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Sammanfattning 

Problematiken med fuktavdunstning från mark i uteluftsventilerade krypgrunder åtgärdas ofta 
genom att applicera avdunstningsskydd på marken men i många fall kvarstår fuktproblemen. 
En vanlig uppfattning är att marken konstant avger fukt i uteluftsventilerade krypgrunder, 
vilket nämns i ett flertal aktuella artiklar och läroböcker som presenteras i rapporten.  

En studie utförs om uppfattningen av konstant avdunstning från mark är korrekt samt om 
mögelrisken i olika fall. Det sker genom beräkningsprogrammen CRAWL samt WUFI Bio, 
för att sedan bearbetas manuellt i Excel. 

Syftet med studien är att i olika principiella uppbyggnader av uteluftsventilerade krypgrunder 
undersöka följande: 

 Fukttillskottet från marken 

 Fuktnivåns variation under året 

 Mögelrisken i kryprummet 

Målet med arbetet är en djupare förståelse för faktorer som påverkar fuktförhållandena i en 
uteluftsventilerad krypgrund. 

Resultaten från utförda beräkningar tyder på att den allmänna uppfattningen om 
fuktavdunstning från mark är inkorrekt. Enligt beräkningarna visar samtliga undersökta fall 
att mark endast avdunstar fukt under vinterhalvåret medan under sommartid dräneras fukt ner 
i marken.  

 

 

Nyckelord: Uteluftsventilerade krypgrunder; fuktskador; mögelskador; fukttillskott; 
avdunstning från mark; relativ fuktighet 

 

  



  



Abstract 

In outdoor ventilated crawl spaces, moisture supply from the ground is considered highly 
problematic. A widespread solution is the application of a waterproofing membrane to the soil 
surface in the crawl space, but even then, the problems remain. A common misconception is 
that the ground is a constant year-round supply of moisture to the crawl space structure. 

This study aims to examine the ground moisture supply in three geographic locations by using 
the simulation software CRAWL. Furthermore, mold risk analysis will be carried out using 
WUFI Bio.  

In this study, a variation of crawl space constructions will be examined for: 

 Moisture supply from the ground 

 Variation of relative humidity in the crawl space 

 Risk for mold growth in crawl space 
 

The obtained results disprove the general perception of soil moisture supply. In all examined 
cases, calculations show that moisture evaporates from the ground only during winter months. 
During summer, however, moisture from the crawl space drains into the soil. This entails that 
the most widespread solution to moisture supply, prevents excess soil from seeping into the 
ground, resulting in higher relative humidity in the crawl space.  

  

 

Keywords: outdoor-ventilated crawl spaces, mold damage, moisture damage, soil moisture 
supply, relative humidity 
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Definitioner 
              

Relativ fuktighet (RF): Kvot mellan ånghalt och mättnadsånghalt angiven i procent [%]. 

Ånghalt: Aktuell mängd vattenånga i luften. angivet i gram per kubikmeter [g/m3] 

Mättnadsånghalt: Mängd vattenånga luften är kapabel att bära vid viss temperatur angiven i 
gram per kubikmeter [g/m3] 

Avdunstningsskydd: Icke fuktpermeabelt skikt som placeras på marken i krypgrunden. Ett 
avdunstningsskydd har väldigt hög fukttransportmotstånd och hindrar därmed all transport av 
fukt; både från och till marken. 

Fukttillskott: Skillnad i ånghalt mellan luft i ett ventilerat utrymme och utomhusluft angivet i 
gram per kubikmeter [g/m³] 
  
Markisolering: Isolering som placeras på marken i krypgrunden.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

 
 
1 Inledning ......................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................. 2 

1.2 Problembeskrivning och Målformulering .................................................................. 4 

1.3 Avgränsningar/förutsättningar ................................................................................. 5 

1.4 Lösningsmetodik ..................................................................................................... 5 

2 Nulägesbeskrivning ......................................................................................................... 7 

3 Teoretisk referensram ..................................................................................................... 9 

4 Faktainsamling ...............................................................................................................11 

5 Genomförande ...............................................................................................................13 

5.1 Konstruktionslösningar ...........................................................................................13 

5.1.1 Krypgrund utan markisolering ..........................................................................13 

5.1.2 Krypgrund med markisolering ..........................................................................13 

5.2 Fuktteori .................................................................................................................14 

5.2.1 Fukt i luft .........................................................................................................14 

5.2.2 Fukttillskott ......................................................................................................15 

5.2.3 Fukttransport ...................................................................................................15 

5.2.4 Fuktflöde .........................................................................................................15 

5.2.5 Kritiskt fukttillstånd ..........................................................................................17 

5.2.6 Mikrobiell tillväxt ..............................................................................................17 

5.3 CRAWL ..................................................................................................................19 

5.3.1 U-värde ...........................................................................................................20 

5.3.2 Luftomsättning .................................................................................................21 

5.3.3 Klimat och Geografisk Placering .....................................................................21 

5.3.4 Output data .....................................................................................................21 

5.4 WUFI Bio ................................................................................................................22 

5.5 Tillvägagångssätt ...................................................................................................24 

6 Resultat / Analys ............................................................................................................27 

6.1 Konstruktionslösning utan markisolering ................................................................32 

6.1.1 Fukttillskott från mark utan markisolering ............................................................32 

6.1.2 Relativ Fuktighet och temperatur förhållanden vid ventilation på 1 oms/h ........34 

6.1.3 Relativ Fuktighet och temperatur förhållanden vid ventilation på 5 oms/h ........38 

6.1.4 Mögeltillväxt och mögelanalys för grund utan markisolering ............................42 



 

6.2 Konstruktionslösning med markisolering ................................................................44 

6.2.1 Fukttillskott från mark med markisolering ........................................................44 

6.2.2 Relativ Fuktighet och temperatur förhållanden vid ventilation på 1 oms/h ........46 

6.2.3 Relativ Fuktighet och temperatur förhållanden vid ventilation på 5 oms/h ........50 

6.2.4 Mögeltillväxt och mögelanalys för markisolerad grund .....................................54 

7 Diskussion .....................................................................................................................57 

8 Slutsats ..........................................................................................................................59 

9 Förslag till vidare studier ................................................................................................61 

10 Referenser .................................................................................................................63 

 
Bilaga 1: Beräkningsmall för krypgrund utan markisolering 
Bilaga 2: Beräkningsmall för krypgrund med markisolering 
Bilaga 3: Resultat för mögelriskanalys  
 



1 
 

1 Inledning 

Uteluftsventilerade krypgrunder är klassade som en riskkonstruktion av bland annat Svenska 
Forskningsinstitutet.  Rapport publicerad av Anticimex år 2008 uppger att över hälften av alla 
villor med uteluftsventilerade krypgrunder är fukt- eller mögelskadade vilket innebär att runt 
300 000 krypgrunder i landet är drabbade i olika omfattning.  

Enligt BBR ska byggnader utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt 
som kan påverka hygien eller hälsa (BFS 2014:3). Det kan diskuteras huruvida detta krav 
uppfylls i byggnader på uteluftsventilerade krypgrunder då Anticimex rapport visar 
motsatsen.  

En vanlig uppfattning är att marken konstant avger fukt i krypgrunder. Ett exempel på detta är 
följande citat: 

"Generellt sett ska man alltid räkna med att det är 100 procent relativ fuktighet i marken, 
vilket innebär att marken är konstant fuktig och avger fukt" (Olsson, L., Mjörnell, K., 
Samuelson, I., Harderup, L.E., Hagentoft, C.E. (2015) 

Forskare och docent Kenneth Sandin anger i sin bok Praktisk Byggnadsfysik att fukttillskott 
från marken resulterar i en relativ fuktighet upp till 100 % i krypgrunden under sommaren. 
(Sandin, 159) 

Två vanliga åtgärder mot fuktproblem i krypgrunder är att placera ett avdunstningsskydd 
och/eller markisolera, trots dessa åtgärder kvarstår problemen.   

Studien avser undersökning av hur fukttillskottet ser ut i en krypgrundskonstruktion med 
hänsyn till plastfolie, markisolering och luftomsättning.  

En uteluftsventilerad krypgrund studeras i tre olika geografiska lägen i Sverige för att 
undersöka om fukttillskottet alltid är positivt samt hur stor risken för  
mögeltillväxt är. 
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1.1 Bakgrund 
 

Krypgrunden är en vidareutveckling av den tidigare gångbara konstruktionslösningen 
torpargrund vars principlösning orsakade varken fukt- eller mögelproblem. Värmekällan var 
placerad i grunden, och uppvärmningstekniken bidrog till en ständigt uppvärmd grund 
vintertid. Figur 1.1 demonstrerar de faktorer som bistod till att torpargrunden var en 
godtycklig lösning. 

 
Figur 1.1  Torpargrund, Källa: Lars-Olof Åkerlind, AK-konsult 

När uppvärmningsmetoderna förändrades, skulle även värmeförlusterna minskas. Moderna 
krypgrunder fick nya termiska egenskaper i samband med värmeisolerade bjälklag. Det gav 
upphov till en ny fuktkälla - uteluften. 

En uteluftsventilerad krypgrund är en grundkonstruktion med utrymme som i princip är 
krypbart, ca 600 mm mellan golvbjälklag och mark. Golvbjälklaget är placerat på grundmurar 
som bär upp konstruktionen och skapar en luftspalt under huset, d.v.s. bjälklaget har inte 
direktkontakt med marken. Luftspalten ventileras genom ventiler som sitter i 
grundmursväggen. 

Trots att krypgrunden är en välkänd riskkonstruktion övervägs fördelarna med denna 
principlösning. Krypgrunder är lättanpassade efter terräng och relativt billiga samt enkla att 
uppföra. Kryprummet möjliggör åtkomst till el- TV- och avloppsinstallationer, samt 
reparation av marksättningar om dessa skulle förekomma. Då huset och marken saknar 
direktkontakt ventileras radon bort. Figur 1.2 och 1.3 illustrerar principen för en 
uteluftsventilerad krypgrund.
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Figur 1.2 Princip uteluftsventilerad krypgrund 
 
 
 

 
Figur 1.3 Princip uteluftsventilerad krypgrund

 
Under 60- och 70-talet ökade den uteluftsventilerade krypgrundens popularitet. År 2008 
publicerades en rapport av Anticimex som framhåller att 30 % av hus byggda mellan 1951-
1970 grundlades med krypgrund, och idag är ca. hälften av dessa byggnader fuktskadade. 
Statistiken visar även att störst skadefrekvens finns i södra och västra Sverige med, 69 % 
respektive 67 %.  

År 1986 etablerades en statlig myndighet kallad småhusskadenämnden som sorterar under 
kammarkolleget.  Orsaken till att småhusskadenämnden bildades var, som vi tolkar det, att det 
bland annat var vanligt med fukt- och mögelproblem i byggnader grundlagda med 
uteluftventilerad krypgrund. Det var möjligt för småhusägare att söka ekonomiskt bidrag för 
att bekosta reparation av fukt och mögelskador fram till 2008 då myndigheten lades ner. 
Kostanden för att åtgärda fukt- och mögelproblem i privata villor kan vara mycket hög, 
storleksordningen hundratusentals kronor.  
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1.2 Problembeskrivning och Målformulering 
 
I dagens vedertagliga konstruktionslösningar används en plastfilm vars uppgift är att avskilja 
den fukt som marken avger till krypgrundskonstruktionen. Ett problem med denna lösning är 
att avdunstningsskyddet hindrar fukt från luften i kryprummet att dräneras ner i marken. En 
följd av detta är högre fuktnivå i krypgrunden under sommaren vilket ökar risken för röta och 
mögel. 

Ett lösningsförslag är att tilläggsisolera marken i krypgrunden med mineralull eller cellplast, 
vilket minskar temperaturtrögheten i grunden. En lägre marktemperatur innebär lägre ånghalt 
och därmed mindre fuktavgivning.  

Syftet med studien är att i olika principiella uppbyggnader av utelutsventilerade krypgrunder 
undersöka följande: 

 Fukttillskott från mark 

 Fuktnivåns variation under året 

 Mögelrisken i kryprummet 

Målet med arbetet är en djupare förståelse för faktorer som påverkar fuktförhållandena i en 
uteluftsventilerad krypgrund. 
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1.3 Avgränsningar/förutsättningar 
 

Följande förutsättningar gäller vid beräkningarna: 

• Huset är ett typhus från 90-talet och har måtten 12 m i längd och 8 m i bredd.  

• Kryprumshöjden är 60 cm 

• Jordlager djup på utsida grundmur är 50 cm 

• Grundmuren är av betong med 120 mm invändig värmeisolering och ett U-värde på 
0,27 W/m2°C 

• Golvbjälklaget har ett U-värde på 0,126 W/m2°C. 

• Innetemperaturen hålls konstant till 20°C året runt. 

• Konstruktionen undersöks i tre geografiska lägen; Södra (Malmö), mellersta 
(Stockholm) samt Norra (Kiruna) Sverige. 

• Hänsyn tas till luft och markfukt. 

• Beräkningar begränsas till en 12 månadsperiod. 

• Undersökt ventilation är 1 oms/h och 5 oms/h. 

• Markisolering som undersöks är 100 mm. 

• Uppvärmningsperioden i Malmö och Stockholm är 6 månader (v. 40 - v.12). I Kiruna 
räknar vi med 9 månader (v.35 - v.18)  

• Jordarten som undersöks är sandsten och har ett värmeledningstal på 2,3 W/m°C. 

• Fuktförhållanden i den uteluftventilerade krypgrunden har beräknats med 
dataprogrammet CRAWL utvecklat på CTH.  

• Mögelriskanalyser har beräknats med dataprogrammet WUFI Bio utvecklat av IBP.  

 

1.4 Lösningsmetodik 
 

Under detta examensarbete beräknas fuktförhållanden i uteluftsventilerade krypgrunder med 
hjälp av simuleringsprogrammet CRAWL. Undersökta konstruktioner studeras under en 
tidsperiod av ett år. Erhållna resultat från CRAWL bearbetas i Microsoft Excel och analyseras 
i mögelanalysprogrammet WUFI Bio. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Detta examensarbete är utfört på konsultföretaget Anders Kumlin AB, som riktar sin 
verksamhet mot bland annat fuktskadeutredningar, projektering, besiktningar samt utbildning.  
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3 Teoretisk referensram 

Teoretiska kunskaperna om fuktmekanik som varit grundläggande för denna studie har 
erhållits från kurserna Byggteknik 2, byggfysik och materiallära samt Skademekanismer av 
fukt på Kungliga Tekniska Högskolan. 

Kursen AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära omfattar bland annat följande: 

• Hur materials byggfysiska egenskaper förändras av yttre påverkan (t.ex. fukt) 

• Beskriva de fysikaliska grunderna för värmetransport (ledning, strålning, konvektion) 

• Beräkna U-värden för sammansatta skikt samt speciella skikt (t.ex. konstruktionsdel 
mot mark) 

• Beräkna temperaturer och relativ fuktighet på innerytor, ytterytor samt i skiktgränser i 
byggdelar med flera skikt 

• Redogöra för var det finns risk för kondens i en konstruktion 

• Beräkna fukt i luft och material samt fukttransport 

• Beskriva tryckfördelningen i ett hus och vilka faktorer som påverkar den 

• Genom laboration bestämma ett materials sorptionsisotermer, kapillaritet och 
fuktrörelser 

 

Kursen HS1020 Skademekanismer av fukt omfattar bland annat följande: 

• Föreläsningar om fuktmekanik, fuktberäkningar, fuktskador och riskkonstruktioner 
med avseende på fukt i huskonstruktioner 

• Fuktpåverkan främst på materialen betong och trä 

• Föreläsningar om fuktens inverkan på inomhusmiljön 

• Beräkningar av uttorkningstid för betong 

• Laborationer med mätning av relativ fuktighet i betong och fuktkvot i trä 

• Föreläsningar och studiebesök om fuktskador i sim- och ishallar 

• Gruppvis skriva samt muntligen redovisa en teknisk rapport inom fuktprojektering 

 

Hämtat från kurs- och programkatalogen på kth.se 

(Kungliga Tekniska Högskolan. (2016))  
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4 Faktainsamling 

Data för byggnadens grund-, vägg- och golv konstruktion är framtagna med hjälp av Peter 
Eklund, lärare på KTH, baserat på typkonstruktioner i Sverige från 90-talet. Inmatningsdata i 
CRAWL är baserat på angivna byggnadens mått och egenskaper, samt väderförhållanden och 
medeltemperaturer angivna i Fukthandboken. 

  



12 
 

  



13 
 

5 Genomförande 

5.1 Konstruktionslösningar 
 

Undersökt konstruktion bygger på principlösningar från 90-talet. Hus byggda under denna tid 
är oftast fukt- och mögelskadade idag.  
Golvbjälklaget är isolerat med 220 mm mineralull och 45 mm cellplast belägna under 22 mm 
tjock golvbeläggning. Detaljerad konstruktionslösning finns i figurerna nedan. 

5.1.1 Krypgrund utan markisolering 
 

 
Figur 5.1- konstruktionslösning utan   

markisolering 
 
 
 
 
 

5.1.2 Krypgrund med markisolering 
 

 
 
 

Figur 5.2- konstruktionslösning med  
markisolering 
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5.2 Fuktteori 

5.2.1 Fukt i luft 
 
Vid beräkning av fukttillskott tas hänsyn till flera faktorer såsom relativ fuktighet (RF), 
temperatur (T), ånghalt (v) och mättnadsånghalt (vs), varav mättnadsånghalten och relativa 
fuktigheten är beroende av omgivande temperatur (T). 

Mättnadsånghalt innebär den mängd vattenånga luften är kapabel att bära vid en viss 
temperatur, angiven i gram per kubikmeter [g/m3]. Vid förhöjd temperatur ökar luftens 
kapacitet att bära vattenånga och vid sänkt temperatur sjunker denna kapacitet. Överstiger 
mängden vattenånga luftens mättnadsånghalt övergår vattnet från ångfas till flytande fas, och 
bildar kondens. 

 

 

Figur 5.3 – Mättnadsånghalt för luft vid olika temperatur.     

 
Ånghalt är den aktuella mängden vattenånga i luften och anges i [g/m3]. Ånghalten är inte 
beroende av temperatur, utan endast ett mätvärde av den befintliga vattenångan i luften. 
Beräkning sker genom att multiplicera mättnadsånghalten med den relativa fuktigheten. 

𝑣𝑣 =  𝑣𝑣𝑠𝑠 × 𝑅𝑅𝑅𝑅    �𝑔𝑔 𝑚𝑚3� � 

Relativa fuktigheten utgår ifrån den mängd fukt som luften innehåller i förhållande till vad 
luften är kapabel till att innehålla vid aktuell temperatur. Med andra ord är RF kvoten mellan 
ånghalt och mättnadsånghalt och anges i [%]. Relativ fuktighet är ett mått på hur fuktig luften 
är och är beroende av ånghalt och temperatur. (Nevander, 256-257) 
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5.2.2 Fukttillskott 
 

Fukttillskott avser skillnaden i ånghalt mellan luften i ett ventilerat utrymme och 
utomhusluften. Det är angivet i gram per kubikmeter. [g/m³]  (Nevander, 276) 

Ekvationen för fukttillskott är  𝑣𝑣𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐺𝐺
𝑛𝑛 ×𝑉𝑉

  

G = fuktproduktion [kg/s] 
n = luftomsättningar per tidsenhet [h-1] 
V = ventilerad rumsvolym [m3] 

Med denna information får vi att sambanden mellan ånghalten inne, ute samt fukttillskottet 
ges från följande ekvation:  

𝑣𝑣𝑖𝑖 =  𝑣𝑣𝑒𝑒 + 𝑣𝑣𝐹𝐹𝐹𝐹      �𝑔𝑔 𝑚𝑚3� �  

5.2.3 Fukttransport 
 
Fukttransport kan ske i ångfas eller vätskefas. I ångfas transporteras fukten i huvudsak genom 
diffusion eller konvektion, medan i vätskefas transporteras den vanligtvis genom 
vattenövertryck eller kapillärsugning. I ångfas kan fukten även transporteras genom effusion 
och termodiffusion men det sker mer sällan och kommer inte att behandlas i denna rapport.  

I praktiken sker fukttransporten oftast genom samverkan mellan de olika transportsätten. Det 
kan bero på om det är låga eller höga fukttillstånd. Vid låga fukttillstånd kan exempelvis 
diffusion råda som primär transportmetod medan vid höga kan det vara kapillärsugning. 
(Nevander, 256-257) 
 

5.2.4 Fuktflöde 
 
Fuktflödet anges som produkten mellan en transportkoefficient och en potentialändring per 
längdenhet i flödesriktningen. Potentialen är beroende av lämplighet för ändamål. Det kan 
vara exempelvis ångtryck, ånghalt, fukthalt och temperatur. (Nevander, 257)  

Den allmänna formeln för fuktflöde ges genom (Nevander, 258): 

𝑔𝑔 =  −𝑘𝑘 
𝑑𝑑Ψ
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

ψ = potential 
k = transportkoefficient 
x= längdkoordinat 
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Fukttransport i vätskefas 

Fukttransport i vätskefas sker på grund av tyngdkraft, vattenövertryck, vindtryck samt 
kapillära krafter. (Nevander, 258) Vid vattenövertryck fylls porsystemet med vatten, varav 
vattnet söker sig fram genom de största porerna. Vid kapillärsugning å andra sidan måste 
vattnet i porerna/kapillärerna bilda ett sammanhängande system. Det förutsätter att fukthalten 
i materialet överstiger den kritiska fukthalten. De kapillära sugkrafterna är minst i de största 
porerna och störst i de minsta, (Nevander, 269). 

 

Fukttransport i ångfas 

I- Diffusion 

I en gasblandning strävar gasmolekylerna ständigt efter jämn fördelning. Denna strävan hos 
vattenånga och andra ångor att minska koncentrationsskillnader ger upphov till en transport 
av ånga från hög koncentration mot lägre koncentration.  

Exempelvis, om ånghalten är högre inomhus än utomhus sker en fukttransport via diffusion 
genom klimatskärmen. På samma sätt sker diffusion till stor del från ett materials inre till ytan 
och därefter endast genom diffusion från ytan till omgivningen, (Nevander, 259). 

Fuktflöde i ångfas ges via: 

𝑔𝑔 =  −δ  
𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑑𝑑

    �𝑔𝑔 𝑚𝑚2𝑠𝑠� � 

δ−  = ånggenomsläpplighetskoefficient 

II- Konvektion 

Fukttransport genom konvektion innebär att vatten i ångfas transporteras genom 
luftströmning. Denna typ av fukttransport är med andra ord beroende av ett luftflöde, vilket 
uppstår genom tryckskillnader i luften, (Nevander, 265). Fuktproblem som förekommer i 
uteluftsventilerade krypgrunder orsakas till stor del av konvektion.  
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5.2.5 Kritiskt fukttillstånd  
 
Det aktuella fukttillståndet i ett material mäts vanligen genom den relativa fuktigheten i 
materialet, men kan även anges som fukthalt/fuktkvot.  

Kritiskt fukttillstånd avser fukttillståndet för ett material då det är på gränsen att förlora sin 
normala funktion samt då det finns risk för mikrobiell tillväxt. Det aktuella fukttillståndet 
måste således hållas under det kritiska fukttillståndet för att bibehålla normal funktion. 
(Nevander, 290) I vissa sammanhang kan man dock acceptera ett högre fukttillstånd än det 
kritiska fukttillståndet under en kortare tidsperiod utan olägenheter (Sandin, 121).  

 
Figur 5.4 - Kritisk fuktnivå för trä med hänsyn till fuktnivå, temperatur och varaktighet. 

 

5.2.6 Mikrobiell tillväxt 
 

Mikrobiell tillväxt, eller ”mögelväxt”, innebär att någon eller några former av 
mikroorganismer växer på ett material när det utsätts för fukt. Till gruppen mikroorganismer 
talas det i sammanhanget främst om bakterier och mögelsvampar. Olika material utsätts i 
olika omfattning och grad, och är dessutom beroende av ett flertal faktorer såsom relativ 
fuktighet, svampart, temperatur och materialets egenskaper. Organiska material är i regel 
känsligare än oorganiska material med hänsyn till mikrobiell tillväxt (Boverket, 2014). 

Mögelsvampar och rötsvampar påverkar det utsatta materialet på olika sätt. Båda livnär sig på 
att bryta ner organiskt material. Skillnaden ligger i de skador dem tillför; mögelsvampen 
uppenbarar sig som missfärgningar och dålig lukt men ingen nedbrytning av vedceller, medan 
rötsvampen bryter ned vedcellerna och försämrar hållfastheten i materialet, (Nevander, 291).  

Att exponeras för mögelskadade konstruktioner kan vara skadligt för hälsan. En publikation 
på Arbetsmiljöverket visar på att det finns ett samband mellan mögel och försämrad hälsa. 
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Några vanliga symptom är luftvägsirritation eller akuta lungproblem, hud- eller ögonirritation 
samt olika typer av överkänslighetsreaktioner. Däremot är det svårt att veta den exakta 
påverkan av att vistas i en mögelskadad byggnad. Detta kan bland annat bero på att det finns 
många olika sorters mögel och andra mikroorganismer som producerar olika kemiska ämnen 
beroende på vilket material de infesterat.  

 

 

Figur 5.5 - Livscykel för mögelsvampar 

 

 

Enligt Nevander är det svårt att ange enkla värden för mögel och rötsvampar. Tabellen nedan 
visar risk för tillväxt av röta och mögelsvamp vid för tillväxt gynnsam temperatur med hänsyn 
till fuktkvot och relativ fuktighet. Utöver dessa faktorer påverkar även temperatur, 
lufthastighet, ljus och varaktighet mögeltillväxten (Nevander, 292).  

 

 Risk 

Ingen Liten - måttlig Stor 

Röta Fk % <16 16-25 >25 

RF % <75 75-95 >95 

Mögel Fk %  <15 15-20 >20 

RF % <70 70-85 >85 

Tabell 5.1 - Översikt över risk för tillväxt av röta och mögelsvamp 
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5.3 CRAWL 
CRAWL är ett datorprogram framtaget av Prof. Carl-Eric Hagentoft (Chalmers) och Prof. 
Thomas Blomberg (MIT) som räknar ut temperatur och relativ fuktighet i inneluft och 
uteluftsventilerade krypgrunder. Det går även att räkna värmeförluster genom golvbjälklaget 
under ett års tidsperiod om så önskas.  

För att utföra beräkningar i CRAWL behövs en klimatdatafil för konstruktionens geografiska 
placering samt en rad indata som beskriver krypgrunden. Den indata som behövs är: 

- Husets bredd & längd 
- Kryprummets höjd 
- Innetemperatur 
- Markisolering 
- Avdunstningsskydd  
- U-värde för golvbjälklag och grundmurvägg 
- Jordart i krypgrunden  
- Husets uppvärmningsperiod 
- Ventilation i krypgrunden   
- Årsmedeltemperatur och amplitud 

 

 

Figur 5.6 – Översikt för datorprogrammet CRAWL 
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5.3.1 U-värde 
 
Värmegenomgångskoefficienten, U, anger isoleringsförmågan hos en hel byggnadsdel, 
exempelvis en hel vägg, golv eller tak. U-värdet anges i W/m²·°C och är ett värde som 
används i stor skala i byggfysikaliska beräkningar. Lägre U-värde tyder på högre 
isoleringsförmåga i undersökt byggnadsdel.  

U-värde för både grundmursvägg och golvbjälklag är relevanta i denna beräkning då 
värmeförluster genom golvbjälklaget påverkar värmetransporten och därmed temperaturen i 
kryprummet. Detta resulterar i ändrade förutsättningar i våra beräkningar.  

U-värdet för golvbjälklaget och grundmuren är 0,126 W/m²·°C respektive 0,27 W/m²·°C 
enligt nedanstående beräkningar: 

- Grundmur: 

Del d, tjocklek (m) λ R= d/ λ 
(m2°C/W) 

Rse - - 0,04 

Betong 0,2 1,7 0,1176 

Isolering 0,12 0,036 3,33 

Rsi - - 0,04 

Tabell 5.2 – U-värde för Grundmur  ΣR 3,5276 

  U= 1/ ΣR (W/m2°C) 0,27  

- Golvbjälklag: 

Del d, tjocklek (m) λ R= d/ λ 
(m2°C/W) 

Rsi - - 0,17 

Golvbeläggning 0,02 0,14 0,143 

Reglar+ Mineralull 0,22 0,036 6,11 

Cellplast  XPS30 0,045 0,03 1,5 

Rse - - 0,04 

Tabell 5.3 – U-värde för golvbjälklag ΣR 7,963 

  U= 1/ ΣR (W/m2 C) 0,126 
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5.3.2 Luftomsättning 
 

Luftomsättning är ett värde på hur mycket av luftvolymen byts ut mot uteluft per tidsenhet. 
Ventilation beskrivs i antal luftomsättningar per timme (oms/h). Eftersom det är en 
uteluftsventilerad krypgrund vi undersöker så är luftomsättningen i grunden en 
resultatpåverkande faktor. Ökning av ventilationen innebär hög omsättning av uteluft i 
krypgrunden. Beräkningar i CRAWL skall visa hur detta påverkar den relativa fuktigheten i 
kryprummet.  

 

5.3.3 Klimat och Geografisk Placering 
 

I CRAWL kan den geografiska placeringen av huset varieras genom att ladda in en 
klimatdatafil för samtliga städer som redovisar veckonummer samt den relativa fuktighetens 
veckomedelvärde.  

Temperaturen beaktas som en sinuskurva som genereras i CRAWL genom att ange 
årsmedelvärde samt årstemperaturens amplitud.   

I denna studie skall områden i södra, mellersta samt norra Sverige undersökas. Årsvärden som 
gäller i dessa beräkningar är följande: 

 

Stad T årsmedelvärde (°C) Amplitud (°C) RFårsmedelvärde (%) 

Malmö 8,9 10 96 

Stockholm 8,1 11,8 81 

Kiruna 0,1 15,2 81 

Tabell 5.4 – Klimatdata, årsmedelvärden Malmö, Stockholm, och Kiruna 

 

5.3.4 Output data 
 
Vid genomförda beräkningar i CRAWL så genereras resultat i form av en textfil innehållande:  

- Temperatur ute 
- Temperatur i krypgrunden  
- RF ute 
- RF i krypgrunden 
- RF i krypgrunden utan fukttillskott från mark.  
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5.4 WUFI Bio 
 
För att bedöma risken för mikrobiell tillväxt i en konstruktion används 
simuleringsprogrammet WUFI Bio, utvecklat av Sedlbauer (Sedlbauer, K. 2003). Programmet 
skapar en simulation som visar risken för mögeltillväxt och tar hänsyn till klimatdata i form 
temperatur och relativ fuktighet samt tid. Hänsyn tas även till diverse substratklasser som 
kategoriserar olika material och anger vid vilket klimat materialen riskerar att drabbas för 
mikrobiell påväxt. 

Valbara substratklasser i WUFI Bio är följande: 

Substratklass 0: Kategorin representerar den maximala möjliga tillväxten för mögel i 
byggnader.  

Substratklass 1: Biologiskt nedbrytbara material såsom trä, tapeter, gipsskivor, elastiska 
fogmaterial och andra lätt nedbrytbara material 

Substratklass 2: Mindre biologiska material med porös struktur som gips, mineralbaserade 
material, isoleringsmaterial som ej platsar i klass 1 och även vissa trämaterial.  

Substratklassen använt i denna rapport är substratklass 1. 

 

 

Figur 5.7 – Substratklasser i WufiBIO 

 

Programmet är utformat att jämföra de hygrotermiska förhållandena med tillväxtförhållandena 
vid vilka mögelsporer frodas. Det tittar även på den simulerade mögelsporens fuktnivå och 
jämför med det kritiska fukttillståndet i krypgrunden. 



23 
 

I figuren nedan följer ett exempel på hur resultatet presenteras: 

 

Figur 5.8 -  Tillväxt sker bara när fuktinnehållet i sporen är högre än kritiskt värde 

WUFI Bio simulerar inte exakta faktiska tillväxtprocesser. Modellen gör vissa konservativa 
antaganden som resulterar i överförutsägelse av mögeltillväxt. Dessutom är modellen endast 
lämplig för innerytor. Yttre ytor har ytterligare faktorer som orsakar mögelväxt (t ex stående 
vatten, förhöjd fuktighet) såväl som faktorer som mildrar mögelväxten (t ex uppvärmning från 
solljus, spordöd via UV-strålning, sköljning genom regn). Undersökningar på andra områden 
än invändiga ytor måste behandlas olika från fall till fall. 
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5.5 Tillvägagångssätt 
 

För ökad förståelse av hur gemonförandet i detta examensarbete har gått till så kommer det 
redovisas stegvis: 

1. För vald typkonstruktion beräknas U-värde och en rad indata bestäms för att skapa 
indatafiler för de olika fallen. (se kap 5.3 CRAWL) 

2. Klimatdata från fukthandboken i månadsvärden (95% sannolikhetsfraktil) omvandlas 
till veckovärden i ett linjärt förhållande. 

3. För att utföra beräkningar i CRAWL laddas klimatdata samt indata-filen in i 
programmet för respektive fall, och beräkningen utförs automatiskt. 

4. Output data från CRAWL bearbetas i nedanstående Excel-mallfil  

 

Fukttilskottet VFT beräknas VFT= Vi – Ve  

5. För fallet med markisolering har en separat manuell beräkningsgång arbetats fram då 
programmet inte tar hänsyn till att marktemperaturen sänks i samband med 
markisolering.  

 
Figur 5.5 – Förhållandet mellan marktemperatur och medelårstemperatur  

För att beräkna marktemperaturen under markisoleringen (Tmark) har man antagit att 
marktemperaturen på tio meters djup är lika med medelårstemperaturen utomhus.  
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6. Värmemotståndet i marken och markisoleringen räknas enligt: 

𝑅𝑅 =  𝑑𝑑 
𝜆𝜆

             �𝑚𝑚
2 °𝐶𝐶

𝑊𝑊� �    

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  10m
2,3 W/m°C

  =  4,35 𝑚𝑚
2 °𝐶𝐶

𝑊𝑊�   

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 =  
0,1 m

0,04 W/m°C
  =  4,35 𝑚𝑚

2 °𝐶𝐶
𝑊𝑊�  

 

7. Temperaturen i marken räknas med hjälp av värmefördelning över skiktgräns: 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  𝑇𝑇å𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑖𝑖 +  
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
�𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚𝑘𝑘𝑛𝑛𝑑𝑑 − 𝑇𝑇å𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑖𝑖�    [°𝐶𝐶] 

 

8. Fuktproduktionen G räknas enligt: 

 

𝐺𝐺 =  
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚𝑘𝑘𝑛𝑛𝑑𝑑

𝑍𝑍𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
 × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴     �𝑔𝑔 ℎ� � 

 

Ånghalten i marken är lika med mättnadsånghalten för angiven temperatur (vmark = vs) då den 
relativa fuktigheten i marken är 100%. 

Markisoleringens fuktmotstånd Zisolering har ett värde på 5000 [s/m] 

 

9. Fukttillskott från mark vFT beräknas enligt följande formel: 

𝑣𝑣𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐺𝐺
𝑛𝑛 ×𝑉𝑉

    �𝑔𝑔 𝑚𝑚3� �  

 

n= luftomsättning [h-1] 

V = Volym [m3] 

G = fuktproduktion [kg/s] 
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Mögelanalys i WUFI Bio har skett på följande vis: 

 

1. En klimatfil skapas i Excel som består av tre kolumner: tid, temperatur och relativ 
fuktighet. Tiden anges i timmar. Filen sparas som en textfil (.txt) för att programmet 
ska kunna läsa informationen. 

2. När ett nytt projekt skapas i WUFI Bio ska "input"-data väljas. Här väljs substratklass 
och typ av undersökning. Denna studie har undersökt "Growth vs Mould Index", det 
vill säga mögeltillväxt och mögelindex. 

3. Därefter laddas klimatfilen upp i programmet och starttid anges för kalkylen.  

4. Resultatet presenteras i grafer, och kan exporteras som data till Excel. Datan har 
använts för att skapa egna grafer i Excel.  
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6 Resultat / Analys  

Följande avsnitt redovisar bearbetade resultat framtagna av CRAWL och WUFI Bio. 
Resultaten subkategoriseras med avseense till markisolering och luftomsättning, vidare tas 
hänsyn till om avdunstningsskydd applicerats eller ej. Förenkling av resultatens upplägg 
enligt nedanstående tabell:  

 
Fall I – Krypgrundskonstruktion utan 

markisolering 

i. Fukttillskott för konstruktioner utan 
markisolering 

ii. Variabel: ventilation = 1 oms/h 
- Malmö 
- Stockholm 
- Kiruna 

iii. Variabel: ventilation = 5 oms/h 
- Malmö 
- Stockholm 
- Kiruna 

iv. Mögelanalys för konstruktioner 
utan markisolering 

Fall II – Krypgrundskonstruktion med 
markisolering 

i. Fukttillskott för konstruktioner med 
markisolering 

ii. Variabel: ventilation = 1 oms/h 
- Malmö 
- Stockholm 
- Kiruna 

iii. Variabel: ventilation = 5 oms/h 
- Malmö 
- Stockholm 
- Kiruna 

iv. Mögelanalys för konstruktioner 
med markisolering 

 

Mögelanalysresultat presenteras i form av mögeltillväxt [mm] samt mögelindexvärde, där 
indexvärdet baseras på följande tabell: 
 

Index: Beskrivning: 
0 Ingen tillväxt 
1 Viss tillväxt synlig under mikroskop 
2 Måttlig tillväxt synlig under mikroskop, täcker mer än 10 % 
3 Viss tillväxt synlig visuellt, tunna hyfer synliga under mikroskop 
4 Visuell täckning mer än 50 % 
5 Täckning mer än 50 % 
6 Kompakt täckning, 100 % 
Tabell 6.1 – Förklaring av mögelindex  
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6.1 Konstruktionslösning utan markisolering 

6.1.1 Fukttillskott från mark utan markisolering 
 

En konstruktionslösning där avdunstningsskydd appliceras på marken ger inget fukttillskott 
till krypgrunden. Ett avdunstningsskydd har ett väldigt högt fukttransportmotstånd och hindrar 
därmed all transport av fukt, både till- och från marken, därav redovisas endast resultat från 
fall utan avdunstningsskydd i avsnitt om fukttillskott.  

Beräkningsresultaten visar att värdet på fukttillskottet är positivt på vintern och negativt under 
sommaren. Detta innebär att marken avger fukt på vintern och dränerar fukt från krypgrunden 
på sommaren. Som tidigare nämnts i kap. 5.2.4 strävar gasmolekyler efter minskad 
koncentrationsskillnad. Under sommarhalvåret är ånghaltskoncentrationen högre i 
krypgrunden än i marken vilket medför att fukt dräneras ner i jorden. Under vinterhalvåret 
sker fukttransporten från marken till kryprummet.  

Högre ventilation i kryprummet resulterat i märkbart mindre fukttransport oavsett årstid. En 
högre luftomsättning leder till jämnare temperaturskillnad mellan uteluft och kryprum. Från 
fukttillskott formeln i kap. 5.2.2. är det tydligt att fukttillskottet och luftomsättningen är 
omvänt proportionella. Det vill säga, ökad ventilation resulterar i lägre fukttillskott. Figur 6.1 
redovisar även hur fukttillskottet påverkas av ventilation på 1 oms/h respektive 5 oms/h. 

I tabell 6.2 redovisas det minimala samt maximala fukttillskottet för de olika geografiska 
placeringarna.  För närmare upplysning, se bilaga 1 

 

Tabell 6.2 – Fukttillskott från mark utan markisolering  

 

 
Utan 

markisolering 

Malmö 
 

Stockholm Kiruna 

Min Max Min Max Min Max 
1 oms/h 
 

-1,32 1,76 -1,21 1,84 -1,73 1,5 

5 oms/h 
 

-0,3 0,53 -0,26 0,57 0,39 0,45 
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Figur 6.1 – Fukttillskott i oisolerade krypgunder i Malmö, Stockholm, Kiruna vid vent = 1 oms/h & 5 oms/h 
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6.1.2 Relativ Fuktighet och temperatur förhållanden vid ventilation på 1 oms/h 
 
Resultaten visar att den relativa fuktigheten i krypgrunden vid 1 oms/h varierar kraftigt under 
vintertid beroende på om avdunstningsskydd applicerats på marken eller inte. 
Avdunstningsskyddet sänker den relativa fuktigheten i krypgrunden och hindrar markfukt att 
transporteras upp ur jorden och in i krypgrundsutrymmet.  

Under sommartid däremot blir den relativa fuktigheten högre om avdunstningsskydd 
applicerats jämfört med samma konstruktionslösning utan avdunstningsskydd. En förklaring 
till detta är att fukttillskottet i grunden är negativt under sommartid, det vill säga fukten vill 
dräneras ner i marken men förhindras på grund av den icke permeabla plastfilmen. Fukten blir 
istället kvar i grunden och i flera av de nedanstuderade fallen kondenserar fukten och 
resulterat i en relativ fuktighet på 100 %.  

Skillnaden mellan temperaturen ute och krypgrundens temperatur varierar med ca. 5-10 C 
under sommar och vintertid beroende på geografisk placering. Detta på grund av låg 
luftomsättning i grunden och välisolerat golvbjälklag i huset.  

I figurerna 6.2 – 6.4 presenteras grafer som redovisar förhållanden i grunden mellan den 
relativa fuktigheten och temperaturen i konstruktioner med/utan avdunstningsskydd för 
städerna Malmö, Stockholm, samt Kiruna. För närmare upplysning, se bilaga 1. 
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Grafen nedan jämför den relativa fuktigheten i krypgrunder med och utan avdunstningsskydd 
(PE-folie).  Förutsättningarna är ej isolerad mark och ventilation på 1oms/h.  
Huset är placerat i Malmö. 

 
 

 
Figur 6.2 – RF och temperatur i krypgrund utan markisolering i Malmö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.3 – Maximal och minimal RF vid ventilation på 1 oms/h 
 
 
 
  

Ventilation = 1oms/h RF UTE 
[%] 

RF krypgrund utan 
PE-folie [%] 

RF Krypgrund med 
PE-folie [%] 

MAX värde 94 100 100 

Min Värde 83 82 60 
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Grafen nedan jämför den relativa fuktigheten i krypgrunder med och utan avdunstningsskydd 
(PE-folie).  Förutsättningarna är ej isolerad mark och ventilation på 1oms/h.  
Huset är placerat i Stockholm. 

 
 
 

 
Figur 6.3 – RF och temperatur i krypgrund utan markisolering i Stockholm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.4 – Maximal och minimal RF vid ventilation på 1 oms/h  

Ventilation = 1oms/h RF UTE 
[%] 

RF krypgrund utan 
PE-folie [%] 

RF Krypgrund med 
PE-folie [%] 

MAX värde 94 100 100 

Min Värde 74 80 54 
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Grafen nedan jämför den relativa fuktigheten i krypgrunder med och utan avdunstningsskydd 
(PE-folie).  Förutsättningarna är ej isolerad mark och ventilation på 1oms/h.  
Huset är placerat i Kiruna. 

 

 
Figur 6.4 – RF och temperatur i krypgrund utan markisolering i Kiruna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.5 – Maximal och minimal RF vid ventilation på 1 oms/h i Kiruna 
  

Ventilation = 1oms/h RF UTE 
[%] 

RF krypgrund utan 
PE-folie [%] 

RF Krypgrund med 
PE-folie [%] 

MAX värde 90 100 100 

Min Värde 72 70 36 
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6.1.3 Relativ Fuktighet och temperatur förhållanden vid ventilation på 5 oms/h 
 
En krypgrund med ventilationen 5 oms/h får en lägre skillnad i relativ fuktighet under 
vintertid mellan de två konstruktionslösningarna (med/utan applicerad avdunstningsskydd på 
mark) jämfört med föregående fall där ventilationen sattes till 1oms/h. En orsak till detta är 
minskad temperaturskillnad mellan uteluftstemperaturen och temperaturen i kryprummet. En 
högre luftomsättning innebär att mer uteluft ventileras in i krypgrunden där temperaturen nu 
går mot uteluftstemperaturen. Följden blir att kryprummet blir kallare på vintern, och varmare 
på sommaren jämfört med ventilation på 1 oms/h.  

Mättnadsånghalt och relativ fuktighet har ett omvänt proportionellt förhållande och 
mättnadsånghalten är kraftigt temperaturberoende. På grund av detta ökar den relativa 
fuktigheten när temperaturen i grunden sjunker och tvärt om. (se kap. 5.2.1) Detta speglas i 
framtagna resultat som redovisas i figurerna 6.5 - 6.7.  

Under sommartid däremot blir den relativa fuktigheten högre om avdunstningsskydd 
applicerats jämfört med samma konstruktionslösning utan avdunstningsskydd. Dock är denna 
skillnad lägre än föregående fall med ventilation på 1 oms/h.  

Nedan presenteras grafer som redovisar förhållanden i grunden mellan den relativa 
fuktigheten och temperaturen i konstruktioner med/utan avdunstningsskydd för städerna 
Malmö, Stockholm, samt Kiruna. För närmare upplysning, se bilaga 1. 
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Grafen nedan jämför den relativa fuktigheten i krypgrunder med och utan avdunstningsskydd 
(PE-folie).  Förutsättningarna är oisolerad mark och ventilation på 5 oms/h.  
Huset är placerat i Malmö. 

 
 

 
Figur 6.5 – RF och temperatur i krypgrund utan markisolering i Malmö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 6.6 – Maximal och minimal RF vid ventilation på 5 oms/h i Malmö  

Ventilation = 5oms/h RF UTE 
[%] 

RF krypgrund utan 
PE-folie [%] 

RF Krypgrund med 
PE-folie [%] 

MAX värde 94 97 100 

Min Värde 83 77 70 
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Grafen nedan jämför den relativa fuktigheten i krypgrunder med och utan avdunstningsskydd 
(PE-folie).  Förutsättningarna är oisolerad mark och ventilation på 5oms/h.  
Huset är placerat i Stockholm. 

 
 

 
Figur 6.6 – RF och temperatur i krypgrund utan markisolering i Stockholm 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tabell 6.7 – Maximal och minimal RF vid ventilation på 5 oms/h i Stockholm  

Ventilation = 5oms/h RF UTE 
[%] 

RF krypgrund utan 
PE-folie [%] 

RF Krypgrund med 
PE-folie [%] 

MAX värde 94 95 97 

Min Värde 74 74 66 
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Grafen nedan jämför den relativa fuktigheten i krypgrunder med och utan avdunstningsskydd 
(PE-folie).  Förutsättningarna är oisolerad  mark och ventilation på 5 oms/h.  
Huset är placerat i Kiruna. 

 
 

 
Graf 6.7 – RF och temperatur i krypgrund utan markisolering i Kiruna 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabell 6.8 – Maximal och minimal RF vid ventilation på 5 oms/h i Kiruna  

Ventilation = 5oms/h RF UTE 
[%] 

RF krypgrund utan 
PE-folie [%] 

RF Krypgrund med 
PE-folie [%] 

MAX värde 90 98 100 

Min Värde 72 63 50 
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6.1.4 Mögeltillväxt och mögelanalys för grund utan markisolering 
 

Mögeltillväxten i grunder utan markisolering och ventilation på 1 oms/h tar fart under 
sommaren och stannar av under vintern oberoende på geografisk placering. Möjlig förklaring 
till detta finns i kap. 5.2.6 där det framgår att mögeltillväxten är beroende av temperatur och 
relativ fuktighet. Samtliga undersökta fall i denna studie visar hög relativ fuktighet och 
temperatur i krypgrunden under sommaren vilket är optimalt klimat för mikrobiell tillväxt. 

Mögelindex värdet i de studerade fallen varierar mellan 3-6, vilket tyder på stor risk för 
mögeltillväxt oavsett geografisk placering. Det löper störst risk i Stockholm, följt av Malmö 
och slutligen Kiruna. 

Potentiell förklaring är att Stockholm i detta fall har ett klimat som ökar mögelpåväxt mer än 
de jämförda städerna. Kirunas låga temperatur under vinterhalvåret kan vara en underliggande 
orsak till lågt indexvärde. Malmö har generellt sett högst relativ fuktighet över året men 
relativt jämn temperaturvariation gentemot jämförda städer. Stockholm är geografiskt belägen 
mellan Malmö och Kiruna vilket medför klimatförhållanden med relativt höga 
temperaturvariationer och relativ fuktighet över året, (Nevander, 506-515).  

För närmare upplysning, se bilaga 3. 

Mögelindex vid ventilation = 1 [oms/h] 
Utan markisolering Malmö Stockholm Kiruna 

-Utan PE-folie 4,6 5,3 3,7 

-Med PE-folie 4,2 5,6 4 

Tabell 6.9 – Mögelindex med/utan avdunstningsskydd i oisolerad krypgrund 

 

 
Figur 6.8 – mögeltillväxt i grunder utan markisolering  
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Av resultaten att döma påverkas den icke-markisolerade grunden av högre luftomsättning på 
olika sätt beroende på geografisk belägenhet. Malmö missgynnas ordentligt då indexvärdet 
når maximal nivå och mögeltillväxten når 660 mm oavsett avdunstningsskydd eller ej. 
Stockholm däremot uppnår något positivare resultat än vid ventilation på 1 oms/h. Kirunas 
resultat består relativt oförändrad. 

För närmare upplysning, se bilaga 3. 

 
Mögelindex vid ventilation = 5 [oms/h] 

Utan markisolering Malmö Stockholm Kiruna 

-Utan PE-folie 6 5 4,1 

-Med PE-folie 6 5 4,5 

Tabell 6.10 – Mögelindex med/utan avdunstningsskydd i oisolerad  krypgrund 

 

 

 
Figur 6.9 – Mögeltillväxt i grunder utan markisolering, vent = 5 oms/ h 
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6.2 Konstruktionslösning med markisolering 

6.2.1 Fukttillskott från mark med markisolering 
 
Med markisolering visar beräkningsresultaten, som förväntat, positivt fukttillskott på vintern 
och negativt fukttillskott på sommaren. Däremot absorberar marken mer fukt på sommaren 
när markisolering applicerats. Ett skäl till detta är att markens temperatur sjunker vilket 
minskar ånghalten i marken då RF alltid antas vara 100 %, och större fukttransport sker från 
kryprum till mark.  

På vintern ligger marktemperaturen och kryprumstemperaturen ungefär på samma nivå. 
Följden blir att mättnadsånghalterna har liten differensmarginal. Relativa Fuktigheten i 
kryprummet är dock lägre (ca. 70-80%) vilket medför fukttransport från mark till kryprum 
enligt jämvikts principen i kap 5.2.4.  

Högre ventilation i kryprummet resulterat i märkbart mindre fukttransport oavsett årstid. En 
högre luftomsättning leder till jämnare temperaturskillnad mellan uteluft och kryprum. Från 
fukttillskottformeln i kap. 5.2.2. är det tydligt att fukttillskottet och luftomsättningen är 
omvänt proportionella. Det vill säga, ökad ventilation resulterat i lägre fukttillskott. Figur 6.10 
redovisar även hur fukttillskottet påverkas av ventilation på 1 oms/h respektive 5 oms/h. 

I tabell 6.11 redovisas det minimala samt maximala fukttillskottet för de olika geografiska 
områdena. För närmare upplysning, se bilaga 2. 

 
 

Med 
markisolering 

Malmö 
 

Stockholm Kiruna 

Min Max Min Max Min Max 
1 oms/h 
 

-2,35 2,14 -2,31 2,41 -0,51 2,96 

5 oms/h 
 

-0,39 0,48 -0,34 0,52 -0,01 0,56 

Tabell 6.11 – Fukttillskott i krypgrunder med markisolering i Malmö, Stockholm, och Kiruna  
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Figur 6.10 – Fukttillskott i oisolerade krypgrunder i Malmö, Stockholm, Kiruna vid vent = 1 oms/h & 5 oms/h 
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6.2.2 Relativ Fuktighet och temperatur förhållanden vid ventilation på 1 oms/h 
 
När markisolering applicerats visar resultaten att den relativa fuktigheten i krypgrunden vid 1 
oms/h varierar kraftigt under vintertid om avdunstningsskydd applicerats på marken eller inte. 
Jämfört med fuktförhållanden i kryprummet utan markisolering är den relativa fuktigheten 
näst intill oförändrad på vinterhalvåret, under sommaren däremot sjunker den relativa 
fuktigheten. Det maximala RF-värdet har liten differensmarginal, dock är tidsperioden med 
kritisk hög relativ fuktighet betydligt mindre än i oisolerade krypgrunder. 

Ytterligare visar resultatet att temperaturen i krypgrunden blir högre än i ett oisolerat 
kryprum. En följd av detta är högre mättnadsånghalt som i sin tur leder till lägre relativ 
fuktighet. Som tidigare nämnt i kap. 6.1.3 har mättnadsånghalt och relativ fuktighet ett 
omvänt proportionellt förhållande och mättnadsånghalten är kraftigt temperaturberoende 
(Nilsson, 2). Det vill säga, vid högre temperatur sjunker den relativa fuktigheten förutsatt att 
ånghalten i luften förblir densamma.  

Beräkningar visar att ånghalten i kryprummet är högre med markisolering än utan. Ökningen 
av mättnadsånghalten är dock procentuellt större än ökningen av ånghalten. Det resulterar i 
lägre relativ fuktighet i grunden jämfört med samma fall utan markisolering. Förtydligande av 
föregående påstående presenteras nedan: 

∆vs > ∆vi  Lägre RF 

∆vs < ∆vi  Högre RF 

I figur 6.11 – 6.13 presenteras grafer som redovisar förhållanden i grunden mellan den 
relativa fuktigheten och temperaturen i konstruktioner med/utan avdunstningsskydd för 
städerna Malmö, Stockholm samt Kiruna. För närmare upplysning, se bilaga 2. 
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Grafen nedan jämför den relativa fuktigheten i krypgrunder med och utan avdunstningsskydd 
(PE-folie).  Förutsättningarna är isolerad mark och ventilation på 1oms/h.  
Huset är placerat i Malmö. 

 

 

Figur 6.11 – RF och temperatur i krypgrund med markisolering i Malmö 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.12 – Maximal och minimal RF vid ventilation på 1 oms/h i Malmö  

Ventilation = 1oms/h RF UTE 
[%] 

RF krypgrund utan 
PE-folie [%] 

RF Krypgrund med 
PE-folie [%] 

MAX värde 94 98 100 

Min Värde 83 81 58 
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Grafen nedan jämför den relativa fuktigheten i krypgrunder med och utan avdunstningsskydd 
(PE-folie).  Förutsättningarna är isolerad mark och ventilation på 1oms/h.  
Huset är placerat i Stockholm. 

 

 Figur 6.12 – RF och temperatur i krypgrund med markisolering i Stockholm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 6.13 – Maximal och minimal RF vid ventilation på 1 oms/h i Stockholm  

Ventilation = 1oms/h RF UTE 
[%] 

RF krypgrund utan 
PE-folie [%] 

RF Krypgrund med 
PE-folie [%] 

MAX värde 94 97 98 

Min Värde 74 79 53 
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Grafen nedan jämför den relativa fuktigheten i krypgrunder med och utan avdunstningsskydd 
(PE-folie).  Förutsättningarna är isolerad mark och ventilation på 1oms/h.  
Huset är placerat i Kiruna. 

 

 
Figur 6.13 – RF och temperatur i krypgrund med markisolering i Kiruna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.14 – Maximal och minimal RF vid ventilation på 1 oms/h i Kiruna 
 
  

Ventilation = 1oms/h RF UTE 
[%] 

RF krypgrund utan 
PE-folie [%] 

RF Krypgrund med 
PE-folie [%] 

MAX värde 90 97 100 

Min Värde 97 70 34 
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6.2.3 Relativ Fuktighet och temperatur förhållanden vid ventilation på 5 oms/h 
 
En markisolerad krypgrund med ventilation på 5 oms/h får betydligt lägre fuktnivå i grunden 
sommartid jämfört med en oisolerad grundkonstruktion, och i de geografiska lägen som 
konstruktionen undersökts har ingen kondens bildats. Unikt för detta fall är lägre relativ 
fuktighet med applicerat avdunstningsskydd. En förklaring till hur detta uppstår är ständigt 
lågt fukttillskott året runt. Plastfilmen gör inte heller någon större skillnad under de olika 
årstiderna. 

Ytterligare visar resultatet mindre skillnad mellan kryprumstemperaturen och 
uteluftstemperaturen än samtliga undersökta fall. Bäst resultat fås i Kiruna, följt av Stockholm 
och sedan Malmö. För närmare upplysning, se bilaga 2. 
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Grafen nedan jämför den relativa fuktigheten i krypgrunder med och utan avdunstningsskydd 
(PE-folie).  Förutsättningarna är isolerad mark och ventilation på 5oms/h.  
Huset är placerat i Malmö. 

 

 

Figur 6.14 – RF och temperatur i krypgrund med markisolering i Malmö 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.15 – Maximal och minimal RF vid ventilation på 5 oms/h i Malmö  

Ventilation = 5oms/h RF UTE 
[%] 

RF krypgrund utan 
PE-folie [%] 

RF Krypgrund med 
PE-folie [%] 

MAX värde 94 93 92 

Min Värde 83 81 75 



52 
 

Grafen nedan jämför den relativa fuktigheten i krypgrunder med och utan avdunstningsskydd 
(PE-folie).  Förutsättningarna är isolerad mark och ventilation på 5oms/h.  
Huset är placerat i Stockholm. 

 

 

 Figur 6.15 – RF och temperatur i krypgrund med markisolering i Stockholm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.16 – Maximal och minimal RF vid ventilation på 5 oms/h i Stockholm  

Ventilation = 5oms/h RF UTE 
[%] 

RF krypgrund utan 
PE-folie [%] 

RF Krypgrund med 
PE-folie [%] 

MAX värde 94 89 88 

Min Värde 74 78 72 
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Grafen nedan jämför den relativa fuktigheten i krypgrunder med och utan avdunstningsskydd 
(PE-folie).  Förutsättningarna är isolerad mark och ventilation på 5oms/h.  
Huset är placerat i Kiruna. 

 

 
Figur 6.16 – RF och temperatur i krypgrund med markisolering i Kiruna 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.17 – Maximal och minimal RF vid ventilation på 5 oms/h i Kiruna  

Ventilation = 5oms/h RF UTE 
[%] 

RF krypgrund utan 
PE-folie [%] 

RF Krypgrund med 
PE-folie [%] 

MAX värde 90 89 88 

Min Värde 72 66 56 
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6.2.4 Mögeltillväxt och mögelanalys för markisolerad grund 
 

Följande presenteras tabeller och diagram för mögeltillväxten hos grunder med markisolering 
och luftomsättning på 1 oms/h. Gemensamt för alla geografiska områden är att tillväxten tar 
fart under sommaren och stannar av under vintern. Möjlig förklaring redogjord i kap 5.2.6. 

Alla undersökta fall ger indexvärden mellan 3-6 vilket innebär att de undersökta 
konstruktionerna löper stor risk för mögeltillväxt oavsett geografisk placering. Resultaten 
nedan tyder på att störst risk ligger i Malmö, följt av Stockholm och till sist Kiruna. 

Största skillnaden mot icke-markisolerade grunder är att Stockholm löper mindre risk att 
drabbas av mögelproblem medan risken i Malmö och Kiruna förblir relativt oförändrade. 
Intressant är att mögelrisken är oförändrad trots att fuktnivån sänks. Det kan bero på att 
markisoleringen höjer temperaturen som gynnar mögeltillväxten. För närmare upplysning, se 
bilaga 3. 

 

Mögelindex vid ventilation = 1 [oms/h] 
Med markisolering Malmö Stockholm Kiruna 

-Utan PE-folie 5,6 4,8 3,8 

-Med PE-folie 4,8 3,9 3,9 

Tabell 6.18 – Mögelindex med/utan avdunstningsskydd i isolerad krypgrund i Malmö, Stockholm, 
Kiruna 

 

 
Figur 6.17 – Mögeltillväxt i isolerad krypgrund med vent = 1 oms/h 
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Vid markisolerad grund ser alla städer ut att gynnas av förhöjd luftomsättning, från resultatet 
att döma. Störst skillnad fås i Kiruna och Stockholm. Malmö ligger dock fortfarande på högt 
indexvärde. Tydligt är också att avdunstningsskydd minskar risken för mögelväxt.  

Resultaten nedan påvisar att markisolering, avdunstningsskydd och hög luftomsättning ger 
bäst förutsättningar ur mögelsynpunkt för undersökt grund i Stockholm och Kiruna. För 
närmare upplysning, se bilaga 3. 

 
Mögelindex vid ventilation = 5 [oms/h] 

Med markisolering Malmö Stockholm Kiruna 

-Utan PE-folie 5,2 3,4 1,2 

-Med PE-folie 4,5 2,3 0,6 

Tabell 6.19 – Mögelindex med/utan avdunstningsskydd i isolerad krypgrund i Malmö, Stockholm, 
Kiruna 

 

 
Figur 6.18 – Mögeltillväxt i isolerad krypgrund med vent = 5 oms/h 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

490 

275 

130 

395 

195 

100 

0

100

200

300

400

500

600

Malmö Stockholm Kiruna

M
IL

LI
M

ET
ER

 

MÖGELTILLVÄXT I GRUNDER MED MARKISOLERING 
 VENTILATION = 5 [OMS/H] 

Utan avdunstningsskydd Med avdunstningsskydd



56 
 

  



57 
 

7 Diskussion  

Studiens syfte var att beräkna fukttillskottet från marken i en uteluftsventilerad krypgrund 
under en årsperiod. Denna studie är väsentlig eftersom det råder en missuppfattning i 
fuktbranschen om huruvida markfukt beter sig. Som tidigare nämnt har Boverket krav på 
fuktsäkerhetsprojektering vid nyproduktion, se kap 1. Därför är det ytterst viktigt att en 
djupare förståelse finns för hur markfukt beter sig under olika förutsättningar. Boverket ställer 
krav men förser ej riktlinjer för hur kraven skall uppfyllas. 

De presenterade resultaten motsäger branschens uppfattning om fukttillskott i 
uteluftsventilerade krypgrunder. Vi reserverar oss dock för eventuella felkällor. Den största 
risken för att resultaten kan inneha en viss osäkerhet ligger i de manuella beräkningarna 
gjorda för fallen med markisolering utan plastfolie. I dessa beräkningar har det antagits att 
temperaturen 10 m under mark har samma temperatur som utetemperaturens årsmedelvärde. 
Antagandet kan ha inneburit konsekvenser för resultaten. 

Det kan även finnas eventuella osäkerheter kring de klimatfiler som togs fram både till 
CRAWL samt WUFI Bio. Osäkerheten grundar sig i att klimatdata från Fukthandboken är 
baserad på mätningar som gjordes av SMHI mellan 1961-1990. Som reservation för 
klimatförändringar baserades klimatdatafilerna på 95 % fraktil ur 
sannolikhetsfördelningskurva. Trots detta råder osäkerhet om dessa värden stämmer överens 
med verkligheten idag.  

Årstemperaturerna är angivna i medeltemperatur vilket innebär att beräkningarna inte tar 
hänsyn till extrema temperaturhöjningar och sänkningar som vanligtvis sker under årets lopp. 
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8 Slutsats 

Från analys av resultaten har följande slutsatser dragits: 

• Det blir ett negativt fukttillskott från marken under sommaren, och ett positivt 
fukttillskott på vintern. Detta innebär att marken avger fukt endast under 
vinterhalvåret, men absorberar fukt från krypgrunden sommartid.  

• Högre luftomsättning i krypgrunden minskar fukttillskottet.  

• Avdunstningsskydd på marken höjer den relativa fuktigheten i krypgrunden under 
sommarhalvåret då den hindrar fuktabsorption ner i marken. Under vintern sänks den 
relativa fuktigheten då avdunstning från mark hindras. 

• Stora variationer i relativ fuktighet sker vid låg omsättning och applicerat 
avdunstningsskydd. Låg RF vintertid, hög RF sommartid. 

• Hög luftomsättning ger mindre variation i relativ fuktighet oberoende av 
avdunstningsskydd.  

• Markisolering bidrar till högre fukttransport men lägre relativ fuktighet på grund av 
temperaturhöjningen i kryprummet. 

• Grund med markisolering samt hög luftomsättning ger bäst förutsättningar ur 
fuktsynpunkt för studerad grund i alla geografiska lägen. Applicerat 
avdunstningsskydd visar något bättre resultat med dessa lösningar men skillnaden är 
minimal. Resterande fall har avdunstningsskyddet visat sig vara problematisk.  

• Grund med markisolering samt hög luftomsättning ger bäst resultat i mögelanalysen 
för alla städer. Applicerat avdunstningsskydd visar något bättre resultat med dessa 
lösningar men skillnaden är minimal. 

• Krypgrunder belägna i Malmö löper generellt sett störst risk för mögeltillväxt, följt av 
Stockholm och sedan Kiruna. Risk för mögel finns dock i majoriteten av de studerade 
fallen. 

• Hög luftomsättning minskar generellt risken för mögeltillväxt i alla städer. Undantag 
gäller Malmö när ingen markisolering applicerats, då det istället blir större risk för 
mögeltillväxt. 
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9 Förslag till vidare studier 

 

• Praktiska mätningar - hur ser det ut i praktiken? 

• Avdunstning från mark i en modern krypgrund. 

• Hur förhindrar man problem med markfukt i krypgrunder på mest effektivt sätt? 
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