fukttransport via konvektion och diffusion går från yttersida till insida. När
den yttre delen av väggen fuktas upp av exempelvis regn kan detta göra att isolering drar
fukten inåt och lagrar en större mängd fukt i konstruktionen.
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8.2

Uppmätta värden

Diagram 5 och 6 som visar den relativa fuktigheten för träfiberisolering och mineralullen för
uppmätta värden ger en överblick på fördelningen av fukten genom konstruktionen över hela
mätperioden. Generellt når den relativa fuktigheten högre värden under vinterhalvåret än
under sommarhalvåret. Det som går att se är att den relativa fuktigheten minskar desto längre
in i konstruktionen mätvärden har tagits. Detta leder till att de mest intressanta mätpunkterna
är i det yttre skiktet av väggen. I helhet så pendlar den relativa fuktigheten i
träfiberisoleringen mellan 30-88 % och mineralullen mellan 21-94 %.
Diagram 7 visar en jämförelse mellan mineralull och träfiberisolering i den yttre mätpunkten,
20 mm in i konstruktionen. Från detta diagram kan det uttydas att mineralullens mätvärden
pendlar inom ett större intervall på samma period jämfört med träfiberisoleringens mätvärden.
Utifrån diagram 7 går det även att se perioder som är mer intressanta då exempelvis den
relativa fuktigheten pendlar mellan mindre intervall under vinterhalvåret och större värden
under sommarhalvåret. Då mätperioden sträcker sig över två år så kan detta leda till olika
mätresultat beroende på klimatet under åren. Under de år som mätperioden går över så visar
diagram 18 för temperaturfördelningen under det senaste året, april 2013 till april 2014
generellt är varmare än perioden maj 2012 till april 2013.
En period som studeras närmare utifrån de tidigare diagramen från de uppmätta värdena från
testbyggnaden är oktober till december. Under denna period i diagram 9 för uppmätta värden
20 mm in i konstruktionen finns en övergång mellan ett varmare och kallare klimat. Detta
leder till att den relativa fuktigheten ökar då mättnadsånghalten i luften minskar då luften kyls
ned. Samma period året innan i diagram 8 för uppmätta värden 20 mm in i konstruktionen är
den relativa fuktigheten generellt högre. Anledningar till detta kan vara att klimatet utomhus
är fuktigare genom mer nederbörd eller fuktigare luft. Det kan även bero på inbyggd fukt i
form av byggfukt. Byggnaden uppfördes i maj år 2012 och fram till oktober år 2012 så har
inte konstruktionen fått chans att torka ut ordentligt. Trä har en relativt lång period för att
acklimatisera sig till den nya omgivningen. Detta kan leda till de differenser som syns under
perioden oktober till december i diagram 5 och 6, där den relativa fuktigheten redovisas för
båda isoleringsmaterialen. Under perioden oktober till december så finns det även större
nedgångar i diagrammen vilket tyder på att materialen har fått möjlighet att torka ut. Detta
kan kopplas till det varierande klimatet som finns i Sverige under höstmånaderna. Den
relativa fuktigheten som finns 20 mm in i konstruktionen för båda isoleringsmaterialen är
väldigt högt och inom trivselzonen för skadeangrepp så som mögelsvamp, rötsvamp osv. Men
skadeangreppen kräver även en viss temperatur för att kunna utveckla sig till en skadlig
mikroorganism. Under perioden oktober till december för år 2012 och år 2013 redovisar
diagram 18 att under denna period så pendlar temperaturen kring 0 °C. En gynnsam
temperatur för tillväxt på exempelvis blånadssvamp ligger mellan -3 °C till 40 °C. Detta
utesluter dock inte att skadeangrepp kan ske under andra omständigheter.
I diagram 11 redovisas den relativa fuktigheten för januari år 2014. Under denna period går
det att se stora skillnader mellan de olika isoleringsmaterialen som finns i väggen.
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Mineralullens mätvärden under början av januari år 2014 är ett av det större utslag som
uppmätts över en längre period. I ungefär en vecka så ligger den relativa fuktigheten över 90
% och temperaturen pendlar mellan 0 °C till +5 °C, vilket är en kritisk nivå för skadliga
angrepp. Detta är dock med hänsyn till de material som är i kontakt med mineralullen. Då
mineralullen är ett oorganiskt material så är risken väldigt liten att påväxt av mikroorganismer
initieras. Men angränsande material kan vara av organiskt material så som trä, vilket en relativ
fuktighet över 90 % i en vecka ger stor risk för angrepp av skadliga organismer.
Diagram 20 visar temperaturvariationerna under januari månad år 2014. Jämförs diagrammet
med den relativa fuktigheten och temperaturen för mineralullen under samma period går det
att dra vissa paralleller mellan temperatur och relativ fuktighet. Under den period
temperaturen sjunker kraftigt så följer även den relativa fuktigheten med. Vid högre
temperatur så ökar mättnadsånghalten, vilket leder till att luften kan hålla mer fukt. Men
vidare så innebär det att när temperaturen under denna period ligger kring 0 °C inom denna
region, så innehåller oftast luften mycket fukt. Enligt SMHI (2014) så var det i början av
januari månad mycket milt och fuktigt väder, ett omfattande lågtrycksområde gav fuktiga och
milda sydvindar som svepte in över Sverige. Ur skadeangreppssynpunkt så indikerar detta att
under denna period är risken hög att mikrobiologiska organismer skulle kunna börja växa
kring detta område i övergången mellan gipsskiva, träregel och isolering.
Efter den kritiska perioden under början av januari år 2014 så minskar den relativa
fuktigheten trots att mättnadsånghalten sjunker då temperaturen blir lägre. Vid denna tidpunkt
borde rimligtvis den relativa fuktigheten ökat då fuktmängden är så pass hög och
mättnadsånghalten minskar. En förklaring till att den relativa fuktigheten inte ökar kan vara
en hög luftomsättning utanför byggnaden. Men då temperaturen sjunker 10 °C över ett par
dygn så bör den relativa fuktigheten ökat för att sedan sjunka ner till lägre nivåer.
Med utgångspunkt från träfiberisoleringens relativa fuktighet under januari år 2014 i diagram
11, beter den sig mer stabilt än vad mineralullen gör. Det tar längre tid för träfiberisoleringen
att bli fuktig, men även längre tid för den att torka ut. Detta kan förklaras med att det är ett
organiskt material som klarar av att ta upp och avge fukt. Samtidigt så passerar inte
träfiberisoleringen under januari år 2014 över 90 % relativ fuktighet. Dock ligger den relativa
fuktigheten väldigt högt för att vara nyttigt för ett organiskt material. Under januari så ges
gynnsamma förutsättningar för skadeangrepp på träfiberisoleringen trots att mätvärdena ligger
under mineralullens värden.
Jämförs relativa fuktigheten för januari år 2013 med respektive för år 2014 i diagram 10 och
11, går det att dra paralleller mellan de två olika vintrar som rådde. Den relativa fuktigheten
för både mineralull och träfiberisolering har gett lägre värden under år 2013 än år 2014.
Diagram 19 visar även att temperaturen för år 2013 är lägre än för år 2014, vilket stöder teorin
om ett mer fuktigt klimat år 2014.
Under perioden februari till mars år 2014 visar diagram 13 en högre relativ fuktighet än
diagram 12 med mätvärden från år 2013. Detta kan återigen kopplas till det klimat som varade
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under denna period. I diagrammen över perioden februari och mars indikerar dessa även att
under denna period så börjar konstruktionen att torka ur. Mineralullens relativa fuktighet
under år 2013 sjunker snabbt och är under 60 % efter cirka en vecka. Medan det tar en
betydligt längre tid för träfiberisoleringen att torka ur och komma ner på samma nivå. Samma
indikationer finns i diagram 13 för den relativa fuktigheten under februari- mars år 2014, men
tidsspannet är annorlunda. Detta stödjer träfiberisoleringens egenskaper för att kunna buffra
fukt, samt mineralullens oorganiska egenskaper.
I väggkonstruktionens mellanskikt 120 mm in i isoleringen visar diagram 14 att den relativa
fuktigheten pendlar mellan cirka 43-85 % för mineralullen och 50-78 % för
träfiberisoleringen. Vid en närmare studie i början av mätperioden maj- juli år 2012 indikeras
en större andel fukt i konstruktionen jämfört med samma period året efter. Anledningen till
detta kan bero på den fukt som finns i materialen och byggs in i byggnaden under
uppförandet. Den relativa fuktigheten uppnår dock inga farliga nivåer över detta tidsspann.
Vidare studeras januari månad noggrannare 120 mm in i isoleringen för dess intressanta utslag
under år 2014. I diagram 16 för mätvärden under januari år 2014 uppnår mineralullen sin
maximala relativa fuktighet. Den relativa fuktigheten ligger på 85 % som max, samtidigt som
den ligger över 75 % och temperaturen kring 5 °C i en period på över tio dagar. Ur
skadesynpunkt är dessa värden en kritisk nivå för skadeangrepp. Enligt BBR så får material
som byggs in i konstruktionen inte passera 75 % relativ fuktighet om ingen annan
dokumenterad kritisk nivå finns från leverantör. Under samma period så går det även att se att
träfiberisoleringen knappt passerar 75 % relativ fuktighet. Resterande dagar av januari ligger
den relativa fuktigheten på en lägre nivå för mineralullen än för träfiberisoleringen.
Jämförelsevis med diagram 15 där mineralullen har en lägre nivå på relativa fuktigheten för
hela januari. Men även att under januari år 2013 så är den relativa fuktigheten för båda
isoleringsmaterialen generellt lägre än för januari år 2014, vilket kan styrkas med ett annat
klimat som var fuktigare år 2014.
Diagram 17 visar mätresultat från hela perioden för mätsensorerna 340 mm in i väggen.
Under mätperioden pendlar relativa fuktigheten mellan 21 % till 64 % för mineralullen,
medan för träfiberisoleringen är intervallet 30 % till 60 %. Samtidigt registrerades ett
temperaturintervall mellan 5 °C till 25 °C för detta skikt. Dessa värden innebär att
konstruktionen är utanför riskzonen för skadliga angrepp. Träfiberisoleringens relativa
fuktighet ligger generellt högre än mineralullens relativa fuktighet under mätperioden, vilket
återigen visar materialens organiska och oorganiska egenskaper.
Då ingen fuktbelastning sker inifrån, kan detta innebära att den mesta fuktmängden kommer
utifrån. Detta kan vara en fara för konstruktionen om fuktmängden blir högre och den inte får
möjlighet att torka ut.
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8.3

Mikrobiologisk analys

Genom att jämföra uppmätta fuktkvotsvärden i tabell 6 med rekommenderade värden i tabell
3 bekräftas det att värdena ligger inom normala nivåer. De förhållanden som rådde vid
mättillfället påvisar att inget material befinner sig inom ett gynnsamt område för
mikrobiologisk påväxt, se kapitel 3.1.1. Men fuktkvoten skiljer sig för respektive träregel vid
mätningen. Differensen mellan dessa är två procent, där träregeln vid mineralullen har ett
högre värde på elva procent fuktkvot och träregeln vid träfiberisoleringen ett värde på nio
procent fuktkvot. Detta kan förklaras med att träfiberisoleringen hjälper till att buffra fukt
kring det område där träregeln är placerad, medan mineralullen som är ett oorganiskt material
inte klarar av att lagra fukt. Att det inte gick att utläsa mineralullens fuktkvot kan även
förklaras med att det är ett oorganiskt material.
Det mikrobiologiska analysresultatet i tabell 6 visar generellt att konstruktionen är i gott
skick, inget av isoleringsmaterialen visar någon mikrobiologisk förekomst. Samtidigt visar
resultaten för träreglarna i konstruktionen förekomst av skadliga mikroorganismer. Träregeln
vid mineralullen visar sparsam förekomst av sporer, medan träregeln vid träfiberisoleringen
visar sparsam förekomst av hyfer och sporer. Vid koppling mellan den aktuella fuktkvoten i
tabell 7 och mikrobiologisk förekomst i tabell 6 så visar detta en lägre fuktkvot vid träregeln
för träfiberisoleringen och en högre förekomst av skadliga organismer. Samtidigt visar
träregeln vid mineralullen en högre fuktkvot men en mindre förekomst av skadliga
organismer. Resultatet ger att vid en lägre fuktkvot så är mikrobiologisk förekomst högre,
vilket säger emot teorin om förekomst av mikrobiella angrepp.
För att kunna förklara denna motsägelse är en möjlig förklaring materialens tillstånd vid
uppförandet av byggnaden. Materialet kan ha varit utsatt för en större mängd fukt, smuts eller
liknande företeelse som kan ha byggts in i konstruktionen. Hanteringen vid sågverk, brädgård
och transport är en orsak till att material ibland utsätts för riskabla miljöer där gynnsamma
förhållanden för mikrobiologiska organismer uppkommer. Vid ett tidigare tillfälle har
konstruktionen vid träfiberisoleringen även öppnats upp för byte av mätsensor28, vilket kan ha
påverkat mätresultatet.
Resultatet från den mikrobiologiska analysen i tabell 6 visar insektexkrementer och
insektrester på träregeln för träfiberisoleringen. Vid provtagningen gjordes inga visuella
noteringar om att insekter hade varit i konstruktionen, vidare kunde inga skador identifieras.
Orsak till att insekter kunde identifieras på provet kan vara hanteringen av materialet innan
och under bygguppförandet, samt när konstruktionen öppnades. Eventuella konsekvenser av
insektsangrepp kan vara fysikalisk nedbrytning av material.
Tabell 2 beskriver nivåerna för mikrobiologisk förekomst som angetts i tabell 6. Genom tabell
2 säger sparsam mikrobiologisk förekomst att det motsvarar en normal frekvens för ett helt
opåverkat material, vilket stödjer den visuella inspektionen som gjordes vid provtagningen.

28

Henrik Janols. Univ adjunkt bygg- och vägteknik. Intervju 11 april 2014.
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8.4

Gemensam jämförelseanalys

För att kunna besvara frågeställningarna i rapportens syfte behöver alla delar av rapporten
vägas mot varandra.
Resultatet från simuleringen och uppmätta värden sammanfaller med varandra. Den relativa
fuktigheten skiljer sig ett fåtal procentenheter inom alla lager i väggkonstruktionen mellan
simuleringar och mätningar. Detta indikerar att simuleringarna speglar verkligheten på ett
tillförlitligt sätt.
Den mikrobiologiska analysen gav till svar att inga farliga mikroorganismer påträffades i
väggkonstruktionens materialdelar. Jämförs detta med både simuleringar och de uppmätta
värden som finns, motsäger dessa varandra. Enligt den relativa fuktighet som råder vid de
yttre mätsensorerna 20 mm in i isoleringsmaterialen, löper detta område risk för att utsättas
för skadeangrepp. Utifrån detta så går det att ställa frågan vad som händer med testbyggnaden
vid nuvarande förhållanden över en längre tidsperiod. Idag löper byggnaden stor risk för att
utsättas för mikrobiologiska angrepp enligt både simulering och uppmätta värden, medan den
mikrobiologiska analysen visar att det inte uppstått skador på materialen i
väggkonstruktionen. Om dessa förhållanden som råder vid nulägestatus fortlöper kommer
risken öka för att testbyggnaden utsätts för mikrobiologiska angrepp. En längre period av hög
fuktpåverkan är inte bra för organsiska material.
Med hänsyn till de resultat som framkommit går det att ifrågasätta vart gränsen går angående
kritisk relativ fuktighet i förhållande till exponerad tid. Enligt kapitel 1.4 nämns en tidigare
studie där en vanlig träregelkonstruktion utfördes med en alternativ ångspärr. I denna studie
framkom liknande resultat där den relativa fuktigheten visade kritiska nivåer. Studien visade
på att det fanns material som hade liknande egenskaper som plastfolie men resultatet visade
fortfarande på för höga värden. Ingen mikrobiologisk analys gjordes för att kunna stödja
resultatet vilket gör det svårt att säga hur de höga nivåerna av fukt påverkade konstruktionen.
Detta styrker Woodbuild- projektets viktiga del i utvecklingen för att utöka kunskapen kring
trämaterialets motståndskraft och dess klimatexponering.
Då intresset finns att reda ut hur testbyggnaden beter sig ur fuktsynpunkt vid normala
levnadsförhållanden, dvs. med 21 °C inomhustemperatur och 4 g/m3 i ökat fukttillskott
inomhus, så har även en simulering över en sju års period utförts. Den goda
överrensstämmelsen mellan simuleringar och uppmätta värden ger en bra grund för att
simuleringar med normala förhållanden ska vara trovärdiga.
I diagram 21 redovisas simuleringen med normala förhållanden i den nuvarande
väggkonstruktionen. En relativ fuktighet på 92 % påträffas redan efter första året 20 mm in i
väggkonstruktionen. Efter sju års tid har värdet sjunkit ner till 88 % som det maximala värdet
över ett år. Jämförs detta med simuleringen i diagram 22 där nuvarande väggkonstruktion har
kompletterats med en tvåstegstätad fasad visar resultatet ett positivare värde. Med den
tvåstegstätade lösningen uppnås den relativa fuktigheten på 88 %, 20 mm in i isoleringen
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under det första året. När 7 år har passerat redovisas resultatet 82 % som det maximala
utslaget. Analyseras resultaten från fuktinnehållet i de olika lagren i bilaga E visar detta på att
fuktmängden har minskat i den tvåstegstätade fasadlösningen jämfört med simuleringen från
den enstegstätade lösningen.
När temperaturen höjs från 14 °C till 21 °C ökas temperaturgradienten genom
väggkonstruktionen. Detta gör att mättnadsånghalten blir högre vilket sänker den relativa
fuktigheten. Jämförs diagram 3 för simuleringen med nulägesförhållanden med diagram 21
för simuleringen med normala förhållanden i träfiberisoleringen så är skillnaden marginell.
Resultatet i diagram 22 för simuleringen med en tvåstegstätad fasad och normala förhållanden
ger en tydligare differens mellan simuleringarna från diagram 3 och 21. Detta tyder på att den
ökade temperaturgradienten genom väggkonstruktionen leder till en ökad mättnadsånghalt,
men fukttillskottet inomhus gör att förhållandena i väggen blir desamma. Men vid detta läge
innehåller konstruktionen mer fukt per volymsenhet då relativ fuktighet beskrivs som
mängden vattenånga i luften förhållande till den maximala kapaciteten, dvs.
mättnadsånghalten.
En generell praxis inom byggbranschen är att en väggkonstruktion ska vara fem gånger
diffusions-tätare på insidan, jämfört med utsidan. Den nuvarande konstruktionen har ett
förhållande ett på fyra. Med en tvåstegstätad fasad bidrar detta till att ingen färg behövs på
vindskyddslagret bakom fasaden. Fasaden tar hand om regnet och gipsskivan innanför
behöver därför bara fungera som vindskyddslager, jämfört med dagens konstruktion där
denna ska fungera som både vind- och regnskydd. Detta gör att den tvåstegstätade fasaden blir
mer diffusionsöppen då vindskyddslagret är det sista lagret fukten behöver vandra igenom
vilket gör att ett förhållande i diffusionstäthet ett på fem är mer sannolikt.
Då testbyggnaden utsätts för ett fukttillskott inomhus gör detta att fukten i
väggkonstruktionen vandrar åt rätt håll, dvs. inifrån och ut. När inget fukttillskott finns
inomhus kan detta göra att fukten vandrar utifrån och in i konstruktionen vilket medför en
ökad relativ fuktighet. Samtidigt som ett fukttillskott inomhus kan leda till att fuktvandringen
går åt rätt håll, dvs. inifrån och utåt.
Gemensamt för alla resultatdelarna är att träfiberisoleringen visar på en bättre förmåga att
hantera fukt i jämförelse med mineralullen. Träfiberisoleringen uppnår inte samma höga
värden, samtidigt som den agerar mer stabilt över en längre period.
Vid resultatet av simuleringen med normala förhållanden så kan den nuvarande
konstruktionen ifrågasättas. En fasad som är enstegstätad visar på ett sämre resultat mot en
väggkonstruktion som är tvåstegstätad.
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8.5

Felkällor & metodens användbarhet

Teoretiska beräkningarna som utfördes med simuleringsprogramet WUFI kan ha påverkats av
bristande kunskap i programmet. Då simuleringsprogrammet kräver mycket indata kan något
ha missats under beräkningarnas gång vilket kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet. För att
eventuellt utesluta denna felfaktor skulle en utbildning inom programmet krävas, eller
alternativt att en person med mer erfarenhet kring programmet utförde simuleringen.
De uppmätta värdena i väggkonstruktionen har inte kunnat påverkas från författarnas del.
Installationen av mätsensorerna hade redan utförts vid uppstart av arbetet. Placeringen av
mätsensorerna påverkar det slutgiltiga resultatet. Om dessa skulle placeras på ett annat
avstånd än det befintliga skulle ett annat resultat erhållas. Fler sensorer skulle innebära ett
noggrannare resultat. Utöver detta skulle en eventuell längre mätperiod användas, då en
konstruktion tenderar att torka ut efter en tid. Även utförandet av byggnation påverkar i
högsta grad resultatet. Ett dåligt utförande innebär även ett sämre slutresultat. Vid ingrepp i
konstruktionen påträffades små brister vid mineralullsisoleringen i form av dålig packning.
Vid analysering av uppmätta värden har det upptäckts att vissa givare har kortslutits på grund
av för hög fuktbelastning. Detta berör inte någon av de mätsensorer som används i denna
rapport utan handlar om de utomhusgivare som använts, men kan ha påverkat resultatet. En
kontroll av mätsensorernas kapacitet skulle eventuellt utförts innan installationen.
Under det fysiska ingreppet i testbyggnaden utfördes mätningar som kan påverkat resultat
negativt genom mänskliga faktorer. Fuktkvotsmätningen som utfördes kan ha avlästs fel
samtidigt som proverna under ingreppet kan ha hanterats på ett felaktigt sätt. En för liten
provtagning kan ha lett till att ingen representativ del i väggen testades. Detta kan leda till att
den mikrobiologiska analysen inte speglar den verkliga situationen. För att kunna kontrollera
de prover som tagits kunde ett dotterprogram till WUFI användas för att jämföra den
mikrobiologiska analysen med en simulerad mikrobiologisk påväxt.
Utöver de tre metodernas felkällor så kan den mänskliga faktorn påverkat arbetets gång
genom feltolkningar av analyser samt teori.
8.6

Studiens användbarhet

Denna studie kan användas vid vidare studier av FoU-projektet ”Passiva Massivträhus”.
Resultatet som redovisas är en nulägesanalys av byggnaden, samtidigt som vissa antaganden
görs hur kommande mättningar ska kunna utföras.
Studien går även att användas vid jämförelser av andra projekt, där liknande metoder används.
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8.7

Förslag till fortsatt arbete

Från de resultat som framkommit av arbetet kan vissa förslag framläggas om fortsatt arbete.






En ny testbyggnad med ångspärr och olika klimatförutsättningar kan uppföras för att
sedan kunna jämföra mätvärden med denna studie.
För att vidare se hur en väggkonstruktionstyp utan ångspärr beter sig så kan ytterligare
tester utföras med en hög fuktbelastning med hjälp av klimatkammare och en
väggprototyp.
Testa en regelväggskonstruktion med passivhusstandard utan ångspärr för att jämföra
resultat mot en massivträkonstruktion.
För att vidareutreda hur väggkonstruktionen påverkas av fukt bör en studie utföras där
fuktbelastning tillförs och temperatur ökas till 20-21 °C inomhus, samt att fasaden i
nuläget byts ut till en tvåstegstätad fasad.
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9 Slutsats
Utifrån de resultat och analyser som gjorts i rapporten har detta gett följande slutsatser:
 Den i studien utvärderade väggkonstruktionen utan ångspärr och med enstegstätad
fasad kan inte betraktas som en fuktsäker konstruktion.
 Resultatet visar på en hög relativ fuktighet i det yttre lagret av väggkonstruktionen,
men ingen mikrobiologisk påväxt är identifierad två år efter uppförandet.
 Utifrån simulering, uppmätta värden och fuktkvotsmätning visar träfiberisoleringen en
bättre förmåga att hantera fukt än mineralullen.
 Vid simulering med förhållandena; fuktutsatt, temperatur 21°C inomhus och utan
ångspärr visar träfiberisoleringen en god förmåga att hantera fukt vid enstegs- och
tvåstegstätad fasadlösning.
 Vidare studier med fukttillskott och normal inomhustemperatur krävs för att kunna
verifiera rapportens simuleringar och säkerhetsställa om det går att bygga med
massivträ utan ångspärr.
 För att vidare kunna analysera och studera denna testbyggnad med ett normalt
fukttillskott och höjd temperatur så bör fasaden bytas ut till en tvåstegstätad lösning.
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Bilaga A Indata fuktsimulering WUFI

Project Data
Project Name

Testkuben

Project Number

687431

Client

Högskolan Dalarna

Contact Person

Johan Olsson Thor, Robert Eriksson

City/Zip
Street
Phone
Fax
e-mail
Responsible
Date

4/16/2014
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Page : 1

WUFI® Pro 5.1

Component Assembly
Case: #7 Mineralull-Mineralull-Luft
Exterior

9,0

Interior

170,0

195,0

97,0

Thickness [mm]

- Monitor positions
Materials :

- Gypsum Board

- Mineral Wool (heat cond.: 0,04 W/mK)

- Mineral Wool (heat cond.: 0,04 W/mK)

- 3-ply cross-laminated panel

Sd-Value Ext. [m]: 0,05
Total Thickness: 0,47 m
R-Value: 9,82 m²K/W
U-Value: 0,1 W/m²K
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WUFI® Pro 5.1

Boundary Conditions
Exterior (Left Side)
Location:
Orientation / Inclination:
Interior (Right Side)
Indoor Climate:

Borlänge; LTH Data
East / 90 °

EN 13788; derived from Borlänge; LTH Data
User Defined; Temperature: 14 °C

Surface Transfer Coefficients
Exterior (Left Side)
Name

Unit

Value

[m²K/W]

0.0588

Sd-Value

[m]

0,05

Short-Wave Radiation Absorptivity

[-]

----

No absorption/emission

Long-Wave Radiation Emissivity

[-]

----

No absorption/emission

Adhering Fraction of Rain

[-]

---

No absorption

Unit

Value

[m²K/W]

0.125

[m]

----

Heat Resistance

Description
External Wall

Interior (Right Side)
Name
Heat Resistance
Sd-Value

Description
External Wall
No coating

Explicit Radiation Balance
Exterior (Left Side)
Name
Enabled

Value
no
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WUFI® Pro 5.1
Results from Last Calculation
Status of Calculation
Calculation: Time and Date

5/7/2014 10:13:00 AM

Computing Time

0 min,19 sec.

No. of Convergence Failures

0

No. of Rain Absorption Failures

0

Check for numerical quality
Integral of fluxes, left side (kl,dl) [kg/m²]

0,0

-0,54

Integral of fluxes, right side (kr,dr) [kg/m²]

-0,3

0,73

Balance 1 [kg/m²]

-0,96

Balance 2 [kg/m²]

-0,97

Water Content [kg/m³]
Layer/Material

Start of Calc.

End of Calc.

Min.

Max.

Gypsum Board

5,20

6,19

2,21

21,33

Mineral Wool (heat cond.: 0,04 W/mK)

0,85

1,03

0,40

2,29

Mineral Wool (heat cond.: 0,04 W/mK)

0,85

0,48

0,28

1,19

3-ply cross-laminated panel

61,25

51,53

51,43

63,26

Total Water Content [kg/m²]

6,3

5,32

5,26

6,78

Time Integral of fluxes
Heat Flux, left side [MJ/m²]

-56,76

Heat Flux, right side [MJ/m²]

-56,79

Heat Sources [MJ/m²]

0,0

Moisture Fluxes, left side [kg/m²]

-0,54

Moisture Fluxes, right side [kg/m²]

0,44

Moisture Sources [kg/m²]

0,0

Clipped Moisture Sources [kg/m²]

0,0
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Project Data
Project Name

Testkuben

Project Number

687431

Client

Högskolan Dalarna

Contact Person

Johan Olsson Thor, Robert Eriksson

City/Zip
Street
Phone
Fax
e-mail
Responsible
Date

4/16/2014
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WUFI® Pro 5.1

Component Assembly
Case: #3 Träfiber-Träfiber-luft
Exterior

9,0

Interior

170,0

195,0

97,0

Thickness [mm]

- Monitor positions
Materials :

- Gypsum Board

- Wood-Fibre Insulation Board

- Wood-Fibre Insulation Board

- 3-ply cross-laminated panel

Sd-Value Ext. [m]: 0,05
Total Thickness: 0,47 m
R-Value: 8,88 m²K/W
U-Value: 0,11 W/m²K
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WUFI® Pro 5.1

Boundary Conditions
Exterior (Left Side)
Location:
Orientation / Inclination:
Interior (Right Side)
Indoor Climate:

Borlänge; LTH Data
East / 90 °

EN 13788
User Defined; Temperature: 14 °C

Surface Transfer Coefficients
Exterior (Left Side)
Name

Unit

Value

[m²K/W]

0.0588

Sd-Value

[m]

0,05

Short-Wave Radiation Absorptivity

[-]

----

No absorption/emission

Long-Wave Radiation Emissivity

[-]

----

No absorption/emission

Adhering Fraction of Rain

[-]

0,1

Unit

Value

[m²K/W]

0.125

[m]

----

Heat Resistance

Description
External Wall

Interior (Right Side)
Name
Heat Resistance
Sd-Value

Description
External Wall
No coating

Explicit Radiation Balance
Exterior (Left Side)
Name
Enabled

Value
no
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WUFI® Pro 5.1
Results from Last Calculation
Status of Calculation
Calculation: Time and Date

5/7/2014 10:16:27 AM

Computing Time

0 min,18 sec.

No. of Convergence Failures

0

No. of Rain Absorption Failures

0

Check for numerical quality
Integral of fluxes, left side (kl,dl) [kg/m²]

1,06

-1,14

Integral of fluxes, right side (kr,dr) [kg/m²]

-0,29

0,73

Balance 1 [kg/m²]

-0,52

Balance 2 [kg/m²]

-0,52

Water Content [kg/m³]
Layer/Material

Start of Calc.

End of Calc.

Min.

Max.

Gypsum Board

5,20

7,00

2,91

60,83

Wood-Fibre Insulation Board

13,50

18,99

12,96

19,95

Wood-Fibre Insulation Board

13,50

10,30

10,24

13,83

3-ply cross-laminated panel

61,25

52,44

52,43

62,93

Total Water Content [kg/m²]

10,92

10,39

10,08

11,63

Time Integral of fluxes
Heat Flux, left side [MJ/m²]

-62,85

Heat Flux, right side [MJ/m²]

-62,4

Heat Sources [MJ/m²]

0,0

Moisture Fluxes, left side [kg/m²]

-0,08

Moisture Fluxes, right side [kg/m²]

0,46

Moisture Sources [kg/m²]

0,0

Clipped Moisture Sources [kg/m²]

0,0
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Project Data
Project Name

Testkuben

Project Number

687431

Client

Högskolan Dalarna

Contact Person

Johan Olsson Thor, Robert Eriksson

City/Zip
Street
Phone
Fax
e-mail
Responsible
Date

4/16/2014
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WUFI® Pro 5.1

Component Assembly
Case: #13 Träfiber- Träfiber- Fasad Fukttillskott 21 grader
Exterior

Interior

28,0 28,09,0

170,0

195,0

97,0

Thickness [mm]

- Monitor positions
Materials :

- Hardwood

- Air Layer 30 mm

- Gypsum Board

- Wood-Fibre Insulation Board

- Wood-Fibre Insulation Board

- 3-ply cross-laminated panel

Sd-Value Ext. [m]: 0,05
Total Thickness: 0,53 m
R-Value: 9,22 m²K/W
U-Value: 0,106 W/m²K
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WUFI® Pro 5.1
Material : Hardwood
Checking Input Data
Property
Bulk density
Porosity
Specific Heat Capacity, Dry
Thermal Conductivity, Dry ,10°C
Water Vapour Diffusion Resistance Factor
Moisture-dep. Thermal Cond. Supplement
Temp-dep. Thermal Cond. Supplement

Unit
[kg/m³]
[m³/m³]
[J/kgK]
[W/mK]
[-]
[%/M.-%]
[W/mK²]

Diffusion Resistance Factor [ - ]

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
10-4
Suction
Redist.

10-6
10-8
Suction not defined

10-10

250
200
150
100
50
0
400
Moisture Range:

Water Content [kg/m³]

Liquid Transport Coefficient [m²/s]

Thermal Conductivity [W/mK]

0.5

Value
650,0
0,47
1500,0
0,13
200,0
1,3
0,0002

Redistribution not defined

10-12

0.0 - 1.0 RH
0.95 - 1.0 RH

320
240
160
80
0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Normalized Water Content [ - ]

W/Wmax

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.0

Relative Humidity [ - ]

Thermal Conductivity [W/mK]

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-20 -10

0

10 20 30 40 50 60 70 80
Temperature [°C]
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WUFI® Pro 5.1

Boundary Conditions
Exterior (Left Side)
Location:
Orientation / Inclination:
Interior (Right Side)
Indoor Climate:

Borlänge; LTH Data
East / 90 °

EN 13788
Humidity Class 2; Temperature: 21 °C

Surface Transfer Coefficients
Exterior (Left Side)
Name

Unit

Value

[m²K/W]

0.0588

Sd-Value

[m]

0,05

Short-Wave Radiation Absorptivity

[-]

----

No absorption/emission

Long-Wave Radiation Emissivity

[-]

----

No absorption/emission

Adhering Fraction of Rain

[-]

0,7

Unit

Value

[m²K/W]

0.125

[m]

----

Heat Resistance

Description
External Wall

Interior (Right Side)
Name
Heat Resistance
Sd-Value

Description
External Wall
No coating

Explicit Radiation Balance
Exterior (Left Side)
Name
Enabled

Value
no
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Bilaga B

Diagram fuktsimulering WUFI

Robert Eriksson
Johan Olsson Thor

Bilaga B Diagram fuktsimulering WUFI
Diagram från verklig simulering

Diagram 1: Relativ fuktighet och temperatur 340 mm in i mineralullen.

Diagram 2: Relativ fuktighet och temperatur 340 mm in träfiberisoleringen.
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Bilaga C

Diagram uppmätta värden

Robert Eriksson
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Bilaga C Diagram uppmätta värden
Mätvärden yttre lagret 20 mm in i väggen

Diagram 1: Relativ fuktighet och temperatur perioden maj- augusti år 2013

Mätvärden 120 mm in i väggen

Diagram 2: Relativ fuktighet perioden oktober- december år 2012

1

Bilaga C

Diagram uppmätta värden
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Diagram 3: Relativ fuktighet perioden oktober- december år 2013

Diagram 4: Relativ fuktighet januari månad år 2013
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Bilaga C

Diagram uppmätta värden
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Diagram 5: Relativ fuktighet januari månad år 2014

Diagram 6: Relativ fuktighet februari- mars år 2013
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Bilaga C

Diagram uppmätta värden
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Diagram 7: Relativ fuktighet februari- mars år 2014

Mätvärden 340 mm in i väggen

Diagram 8: Relativ fuktighet hela mätperioden
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Bilaga D: Mikrobiologisk analys

Bilaga E

Fuktsimulering med normala förhållanden

Robert Eriksson
Johan Olsson Thor

Bilaga E Fuktsimulering med normala förhållanden

Figur 1: Fuktinnehåll träfiberisolering, enstegstätad fasad

Figur 2: Fuktinnehåll träfiberisolering, tvåstegstätad fasad
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