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Sammanfattning 

Energibesparande åtgärder som ökad mängd isolering och byte av 

uppvärmningssystem på vindsbjälklag bidrar till ett kallare och fuktigare klimat på 

vinden. Därför har kallvindar numera lika stora problem med mögelskador som 

torpargrunder (Nik 2012). Simuleringar av kallvindar pekar på att framtida 

klimatförändringar kommer att leda till ytterligare ökade fuktproblem (Nik et al. 

2012).  

Minst 60 % av alla traditionella vindar med självdrag kan anses ha riklig tillväxt av 

mögelsvamp (Ahrenens och Borglund 2007). Mögelsvampar inomhus kan producera 

giftiga mykotoxiner som påverkar våra immunceller på så sätt att de ökar vår 

allergibenägenhet (Bloom 2008).  

Otydliga och felaktiga rekommendationer från byggsektorn leder till byggfel med 

stora renoveringskostnader som följd. Syftet med denna studie är att ta ett steg i rätt 

riktning om hur de kallvindar som idag är angripna kan åtgärdas för att få en 

ekonomisk och icke hälsofarlig vind på lång sikt.  

Kvantitativa metoder har använts i denna studie. Tre vindar har utretts både okulärt 

och med fuktkvotsmätning. En uppfattning om vindarnas faktiska fukttillstånd har 

skapats genom klimatloggning av temperatur och relativ fuktighet. Bedömningen av 

vindarnas kondition har ställts i förhållande till mögeltillväxtkurvor framtagna i 

tidigare studier från Johansson et al. (2013) samt Hukka och Viitanen (1999). 

Tidigare helårsloggningar av kyrkor visar att den loggade perioden inte är 

representativ med avseende på mögeltillväxt. Ett helårsperspektiv behövs för en 

fullständig riskanalys. 

Ett av de tre objekten har simulerats i IDA Indoor Climate and Energy 4.6.2 över ett 

normalår och utsatts för olika isolerings- och ventilationsåtgärder. Simuleringarna 

bekräftar att minskad isolering ger ett torrare klimat på vinden. En ökning av 

ventilationen ger en liten men knappt märkbar förbättring av vindsklimatet. En hög 

värmekapacitivitet hos isoleringsmaterialet bedöms ge en jämnare temperatur på 

vinden vilket sänker luftfuktigheten.  Genom att isolera vindens tak och gavlar sker 

en markant sänkning av mögelrisken. Då varje vind är olika uppbyggd finns ingen 

generell lösning utan varje vind måste bedömas utifrån sina nuvarande förhållanden.  



IV 

Summery 

Energy saving measures such as increased amount of insulation on the attic floor and 

changing the heating system contribute to a colder and more humid climate on the 

attic. Therefore cold attics today have equally big problems with mould damage as 

crawling spaces (Nik 2012). Simulations of cold attics indicate that future climate 

changes will lead to a further increase in moisture problems (Nik et al. 2012). 

At least 60% of all traditional attics with natural ventilation can be considered to 

have abundant growth of mold (Ahrenens och Borglund 2007). Mould fungi indoor 

can produce toxic mycotoxins that affects our immune cells in a way that increases 

our propensity to allergies (Bloom 2008). 

Unclear and inaccurate recommendations from the construction sector leads to 

building defects with major renovation costs. The purpose of this study is to take a 

step in the right direction regarding how to adjust these cold attics currently affected, 

to get an economic and healthy environment in the long run.   

Quantitative methods have been used in this study. Three attics have been 

investigated visually and with moisture measurements. An idea about the attics actual 

moisture conditions have been created from climate logging of temperature and 

relative humidity. The assessment of attics condition is set in relation to mold growth 

curves developed in previous studies from Johansson et al. (2013) and Hukka and 

Viitanen (1999). Previous full-year logging of churches shows that the logged period 

is not representative in terms of mold growth. A full-year perspective is needed for a 

full risk analysis. 

One of the three objects has been simulated in IDA Indoor Climate and Energy 4.6.2 

over a normal year and subject to insulation and ventilation measures. The 

simulations confirm that reduced insulation provides a drier climate in the attic. An 

increase of the ventilation provides a small but barely noticeable improvement in the 

wind climate. A high specific heat capacity of the insulation material seems to give a 

more even temperature in the attic which lowers the humidity. Insulation of the attic 

roof and gables makes a marked reduction of mould risk. As each attic is constructed 

differently there is no general solution, every attic must be judged by their current 

circumstances. 
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Abstract 

Ekonomiska aspekter och krav på minskad energianvändning leder bland annat till 

tilläggsisolering av vindsbjälklag och byte av uppvärmningssystem. Åtgärderna ger 

ett kallare och fuktigare klimat på vinden vilket gynnar mögeltillväxt. Minst 60 % av 

alla traditionella vindar med självdrag kan anses ha riklig tillväxt av mögelsvamp 

(Ahrenens och Borglund 2007). Syftet med denna studie är att ta ett steg i rätt 

riktning om vilka åtgärder som kan göras på de vindar som idag är angripna.  

I denna studie har tre vindars fukttillstånd utretts och jämförts. Ett av objekten har 

simulerats och utsatts för olika åtgärder. Simuleringarna bekräftar att minskad 

isolering ger ett torrare klimat på vinden. En ökning av ventilationen ger liten men 

knappt märkbar förbättring av vindsklimatet. Hög värmekapacitivitet hos 

isoleringsmaterial verkar ge en jämnare temperatur på vinden vilket sänker 

luftfuktigheten.  Genom att isolera vindens tak och gavlar sker en markant sänkning 

av mögelrisken. Då varje vind är olika uppbyggd finns ingen generell lösning utan 

varje vind måste bedömas utifrån sina nuvarande förhållanden.  

Nyckelord: Kallvind, Vind, Tilläggsisolering, Mögel, Fukt, Isolering, Ventilation, 

Klimatmätningar, Klimatloggar, Klimatsimulering, IDA, Klimatvind. 
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1. Introduktion 

År 2007 fastställde EU i ett omfattande energi- och klimatpaket bland annat 

målet att minska energikonsumtionen med 20 % fram till år 2020. Vidare 

beslöts i oktober 2014 om en 27-procentig minskning till år 2030, jämfört 

med 1990 års nivå (Energimyndigheten 2015). För att gynna en effektiv 

energianvändning i Sverige infördes lagen om energideklaration 2006, till 

följd av ett EU-direktiv (Boverket 2014a). 

Krav på deklaration av energiprestanda samt ökade energipriser har ökat 

fokus på energieffektivisering av våra bostäder. Detta har bidragit till att 

vindar tilläggsisoleras för att minska värmeförlusten genom vindsbjälklaget. 

Tilläggsisolering leder till lägre temperaturer på vinden med högre 

luftfuktighet vilket gynnar mögeltillväxt (Nik et al. 2012). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Byggfel och felaktiga rekommendationer på grund av kunskapsbrister i 

byggbranschen leder till stora renoveringskostnader. Att bara åtgärda de 

fuktskador som kan påverka inomhusmiljön negativt, sett enbart till småhus, 

skulle kosta över 66 miljarder kronor (Boverket 2009).  

Enligt Anticimex (2010a) kan 1000-3000 kWh per år sparas på ett 100 m
2
 

stort vindsbjälklag på en tvåplansvilla om bjälklagsisoleringen ökar från 20 

till 50 cm. Vilket leder till att 25 % av uppvärmningskostnaden kan sparas. I 

takt med ökad mängd isolering på vindsbjälklag och byte av 

uppvärmningssystem har temperaturen sänkts på vindar. Detta leder till att 

luften inte kan bära samma vattenmängder som tidigare. Vatten kan då fällas 

ut på vinden som kondens vilket ger förutsättningar för mögelpåväxt.  

I undersökningar visas att kallvindar har ett lika stort problem med 

mögelskador som torpargrunder (Nik 2012). Minst 60 % av alla traditionella 

vindar med självdrag anses ha riklig tillväxt av mögelsvamp (Ahrenens och 

Borglund 2007). Dessutom pekar studier på att framtida klimatförändringar 

kommer att leda till ytterligare ökade fuktproblem på kallvindar (Nik et al. 

2012).  

Sedan det upptäcktes att tilläggsisolering medförde problem med fuktskador 

har rekommendationer givits att öka den naturliga ventilationen för att torka 

ut den eventuella fukten (Anticimex 2010b). Detta har visat sig kunna 

förvärra problemen då fuktig utomhusluft okontrollerat förs in på vinden 

även när utomhusluftens fukthalt är högre än vindens fukthalt (Nik et al. 

2012).   

Fuktproblem har länge kunnat kopplas till obehag och ohälsa hos människor. 

Mögelsvampar inomhus kan producera giftiga mykotoxiner som påverkar 

våra immunceller på så sätt att de ökar vår allergibenägenhet. Eftersom 
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människan i genomsnitt vistas 90 % av sin tid inomhus är det av största vikt 

att komma tillrätta med fuktproblemen (Bloom 2008). 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med rapporten är att leverera en utredning av tre kallvindars kondition 

utifrån ett mikrobiellt perspektiv för att presentera konsekvenser av 

isolerings- och ventilationsåtgärder. 

Syftet är att ta ett steg i rätt riktning om hur de kallvindar som idag är 

angripna kan åtgärdas för att få en ekonomisk och icke hälsofarlig vind på 

lång sikt. 

1.3 Avgränsningar 

Fuktproblem på kallvindar kan bero på flera saker, här beaktas endast de 

problemen som uppkommer vid tilläggsisolering av vindsbjälklag och 

vindsutrymmets ventilation. 

Inredda vindar har andra fukttillskott och problem, därför utelämnas dessa.  

Arbetet är avgränsat till tre villor, byggda åren 1936, 1949 och 1972, 

belägna i Växjöområdet och som har undersökts 10/2-7/4 2015. Två av 

objekten har sadeltak och ett har mansardtak. Alla tak är belagda med 

tegelpannor och har ett vindsbjälklag i trä. Husen är byggda med en 

murstock som går genom vinden.   

Då objekten är äldre än 40 år antas all eventuell byggfukt vara uttorkad. 

Simuleringarna har endast gjorts i IDA ICE och har inte jämförts med något 

annat program. 

Simuleringarna är gjorda med normalårskorrigerat klimat för Växjö. 

Ingen hänsyn är tagen till vilken sorts mögel som börjar växa utan enbart om 

förutsättningar för mögeltillväxt finns.  

Aspekten med plastfolie i vindsbjälklag är ej studerad då äldre hus är svåra 

att få helt täta eftersom det inte finns någon plast i väggarna att täta mot. 

Minsta hål på plasten öppnar för en lokal lufttransport av varmare och 

fuktigare luft från bostaden. 

Inga exakta luftflöden är uppmätta utan endast uppskattade vid 

okulärbesiktning.  
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2. Teori och objektsbeskrivning 

2.1 Fukttransport 

Transport av vattenånga sker i huvudsak genom diffusion och konvektion. 

Diffusion innebär att fukten vandrar när naturen strävar efter att utjämna 

skillnader i ånghalt (Samuelsson et al. 2007, s 129). I byggfysikaliska 

sammanhang är ånghalten ett mått på mängden vattenånga per volymenhet 

(Sandin 2010, s 72). Det möjliga diffusionsflödet av vattenånga är beroende 

av skiktets ånggenomgångsmotstånd som i sin tur beror av materialets 

tjocklek och ånggenomsläpplighet. Diffusionen ökar dessutom med 

fuktkvoten i materialet (Samuelsson et al. 2007, s 129). Med fuktkvot i ett 

material menas förhållandet mellan vattenmängden och mängden torrt 

material enligt ekvation (1) (Sandin 2010, s 82). 

 
𝑤 = 𝑢 ∗ 𝜌  

(1) 

 

där 

 

w är fukthalt i [kg/m
3
] 

𝑢 är fuktkvot i [%]  

ρ är materialets skrymdensitet [kg/m
3
]  

När fuktvandringen sker genom konvektion transporteras vattenånga med 

luften. En kontrollerad och önskvärd form av konvektion är ventilation, där 

fuktig luft förs ut ur byggnaden. Mindre kontrollerad fuktkonvektion är 

självdrag då luften på grund av lufttrycksskillnader förflyttar sig genom 

otätheter i klimatskalet (Samuelsson et al. 2007, s 129-130). 

2.2 Kondens 

Mättnadsånghalt är ett begrepp som anger den mängd vatten luften kan bära 

vid en viss temperatur. Varm luft kan bära mer vatten än kall luft. När luften 

bär precis så mycket vatten som den klarar har den uppnått sin 

mättnadsånghalt. Om denna luft träffar en kallare yta sjunker 

lufttemperaturen och en kondensutfällning sker (Sandin 2010, s 72). För att 

enkelt se när dessa kritiska tillstånd sker finns s.k. Molliers diagram som 

med flera skalor och kurvor illustrerar luftens fukttillstånd. Tabeller finns 

även att tillgå över aktuell mättnadsånghalt vid olika temperaturer. Den 

aktuella mättnadsånghalten går även beräkna med ekvation (2) (Nevander 

och Elmarsson 1994, s 239). 

 

 

  𝜈𝑠(𝑇) =
𝑎(𝑏+

𝑇

100
)𝑛∗𝑀𝑣

𝑅∗(273,15+𝑇)
  

 

(2) 
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där 𝜈𝑠 är mättnadsånghalten i [kg/m
3
]  

𝑎 är 288,68 då T>0 och 4,689 då T<0 i [Pa] 

𝑏 är 1,098 då T>0 och 1,486 då T<0 

𝑇 är temperatur i [°C] 

𝑛 är 8,02 då T>0 och 12,3 då T<0 

𝑀𝑣 är molekylvikt för vatten = 18,02 i [kg/kmol] 

𝑅 är allmänna gaskonstanten = 8314,3 i [J/(kmolK] 

 

Luftens aktuella fuktinnehåll beräknas enligt ekvation (3) (Nevander och 

Elmarsson 1994, s 239). 

 
𝜈 = 𝜈𝑠(𝑇) ∗ 𝜑  

 

(3) 

där 𝜈 är aktuell ånghalt i [kg/m
3
]  

𝜈𝑠 är mättnadsånghalten i [kg/m
3
] 

𝜑 relativ fuktighet i [%] 

Att taken kan vara frostvita på morgonen trots att det inte snöar beror på att 

taket är kallare än utetemperaturen. Detta leder till att det bildas kondens på 

både in- och utsida av taket. Kondensen fryser och bildar ett frosttäcke. Att 

kondensen även bildas på insidan av taket är förödande då det ökar 

fukthalten på vinden och därmed risken för mögelskador. Att taket kan bli 

kallare än utetemperaturen beror på att taket en klar natt uppfattar 

temperaturen från längre upp i atmosfären.  Taket emitterar då 

värmestrålning uppåt och den förlust kan inte ersättas av takets insida då den 

är lika kall. Dagtid kompenseras detta av solinstrålningen (Hagentoft 2002, s 

152). 

2.3 Värmetransport 

Värmetransport drivs av temperaturskillnader och sker genom ledning, 

strålning och/eller konvektion. Renodlad värmeledning sker genom ett 

material som är ogenomskinligt, fast och icke poröst t.ex. stål. Värmeenergi 

överförs då från en molekyl till en annan. I ett genomskinligt fast material 

förflyttar sig värmen dessutom genom strålning, glas är ett exempel på detta. 

Vid förekomst av gaser och vätskor transporteras värme via konvektion då 

mediet kommer i rörelse. Naturlig konvektion sker över vindsbjälklaget i 

samband med temperaturbetingade densitetsskillnader då den varma luften 

strävar uppåt. Påtvingad konvektion drivs av t.ex. fläktar eller vindtryck 

(Sandin 2010, ss 24-32). 

Olika materials värmeledningsförmåga kan beskrivas med dess 

värmekonduktivitet λ, se Tabell 1. God värmeisoleringsförmåga 
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kännetecknas av ett lågt λ-värde. För en byggnadsdel används ofta begreppet 

värmegenomgångskoefficient som även benämns U-värde. Definitionen av 

U-värdet är: den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet 

av konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av 

konstruktionen är en grad. (Sandin 2010, s 39). 

Tabell 1: Värden på värmekonduktivitet för några olika material (Energimyndigheten 2009) 

Material λ [W/mK] 

Mineralull 0,04 

Cellulosafibrer 

(lösull) 
0,04 

Kutterspån 0,06 

Sågspån 0,08 

Trä 0,14 

Materialens förmåga att lagra värme och fördröja temperaturvariationer 

kallas värmekapacitet. Värmekapacitivitet även kallad specifik 

värmekapacitet är istället materialets värmekapacitet per kg material 

(Burström 2007, s 49).   

Att husens värmesystem byts ut och ersätter eldningen i husets murstock ger 

ett övertryck i huset. Tidigare har oljepannan sugit in luft från husen ner i 

källaren och släppt ut det genom skorstenskanalen vilket gett huset ett 

undertryck. Det skapade övertrycket gör att den varma, fuktiga 

inomhusluften strävar uppåt och ökar luftflödet genom vindsbjälklaget 

(Energimyndigheten 2009). Med en varm murstock och ett måttligt isolerat 

vindsbjälklag kan temperaturen på vinden bli 5 °C högre än ute 

(Samuelsson och Hägerhed Engman 2006). Med denna temperaturökning 

kan luften bära 3,42 g/m
3
 extra fukt då temperaturen ökar från 10-15 °C 

(Sandin 2010, s 130). Denna effekt går förlorad vid modernisering av 

uppvärmningssystem då murstocken förblir kall. 

2.4 Tilläggsisolering i praktiken 

Tilläggsisolering av vindsbjälklaget har visat sig vara en kostnadseffektiv 

åtgärd (Bodin 2014). Vanligast är att placera ut en matta eller skivor av 

mineralull eller cellplast. Alternativt att spruta in lösull i form av mineralull 

eller cellulosafibrer. Bjälklagets lufttäthet kontrolleras så att otätheter 

undviks. Vanliga rekommendationer är att montera en skiva vid takfoten för 

att säkerställa att det finns en fungerande luftspalt (Nevander och Elmarsson 

1994, s 99-100). 

Rekommendationer finns att skapa en så kallad klimatvind av kallvindar se 

Figur 1. Då isoleras yttersidan av råsponten under takpannor och läkt med 
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vattentät cellplastisolering (Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB 2015a). 

Denna åtgärd ökar temperaturen på råspontens insida och kondensrisken 

minskar. Dessutom ökar vindens temperatur vilket gör att vindsluften klarar 

bära mer fukt så det inte fälls ut på vinden i samma utsträckning 

(Samuelsson och Hägerhed Engman 2006). 

 

Figur 1: Visar placering av isolering på yttertaket vid klimatvind (Samuelsson och Hägerhed, 

Engman 2006) 

Energimyndigheten (2009) menar att takisoleringen även kan läggas på 

insidan av råsponten i vindsutrymmet. Det skulle då innebära att taket inte 

behöver rivas utan att isoleringsskivorna alternativt sprayisoleringen fästs 

direkt på råspontens insida. Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB (2015b) 

avråder dock starkt från att isolera insidan av råsponten då 

isoleringsmaterialen inte är fuktförlåtande. Råsponten och takstolarna blir då 

fast mellan isolering och takpapp som är två täta skikt. Fukt som träet drar 

till sig kan inte torka och mögel kan bli ett följdproblem.     

2.5 Ventilationssystem 

2.5.1 Ventilation i bostaden 

Det finns idag fyra typer av ventilationssystem i hus. Det som bara bygger 

på naturliga krafter kallas självdragsventilation. Där tar tilluften sig in 

genom husets otätheter och ventiler där utbytet av luft sker på grund av 

temperaturskillnaden mellan ute och inne samt vindpåverkan. Detta system 

går att komplettera med en styrd fläkt i frånluftkanalen. Vilket är vanligt 

förekommande i badrum och kök (Boverket 2014b).  

Om huset har en mekanisk frånluftsfläkt men tilluften kommer in genom 

ventiler i fasaden kallas det mekanisk frånluftsventilation (Boverket 2014b). 

Vid mekanisk till- och frånluftsventilation styrs både tilluften och frånluften 

i huset. Huset är i princip lufttätt med full kontroll av luftflöden. FTX-

ventilation innebär dessutom att den varma luftens energi återanvänds. 
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2.5.2 Ventilation av kallt vindsutrymme 

Man skiljer på varma och kalla tak. Skillnaden är att det varma taket har sitt 

isoleringsskikt som skiljer inomhusluften från utomhusluften i 

takkonstruktionen. Det kalla taket har däremot isoleringsskiktet i 

vindsbjälklaget vilket gör att vinden är kall (Sandin 2010, s 76). 

Förr i tiden ventilerades vinden för att taket skulle bli lika kallt som 

utomhusluften för att förhindra att snön smälte på taket och bildade istappar 

nere vid takfoton (Thermocell 2014). Idag ventileras vinden främst med 

syftet att få ut fukten. 

Gavelventilation innebär att det finns en ventil i vardera gavel på vinden där 

luften alltid flödar fritt för att utjämnas med omgivande uteluft.  

Takfotsventilation har sitt ständiga luftinsläpp i takfoten vilket oftast sker 

genom att underslagen har ett litet längsgående mellanrum.  

Mekanisk ventilation av vindar fungerar bäst i täta konstruktioner så att 

enbart kontrollerat luftutbyte sker. Därför måste eventuell gavelventilation 

och takfotsventilation tätas. Även yttertaket ska vara så tätt som möjligt. 

Den styrda ventilationen klarar av att hantera fukttillskottet från bostaden 

samt framtida klimatförändringar (SBUF 2013). Luften kommer in genom 

en tilluftsfläkt som varvtalsregleras från en styrenhet och luften går ut 

genom ett eller flera frånluftsspjäll, se Figur 2. Den mekaniska ventilationen 

har en sensor inne på vinden och en sensor ute på fasaden. Styrenheten kan 

med hjälp av en patenterad mätningsalgoritm avgöra om det är gynnsamt att 

köra ventilationen eller inte. Denna beror på om RH utomhus är högre eller 

lägre än inne på vinden samt rådande temperatur (Hagentoft et al. 2008).   

 

Figur 2: Principen för hur mekanisk ventilation fungerar (Hagentoft et al. 2008) 
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2.6 Mikrobiologisk tillväxt 

Vid användning av trä i byggnader tas virket ur sitt naturliga kretslopp som 

innebär nedbrytning (Burström 2010, s 387). Till mikroorganismer hör 

mikrosvampar och bakterier som ofta förenklat kallas mögel. Halter av 

mikroorganismer och sporer från mögelsvampar finns naturligt i luft, särskilt 

under sensommar och tidig höst. Svampsporer ventileras in i våra byggnader 

och sedimenterar på ytor där de sedan gror vid gynnsamma förhållanden 

(Johansson 2006).  

Mögelsvamparnas aktivitet och tillväxt är som störst i syre- och näringsrika 

miljöer där temperaturen ligger mellan 20-30 ºC. Även inverkan av fukt är 

väsentligt för tillväxt, både i angripet material och i omgivande luft 

(Samuelsson et al. 2007, s 132-133) se Figur 3. Mögelpåväxt är inte alltid 

synligt för ögat trots att påväxten är riklig. Därför är ofta enbart en okulär 

besiktning inte tillräcklig utan även en mykologisk undersökning behövs 

(SBUF 2013).  

 

Figur 3: Visar när sporbildning kan ske sett till förhållandet mellan temperatur och relativ fuktighet 

(Sedlbauer 2001) 

Inom en byggnads klimatskal utsätts byggnadsmaterial för varierande 

klimat. Uppkomst av mikrobiell tillväxt beror på fuktförhållande, temperatur 

och material, men även gynnsamma förhållandens varaktighet. När 

gynnsamma förhållanden för mögeltillväxt över tid växlar med ogynnsamma 

kommer den biologiska processen att störas. Den hämmande effekten är 

mindre då fuktigheten växlar över ett dygn än vid längre perioder. Dock kan 

etablerad mögeltillväxt inte försvinna under perioder av torka eller kyla. 

Furu har visat sig vara känsligare för mögeltillväxt än gran (Thelandersson 

och Isaksson 2013). 
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När en mykologisk undersökning görs tas prover från ytor som tros vara 

angripna. Dessa kanske inte uppvisar synlig mögelpåväxt men kan till 

exempel ha en hög fuktkvot eller konstig lukt. Proverna ska vara 

representativa för den angripna byggdelen. Flera prover tas på varje 

misstänkt ställe. Varje prov ska ha en ungefärlig storlek på 2x5 cm. Proverna 

förvaras var för sig i papperspåsar och skickas på analys för att granskas 

under mikroskop. Prover tas oftast på trä eller träbaserade material men kan 

även göras på betong, isolering och färgflagor. Först när en noggrant utförd 

mykologisk undersökning är genomförd kan garanti ges att vinden är 

välmående (Botanisk Analys u.å.).    

SP har i en kunskapssammanfattning presenterat kritiska fukttillstånd för 

mikrobiell tillväxt i byggnadsmaterial, se Tabell 2. Fuktillståndet redovisas 

som relativ fuktighet, RH, som motsvarar kvoten mellan ånghalt och 

mättnadsånghalt (Sandin 2010, s 72). 

Tabell 2: Kritiska fukttillstånd för olika material (Johansson et al. 2005) 

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd, % RH 

Smutsade material 75-80 

Trä och träbaserade material 75-80 

Gipsskivor med papp 80-85 

Mineralullsisolering 90-95 

Cellplastisolering (EPS) 90-95 

Betong 90-95 

 

Mögelsvampar som ofta påträffas inomhus i samband med fuktskada 

producerar systematiskt mögelgifter. Det finns även bevis för att mögelgifter 

från synliga mögelangrepp kan bli luftburna. Dessa mögelgifter ökar risken 

för allergi genom att påverka människans immunceller (Bloom 2008). Enligt 

en miljöhälsorapport från Karolinska Institutet (2009) bedöms att risken för 

luftvägs- och astmabesvär ökar med 30-50 % vid boende i ett fukt- eller 

mögelskadat hem. Vidare beräknas att det kan röra sig om 25 000 personer i 

Sverige som lider av astmabesvär till följd av boendemiljön. Småbarnsastma 

uppträder hos 13 % av 4-åringarna där drygt 700 fall är kopplade till 

fuktproblem i bostaden (Karolinska Institutet 2013). 

2.6.1 Fuktkvotsmätning 

Det finns ett flertal sätt att mäta fuktkvoten där vissa är mer beprövade än 

andra. De tre vanligaste är resistansmätning, kapacitansmätning samt 

mätning med torkugn (Sjöström 2011). Vid resistansmätning trycks 2 

elektroder in i träbaserade material och mäter resistansen. Den unika 

kalibreringskurvan för det givna materialet finns inlagd i instrumentet och 
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fuktkvoten ges direkt i displayen (Sandin 2010, s 125). Mätaren avläser 

sedan hur stor andel vatten som finns i materialet jämfört med andel 

materialmassa dvs. fuktkvoten. Mätningen skall göras längs fiberriktningen 

på träets flatsida ca 300 mm in från änden. Mätdjupet ska vara 0,3 av 

virkestjockleken och 0,3 av virkesbredden in från sidan (Träguiden (u.å.)b).  

Kapacitansmätare har 2 elektriska ledare som läggs på var sida om 

materialet. En elektrisk spänning tillförs över ledarna och en 

spänningsskillnad uppstår mellan ledarna. Kapacitansen är förhållandet 

mellan spänningen och laddningsskillnaden (Sjöström 2011). Vid uttorkning 

i ugn fås fuktkvoten genom att ta fram det uttorkade fuktinnehållet genom 

vägning före och efter. Vid en relativ fuktighet på 75-80% är tillståndet 

kritiskt för mikrobiell tillväxt i träbaserat material, detta motsvarar en 

fuktkvot på 15-16 %. Risk för röta föreligger när fuktkvoten har passerat 20 

% (Träguiden (u.å.)a).  

2.6.2 Mögeltillväxtkurvor 

Genom att plotta förhållandet mellan temperatur och relativ fuktighet i ett 

punktdiagram kan mätvärden jämföras mot mögeltillväxtkurvor. Dessa 

svarar då som en nedre gräns för gynnsamma mögeltillväxtförhållanden och 

kan tas fram enligt olika metoder. 

I en vetenskaplig artikel från 2013 presenterar Johansson et al. (2013) ett sätt 

att ta fram materialspecifika mögeltillväxtkurvor för kritisk relativ fuktighet. 

Kurvorna baseras på kritiska fuktnivåer som uppmätts i laboratoriemiljö 

under konstant temperatur och RH. Provbitar med samma typer av material 

har under 2,5 år varit placerade i tre olika uteluftsventilerade krypgrunder 

samt tre uteluftsventilerade vindar. Objekten var enfamiljshus med 

trästomme, lokaliserade i Sverige. På vindarna placerades provbitarna i 

anslutning till underlagstaket.  

Under perioden loggades klimatet i provbitarnas närhet och med hjälp av 

mögeltillväxtkurvorna bedömdes om de förväntades vara angripna av någon 

typ av mögel. Provbitarna analyserades sammanlagt fem gånger under 

perioden och graderades på en femgradig skala. Gränsen för om mögel hade 

etablerats sattes till 2 och definierades: gles, men klart etablerad tillväxt. De 

verkliga förhållandena jämfördes sedan med förväntade förhållande vilket i 

stort stämde överrens.  

Som exempel visas i Figur 4 uppmätta loggvärden tillsammans med 

mögeltillväxtkurvor för plywood som har kritiskt RH mellan 75 % och 79 % 

vid 22 ºC samt 85 % och 90 % vid 10 ºC. På alla tre vindarna förväntades 

mögeltillväxt på provbitarna. Vid analys visade det sig att på vind 1 

bedömdes provbitarna 4 av 5 gånger ha etablerad mögeltillväxt och 5 av 5 

gånger på vind 3. På vind 2 påfanns aldrig mögeltillväxt vilket de ansåg bero 
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på att gynnsamma förhållanden inte varade tillräckligt länge, i detta fall 

mindre än en vecka (Johansson et al. 2013). 

 

Figur 4: Mögeltillväxtkurvor för plywood och mätvärden för temperatur och RH på tre olika vindar 

under 2,5 år. Cirklarna motsvarar värden där loggarna inte kunde beräkna det sanna kalkylerade 

värdet (Johansson et al. 2013) 

Mögeltillväxtkurvorna beskrivs med funktion (4) (Johansson et al. 2013). 

 𝑅𝐻 = 𝑎 + 𝑐(𝑡2 − 54 ∗ 𝑡)  (4) 

där 𝑅𝐻 är relativ fuktighet i [%]  

𝑡 är aktuell temperatur i [°C] 

𝑐 och 𝑎 tas fram med hjälp av ekvation (5) och (6) 

 

 𝑐 = (𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡1 − 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡2)/(𝑡1
2 − 𝑡2

2 − 54(𝑡1 − 𝑡2))  (5)         

 

 𝑎 = 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡1 − 𝑐(𝑡1
2 − 54 ∗ 𝑡1)   (6)      

där 𝑡1 är högst temperatur som kritisk fukthalt baseras på i [°C]  

𝑡2 är lägst temperatur som kritisk fukthalt baseras på i [°C] 

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡1 är lägst kritisk relativ fuktighet för materialet i [%]  

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡2 är högst kritisk relativ fuktighet för materialet i [%] 

I studien tas två olika mögeltillväxtkurvor fram för varje material. Där 

kritisk relativ fuktighet ligger inom ett intervall där den övre kurvan 

representerar den lägsta relativa fuktigheten i intervallet och den nedre det 

högre av dem. Enligt studien ligger därför den kritiska fuktnivån mellan 

kurvorna eller över den översta (Johansson et al. 2013). 

Gynnsamma förhållanden för mögeltillväxt kan enligt Hukka och Viitanen 

(1999) beskrivas med polynomfunktion (7). Funktionen baserar sig på 

experiment gjorda inom temperaturintervallet 5-40 ºC och är applicerbar på 

furu och splintved av gran. Vid experiment värderades provbitar av trä efter 

en mögelindexskala som grundar sig på hur väl synlig tillväxten är. Skalan 

sträcker sig mellan 0-6 där funktion (7) motsvarar gränsen för index 1 som 
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innebär: en del tillväxt som enbart upptäcks med mikroskop (Hukka och 

Viitanen 1999). 

 

 
𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 = {

−0,00267𝑇3 + 0,160𝑇2 − 3,13𝑇 + 100,0   𝑛ä𝑟 𝑇 ≤ 20
80 %                                                                        𝑛ä𝑟 𝑇 > 20

 
(7) 

Kurvan svarar då som övre gränsvärdet i riskbedömningen av begynnande 

mögeltillväxt, se Figur 5. 

 

Figur 5: En matematisk modell för gynnsamma förhållanden för mögeltillväxt i trämaterial (Hukka 

och Viitanen 1999) 

2.7 Objektsbeskrivning  

I denna studie har tre olika vindar studerats. Husen är belägna en mil söder 

om centrala Växjö vid gränsen till byn Rinkaby. Nedan följer en kortfattad 

beskrivning av objekten, kompletterande information finns att tillgå i  

Bilaga 1.  

2.7.1 Vind A 

Huset är byggt 1947 i två våningar, med sadeltak samt 120 mm kutterspån i 

vindsbjälklaget. Ovanpå detta har vinden tilläggsisolerats med 130 mm 

mineralull. Vinden ventileras med gavelventilation endast från norra sidan 

och har en murstock som inte är i bruk. Mikrobiell tillväxt påträffas på 

råspont i anslutning till vindslucka och på råsponten nere vid takfoten.  

2.7.2 Vind B 

Huset är byggt 1936 med två våningar, mansardtak och isolerat med sågspån 

i vindsbjälklag. Vinden tilläggsisolerades år 2013 med 250 mm lösull över 

sågspånet. Under lösullen ligger en plastmatta samt mineralull på vissa 

ställen. Vid okulärbesiktning har missfärgningar påträffats i anslutning till 
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murstocken vilken är i bruk stundtals under vinterhalvåret. Vinden ventileras 

med delvis öppen takfot.  

2.7.3 Vind C 

Detta hus är byggt 1972 i ett plan och sadeltak. Isoleringen på 

vindsbjälklaget består av 160 mm mineralull och har aldrig tilläggsisolerats. 

Vinden ventileras med gavelventilation och öppen takfot.  Murstocken tjänar 

som husets uppvärmningskälla.  
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3. Metod 

I denna studie har kvantitativa metoder använts. Kännedom om tre vindars 

faktiska fukttillstånd har skapats genom mätningar av temperatur och relativ 

fuktighet. Vindarna har utretts okulärt och med fuktkvotsmätning i material. 

Ett av de tre objekten har simulerats över ett normalår och utsatts för olika 

isolerings- och ventilationsåtgärder. Undersökningen är representativ 

verkligheten på så sätt att faktiska värden har uppmätts och den simulerade 

modellen har i möjligaste mån anpassats efter dessa värden.  

3.1 Klimatmätningar  

Valet av vindar har gjorts strategiskt till traditionella 

kallvindskonstruktioner, äldre än 40 år och med varierande 

isoleringstjocklek. Objekten ligger inom samma geografiska område och 

utsätts därför för samma utomhusklimat, vilket kan utesluta skillnader hos 

ventilationsluften. Inget av vindsbjälklagen är försedda med plastfolie och 

har därför likartade förutsättningar för fukttransport. Byggnadernas 

ventilationssystem bygger på självdrag.  

Temperatur och relativ fuktighet har mätts med hjälp av trådlösa 

klimatloggar. Två loggar placerades på varje vind för att i första hand öka 

reliabiliteten på mätvärdena. Dessa monterades i varandras närhet men på 

olika höjd för att påvisa eventuella variationer. För att få kännedom om vilka 

fukt- och värmetillskott vinden påverkas av sattes loggar i bostaden under 

vindsbjälklaget samt utomhus där klimatet refererades till en och samma 

logg. Mätvärdena har använts för att dra slutsatser om huruvida 

trämaterialen på vinden ligger i riskzonen för fuktskador eller ej.  

3.2 Platsbesök 

Vindarna okulärbesiktigades i samband med platsbesök. För att få en 

helhetsbild av fukttillståndet på vindarna har faktorer så som 

ventilationssystem och värmetillskott i form av bristfällig isolering eller 

murstock i bruk undersökts. Även vindarnas konstruktion har studerats och 

synliga mögelangrepp dokumenterats. Eventuella brister i utförandet av 

tilläggsisolering eller lokala värmetillskott konstaterades med hjälp av en 

termograferingskamera.  

3.3 Fuktkvotsmätning 

Då loggvärdena endast representerar en kortare tidsperiod måste andra 

faktorer vägas in. För att skapa en mer allmän bild av fukttillståndet på 

vindarna har två typer av fuktkvotsmätningar genomförts. Vid platsbesöket 
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användes en resistansfuktkvotsmätare på ett flertal punkter. Utrustningen 

kontrollerades mot ett kalibreringsblock före användning. 

En mer långsiktig fuktkvot beräknades efter uttorkning av träbitar från 

vinden. Provbitarna som valdes hade befunnit sig på vinden sedan den 

byggdes eller före eventuell tilläggsisoleringen gjordes.    

3.4 Diagram 

De uppmätta värdena för temperatur och relativ fuktighet har sammanställts 

i två typer av diagram. För en mer lättöverskådlig och jämförbar bild av 

variationerna av temperatur och RH på respektive vind, gjordes ett 

linjediagram med variationer över tid för varje klimatlogg.  

Dessutom har förhållandet mellan temperatur och relativ fuktighet 

presenterats i punktdiagram tillsammans med kurvor för kritiskt RH. Även 

om kritiskt fukttillstånd för träbaserade material har konstaterats ligga 

mellan 75-80 % så varierar gränsen med temperatur och träslag. Därför har 

de kritiska kurvorna tagits fram utifrån experimentella studier över 

gynnsamma mögeltillväxtförhållanden. 

Två materialspecifika kurvor för 19 mm råspont har tagits fram enligt 

Johansson et. al (2013). I studien bevisas att kurvorna som baseras på 

laboratorieförsök vid konstanta förhållanden även kan indikera förväntad 

mögeltillväxtsrisk i konstruktionsmaterial under varierande 

klimatförhållanden. Reliabiliteten anses därför vara hög. 

För att få en annan aspekt av mögeltillväxtbedömningen har ytterligare en 

metod tillämpats. Vilken är en matematisk modell för furu och splintved 

från gran av Hukka och Viitanen (1999) vars giltighet styrks med 

laboratorieexperiment. Studien är enligt Google Scholar citerad 139 gånger 

och deras metoder har tillämpats vid flera andra studier (Nik et. al 2012, 

Sedlbauer 2001).  

Genom att införa dessa mögeltillväxtkurvor i punktdiagrammen kan 

slutsatser dras om huruvida konstruktionen ligger i riskzonen för 

mögeltillväxt. Detta har gjorts genom att studera andelen punkter som 

överstiger någon av kurvorna.   

3.5 Klimatsimulering 

IDA Indoor Climate and Energy 4.6.2 (förkortas i fortsättningen IDA ICE) 

användes som simuleringsprogram. IDA ICE är ett program som möjliggör 

simulering av inomhusklimatet i en byggnads enskilda värmezoner samt 

energiförbrukningen för hela byggnaden. Programmet ägs och utvecklas av 

Equa Simulation AB.   
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För att generera ett helårsperspektiv och kunna undersöka vad som påverkar 

vindens klimat skapades en förenklad modell av en vind utifrån 

okulärbesiktningen. Arbetet begränsades till att ingående studera vind A 

som utifrån klimatloggningen bedömdes mest riskabel ur fuktsynpunkt. 

Vind A ansågs som ett bra referensobjekt då den både är tilläggsisolerad och 

huset har bytt uppvärmningssystem. Murstocken hade tagits ur bruk och 

därför behövde detta värmetillskott inte beaktas i simuleringen. På så vis 

kunde modellen med större säkerhet byggas så nära verkligheten som 

möjligt. 

Den skapade modellen modifierades tills värden på temperatur och relativ 

fuktighet var så likt verkligt uppmätta värden som möjligt. När modellens 

pålitlighet hade styrkts med det loggade klimatet för perioden gjordes en 

helårssimulering med programmets normalårskorrigerade utomhusklimat. 

Simuleringen skapade värden för varje timme, samma intervall som vid 

loggningen av verkligt klimat.  

Därefter gjordes olika laboreringar med hjälp av de inställningar som i IDA 

ICE förändrar vindsklimatet. Detta för att studera effekter av olika 

isolerings- och ventilationsåtgärder.  
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4. Genomförande 

4.1 Klimatmätningar  

Utrustningen som användes för klimatmätningar var klimatloggarna Tiny 

Tag Ultra 2 se Figur 6. Två loggar på varje vind placerades fritt hängandes 

max 0,5 m respektive minst 1,5 m från vindsbjälklagets överkant. För 

placering på respektive vind se Bilaga 1. Inomhus placerades loggarna i ett 

rum som ansågs representativt för det aktuella våningsplanets fukt- och 

värmetillskott. Om möjligt i samma rum som vindsluckan eftersom luckan i 

regel är den mest otäta delen av vindsbjälklaget. Utomhusloggen placerades 

mot en vägg, under tak för att minimera risken för påverkan av solsken och 

väderlek. Eftersom objekten är belägna inom 500 m radie har 

utomhusklimatet antagits vara identiskt. Alla loggar har registrerat 

mätvärden en gång i timmen mellan 10/2 kl. 00.00 och 7/4 kl. 11.30 år 2015. 

För att få tillgång till avlästa mätvärden användes programvaran Easyview. 

 

Figur 6: Klimatlogg Tiny Tag Ultra 2 (Geminidataloggers 2015) 

4.2 Platsbesök 

Vindarna okulärbesiktigades i samband med montering av loggar. Vid 

nedmontering av loggarna gjordes en mer omfattande utredning av vindarna. 

Denna gjordes vid dagsljus för att lättare kunna dokumentera hur vinden 

ventilerades. Vindarnas innermått uppmättes med lasermätare och en skiss 

upprättades innehållande placering av murstock och diverse genomföringar. 

Husägarna tillfrågades om de uppgifter som inte kunde fås ut av 

okulärbesiktningen. För alla uppgifter se Bilaga 1.  

En termograferingskamera av märket InfRec G100 användes för att se om 

några större lokala värmeläckage fanns genom vindsbjäklaget.  

4.2.1 Fuktkvotsmätning  

Utrustningen som tillhandahölls vid fuktkvotsmätningen var en Delmhorst 

RDM-2S, se Figur 7. För att få korrekta inställningar på mätaren uppmättes 

temperaturen med en digital termometer direkt vid ankomst. Då fuktkvoten 
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även varierar mellan olika träslag ställdes mätaren in på gran då detta är 

vanligt förekommande i råspont. Prover togs både på ställen som såg 

angripna ut eller fuktiga samt tillsynes friska som jämförelse. Då variationer 

kan förekomma beroende på väderstreck togs prover i alla riktningar. 

Fuktkvotsmätaren kontrollerades mot ett kalibreringsblock före användning. 

Vid provtagningen knackades stiften in en tredjedel av råspontens tjocklek 

eller hela spetslängden vid grövre virke. Fuktkvoten samt mätpunktens 

lokalisering och virkets utseende dokumenterades. Provtagningspunkterna är 

markerade och beskrivna i Bilaga 1.   

 

Figur 7: Fuktkvotsmätare Delmhorst RDM-2S med kalibreringsblock längst ner till höger 

4.2.2 Uttorkning 

För att få ett mer allmänt mått på vindarnas tillstånd har ett par träprover 

tagits från respektive vind. Dessa förvarades i dubbla förslutna påsar upp till 

ett dygn. Därefter vägdes dem och torkades i 24 timmar vid 103℃ i en 

torkugn av märket Ehret TK/L 4250. Efter det gjordes en ny vägning för att 

kunna räkna ut vilken fuktkvot träproverna hade.  

4.3 Diagram 

Klimatloggningen sammanställdes i linjediagram med tiden i x-axeln samt 

punktdiagram som visar sambandet mellan temperatur och relativ fuktighet. 

I punktdiagrammen fördes mögeltillväxtkurvorna in enligt Johansson et. al 

(2013) och Hukka och Viitanen (1999). 

Värden för kritisk relativ fuktighet har använts för 19 mm råspont som får 

representera både 17 mm och 22 mm råspont som har uppmätts på de olika 

vindarna. De kritiska nivåerna ligger på 75-79 % vid 22 ºC samt 85-90 % 

vid 10 ºC. Två gröna heldragna kurvor har framställts i Figur 8 där den 

undre visar det kritiska spannet för den relativa fuktigheten vid 22°C och 

den övre för 10°C (Johansson et. al 2013). I samma figur visas även 
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polynomfunktionen, som är streckad röd, för furu och splintved av gran 

enligt Hukka och Viitanen (1999).  

 

Figur 8: Gröna heldragna linjer motsvarar mögeltillväxtkurvor för 19 mm råspont (Johansson et al. 

2013) och den röda streckade är mögeltillväxtkurva för furu och splintved av gran (Hukka och 

Viitanen 1999) 

4.4 Klimatsimulering  

I IDA ICE skapades först vindens tredimensionella geometri med ingående 

byggdelar och material enligt Bilaga 1. Under vindsbjälklaget skapades en 

zon motsvarande inomhusklimatet i bostaden.  Modellen av byggnaden 

riktades med hänsyn till väderstreck. Andra parametrar som ställdes in: 

 Ort med klimatfil för Växjö 

 Vindprofil enligt förinställda inställningar för bondvischan 

 Vinddriven infiltration  

 Köldbryggor och tryckkoefficienter  

 En läcka motsvarande gavelventilationen på norrsidan 

 Fuktavgivning och temperatur i zonen under vindsbjälklaget 

Exakta inställningar och övriga indata som behövdes i programmet såsom 

luftflöde och konstruktionens materialdata finns presenterad i Bilaga 2. Alla 

val har konstaterats eller uppskattats under okulärbesiktning. Modellen 

justerades så att dess klimat för loggad period i möjligast mån 

överensstämde med verkligheten. Dock gjordes inga oskäliga avsteg som 

inte kunde motiveras.   
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I simuleringsmodellen användes en vindslucka som ständigt stod öppen för 

att representera fuktvandringen genom vindsbjälklaget som IDA ICE inte tar 

hänsyn till
1
. För att efterlikna verkligheten och balansera fukttillståndet i 

bostadszonen lades en frånluftsfläkt in.  

En simulering gjordes för den loggade tidsperioden och därefter även en 

helårssimulering för att få en helhetsbild av mögelrisken på vinden. Värdena 

justerades för de olika faktorerna som påverkar vinden för att se vad som 

gjorde klimatet bättre respektive sämre. De åtgärder som gjordes var: 

 Borttagning av tilläggsisolering 

 Dubblering av tilläggsisoleringens tjocklek 

 Öppen gavelventilation i både söder och norr 

 Ingen ventilation 

 50 mm isolering i tak och gavlar 

 Byte av isoleringstyp, men samma U-värde i vindsbjälklag  

Efter varje justering gjordes en ny helårssimulering och återställdes innan 

nästa ändring gjordes som följdes av en ny helårssimulering.  

 

                                                 
1
 Tomas Kyhlström support EQUA Solutions AB, mailkontakt 29 april 2015  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt behandlas och analyseras resultatet från undersökningarna där 

analysen sker utifrån de teoretiska kunskaperna som är presenterade i kapitel 

2.  

5.1 Klimatloggning 

Utomhusloggens uppmätta RH- och temperaturvärden visas i Figur 9 och 

Figur 10. Perioden hade en medeltemperatur på 2,8 ºC och en relativ 

fuktighet med ett medelvärde på 84,1%. Baserat på den klimatologiska 

referensperioden 1961-1990 är medeltemperaturen i Växjö under samma 

period -0,2 ºC
2
 vilket tyder på ett mildare klimat under 2015. 

 

Figur 9: Temperatur och relativ fuktighet utomhus 

 

Figur 10: Sambandet mellan temperatur och RH utomhus 

                                                 
2
 Hans Bengtsson SMHI, mailkontakt den 30 april 2015  
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5.1.1 Vind A 

I Figur 11 och Figur 12 visas temperatur och relativ fuktighet på vind A vid 

låg respektive hög placering av logg. I början av perioden är temperaturen 

lägre med högre RH. Senare sjunker RH med ökad temperatur, på grund av 

att varm luft har högre mättnadsånghalt än kall luft. Temperaturmässigt är 

skillnaden mellan loggarna minimal med en medeltemperatur på 5,8 ºC. Den 

relativa fuktigheten ligger i snitt på 76,8 % vid hög placering och 2 

procentenheter högre vid låg placering. En möjlig förklaring är att 

fukttillskottet från bostaden ger en förhöjd ånghalt som genom konvektion 

hinner utjämnas i vindsluften högre upp. För att konstatera detta måste fler 

utförligare mätningar göras. 

 

Figur 11: Temperatur och relativ fuktighet för logg 01 - låg placering 

 

Figur 12: Temperatur och relativ fuktighet för logg 06 - hög placering 

Inomhus, under vindsbjälklaget, låg medeltemperaturen på 21,0 ºC och 

medelvärdet för relativ fuktighet på 34,1 %. Se alla variationer i Figur 13.  
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Figur 13: Temperatur och relativ fuktighet inomhus 

I Figur 14 och Figur 15, presenteras sambandet mellan RH och temperatur 

med tillhörande trendlinje för respektive logg. I diagrammen visas även 

mögeltillväxtkurvor framtagna från två olika vetenskapliga studier som är 

presenterade i avsnitt 2.6.2. De två gröna heldragna kurvorna är beräknade 

utifrån laboratorieresultat på 19 mm råspont som är presenterade i en 

vetenskaplig artikel (Johansson et al. 2013). Den röda streckade kurvan 

representerar gynnsamma förhållanden för mögeltillväxt i trämaterial enligt 

en matematisk modell av Hukka och Viitanen (1999).  

I diagrammet för den lågt placerade loggen i Figur 14 syns att en del 

mätvärden ligger över de kritiska nivåerna. Enligt studierna indikerar detta 

att det råder risk för fuktproblem under den aktuella perioden. Det kan 

tilläggas att synliga mögelangrepp har påvisats i närheten av loggens 

placering. Fuktkvotsmätning på samma område visade ett värde på 17,8 % 

en tredjedel in i råsponten, där risk för mögelangrepp föreligger vid en 

fuktkvot över 15 %.  

Fuktkvotsnivåer på 16-17 % har uppmätts i samband med svarta partier på 

takfoten vid mineralullens överkant. Detta skulle kunna bero på att 

isoleringen är lagd dikt an mot råsponten vilket minskar möjligheten för 

luften att cirkulera. Den varmare luften som stiger genom konvekton via 

vindsbjälklaget träffar direkt den kallare ytan på råsponten och kondenserar. 

I övrigt har inga större fuktkvotsskillnader kunnat påvisas vid mätning i 

missfärgade respektive visuellt friska partier.       

Resultat av fuktkvotsmätning visar på något högre fuktnivåer i 

vindsutrymmets norra del vilket förklaras med solinsstrålningens inverkan 

på temperaturen. De lägsta fuktkvotsnivåerna på 11,5 % har uppmätts i 

bjälklagets bärande konstruktion under mineralullen. Denna del av 

konstruktionen ligger närmast bostaden där högre temperaturer råder med 

högre mättnadsånghalt som följd. För alla mätvärden se Bilaga 1. Uttorkning 
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av provbitar som befunnit sig på mineralullen visade fuktkvoter på 13,2 % 

och 13,7 % vilket inte anses som kritiskt.  

 

Figur 14: Sambandet mellan temperatur och RH i förhållande till mögeltillväxtkurvor för logg 01 - 

låg placering 

 

 

Figur 15: Sambandet mellan temperatur och RH i förhållande till mögeltillväxtkurvor för logg 06 – 

hög placering 

5.1.2 Vind B 

Temperatur och relativ fuktighet för vind B presenteras i Figur 16 och Figur 

17. Medeltemperaturen vid den lågt placerade loggen ligger på 6,7 ºC och 

vid den högt placerade 7,6 ºC. Den förhöjda medeltemperaturen antas bero 

på närheten till murstocken som enligt husägaren har varit i bruk under ett 
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gavelfönstret i söder kan bidra till temperaturhöjning. Av 

temperaturskillnaderna fås olika mättnadsånghalt vilket i sin tur ger ett högre 

RH-värde då medeltemperaturen är lägre. Den relativa fuktigheten har ett 

medel på 64,6 % vid hög placering och 67,8 % vid låg placering vilket ger 

samma ånghalt vid loggarna. Det innebär att endast temperaturen skiftar och 

inte fuktinnehållet. 

 

Figur 16: Temperatur och relativ fuktighet för logg 04 - hög placering 

 

Figur 17: Temperatur och relativ fuktighet för logg 05 - låg placering 

I Figur 18 visas loggvärdena för klimatet inomhus i bostaden där 

medeltemperaturen ligger på 21,4 ºC och medelvärdet för relativ fuktighet 

på 34,8 %.  
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Figur 18: Temperatur och relativ fuktighet inomhus 

I Figur 19 och Figur 20 presenteras sambandet mellan relativ fuktighet och 

temperatur med tillhörande trendlinje. Under den tidsperiod som mätningen 

utfördes överskred inga mätvärden de kritiska fuktnivåerna. På grund av den 

korta tidsperiod som mätningen har gjorts kan mögeltillväxt under resten av 

året dock inte uteslutas. Runt murstocken, i närheten till den högt placerade 

loggen, syns en trolig vattenläcka.  Missfärgningar har påvisats där 

fuktkvoter över 20 % har uppmätts. Vid så höga fuktkvoter finns inte bara 

risk för mögel, utan även röta. Eftersom loggvärdena för fukten i luften inte 

visar några tendenser till gynnsamma mögelförhållanden bekräftar detta att 

fuktproblemen uppkommit genom en pågående lokal takläcka. En annan 

faktor som styrker detta är att fuktnivåerna bara någon meter från det 

angripna virket ligger på 14,1 %.     

 

Figur 19: Sambandet mellan RH och temperatur i förhållande till mögeltillväxtkurvor för logg 04 – hög 

placering 
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Figur 20: Sambandet mellan RH och temperatur i förhållande till mögeltillväxtkurvor för logg 05 - 

låg placering 

Fuktkvotsmätning visade fuktnivåer på runt 9 % i bjälklagets konstruktion 

under lösullen och plastmattan. Överlag uppmättes högre fuktkvoter i norra 

delen än i södra vilket kan bero på mer soltimmar på södra sidan. 

Uttorkningen av provbitar visade fuktkvoter på 11,1 % och 12,0 % vilket 

ligger under de kritiska nivåerna.    

5.1.3 Vind C 

Medelvärden för temperatur och RH på vind C ligger vid hög placering på 

5,3 ºC och 71,7 % samt 4,8 ºC och 72,6 % vid låg placering. Se 

variationerna i Figur 21 och Figur 22. Murstocken som är i bruk dygnet runt 

tillsammans med den relativt tunna isoleringen höjer temperaturen i 

vindsutrymmet jämfört med utomhus. I övrigt påminner vindens klimat om 

utomhusklimatets svängningar vilket tyder på ett stort ventilationsflöde av 

utomhusluft. Trenden syns i både temperatur och relativ fuktighet.  
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Figur 21: Temperatur och relativ fuktighet för logg 02 - låg placering 

 

Figur 22: Temperatur och relativ fuktighet för logg 03 - hög placering 

Medeltemperaturen inomhus för objekt C ligger på 21,9 ºC och medelvärdet 

för den relativa fuktigheten var under tidsperioden 48,3 %. Variationerna 

inomhus syns i Figur 23. 
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Figur 23: Temperatur och relativ fuktighet inomhus 

I Figur 24 och Figur 25 som visar sambandet mellan temperatur och RH 

syns att några mätvärden passerar gränsen för gynnsamma 

mögelförhållanden enligt Hukka och Viitanen (1999). Vid fuktkvotmätning 

har dock inga kritiska fuktnivåer kunnat uppmätas förutom vid äldre lokala 

läckor. Se alla mätvärden i Bilaga 1. Fuktkvoterna i provbitarna ligger på 

13,1 % och 12,7 %, vilket inte är kritiskt. 

 

Figur 24: Sambandet mellan temperatur och RH i förhållande till mögeltillväxtkurvor för logg 02 - 

låg placering 
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Figur 25: Sambandet mellan temperatur och RH i förhållande till mögeltillväxtkurvor för logg 03 - 

hög placering 

5.2 Jämförelse mellan vindar 

Låg placering av logg gav i samtliga fall ett högre medelvärde för relativ 

fuktighet. Hos vind A skilde inte temperaturerna mellan hög och låg 

placering till skillnad från övriga vindar. Den högt placerade loggen var på 

vind B och C placerad närmare den varma murstocken än den lägre vilket 

naturligt ger högre temperatur och mättnadsånghalt. Murstocken bedöms 

därför inverka på resultatet.  

Tidigare studier visar på högre mögelrisk i nordlig del av vinden (Hagentoft 

et al. 2008).  Både för vind A och B påvisades högre fuktkvoter i 

vindsutrymmets norra del. Några sådana tendenser var inte möjliga att se hos 

vind C där fuktkvotsvärdena inte uppvisade stora skillnader. Dessutom låg 

objektet i en vriden vinkel utan tydlig nordlig och sydlig gavel.  

Det kan konstateras att medelvärdet på relativ fuktighet för inneklimatet hos 

objekt C är betydligt högre än A och B. Anledningen till detta borde vara att 

objekt C är ett enplanshus där fukttillskott från kök och badrum sker precis 

under vindsbjälklaget. I denna studie hade varken objekt A eller B sådana 

fukttillskott på övervåningen. Ånghalten har beräknats på vinden, inomhus 

och utomhus för respektive objekt, se Figur 26, Figur 27 och Figur 28. Även 

här är det tydligt att ånghalten inomhus är betydligt högre hos objekt C än 

övriga. Trots detta ligger ånghalten på vinden lite lägre jämfört med övriga. 

Att ånghalten på vind C dessutom är näst intill identisk med utomhus tyder 

på ett stort ventilationsflöde av uteluft. Detta tros också vara anledningen till 

att temperaturen på vinden ligger lägre än hos övriga vindar trots tunnare 

isolering och konstant värmetillskott från murstocken.  

I ånghaltsdiagrammen syns att ånghalten är något högre på vinden än 

utomhus hos objekt A och B vilket antyder att ventilationsflödet av uteluft är 
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begränsat. Vidare är ånghalten inomhus något högre hos objekt B än objekt 

A. En möjlig förklaring till skillnaden är att objekt A har en frånluftsfläkt i 

badrummet. 

 

Figur 26: Ånghalten för objekt A perioden 10/2-7/4 2015 

 

Figur 27: Ånghalten för objekt B perioden 10/2-7/4 2015 
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Figur 28: Ånghalten för objekt C perioden 10/2-7/4 2015 

Både vind A och C uppvisar värden över mögeltillväxtkurvorna i 

punktdiagrammen. Samtidigt avslöjar fuktkvotsmätning högre fuktkvoter på 

vind A som dessutom sedan tidigare har konstaterade fuktproblem. 

Skillnader i loggningen av dessa vindar är att klimatet på vind C skiftar 

betydligt mer än hos vind A där fuktnivåerna ligger relativt konstanta. I 

diagrammen som visar sambandet mellan temperatur och RH har 

mätvärdena för vind C en större spridning som gör att trendkurvan placeras 

lägre. De stora och snabba växlingarna mellan fuktiga och torra perioder 

verkar begränsa mögelsporernas förmåga att etablera sig på vind C.  

Anmärkningsvärt är att vind B håller högre temperaturer på vinden än övriga 

trots att det bedömdes vara mest välisolerat. Detta tyder på att det finns 

många olika faktorer som påverkar vindens klimat. I detta fall är det troligt 

att murstocken, den oisolerade vindsluckan, solinstrålning genom 

gavelfönster samt ett lågt ventilationsflöde inverkar på vindens temperatur.     

5.3 Jämförelse med loggade vindar i omgivningen 

Trendlinjerna för perioden 10 februari – 7 april i respektive punktdiagram 

överstiger inte någon av mögeltillväxtkurvorna. Detta pekar därför på att det 

inte finns en uppenbar risk för mögeltillväxt på vindarna i denna tidsperiod. 

Eftersom mögeltillväxt gynnas bäst vid högre temperaturer är den loggade 

tidsperioden i början av året inte representativ för bedömningen av 

förekomst av mögel. Förekomsten av svampsporer är dessutom störst under 

sommar och tidig höst. 

Att loggperioden inte är representativ visar även loggvärden för Vederslövs 

kyrka som ligger ca 7 km från objekten i denna studie. Loggningen har 

genomförts av FLK i en klimat- och energiutredning (FLK 2010c). Kyrkan 
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har plåttak och ett vindsbjälklag av trä med 200 mm sågspån som har 

tilläggsisolerats med 200 mm mineralull. Vinden är uteluftsventilerad och 

har haft samma typ av loggar fritt hängande i takstolarna.  

Under samma tidsperiod som i denna studie, men ett år tidigare, uppmättes 

temperatur och relativ fuktighet enligt Figur 29. Genom att enbart studera 

diagrammet kan ingen tydlig mögelrisk konstateras. Om loggvärdena istället 

plottas för hela året, se Figur 30, närmar sig trendkurvan mer kritiska 

fuktnivåer.     

 

Figur 29: Förhållandet mellan temperatur och relativ fuktighet på vinden i Vederslövs kyrka 10/2-7/4 

2014 

 

Figur 30: Förhållandet mellan temperatur och relativ fuktighet på vinden i Vederslövs kyrka året 

2014 

Om en lika lång tidsperiod som i denna studie studeras vidare men på hösten 

så signalerar diagrammet en överhängande risk för mögeltillväxt enligt Figur 

31. Enligt en klimat- och energiutredning från FLK (2010c) har mikrobiell 

påväxt kunnat konstateras på vindens takstolar i Vederslövs kyrka. 

Loggningar på vindarna i Tävelsås kyrka (2,5 km från objekten) samt 
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Skogslyckans kyrka (10 km från objekten) påvisar samma tendenser, se 

Bilaga 3. Därför kan resultatet i denna studie inte utesluta risken för 

mögeltillväxt trots att perioden inte håller direkt kritiska fuktnivåer. 

 

Figur 31: Förhållandet mellan temperatur och relativ fuktighet på vinden i Vederslövs kyrka 1/10-

30/11 2014 

5.4 Simulering 

Vid simulering med IDA ICE studerades enbart objekt A. Utomhusklimatet 

vid simulering påminde inte om uppmätta klimatvärden för utomhus under 

perioden, därför överensstämmer inte vindens simulerade och verkliga 

värden. Se utomhusklimatet vid simuleringen i Figur 32. Dock är 

temperaturskillnaderna mellan vind och utomhus likartade i båda fallen, se 

Figur 33.  

 

 

(a) (b) 

Figur 32: Normalårskorrigerad utomhustemperatur i (a) och relativ fuktighet i (b) för Växjö perioden 

10/2-7/4 2015 
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(a) (b) 

Figur 33: Den blå undre kurvan motsvarar temperaturen utomhus och den röda övre temperaturen på 

vinden perioden 10/2-7/4 2015 där (a) visar temperaturer vid simulering och (b) visar loggad 

temperatur  

I Figur 34 visas simulerad temperatur och relativ fuktighet på vind A för den 

aktuella tidsperioden. Precis som för de faktiska loggvärdena svänger 

temperaturkurvan med utomhustemperaturen fast något förskjuten uppåt. 

Den relativa fuktigheten har betydligt större svängningar i den simulerade 

modellen än i verkligheten. Detta antas beror på programmets begränsning i 

att ta hänsyn till fuktvandring genom bjälklaget
3
. För att få effekten av 

ångtransport över zonerna har modellen fått anpassas med en öppning i 

bjälklaget som fått motsvara fuktkonvektionen till vinden. Däremot kan inte 

diffusion genom materialen i vindsbjälklaget beaktas. 

Simuleringen presenteras även i Figur 35 där sambandet mellan RH och 

temperatur syns tillsammans med mögeltillväxtkurvor. På grund av större 

skiftningar hos både temperatur och relativ fuktighet får punkterna en mer 

omfattande spridning vid simuleringen än verkligheten jämför med Figur 14 

och Figur 15. Dock är riskbedömningen av konstruktionen likartad hos både 

simulerad och verklig modell. Modellen bedöms därför kunna användas för 

en helårssimulering där resultatet kan jämföras mot olika åtgärder.      

 

 

                                                 
3
 Tomas Kyhlström support EQUA Solutions AB, mailkontakt 29 april 2015 
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Figur 34: Simulerad temperatur och relativ fuktighet för vind A perioden 10/2-7/4 2015 

 

Figur 35: Simulerat förhållande mellan temperatur och RH för vind A perioden 10/2-7/4 2015 

Helårssimuleringen av vind A visas i Figur 36 och Figur 37. I diagrammet 

med mögeltillväxtkurvorna är det tydligt att konstruktionen ser ut att ligga i 

riskzonen då 16 % av punkterna överskrider någon av modellernas kritiska 

fuktnivåer. Samma bedömning hade inte kunnat göras utifrån diagrammet 

över enbart de åtta veckor som loggningen genomfördes. Det går däremot 

inte att säkerställa en risk då gynnsam miljö även är beroende av 

varaktighet. Sammanhängande tid i riskzonen samt växlingarnas längd har 

inverkan på mögeltillväxtrisken. Hur lång den sammanhängande tiden är i 

modellen går inte att lita på då RH svänger för mycket gentemot 

verkligheten.  
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Figur 36: Helårssimulering av vind A där den röda övre kurvan motsvarar RH [%] och den nedre 

blåa temperaturen [ºC] 

 

Figur 37: Förhållandet mellan RH och temperatur i förhållande till mögeltillväxtkurvor för en 

helårssimulering av vind A 

Utifrån uppbyggd modell helårsimuleras vinden efter justering av olika 

faktorer enligt Tabell 3. I tabellen presenteras även antalet och andelen 

timmar som mätvärdena ligger över någon av mögeltillväxtkurvorna. 

Genom att ta bort mineralull minskar U-värdet vilket ger en höjning av 

temperaturen och en minskning av mögelrisken på vinden. På motsvarande 

sätt tenderar klimatet att bli fuktigare om isolermängden ökar då 

temperaturen sänks på vinden. Alla diagram finns att tillgå i Bilaga 2.  
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Tabell 3: Åtgärd som justerats i simuleringen med antal och andel timmar på ett år som överstiger 

någon av mögeltillväxtkurvorna 

Åtgärd 
Antal 

[timmar] 
Andel [%] 

Befintlig konstruktion 1421 16 % 

Avlägsnat tilläggsisolering 921 11 % 

Dubblerat tilläggsisolering 1478 17 % 

Öppen gavelventilation i söder 1405 16 % 

Ingen ventilation 1444 16 % 

50 mm isolering i tak och gavlar 296 3 % 

Samma U-värde men enbart sågspån 1208 14 % 

Samma U-värde men enbart lösull 1494 17 % 

Den mest anmärkningsvärda förbättring av vindsklimatet fås då 

vindsmodellens tak och gavlar förses med 50 mm isolering. I 

takkonstruktionen placerades isoleringen på råsponten under takpannorna. 

Temperaturen på vinden steg kraftigt och därmed minskade den relativa 

fuktigheten, se Figur 38. Ytterligare en effekt som uppstår är att 

kondensrisken på råsponten blir lägre då taket inte kyls under klara nätter.     

 

Figur 38: Förhållandet mellan RH och temperatur i förhållande till mögeltillväxtkurvor för en 

helårssimulering av vind A där tak och gavlar har isolerats med 50 mm mineralull 

Om gavelventilationen öppnas även på södra sidan syns en liten förbättring 

av klimatet. Begränsas ventilationen helt ökar andelen kritiska värden något. 

Skillnaderna är så små att de i diagrammen inte kan utläsas vid en första 

anblick. Läckageytan för en gavellucka i simuleringen är enbart 0,005 m
2
 

vid 4 Pa vilket inte bedöms påverka vindsklimatet betydande.  

Då vinden simuleras med samma U-värde som i ursprungskonstruktionen 

men med andra isoleringsmaterial syns vissa skillnader. Med sågspån blir 
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klimatet något torrare än med lösull. Materialen skiljer sig främst åt när det 

gäller deras värmekapacitivitet där sågspån har högst förmåga att jämna ut 

temperaturskillnader. Detta bekräftas av att mätvärdena från simuleringen 

visar en minimitemperatur på -11,7 ºC med sågspån som isolering och -12,2 

ºC med lösull. Maxtemperaturerna ligger på 43,1 ºC för sågspån och 45,2 ºC 

för lösull.   
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Klimatloggning 

Vid valet av vindar eftersträvades att ha olika isoleringsalternativ för att se 

eventuella skillnader hos isoleringstyper. Alla objekt skulle vara byggda för 

minst 40 år sedan med självdrag som ventilationssystem. Det är dessa hus 

som oftast tilläggsisoleras och då hamnar i riskzonen. Många faktorer skiljde 

vindarna åt vilket gjorde det svårt att bedöma vilken faktor som påverkade 

vindsklimatet. Exempelvis ansågs vind B vara mest välisolerad men 

påvisade ändå högre temperaturer än på övriga vindar.  

Alternativet fanns att mäta klimatskillnader på vinden i norr och söder. Men 

ett val gjordes att mäta skillnader vid hög respektive låg placering av 

klimatloggarna. Detta ledde till att de två loggarna placerades centralt på 

vinden för minskad påverkan av väderstreck. Konsekvensen blev då istället 

att murstocken, i de fall där den var i bruk, påverkade resultatet. För en 

bättre placering borde loggarna placerats längre från murstocken men i 

samma väderstreck hos samtliga objekt.   

Vindarna klimatloggades under en begränsad period i början av året. För en 

mer långsiktig bild fick en simulering motsvara vindens kondition under alla 

årstider för ett normalår. Resultaten presenteras i diagram över förhållandet 

mellan RH och temperatur tillsammans med vetenskapligt framtagna kurvor 

som visar gränsen för gynnsamma mögeltillväxtförhållanden. Reliabiliteten 

anses vara hög eftersom båda metoderna är anpassade efter samma material 

som förekommer på de aktuella vindarna. Den ena metoden är dessutom 

tillämpad i flera olika studier.  

Viss skillnad finns vid definitionen av de olika kurvorna. I studien enligt 

Johansson et al. (2013) motsvarar mögeltillväxtkurvorna gles, men klart 

etablerad tillväxt medan Hukka och Viitanen (1999) beskriver sin gräns en 

del tillväxt som enbart upptäcks med mikroskop. Värt att tänka på är också 

att den senare modellen inte har någon koppling till biologi utan syftar till 

mögeltillväxt som upptäcks visuellt. Ingen av metoderna tar hänsyn till 

skillnaderna mellan furu och gran. Furu har i tidigare studier visat sig vara 

känsligare för mögeltillväxt än gran (Thelandersson och Isaksson 2013). 

6.1.2 Platsbesök 

Tydliga termograferingsbilder fås när temperaturskillnaden mellan ute och 

inne är mer än 15 °C vilket inte var fallet vid tidpunkten för platsbesöket. 

Termograferingen användes enbart som ett hjälpmedel vid 
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okulärbesiktningen för att upptäcka eventuella avvikelser, därför anses ändå 

validiteten vara hög.   

Noggrannheten hos utrustningen som nyttjades vid fuktkvotsmätningen 

anses vara tillräcklig. Dels kontrollerades den mot ett kalibreringsblock 

innan mätningen, dels kunde det digitala värdet endast avläsas på ett sätt. 

Stiften hos fuktkvotsmätaren slogs in en tredjedel in i virket vilket utesluter 

påverkan från tillfälligheter på ytan. För ett mer tillförlitligt mätvärde för ett 

specifikt område kunde ett medelvärde tagits fram från flera intilliggande 

mätpunkter. Dock avsåg fuktkvotsmätningen bara att ge en fingervisning om 

vindskonstruktionens fukttillstånd som ett komplement till loggningen.  

Syftet med att beräkna fuktkvoten i en provbit med hjälp av uttorkning var 

att få en mer allmän bild av fukttillståndet på vinden. Önskvärt hade varit att 

hämta provbiten från ett mer representativt ställe på samtliga vindar, 

exempelvis en bit av råsponten. Detta hade troligtvis gett ett annat resultat. 

Tyvärr fanns inte möjlighet att såga i konstruktionen vilket ledde till att en 

löst liggande provbit fick tas. Provbitarna förvarades hela tiden i dubbla 

plastpåsar där luften pressats ut. Provbitarna har därför inte kunnat påverkas 

av uttorkning under transporten från vind till torkugn. Fuktkvoten hos 

provbiten kan dock vara influerad av årstidsvariationerna. Även om 

provbitarnas fukttillstånd inte representerar hela året så kan de ändå påvisa 

skillnader mellan de olika vindarna.  

För att kunna göra en bättre bedömning av vindens fukttillstånd samt styrka 

resultatet hade det varit önskvärt att genomföra en mykologisk 

undersökning. Tyvärr fanns inte resurser till detta.  

Vid platsbesöket bestämdes ventilationsflödet endast okulärt genom att 

studera ljusinsläpp. Om det funnits möjlighet att mäta luftflöden hade detta 

underlättat för att få korrekta ingångsvärden till simuleringen. I äldre otäta 

konstruktioner som objekten i denna studie hade detta arbete dock blivit allt 

för omfattande.             

6.1.3 Simulering 

Klimatfilen för Växjö i IDA ICE avser perioden för ett normalår och de 

uppmätta värdena är specifika för nuvarande år, därmed är klimaten inte 

jämförbara i modell och verklighet. Istället har simuleringen och loggningen 

liknande temperaturskillnader mellan utomhus och vind samt ungefär 

samma antal mätpunkter i riskzonen. 

Mögelrisken ökar med sammanhängande tid i riskzonen, därför hade det 

varit önskvärt att studera tidsintervallen för punkterna i riskzonen. Vid 

simuleringen svänger den relativa fuktigheten med vindens 

temperaturskiftningar betydligt mer än i verkligheten. I verkligheten är RH 

jämnare vilket gör att tidsaspekten för sammanhängande kritisk relativ 
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fuktighet inte kan studeras. Försök att anpassa modellen så att den relativa 

fuktigheten på vinden blir mer verklighetstrogen för perioden har gjorts. Det 

har dock inneburit så stora avsteg från sanningen att modellens pålitlighet 

vid en helårssimulering inte kunnat säkerställas.  

Avläsningen från loggarna tyder på att det finns en fukttransport genom 

vindsbjälklaget eftersom ånghalten på vinden är högre än utomhus. IDA ICE 

tar inte hänsyn till fukttransport genom material utan endast värmetransport. 

Därför har en öppning i vindsbjälklaget gjorts i den storlek som ska 

motsvara hela bjälklagets fukttransport. Denna åtgärd har inte visat någon 

påverkan på övrigt klimat.   

Andra simuleringsprogram som WUFI och Simple Cold Attic har övervägts. 

IDA ICE ansågs ändå ge det helhetsperspektiv som eftersträvades jämfört 

med WUFI som snarare studerar sektioner. Simple Cold Attic är ett 

förenklat program där olika parametrar justeras utan uppbyggnad av en 

modell. Programmet har stora begränsningar och saknar klimatfil för Växjö.   

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Bedömning av mögelrisk 

Svårigheter uppstår vid bedömningen av om vinden är mögelangripen. 

Utifrån punktdiagrammen med mögeltillväxtkurvor syns bara tendenser. Det 

finns inget exakt mått på om konstruktionen ligger i riskzonen eller inte. 

Dock kan bedömningen jämföras med studien enligt Johansson et al. (2013). 

I Figur 4 i avsnitt 2.6.2 visas mätpunkter för loggning på tre olika vindar 

under 2,5 år. Mögeltillväxtkurvorna gäller i detta fall för plywood som har 

samma kritiska RH som 19 mm råspont och därför även identiska 

mögeltillväxtkurvor. 

Två av tre vindar från Johanssons et al. (2013) studie har konstaterade 

mögelproblem. De två vindarna har i Figur 4 endast en mindre andel av 

mätpunkterna över de kritiska kurvorna. Trenden för loggvärdena hos vind 3 

påminner dessutom om helårssimuleringen från IDA ICE. Det ser samtidigt 

ut som om fler värden för helårssimuleringen ligger över de kritiska 

kurvorna vilket kan vägas mot att vind 3 hade etablerad mögeltillväxt vid 

samtliga analyser.  

FLK:s loggvärden för kyrkorna tyder på att de åtta veckor som vindarna 

loggades inte kan säkerställa om vinden är eller kommer att bli 

mögelangripen. Den kritiska perioden verkar i kyrkornas fall vara under 

hösten. Dock kan vindarna i denna studie inte jämföras rakt av med 

kyrkorna eftersom konstruktionerna skiljer sig åt när det gäller yttertak samt 

övriga byggnadens påverkan. Jämförelsen används enbart vid resonemanget 

att mätvärden för en kort tidsperiod inte kan tala för sig självt.  
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6.2.2 Simulering av åtgärder 

Modellen i simuleringen är en förenkling av verkligheten och har anpassats 

efter brister i fukttransport hos programmet. Även om anpassningen gör att 

modellen tar hänsyn till fuktkonvektion så kan inte diffusion genom 

vindsbjälklaget simuleras. Flödet av vattenånga är beroende av materialets 

tjocklek och ånggenomsläpplighet vilka skiljer sig åt vid de olika 

justeringarna. Detta kan ge fördelar eller nackdelar beroende på 

vindsbjälklagets uppbyggnad och inverka på resultatet. Därför ska 

åtgärdernas effekter inte tas som exakta mått. Resultatet anses enbart kunna 

peka på större eller mindre förbättringar och försämringar av vindsklimatet 

ur fuktsynpunkt.  

Tydligt är att minskad isolering med en höjning av U-värdet i 

vindsbjälklaget ger ett torrare klimat då mättnadsånghalten ökar med högre 

temperatur på vinden. Motsatt effekt sker vid ökad isoleringstjocklek. Detta 

är redan ett erkänt problem vilket bevisar att modellen som användes vid 

simuleringen går att luta sig mot trots att den inte beaktar fuktdiffusion 

genom material. Exempelvis har vid en fältundersökning av 21 kallvindar i 

småhus sambandet konstaterats att ju bättre isolering desto mer mikrobiell 

påväxt på underlagstaket (Samuelsson och Hägerhed Engman 2006). Att ta 

bort isolering är dock ingen försvarbar lösning ur vare sig komfort-, 

ekonomi- eller energisynpunkt. 

En ökning av ventilationen genom öppning av gavelventilation i söder ger 

en liten men knappt märkbar förbättring. Vid loggningen av vindarna visade 

sig ånghalten på den simulerade vinden vara högre än utomhus. Det kan 

därför vara rimligt att ett större ventilationsflöde gynnar klimatet så länge 

det inte minskar temperaturen betydligt. Vind C konstaterades utifrån 

klimatloggningen ha ett rikligt ventilationsflöde samt vara i bättre kondition 

än vind A. Loggvärdena fick en större spridning och vinden en chans att 

torka ut mellan kritiska fuktnivåer. Troligtvis hade resultatet varit 

annorlunda om vindsbjälklaget var diffusionstätt och fukttillskottet från 

bostaden aldrig hade nått vinden.   

Intressant hade varit att se när på året förbättringen sker i förhållande till 

klimatet utomhus. Ett flertal andra studier pekar på att mekanisk ventilation, 

där ventilationen startar då uteluften är torrare än på vinden, är en effektiv 

lösning. I en vetenskaplig studie från Nik et al. (2012) har tre olika typer av 

kallvindskonstruktioner analyserats jämfört med en referensvind. 

Vindsbjälklagen är isolerade med 400 mm mineralull och försedda med en 

plastfolie. Takkonstruktionen påminner om vindarna i denna studie. 

Referensvinden ventileras naturligt genom takfoten, den första vinden har 

isolerats i taket, den andra vinden är också isolerad i taket men ventileras 

istället genom gavlarna med ett mindre flöde än referensvinden. Den sista 

vinden ventileras mekaniskt och styrs av skillnaden i fuktighet mellan vind 

och utomhus. I övrigt är vinden lufttätad. Vindarna har simulerats med 
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avseende på framtida klimatförändringar och måttet på mögeltillväxt har 

används enligt Hukka och Viitanens metod (1999). Studien pekar på ökade 

fuktproblem i framtiden och visar att den säkraste lösningen är att ventilera 

vinden mekaniskt. Även numeriska simuleringar av Hagentoft et al. (2008) 

har visat att kallvindar som tätas och förses med mekanisk ventilation kan 

minska eller till och med eliminera risken för mögeltillväxt. Denna åtgärd 

hade varit intressant att simulera men gav upphov till svårigheter med att 

göra en verklighetstrogen modell.  

Enligt Nik et al. (2012) visade sig vinden med gavelventilation ha ett sämre 

klimat med högre risk för kondens än vinden med takfotsventilation. 

Eftersom gavelventilationen hade ett lägre ventilationsflöde kan detta 

jämföras med simuleringen där ventilationen reducerades. 

Rekommendationer finns att begränsa ventilationen (Persson Lidgren 2010). 

Detta förutsätter dock att vindsbjälklaget är lufttätt vilket inte är fallet i 

denna studie. En viss ventilation bör därför finnas för att fukttillskottet från 

bostaden ska kunna ventileras ut.  

Att isolera tak och väggar ger den mest anmärkningsvärda förbättringen av 

vindsklimatet. Den tidigare studien som presenterats ovan (Nik et al. 2012) 

visar likaså på att isolering av taket i dagens klimat kan vara en lösning på 

mögelproblemen hos kallvinden. Med hänsyn till klimatförändringar kan 

isolerat tak minska kondensen på råsponten men inte reducera risken för 

mögeltillväxt. Eftersom IDA ICE inte beaktade fukttransport genom 

byggdelarna hade det inte haft någon betydelse var i taket isoleringen 

placerades. I verkligheten kan detta dock diskuteras. Det finns de som säger 

att isoleringen med fördel kan placeras på insidan, andra varnar för detta. 

Byggfysikaliskt sett borde isoleringen på insidan av råsponten ge lägre 

temperaturer på råsponten och därmed ökad risk för kondens vilket inte är 

önskvärt. Tidigare projekt vid SP har visat att tilläggsisolering av 

underlagstakets ovansida ger ett varmare och torrare klimat på vinden 

(Samuelsson och Hägerhed, Engman 2006).  I en rapport av Persson Lidgren 

(2010) har beräkningar i Wufi 4.2 visat att utvändig isolering av taket 

förbättrar konstruktionen.  

Att byta isoleringen från mineralull till sågspån verkade förbättra klimatet 

medan lösull försämrade vilket tros bero på skillnader i värmekapacitivitet. 

Nya hus isoleras ofta med lösull vilket borde undersökas om det verkligen är 

optimalt. Numera används byggnader inte på samma sätt som förr och 

kallvinden är ofta ett outnyttjat utrymme. Det bör utredas om 

kallvindskonstruktionen har spelat ut sin roll vid nyproduktion. 

Åtgärderna som har simulerats är endast prövade på en specifik vind. Vilka 

åtgärder som är lämpligast för att förbättra vindsklimatet är individuellt för 

varje vind. Alla faktorer som inverkar på vindens klimat måste beaktas. 

Fukttillskottet på vinden påverkas av vindsbjälklagets diffusionstäthet och 

vilka fukttillskott som förekommer precis under bjälklaget. 
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Vindstemperaturen influeras av bjälklagets U-värde och eventuella 

värmetillskott i form av solstrålning och eldning i murstock. Hur vinden och 

övriga byggnaden ventileras samt hur vindutsatt byggnaden är inverkar 

också på vindens klimat. En generell lösning är därför svår att finna.  

6.3 Framtida studier 

Arbetet kan utvecklas med att simulera fler vindar och se om åtgärderna ger 

samma resultat eller vad som eventuellt gör att de skiljer sig. En mykologisk 

undersökning hade varit önskvärd då en vind kan vara rikligt angripen utan 

att det syns. En längre loggningsperiod, gärna ett år, hade gett en bra 

nuvarande status på vinden. Därefter kunde de simulerade åtgärderna med 

positivt utslag testats och följts upp av en ny klimatloggning. En utveckling 

av IDA ICE som tog hänsyn till fuktvandring skulle ge en mer 

verklighetsanpassad modell. 
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7. Slutsatser 

Klimatloggningar av tre olika vindar visar att ett rikligt ventilationsflöde hos 

en icke diffusionstät vind förbättrar vindens kondition, så länge det inte 

sänker temperaturen avsevärt. Loggningar bekräftar att temperaturen på 

vinden påverkas av bjälklagets värmegenomgångskoefficient, om 

murstocken är i bruk, väderstreck samt solens inverkan. För att konstatera att 

en vind ligger i riskzonen för mögelproblem behöver en klimatloggning 

göras ur ett helårsperspektiv, eller kan detta göras med en helårssimulering. 

Vid bedömning av mögelrisk på vinden måste gynnsamma förhållandens 

varaktighet beaktas. 

Helårssimulering av en tilläggsisolerad kallvind i IDA ICE visar kritiska 

fuktnivåer 16 % av året. Borttagning av tilläggsisolering minskar risken för 

mögeltillväxt och en ökad isolering ökar risken. Att begränsa ventilationen 

helt ökar mögeltillväxtrisken något. En hög värmekapacitivitet hos 

isoleringsmaterialet ger ett torrare klimat och temperaturvariationerna 

utjämnas. Den tydligaste förbättringen ges vid tilläggsisolering av vindens 

tak och gavlar. Detta ökar temperaturen i vindsutrymmet och reducerar den 

nattliga utstrålningen.  
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BILAGA 1: Objektsbeskrivningar 

Objekt A  

 

Byggnadsår: 1947, tillbyggt 2006 som ej visas på illustrationsbilden 

Antal våningar: Två 

Vindsisolering från 

början: 

120 mm kutterspån 

Tilläggsisolering: 30-40 mm stenull + 80-100 mm glasull 

Invändiga mått: Uppbyggnad enligt Figur 1 med en takhöjd på 2,0 m 

Användning av 

murstock: 

Togs ur bruk senast 2004 

Ventilationssystem i 

huset: 

Självdrag, frånluftsfläkt i badrum  

Uppvärmningssystem: Bergvärme sedan 2006, tidigare oljepanna. 

Vindsventilation: Gavelventilation på norra sidan. Ventilationsluckan är stängd 

på södra sidan. 

Isolering i yttertak: Nej 

Fukttillskott på plan 

under bjälklag: 

Nej, men det har tidigare funnits tvättrum bakom murstock. 

Tak: Sadeltak 44º med betongpannor och underliggande 

eternitplattor 

Vindsbjälklag: Råspont, tunn papp, sågspån, stenull, glasull. Ca 180 mm.  

Genomföringar i 

taket: 

Grovt gjutjärnsrör, rör till gammalt expansionskärl 

Övriga uppgifter: Enligt besiktningsprotokoll 20130404 finns mikrobiell tillväxt 

på råsponten samt uttorkat läckagespår på underlagstaket. 

 

Figur 1: Skiss över vinden med placering av loggar samt hänvisning till fuktkvotsmätning 



Bilaga 1: sid2: (9) 

Flodins, Schill 

Loggar 

Loggar har placerats enligt Figur 1 samt en utomhus. Mätningar har gjorts 

mellan 10/2-7/4 2015. Logg nr. 06 togs ner 25/2 13.30-23.00 för kontroll.  

01 300 mm från golv 

06 50 mm från nock 

FLKi Inomhus  
 

Fuktkvotsmätning 

Mätaren var inställd på temperatur: 9 ºC och träslag: gran. Mätningarnas 

placering syns i Figur 1. 

 

A Takstol (splintved), ser friskt ut 12,4 % 

B Råspont (22 mm) 0,5 m från överkant 

isolering. Ser friskt ut. 

14,8 % 

C Svartfläckig råspont 1,5 m från isolering 14,8 % 

D Vindsbjälklag 11,5 % 

E Södra gaveln, 0,5 m från isolering 14,1 % 

F Nära mineralull vid takfot på vardera sida om 

takstol. Svarta partier. 

16,5 % 

16,9 % 

G Vid rör, ser ut som läcka 13,1 % 

H Råspont 1,2 m från isolering 15,4 % 

I Takstol vid lucka 14,4 % 

J Svartfläckig råspont över lucka 14,4 % 

K Bredvid logg, svart fläck vid takfot se Figur 2. 17,8 % 

L Norra gaveln 15,7 % 

16,3 % 

M Råspont 1,5 m från isolering  16,0 % 

N Takstol 15,0 % 

O Vid takfot, ser lite ofrisk ut 

ser frisk ut 

15,8 % 

15,7 % 

P Svart parti vid smalt rör 13,0 % 

  

a) b) 

Figur 2: Bilder från Vind A där både a) och b) visar angrepp vid takstolsfoten på olika ställen 
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Termografering 

Mineralull saknas centralt, nära vindslucka. Ingen ventilation vid takfoten utan 

mineralullen ligger mot råsponten därför inga långsträckta kalla partier se  

Figur 3. 

 

Figur 3: Termograferingsbild från Vind A på takfot vid utetemperaturen 7 ºC runt logg nr 01  

 

Uttorkning av provbit  

Provbitarna i Figur 10 togs norr om vindsluckan och torkades i 103 ºC 24 

timmar. Efter uttorkning uppmättes fuktkvoter enligt Tabell 1.  

Tabell 1: Fuktkvoter i provbitar från vinden 

Vikt före torkning [g] Vikt efter torkning [g] Fuktkvot 

111,15 98,16 13,2 % 

43,94 38,63 13,7 % 
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Objekt B 

 

Byggnadsår: 1936 

Antal våningar: Två 

Vindsisolering från 

början: 

100 mm sågspån under plankgolvet 

Tilläggsisolering: Enligt uppgift: 300 mm lösull år 2013. Uppmätt: 

250 mm. Vindsluckan är oisolerad.  

Invändiga mått: Uppbyggnad enligt Figur 4 med en takhöjd på 1,82 

m från överkant lösull. 

Användning av murstock: Eldar ca 1 kubik om året 

Ventilationssystem i 

huset: 

Självdrag utan fläktar. Ventilationslucka finns i 

tvättstuga. Det har funnits en öppen 

ventilationslucka på övervåningen som stängdes 

2012 vid renovering.  

Uppvärmningssystem: Bergvärme sedan 2001. Oljepanna innan dess. 

Vindsventilation: Plywoodskivor vid takfot hindrar lösullen från att 

täppa till takfot se Figur 5. Öppen takfot är synlig 

på ca 50 %.  

Isolering i yttertak: Nej. 

Fukttillskott på plan 

under bjälklag: 

Det har funnits kök på övervåning för minst 20 år 

sedan.  

Tak: Mansardtak. Taklutning på vind 30º 

Vindsbjälklag: Vindsbjälklag i trä. Det ligger en plastmatta under 

lösullen.   

Genomföringar i taket: Ventilationsrör till gammal mulltoa. Rör till 

gammal trycktank.  

Övriga uppgifter: Ett fönster i varje gavel. Övervåningen är 

tilläggsisolerad från insidan 2012. Fönster på 

övervåning byttes 2014.   

 

Figur 4: Skiss över vinden med placering av loggar samt hänvisning till fuktkvotsmätning 
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Flodins, Schill 

Loggar 

Loggar har placerats enligt Figur 4 samt en utomhus. Mätningar har gjorts 

mellan 10/2-7/4 2015. 

05 0,5 m från golv 

04 1,7 m från golv, nära tak. Missfärgning i närheten. 

22 Inomhus, nära underkant vindsbjälklag.  

 

Fuktkvotsmätning 

Mätaren var inställd på temperatur: 15 ºC och träslag: gran. Mätningarnas 

placering syns i Figur 4. 

 

A Södra gaveln 12 % 

B Råspont vid nock, lite svarta fläckar 16,1 % 

C Takstol 12,2 % 

D Råspont, ser sjuk ut. Ev. läcka. Ser ut som 

om det har runnit längs med murstocken se 

Figur 5.  

14,5% 

16,3 % 

E Vit fläck vid murstock 

Råspont i närheten 

20,4 % 

16,6 % 

17,8 % 

19,4 % 

F Takstol, andra från norra gaveln. 1,5-2 m 

från punkt E med 20,4 %. 

14,1 % 

G Norra gaveln 15,1 % 

H Foder i fönster, norra gaveln 17,4 % 

I Råspont 1,5 m från överkant lösull, ser 

fuktigt ut. 

15,7 % 

J Råspont som ser frisk ut. 0,5 m från gavel 

1,5 m från gavel 

Takstol 

16,0 % 

13,6 % 

14,9 % 

K Golvbjälke 55x145 mm 9 % 

 Under plastmatta 9,6 % 

 

  
 

a) b) 

Figur 5: Bilder från Vind B där a )visar mögelangrepp vid murstock och  b) försluten takfot 
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Flodins, Schill 

Termografering 

Kallare partier vid takfot se Figur 6 samt gropar i lösull. Varmare runt murstock.  

   

Figur 6: Termograferingsbild från Vind B på takfot vid utetemperatur 9 ºC 

 

Uttorkning av provbit 

Provbiten i Figur 10 som delades upp togs från en list i takhöjd och torkades i 

103 ºC 24 timmar. Efter uttorkning uppmättes fuktkvoter enligt Tabell 2. 

Tabell 2: Fuktkvoter i provbitar från vinden 

Vikt före torkning [g] Vikt efter torkning [g] Fuktkvot 

63,58 56,77 12,0 % 

92,78 83,50 11,1 % 
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Objekt C 

 

Byggnadsår: 1972 

Antal våningar: En 

Vindsisolering från början: 160 mm mineralull 

Tilläggsisolering: Ej tilläggsisolerat 

Invändiga mått: Uppbyggnad enligt Figur 7 med en takhöjd på 2,3 m 

Användning av murstock: Eldar dygnet runt 

Ventilationssystem i huset: Självdrag + köksfläkt 

Uppvärmningssystem: Eldning med pellets 

Vindsventilation: Gavelventilation och takfotsventilation se Figur 8.  

Isolering i yttertak: Nej 

Fukttillskott på plan under 

bjälklag: 

Både kök och badrum 

Tak: Sadeltak 27º 

Vindsbjälklag: Det finns en diffusionstät papp i bjälklaget men ingen 

plastfolie. 

Genomföringar i taket: Luftare för avlopp samt ett gammalt expansionskärl 

Övriga uppgifter: Inga kända fuktproblem bortsett från någon läcka på 

tak 

  

 

Figur 7: Skiss över vinden med placering av loggar samt hänvisning till fuktkvotsmätning 

Loggar 

Loggar har placerats enligt Figur 7 samt en utomhus. Mätningar har gjorts varje 

timme mellan 10/2-8/4 2015.  

03 Uppe vid nock se Figur 8 

02 37 mm över golv 

33 Inomhus  
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Fuktkvotsmätning 

Mätaren var inställd på temperatur: 15 ºC och träslag: gran. Mätningarnas 

placering syns i Figur 7. 

 

A Vita partier på råspont (17 mm), 

troligen gammal läcka. 

15,1 % 

15,9 % 

B Takstol, ser frisk ut. 13,6 % 

C Gavel 12,5 % 

D Takstol vid logg 

Råspont vid logg 

13,3 % 

11,3 % 

E Gavel, reglar 95x45 mm 13,4 % 

F Bjälklag 45x170 mm 12,7 % 

G Råspont mellan takstolar 12,6 % 

H Råspont vid murstock, ser frisk ut 12,4 % 

I Nock, vid logg 13,0 % 

J Bredvid gammalt expansionskärl 16,0 % 

16,9 % 

   

  

a) b) 

Figur 8: Bilder från Vind C där a) visar takfotsventilationen och b) loggplacering på en tillsynes frisk 

råspont 

Termografering 

Visade varmare temperaturer runt murstocken som var i bruk. Vinden är 

välventilerad och rymlig. Inget anmärkningsvärt hittades med 

termograferingskameran se översiktlig bild i Figur 9. 
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Flodins, Schill 

 

 
 

Figur 9: En översiktlig termograferingsbild från Vind C  

Uttorkning av provbit  

Första provbiten togs längst in vid gaveln, andra togs vid andra gaveln nära 

vindsluckan se provbitarna i Figur 10. Bitarna torkades i 103 ºC 24 timmar. Efter 

uttorkning uppmättes fuktkvoter enligt Tabell 3. 

 

 

 

Figur 10: Visar provbitarna på vindarna från vänster objekt A,C,B 

Tabell 3: Fuktkvoter i provbitar från vinden 

Vikt före torkning [g] Vikt efter torkning [g] Fuktkvot 

37,86 33,47 13,1 % 

44,48 39,48 12,7 % 
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BILAGA 2: Indata och resultat från simulering i IDA ICE 

 

Ort: Växjö (Inställningar med hjälp av FLK:s värden: latitud, longitud, 

höjd över havet, min torr temperatur, max torr temperatur, max våt 

temperatur, vindriktning, vindhastighet, faktor för solstrålning) 

Klimat: Klimatfil för Växjö från SMHI:s väderstation, normalårskorrigerat. 

Vindprofil: Bondvischan (mellan slätt och tätort) 

Infiltration:  Vinddriven infiltration med lufttäthet (vid tryckskillnad 50 Pa) 0,6 

L/(s.m
2
 utv.yta). 

Tryckkoefficienter:  Automatiskt ifyllda som ”Halvskyddad” (finns skog och angränsande 

hus)  

Köldbryggor:  Yttervägg/bjälklag: 0,05 W/mK (”typisk” enligt programmet)  

Tak/yttervägg: 0,09 W/mk (”typisk” enligt programmet) 

Tomtens 

skuggning och 

riktning:  

Ena gaveln mot söder 

Markegenskaper: Markförhållanden enligt standard 

  

Geometri: Två zoner:  

Zon 1: Motsvarar bostadsdelen under vindsbjälklaget. 

Allmänna uppgifter: Förlustfaktor för köldbryggor: 0,70484 W/ºC 

Luftbehandling: Frånluftsfläkt CAV 0,65 L/s,m
2
 (för att balansera 

fukttillståndet i denna zon som motsvarar fukttillskottet till 

vindsutrymmet). 

Personlast: 1 person  alltid närvarande, 

Utrustning:  1 enheter, alltid på, fuktavgivning 1,5*10
-5

 kg/s 

Belysning:  3,726 (förinställt) enheter, alltid på 

Zon 2: Motsvarar vinden.  

Allmänna uppgifter: Förlustfaktor för köldbryggor: 3,306 W/ºC 

Regulatorvärden: Temperatur: -4 -15ºC.  

Luftbehandlingssystem: Inget 

Läckageyta: 0,00355 m
2
 (framräknat av programmet) 

Takhöjd: 2,0 m  

Vindsbjälklag: 

(värden hämtade 

från VIP energy 

och IDA ICE) 

0,13 m mineralull (λ-värde: 0,033 W/m
2
K, densitet: 150 kg/m

3
, 

Värmekapacitivitet: 1030 J/(kgK))  

0,12 m sågspån (varav 15 % trä) (λ-värde: 0,106 W/m
2
K, densitet: 

160 kg/m
3
, Värmekapacitivitet: 2470 J/(kgK)) (korrigerade med 

hänsyn till andel trä) 

0,022 m råspont ( λ-värde:  0,14 W/m
2
K, densitet: 520 kg/m

3
, 

Värmekapacitivitet: 400 J/(kgK))  

Sammanvägt U-värde: 0,1852 W/m
2
K 

Konstant yttemperatur på andra sidan zonen: 21 ºC som motsvarar 

uppmätt medeltemperatur inomhus. 

 0,02 m tegelpannor (λ-värde: 0,6 W/m
2
K, densitet: 1500 kg/m

3
, 



Bilaga 2: sid2: (9) 

Flodins, Schill 

Tak: Värmekapacitivitet: 840 J/(kgK)) 

0,003 m eternit (λ-värde: 0,24 W/m
2
K, densitet: 1950 kg/m

3
, 

Värmekapacitivitet: 840 J/(kgK)) 

0,017 m råspont (λ-värde:  0,14 W/m
2
K, densitet: 520 kg/m

3
, 

Värmekapacitivitet: 400 J/(kgK))  

0,003 m byggpapp (λ-värde:  1,7 W/m
2
K, densitet: 2300 kg/m

3
, 

Värmekapacitivitet: 880 J/(kgK)) 

Sammanvägt U-värde:  3,063 W/m
2
K 

Yttervägg: 0,045 m träfasad (λ-värde:  0,14 W/m
2
K, densitet: 520 kg/m

3
, 

Värmekapacitivitet: 400 J/(kgK))  

Sammanvägt U-värde:  2,035 W/m
2
K 

Ventilation: Läcka motsvarande gavelventilation på norrsidan: Läckageyta vid 4 

Pa: 0,005 m
2
.  

Lucka i 

vindsbjälklaget:  

0,36 m
2
 öppet. Motsvarar sammanlagt luft- och fuktläckage över 

vindsbjälklaget.  

 

Förenklingarna enligt ovan gav under ett år resultatet enligt Figur 1 och Figur 2. 

 

Figur 1: En helårssimulering av vind A med hänsyn till temperatur och RH

 Figur 2: Helårssimulering av vind A. Förhållandet mellan temperatur och RH i förhållande till 

mögeltillväxtkurvor 
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Åtgärdsjusteringar 

 
Minskning med 130 mm mineralull 

 

Justeringen gjordes på defaultvärdet för vindsbjälklaget som fick ett U-värde på 

0,6853 W/m
2
K och gav resultatet enligt Figur 3 och Figur 4.  

 

Figur 3: Helårssimulering av vind A utan 130 mm mineralull, med hänsyn till temperatur och RH 

 

Figur 4: Helårssimulering av vind A utan 130 mm mineralull. Förhållandet mellan temperatur och 

RH samt mögeltillväxtkurvor 
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Ökning med 130 mm mineralull 

 

En dubblering av vindsbjälklagets mineralull gjordes på defaultvärdet som gav 

U-värdet 0,1070 W/m
2
K och gav resultatet i Figur 5 och Figur 6.

 

Figur 5: Helårssimulering av vind A med 260 mm mineralull, med hänsyn till temperatur och RH 

 

Figur 6: Helårssimulering av vind A med 260 mm mineralull. Förhållandet mellan temperatur och 

RH samt mögeltillväxtkurvor 
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Öppen gavelventilation i söder 

 

En likadan läcka med samma mått och luftflöde som i norr skapades även i 

söder. Åtgärden gav resultatet enligt Figur 7 och Figur 8.

 

Figur 7: Helårssimulering av vind A med tvåsidig gavelventilation, med hänsyn till temperatur och 

RH 

 

Figur 8: Helårssimulering av vind A med tvåsidig gavelventilation. Förhållandet mellan temperatur 

och RH samt mögeltillväxtkurvor 
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Ingen ventilation 

 

Läckan som motsvarar gavelventilationen plockades bort. Detta resulterade i 

resultatet enligt Figur 9 och Figur 10. 

 

Figur 9: Helårssimulering av vind A utan ventilation, med hänsyn till temperatur och RH 

 

Figur 10: Helårssimulering av vind A utan ventilation. Förhållandet mellan temperatur och RH samt 

mögeltillväxtkurvor 
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50 mm isolering i tak och gavlar 

 

I defaultvärdet för taket plockades byggpappen bort och ersattes med 50 mm 

mineralull. Isoleringen på väggarna placerades på insidan mot vinden och 

justerades på defaultvärdet för ytterväggar. Se resultatet i Figur 11 och Figur 12. 

 

Figur 11: Helårssimulering av vind A med 50 mm isolering i tak och gavlar, med hänsyn till 

temperatur och RH 

 

Figur 12: Helårssimulering av vind A med 50 mm isolering i gavlar och tak. Förhållandet mellan 

temperatur och RH samt mögeltillväxtkurvor 
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Samma U-värde men enbart sågspån 

 

Mineralullen plockades bort från vindsbjälklagets defaultvärden och ersattes med 

den mängd sågspån som gav samma totala U-värde på vindsbjälklaget. Resultatet 

hittas i Figur 13 och Figur 14. 

 

Figur 13: Helårssimulering av vind A med sågspån av samma U-värde, med hänsyn till temperatur 

och RH 

 

Figur 14: Helårssimulering av vind A isolerat med sågspån av samma U-värde. Förhållandet mellan 

temperatur och RH samt mögeltillväxtkurvor 
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Samma U-värde men enbart lösull 

 

Både mineralullen och sågspånen i vindsbjälklaget ersattes med den mängd 

lösull som gav samma totala U-värde på vindsbjälklaget. Se Figur 15 och  

Figur 16. 

 

 

Figur 15: Helårssimulering av vind A med lösull av samma U-värde, med hänsyn till temperatur och 

RH 

 

Figur 16: Helårssimulering av vind A isolerat med lösull av samma U-värde. Förhållandet mellan 

temperatur och RH samt mögeltillväxtkurvor 
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BILAGA 3: Tidigare loggvärden från kyrkor gjorda av FLK  

Tävelsås kyrka 

 

Vindsbjälklag i trä med ca 200 mm mineralull. Plåttak. Se uppmätta loggvärden i 

Figur 1 och Figur 2  (FLK 2010b). 

 

 

Figur 1: Temperatur och relativ fuktighet på vinden i Tävelsås kyrka perioden 20140210-20140407 

 

 

Figur 2: Temperatur och relativ fuktighet på vinden i Tävelsås kyrka 2014 
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Skogslyckans kyrka 

 

Träbjälklag isolerat med 150 mm mineralull och 150 mm sågspån. Plåttak.  

Se uppmätta loggvärden i Figur 3 och Figur 4 (FLK 2010a). 

 

 

Figur 3: Temperatur och relativ fuktighet på vinden i Skogslyckans kyrka perioden 20140210-20140407 

 

 

Figur 4: Temperatur och relativ fuktighet på vinden i Skogslyckans kyrka 2014 
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