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Sammanfattning 

Årligen drabbas byggnader av skador på grund av klimatets inverkan. Byggnader 
påverkas av flera faktorer som temperatur, vind, fukt och väderförändringar eftersom de 
har direktkontakt med klimatet utomhus. Fuktskador anses kosta ett stort antal miljarder 
kronor varje år i rena reparationskostnader. 

En grundläggande utgångspunkt för att uppnå fuktsäkra byggnader är att se till att 
fuktkontroller på ett systematiskt sätt utförs under hela byggprocessen. Detta innebär 
planering, gestaltning och förvaltning av byggnaden på så sätt att de kritiska fuktnivåerna 
för materialen inte överskrids. 

Studien behandlar två förskolor i Vetlanda kommun, Holsby och Korsberga. Arbetet 
inriktar sig mot takkonstruktionerna med fokus på parallelltak som är ventilerat 
respektive icke-ventilerat. I denna studie har två olika kvantitativa metoder använts, 
mätningar och simuleringar, för att få överblick och förståelse kring hur takkonstruktioner 
förhåller sig under varierande villkor. Vid mätningar har data för respektive byggnad 
angetts för den verkliga konstruktionen. Datasimuleringar har använts för att bygga upp 
en modell av verkligheten och undersöka alternativa tidsperioder. 
 
Resultatet ska med hjälp av mätningar och simuleringar redovisa vilket alternativ av 
parallelltak som är att föredra ur fuktperspektiv. 

Simulerings- och mätningsgraferna redovisar att den relativa fuktigheten och 
temperaturen som är beroende av årstiden. Vid temperaturförändring varierar den relativa 
fuktigheten. Låga temperaturer ger hög relativ fuktighet och höga temperaturer ger låg 
relativ fuktighet. Vid dessa förhållanden ökar risken för mikrobiell påväxt. 

Enligt simuleringarna konstateras det att den relativa fuktigheten för en oventilerad 
takkonstruktion efter en längre tidsperiod ligger på samma nivå som för en ventilerad 
takkonstruktion. Det kan bero på att simuleringarna inte är relevanta då programmet Wufi 
som användes utesluter en del faktorer som har en stor inverkan på resultatet.  

Vid jämförelse av mätningarna och simuleringarna visar sig den mikrobiella påväxten i 
takkonstruktionerna vara större i Wufi Bio än i mögeldosmodellen. 

I framtiden bör det diskuteras om råspont är ett lämpligt material i takkonstruktioner då 
det är framvisat att det är det mest utsatta skiktet. Därmed bör materialet bytas ut eller 
utvecklas för att kunna motstå mikrobiell påväxt.  
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Summary 

Buildings suffer annually damage due to climate influence. Buildings are affected by 
several factors such as temperature, wind, humidity and weather changes because they are 
in direct contact with the outside environment. Moisture damage is considered to cost 
many billions yearly in reparation costs.  

An essential condition for achieving moisture resistant buildings is to ensure that 
moisture controls are carried out systematically throughout the construction process. This 
involves planning, designing and management of the building so that the materials critical 
moisture levels do not exceed. 

The study addresses two kindergartens in Vetlanda municipality, Holsby and Korsberga. 
The study focuses on roof structures with a focus on parallel-roof that are ventilated and 
non-ventilated. Two different quantitative methods, measurements and simulations, has 
been used in this study to get an overview and understanding of the roof structure under 
varying conditions. Data for each specific building has been given during measurements 
on the structure. Simulations has been used to create a reality model to examine 
alternative periods. 

The result should with help of logs and measurements present which type of the parallel-
roof to be preferred from moisture perspective. 

The simulation and measurement graphs shows that the relative humidity is related to the 
temperature, which in turn is dependent on the season. The relative humidity varies 
depending on the changes in temperature. Lower temperatures provide high relative 
humidity and higher temperatures provide low relative humidity. The risk for microbial 
growth increases in these conditions. 

According to the simulations, a non-ventilated roof structure has the same level of 
relative humidity as a ventilated roof structure after a long period. The simulations may 
be irrelevant due to Wufi’s exclusion of some factors that have a major impact on the 
results.  

When comparing simulations to the measurements, it has proven that the microbial 
growth in the roof structures is greater in Wufi Bio than mold box model. 

In the future, it should be up for a debated if tongued and grooved timber is a suitable 
material for roof structure since it’s been proven to be the most vulnerable layer. 
Therefore, it should either be replaced or developed to resist microbial growth. 
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Abstract 

I denna studie undersöks fuktomlagring och mögelpåväxten i en ventilerad och en icke-
ventilerad parallelltakkonstruktion med hjälp av mätningar och simuleringar. För att 
kunna se om risk av mikrobiell påväxt föreligger under en specifik tidsperiod, används 
mögeldosmodellen och Wufi Bio. 

Nyckelord: Fukt, ventilerat parallelltak, oventilerad parallelltak, lufttät, isolering, 
byggfukt, relativ fuktighet, fuktmätningar, fuktsimuleringar, Wufi Pro, Wufi Bio, 
mikrobiell påväxt, råspont. 
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Definitioner 

Daggpunkt, Tsat 

Daggpunkten anger den lägsta temperatur som fuktig luft kan anta utan att fukt blir i form 
av kondens (Nevander och Elmarsson 1994, sid. 369). 

Fukthalt, [kg/m3] 

Fukthalten anger mängd vatten som finns per volym av ett material. Fukthalten kan aldrig 
bli större än 1 000 kg/m3 (Nevander och Elmarsson 1994, sid. 239). 

Fuktkvot, u [%] 

Fuktkvot anger förhållandet mellan mängden torrt material i kg och fuktinnehåll i kg. 
Fuktkvoten kan bli större än 1 (> 100 %) (Nevander och Elmarsson 1994, sid. 243). 

Fuktproduktion, G [kg/h] 

Fuktproduktion är den mängd fukt som tillförs i ett utrymme per tidsenhet. 

Fuktproduktion i bostäder uppkommer främst vid 

 Avdunstning från växter, människor och djur 

 Disk, bad, dusch, tvätt och matlagning 

 befuktning (Sandin 2010, sid. 75). 

Fukttillskott, vFT [kg/m3, g/m3] 

Fukttillskott anger hur mycket ånghalten inomhus är högre jämfört med utomhus. 
Fukttillskottet för bostäder ligger vanligtvis i intervallet 2-4 g/m3 (Sandin 2010, sid. 75). 

Mättnadsånghalt, vs [kg/m3, g/m3] 

Den maximala mängd vattenånga som luften kan innehålla vid en viss temperatur 
definieras som mättnadsånghalt. (Petersson 2013, sid. 304) 

Relativ fuktigheten,  [%] 

Relativ fuktighet eller luftfuktighet, RF definieras som luftens aktuella fuktinnehåll i 
förhållande till mättnadsånghalt vid aktuell temperatur (Nevander och Elmarsson 1994, 
sid. 239). 
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Sd-värde 

Sd-Värde definieras som ett materials fuktgenomgångsmotstånd. Ett Sd-värde som är 70 
innebär att fuktgenomgångsmotståndet är 70 meter stillastående luft (Wufi Pro 5,3, 
hjälpfunktion). 

Skrymdensitet,  [kg/m3] 

Skrymdensitet anger materialets massa per kubikmeter i normaltillstånd. För att 
bestämma värdet på skrymdensitet måste materialprovets totala volym och dess torra vikt 
kännas till (Burström 2007, sid. 23). 

Värmekonduktivitet/ Värmeledningsförmåga,	  [W/mK] 

Värmeledningsförmåga anger förmågan hos ett material att släppa igenom värme och 
anger den värmemängd som passerar per sekund igenom en kvadratmeter av ett material 
med en meters tjocklek när temperaturdifferensen är en grad. Värmeledningsförmågan 
kan även benämnas som värmekonduktivitet (Petersson 2013, sid. 147). En god 
värmeisolering innebär ett lågt -värde (Sandin 2010, sid. 39). 

Ånggenomgångsmotstånd, Z [s/m] 

Ånggenomgångsmotstånd anger hur stort ett materials motstånd är mot ångtrasporten 
(Sandin 2010, sid. 92).  
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1. Introduktion 

Årligen drabbas byggnader av skador på grund av klimatets inverkan (Nik et al. 
sid. 107). Byggnader påverkas av flera faktorer som temperatur, vind, fukt och 
väderförändringar eftersom de har direktkontakt med klimatet utomhus. 
Fuktskador anses kosta ett stort antal miljarder kronor varje år i rena 
reparationskostnader. De flesta fuktskador är en följd av brister i projekteringen 
(Sandin 2010, sid. 7). 

För att skapa bra förutsättningar för inomhusmiljön krävs det att klimatskärmen i 
en byggnad skall vara välisolerad och lufttät (Uusmann 1995, sid. 41). Ventilerat 
vindsbjälklag byggs idag välisolerade, vilket medför att vinden får ungefär 
samma klimat som det är utomhus. Taket och insidan av vindsbjälklag utformas 
lufttätt och detta förhindrar spridning av vattenånga från bostaden till vinden. 

Den relativa fuktigheten blir under höst, vinter och vår ungefär 80-100 % och 
detta medför risk för mögelpåväxt (Uusmann 1995, sid. 41). Material som lagras 
och används i fuktiga miljöer har en kritisk fuktnivå, om den överskrids så 
utsätts materialen för mikrobiell påväxt (Johansson et al. 2013, sid. 201). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Det bör ställas höga krav på inomhusmiljön på grund av att en människa 
tillbringar i genomsnitt 90 % av sitt liv inomhus (Sandin 2010, sid. 7). De krav 
som ställs är att ta hänsyn till luftfuktighet, luftrörelse, temperatur, luftkvalité. 
Med god luftkvalité innebär det att luften ej innehåller föroreningar som medför 
oönskade lukter, obehag och symtom för de individer som vistas i byggnaden 
(Petersson 2013, sid. 50). 

Enligt Boverkets byggregler, BBR avsnitt 6:51 Allmänt, ställs följande krav på 
fukt: ”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller 
mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa (BFS 2014:3)”. 

En grundläggande utgångspunkt för att uppnå fuktsäkra byggnader är att se till 
att fuktkontroller på ett systematiskt sätt utförs under hela byggprocessen. Detta 
innebär planering, gestaltning och förvaltning av byggnaden på så sätt att de 
kritiska fuktnivåerna för materialen inte överskrids (Arfvidsson et al. 2012, sid. 
585). 

Förutsättningarna för luftrörelse och fukttransport förändras på grund av nya 
konstruktionslösningar av vindar och yttertak. Det byggs med tjockare isolering 
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än tidigare under 1900-talet på grund av att uppnå mindre energiförbrukning. 
Temperaturen minskas i takkonstruktionens yttre område och på vinden vid ökad 
isolering i vindsbjälklagen eller i takkonstruktionen.  

En god ventilation av bostaden kan leda till flera positiva effekter, exempelvis 
mindre fuktskador i konstruktioner och ökad bekvämlighet för individen 
(Boverket 2009). 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med arbetet är att ta fram hur två parallelltak förhåller sig till varandra 
gällande skillnaden på ventilation och isolering med hänsyn till fukt med hjälp 
av mätningar och simuleringar. 

Syftet är att framföra ett underlag som skall visa vilket alternativ av parallelltak 
som är att föredra ur fuktperspektiv under bruksskedet. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast att innefatta takkonstruktioner med fokus på parallelltak 
med och utan uteluftsventilation, därmed utesluts övriga konstruktionsdelar som 
väggar och golv. Arbetet är avgränsat inom fukt men kommer även att omfatta 
områden inom mikrobiell påväxt. 

Två byggnader i Vetlanda kommun kommer att studeras och utföras loggningar 
på. Loggningar utförs på två olika parallelltak, ett uteluftsventilerat och ett icke 
ventilerat. Simuleringsprogrammet som kommer att användas vid analys av 
fuktomlagring i takkonstruktionerna är Wärme Und Feuchte Instationär, Wufi 
Pro och vid analys av mikrobiell påväxt i takkonstruktionerna har Wufi Bio 
använts. Antalet beräkningar kommer att begränsas eftersom programmet är 
omfattande och tar tid att genomföra och analysera.  
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2. Teori och objektbeskrivning 

2.1 Tak  

Tak har som egenskap att skydda människor, inredning och underliggande 
byggnadsdelar mot nederbörd samt andra klimatbelastningar. De krav som ställs 
på yttertak, som är klimatskiljande, är värmeisolering, fuktskydd, och lufttäthet 
(Gross och Hansson 1991, sid. 39). 

Tak indelas i tre kategorier: kalltak, varmtak och tak med ett begränsat 
ventilationsutrymme (Hagentoft 2002, sid. 151-154). 

I ett kalltak ventileras luftspalten fullt ut med uteluften, se Figur 1. Den 
värmemängd som läcker ut genom innertaket och vindbjälklagsisoleringen är 
inte tillräcklig för att värma upp den s.k. kallvinden. På vinterhalvåret vid kalltak 
smälter inte snön eftersom yttertaket är kallt. Om snön börjar smälta, så tyder det 
på dålig isolering i vindsbjälkslaget eller värmeläckage inifrån. 

 

Figur 1: En ventilerad kallvind med öppningar både i takfot och gavlar (Hägerhed Engman och Samuelson, 
2006). 

I ett varmt tak finns det ingen ventilation och takets värmeisolering är i 
direktkontakt med yttertaket, se Figur 2. Fukttransport i varmtak måste 
förhindras eller hanteras på ett sätt att skador inte uppkommer eftersom fukt inte 
kan ventileras bort. Tak med begränsat ventilationsutrymme har som funktion 
som ett fullt ventilerat kalltak och som ett oventilerat varmtak. Exempel på ett 
tak med begränsad ventilationsutrymme är ett parallelltak. 
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Figur 2: Exempel på utformning av ett varmt tak (Hägerhed Engman och Samuelson, 2006). 

2.1.1 Parallelltak 

Med parallelltak anses ett tak där ytterytan och innerytan är parallella (Nevander 
och Elmarsson 1994, sid.101-102), se Figur 3. Träbalkarna som är bärande ligger 
oftast i takfallets riktning och konstruktionen utförs mellan dessa balkar. 
Parallelltak skall utformas som andra tak med en lutning och det medför att 
innerytan blir därmed lutande. Parallelltak förekommer som hela tak men även i 
1 ½ -planshus som en del av en takyta. 

 

Figur 3: Exempel på utformning av ett parallelltak (Hägerhed Engman och Samuelson, 2006). 

2.1.1.1 Luftomsättning i ventilerad takkonstruktion 

Det finns en stor kunskapsosäkerhet om hur stor luftomsättningen i en ventilerad 
takkonstruktion blir. De beräkningar som finns idag gällande luftomsättning är 
genomförda av Jörgen Falk, Industridoktorand på Lunds Tekniska Högskola. 
Beräkningarna är utförda på ventilerade luftspalter i yttervägg och påvisar att om 
spalthöjden ändras från 42 mm till 28 mm kommer luftomsättningen att minskas 



15 
Rada & Roil Beto 

med ca 20 procent. Luftomsättning i en spalt förändras beroende på takets 
utformning, lutning, spalthöjd och byggnadens höjd. Både den termiska kraften 
och vind förändras också över tid (Latif Aref och Ehsani 2013, sid. 15). 

2.1.1.2 Beståndsdelar i parallelltak 

Mineralull 

Mineralull förekommer både som glas- och stenull och leveraras i form av lösull, 
skivor, mattor eller formade produkter (Nevander och Elmarsson 1994, sid. 41). 
Vid tillverkning av stenull används diabas som råmaterial som smälts och 
behandlas. Vid tillverkning av glasull används framför allt sand men också 
glaskross som råmaterial (Burström 2007, sid. 467-469). 

Gipsskivor 

Invändig beklädnad av vägg- och takytor är det vanligaste användningsområdet 
för gipsskivor (Burström 2007, sid. 483). Invändiga gipsskivor utsätts inte för 
större fuktpåverkan. (Nevander och Elmarsson 1994, sid. 41). 

Glespanel 

Glespanel verkställs av minst 22 mm tjockt råhyvlat virke och vanligen monterad 
med centrumsavstånd 300 mm. En tjockare glespanel, exempelvis 34x70, skapar 
gynnsammare förutsättningar för uppsättningen av de invändiga 
beklädnadsskivorna. Glespanelen skapar sedan underlag för 
innertaksbeklädnaden panelbrädor eller skivor (TräGuiden, 2003). 

Fuktspärr/ Ångspärr 

Fukttransport genom eller till en konstruktion kan förhindras med hjälp av olika 
slag av spärrar i form av papp, folier och skivor m.m. 

För att fukt i ångfas genom fuktkonvektion eller fuktdiffusion inte skall uppstå är 
det viktigt att ångspärren ger god lufttäthet och har ett stort 
ånggenomgångsmotstånd (Nevander och Elmarsson 1994, sid. 43). 

Luftspalt 

Luftspalt har som uppgift att säkerställa att taket är torrt, innan skadorna sker 
skall en begränsad mängd fukt i taket kunna torka ut. Luftspalten/vinden 
kommer att ungefär ha samma temperatur som uteluften med dagens välisolerade 
tak. Under sommaren är det annorlunda då taket är varmt. I ett välisolerat, 
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modernt tak är ventilationens uppgift att säkerställa att fukt inte stängs inne 
(Samuelson 2000, sid. 49). 

Råspont 

Råspont är en bräda av virke där råspontens ena sida är slätare än den andra. 
Brädorna är försedda med not och fjäder i avsikt att kunna gripa in föregående 
och efterföljande bräda. Råspont finns i olika dimensioner och virkeslag. Det 
materialet som mest används till råspont är gran och furu, vilket är ett organiskt 
material. Råspont används vid beklädnad eller som alternativ till skivmaterial. 
Exempelvis på användningsområden av råspont är yttertak, invändig 
väggbeklädnad och undergolv. Råspont som används för yttertak skall vara 
specialbehandlade för att tåla de klimat som materialet utsätts för (Bolist 2016). 

Underlagspapp 

Vid fuktiga väder läggs underlagspapp ovanpå råsponten som fuktskydd 
(TräGuiden, 2014). 

Takboard 

Takboard är en skiva som är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande 
stenull. Skivan är mycket styv och avsedd för utvändig isolering vid råspont. 
Takboard används som underlag för takfolie, takpapp och takdukar 
(ROCKWOOL AB). 

2.2 Fukt 

Fukt är den vanligaste orsaken till skador i byggnader, som främst ger till resultat 
mögel och röta. Fukt kan även leda till färg- och putsavflagningar, sämre 
värmeisolering, rost, missfärgningar (Hemgren 1994, sid. 31). 

2.2.1 Fukttransport 

Fukt transporteras som vattenånga eller som vatten i konstruktioner och i 
material på flera varierande sätt. Fukttransporten påverkas av konstruktionens 
förekommande fukthalter och uppbyggnad, värme- och fukttekniska egenskaper, 
lufttrycksförhållanden inklusive omgivningens värme- och fuktförhållanden. De 
transportsätt som är betydande inom byggnadstekniken är diffusion, konvektion 
och kapillärsugning (Petersson 2013, sid. 312). 
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 Diffusion med ånghalts skillnader som drivande kraft, innebär att 
vattenånga färdas i riktning mot minskande koncentration. 

Konvektion med lufttrycksskillnader som drivande kraft, innebär att vattenånga 
transporteras med luften som färdas i riktning mot avtagande lufttryck. 

Kapillärsugning med fukthalts skillnader som drivande kraft, innebär att vatten 
färdas i riktning mot lägre fukthalt. 

Vatten kan dessutom transporteras med hjälp av drivkrafter som, vindtryck, 
vattenövertryck, tyngdkraft. Olika typer av vatten- och ångtransporter kan 
förekomma på samma gång. 

2.2.2 Fuktkällor 

Byggnaders fuktinnehåll påverkas av ett antal olika fuktkällor och kan indelas i 
olika grupper som nederbörd, luftfukt, byggfukt, markfukt och vattenläckage 
(Hagentoft 2002, sid. 127). 

Nederbörd i form av snö eller regn kan läcka in genom otäta yttertak och 
sprickor i klimatskalet. Vatten i form av snö under vintern kan blåsa in i 
konstruktioner med ventilerade öppningar eller på vindsutrymmen. Under 
speciella omständigheter kan fruset vatten i form av hagel komma in i 
klimatskalet. Enligt en studie (Arfvidsson et al. 2008, sid. 276-277) är det en 
fördel att minska ventilationen i takfoten och huvudgaveln, då risken för 
inkommande vatten i form av snö till vinden reduceras, av den orsaken att snö 
kan leda till fukt- och mögelskador. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
säkerställa tillräcklig ventilation under byggskedet. 

Fukt i utomhusluften skapas från vatten som förångats från mark, hav och sjöar. 
All ventilationsluft som tar sig in i den inre miljön i en konstruktion bär med sig 
luftburen fukt. På grund av den aktivitet människan utövar tillkommer det då en 
mängd extra fukt inne i byggnaden, det vill säga ett fukttillskott i 
storleksordningen 1-4 g/m3. Denna mängd vattenånga bildas från matlagning, 
städning, diskning, utandningsluft och så vidare. 

I en studie (Nik et al. 2012a, sid. 96) fastställs det att under större delen av de 
senaste 20 åren i Sverige, har utomhusklimatet blivit fuktigare än det har varit 
under mitten och fram till slutet av 1900-talet. 

Byggfukt bestäms av det överskott av fukt som har lagrats i byggnadsmaterial 
och som förångas, frigörs, efter att det har byggts in i byggnaderna. Flera 
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byggmaterial innehåller byggfukt, exempelvis träbaserade material. Det som 
avgör fuktinnehållet i trä som byggmaterial är den omgivande luftens relativa 
fuktighet. Mängden byggfukt för olika material är olika, se Tabell 1. Tiden det 
tar för byggfukt att torka ut kan vara betydande. Byggnadsmaterial som är 
ångtäta med omgivande luft eller mark kan det ta upp till några år innan de 
hamnar i fuktjämvikt med sin omgivning och avdunstat färdigt. 

Tabell 1: Byggfuktsmängder i olika material (Hagentoft 2002, sid. 131). 

Material  Byggfukt 
[kg/m3] 

Betong 
Lättbetong 
Kalkbruk 

Kalkcementbruk 
Tegel 

Tegelmurbruk 
Trä* 

0*-110 
80-180 

320 
250 

0 
70 
20 

*0 för betong representerar s.k. byggfuktsfri eller högpresterande betong. 

*Byggfukt för trä kan variera, enligt Sandin 2010, sid 77, så har trä ett 
byggfuktsvärde på 40[kg/m3]  

Markfukt har sitt ursprung från grundvatten och nederbörd som fallit ner. Det 
vatten från nederbörd som når markytan avdunstar och återgår till uteluften eller 
rinner ner i markskikten. 

Många fuktskador inträffar på grund av vattenläckage från 
uppvärmningssystemets vattenrör, tappvattenledningar eller närliggande 
installationer som diskmaskin och radiatorer (Hagentoft 2002, sid.133). 

Med anledning av den långvågiga strålningen mot den kalla himlen under klara 
nätter, får konstruktionerna en lägre temperatur i förhållande till uteluften, vilket 
medför kondensproblem. (Hagentoft 2002, sid. 128-129). 

2.2.3 Kritiskt fukttillstånd  

De beräknade aktuella fukttillstånden bör jämföras med motsvarande kritiska 
fukttillstånd vid dimensionering med avseende på fukt. 

Aktuellt fukttillstånd för ett material avgörs av den omgivande miljön samt de 
egenskaper materialet har. 
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Kritiskt fukttillstånd är ett gränsvärde för ett material, det vill säga att materialet 
skall behålla egenskaperna och den godtagbara funktionen under hela den tid 
som materialet exponeras för fukttillstånd (Nevander och Elmarsson 1994, sid. 
290). Tabell 2 visar kritiskt fukttillstånd för mikrobiell påväxt för vissa 
materialgrupper. 

Tabell 2: Kritiskt mikrobiell påväxt för byggmaterial (Johansson 2006, sid. 29). 

Materialgrupp 

 

Kritiskt fukttillstånd  
[% RF] 

Trä och träbaserade material 
Gipsskivor och pappytor 

Mineralullsisolering 
Cellplastisolering 

Betong 

75-85 
80-85 
90-95 
90-95 
90-95 

Dessa värden gäller rent material. Kritiskt fukttillstånd sänks till 75-80 procent för de mest 
tåliga material vid nedsmutsning, eftersom materialet medför en tillförsel av näring. 

Mikrobiell påväxt sker jämt gradvis och är bunden till flertal faktorer som relativ 
fuktighet, temperatur, svampar, typ av underlag, fukttillståndets varaktighet samt 
dess struktur (Johansson 2006, sid. 29). Vid mikrobiell påväxt är det inte endast 
temperatur och relativ ånghalt som är avgörande, utan även ljus, lufthastighet 
samt varaktigheten (Petersson 2013, sid. 123). Tabell 3 visar en översikt över 
riskerna för när röt- och mögelangrepp skall inträffa.  

Tabell 3: Risk för röt- och mögelangrepp (Sandin 2010, sid 122). 

 Ingen risk Liten/måttlig risk Stor risk 

Röta 
Fuktkvot (vikts-%) 

RF (%) 
 

Mögel 
Fuktkvot (vikts-%) 

RF (%) 

 
<16 
<75 

 
 

<15 
<70 

 
16-25 
75-95 

 
 

15-20 
70-85 

 
>25 
>95 

 
 

>20 
>85 

2.2.3.1 Mikrobiell påväxt i trä 

Det finns olika typer av svampar som utvecklas i konstruktioner och på föremål. 
Vanligtvis uppdelas de i två grupper, nedbrytande- och missfärgande svampar. 
Mögel och blånadssvamp tillhör gruppen missfärgande svampar. Till gruppen 
nedbrytande svampar tillhör röta och hussvamp (Ewing 2003, sid. 6). Blånad och 
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mögelsvampar leder till missfärgningar dock ingen nedbrytning av vedcellerna. 
Mögelsvampar växer ur sporer och utvecklar tunna förgrenade nät (mycel) av 
svamptrådar (hyfer) (Hagentoft 2002, sid. 37). Rötsvampar bryter sönder 
vedcellerna och därmed kan orsaka försämrad beständighet, ökad deformation 
och minskad hållfasthet. Skadlig inverkan av rötsvampar kan vanligtvis 
förebyggas med hjälp av tryckimpregnering. Det som är avgörande om ett 
biologiskt angrepp skall inträffa och kunna pågå är träets fuktkvot eller den 
relativa fuktigheten runtom (Nevander och Elmarsson 1994, sid. 291-293). 

Mögel och röta är det vanligaste fuktpåverkan på träprodukter. Svampar har 
olika förutsättningar för tillväxt beroende på vilken art. Figur 4 visar en 
fördelningskurva för hur sannolikheten för mögel utvecklas vid olika relativa 
fuktigheter (Petersson 2013, sid. 123). 

 

Figur 4: Risk för mögelpåväxt vid olika fukttillstånd för virke som hanteras på ett omsorgsfullt sätt. 
De lägre värdena är mycket osäkra (Nevander och Elmarsson 1994, sid. 293).  

För mikrobiell påväxt finns det olika beräkningsmodeller. Enligt en studie 
(Hukka och Viitanen 1999) tolkas diagrammen som visar förhållandet mellan 
simulerande och experimentella modeller att den mikrobiella påväxten är större i 
den simulerande modellen än den experimentella. 
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2.3 Objektbeskrivning  

De två objekten som har undersökts är Holsby förskola och Korsberga förskola 
parallelltakkonstruktion. Se Bilaga 1 för sektion över Holsbys oventilerade 
takkonstruktion. Se Bilaga 2 för sektion över Korsbergas ventilerade 
takkonstruktion. 

2.3.1 Objektbeskrivning Holsby förskola 

Byggnationen av Holsby förskola påbörjades i mars 2014 och var planerat att 
färdigställas i maj 2015. Förskolan är placerad en mil öster om Vetlanda och har 
plats för 90 barn som är fördelade i fem avdelningar (Vetlanda kommun, 2016). 
Parallelltakkonstruktionen som har undersökts består av ett pulpettak och är icke 
ventilerad. 

2.3.1.1 Oventilerat parallelltak 

Figur 5 visar parallelltakkonstruktionen som är riktat mot norr. 
Takkonstruktionen har en 25 mm tjock luftspalt under råsponten. Luftspalten är 
icke uteluftsventilerad. En tilläggsisolering i form av Isover Takboard 33 finns 
över råsponten. Takarean som består av parallelltakkonstruktion är markerad i 
Bilaga 3. 

 

Figur 5: Holsby förskola och uppbyggnaden av dess. 
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2.3.1.2 Fukthantering i Holsby förskola 

Under byggproduktionsskedet har konstruktionen kontrollerats för fukt enligt 
fuktkontroller som genomförts av fuktkonsult företaget Conservator AB, se 
Bilaga 4. Exempelvis så har Conservator kunnat vid arbetsplatsbesök mäta 
fukthalterna i materialen. Under byggskedet har även en byggfläkt och avfuktare 
använts som åtgärd för att få ner fukttillskottet. 

Enligt Bilaga 5 har materialen försvarats i en uppvärmd lokal, vilket har minskat 
fukthalten och konstruktionen har torkats ut ordentlig innan byggnationen har 
färdigställts. För att kontrollera lufttätshetsåtgärder, exempelvis klämning vid 
skarvning i plastfolie, typ av plastfolie och tätningar vid genomförande så har 
arbetspersonalen utbildats i lufttäthet.  

 I samband med montering av takpappen så förekom vattenläckage som inte 
åtgärdades helt, Enligt Bilaga 4 så kan detta ge upphov till en förhöjd risk till 
takläckage. Dessutom så har detta läckage orsakats genom takduk som gjort att 
råsponten fläckvis har blivit uppfuktad. Detta är särskild viktigt att det avfuktas 
vid oventilerat parallelltak. 

2.3.2 Objektbeskrivning Korsberga förskola 

Byggnationen av Korsberga förskola erhöll startbesked den 17 januari 2012 och 
var färdigställt i 31 december 2012. Förskolan är placerad på Södra kyrkogatan i 
Vetlanda Kommun och är fördelade i tre förskoleavdelningar. En av 
avdelningarna skall eventuellt göras om till bostäder för äldre. 
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2.3.2.1 Uteluftsventilerat parallelltak 

Figur 6 visar parallelltakkonstruktionen som är riktat mot väst. 
Takkonstruktionen har en 25 mm tjock luftspalt under råsponten. Luftspalten är 
uteluftsventilerad med en öppning vid takfoten på 25 mm. Takarean som består 
av parallelltakkonstruktion är markerad i Bilaga 6. Parallelltakkonstruktionen 
som undersökts består av ett pulpettak. 

 

Figur 6: Korsberga förskola och byggnaden av dess. 

2.3.2.2 Fukthantering i Korsberga förskola 

Conservator har inte genomfört en fuktsäkerhetsprojektering för Korsberga 
takkonstruktion. Eftersom fuktfrågan inte har lyfts upp och osäkerhet för hur 
projektet fukthanterades, så har Korsbergas parametrar varit osäkra. Dock har 
egenkontroll utan några mätningar, kontroller eller uppföljning genomförts av 
Conservator.  
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3. Metod 

Genom informationsinsamling via litteratur, bestämmelser, rapporter, artiklar 
och internet kunde bakgrundsteorin tas fram. Denna insamling togs fram för att 
få ett helhetsperspektiv på vad tidigare forskning och studier har visat inom 
området fukt i parallelltakkonstruktioner. 

I denna studie har två olika kvantitativa metoder använts, mätningar och 
simuleringar, för att få överblick och förståelse kring hur takkonstruktioner 
förhåller sig under varierande villkor. Vid mätningar har data för respektive 
byggnad angetts för den verkliga konstruktionen. Datasimuleringar har använts 
för att bygga upp en modell av verkligheten och undersöka alternativa 
tidsperioder. 

3.1 Mätningar 

I takkonstruktionen på förskolorna har inbyggda mätare installerats av 
Consevator som loggar relativ fukthalt, fuktkvot, temperatur, m.m. Loggarna är 
anslutna till GSM-nätet och kan läsas av både i realtid eller i efterhand då data 
samlas på en server. Analyser om det föreligger risk för mikrobiell påväxt dras 
genom de mätvärden som erhålls. 

Mätarna har utvecklats i USA av företaget OmniSense LLC. All data lagras på 
företagets server och därifrån inskaffas mätvärdena i projektet. Mätinstrumentet, 
se Bilaga 7, skruvas fast med två skruvar i konstruktionen. Den relativa 
fukthalten mäts mellan de två skruvarna. Det finns även en antenn och 
termometer på instrumentet. 

3.1.1 Mögeldosmodell 

Mögeldosmodellen är en datamodell som är framtagen och utvecklad vid Lunds 
Tekniska Högskola av Hannu Viitanen för att uppskatta om mögelangrepp 
uppstår. Mögeldosmodellen är en följd av dygnsmedelsvärden för temperatur 
och den relativa fuktigheten (Georgsdottir och Sawirs 2012, sid. 25). 

Modellen bygger på en indexskala som anger graden av synligt mögel som kan 
förekomma på materialet. Skalan är mellan 0 och 6, i denna studie redovisas 
endast skalan 0 till 1, där 0 anger ingen mögelpåväxt och 1 anger spår av 
mögelpåväxt som kan upptäckas i mikroskop (Georgsdottir och Sawirs 2012, sid. 
25- 26). 
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3.2 Datorsimuleringar av fukt- och värmetransport mha Wufi® Pro5.3 

Wufi (Wärme Und Feuchte Instationär) är ett program som har utvecklats och 
framställts i Tyskland av Fraunhofer Institutet für Bauphysik (Institute for 
Building Physics) och i samarbete med tekniska högskolan i Lund har det 
utvecklats en svensk version. Dataprogrammet används för att utföra 
simuleringar av fukt- och värmetransport i byggnationer. 

I Wufi Pro kan traditionella konstruktioner eller enskilda konstruktioner med 
flera skikt byggas och användas. För att få en så relevant simulering som möjligt, 
kan konstruktionens geografiska placering och klimat väljas samt justeras. Det 
finns möjlighet att ange en specifik tidsperiod för simulering, vilket innebär att 
simulering under flera år kan framställas. Det finns möjlighet att ställa in 
fuktkällor, luftrörelser och värmekällor vid simulering om det förekommer i 
konstruktionen. 

I programmet kan simuleringarnas resultat redovisas som diagram. Resultatet 
framför variationer över tid samt min-och maxvärden av temperatur och relativ 
fuktighet. Ur simuleringarna kan exempelvis relativa fuktighet och temperatur i 
olika skikt kan tas fram (Wufi Pro 5.3, hjälpfunktion) 

3.2.1 Bedömning av mikrobiell påväxt mha Wufi Bio 

Wufi® Bio är en tilläggsmodul i dataprogrammet Wufi Pro 5.3 som är utvecklat 
av K. Sedlbauer. Wufi Bio är en datamodell som används vid bedömning om risk 
för mikrobiell påväxt föreligger. Till detta krävs indata av temperatur och relativ 
fuktighet som variation över tid, det vill säga att resultatet har framförs i 
programmet som ett diagram. Indata kan fås fram genom beräkningar i Wufi Pro 
och programmet jämför simuleringar eller uppmätta data av temperatur och 
relativ fukthalt med de lämpliga tillväxtbetingelser som behövs för att angrepp 
av mikrobiell påväxt skall inträffa i normala förhållanden. Vid jämförelsen 
simulerar Wufi Bio vatteninnehållet i mögelsporerna och jämför de med det 
kritiska vatteninnehållet som behövs för att en spor skall börja gro. Större tillväxt 
inträffar om lämpliga tillväxtbetingelser sker under längre tid. 

Med tillgänglig substrat- och klimatberoende tillväxtkurvor, kan vid början av 
tillväxten uppskatta graden av myceltillväxten. Substratet delas in i fyra klasser 
som kan väljas beroende på förhållande och material. 
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Substratklass 0 

Maximala medium för mikrobiell påväxt. Detta diagram uppfyller den maximala 
tillväxten av mikrobiell påväxt som förekommer vid normala förhållanden i 
konstruktioner. 

Substratklass 1 

Nedbrytbara material som exempelvis gipsskivor, trä, elastiskt fogmaterial, orena 
ytor och övriga enkla nedbrytbara material. 

Substratklass 2 

Nedbrytbara material som har porösa strukturer exempelvis mineralbaserat 
material, puts, en del trämaterial, isolermaterial som inte ingår i substratsklass 1, 
m.m. Om material ur denna kategori är orena, räknas dem till substratklass 1. 

Substratklass K 

Denna klass används vid ett specialfall av substratklass 0 samt tillsammans med 
kända organismer som kan orsaka hälsoproblem för individer vid exponering. 
Mögelsvampar som exempelvis Stachybotrys chartarum, Aspergillus flavus, med 
flera utgör denna klass (Wufi Bio, hjälpfunktion).  
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4. Genomförande 

Genomförande indelas i två kategorier, mätningar och simuleringar. I första hand 
påbörjades mätningarna och sedan genomfördes simuleringarna. 

4.1 Mätningar 

Mättningarna har pågått under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26. 

4.1.1 Mätinstrument 

Genom loggarna samlas data in. Montering av logginstrumentet görs genom 
skruv samt skruvdragare på önskad placering i konstruktionen. En sändare är 
installerad i varje enhet, där enheten är kopplad till GSM- nätet genom en 
gateway. Med hjälp av enheten kan temperatur, tid, luftfuktighet och relativ 
fuktighet mätas och rapporteras. Det finns möjlighet att avläsa om enheten är 
aktiv eller inte, manuell omstart krävs vid inaktiv mätare. En minnesfunktion 
finns i varje mätare ifall det skulle bli aktuellt. Detta gör det möjligt att undvika 
förlorad mätdata under den inaktiva tiden. 

En gateway monteras åtkomlig för alla mätare, se Bilaga 8. Dess funktion är att 
ansluta till fabrikanten av mätinstrumentets server där mätvärdena laddas upp. 
Med hjälp av inloggning på fabrikantens, Omnisense, hemsida kan mätvärden 
avläsas. Mätarna lyckas inte uppfylla funktionen för loggning utan en gateway. 

Rådata från loggningarna behandlades och justerades för att ta fram verkliga 
mätningar med hjälp av en graf. Efter att datamätningarna har omvandlats till 
grafer, så analyseras resultatet i mögeldosmodellen i form av ett 
bedömningsdiagram. Bedömningsskalan är från 0 till 1. Risk föreligger för 
mikrobiell påväxt när grafen överstiger en nivå över skalan 1 (Jeppsson och 
Lindahl 2011, sid. 15). 
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4.1.2 Försöksuppställning Holsby 

Figur 7 visar var sju stycken mätare är placerade på olika positioner i 
takkonstruktionen för att kunna få en större omfattning av mätvärden. Mätarna är 
teoretisk sätt uppdelade i två kategorier som har olika uppgifter. Mätare 1 är 
placerade under konstruktionens takutsprång utomhus. I takkonstruktionen är 
mätare 2-7 placerade parvis i limträbalk, mitt i isoleringsskiktet, och i råspont. 

 

Figur 7: Mätinstrumentets position i Holsby förskola. 

1. 1D300150: Utvändig Yta, under takfot. Utomhus. 
2. 1D300376: Råspont, under takfot. Inomhus. 
3. 1D3000CA: Råspont, mellan takfot och taknock. Inomhus. 
4. 1D300361: Råspont, taknock. Inomhus. 
5. 1D30028A: Limträbalk, takfot. Inomhus. 
6. 1D30034B: Limträbalk, mellan takfot och taknock. Inomhus. 
7. 1D30028E: Limträbalk, taknock. 

  



29 
Rada & Roil Beto 

4.1.3 Försöksuppställning Korsberga 

Figur 8 visar var tre stycken mätare är placerade på olika positioner i 
takkonstruktionen för att kunna få en större omfattning av mätvärden. Mätarna är 
teoretisk sätt uppdelade i tre kategorier som har olika uppgifter. Mätare 1 är 
placerad under konstruktionens takutsprång utomhus. Mätare 2 är placerade i 
luftspalten, det vill säga utanför vindskyddet. I takkonstruktionen är mätare 3 
placerade mitt i isoleringsskiktet. 

 

 

Figur 8: Mätinstrumentets position i Korsberga förskola. 

1. V1: Utvändig Yta, under takfot. Utomhus. 
2. V3: Luftspalt (Råsponten), taknock. Inomhus. 
3. V4: Isoleringsskikt (Limträbalk), takfot. Inomhus. 

4.2 Datorsimuleringar 

Simuleringar gjordes när information om konstruktionen var samlad. 
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4.2.1 Struktur i Wufi Pro 

Vid simuleringarna skapades två modeller, en för varje förskola, i 
dataprogrammet. Dessa modeller skapades så lik som de verkliga 
konstruktionerna för att få ett så realistisk värde som möjligt. Modellen byggdes 
efter de två alternativa parallellkonstruktionerna enligt Tabell 4. 

Tabell 4: Konstruktionslösning vid simuleringar för Holsby förskola samt Korsberga förskola. 

Holsby 
 

Tjocklek  
[mm] 

Korsberga Tjocklek 
[mm] 

 

Isover Takboard 33 
Underlagspapp 

Råspont 
Oventilerad luftspalt* 
Isover Takfotssystem   

Lösull 
PE-folie 

Glespanel 
Gips 

Mineralull 

30 
- 

23 
25 
20 

450 
0,2 
28 
13 
70 

 - 
Underlagspapp 

Råspont 
Luftspalt* 

- 
Lösull 

PE-folie 
Glespanel 
Gipsskiva 
Gipsskiva 

- 
- 

23 
25 
- 

450 
0,2 
28 
13 
13 

* Luftskikten uppdelades i tre skikt på grund av att skiktet som är närmast råsponten och 
isoleringen har en högre fuktkapacitet än de skiktsom är placerad i mitten. 

  

4.2.1.1 Parametrar i Wufi Pro 

Tabell 5 visar de värden som användes vid simuleringarna för respektive 
konstruktionslösning. 

Tabell 5: Parametrar som används vid simuleringar. 

 Holsby Korsberga 

Taklutning 
Klimatfil* 

Väderstreck 
Luftomsättning 

Fukttillskott 

21.5° 
Vetlanda 

Riktat mot norr 
0 oms/h 

Fuktklass 2 

20.0° 
Vetlanda 

Riktat mot väst  
10 oms/h 

Fuktklass 2 

*Klimatdata hämtat från LTH:s databas och är grundad på Växjös klimat.  
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Beroende på fall och takkonstruktion, så har ett specifikt värde för relativa 
fuktigheten använts för att se skillnader på begynnelsefukthalt i olika 
materialskikt relaterad till hur stor relativa fuktigheten var under byggnationen. 

Vid låg byggfukt för Holsby förskola har den relativa fuktigheten antagits till 50 
% och 80 % vid hög byggfukt. Vid aktuella fallet för simulering av verkligheten 
för Holsby takkonstruktion har den relativa fuktigheten antagits till 50 % då 
konstruktionen uttorkades vid byggnation. Se Tabell 6 för inbyggt fukthalt för 
Holsby takkonstruktion. 

Tabell 6: Inbyggt fukthalt, begynnelsevärde för Holsby konstruktion [kg/m3]. 

Materialskikt  RF 50 % [kg/m3] RF 80 % [kg/m3] 

Isover Takboard 33 
Underlagspapp 

Råspont 
Luftspalt 5 mm 
Luftspalt 15 mm 
Luftspalt 5 mm 

Isover Takfotssystem 
Lösull 

PE-folie 
Glespanel 
Gipsskiva 
Mineralull 

00,00 
00,00 
45,00 
00,50 
00,00 
00,50 
00,00 
00,50 
00,00 
45,00 
04,00 
00,00 

00,00 
00,00 
80,00 
02,00 
00,00 
02,00 
00,50 
02,00 
00,00 
80,00 
05,00 
00,50 
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Vid låg byggfukt för Korsberga förskola har den relativa fuktigheten antagits till 
80 % och 95 % vid hög byggfukt. Vid aktuella fallet för simulering av 
verkligheten för Korsberga takkonstruktion har den relativa fuktigheten antagits 
till 80 % då konstruktionen inte var fuktsäkerhetsprojekterat. Se Tabell 7 för 
inbyggt fukthalt för Korsberga takkonstruktion. 

Tabell 7: Inbyggt fukthalt, begynnelsevärde för Korsberga konstruktion [kg/m3]. 

Materialskikt  RF 80 % [kg/m3] RF 95 % [kg/m3] 

Underlagspapp 
Råspont 

Luftspalt 5 mm 
Luftspalt 15 mm 
Luftspalt 5 mm 

Isover Takfotssystem 
Lösull 

PE-folie 
Glespanel 
Gipsskiva 
Gipsskiva 

00,00  
80,00 
02,00 
00,00 
02,00 
00,50 
02,00 
00,00 
80,00 
05,00 
05,00 

00,00 
121,00 
08,00 
00,00 
08,00 
01,00 
08,00 
00,00 

121,00 
11,00 
11,00 

 

4.2.1.2 Simulering av olika fall i Wufi Pro 

Fem olika situationer har simulerats: 
1. Medel byggfukt: Aktuellt fall av verkligheten. Samma tidsperiod som 
loggningar genomförts, det vill säga 2016-01-26 till 2016-03-26. 
2. Låg byggfukt: Ett år. Simuleringsperiod 2015-01-01 till 2016-01-01. 
3. Hög byggfukt: Ett år. Simuleringsperiod 2015-01-01 till 2016-01-01. 
4. Låg byggfukt: Fem år. Simuleringsperiod 2015-01-01 till 2020-01-01. 
5. Hög byggfukt: Fem år. Simuleringsperiod 2015-01-01 till 2020-01-01. 

4.2.2 Struktur i Wufi Bio 

Efter att simuleringar genomförts i Wufi Pro programmet, så analyserades 
resultatet i Wufi Bio.  
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4.2.2.1 Parametrar i Wufi Bio 

Tabell 8 visar de värden som användes vid simuleringarna för respektive 
konstruktionslösning under ett år. 

Tabell 8: Parametrar som används vid simuleringar. 

 Holsby Korsberga 

Substratklass  
Låg byggfukt, RF 
Hög byggfukt, RF 

Uppfuktning av 
mögelspor, RF  

1 
50 % 
80 % 
50 % 

1 
80 % 
95 % 
95 % 

*Vid byggfukt har ett värde av relativa fuktigheten antagits. 

 

4.2.2.2 Simulering av olika fall i Wufi Bio 

Två olika situationer har simulerats: 
1. Låg byggfukt: Ett år. Simuleringsperiod 2015-01-01 till 2016-01-01. 
2. Hög byggfukt: Ett år. Simuleringsperiod 2015-01-01 till 2016-01-01. 
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5. Resultat 

Resultat för varje förskola redovisas och beskrivs separat för både simulering 
och fältstudie. Resultatet redovisas som figurer, där temperaturen och relativa 
fuktigheten förhåller sig till tidpunkten. Specifika simuleringar har gjorts för 
bestämda tidsperioder, inbyggnadsfukt och konstruktion. 

5.1 Mätningar Holsby 

Nedan redovisas och beskrivs mätvärden från loggarna i 
parallelltakkonstruktionen för Holsby förskola. I undersökningen uppmätes 
mätvärden från 7 loggar. Mätdata har omvandlats till grafer där temperaturen och 
luftfuktigheten förhåller sig till tidsperioden. Mätdata från loggarna har 
genomförts under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26. 

Resultatet för mätvärdet visar de skikt som loggarna är utplacerad i 
konstruktionen, vilket innebär råsponten, limträbalken och på den utvändiga 
ytan. Resultatet och loggarna har benämnds efter mätarens Id-namn. 

Observera att i detta arbete redovisas endast de loggar för Holsby förskola som 
är i de aktuella skikten och placeringarna, det vill säga så som de är utplacerade 
för Korsberga förskola och som simuleringar genomförts för. Resterande 
mätresultat redovisas ej. 
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5.1.1 Takfot, utvändig yta 

Mätare 1D300150 är fäst under takfoten på utsidan i norrläge. I Figur 9 avläses, 
under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26, att den relativ fuktigheten och 
temperaturen är beroende av tiden. Den relativa fuktigheten varierar beroende på 
den stigande temperaturen. Ur figuren uppnår den relativa fuktigheten ett högsta 
värde precis under 100 % och ett lägsta värde precis under 40 %. Temperaturen 
varierar mellan - 10˚ C och 15˚ C under tidsperioden. 

 

Figur 9: Mätvärde för utvändig yta, mätpunkt 1. 

  

‐20

0

20

40

60

80

100

26‐jan 25‐feb 26‐mar

Under	takfot,	utvändig	yta

Temperatur	°C Luftfuktighet	%



36 
Rada & Roil Beto 

5.1.2 Taknock, råspont 

Mätare 1D300361 är fäst under taknocken i råsponten. I Figur 10 avläses, under 
perioden 2016-01-26 till 2016-03-26, att den relativ fuktigheten och 
temperaturen är beroende av tiden. Den relativa fuktigheten varierar beroende på 
den stigande temperaturen. Ur figuren uppnår den relativa fuktigheten ett högsta 
värde precis över 90 % och ett lägsta värde på cirka 75 % Temperaturen varierar 
mellan - 5˚ C och 12˚ C under tidsperioden. 

 

 

Figur 10: Mätvärde för råspont, mätpunkt 4. 
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5.1.3 Takfot, lösull 

Mätare 1D30028A är färst under takfoten i limträbalken. I Figur 11 avläses, 
under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26, att den relativ fuktigheten och 
temperaturen är beroende av tiden. Den relativa fuktigheten varierar beroende på 
den stigande temperaturen. Ur figuren uppnår den relativa fuktigheten ett högsta 
värde vid 65 % och ett lägsta värde på cirka 55 % Temperaturen varierar mellan 
- 5˚ C och 12˚ C under tidsperioden. 

  

Figur 11: Mätvärde för lösull, mätpunkt 5. 

5.1.4 Mögeldosmodell 

Nedan redovisas och beskrivs resultatet från mögeldosmodellen som ett diagram. 
Resultatet visar dygnsmedelvärden för temperatur och den relativa fuktigheten. 

Resultatet för mögeldosmodellen är under tidsperioden 2016-01-26 till 2016-03-
26 och visar de mätare som är aktuella för de verkliga mätningarna i 
konstruktionen. 
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5.1.4.1 Relativ dos 

Figur 12 uppvisar medeldygnsvärde för tidsperioden 2016-01-26 till 2016-03-26 
och en bedömningsskala som ligger mellan 0-1. Risk för mikrobiell påväxt 
föreligger om kurvan överskrider bedömningsskalan 1. Ur figuren överskrider 
ingen mätare bedömningsskalan, det innebär att risk för mikrobiell påväxt ej 
föreligger. 

 

Figur 12: Mögeldosmodell för mätare 1, 4 och 5. 

5.2 Simuleringar Holsby 

De variationer av simuleringar som har undersökts är inbyggnadsfuktkvot, 
tidsperiod och luftomsättning. För uppbyggnad och parametrar av Holsbys 
konstruktion, se Tabell 4. 

5.2.1 Wufi Pro 

Simuleringar i Wufi Pro har genomförts av olika fall där tidsperioden varierar. 
Nedan redovisas och beskrivs resultatet från simuleringar där temperaturen och 
relativa fuktigheten är i förhållande till tidsperioden. 

Resultatet för simuleringar under ett och fem år visar endast det skikt som är 
mest utsatt i konstruktionen, det vill säga 0,0508 meter djup in i konstruktionen, 
räknat utifrån och in, vilket innebär i råsponten. 
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Resultatet för simuleringarna av det aktuella fallet av verkligheten visar de skikt 
som har loggats på under mätningsperioden i konstruktionen, vilket innebär 
utvändig yta, råspont, limträbalk (isoleringsskiktet lösull), det vill säga 0,0000 
meter, 0,0508 meter, och 0,3960 meter djup in i konstruktionen, räknat utifrån 
och in. Se Figur 13 för uppbyggnad av Holsby takkonstruktion i Wufi. 

 

Figur 13: Takkonstruktionsmodell för Holsby förskola [m]. 
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5.2.1.1 Simuleringar under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26  

Figur 14 visar en simulering i utvändig yta som har en låg byggfukthalt under 
perioden 2016-01-26 till 2016-03-26 där den relativ fuktigheten och 
temperaturen är beroende av tiden. Ur figuren uppnår den relativa fuktigheten ett 
högsta värde precis under 100 % och ett lägsta värde på cirka 25 %. 
Temperaturen varierar mellan - 20º C och cirka 18º C. 

 

Figur 14: Simulering under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26, utvändig yta. 
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Figur 15 visar en simulering i råspont som har en låg byggfukthalt under 
perioden 2016-01-26 till 2016-03-26 där den relativ fuktigheten och 
temperaturen är beroende av tiden. Ur figuren uppnår den relativa fuktigheten ett 
högsta värde vid 64 % och ett lägsta värde på 50 %. Temperaturen varierar 
mellan -15º C och cirka 10º C. I detta skikt har råsponten i simuleringarna ett 
begynnelsevärde på 45 [kg/m3] och visar ett slutligt värde på 50 [kg/m3]. 

 

Figur 15: Simulering under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26, råspont. 
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Figur 16 visar en simulering i lösull som har en låg byggfukthalt under perioden 
2016-01-26 till 2016-03-26 där den relativ fuktigheten och temperaturen är 
beroende av tiden. Ur figuren uppnår den relativa fuktigheten ett högsta värde 
precis över 50 % och ett lägsta värde på cirka 28 %. Temperaturen varierar 
mellan 8º C och 15º C. I detta skikt har lösullen i simuleringarna ett 
begynnelsevärde på 0,5 [kg/m3] och visar ett slutligt värde på 0,3 [kg/m3]. 

 

Figur 16: Simulering under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26, lösull. 
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5.2.1.2 Låg byggfukt: Ett år 

Figur 17 visar en simulering i råspont som har en låg byggfuktvärde under ett år 
där den relativ fuktigheten och temperaturen är beroende av tiden. Ur figuren 
uppnår den relativa fuktigheten ett högsta värde vid 67 % och ett lägsta värde på 
46 %. Temperaturen varierar mellan -12º C och cirka 38º C. I detta skikt har 
råsponten i simuleringarna ett begynnelsevärde på 45 [kg/m3] och visar ett 
slutligt värde på 55 [kg/m3]. 

 

 

Figur 17: Simulering med låg byggfukt i råspont, ett år. 
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5.2.1.3 Hög byggfukt: Ett år 

Figur 18 visar en simulering i råspont som har en hög byggfuktvärde under ett år 
där den relativ fuktigheten och temperaturen är beroende av tiden.  Ur figuren 
uppnår den relativa fuktigheten ett högsta värde precis vid 95 % och ett lägsta 
värde på cirka 73 %. Temperaturen varierar mellan -12º C och cirka 38º C. I 
detta skikt har råsponten i simuleringarna ett begynnelsevärde på 80 [kg/m3] och 
visar ett slutligt värde på 94 [kg/m3].

 
Figur 18: Simulering med hög byggfukt i råspont, ett år. 
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5.2.1.4 Låg byggfukt: Fem år 

Figur 19 visar en simulering i råspont som har en låg byggfuktvärde under fem 
år där den relativ fuktigheten och temperaturen är beroende av tiden. Ur figuren 
uppnår den relativa fuktigheten ett högsta värde vid 84 % och ett lägsta värde på 
cirka 46 %. Temperaturen varierar mellan -12º C och cirka 38º C. I detta skikt 
har råsponten i simuleringarna ett begynnelsevärde på 45 [kg/m3] och visar ett 
slutligt värde på 73 [kg/m3]. 

 

 

Figur 19: Simulering med låg byggfukt i råspont, fem år. 
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5.2.1.5 Hög byggfukt: Fem år 

Figur 20 visar en simulering i råspont som har en hög byggfuktvärde under fem 
år där den relativ fuktigheten och temperaturen är beroende av tiden. Ur figuren 
uppnår den relativa fuktigheten ett högsta värde vid 95 % och ett lägsta värde på 
cirka 72 %. Temperaturen varierar mellan -12º C och cirka 38º C. I detta skikt 
har råsponten ett begynnelsevärde på 80 [kg/m3] och ett slutligt värde på 92 
[kg/m3]. 

 

Figur 20: Simulering med hög byggfukt i råspont, fem år. 

5.2.2 Wufi Bio 

Nedan redovisas och beskrivs resultatet från simuleringar i Wufi Bio som ett 
diagram. Resultatet visar hur vatteninnehållet i mögelsporerna förhåller sig med 
det kritiska vatteninnehållet i mögelsporerna över den bestämda tidsperioden. 
Detta innebär att mögelpåväxt sker om det kritiska vatteninnehållet i materialets 
sporer överskrids. 

Resultatet för simuleringarna under ett år visar endast det skikts som är mest 
utsatt i konstruktionen, det vill säga 0,0508 meter djup in i konstruktionen, 
räknat utifrån och in, vilket innebär i råsponten. 

Trafikljus symbolen visar rött, grönt och gult ljussignal beroende på resultatet. 
Grön ljussignal innebär att det inte finns risk för mikrobiell påväxt. Gul 
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ljussignal innebär att de kan föreligga risk för mikrobiell påväxt. Röd ljussignal 
innebär att det inte finns risk för mikrobiell påväxt. 

5.2.2.1 Låg byggfukt: Ett år 

Figur 21 uppvisar en simuleringsperiod som har ett lågt byggfuktvärde under ett 
år där vatteninnehållet i sporen förhåller sig till det kritiska vatteninnehållet. Ur 
figuren överskrids inte vatteninnehållet i sporen det kritiska vatteninnehållet, det 
innebär att risk för mikrobiell påväxt ej föreligger. Figur 22 visar hur 
mögeltillväxten förhåller sig till klass och tidperiod. För ett års tidsperiod med 
låg byggfukt, så är mögeltillväxten 0,0000 mm. 

 

Figur 21: Simulering med låg byggfukt, ett år. 

 

Figur 22: Mögeltillväxt vid låg byggfukt[mm], ett år. 

  



48 
Rada & Roil Beto 

5.2.2.2 Hög byggfukt: Ett år 

Figur 23 uppvisar en simuleringsperiod som har ett högt byggfuktvärde under ett 
år där vatteninnehållet i sporen förhåller sig till det kritiska vatteninnehållet. Ur 
figuren överskrids inte vatteninnehållet i sporen det kritiska vatteninnehållet, det 
innebär att risk för mikrobiell påväxt ej föreligger. Figur 24 visar hur 
mögeltillväxten förhåller sig till klass och tidperiod. För ett års tidsperiod med 
hög byggfukt, så är mögeltillväxten 0,0000 mm. 

 

 

 

Figur 23: Simulering med hög byggfukt, ett år. 

 

 

Figur 24: Mögeltillväxt vid hög byggfukt [mm], ett år. 

5.3 Mätningar Korsberga 

Nedan redovisas och beskrivs mätvärden från loggarna i 
parallelltakkonstruktionen för Korsberga förskola. I undersökningen uppmätes 
mätvärden från 3 loggar. Mätdata har omvandlats till grafer där temperaturen och 
luftfuktigheten förhåller sig till tidsperioden. Mätdata från loggarna har 
genomförts under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26. 
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Resultatet för mätvärdet visar de skikt som loggarna är utplacerad i 
konstruktionen, vilket innebär råsponten, limträbalken och på den utvändiga 
ytan. Resultatet och loggarna har benämnds efter mätarens Id-namn. 

5.3.1 Takfot, utvändig yta  

Mätare V1 är fäst under takfoten på utsidan i norrläge. I Figur 25 avläses, under 
perioden 2016-01-26 till 2016-03-26, att den relativ fuktigheten och 
temperaturen är beroende av tiden. Den relativa fuktigheten varierar beroende på 
den stigande temperaturen. Ur figuren uppnår den relativa fuktigheten ett högsta 
värde 100 % och ett lägsta värde på cirka 35 % Temperaturen varierar mellan - 
10˚ C och 15˚ C under tidsperioden. 

 

Figur 25: Mätvärde för utvändig yta, mätpunkt 1. 
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5.3.2 Taknock, råspont 

Mätare V3 är fäst under taknocken i råsponten. I Figur 26 avläses, under 
perioden 2016-01-26 till 2016-03-26, att den relativ fuktigheten och 
temperaturen är beroende av tiden. Den relativa fuktigheten varierar beroende på 
den stigande temperaturen. Ur figuren uppnår den relativa fuktigheten ett högsta 
värde precis under 95 % och ett lägsta värde på cirka 55 % Temperaturen 
varierar mellan - 5˚ C och 20˚ C under tidsperioden. 

 

 

Figur 26: Mätvärde för råspont, mätpunkt 2. 
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5.3.3 Takfot, lösull 

Mätare V4 är färst under takfoten i limträbalken. I Figur 27 avläses, under 
perioden 2016-01-26 till 2016-03-26 , att den relativ fuktigheten och 
temperaturen är beroende av tiden. Den relativa fuktigheten varierar beroende på 
den stigande temperaturen. Ur figuren uppnår den relativa fuktigheten ett högsta 
värde vid 90 % och ett lägsta värde på cirka 65 % Temperaturen varierar mellan 
- 5˚ C och 12˚ C under tidsperioden. 

 

Figur 27: Mätvärde för lösull, mätpunkt 3. 

5.3.4 Mögeldosmodell 

Nedan redovisas och beskrivs resultatet från mögeldosmodellen som ett diagram. 
Resultatet visar dygnsmedelvärden för temperatur och den relativa fuktigheten. 

Resultatet för mögeldosmodellen är under tidsperioden 2016-01-26 till 2016-03-
26 och visar de mätare som är aktuella för de verkliga mätningarna i 
konstruktionen. 
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5.3.4.1 Relativ dos 

Figur 28 uppvisar medeldygnsvärde för en tidsperiod 2016-01-26 till 2016-03-26 
och en bedömningsskala som ligger mellan 0-1. Risk för mikrobiell påväxt 
föreligger om kurvan överskrider bedömningsskalan 1. Ur figuren överskrider 
ingen mätare bedömningsskalan, det innebär att risk för mikrobiell påväxt ej 
föreligger. 

 

Figur 28: Mögeldosmodell för mätare V1, V3 och V4. 

5.4 Simuleringar Korsberga 

De variationer av simuleringar som har undersökts är inbyggnadsfuktkvot, 
tidsperiod och luftomsättning. För uppbyggnad och parametrar av Korsbergas 
konstruktion, se Tabell 4. 

5.4.1 Wufi Pro 

Simuleringar i Wufi Pro har genomförts av olika fall där tidsperioden varierar. 
Nedan redovisas och beskrivs resultatet från simuleringar där temperaturen och 
relativa fuktigheten är i förhållande till tidsperioden. 

Resultatet för simuleringar under ett och fem år visar endast det skikt som är 
mest utsatt i konstruktionen, det vill säga 0,0213 meter djup in i konstruktionen, 
räknat utifrån och in, vilket innebär i råsponten. 
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Resultatet för simuleringarna av det aktuella fallet av verkligheten visar de skikt 
som har loggats på under mätningsperioden i konstruktionen, vilket innebär 
utvändig yta, råspont, limträbalk (isoleringsskiktet lösull), det vill säga 0,0000 
meter, 0,0213 meter, och 0,3620 meter djup in i konstruktionen, räknat utifrån 
och in. Se Figur 29 för uppbyggnad av Korsberga takkonstruktion i Wufi. 

 

 

Figur 29: Takkonstruktionsmodell för Korsberg förskola [m]. 
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5.4.1.1 Simuleringar under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26 

Figur 30 visar en simulering i utvändig yta som har en låg byggfukthalt under 
perioden 2016-01-26 till 2016-03-26 där den relativ fuktigheten och 
temperaturen är beroende av tiden. Ur figuren uppnår den relativa fuktigheten ett 
högsta värde precis över 84 % och ett lägsta värde på cirka 68 %. Temperaturen 
varierar mellan -19º C och cirka 24º C. 

 

Figur 30: Simulering under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26, utvändig yta. 
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Figur 31 visar en simulering i råsont som har en låg byggfukthalt under perioden 
2016-01-26 till 2016-03-26, där den relativ fuktigheten och temperaturen är 
beroende av tiden. Ur figuren uppnår den relativa fuktigheten ett högsta värde 
precis över 93 % och ett lägsta värde 80 %. Temperaturen varierar mellan -18º C 
och cirka 22º C. I detta skikt har råsponten i simuleringarna ett begynnelsevärde 
på 80 [kg/m3] och visar ett slutligt värde på 89 [kg/m3]. 

 

 

Figur 31: Simulering under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26, råspont. 
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Figur 32 visar en simulering i lösull som har en låg byggfukthalt under perioden 
2016-01-26 till 2016-03-26 där den relativ fuktigheten och temperaturen är 
beroende av tiden. Ur figuren uppnår den relativa fuktigheten ett högsta värde 
precis över 80 % och ett lägsta värde på cirka 46 %. Temperaturen varierar 
mellan cirka 8º C och cirka 18º C. I detta skikt har lösullen i simuleringarna ett 
begynnelsevärde på 2 [kg/m3] och visar ett slutligt värde på 1 [kg/m3]. 

 

 

Figur 32: Simulering under perioden 2016-01-26 till 2016-03-26, lösull. 
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5.4.1.2 Låg byggfukt: Ett år 

Figur 33 visar en simulering i råspont som har ett lågt byggfuktvärde under ett år 
där den relativ fuktigheten och temperaturen är beroende av tiden. Ur figuren 
uppnår den relativa fuktigheten ett högsta värde precis över 95 % och ett lägsta 
värde på 30 %. Temperaturen varierar mellan -18º C och cirka 56º C. I detta 
skikt har råsponten i simuleringarna ett begynnelsevärde på 80 [kg/m3] och visar 
ett slutligt värde på 66,5 [kg/m3]. 

 

 

Figur 33: Simulering med låg byggfukt i råspont, ett år. 
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5.4.1.3 Hög byggfukt: Ett år 

Figur 34 visar en simulering i råspont som har ett högt byggfuktvärde under ett 
år där den relativ fuktigheten och temperaturen är beroende av tiden. Ur figuren 
uppnår den relativa fuktigheten ett högsta värde precis över 95 % och ett lägsta 
värde på cirka 42 %. Temperaturen varierar mellan -18º C och cirka 56º C. I 
detta skikt har råsponten i simuleringarna ett begynnelsevärde på 121 [kg/m3] 
och visar ett slutligt värde på 75 [kg/m3]. 

 

 

Figur 34: Simulering med hög byggfukt i råspont,, ett år. 
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5.4.1.4 Låg byggfukt: Fem år 

Figur 35 visar en simulering i råspont som har ett lågt byggfuktvärde under fem 
år där den relativ fuktigheten och temperaturen är beroende av tiden. Ur figuren 
uppnår den relativa fuktigheten ett högsta värde vid 95 % och ett lägsta värde på 
cirka 30 %. Temperaturen varierar mellan -18º C och cirka 56º C. I detta skikt 
har råsponten i simuleringarna ett begynnelsevärde på 80 [kg/m3] och visar ett 
slutligt värde på 66 [kg/m3]. 

 

 

Figur 35: Simulering med låg byggfukt i råspont, fem år. 
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5.4.1.5 Hög byggfukt: Fem år 

Figur 36 visar en simulering i råspont som har ett högt byggfuktvärde under fem 
år där den relativ fuktigheten och temperaturen är beroende av tiden. Ur figuren 
uppnår den relativa fuktigheten ett högsta värde precis över 97 % och ett lägsta 
värde på cirka 30 %. Temperaturen varierar mellan -18º C och cirka 56º C. I 
detta skikt har råsponten i simuleringarna ett begynnelsevärde på 121 [kg/m3] 
och visar ett slutligt värde på 66 [kg/m3]. 

 

 

Figur 36: Simulering med hög byggfukt i råspont, fem år. 

5.4.2 Wufi Bio 

Nedan redovisas och beskrivs resultatet från simuleringar i Wufi Bio som ett 
diagram. Resultatet visar hur vatteninnehållet i mögelsporerna förhåller sig med 
det kritiska vatteninnehållet i mögelsporerna över den bestämda tidsperioden. 
Detta innebär att mögelpåväxt sker om det kritiska vatteninnehållet i materialitet 
sporer överskrids. 

Resultatet för simuleringarna under ett år visar endast det skikts som är mest 
utsatt i konstruktionen, det vill säga 0,0213 meter djup in i konstruktionen, 
räknat utifrån och in, vilket innebär i råsponten. 

Trafikljus symbolen visar rött, grönt och gult ljussignal beroende på resultatet. 
Grön ljussignal innebär att det inte finns risk för mikrobiell påväxt. Gul 
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ljussignal innebär att de kan föreligga risk för mikrobiell påväxt. Röd ljussignal 
innebär att det inte finns risk för mikrobiell påväxt. 

5.4.2.1 Låg byggfukt: Ett år 

Figur 37 uppvisar en simuleringsperiod som har ett lågt byggfuktvärde under ett 
år där vatteninnehållet i sporen förhåller sig till det kritiska vatteninnehållet. Ur 
figuren överskrids inte vatteninnehållet i sporen det kritiska vatteninnehållet, det 
innebär att risk för mikrobiell påväxt ej föreligger. Figur 38 visar hur 
mögeltillväxten förhåller sig till klass och tidperiod. För ett års tidsperiod med 
låg byggfukt, så är mögeltillväxten under 40 mm. 

 

Figur 37: Simulering med låg byggfukt, ett år. 

 

Figur 38: Mögeltillväxt vid låg byggfukt [mm], ett år.  
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5.4.2.2 Hög byggfukt: Ett år 

Figur 39 uppvisar en simuleringsperiod som har ett högt byggfuktvärde under ett 
år där vatteninnehållet i sporen förhåller sig till det kritiska vatteninnehållet. Ur 
figuren överskrids inte vatteninnehållet i sporen det kritiska vatteninnehållet, 
dock ligger det i en nivå nära gränsen för att mikrobiell påväxt skall inträffa. 
Figur 40 visar hur mögeltillväxten förhåller sig till klass och tidperiod. För ett års 
tidsperiod med hög byggfukt, så är mögeltillväxten över 50 mm. 

 

 

 

Figur 39: Simulering med hög byggfukt, ett år. 

 

 

Figur 40: Mögeltillväxt vid hög byggfukt [mm], ett år.  
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6. Analys  

Simulerings- och mätningsgraferna redovisar att den relativa fuktigheten och 
temperaturen är beroende av årstiden, där temperaturförändring varierar den 
relativa fuktigheten. Låga temperaturer ger hög relativ fuktighet och höga 
temperaturer ger låg relativ fuktighet. Vid dessa förhållanden ökar risken för 
mikrobiell påväxt. Figur 4 redovisar en fördelningskurva som visar risken för 
mikrobiell påväxt vid olika temperaturer och relativa fuktighet. Enligt Figur 4 är 
risk för mikrobiell påväxt störst vid 20°C, och vid 0-8°C kan den relativa 
fuktigheten uppgå till 85-100 % utan att mikrobiell påväxt sker. Enligt en studie 
(Hukka och Viitanen 1999) är den mikrobiella påväxten större i den simulerande 
modellen än den experimentella. 

6.1 Mätningar och simuleringar 

En analys har gjorts för råsponten och isoleringen, det visar att det mest utsatta 
skiktet i takkonstruktionen vid både mätningar och simuleringar är råsponten. Se 
exempelvis Figur 10 och Figur 11. Orsaken till detta kan vara att råsponten är av 
trä och är ett organiskt material. Det kritiska fukttillståndet för trä och 
träbaserade material har en relativ fuktighet på 75-85 %. Figur 26 visar att den 
relativa fuktigheten i råsponten överstiger 75 % och uppnår 20 grader vid flera 
tillfällen, men detta innebär att risken för mikrobiell påväxt inte alltid föreligger 
då risk för mikrobiell påväxt är beroende av både tid och temperatur. 

Vid analys av Holsby förskola under tidsperioden 2016-01-26 till 2016-03-26 
visar att den relativa fuktigheten i råsponten ligger mellan 80-90 % för 
mätningar, se Figur 10 och 50-65 % för simuleringar, se Figur 15. En analys har 
även gjorts för Korsberga förskola där den relativa fuktigheten i råsponten visar 
ett värde mellan 70-85% för mätningar, se Figur 26 och för simuleringar ökar 
den relativa fuktigheten från 80 % till 90 %, se Figur 31. 

Vid analys av mätningarna och simuleringarna visar sig den mikrobiella 
påväxten i takkonstruktionerna vara större i Wufi Bio än i mögeldosmodellen. 
Detta överensstämmer med Hukka och Viitanens studie (1999). 

6.2 Mätningar  

Av de mätningarna som har loggats på utvändig yta för båda förskolor, visar att 
den relativa fuktigheten och temperaturen är identiska vid lägsta och högsta 
värdet. Detta bekräftar att mätningarna har genomförts under samma tidsperiod 
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och har samma klimatdata, det vill säga att konstruktionerna befinner sig i 
samma stad och utfört under samma tidsintervall. 

De mätningar som har loggats i råspont för Holsby, se Figur 10, visar att det inte 
sker större variationer i temperatur och relativ fuktighet. Däremot visar 
mätningarna för Korsberga, se Figur 26, att det blir variationer i temperatur och 
relativ fuktighet under mitten av marsmånad. Den relativa fuktigheten ligger på 
75-85 % i råsponten för Holsby medan den relativa fuktigheten ligger på 80-90 
% framtill mitten av mars för Korsberga, därefter sjunker den och ligger på ett 
värde 60-80 %. Temperaturvariationer beror på att utomhusklimatet blir varmare. 

De mätningar som har loggats i lösullen för Holsby, se Figur 11, visar att 
temperaturen skiftar konstant och ligger över 0° samt har en relativ fuktighet på 
55-65 %. Mätningar för Korsberga, se Figur 27, visar att temperaturen varierar 
mellan 0-10 °C, dock når den även minus grader under flera tillfällen. Den 
relativa fuktigheten för Korsberga ligger på 90-96 % i råsponten och sjunker 
kraftigt till 70 % under perioden 19 mars till den 26 mars. 

En av de viktigaste orsakerna till att det skiljer sig mellan Korsberga och Holsby 
är att Holsbys takkonstruktion är byggd lufttätare och har mer isolering. Den låga 
relativa fuktigheten i Holsbys takkonstruktion kan bero på låg byggfukt och 
fukthanteringen, då konstruktionen kan ha torkats ut vid produktionen. Den 
relativa fuktigheten och temperaturen är någorlunda identiska för Holsby i 
råsponten och för Korsberga i lösullen, se Figur 10 och Figur 27 trots att det inte 
är i samma materialskikt. Detta visar att temperaturen blir varmare desto längre 
in i en säkerhetsprojekterad konstruktion. 

6.2.1 Mögeldosmodell 

Resultatet från mögeldosmodellen för Holsby och Korsberga förskola överstiger 
inte en nivå över bedömningsskalan 1, vilket innebär att konstruktionen inte 
föreligger i risk för mikrobiell påväxt. En orsak till detta kan vara kort tidsperiod 
från loggningar, vilket har begränsat tidsintervallet. En längre tidsintervall krävs 
för att kunna se om det sker mikrobiell påväxt. 

För Holsby förskola ligger alla mätvärden under 0,20 på bedömningsskalan och 
för Korsberga förskola ligger alla mätvärden under 0,30. Det är större risk för 
mikrobiell påväxt för Korsbergas takkonstruktion eftersom mikrobiell påväxt 
sker gradvis och är beroende av flertal faktorer. De viktigaste faktorerna är 
temperaturen och den relativa fuktigheten. Desto längre in i konstruktionen, 
utifrån och in, är temperaturen för Holsby förskola varmare jämfört med 
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Korsberga. Detta tyder på att konstruktionen är lufttätare och är mer isolerad. En 
lufttätare och välisolerad konstruktion ger en lägre relativ fuktighet, detta kan ses 
i Figur 11, dock kan detta bero även på att Holsby är säkerhetsprojekterad vilket 
innebär att konstruktionen har torkats ut. De kan finnas andra faktorer som ökar 
risken för mikrobiell påväxt som struktur, typ av underlag samt fukttillståndets 
varaktighet. 

6.3 Simuleringar 

6.3.1 Wufi Pro 

Vid analys av simulering ger graferna en stor variation av den relativa 
fuktigheten för Holsby och Korsberga vid byggnationsskedet. Byggfuktshalten 
antas till 50 % för Holsby och 80 % för Korsberga vid låg byggfukt samt 
fuktsäkerhetsprojektering. Variationerna visar att efter en längre tidsperiod 
sammanfaller den relativa fuktigheten i råsponten på samma nivå, det vill säga 
en relativ fuktighet på 83 % för båda konstruktionerna. Detta kan förekomma i 
Figur 19 och Figur 35. Resultatet av simuleringarna kan bero på flera faktorer, 
som exempelvis ett antagande av byggfuktshalt, konstruktionens uppbyggnad, 
ventilation och fukttransport. 

Orsaken till att den relativa fuktigheten för både konstruktionerna blir ungefär 
samma efter en längre tidsperiod, kan vara på grund av att ånghalten i materialets 
porer går i jämvikt med den relativa fuktigheten i omgivningen. Detta kan även 
observeras för simuleringar av hög byggfukt för Korsberga, se Figur 36 då det 
har antagits en relativ fuktighet på 95 %. Efter en längre tidsperiod sjunker den 
relativa fuktigheten till 80-84 % i konstruktionen. 

Eftersom Holsby förskolas takkonstruktion är oventilerad har det resulterat till 
att byggfukthalten inte torkar ut tillräckligt, det vill säga inbyggnadsfukten 
stannar kvar i luftspalten. Detta medför att fukten transporteras till närliggande 
skikt, vilket innebär i råsponten och isoleringen. I varje simuleringsfall för 
Holsby vid låg- och hög byggfukt beträffar detta tydligt i råspontsskikt. 

En ytterligare tolkning av resultatet kan förklaras hos simuleringar för låg 
byggfukt för Korsberga. I början av tidsperioden har den relativa fuktigheten 
antagits till 80 % och efter en längre tidsperiod blir den relativa fuktigheten 
ungefär samma, se Figur 35. Detta beror på att Korsberga är ventilerad, det vill 
säga den fuktiga utomhusluften tas in i luftspalten till följd av ökad relativ 
fuktighet. Därmed kan risk för mikrobiell påväxt föreligga då uttorkningen inte 
sker. 
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6.3.2 Wufi Bio 

Figur 37 visar en stimuleringsperiod som har ett lågt byggfuktsvärde under 1 år, 
där resultatet från Wufi Bio visar grönt. Detta innebär att vatteninnehållet i poren 
inte överskrids, det vill säga att det inte föreligger någon risk för mikrobiell 
påväxt. Dock finns det en större risk för mikrobiell påväxt vid hög byggfukt 
under ett år, se Figur 39, där resultatet visar gult. Detta kan bero att det har 
antagits ett för lågt byggfuktsvärde både vid låg och hög byggfukt. 
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7. Diskussion

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Mätningar 

Genom mätdata från verkliga mätningar fås värden som är realistiska och 
korrekta i jämförelse med simuleringar. Den relativa fuktigheten vid utvändig yta 
för Holsby takkonstruktion förhåller sig till ett värde mellan 90-95 % och för 
Korsberga ligger det konstant mellan 95-100 %. Denna skillnad kan bero på att 
takkonstruktionernas exponeringsriktning skiljer sig åt. Enligt teorin ska den 
relativa fuktigheten för Korsberga vara lägre eftersom konstruktionen ligger åt 
väst och ett högre värde för Holsby då denna takkonstruktion ligger åt norr. 
Norr och väst placeringen påverkar inte utgivarna i sig eftersom dessa hänger 
under ett takutsprång. Placeringen påverkar hur mycket solljus som infiltreras på 
själva takytorna och därmed råsponten, som är beroende på var den är placering i 
konstruktionen. Denna faktor enligt teorin måste uteslutas eftersom det inte 
stämmer in med verkligheten, då det finns även andra faktorer till vad detta kan 
bero på.   

7.1.2 Simuleringar 

Det finns flera faktorer som kan påverka resultatet i simuleringarna. Indata i 
Wufi Pro har i vissa fall antagits på grund av kort tisintervall och brist på exakta 
värden. Vid simuleringar har klimatdata för Växjö använts istället för Vetlanda. 
Detta medför att skillnader förekommer i klimatet. Klimatfilen anger ett 
normalår, vilket medför att normalåret inte stämmer med det verkliga klimatet, 
detta leder till att resultatet blir annorlunda i jämförelse med verkligheten. 

Byggnadsmaterial och dess uppbyggnad skiljer sig åt gällande tekniska 
egenskaper i praktiken. Vid simuleringar har material med liknande egenskaper 
används i Wufi Pro då identiska material inte fanns inlagda i programmet. 
Resultatet kan därmed påverkas. I simuleringarna kan variationer av RF i varje 
skikt på olika djup synas, detta är inte möjligt att mäta i verkligheten. 

Vid simuleringar för ventilerad takkonstruktion har en luftomsättning på 10 
oms/h i luftspalt antagits. Detta medför att luftomsättningen vid simuleringarna 
inte är detsamma som verkligheten. Anledningen till att luftomsättningen i 
luftspalten antagits är på grund av att det inte finns en vetenskaplig forskning 
kring hur stor luftomsättning det skall vara. Värdet som har antagits är utifrån 
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den luftomsättning som har forskats fram för väggkonstruktion. Detta är en 
viktig faktor och därmed kan orsaka att simuleringarnas resultat skiljer sig mot 
de verkliga mätningarna. 

En annan faktor som kan vara avgörande för resultatet är hur stort värde det har 
antagits vid låg och hög byggfukt för takkonstruktionerna vid simuleringarna. 
För Korsbergas takkonstruktion har det antagits en relativ fuktighet på 95 % vid 
hög byggfukt. Efter en längre tidsperiod sjunker den relativa fuktigheten till 80-
85 % i konstruktionen. Detta innebär att ett för högt värde har antagits. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultaten från de verkliga mätningarna är mest trovärdiga i jämförelse med 
simuleringarna, därmed skall simuleringar endast finnas till hands för att kunna 
göra en jämförelse av de verkliga mätningar och bygga upp en modell för att se 
hur fukt transporterar sig i byggnationer i framtiden. 

Eftersom resultatet läses av och uppskattas från ett diagram, kan värden antingen 
överskattas eller underskattas. Det är viktigt att få fram ett så korrekt värde som 
möjligt för att kunna avgöra och jämföra verkliga mätningar med simuleringar 
samt att kunna dra en slutsats om hur känslig konstruktionen är. 

På grund av det korta tidsintervallet för de verkliga mätningarna, så ger resultatet 
en missvisande bild om hur stor risk det föreligger exempelvis för mikrobiell 
påväxt. 

Att Holsby har mer isolering för att få en så lufttät konstruktion som möjligt, kan 
leda till att det blir högre temperatur inne i konstruktionen och ett lägre värde av 
den relativa fuktigheten. Enligt simuleringar i råsponten från de aktuella fallen 
stämmer detta, dock så är temperaturen inte så hög i jämförelse med Korsberga 
och den relativa fuktigheten är lägre i simuleringarna för Holsby än Korsberga. 
Simuleringarna visar också att den relativa fuktigheten avviker att stiga efter en 
kort tidsperiod. Att jämföra simuleringarna med de verkliga mätningarna i detta 
fall är omöjligt då den korta tidsperioden för de verkliga mätningarna inte ger ett 
resultat att kunna jämföra med. 

7.3 Framtida studier 

Mer vetenskaplig forskning kring luftomsättning i luftspalt för 
parallelltakkonstruktioner är viktigt för att kunna göra relevanta modeller. 
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Utveckling av programmet Wufi Pro och Wufi Bio är viktigt för att i framtiden 
kunna få chansen att kunna göra bättre simuleringar. 

Det hade varit intressant att utföra en uppföljning av en längre tidsperiod för de 
studerande objekten för att sedan utifrån samlad mätvärden kunna dra slutsatsen 
om risk föreligger för mikrobiell påväxt. 

I framtiden bör det diskuteras om råspont är ett lämpligt material i 
takkonstruktioner då det är framvisat att det är det mest utsatta skiktet. Därmed 
bör materialet utvecklas för att kunna motstå mikrobiell påväxt.  
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8. Slutsatser  

Det är viktigt att hantera och kontrollera byggkonstruktionen på ett fuktsäkert 
sätt redan vid tidigt skede för att undvika framtida miljöproblem. Detta kan göras 
genom att välja konstruktionslösningar som är beprövade och som är 
fuktsäkerhetsprojekterade. 

Resultaten från mätningar och simuleringar för parallelltakkonstruktionerna visar 
att temperaturen utomhus har stor inverkan på konstruktionen. För att kunna 
konstatera att en konstruktion ligger i riskzon för mikrobiell påväxt behöver 
mätningar göras under en längre tidsperiod. 

Enligt simuleringarna konstateras det att den relativa fuktigheten för en 
oventilerad takkonstruktion efter en längre tidsperiod ligger på samma nivå som 
för en ventilerad takkonstruktion. Det kan bero på att simuleringarna inte är 
relevanta då Wufi utesluter en del faktorer som har en stor inverkan på resultatet.  

Oavsett vad resultateten från mätningar och simuleringar visar skall 
takkonstruktioner forskas vidare för att kunna ha underlag för framtida studier.  
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Bilaga 1: Holsby, Ritning A-40.2-002, Sektion D-H 

Bilaga 2: Korsberga, Ritning A-20.2-102, Sektion C och D 

Bilaga 3: Planritning med takdisponering för Holsby förskola 

Bilaga 4: Fuktkontroll 9 Holsby förskola 

Bilaga 5: Fuktkontroll 8 Holsby förskola 

Bilaga 6: Planritning med takdisponering för Korsberga förskola 

Bilaga 7: Mätinstrument i en takkonstruktion 

Bilaga 8: Gatewayenhet i en takkonstruktion 
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Bilaga 1: Holsby Ritning A-40.2-002, Sektion D-H 
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Bilaga 2: Korsberga Ritning K20.2-102, Sektion C OCH H 
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Bilaga 3: Planritning med takdisponering för Holsby förskola 

Den lilamarkerade ytan visar den del av taket som är parallelltak. 

 
  





(Kursiverad text är förra fuktkontrollens 
anmärkning)



(Kursiverad text är förra fuktkontrollens 
anmärkning)



(Kursiverad text är förra fuktkontrollens 
anmärkning)



(Kursiverad text är förra fuktkontrollens 
anmärkning)



(Kursiverad text är förra fuktkontrollens 
anmärkning)

Specifika kontroller

Övrigt och nästa fuktkontroll



(Kursiverad text är förra fuktkontrollens 
anmärkning)







Foto 1, ej skyddad isolering   Foto 2, trämaterial ligger oskyddat nära marken.



Foto 3, missfärgat trämaterial.    Foto 4, bör renslipas.





(Kursiverad text är förra fuktkontrollens 
anmärkning)



(Kursiverad text är förra fuktkontrollens 
anmärkning)



(Kursiverad text är förra fuktkontrollens 
anmärkning)



(Kursiverad text är förra fuktkontrollens 
anmärkning)



(Kursiverad text är förra fuktkontrollens 
anmärkning)

Specifika kontroller

Övrigt och nästa fuktkontroll



(Kursiverad text är förra fuktkontrollens 
anmärkning)



Foto 1, ej skyddad isolering   Foto 2, inläckage från ”nya” betongplattan



Foto 3, takläckage   Foto 4, reglar på syllen, ej ok då syll inte är kontrollerad ännu.












