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Sammanfattning 
Utifrån en miljösynpunkt är det viktigt att minimera brukandet av icke förnybara 
material i byggbranschen. Material som används i badrum är typiskt icke förnybara 
och därför undersöks i denna studie möjligheten att använda korslimmat 
konstruktionsträ (KL-trä) utan fuktspärr i olika badrumsmiljöer. Metoden är i 
huvudsak baserad på användandet av datorprogrammet WUFI som beräknar och 
simulerar fukt- och temperaturvariationer inuti väggkonstruktioner under givna yttre 
fukt och temperaturförhållanden. WUFI står för Wärme Und Feuchte Instationär, 
som betyder värme- och fuktskiftningar.  

Klimatfilerna som används som input till datorprogrammet är skapade från 
fuktmätningar som har utförts i denna studie. Baserat på den uppmätta 
fuktvariationen i de studerade badrummen beräknades minsta möjliga 
isoleringstjocklek i ytterväggskonstruktionen fram som i denna studie används som 
ett referenstillstånd att jämföra olika simuleringsresultat mot. I fortsatta simuleringar 
används därefter två olika väggkonstruktioner, en med diffusionsspärr och en utan. 
Väggkonstruktionen utan diffusionsspärr används sedan i fem olika klimatfall där 
fuktexponering varierar.  

Resultatet visar att när det yttersta skiktet (exponerat mot inneklimatet) i KL-
trästommen utsätts för höga relativa fuktigheter under en längre tid medför hög risk 
för nedbrytning. En ytskiktssimulering genomförs för att se hur tätt ett 
ytskiktsmaterial behöver vara för att hindra den relativa fuktigheten från att stiga för 
högt i det yttersta skiktet av den underliggande trästommen. Resultatet visar att en tio 
mm tjock skiva med plywoods egenskaper i diffusionstäthet mot vattenånga är 
tillräckliga för att skydda KL-träet mot höga fuktnivåer.   
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Summary 
From an environmental point of view, it is important to minimize the use of non-
renewable materials in the building industry. Materials used in bathrooms are 
typically non-renewable, therefore this study investigates the possibility of the use of 
a framework consisting of cross-laminated timber (CLT) in bathroom environments 
without using a vapour barrier. The method is mainly based on the use of the 
computer program WUFI. WUFI is a software that calculates moisture and 
temperature variations inside wall constructions under given external humidity and 
temperature conditions. WUFI stands for Wärme Und Feuchte Instationär, which 
means heat and moisture variations.  

The climate files used as input to the computer program are created from a moisture 
study that has been carried out in this study. Based on the measured moisture 
variations in the studied bathrooms, the minimum insulation thickness in the outer 
wall construction was calculated in order to use in further calculations. The study is 
then carried out with two different wall constructions, one with a vapour barrier and 
one without. The wall construction without diffusion barrier is then used in five 
different climate cases where the moisture exposure varies.  

The result shows that the outmost layer (exposed to indoor climate) of the CLT 
framework is exposed to high relative humidity for a long period of time causing a 
high risk of degradation. A surface simulation is performed to see how dense a 
surface material needs to be in order to prevent relative humidity from rising too high 
in the outermost layer of the underlying wood framework. The result shows that a 10 
mm thick board with plywood's water vapour diffusion resistance is sufficient 
enough to protect the CLT from high moisture levels. 
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Abstract 
Denna fuktstudie handlar om användandet av diffusionsspärr i väggkonstruktioner i 
anslutning till badrumsmiljöer med KL-trä som stomme. Metoden som används är 
datorprogrammet WUFI, som beräknar värme- och fukttransport genom Fourier’s 
lag, Fick’s lag och Darcy’s andra lag. Indata till programmet är skapad genom 
mätningar av verkliga badrumsklimats variationer. Resultat från simulering visar att 
KL-trästommen riskerar mögelangrepp om inget ytterligare ytskikt finns applicerad 
på insidan av KL-trästommen. En ytskiktssimulering genomförs som visar att ett 
ytskiktsmaterial med en viss diffusionstäthet måste appliceras på KL-träytan för att 
undvika fuktrisknivåer inuti konstruktionen.  

 

Nyckelord: CLT, KL-trä, Korslimmad trästomme, Fukt, Badrum, Fuktspärr, 
Diffusionsspärr, WUFI, Torparängen. 
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1   Introduktion 
Under det senaste årtiondet har medvetandet kring miljön och oron för 
effekterna av människans påverkan på klimat och naturresurser ökat (Wang 
et al, 2014). Detta bidrar till att många företag tänker på fördelarna med nya 
koncept, såsom miljömedveten marknadsföring, lean-tänkande och 
företagens sociala ansvar.  

Den svenska byggsektorn släpper ut lika mycket koldioxid som alla Sveriges 
personbilar (IVA, 2014). Detta innebär att utsläppen och materialvalen som 
görs inom byggindustrin blir otroligt viktiga. Användning av materialet trä 
blir en viktig komponent i problematiken då det är det enda förnybara 
byggmaterialet som finns på marknaden idag (Svenskt trä, 2017). Det finns 
dock motstånd i att använda organiska material i byggnader då det anses 
vara mindre hållbart ur en hållfasthetssynpunkt än andra typer av material, 
som betong och stål (Markström et al, 2016). De organiska materialen anses 
också vara för kostsamma men även att användandet av trä är förknippat 
med risker för röta och fuktskador som i vissa fall bidrar till att byggsektorn 
väljer bort det som konstruktionsmaterial. 

I Småland finns en tradition att konstruera i trä, traditionen utökades när 
lagen som förbjöd träkonstruktioner med fler än två våningar lyftes på 1990-
talet (Wibroe, 2016). I Växjö kommun har man tagit till sig traditionen och 
tänjt på gränserna. Man startade år 1992 med äldreboendet Kvarngården i tre 
våningar och fortsatte år 1997 med flerbostadshuset Wälludden i fem 
våningar, som då var Sveriges högsta träbyggnad. Efter detta byggdes år 
2008 Limnologen i åtta våningar och på senare år har även idrottsarenor 
byggts i Växjö. I samband med uppförandet av ovan nämnda projekt 
beslutade kommunen att man ska uppmuntra byggande i trä ytterligare, då 
det är en förnybar produkt, genom att besluta att innan år 2020 skall hälften 
av beståndet inom kommunen byggas i trä.  

Efter beslutet att uppmuntra användandet av trä har olika massivträstommar 
börjat att användas i Växjö. Bland annat massivträstommar gjorda av 
korslimmat trä. Korslimmat trä, även kallat KL-trä, besitter många fördelar 
som konstruktionsmaterial. KL-trä har strukturella fördelar men också 
miljöperspektivet med ett förnybart material samt den höga 
prefabriceringsgraden (Stürzenbecher et al, 2010). KL-trä stommar är 
relativt diffusionstäta och fuktbuffrande och används i vissa konstruktioner 
utan plastfolie på konstruktionens insida. I denna typ av konstruktion tätar 
man normalt med tejp i skarvar mellan elementen för att göra huset lufttätt 
men också för att undvika läckage av fukt in i konstruktionen i dessa delar. I 
denna studie undersöks huruvida KL-trä konstruktioner fungerar i ett 
fukthänseende i badrumsmiljöer. 
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1.1   Bakgrund och problembeskrivning 

En nackdel med trä i konstruktioner är nedbrytning av det organiska 
materialet. Nedbrytningen sker i de flesta fall i samband med fukt i 
byggnadsdelar (Sandin, 2011). Med fukt tillkommer även risk för tillväxt av 
olika svamparter. En av dessa svamparter är röta, som bryter ner träfibrerna i 
konstruktionen vilket bland annat bidrar till en reducering av hållfastheten 
(Burström, 2007). En annan risk med fukt i trä är att materialet kan krympa 
eller svälla beroende på dess hygroskopiska egenskaper som i sin tur också 
kan leda till en reducering av hållfastheten (Silva et al, 2016). De 
hygroskopiska egenskaperna hos trä varierar mellan träslag, men varierar 
också mellan olika typer av massivträkonstruktioner. KL-trä har en 
begränsad formförändring i jämförelse med konstruktionsträ på grund av sin 
korsvisa uppbyggnad. 

Uppskattningsvis sker 60 % av hushållens vattenförbrukning i bostädernas 
våtrum (Länsförsäkringar, 2016). Vid installering av fuktspärr i våtrum finns 
det många krav, speciellt vid brunnar och skarvar (Golvbranschens 
Våtrumskontroll, 2016). Trots dessa krav finns det många fall då fuktspärrar 
har installerats inkorrekt och därmed tappat sin effektivitet. Det fanns år 
2009 skador på två tredjedelar av Sveriges byggnader, majoriteten på grund 
av fukt (Boverket, 2009).  

Fuktproblem i byggnader och speciellt i våtutrymmen är av central betydelse 
vad avser ekonomiska och miljömässiga aspekter som inkluderar 
människors hälsa. Denna studie behandlar därför frågeställningen om 
fuktspärr i badrum är nödvändigt vid en korslimmad massivträstomme (KL-
trä). Relevant är även att se om ett ytskikt är nödvändigt om fuktkrav ställs 
på stommen och hur tätt detta ytskikt behöver vara.  

1.2   Mål och Syfte 

Målet med projektet är att ta reda på hur fukt beter sig i en massivträstomme 
av korslimmat trä utan fuktspärr då stommen är placerad vid ett badrum.   

Syftet är att visa hur fukt beter sig i en massivträkonstruktion av korslimmat 
trä utan fuktspärr och att undersöka om korslimmat trä kan ersätta en 
fuktspärr i badrum.  

1.3   Avgränsningar 

Rapporten avgränsas till att studera en ytterväggskonstruktion av KL-trä i 
badrumsmiljö. Materialet studeras inte i direkt vattenkontakt, utan är 
begränsat till exponering av luftburen fukt. I studien undersöks inte 
betydelsen av ventilation i våtrum. 
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2   Teoretiska utgångspunkter 

2.1   Beteckningar 

Nedan följer en lista på centrala fukttekniska begrepp som är viktiga för 
förståelsen av det vidare innehållet i rapporten. 
_____________________________________________________________ 
Absorption - När ett materials fuktkvot ökar. 
Anisotropi – När ett material har olika fysikaliska egenskaper i olika 
riktningar. 
Desorption - När ett material torkar ut. 
Diffusion - Vattenmolekyler rör sig från områden med hög ånghalt till 
områden med låg ånghalt. 
Fukthalt - Mått på hur många kilogram vatten det finns per kubikmeter 
material. 
Fuktkvot - Förhållandet mellan fuktinnehållet i kilogram och mängden torrt 
material i kilogram.  
Fuktskydd - Samlingsnamn för olika typer av material med syfte att minska 
eller stoppa fuktvandring. 
Fuktspärr - Ett skikt som ska hindra skadlig ångtransport/diffusion, 
ångkonvektion samt kapillärsugning. Skiktet kan bestå av exempelvis 
plastfolie eller luftspaltbildande skivor.  
Hygroskopi - Är den egenskap hos vissa ämnen eller material att kunna ta 
upp vatten från till exempel luften. 
Kapillärsugning - Fukttransport i vätskefas där uppsugning sker på grund 
av undertryck. 
Konvektion - Vattenånga som rör på sig genom temperaturdifferenser i luft. 
Mättnadsånghalt - Den maximala mängden vattenånga som luften kan 
bära. 
Relativ fuktighet - Anger förhållandet mellan faktisk ånghalt och 
mättnadsånghalt för aktuell temperatur. 
Skrymdensitet - Materialets densitet inklusive porvolym.  
Sorptionskurva - Beskriver sambandet mellan fukthalten i ett material och 
relativ fuktighet.  
Ånggenomgångsmotstånd - Ett materials benägenhet att motstå vattenånga.  
_____________________________________________________________ 
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2.2   Våtrum  

Definitionen av våtrum är ett utrymme som utsätts för vattenspolning, 
vattenspill eller utläckande vatten (BBR, 2017), därför skall detta utrymme 
ha ett tätskikt som inte släpper igenom vatten. Ett våtrum kan vara 
utrymmen där vattenberedare finns men även tvättstugor och toaletter. 
Väggar som skall utsättas för hög relativ fuktighet (RF) kräver endast ett 
vattenavvisande ytskikt. Trots detta är vart tredje våtrum i småhus i Sverige 
drabbade av fukt och vattenskador (Anticimex, 2016). 

2.2.1   Regler 

För att utforma ett badrum idag ska vissa metoder och krav följas, dessa 
återfinns i BBR (BBR, 2017). Golv och väggar i ett våtrum som utsättas för 
vattenspolning eller vattenspill ska ha ett vattentätt skikt som är beständigt. 
Detta skikt ska förhindra att fukt sprider sig till bakomliggande 
byggnadsdelar som ej tål fukt och kan ta skada. De vattentäta skikten har i 
sin tur också krav, de ska tåla vibrationer från utrustning i rummet, tåla 
temperaturvariationer och inte släppa igenom fukt. Skarvar mellan 
fuktspärrar måste vara vattentäta. 

Kondensvatten eller hög luftfuktighet kan ha en negativ effekt på golv, tak 
och väggar i badrum och för att förhindra detta installeras ett 
vattenavvisande skikt. Ett vattenavvisande skikt är ett skikt där fukten rinner 
av lätt, det finns dock inga krav på vattenbeständighet. I bad och duschrum 
finns kravet att vattentäta skikt skall finnas på golv och väggar medan övriga 
delar av rummet endast ska ha ett vattenavvisande skikt. Det finns även 
regler när det finns risk för att vatten kan rinna ut på golvet, då krävs det att 
golvmaterialet är uppvikt en bit upp på väggen. 

I våtrum finns det flera olika möjligheter för väggbeklädnad 
(Golvbranschens Våtrumskontroll, 2016). Beroende på vilket val av 
väggbeklädnad som görs, måste detta ingå i ett system som ställer krav på 
underlagets utformning samt installering. Det finns organisationer inom 
branschen som har utformat detaljerade rekommendationer för hur våtrum 
ska konstrueras beroende på materialval. Dessa regler är till för att uppfylla 
Boverkets byggregler samt att tillgodose hantverkare med information eller 
instruktioner för produkter där företaget är representerad.  

Det finns även en begränsning på hur hög den RF får vara inuti 
konstruktioner. Denna begränsning beror på materialets egenskaper och den 
omgivande miljön. Dock kan en RF på 75 % användas då vissa materials 
kritiska tillstånd inte är väl undersökta och dokumenterade. De material som 
skall nyttjas som väggytskikt i ett badrum har även krav på sitt 
ånggenomgångsmotstånd. Detta vattentäta skikt skall ha ett 
ånggenomgångsmotstånd som är större än 1 x 106 s/m. 
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Våtrum har idag samma krav på ventilation som resterande delar av en 
bostad (BBR, 2016). Kravet ligger på en luftomsättning på 0.35 l/s och m2 
när någon vistas i bostaden.  

2.2.2   Våtzoner 

Beroende på vattenexponering och fuktbelastning delas ett våtutrymme in i 
två zoner, zon 1 och zon 2 (Golvbranschens Våtrumskontroll, 2016). Våtzon 
1 täcker de mest utsatta partierna där risk för skada på grund av fukt är 
mycket hög. I denna våtzon ingår väggytor vid dusch, badkar eller 
motsvarande samt en meter utanför detta område. Om en yttervägg är en del 
av våtzon 1 ingår även hela ytterväggen i denna zon. Hela golvytan ingår i 
våtzon 1. Våtzon 2 täcker väggytor samt tak där direkt vattenexponering ej 
sker frekvent. Exempel på våtzoner ses i Figur 2.1. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 2.1: Våtzoner (Golvbranschens Våtrumskontroll, 2015). 

2.2.3   Våtrum idag  

Sedan många år tillbaka har det funnits krav och regler för hur badrum skall 
konstrueras (Anticimex, 2011). Det senaste decenniet används badrum 
annorlunda än tidigare vilket har bidragit till att kraven för nybyggnation av 
badrum och renovering av badrum har ändrats. I äldre badrum finns det ofta 
ett badkar som inte riskerar fuktskador på samma sätt som en dusch gör. En 
dusch utsätter både vägg och golv för direkt vattenexponering vilket innebär 
att kraven för de vattentäta skikten är högre. Även nya tekniker och material 
har tillkommit på marknaden för att fuktskador i badrum skall minimeras.  

En väggkonstruktion i våtrum är uppbyggd av flera material och produkter 
som alla har en viktig del i badrummets funktion och beständighet 



6 
Lagerblad & Nilsson Malmqvist 

(Boverket, 2017). Ett typiskt våtrum idag innehåller ett tätt ytskikt i form av 
kakel eller plastmatta som fästs med lim eller fog på en våtrumsskiva. För 
exempel på en våtrumsvägg se Figur 2.2. 

 
 

 
 
 

 

 

Figur 2.2: Väggkonstruktion med limmad plastmatta/kakel/klinker. 

Idag är det normalt med en RF på 30-40 % inomhus (Bejrum & Grennberg, 
2003). RF får dock ej vara utanför intervallet 20-60 % för att 
inomhusklimatet ska ha en god luftkvalitet. Detta värde är ett snitt i 
inomhusklimatet. 

2.3   Fukt  

2.3.1   Allmänt om fukt 

Fukt är huvudorsak till skador på byggnadsdelar (Sandin, 2010). Fukt kan 
orsaka många olika typer av skador, som bland annat mögelangrepp, 
reducering i hållfasthet och försämrad värmeisolering. Dock är ett visst 
fuktinnehåll oundvikligt för alla material som är porösa (Burström, 2007). 
Det är vid högre fukthalter som risker förekommer, för trä börjar riskerna för 
röta och mögel redan vid en RF på 70 %. En högre RF än 70 % bidrar till 
större risker. Riskerna är även tidsberoende och blir högre med längre 
exponeringstider. RF beror av aktuell temperatur och fukthalt, se Ekvation 
2.1 nedan. 

 

där 

Φ är relativ fuktighet [%] 
v är verklig ånghalt [kg/m3] 
vs är mättnadsånghalt [kg/m3] 

𝛷 =
𝑣
𝑣$

 
                                         (2.1) 
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2.3.2   Fukttransport 

Fukttransport sker i framförallt genom diffusion, konvektion och 
kapillärsugning (Burström, 2007). I praktiken är det i normala fall diffusion 
och kapillärsugning som förekommer, särskiljning mellan dessa två är svår. 
Fuktkonvektion och diffusion innebär fukttransport när vatten är i ångfas. 
Skillnaden mellan dessa två är att fuktkonvektion innebär att luften rör sig 
och tar med sitt innehåll av vattenånga, medan diffusion innebär att 
vattenmolekylerna förflyttar sig till ett område med lägre ånghalt. 

När vatten befinner sig i mindre homogena porutrymmen inuti ett material 
påverkas vattenmolekylerna av den krökta vattenytan men även av väggarna 
inne i materialet och en dragkraft uppstår. Detta fenomen kallas 
kapillärsugning. I praktiken är porerna i trä ej homogena, dock kan 
slutsatsen dras att vattnet beter sig likvärdigt.  

Fukt i olika delar av en väggkonstruktion beror inte bara på fukttransporten, 
utan även på temperaturer (Sandin, 2010). Desto högre temperatur, desto 
mer vattenånga kan luften bära. Detta innebär att när temperaturen sjunker 
sänks mättnadsånghalten och om den aktuella ånghalten är högre än den nya 
mättnadsånghalten kommer resterande vattenånga att kondensera. Dagens 
ytterväggar konstrueras så att detta fenomen inte ska förekomma. I Figur 2.3 
redovisas hur temperaturen sjunker från insidan till utsidan i en 
väggkonstruktion. T’ representerar inomhustemperaturen, medans T’’ 
representerar utomhustemperaturen. De olika konstanterna som innehåller R 
visar att de olika skikten har olika egenskaper, vilket gör att temperaturen 
sjunker olika mycket i skikten.  

 
 

 
Figur 2.3: Temperaturfördelning i skikt i vägg.  
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Det finns två teorier som berör fukttransport som används i denna studie. 
Den ena är Fick’s första lag (Nationalencyklopedin 1, 2017), som säger att 
flödet för diffusion är proportionellt mot koncentrationsgradienten för ämnet 
i fråga. Se Ekvation 2.2 nedan.  

 

𝑔& = −𝐷
𝑑𝑣
𝑑𝑥 

                                             (2.2) 

där 
𝑔&  är fuktflödestätheten [kg/(m2∙s)] 
D  är diffusionskoefficienten [m2/s] 
v är koncentrationen  

Den andra är Darcy’s lag (Nationalencyklopedin 2, 2017) som avser en 
vätska eller gas som trycks genom ett poröst material. Lagen säger att 
strömningshastighet är proportionell mot kvoten av tryckfall och den mot 
tryckfallet svarande sträckan i mediet. Se Ekvation 2.3 nedan. 

 

 

𝑔, =
𝑘,
η
∙
𝑑𝑃
𝑑𝑥 

 
                                                 (2.3) 

där  
𝑔, är fuktflöde [Pa]  
kp är permeabilitetskoefficienten [kg/m] 
η är vattnets dynamiska viskositet [Pa∙s] 
P är vattentryck [Pa] 

Ett relevant begrepp för ökad förståelse i studien är diffusionsmotstånd för 
vattenånga, µ, som är en koefficient där genomsläppligheten minskar desto 
högre värdet blir (Kraus, 1996). Koefficienten är enhetslös där förhållandet 
mellan det aktuella materialets diffusionsmotstånd jämförs med luftens 
diffusionsmotstånd. 

Ett annat begrepp är ånggenomsläpplighetskoefficienten, δ, som beskriver 
egenskapen hos ett material att släppa igenom fukt (Sandin, 2010). Men 
även ånggenomsläppligheten, Z, som beskriver motståndet för fukten i ett 
material. Ekvationen för denna kan ses nedan i Ekvation 2.4.  
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𝑍 =
𝑑
δ 

 
                                                 (2.4) 

 
där 
Z är ånggenomgångsmotståndet [s/m] 
d är konstruktionens tjocklek [m] 
δ är ånggenomsläpplighetskoefficienten [m2/s] 

 

2.3.3   Fukt i trä 

Fuktkvoten i trä påverkar materialet på olika sätt (Burström, 2007). 
Nyavverkat trä har en fuktkvot på 30-50 % i kärnan och 130-150 % i 
splinten. Dock är träet inte vattenmättat utan kan fortsätta att ta upp vatten. 
När veden sedan torkar ut försvinner först det fria vattnet i cellhålrum och 
till sist från cellväggar. I Figur 2.4 nedan visas materialets celluppbyggnad 
med cellhålrum och cellväggar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2.4: Cellhålrum och cellväggar i trä (Burström, 2007). 

Trä består av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Dessa tre beståndsdelar är 
uppbyggda av kol-, syre- och vätemolekyler. Molekylerna har en stor 
förmåga att binda vatten. Detta betyder att trä i jämförelse med andra 
byggmaterial har en stor kapacitet att binda vatten.  

När trä börjar att torka ut kommer först vattnet i cellhålrummen att försvinna 
(Hozjan & Svensson, 2011). När cellhålrummen är uttömda på vatten och 
cellväggarnas fibrer är fulla kallas stadiet för fibermättnadspunkt. Detta 
stadie sker när fuktkvoten är runt 25-30 % (Burström, 2007). Fuktkvoten i 
ett material beräknas enligt Ekvation 2.5 nedan.  



10 
Lagerblad & Nilsson Malmqvist 

 
 

𝑢 =
𝑤
𝜌   

                                      (2.5) 
 

där 
u är fuktkvot [%] 
w är fukthalt [kg/m3] 
ρ är materialets skrymdensitet [kg/m3] 

Då fukt lagras i trä har det en förmåga att buffra fukten (Cronhjort, 2017). 
Att träet buffrar fukten innebär det att materialet efter hand släpper ifrån sig 
fukten som den innehar om luften har en längre RF. Om obehandlat trä finns 
i en byggnad bidrar detta till att luftens RF blir mer konstant vilket i sin tur 
bidrar till ett bättre inomhusklimat. 

2.3.3.1   Hållfasthet 

När trä utsätts för ändring i temperatur eller fukthalt förändras hållfastheten i 
drag, tryck och böjning (Burström, 2007). I takt med att temperaturen 
och/eller fukthalten ökar så mjuknar ligninet i vedens struktur som i sin tur 
påverkar fibrernas styvhet. När det sker snabba temperaturväxlingar kommer 
hållfastheten att reduceras för att sedan återgå när temperaturen jämnar ut 
sig. Dock kan virket få permanent reducerad hållfasthet om 
temperaturväxlingarna fortgår.  

Vid dimensionering av träkonstruktioner tas klimat med som en viktig faktor 
(Svenskt Trä, 2003), detta för att klimatförhållanden spelar en stor roll i 
hållfastheten. Temperatur och RF definierar vilken klimatklass en 
konstruktionsdel har. Tabell 2.1 visar klimatklassernas olika villkor.  

Tabell 2.1: Eurocode 5 SS-EN 1995-1-1 (Svenskt Trä, 2003). 
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2.3.3.2   Nedbrytning 

I det naturliga kretsloppet ingår nedbrytning av organiska material, således 
även trä (Burström, 2010). När träprodukter produceras tas materialet ur sitt 
kretslopp och börjar att brytas ned med hjälp av mikroorganismer. För att 
nedbrytningen ska fortgå kräver organismerna syre, fukt och lämplig 
temperatur. De olika organismerna kan delas upp i två olika kategorier, 
missfärgande svampar och rötsvampar. Missfärgande svampar bryter inte 
ned vedfibrerna utan växer på ytskiktet, ett exempel på en sådan svampart är 
mögelsvamp. Mögelförekomst påverkar inte hållfastheten, dock kan denna 
kategori av svampart bidra till rötsvampens uppkomst. 

Ett exempel på en ovanlig men farlig rötsvamp är äkta hussvamp. Denna 
sort har en förmåga att sprida sig över ytor som inte består av trä. Vid 
nedbrytning av ved-fibrerna skapar rötsvampen sin egen fukt som den kan 
livnära sig på, vilket bidrar till att svampen kan överleva även när träet 
torkar ut.   

2.3.3.3   Sorptionskurva 

Då träets fuktkvot strävar efter att ställa sig i jämvikt med omgivningens 
relativa fuktighet medför detta att materialets hållfasthet och dess 
dimensioner förändras (Svenskt Trä, 2003). I en sorptionskurva definieras 
sambandet mellan materialets aktuella fuktkvot och den omgivande RF. 
Sorptionskurvan delas i sin tur upp i två olika kurvor, absorption och 
desorption, se Figur 2.5. Absorptionskurvan definierar fuktkvoten när ett 
material suger åt sig fukt, medan desorption används för att beskriva 
uttorkning. Vid samma RF fås ett högre värde ur desorptionskurvan än ur 
absorptionskurvan.  
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5: Sorptionskurva, övre kurvan representerar desorpstionskurvan och den nedre 
asorptionskurvan (Svenskt Trä, 2003). 

2.3.3.4   Formförändring 

Eftersom trä är ett hygroskopiskt material kommer det att avge eller ta upp 
fukt (Martinssons, 2004), detta bidrar som tidigare nämnts till att träets form 
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förändras beroende på fuktkvot. Då trä är ett anisotropt material innebär 
detta att uppbyggnaden ej är homogen. Detta betyder även att 
formförändringen är olika beroende på vilken del och riktning som studeras. 
När fibermättnadspunkten nås i trä slutar materialet att svälla när fuktkvoten 
ökar (Svenskt Trä, 2003). Innan fibermättnadspunkten uppnås är 
formförändringen linjär med förändringen av fuktkvoten. 
Fibermättnadspunkt och fuktrörelse beror även på träslag.  

2.4   Korslimmat trä 

KL-trä är en massiv träskiva där hyvlat granvirke limmas korsvis i olika 
lager (Martinssons, 2017). Elementen tillverkas sedvanligen i bredden 1.20 
m. Dessa massivträskivors korsvisa uppsättning av tvärgående och 
längsgående skikt bidrar till att formförändringen på grund utav fukt 
minimeras. Uppbyggnaden av KL-träelementen bidrar till att den statiska 
bärförmågan och stabiliteten ökar. KL-trä består av tre till elva skikt där det 
yttersta skikten på vardera sida placeras i parallell fiberriktning. 

Exempel på en ytterväggskonstruktion med KL-trä (Martinssons b, 2016) 
kan ses i Figur 2.6. 

 
Figur 2.6: Ytterväggkonstruktion (Martinsson, 2016). 
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2.4.1   KL-trä historia 

På 1990-talet i Graz, Österrike introducerades en nyskapande teknik inom 
massivträelement (Karacabeyli, 2013). Denna teknik kallas på engelska 
Cross-Laminated Timber (CLT) och på tyska Kreuzlagenholz (KLH). 
Tekniken var menad att bli ett kostnadseffektivt och beständigt alternativ till 
betong och stål men även ett lättare alternativ till den dåvarande tunga 
timmerbyggnationen. Tanken bakom KL-trä var även att ljusheten och 
träkänslan skulle bevaras från timmerbyggnationen. Tekniken tog inte fart 
på allvar förrän på 2000-talet då byggsektorn började ställa krav på olika 
miljöaspekter. 

I Sverige tog produktionen fart på 1990-talet då lagen som förbjöd 
träkonstruktioner med fler än två våningar ändrades (Hansson & Hervén, 
2011). Lagen begränsade materialval i konstruktionen och när den ändrades 
lades fokuset istället på funktionskrav vilket frigjorde möjligheter för 
massivträkonstruktioner.  

2.4.2   KL-trä egenskaper 

De stora KL-träskivorna skickas till byggplatsen med väl planlagda skarvar 
som gör det enkelt att montera samt drar ner på byggtiden för montage 
(Martinssons b, 2016). Detta bidrar i sin tur till lägre kostnader. Infästningar 
och installationer sker på plats vilket medför att hål och annan installation 
kan borras med bättre precision. Metoder där elementen levereras med 
färdiga urspårningar för installationer etc. förekommer också. KL-trä har en 
betydligt lägre vikt per kvadratmeter jämförelsevis med andra motsvarande 
byggnadselement, som till exempel betong, vilket gör att underliggande 
konstruktioner belastas mindre. Detta ger en fördel vid påbyggnad samt när 
grundläggningsförhållanden ej tillåter tyngre element. Den korslimmade 
egenskapen hos elementen bidrar till en formstabilitet vid fuktpåfrästningar 
men gör också att KL-träet klarar längre spännvidder än vanligt 
konstruktionsvirke. De längre spännvidderna erbjuder en mer öppen 
planlösning än tidigare. Ur en miljöaspekt är KL-trä fördelaktigt då det 
tillverkas till största delen av en förnyelsebar råvara och även framställs ur 
en energisnål process.   

Långvarig exponering av fukt, både under uppförande och under brukandet 
av byggmaterialet är en ständig risk för alla sorters träprodukter. De 
hygroskopiska egenskaperna hos KL-trä har många likheter med 
egenskaperna hos massivträ (Silva et al 2016). KL-trä har dock reducerande 
krympning/svällning i dess plana riktning.  
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3   Metod 

3.1   Empiri 

Denna studie baseras på kvantitativ information som framställs genom 
praktiska mätningar och datorsimuleringar. De två olika arbetssätten väljs 
för att visa på en hög trovärdighet i de framtagna resultaten. Praktiska 
experiment i form av fuktmätningar av inomhusluften i badrumsmiljöer väljs 
för att erhålla relevant indata till datorprogrammet.  

3.1.1   Praktiska mätningar 

Primärdata tas fram genom mätning av temperatur och RF i badrum. Dessa 
värden används för att ta fram olika hypotetiska fall som badrum kan 
utsättas för beroende på storlek på hushåll. Fallen används i sin tur för att 
genomföra simuleringar med datorprogrammet WUFI.  

3.1.2   WUFI-simuleringar 

Kopplade värme- och fukttransport simuleringar görs i programmet WUFI. 
Antaganden avsende ytterväggens uppbyggnad görs och används som indata 
till olika typer av simuleringar. Programvaran som används är i version Pro 
5.3 (WUFI, 2017). 

3.1.3   Objektivitet, Validitet och Reabilitet 

Arbetet görs i samarbete med företaget Arkitektbolaget Kronoberg AB i 
koppling till projektet Torparängen som drivs av Linnéuniversitetet. För att 
behålla studiens objektivitet arbetas företagets specifika krav om och görs 
mer allmänna för byggbranschens intresse. 

Arbetet innefattar teori och simuleringar. Teorin bidrar till att mätningarna 
och simuleringarna granskas kritiskt och som därmed bidrar till validitet.  

Studien har en hög reabilitet då studiens simuleringar baseras på teoretiska 
och praktiska värden.  
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4   Genomförande 

4.1   Introduktion 

WUFI är en mjukvaruprodukt som utför beräkningar för en- och 
tvådimensionella byggnadskomponenter vad avser värme- och fukttransport 
(WUFI, 2017). WUFI står för Wärme Und Feuchte Instationär, som betyder 
värme- och fuktskiftningar. Programmet är baserat på Fick’s lag för 
ångtransport, Darcy’s lag för vätsketransport och Fourier's lag för 
värmetransport. 

4.2   Isolering i väggkonstruktioner 

En isoleringsmängd är fastställd som ger en tillräckligt låg RF i stommens 
ytterkant mot utomhusklimatet där kravet ligger på maximalt 70 % 
(Burström, 2007). Kravet som ställs på isoleringen inkluderar även en 
tidsaspekt på 50 timmar, vilket innebär att RF inte får överstiga 70 % i mer 
än 50 timmar om året. Detta för att visa att en tillräckligt tjock isolering 
bidrar till en minskad risk för mögel i stommen.  

4.3   Fuktstudie 

För att vidare i rapporten använda rimliga värden för inomhusklimat i 
badrum utförs en fuktstudie. Denna fuktstudie görs med hjälp av en fukt- 
och temperaturmätare av märket Extech, - RHT10. Modellen som används 
är en datalogger som kontinuerligt registrerar värden under en längre tid. 
Primärdatan baseras på en tio minuter lång dusch och en medelmåttig 
ventilation. Ventilationen följer BBRs regelverk. Studien utförs inom loppet 
av två dygn i två olika badrum med likvärdig volym för att kunna skapa ett 
medelvärde.  

4.4   Väggkonstruktioner 

Två väggkonstruktioner skapas för att användas i WUFI. Inspiration hämtas 
från företaget Martinssons vägg YV-06-03 (Martinssons b, 2016). 
Mätningar och simuleringar görs med dessa två liknande väggkonstruktioner 
där skillnaden mellan dem är att den ena innehar en diffusionsspärr och den 
andra inte. Dessa två konstruktioner används i olika tester för att kunna 
jämföra resultaten. Väggkonstruktionen utan diffusionsspärr används i fem 
olika fall, där exponeringsgrad varierar. Fyra av dessa fem olika fall baseras 
på fuktstudien som nämns tidigare i rapporten. De fyra fallen har stegrande 
fuktexponering där fall 1 har den mildaste fuktexponeringen och fall 4 den 
hårdaste fuktexponeringen. Det sista klimatfallet är ett extremfall där 
fuktexponeringen består av ett fuktigare klimat än jämfört med de tidigare 
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utförda simuleringarna. Väggkonstruktionen med diffusionsspärr används 
endast i ett fall med en fuktbelastning som motsvarar ett medelstort hushåll 
för att kunna jämföra med resultaten från simuleringarna för 
väggkonstruktionen utan diffusionsspärr.  

4.5   Konstruktion 

4.5.1   Uppbyggnad/Monitorpositioner 

Inledelsevis måste väggkonstruktionen byggas upp i programmet. Detta görs 
genom att importera material från WUFIs materialdatabas och ange 
skikttjocklek hos olika delar av konstruktionen. Materialen som används  
hämtas från databasen Fraunhofer-IBP- Holzkirchen från Tyskland och 
Allmänna material, se materialspecifikationer i Bilaga 1. Materialens 
egenskaper som är presenterade i databasen kan även ändras om andra 
egenskaper önskas. Detta görs på KL-träet, då denna enligt databasen har en 
för hög inledande byggfuktkvot. Fukthalten ändras från 550 kg/m3 till 60 
kg/m3. Detta då 60 kg/m3 representerar fibermättnadspunkten. 
Konstruktionen definieras med uteklimat till vänster och inneklimat till 
höger om den figur på konstruktionen som presenteras i programmet. 
Förutom de olika materialvalen kan även ventilation och ytterligare 
fuktkällor adderas till konstruktionen i detta steg av beräkningen. 
Luftspaltens luftomsättning ansattes till 310 oms/h (Falk, 2010). 

Programmet är öppet för att fritt välja olika monitorpositioner. Dessa ställs 
in för att bevaka KL-träets fukt- och temperaturnivå i olika skikt, då detta är 
relevant för studien. I Figur 4.1 kan man se de olika skikten i 
ytterväggskonstruktionen samt de olika monitoreringspositionerna. Där 
orange färg visar komponenter som består utav trä, grön färg visar isolering i 
form av västkustskiva, gul färg visar isolering i form av mineralull och 
ljusblå färg visar luft. Man kan se de olika monitorpositionerna i form av 
svarta fyrkanter som visas på det högra orangea skiktet.  
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Figur 4.1: Inställningar av  uppbyggnad/monitorpositioner i det inledande steget av beräkning i 
WUFI. 

4.5.2   Orientering/Lutning/Höjd 

Då ytterväggskonstruktioner påverkas av väderstreck definierades detta i 
nästa steg, se Figur 4.2. I detta steg anges byggnadens höjd, då högre 
byggnader utsätts för mer slagregn (Sandin, 2010). Orientering väljs till 
norr, då detta är det värsta fallet. Valet bidrar till ett kallare utomhusklimat 
då solens strålar skiner minst på en vägg i detta väderstreck. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2: Orienterings-/Lutningsinställningar. 
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4.5.3   Ytövergångskoefficient 

Ytövergångskoefficienterna på insidan och utsidan av en väggkonstruktion 
spelar stor roll för att kunna simulera värmetransport på ett realistiskt sätt. 
Se inställningar för ytövergångskoefficient i Figur 4.3. Dessa koefficienter 
definierar ytskikten på de yttersta och innersta lager i väggkonstruktionen. 
Absorptions- och emittans koefficienter ställs in. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 4.3: Indata struktur vad avser ytövergångskoefficienter. 

4.5.4   Begynnelsevillkor 

Under begynnelsevillkor i programmets indatablad anges den inledande 
aktuella fukthalten och temperaturen i de olika väggskikten. Den inledande 
byggfukten i de olika materialen anges även. I Figur 4.4 visas de inledande 
fuktkvoterna och den inledande temperaturen. Fullständiga 
inmatningsvärden återfinns i Bilaga 1. RF väljs till 50 % och temperaturen 
väljs till 21 °C. Dessa värden är datorprogrammets standard.  
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Figur 4.4: Begynnelsevillkoren till de olika skikten i väggkonstruktionen. 

4.5.5   Inställningar 

4.5.5.1   Tid/Profil 

Programmet rekommenderar en beräkningsperiod på minst två år. Detta för 
att byggfukten ska stabiliseras och på så sätt inte påverka slutresultatet. 
Längre beräkningar än två år anses även vara mer tillförlitliga därför valdes 
beräkningsperioden till totalt tre år. För simulering där extremexponering 
undersöks anges tiden till tio år för at visa på en långsiktig hållbarhet.  

I WUFI kan specifika tider och datum anges i beräkningen för att få med 
utvalda tidsperioder i resultatfilen, se Figur 4.5. Den angivna tiden kan även 
delas upp i profiler som kan användas för att dela upp tidsperioder. 
Tidssteget i beräkningen anges till en timme automatiskt.  
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Figur 4.5: Inmatning av tid/profiler inför beräkning. 

4.5.5.2   Numerik 

Under rubriken numerik finns alternativ för beräkning, som bestämmer 
vilken typ av beräkning som ska göras, se Figur 4.6. Värmetransport- och 
fukttransportberäkning väljs. För värmeledning valdes temperatur- och 
fuktberoende. För att få ett mer noggrant resultat väljs numeriska parametrar 
till ökad noggrannhet och konvergensförbättring.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.6: Inmatning av numerik, där övriga inställningar gällande fuktberäkning görs. 
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4.5.6   Klimat  

4.5.6.1   Utomhusklimat 

Det finns olika alternativ vid importering av utomhusklimat. De sex olika 
alternativen är karta, sinuskurva, EN 13788, EN 15026, ASHRAE 160 och 
att hämta en klimatfil från egenhändigt skapad fil. För utomhusklimat väljs 
alternativet karta. Därefter importeras en klimatfil för Växjö. I klimatfilen 
finns temperaturer och RF för Växjö under ett normalår. Man kan även se 
hur klimatet förändras under de olika säsongerna men även under dygnets 
gång, se Figur 4.7. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.7: Utomhusklimat som väljs till ett klimat tillhörande Växjö. 

4.5.6.2   Inomhusklimat 

För inomhusklimat finns samma alternativ som för utomhusklimat. Se Figur 
4.8. Dock finns inget färdigt alternativ som liknar ett badrumsklimat och 
därför har en anpassad klimatfil tagits fram. Bifogat i datorprogrammet finns 
ett färdigt separat Excel-dokument. I detta dokument kan temperaturer och 
RF definieras timme för timme. Där används värden från den praktiska 
mätningen. När inmatning av värden är färdig exporteras Excel-dokumentet 
till en klimatfil, denna klimatfil importeras sedan in i WUFI. Detta arbetssätt 
gör att indatan till WUFI kan manipuleras utefter önskvärda klimat.  
Fullständiga inomhusklimat kan ses i Bilaga 3.  
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Figur 4.8: Inomhusklimat, där egenhändigt skapade filer inmatas. 

4.5.7   Ytskiktssimulering 

Utifrån resultat av simulering kommer en ytskiktskonstant att tas fram i 
syftet att dämpa ner fuktinträngningen in i väggen. Dämpningen skall vara 
tillräckligt effektiv för att höga RF aldrig skall uppstå inuti KL-trä 
konstruktionen. Dämpningskonstanten beskriver diffusionsmotståndet mot 
vattenånga i förhållande till luftens diffusionsmotstånd mot vattenånga. När 
konstanten tagits fram kan denna jämföras med olika materials 
diffusionsmotstånd. Diffusionsmotståndet mot vattenånga i förhållande till 
luftens diffusionsmotstånd mot vattenånga är en konstant som endast 
används inom datorprogrammet WUFI. Konstanten är enhetslös.  

Simulering görs med en tio mm tjock skiva vars egenskaper manipuleras för 
att få fram en dämpningskonstant, se inmatningsvärden i Bilaga 1. Kravet 
som ställs på det dämpande ytskiktet är att det skall resultera i att RF i KL-
träkonstruktionen innanför det tätande ytskiktet aldrig överstiger 60 %. Detta 
krav kommer säkerställa konstruktionens funktion på ett sätt där 
mögeltillväxt och andra skador som formförändring etc med största 
sannolikhet undviks.  
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5   Resultat och analys 

5.1   Isolering i väggkonstruktioner 

Den inledande studien fastställer den minsta tjockleken isolering som kan 
användas i väggkonstruktionerna utan att RF överskrider 70 % på det 
yttersta skiktet av KL-träet mot utomhusklimatet. Studien ger ett resultat på 
50 mm, se fullständigt resultat i Bilaga 4. Utöver denna isoleringsmängd 
adderas en västkustskiva på 50 mm för att ytterligare sänka RF. Utifrån 
resultatet kan två olika väggkonstruktioner skapas, vilka kan ses i Figur 5.1 
och Figur 5.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 5.1: Väggkonstruktion med diffusionsspärr.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.2: Väggkonstruktion utan diffusionsspärr. 

Martinssons vägg (Martinssons b, 2016) har en isoleringstjocklek på 170 
mm, vilket visar att resultatet på 50 mm är mycket mindre än vad som 
används i praktiken.  

5.2   Fuktstudie 

Resultat på den fuktstudie som genomförs kan ses i Bilaga 2. 
Sammanfattningsvis ger studien ett resultat där en 10 minuter lång dusch ger 
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en RF på 86 % som sedan tar cirka två timmar att ventilera ner till en normal 
RF på 35 %. Dessa siffror utnyttjas vidare i rapporten och användas i de fyra 
olika fall som väggkonstruktionerna utsätts för. De fyra fallen är klimatfiler 
där fuktexponeringen ökar. Klimatfil 1 har en exponering per dygn, klimatfil 
2 har två exponeringar osv. Klimatfilerna har en ökad exponeringsgrad där 
torktiden blir kortare för varje fall. I Tabell 4.1 finns exempel på hur 
klimatfil 1 ser ut. Resterande tre klimatfiler kan ses i Bilaga 3.  

Tabell 5.1: Klimatfil 1. 

Tid [h] Luft Temperatur [C] RF [%] 

1 21 35 

2 21 35 

3 21 35 

4 21 35 

5 21 35 

6 21 35 

7 22 86 

8 21 41 

9 21 35 

10 21 35 

11 21 35 

12 21 35 

13 21 35 

14 21 35 

15 21 35 

16 21 35 

17 21 35 

18 21 35 

19 21 35 

20 21 35 

21 21 35 

22 21 35 

23 21 35 

24 21 35 

Rummen som undersöks uppfyller definitionen för våtrum enligt BBR 
(BBR, 2016). RF inomhus ska normalt ligga mellan 20-60 % (Bejrum & 
Grennberg, 2003). Fuktstudien presenterad i Tabell 5.1 visar ett resultat som 
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är lågt inom spannet när våtrummet är under sin torkningstid. Våtrum har 
idag samma krav på ventilation som resterande delar av en bostad (BBR, 
2016). Kravet ligger på en luftomsättning på 0.35 l/s och m2 när någon vistas 
i bostaden. Resultatet tyder på att venitlationen uppfyller BBR’s krav på 
luftomsättning eftersom RF är lågt inom det rekommenderade spannet.  

Det utförs även en extremfallsundersökning där värdena från den praktiska 
mätningen är modifierade. Detta för att visa på en långsiktig användning 
med ett mer extremt badrumsklimat vilket kan förekomma om ventilationen 
är sämre eller om användningen av våtrummet är hög. I undersökningen är 
RF och temperatur ändrade. RF ligger vid uttorkning på 50 % och vid 
maximal exponering på 100 %. Intervallet mellan exponering ligger på sex 
timmar och fortsätter under hela dygnet. Se Tabell 5.2.  

Tabell 5.2: Extremfall 

Tid [h] Luft Temperatur [C] RF [%] 

1 23 100 

2 22 70 

3 21 50 

4 21 50 

5 21 50 

6 21 50 

5.3   Väggkonstruktion med diffusionsspärr 

En tre år lång simulering med en väggkonstruktion med diffusionsspärr 
undersöks och resultatet av simuleringen presenteras i Figur 5.3. Den gröna 
färgen representerar RF varvid skalan visas till höger. Den mörkgröna linjen 
visar den aktuella RF medans det ljusgröna visar intervallet där den 
mörkgröna linjen har befunnit sig under beräkningstiden. Den mörkgröna 
linjen visar att över tid torkar det inre i KL-träet ut, då startvärdet för RF på 
simuleringen är 50 %. Kurvan visar även att RF beror av de yttre faktorerna 
i de skikt som gränsar mot inneklimat och uteklimat. 
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Figur 5.3: Fuktexponering av väggkonstruktion med diffusionsspärr. 

Simuleringen baseras på klimatfil 3. Klimatfil 3 representerar ett hushåll 
med en medelstor fuktaktivitet. Vägguppbyggnaden stämmer överens med 
en idag normal väggkonstruktion för våtrum (Boverket, 2017). Resultatet 
visar att dagens väggkonstruktion bidrar till normala fuktnivåer. Resultatet 
exkluderar dock parametrar som skarvar och defekter, som är anledningar 
till att vart tredje våtrum i småhus i Sverige är drabbade av fukt och 
vattenskador (Anticimex, 2016). Figur 5.3 visar även att resultatet stämmer 
överens med BBR’s föreskrifter för fuktinnehåll som inte får överskrida 75 
% (BBR, 2016) och att den underliggande konstruktionen ej påverkas av 
fuktexponering.  

5.4   Väggkonstruktion utan diffusionsspärr 

Väggkonstruktionen utan diffusionsspärr testas med fyra olika fall. 
Fullständiga resultat kan ses i Bilaga 5. De olika fallen ger varierande 
resultat. I Figur 5.4 kan man se hur RF varierar med djupet in i 
väggkonstruktionen från inomhusklimatet. I figuren kan man även se att fall 
1, som är det klimatfall som får minst exponering av hög RF, har lägst 
medeltal i RF. Kurvorna i diagrammet representerar de värden som finns i 
väggen precis innan uttorkning har börjat. Värdena är de högsta RF som 
väggen utsätts för under den tre år långa beräkningsperioden. Den 
sammanfattande figuren visar att när fuktexponeringen blir mer frekvent 
ökar även RF lägre in i konstruktionen och lutningen på fuktkurvan blir 
brantare. 
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Figur 5.4: Diagram över RF för de fyra olika fruktprofilerna som representerar olika hushåll. 

Diagrammet visar att ånggenomgångsmotståndet i en stomme av KL-trä ej 
är linjärt i hela tvärsnittet. Det visar även att de högsta topparna av hög RF 
begränsas till det yttersta skiktet på 0.0026 m in i konstruktionen. Utifrån 
Ekvation 2.4 är ånggenomgångsmotståndet i ett material linjärt. Resultatet 
visar att en stomme av KL-trä ej har ett linjärt ånggenomgångsmotstånd utan 
har ett mer komplicerat motstånd mot vattenånga. Detta kan bero på den 
korsvisa uppbyggnaden som har en påverkan på fuktförändringar (Silva et 
al, 2016 & Martinssons b, 2016). Det yttersta skiktet på cirka 3 mm är 
teoretiskt jämförbart med konstruktionsträ då de båda har linjära 
ånggenomgångsmotstånd och bör ha liknande fuktegenskaper. Efter detta 
skikt är ånggenomgångsmotståndet inte linjärt.   

5.4.1   Fuktprofil 1 

Figur 5.5 visar ett diagram över hur kurvorna i väggkonstruktionen 
förändras över tid när den utsätts för klimatfil 1. I det allra yttersta skiktet 
mot inomhusklimatet visas en hög topp som är svår att urskilja. Denna topp 
är enligt datorprogrammet uppe i 70 % RF. Enligt teori ligger gränsen för en 
risk för mögelangrepp vid 70 % RF (Burström, 2007), vilket innebär att 
konstruktionen är nära att överskrida denna gräns. KL-träet ligger därmed i 
riskzonen för mögelangrepp. Efter första exponering har RF i det yttersta 
skiktet av KL-trä mot inneklimatet kommit upp i 70 %. Det positiva med 
höga halter av fukt i trä är att trä har en förmåga att buffra fukten över tid 
(Cronhjort, 2017). Detta bidrar till att RF blir mer konstant.  
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Figur 5.5: Fuktprofil 1. 

5.4.2   Fuktprofil 2 

I Figur 5.6 ses samma väggkonstruktion som i det tidigare fallet. Detta fall 
har en något hårdare fuktexponering med kortare torkningstid. Figuren visar 
att den gröna kurvan ser likartad ut som den från fall 1, dock är uttorkningen 
i mitten av KL-trä skiktet mindre och den genomsnittliga RF högre. Fall 2 
innebär en högre risk för mögelpåväxt och efterföljande nedbrytning än fall 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.6: Fuktprofil 2.  

5.4.3   Fuktprofil 3 

Figur 5.7 visar resultat från exponering av fall 3. Uttorkningen av KL-träets 
byggfukt är här mindre än i de två tidigare fallen. Vid ytan på KL-träet mot 
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inomhusklimatet kommer RF upp i 70 %. Längre in i KL-trä konstruktionen 
kommer RF upp i högre procent än i tidigare nämnda fall.  

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Figur 5.7: Fuktprofil 3. 

5.4.4   Fuktprofil 4 

Figur 5.8 visar resultat från exponering av fall 4. Den ljusgröna kurvan visar 
här att uttorkning är minimal vid en högre exponering vilket innebär att 
riskerna för nedbrytning är högre över hela tvärsnittet. Ytskiktet på KL-
träkonstruktionen mot inomhusklimatet kommer upp i en RF på 70 %. 
Enligt Figur 5.4 har detta fall en högre RF i alla observerade positioner.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figur 5.8: Fuktprofil 4. 

5.4.5   Extrem fuktprofil 

Fallet med ett extremt inomhusklimat visar att fuktexponering på blottad 
KL-trästomme riskerar mögelangrepp på mer än halva tvärsnittet, se Figur 
5.9.  
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Figur 5.9: Extrem fuktprofil. 

5.5   Ytskiktssimulering 

Utifrån resultatet av den mest utsatta väggkonstruktionen, det vill säga 
extremfallet presenterat i Figur 5.9, beräknas en konstant fram. Fullständigt 
resultat kan ses i Bilaga 6. Denna konstant beskriver egenskaper hos ett 
material som kan användas som ytskikt mot inomhusklimatet i syftet att 
minska den RF inne i KL-trä konstruktionen . I WUFI beräknas genom 
tester ett diffusionsmotstånd för vattenånga på 300 (enhetslöst). Resultatet 
baseras på ett krav på maximalt 60 % RF i träkonstruktionen. Ytskiktets 
syfte är att dämpa de högsta topparna av RF som kan ses i resultatet av 
exponeringen i de olika fallen. Figur 5.10 visar resultat från simulering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.10: Fuktprofil för väggkonstruktion med ytskikt.  
 

Diffusionsmotståndet för vattenånga, µ, är en koefficient där 
genomsläppligheten minskar desto högre värdet blir (Kraus, 1996). 
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Värdet som studien producerar kan jämföras med plywood, som har 
ett värde på 700 (enhetslöst) enligt WUFI. Ånggenomgångsmotstånd 
beräknas enligt Ekvation 2.4, där tjockleken på skiktet, 𝑑, ges i meter 
och ånggenomgångs-koefficienten, 𝛿 , ges i 1/s. En 10 mm tjock 
plywoodskiva med en ånggenomgångskoefficient på 1.5∙10-6 [1/s] 
(Sandin, 2010) får då skivan enligt (2.4) en ånggenomsläpplighet på 
6.7∙104 s/m. Detta är lägre än kravet som BBR (BBR, 2016) ställer på 
1 x 106 s/m.  
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6    Diskussion  

6.1   Metoddiskussion 

6.1.1   Praktiska mätningar 

Fler fukt- och temperaturmätningar i badrum med andra förutsättningar ger 
ett mer heltäckande resultat än det som studien har producerat. Dessa hushåll 
kan variera i vad gäller till exempel fläktar med andra egenskaper, större 
badrumsvolymer och mätningar med längre tidsintervall. Mätutrustningen 
som används är i felfritt skick. 

6.1.2   WUFI-simuleringar 

Användning av datorprogrammet WUFI ger studien resultat som är tydliga 
och exakta. Användningen bidrar även till en djupare förståelse för 
fukttransport i olika sorters material som i sin tur har granskas kritiskt. 
Studien använder materialdata från programmet. Att dessa materialdata har 
förinställda inställningar bidrar till en lägre objektivitet i studien. Materialen 
granskas och jämförs med andra källor, dock kvarstår vissa risker för 
felkällor. Datorprogrammet bortser från konstruktioners skarvar och defekter 
vilket även det bidrar till en lägre validitet i studien.  

6.1.3   Objektivitet, Validitet och reabilitet 

Objektiviteten i studien behålls då indatan till simuleringarna är baserad på 
praktiska och teoretiska värden.  

Teorin, de praktiska mätningarna och simuleringarna undersöks och 
granskas tillsammans. Detta arbetssätt bidrar till en hög validitet i 
undersökningen. För att ge studien högre validitet bör en parallell simulering 
med hjälp av ett annat simuleringsprogram än WUFI eller kompletterande 
mätningar utföras. De praktiska mätningarna har en hög reabilitet då de 
uppmäts i två olika badrum och ett medelvärde används. Simuleringarna i 
WUFI har även de en hög reabilitet då programmet är baserat på tydliga 
fysikaliska principer samt att beräkningarna sker med hög numerisk 
precision.  
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6.2   Resultatdiskussion 

6.2.1   Isolering i väggkonstruktioner 

Den isoleringstjocklek som fastställs är mycket mindre än vad som är 
normalt i en ytterväggskonstruktion idag. Detta visar att isoleringsmängden 
inte påverkar den RF i konstruktionen lika mycket som den påverkar 
temperaturen. Isoleringsmängden är ej optimal ur en värme och energi 
synpunkt då detta ej beaktas i hänsyn vid beräkning. Dock kan 
uppbyggnaden av väggen baserat på WUFIs databas diskuteras. Värden för 
konstruktionen tas från WUFI’s egna databas med uppmätta värden och tas 
inte fram som primärdata i denna studie. Detta bidrar till felkällor i de 
presenterade WUFI beräkningarna. Uppbyggnaden av luftspalt bidrar även 
till felkällor, då reglar i luftspalten exkluderas från beräkningen.  

6.2.2   Fuktstudie 

Resultatet på värdena från fuktstudien är låga i förhållande till normala 
inomhusnivåer av RF, vilket innebär att ventilationen som finns i 
badrummen kan anses vara tillräckligt god. Om ytterligare ventilation 
adderas för att förbättra resultatet finns det risk att detta inte påverkar 
resultatet då WUFIs klimatfiler är baseras på timmar. I dessa timmar görs en 
förenkling då den aktuella RF gäller i en hel timme. Detta medför till en 
felkälla då RF i verkligheten är konstant föränderlig. De uppmätta värdena 
införskaffas under våren vilket medför en lägre RF än om studien utförs 
under sommaren. Om studien ska utföras mer noggrann ska resultat 
uppmätas som ett snitt över årets gång men även ett geografiskt snitt.  

6.2.3   Väggkonstruktion med diffusionsspärr 

Denna simulering stämmer överens med BBRs regler (BBR, 2016) vilket 
innebär att den underliggande konstruktionen inte påverkas av 
fuktexponeringen. Denna väggkonstruktion är optimal om man vill följa 
BBRs regler till fullo. Nackdelar med denna konstruktion är dock om fukten 
lyckas ta sig igenom det yttre skiktet blir den instängd i konstruktionen. 
Även om denna konstruktionsmetod är teoretiskt korrekt finns det många 
fall då fukt har skadat den inre stommen. Metoden är inte heller optimal ur 
en miljösynpunkt, då många av materialen i tätskiktet inte är förnybara 
material.  

6.2.4   Väggkonstruktion utan diffusionsspärr 

De fem olika resultaten ger skilda svar på frågeställningen. Studiens resultat 
bortser från skarvar men även andra defekter som till exempel kan uppstå 
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vid montering. Undersökningen exkluderar även risker för direkt 
vattenspolning.  

6.2.4.1   Fuktprofil 1 

Fuktexponeringen i detta fall är en gång om dagen vid samma tidpunkt. 
Exponeringen antas vara i samma storlek som ett hushåll med en till två 
personer. Utifrån resultatet ser man att det yttre KL-trä skiktet kommer upp i 
en RF på 70 %, vilket är för högt. Om en vattentät men diffusionsöppen 
ytbehandling görs på KL-träet kan denna konstruktionslösning komma att 
fungera i praktiken. Detta bidrar till att de fuktproblem som uppstår av att 
fukt stängs inne i väggkonstruktioner med fuktspärrar minskar.  

6.2.4.2   Fuktprofil 2 

Då fuktexponeringen ökar, ökar de högre procenten av RF längre in i 
konstruktionen. Detta innebär att när exponeringen sker två gånger om 
dagen så blir fuktbelastningen för hög och en diffusionsspärr bör användas. 
Väggkonstruktion utan diffusionsspärr innebär att konstruktionen är i 
riskzon för mögelpåväxt redan efter första exponering. 

6.2.4.3   Fuktprofil 3 

Exponeringen är även i detta fall hög och riskerna för mögelpåväxt inuti KL-
trä konstruktionen är stora. Mögel kommer att börja växa snabbare på 
konstruktionen eftersom stommen utsätts för fukt mer frekvent än i de 
tidigare presenterade fallen i denna studie.  

6.2.4.4   Fuktprofil 4 

När exponeringen sker fyra gånger på ett dygn blir uttorkningen av 
byggfukten minimal i KL-träet, vilket innebär att det finns risker för 
mögelpåväxt långt in i träet. I Fall 4 tränger fukten snabbare och längre in i 
konstruktionen än jämfört med tidigare fallstudier. Torktiden i detta fall är 
inte kompatibel med en normal familj där medlemmarna har sysselsättning 
under dagtid och sover under natten. Detta innebär att torktiden i ett normalt 
hushåll hade varit längre än vad som använts i detta fall.   

6.2.4.5   Extrem fuktprofil 

Detta fall genomförs för att tydligt kunna visa att KL-trä inte fungerar som 
ett fukthindrande material i den utsträckning som behövs i ett badrum. Fallet 
visar även att ventilation är av stor betydelse i badrum, då denna förändrar 
de villkor för bedömning av fuktspärens vara eller inte vara. Mögelriskerna i 
KL-trä är väldigt stora, då de höga RF är långvariga för detta extremfall.   
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6.2.5   Ytskiktssimulering 

Då extremfallsundersökningen ger ett negativt resultat, det vill säga 
fuktnivåerna inuti KL-trä konstruktionen är för höga, tas en konstant fram 
som speglar hur pass diffusionstätt ett kompletterande ytskikt måste vara för 
att sänka fuktnivåerna till acceptabla nivåer inuti väggen. Denna konstant 
säger att BBRs krav på ett vattentätt skikt är högre än vad som behövs om 
stommen består utav KL-trä. Det finns flera olika sorters material som kan 
användas som ytskikt, varav plywood är en av dessa. Detta ytskikt skall 
användas som skydd för stommen, dock är plywood också ett nedbrytbart 
material och behöver även denna ett skydd. Skillnaden på att använda en 
blottad KL-trästomme och att använda plywood som ytskikt är att 
plywooden är utbytbar och kan efterhand bytas ut, vilket stommen ej kan 
lika enkelt. Om plywood används som ytskikt kommer fortfarande 
träkänslan att bevaras och inneklimatet skulle fortfarande gynnas av träets 
förmåga att efterhand fukta upp inomhusluften.  
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7   Slutsatser 
Sammanfattningsvis beror riskerna för KL-trä i badrum på hög 
fuktexponering och bristfällig ventilation. Om fuktexponeringen är minimal 
och torktiden lång kan man använda en blottad KL-trästomme i ett badrum, 
om ytterligare skydd används på stommen som till exempel impregnering 
eller andra ytskiktsbehandlingar. Om fuktexponeringen är högre och 
torktiden kortare finns större risker för stommen om exponeringen fortgår. 
Riskerna blir även större för varje år som går. Det är viktigt att ovanstående 
slutsatser inte gäller fall där direkt vattenspolning på väggen förekommer.  

De risker som finns för väggkonstruktioner med diffusionsspärr är stora om 
det finns defekter på materialet eller skarvar. Dessa risker försvinner om 
diffusionsspärren tas bort. Dock klarar inte KL-träet de höga RF värden som 
finns i det allra yttersta skiktet på väggkonstruktionen i ett badrum. Om 
dessa toppar försvinner med hjälp av någon sorts ytskikt är denna 
konstruktionsmetod att rekommendera då den både bidrar till att fukt inte 
stängs inne i väggkonstruktioner. Metoden bidrar även till en bättre 
inomhusmiljö genom sina fuktbuffrande egenskaper. Ur en miljösynpunkt är 
en vägg utan diffusionsspärr bättre då den består till större del av förnybara 
material.  

Ytskiktssimuleringen ger ett resultat som är mindre strängt än det krav som 
BBR föreskriver på tätskikt. Det visar sig att en plywood skiva med 
tjockleken 10 mm är tillräcklig för att dämpa ut RF topparna i den innanför 
liggande KL-träkonstruktionen. Om en plywoodskiva skulle användas som 
tätskikt skulle fortfarande den fuktbuffrande egenskapen finnas, men 
möjligheten att byta ut materialet på ett enkelt sätt skulle även finnas vilket 
skulle underlätta vid renovering.  

Slutsatsen är att en KL-trästomme inte kan vara helt blottad i en 
badrumsmiljö och resultatet visar att någon slags fuktspärr behövs för KL-
trä i badrum. 
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8   Fortsatta studier 
Studien fastställer att en KL-trästomme endast kan användas i ett badrum 
om ett ytterligare ytskikt finns på konstruktionens insida. Då studien endast 
studeras teoretiskt behövs ytterligare studier för att kunna rekommendera 
alternativ till detta ytskikt. Praktiska studier av KL-trä i fuktiga miljöer 
skulle också hjälpa vid granskningen av denna uppsats.  
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BILAGA 1: Vägguppbyggnad i WUFI 
 
Väggkonstruktion utan diffusionsspärr 
22 mm Lockpanel     
Spruce, radial 
Skrymdensitet = 455 kg/m3 
Porositet = 0,73 m3/m3 
Specifik värmekapacitet = 1500 J/kgK  
Värmeledningsförmåga = 0,09 W/mK  
Diffusionsmotstånd för vattenånga = 130  
Typiskt värde för byggfukt = 80 kg/m3

     
 
28 mm Luftspalt    
Air Layer 28 mm 
Skrymdensitet = 1,3 kg/m3 
Porositet = 0,999 m3/m3 
Specifik värmekapacitet = 1000 J/kgK  
Värmeledningsförmåga = 0,18 W/mK  
Diffusionsmotstånd för vattenånga = 0,46  
Typiskt värde för byggfukt = 0 kg/m3

  
 
50 mm Västkustskiva     
Mineral Wool (heat cond.: 0,04 W/mK) (korrigerad)  
Skrymdensitet = 70 kg/m3 
Porositet = 0,95 m3/m3 
Specifik värmekapacitet = 850 J/kgK  
Värmeledningsförmåga = 0,04 W/mK  
Diffusionsmotstånd för vattenånga = 1,3 
Typiskt värde för byggfukt = 1,787 kg/m3

   
  
50 mm Isolering/Regel 
Mineral Wool (heat cond.: 0,04 W/mK) 
Skrymdensitet = 60 kg/m3 
Porositet = 0,95 m3/m3 
Specifik värmekapacitet = 850 J/kgK  
Värmeledningsförmåga = 0,04 W/mK  
Diffusionsmotstånd för vattenånga = 1,3 
Typiskt värde för byggfukt = 1,787 kg/m3

  
 
120 mm KL-trä  
KLG Massivholz 
Skrymdensitet = 423 kg/m3 
Porositet = 0,7 m3/m3 
Specifik värmekapacitet = 1500 J/kgK  
Värmeledningsförmåga = 0,12 W/mK  
Diffusionsmotstånd för vattenånga = 300  
Typiskt värde för byggfukt = 60 kg/m3
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Väggkonstruktion med diffusionsspärr 
22 mm Lockpanel     
Spruce, radial 
Skrymdensitet = 455 kg/m3 
Porositet = 0,73 m3/m3 
Specifik värmekapacitet = 1500 J/kgK  
Värmeledningsförmåga = 0,09 W/mK  
Diffusionsmotstånd för vattenånga = 130  
Typiskt värde för byggfukt = 80 kg/m3

    
  
 
28 mm Luftspalt    
Air Layer 28 mm 
Skrymdensitet = 1,3 kg/m3 
Porositet = 0,999 m3/m3 
Specifik värmekapacitet = 1000 J/kgK  
Värmeledningsförmåga = 0,18 W/mK  
Diffusionsmotstånd för vattenånga = 0,46  
Typiskt värde för byggfukt = 0 kg/m3

  
 
50 mm Västkustskiva     
Mineral Wool (heat cond.: 0,04 W/mK)  
Skrymdensitet = 60 kg/m3 
Porositet = 0,95 m3/m3 
Specifik värmekapacitet = 850 J/kgK  
Värmeledningsförmåga = 0,04 W/mK  
Diffusionsmotstånd för vattenånga = 1,3 
Typiskt värde för byggfukt = 1,787 kg/m3

    
   
50 mm Isolering/Regel 
Mineral Wool (heat cond.: 0,04 W/mK) (korrigerad) 
Skrymdensitet = 60 kg/m3 
Porositet = 0,95 m3/m3 
Specifik värmekapacitet = 850 J/kgK  
Värmeledningsförmåga = 0,04 W/mK  
Diffusionsmotstånd för vattenånga = 1,3 
Typiskt värde för byggfukt = 1,787 kg/m3 
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120 mm KL-trä  
KLG Massivholz 
Skrymdensitet4 = 423 kg/m3 
Porositet = 0,7 m3/m3 
Specifik värmekapacitet = 1500 J/kgK  
Värmeledningsförmåga = 0,12 W/mK  
Diffusionsmotstånd för vattenånga = 300  
Typiskt värde för byggfukt = 60 kg/m3  
 
Diffusionsspärr 
Vapour retarder (sd=50m) 
Skrymdensitet = 130 kg/m3 
Porositet = 0,001 m3/m3 
Specifik värmekapacitet = 2300 J/kgK  
Värmeledningsförmåga = 2,3 W/mK  
Diffusionsmotstånd för vattenånga = 50000 
Typiskt värde för byggfukt = 0,002 kg/m3  
 
Manipulerad diffusionsspärr inmatningsvärden 
Diffusionsspärr (eget material) 
Skrymdensitet = 850kg/m3 
Porositet = 1 m3/m3 
Specifik värmekapacitet = 850 J/kgK  
Värmeledningsförmåga = 0,2 W/mK  
Diffusionsmotstånd för vattenånga = 300 
Typiskt värde för byggfukt = 6,3 kg/m3  
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Bilaga 2: Resultat från fuktstudie 
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BILAGA 3: Klimatfiler 

 

Klimatfil 1 

 
Tid	  [h]	   Luft	  Temperatur	  [C]	   RF	  [%]	  

1	   21	   35	  
2	   21	   35	  
3	   21	   35	  
4	   21	   35	  
5	   21	   35	  
6	   21	   35	  
7	   22	   86	  
8	   21	   41	  
9	   21	   35	  
10	   21	   35	  
11	   21	   35	  
12	   21	   35	  
13	   21	   35	  
14	   21	   35	  
15	   21	   35	  
16	   21	   35	  
17	   21	   35	  
18	   21	   35	  
19	   21	   35	  
20	   21	   35	  
21	   21	   35	  
22	   21	   35	  
23	   21	   35	  
24	   21	   35	  
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Klimatfil 2 
 

Tid	  [h]	   Luft	  Temperatur	  [C]	   RF	  [%]	  
1	   21	   35	  
2	   21	   35	  
3	   21	   35	  
4	   21	   35	  
5	   21	   35	  
6	   21	   35	  
7	   22	   86	  
8	   21	   41	  
9	   21	   35	  
10	   21	   35	  
11	   21	   35	  
12	   21	   35	  
13	   21	   35	  
14	   21	   35	  
15	   21	   35	  
16	   21	   35	  
17	   21	   35	  
18	   21	   35	  
19	   22	   86	  
20	   21	   41	  
21	   21	   35	  
22	   21	   35	  
23	   21	   35	  
24	   21	   35	  
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Klimatfil 3 
 

Tid	  [h]	   Luft	  Temperatur	  [C]	   RF	  [%]	  
1	   21	   35	  
2	   21	   35	  
3	   21	   35	  
4	   21	   35	  
5	   21	   35	  
6	   21	   35	  
7	   22	   86	  
8	   21	   41	  
9	   21	   35	  
10	   21	   35	  
11	   21	   35	  
12	   21	   35	  
13	   22	   86	  
14	   21	   41	  
15	   21	   35	  
16	   21	   35	  
17	   21	   35	  
18	   21	   35	  
19	   22	   86	  
20	   21	   41	  
21	   21	   35	  
22	   21	   35	  
23	   21	   35	  
24	   21	   35	  
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Klimatfil 4 
 

Tid	  [h]	   Luft	  Temperatur	  [C]	   RF	  [%]	  
1	   22	   86	  
2	   21	   41	  
3	   21	   35	  
4	   21	   35	  
5	   21	   35	  
6	   21	   35	  
7	   22	   86	  
8	   21	   41	  
9	   21	   35	  
10	   21	   35	  
11	   21	   35	  
12	   21	   35	  
13	   22	   86	  
14	   21	   41	  
15	   21	   35	  
16	   21	   35	  
17	   21	   35	  
18	   21	   35	  
19	   22	   86	  
20	   21	   41	  
21	   21	   35	  
22	   21	   35	  
23	   21	   35	  
24	   21	   35	  

 
 
Extremfall 
 
Tid	  [h]	   Luft	  Temperatur	  [C]	   RF	  [%]	  

1	   23	   100	  
2	   22	   70	  
3	   21	   50	  
4	   21	   50	  
5	   21	   50	  
6	   21	   50	  
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BILAGA 4: Resultat från WUFI, Isolering 
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BILAGA 5: Resultat från WUFI, Fem olika fall 

 

Resultat för väggkonstruktion med diffusionsspärr 
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Resultat för väggkonstruktion utan diffusionsspärr - Fuktprofil 1 
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Fuktprofil 2 
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Fuktprofil 3 
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Fuktprofil 4 
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Extrem fuktprofil 
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BILAGA 6: Resultat från WUFI, Ytskikt 
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