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Abstract 

In Sweden there are many houses with a cold attic design. Today both warm and cold attics 
are well insulated which makes the outside of the roof less heated and prevents snow from 
melting during wintertime, mainly because of more insulation in the attic floor, thus all roof 
designs can be called cold attics. To separate the different designs they should instead be 
divided in either ventilated or non-ventilated cold attics. The increased thickness of insulation 
in the attic floor brings a higher risk if moist indoor air gets in contact with the cold inner part 
of the low pitched roof. If the attic during a longer time contains moist air there could be a 
microbial growth, particularly on the softwood in the sealing of the attic. 

The aim for the report is with help from relevant literary facts, calculations and measurements 
investigate whether or not the proposed design of the neighbourhood Tuppen meet the 
statutory requirements for moist and fire problems according to the national board of housing, 
building and planning. The reader will get an insight over the different kind of problems with 
construction of a cold attic and how to solve them with help from theory and calculation 
problems that is given by this report. The report aims to answer the issue and give the reader 
knowledge and recommendations for similar projects and issues.  

Results of the calculations shows that summer, autumn and winter are particularly critical 
periods for the relative humidity inside the attic. Spring and summer should give lower 
relative humidity, thus factors like solar radiation doesn’t have an affect in the stationary 
calculations. How much insulation that’s used in the attic floor is to the extent decisive for 
how the climate inside the attic will turn out, shown by calculations with different quantities 
of insulation. Measurements on the roof trusses shows that moisture quota during spring, 
when the measurements are preformed, stay below the estimated and the statutory 
requirements placed on the wood material to be built into the design. 

Based on the completed literature studies, calculations and measurements it is concluded that 
the proposed roof to neighbourhood Tuppen with two centimeters roof board should meet the 
statutory requirements, at 75 % relative humidity and fire. Conclusion to be drawn for the 
relative humidity and temperature on the attic is to increase the amount of roof board, 
decreased floor insulation and low air circulation provides a warmer and drier climate inside 
the attic.  

Recommendations that can be given to the report is that knowledge, control and monitoring 
before, during and after the construction phase is to great importance for the final result, in 
aspect of moisture and fire design. 

 

Key words: Cold attic, relative humidity, moisture requirements, fire requirements, humidity 
calculations. 

 

  

 



iv 

Sammanfattning 

Det finns många hus i Sverige som har utförts med en konstruktion av kallt tak. I modern tid 
är både varma och kalla tak väl isolerade som medför att takets utsida får en begränsad 
uppvärmning, främst på grund av ökad bjälklagsisolering, vilket hindrar snöavsmältning. 
Således kan alla tak idag kallas för kalla och för att skilja takkonstruktioner åt bör istället talas 
om ventilerade eller oventilerade tak. Den ökade isolertjockleken i vindsbjälklaget medför 
ökad risk om fuktig inneluft kommer upp mot det kalla yttertaket i vindsutrymmet. Får fuktig 
luft stanna kvar under en längre period kan mikrobiell tillväxt ske på framförallt 
underlagstaket. 

Rapporten syftar till att med hjälp av relevant litterär fakta, beräkningar och mätningar utreda 
om konstruktionen till kvarteret Tuppen klarar de föreskrivna kraven till fukt- och 
brandproblematiken enligt Boverket. Läsaren ska få en inblick vad det finns för problem med 
att konstruera en kallvind och hur man kan lösa problemen genom den teorin och beräkningar 
som ges i rapporten. Målet för rapporten är frågeställningen besvaras och att slutsatsen skall 
ge läsaren kunskap och rekommendationer till liknande projekt och frågeställning. 

Resultat av beräkningar visar att speciellt kritiska perioder för relativa fuktigheten i 
vindsutrymmet är sommar, höst och vinter. Vår och sommar borde ge en lägre relativ 
fuktighet, då faktorer som bland annat solinstrålning ej inverkar vid stationära beräkningar. 
Hur mycket isolering som används på vindsbjälklaget är i högsta grad avgörande för hur 
klimatet på vinden kommer att se ut, då beräkningar med olika mängder har utförts. 
Mätningarna på takstol och råspont visar att fuktkvoten under vårperiod, då vinden byggs, 
håller sig under de beräknade och föreskrivna kraven som ställs på trämaterial som skall 
byggas in i konstruktion.  

Utifrån genomförda litteraturstudier, beräkningar och mätningar dras slutsatsen att den 
tilltänkta takkonstruktionen till kvarteret Tuppen med två centimeter takboard bör klara de 
föreskrivna kraven, på 75 % relativ fuktighet och brand. Slutsats som kan dras för relativa 
fuktighet och temperatur på vindsutrymmet, är att ökad takboard, minskad bjälklagsisolering 
och en låg luftomsättning ger ett varmare och torrare klimat på vinden. 

Rekommendationer som kan ges av rapporten är att kunskap, kontroll och uppföljning före, 
under och efter byggskedet är av stor vikt för det slutgiltiga resultatet, vid fukt- och 
brandprojektering.   

 

Nyckelord: Kallvind, relativ fuktighet, fuktkrav, brandkrav, fuktberäkningar. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns många hus i Sverige som har utförts med en konstruktion av kallt tak. Benämningen 
av kallt tak kommer ifrån längre tillbaka i tiden då man kunde se vid snösmältningen om taket 
var varmt eller kallt. Motivet till att använda konstruktionen var att ventilera vindsutrymmet 
så att ojämn snösmältning och istappsbildning förhindrades (Hägerhed Engman och 
Samuelson, 2006).  Ett homogent kallt tak med sämre isolering får ett relativt högt värmeflöde 
inifrån huset och ut, vilket gör att snön smälter. På kallt tak med en väl ventilerad vind 
smälter inte snön bort, då större delen av den eventuella värmen från boytan ventileras ut. I 
modern tid är både varma och kalla tak väl isolerade som medför att takets utsida får en 
begränsad uppvärmning och det sker ingen snöavsmältning. Således kan alla tak idag kallas 
för kalla och för att skilja takkonstruktioner åt bör istället talas om ventilerade eller 
oventilerade tak. Den ökade isolertjockleken i vindsbjälklaget medför ökad risk om fuktig 
inneluft kommer upp mot det kalla yttertaket i vindsutrymmet. Får fuktig luft stanna kvar 
under en längre period kan mikrobiell tillväxt ske på framförallt underlagstaket 
(Samuelson,1995). 

För att inte påverka människors hälsa skall byggnaden utformas så att fukt inte orsakar elak 
lukt, skador eller mikrobiell tillväxt och hygieniska olägenheter (Boverket, 2008). 

Räddningsverket genomförde 2003 en utredning om två stycken omfattande bränder i 
flerbostadshus där totalt ett fyrtiotal lägenheter har blivit totalförstörda i de översta 
våningsplanen. De berörda husen har varit uppbyggda med en betongkonstruktion och sedan 
har det skett en påbyggnation av ett våningsplan med lätta vinds- och takkonstruktioner. Det 
har sedan länge varit känt att bränder sprider sig snabbt upp till vinden och vidare till 
intilliggande radhus eller lägenheter (Frejd, 2008).  

Enligt Boverkets byggregler är kravet vid bostadsbyggande av lätta tak- och vindsbjälklag att 
varje lägenhet byggs med en timmes brandmotstånd, EI 60, och utformas så att varje lägenhet 
bildar en egen brandcell (Frejd, 2008).  

1.2 Frågeställning  

Klarar kallvindskonstruktionen som är tänkt till kvarteret Tuppen, i Borås, de föreskrivna 
fukt- och brandkraven? 
Frågeställningen försöker även spegla för- och nackdelar med ventilerad och oventilerad 
kallvind och om det finns andra lämpliga konstruktioner eller lösningar till flerbostadshuset.   

1.3 Syfte och mål 

Rapporten syftar till att med hjälp av relevant litterär fakta, beräkningar och mätningar utreda 
om konstruktionen till kvarteret Tuppen klarar de föreskrivna kraven till fukt- och 
brandproblematiken. Läsaren ska få en inblick vad det finns för problem med att konstruera 
en kallvind och hur man kan lösa problemen genom den teorin och beräkningar som ges i 
rapporten. Målet för rapporten är  att frågeställningen besvaras och att slutsatsen skall ge 
läsaren kunskap och rekommendationer till liknande projekt och frågeställning.   
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1.4 Avgränsningar 

Fukt- och brandpåverkan på kallvindar är ett stort forskningsområde inom byggnadsfysiken. 
Det finns många rapporter och artiklar om problemet. Denna rapport förhåller sig i första 
hand till takkonstruktionen för kvarteret Tuppen och på så vis uppnå en rimlig avgränsning av 
rapportens storlek. Rapporten innehåller teoretiska kapitel och egna beräkningar, där teorin 
tagen från vad andra har kommit fram till inom berörd frågeställning. De egna beräkningarna 
är utförda både stationärt med räkneexempel och icke-stationärt med fuktberäkningsprogram 
medför ytterligare avgränsningar, vilket omnämns mer utförligt vid respektive kapitel i 
rapporten.   

1.5 Tillvägagångssätt  

Rapporten tar upp teoretisk bakgrund till fukt- och brandproblematiken vid projektering av 
flerbostadshus. Litteratur och fakta är hämtad från böcker, rapporter, Internet och 
intervjusamtal av kunniga personer inom ämnet. Litteraturstudien är utförd för att få kunskap 
om ämnet och som delvis ligger till grund för slutsatsen av ställd frågeställning. Utförd 
litteraturstudie används även för att utforma ett bra intervjuunderlag av experter inom fukt 
och brand vid utformning av kallvindar. Rapporten innehåller egna beräkningar på relativ 
fuktighet i kallvind, som försöker efterlikna kallvindsutrymmet till kvarteret Tuppen. Olika 
variabler anges i anslutning till beräkningarna och resultaten, tillsammans med 
litteraturstudien, ligger till grund för slutsatsen. Beräkningarna utförs stationärt utifrån 
räkneexempel taget ur Tillämpad byggnadsfysik (Petersson, 2004) och icke-stationärt med 
fuktberäkningsprogrammet WUFI. Valet att använda de här två metoderna vid beräkningar 
har i samförstånd med handledare diskuterats som lämpligt, då mer exakta beräkningar kan 
utföras men är mycket invecklade, vilket också omnämns under kapitlet 6.1 stationära 
beräkningar. 
I slutskedet av rapporten har författarna valt att göra två mätningar med en veckas mellanrum 
på relativ fuktigheten i takstol på kvarteret Tuppens vind, då vindskonstruktionen är 
färdigställd. Således kan mätningarna användas för att verifiera tidigare utförda teoretiska 
beräkningars trovärdighet.  

1.6 Disposition 

Inledningsvis tar kapitel två upp kort fakta om olika kallvindskonstruktioners utformning, 
samt ges även information om ett par nya intressanta lösningar till fuktproblem i kallvindar. 
Sista styckena i kapitel två sammanfattar tre olika slutrapporter om problemet med fukt i 
kallvindsutrymmen och ett kort stycke om lämplig ventilation till en kallvind. 
Vidare i kapitel tre och fyra får läsaren grundläggande teoretiska kunskaper om fukt och 
brand, till största delen relaterat i kallvindskonstruktioner. 
Kapitel fem innehåller kort information om byggnadsprojektet kvarteret Tuppen och kapitel 
sex beskriver de beräkningsmodeller som har använts till rapporten.  
Avslutningsvis innehåller kapitel sju resultat av de beräkningar och mätningar som utförts, 
följt av diskussion och slutsats. 
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2. Kallvindskonstruktioner 

Kapitel två innehåller kort information om olika kallvindskonstruktioner som kommer att 
beröras vidare i rapporten. Även information om ett par nya lösningar till kallvindar tas upp 
och sammanfattningar av tre rapporter i ämnet, fukt och fuktskador på kallvindar. Sist i 
kapitlet beskrivs det kort vad det finns för föreskrifter om att ventilera en kallvind.   

2.1 Lätta takkonstruktioner 

Lätta takkonstruktioner innefattas av takstolar av trä och stål av mindre dimensioner, vilka i 
första han är tänkta att vara självbärande, men som även skall klara ytterpåliggande tyngder så 
som från snö och yttertak, vilket beroende på val av konstruktion ger olika belastningar. Vid 
ett vanligt exempel på takkonstruktion medförs vikten från ytskikt, så som takpannor, 
eventuell isolering, strö- och bärläkt, papp och råspont. 

2.2 Ventilerad kallvind 

En ventilerad kallvind har ofta öppningar i både takfot och gavlar (se figur 2.1). 

 
Figur 2.1 Vanligt utförande av en ventilerad kallvind med öppningar både i takfot och gavlar 
(Hägerhed Engman och Samuelson, 2006).    

 
Motivet från början till att använda konstruktionen var att ventilera vindsutrymmet så att 
ojämn snösmältning och istappsbildning förhindrades. Idag är de flesta taken väl isolerade 
vilket medför att en väl ventilerad kallvind får ett liknande klimat som utomhus. Vid klara 
kalla nätter kan det bli problem med kondens mot underlagstaket som bildas genom 
konvektion. Får mycket fuktig luft stanna kvar i ett vindsutrymme kan det uppstå problem 
med fuktskador (Hägerhed Engman och Samuelson, 2006). För att förhindra nattutstrålning 
kan man lägga isolering ovanpå underlagstaket (se figur 2.2). 
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Figur 2.2 Exempel på utförande av en tät kallvind med isolering på underlagstaket och med 
ventilation genom öppningar i gavlar (Hägerhed Engman och Samuelson, 2006).    

2.3 Oventilerad kallvind 

En oventilerad kallvind utförs tät med ingen ventilation i takfoten (se figur 2.3). Emellertid 
tycker Hägerhed Engman och Samuelson (2006) att en tät vind bör ha lite ventilation, då 
risker finns att inbyggd fukt och läckage av regn och snö från yttertaket kommer in i 
vindsutrymmet. Det löser man enklast med någon eller några gallerventiler på gavlarna av 
huset (se figur 2.3). 

  
Figur 2.3 Exempel på utförande av en tät kallvind med  ventilation genom öppningar i gavlar 
(Hägerhed Engman och Samuelson, 2006). 
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Den optimala konstruktionen är att bygga en helt tät vind som byggs in vid ett torrt klimat. 
Men konstruktionen är svår att utföra praktiken då man nästan alltid får någon form av 
läckage t.ex. vid genomföring av ventilation i vindsbjälklaget (Samuelson, 2009).   

2.4 Parallelltak 

Parallelltak kan dels ses som ett ”kalltak” (se figur 2.4) då konstruktionen innehåller en större 
luftspalt för att likt kalltaket kunna ventilera bort fukten som kan tillkomma konstruktionen. 
Men kan även ses som ett ”varmtak”, för att det i praktiken har samma funktion som ett varmt 
tak i och med att isolering byggs in i anslutning till yttertak. Problem med denna konstruktion 
kan framförallt ses under vintertid då det är lägre temperaturer, vilket medför att luften inte 
kan innehålla lika mycket fukt (se kapitel 3.1). Vilket i sin tur medför att luften som passerar 
genom luftspalten inte klarar att uppta all den eventuella fukt som kan finns på underkant 
råspont. 

 
Figur 2.4 Exempel på utförande av ett parallelltak (Hägerhed Engman och Samuelson, 2006).    

2.5 Nya lösningar 

Forskning och utveckling av att fuktsäkra kallvindar sker kontinuerligt bland annat på SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers avdelning för byggnadsteknologi. Företag 
i byggbranschen utvecklar nya lösningar för att förbättra klimatet på kallvindar. I kapitlet tas 
ett par intressanta lösningar upp där information är hämtat från Hagentoft och Nilsson (2007), 
Runnevik (2003).  
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2.5.1 Ventotech 
 
Under våren 2006 grundades Carl-Eric Hagentoft företaget Ventotech som ligger under 
Chalmers Innovation. Ventotechs princip går ut på att ventilera kallvinden genom en 
tilluftsfläkt på ena gaveln och en frånluftsfläkt på den andra gaveln, då luften är torrare ute än 
inne på kallvinden. Vid gynnsamma förhållanden får en dataenhet, placerad på vinden, 
styrsignaler från sensorer och avgör att fläkten ska gå igång och öppna spjällen (se figur 2.5). 
Det är två stycken sensorer kopplade till dataenheten, en är placerad utomhus och en inne på 
vinden. De mäter klimatet inne och ute. En mikroprocessor läser av sensorerna och en 
beräkningsalgoritm avgör då fläkten ska börja snurra och spjällen öppna sig. För att 
Ventotech ska fungera optimalt krävs det att vinden är tät. Man kan tillåta ett visst läckage, 
men metoden fungerar bättre ju tätare vinden är. Det beror på när det är fuktig luft utomhus 
stänger man till ventilationen och man vill då skapa ett rum isolerande från den fuktiga luften. 
Tanken är att man med Ventotech ska få ett torrt vindsklimat på ett mer energieffektivt sätt än 
med en sorptionsavfuktare eller värmekälla installerad. Ventotech uppges dra 100 
kilowattimmar per år vilket är mindre än många andra alternativ (Hagentoft och Nilsson, 
2007). 

 

Figur 2.5 Ventotech installation. Egen bearbetning av bilden (Hagentoft och Nilsson, 2007).   

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås har under 2006 testat tekniken och under 
vintern 2006-2007 genomfört mätningar med Ventotech installerat på kallvindar. Man 
jämförde vindar installerade med Ventotech mot referensvindar (ingen styrd ventilation) och 
historiska mätningar, i Västsverige och Stockholmsområdet. Resultatet visade att Ventotech 
förbättrade fuktillståndet på vindarna efter installation (Hagentoft och Nilsson, 2007). 
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2.5.2 Ångbroms och vindskydd 
 
Intresset i byggbranschen för modern polymerteknik med produkter som ”andas” har ökat i 
takt med att man vill bygga lufttätt. Kan man inte ventilera bort fukt i lufttäta hus kan skador 
uppkomma på huset i form av mögelpåväxt. De nya materialen tillåter vattenånga att passera 
ut genom materialet trots att det är vind- och vattentätt (se figur 2.6). Mikroporöst membran, 
fibermembran och hygroskopiskt membran är benämningar på tre olika metoder att tillverka 
ånggenomsläppliga material (Runnevik, 2003). 

 
Figur 2.6 Exempel på utförande av en tät kallvind med ett underlagstak som släpper igenom 
vattenånga (Hägerhed Engman och Samuelson, 2006).  

Mikroporöst membran. 

Membranen är mycket tunna (20-50 mikrometer) och består av många mikroporer i varje 
membran. Vatten i flytande form kan inte ta sig igenom de små mikroporerna på grund av 
ytspänningen håller ihop vattnet, men varje enskild vattenmolekyl är ungefär tusen gånger 
mindre än mikroporerna vilket gör att vattenånga lätt kan passera genom materialet, dock kan 
det inte tränga in (se figur 2.7). Det tunna membranet skyddas mot mekaniskt angrepp genom 
att man laminerar olika fiberdukar med polypropen på membranet. Valet av fiberduk gör att 
man kan åstadkomma olika egenskaper efter ändamål på slutprodukten. Beroende på hur 
många skyddande lager man har på slutprodukten kallas den för 2- eller 3-lagers 
sandwichkonstruktion (Runnevik, 2003).  



8 

 

Figur 2.7 Mikroporöst membran (Runnevik, 2003).   

Fibermembran 

Metoden skapar ett porsystem utav en stor mängd fiber som finns i fibermembranet. Det 
påminner om det mikroporösa membranets konstruktion där porerna kan hindra vatten och 
vattenånga att tränga in, men tillåta vattenånga att passera ut (se figur 2.8). Fibermembranet 
har en tjocklek av 150 mikrometer och har en bra hållfasthet, men kan förstärkas efter behov 
genom laminering av fiberdukar (Runnevik, 2003). 

 

 

 

Figur 2.8 Fibermembran (Runnevik, 2003).  

Hygroskopiskt membran 

Bygger på en helt annan metod där membranen är homogena och beläggs på en 
polyesterfiberduk. Istället för porer som släpper igenom vattenånga kan membranen både ta 
upp och avge vattenånga p.g.a. att de vill utjämna ångtrycksskillnader – materialet är 
hygroskopiskt (se figur 2.9). Tjocklek på materialet och val av polymer (vanligtvis polyamid 
eller polyuretan) reglerar hur snabbt membranen kan ta upp och avge vattenånga. 
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Figur 2.9 Hygroskopiskt membran (Runnevik, 2003). 

Forskningen av polymerer har vidareutvecklat materialen och man kan nu tillverka 
ångbromsar som inte är lika ångtäta som ångspärr. En generell tumregel säger att förhållandet 
mellan ångtätheten på materialets in- och utsida ska vara mellan fem och tio för att det ska ha 
egenskaper som en ångbroms (se figur 2.10). Om förhållandet ska bli fem då vindskyddet har 
värdet 15 ·103 s/m ska ångbromsen ha värdet 75 ·103 s/m. Väljer man istället att använda sig 
av en ångspärr med värdet 1500 ·103 s/m blir förhållandet 100 till ett vindskydd med värdet  
15 ·103 s/m (Runnevik, 2003).  

 

 

 

Figur 2.10 Gränserna mellan de olika klimatskärmarna (Runnevik, 2003). 

Vidare skriver Runnevik (2003) att man ska se till helheten när man bygger upp en 
klimatskärm för att få den balanserad och fungera optimalt. Därför har man olika krav på 
materialen beroende på vart de sitter i byggnaden (se figur 2.11). Underlagstaket ska klara 
genomtrampning samtidigt som det är vattentät men släpper igenom vattenånga. Vindskyddet 
ska klara slagregn och vara lufttätt men släppa igenom vattenånga. Ångbromsen i 
klimatskärmen ska vara anpassad till vindskyddets och underlagstakets ånggenomsläpplighet. 
Säkerhetsväven i mellanbjälklaget ska klara genomtrampning samtidigt som den har samma 
ånggenomsläpplighet som ångbromsen. 



10 

 

Figur 2.11 Placering av de olika materialen i husets klimatskärm (Runnevik, 2003). 

Viktigt att tänka på när man bygger en klimatskärm är att vara noga med installationer och 
genomföringar i materialen. En reva liten som en tiokrona kan förstöra funktionen av 
klimatskärmen. Därför är det viktigt i byggskedet att vara noga med skarvar och tätningar i 
materialen. Byggandet bör ske med de metoder som leverantören föreskriver och 
leverantörens produkter ska på något sätt vara godkänd för svensk byggmarknad (Runnevik, 
2003).  

2.6 Resultat från tidigare rapporter 

Kapitlet innehåller sammanfattningar om relevanta forskningsprojekt om fukt och fuktskador 
på kallvindar. Rapporter som har sammanfattats är Hägerhed Engman och Samuelson (2006), 
Harderup och Arfvidsson (2008) och Samuelson (1995). 

2.6.1 Kalla vindar – problem och förbättringar 
 
I Bygg och teknik 4/06 Kalla vindar- problem och förbättringar kan man läsa en del av 
redovisningen av fältundersökning och forskningsprojektet genomfört av Ingemar Samuelson 
och Linda Hägerhed Engman, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Bakgrunden 
till problemet är att vindsbjälklagen i bostäderna har blivit mer välisolerade än tidigare på 
grund av ökade energikrav. I en ventilerad takkonstruktion går klimatet på vinden mot det 
klimat som råder utomhus, med högre ventilation ges likare klimat, och vid klara kalla nätter 
kan det bildas kondens mot underlagstaket genom konvektion. Problem kan uppstå vintertid 
då kall fuktig luft, inte ovaligt 0oC och 95 % relativ fuktighet, kommer in i vindsutrymmet 
och luften är då i princip redan fuktmättad och kan bara ta upp 0,24 gram fukt per kubikmeter. 
Vilket kan leda till mikrobiell tillväxt av det fuktiga förhållandet. 
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Figur 2.12 Solinstrålningens påverkan av relativa fuktigheten i ett vindsutrymme under ett års 
tid i Borås (Hägerhed Engman och Samuelson, 2006).  

Tabell 2.1 Sänkning av relativa fuktigheten per ökande grad temperatur i en kallvind jämfört 
med ett uteklimat av 0°C och 95 % RF (Hägerhed Engman och Samuelson, 2006).  

 
 

Tidigare kända orsaker av skador vid skadeutredningar med Ingemar Samuelson och Linda 
Hägerhed Engmans erfarenheter, har varit: 
 
• Läckage av snö och regn utifrån genom otätt yttertak. 
 
• Kondens av fuktig luft genom fuktkonvektion. 
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• Inbyggd fukt. 
 
• Läckage från installationer på vinden från t.ex. värmeväxlare.  
 
Redovisningen presenterar resultat ifrån 21 undersökta ventilerade kallvindar i Skåne där 
husen i januari 2001, då undersökningen genomfördes, var mellan 10 och 1-3 år gamla (se 
tabell 2.2). 

Tabell 2.2 Fördelning av undelagstak och byggnadsår för de 21 husen (Hägerhed Engman 
och Samuelson, 2006).  

 

Av de sju taken uppbyggda med plywood var fem stycken uppbyggda med plywood som är 
fungicidbehandlade (medel mot mikrobiell påväxt). På fyra av de behandlade plywoodtaken 
syntes svarta prickar och enligt den mikrobiologiska analysen hade alla sju underlagstaken av 
plywood riklig påväxt. Alltså enligt den här analysen var det ingen skillnad på behandlad och 
obehandlad plywood. Underlagstaken av hård board fanns på tio vindar där resultatet visade 
en mindre omfattning av påväxt. På övriga fyra vindar med underlagstak av råspont fanns det 
måttlig påväxt på två provbitar, samt riklig påväxt på de andra två. Den generella skillnaden 
mellan underlagstak utav plywood och råspont var att på plywooden kunde man se påväxten 
med bara ögat, medan på råspont såg man påväxten med hjälp av en lupp eller ett mikroskåp 
(Hägerhed Engman och Samuelson, 2006). 

Då man besiktade husen och tog ut provbitar från underlagstaken från de 21 husen, mätte man 
även den relativa fuktigheten på vinden och i luften ute, för att få fram fukttillskottet. Av 
resultaten kunde man inte se något samband mellan det uppmätta fuktillskottet och mikrobiell 
påväxt på provbitarna (Hägerhed Engman och Samuelson, 2006).  

Hägerhed Engman och Samuelson (2006) skriver om tre stora punkter man kan utveckla för 
att förbättra förhållandena på kallvindarna. En är att använda sig av material som tål att 
utsättas för ett fuktigt klimat. Ett andra sätt är att göra klimatet torrare på vinden och en tredje 
väg att gå är att förbättra konstruktionerna mer genomgripligt. 

Att byta material från träunderlag till t.ex. folie eller plåt, som i regel inte är lika utsatt för 
påväxt som träunderlag menar Hägerhed Engman och Samuelson (2006) att man ska väga in 
fler aspekter än fukt. Plåttak kan avge oljud vid regn och folie kan rivas sönder vid montering.   

På SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, har man erfarenheter från tidigare 
forskningsprojekt där man vill skapa ett varmare klimat på vinden. I forskningsprojektet 
studerades olika konstruktioner (se tabell 2.3). 
A; ventilerat vindsutrymme med ett underlagstak av polyetenfolie. 
B; ventilerat vindsutrymme med ett underlagstak av 12 mm plywood, med 30 mm 
cellplastisolering ovanpåliggande plywooden under takpannorna. 
C; ventilerat vindsutrymme med ett underlagstak av 12 mm plywood, med 10 mm 
cellplastisolering ovanpåliggande plywooden under takpannorna. 
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D; referensvindsutrymme med ett vanligt utförande. Ventilerat vindsutrymme med 12 mm 
underlagstak av plywood. 
E; oventilerat vindsutrymme med ett underlagstak 12 mm plywood, med 30 mm 
cellplastisolering ovanpåliggande plywooden under takpannorna. 

Tabell 2.3 Uppmätta temperaturer och relativa fuktigheter under två olika perioder, 
september och november 1991 för olika vindkonstruktioner (Hägerhed Engman och 
Samuelson, 2006). 

  

Resultatet från forskningsprojektet visar att tilläggsisolering till viss del ökar fuktförhållandet 
på vinden. Mellan 10 mm och 30 mm ovanliggande isolering på underlagstaket visas dock 
ingen större skillnad på det slutliga resultatet av klimatet, på vindarna.  
Den helt oventilerade vinden visade sig ha ett torrare medelklimat än de övriga vindarna, 
särskilt under stora växlingar av kalla fuktiga nätter och varma dagar, då utomhusklimatet inte 
påverkar klimatet på vinden. Dock menar Hägerhed Engman och Samuelson (2006) att någon 
form av liten ventilation på vinden är att eftersträvas, då risker finns vid inbyggd fukt och 
läckage av regn och snö från yttertaket. Det löser man enklast med någon eller några 
gallerventiler på gavlarna av huset. 

Exempel på att ändra konstruktionen av huset kan vara att bygga med fullisolerade 
parallelltak, där isoleringen går i överramen till yttertaket. Det skapar ett varmt utrymme som 
är innanför klimatskärmen. Ett annat sätt att ändra konstruktionen är med ett underlagstak 
som kan tillåta ångdiffusion inifrån och ut men i övrigt är vattenavvisande och lufttätt, som ett 
Goretex-tyg. Man bör testa lösningen av ett underlagstak som släpper igenom vattenånga på 
verkliga projekt, som ger mer kunskap om konstruktionen (Hägerhed Engman och 
Samuelson, 2006). 

2.6.2 Fuktsäkerhet i kalla vindsutrymmen – slutrapport 
 
Rapporten syftar till att ge ett säkrare beslutsunderlag vid produktion/utformning av kalla 
vindar. Tillvägagångssättet för att få fram ett resultat skedde genom att mäta temperatur- och 
fukttillstånd på ett antal olika kallvindar verifierat mot datorberäkningar (HAM-tools) och på 
så sätt avgöra om konstruktionerna i undersökningen ligger i farozonen för att drabbas av 
fuktskador på kallvinden. Undersökningen genomfördes som två fallstudier. Där den första 
omfattar fyra kallvindar varav ena kallvinden är ett referensobjekt och övriga har modifierats 
på olika sätt. Den andra fallstudien är av en kallvind med diffusionsöppen underlagstäckning 
ovanpå råspont och med en reducerad ventilation på vinden. Mätningarna på klimatet 
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genomfördes under en två års period både utomhus och inne på vindarna (Arfvidsson och 
Harderup, 2008). 

Till första fallstudien räknas vindarna på flerbostadshusen i bostadsområdet Paradsängen i 
Hässelby strand i Stockholm. Husen är mellan två och fyravåningar höga uppförda med en 
betongstomme och vindsbjälklag utav trä. Vindsisoleringen består av minst 400 mm lösull 
och taket består utifrån av takpannor, bärläkt, ströläkt, traditionell underlagspapp och råspont. 
Ventilationen på vindsutrymmet sker genom takfoten samt genom en ”kinahatt” placerad vid 
ena gavelspetsen (Arfvidsson och Harderup, 2008).  

Arfvidsson och Harderup (2008) benämner vindarna i Paradsängen enligt följande: 

Hus 4 – Paradsängen; Inga modifieringar har genomförts utan räknas som ett ”normalt” 
uteluftsventilerat vindsutrymme och är Paradsängens referensobjekt. 
Hus 7 – Paradsängen; 50 mm cellplast har placerats på insida råspont. Placeringen var den 
enda möjliga i projektet men ska i vanliga fall placeras på ovansida råspont. 
Hus 8 – Paradsängen; Två värmekällor på 200 W placerades på vinden och var igång under 
vinterperioden. 
Hus 9 – Paradsängen; Takfotsventilationen tätades året runt och ”kinahatten” var igentäppt 
under vinterperioden. 

Till andra fallstudien räknas flerbostadshuset Majrogården i stadsdelen Gubbängen i 
Stockholm. Huset är fyravåningar högt och färdigställdes under 2004. Huset har en 
betongstomme och vindsbjälklaget består av platsgjuten betong med 400 mm lösull som 
värmeisolering. Taket består utifrån och in av takpannor, bärläkt, ströläkt, diffusionsöppen 
underlagstäckning och råspont. Vinden har försetts med mycket reducerad ventilation genom 
att stänga alla gavel- och takfotsöppningar (Arfvidsson och Harderup, 2008).   

Efter att ha provat de olika takkonstruktionerna praktiskt och verifierat dem mot beräkningar 
sammanfattar Arfvidsson och Harderup (2008) sin undersökning med följande resultat: 

Hus 7 med värmeisolering under råspont – Jämförelse sker mot referenshuset Hus 4 där man 
registrerade att temperaturen generellt ligger lite högre på vindsutrymmet i hus 7. 
Fukttillskottet var högre på sommaren och lägre på vintern. 
Hus 8 med värmekällor vintertid – I Jämförelse med referenshuset ligger temperaturen lite 
högre och den relativa fuktigheten lite lägre. Då man under mätningarna gjorde 
kompletterande gjutningar på mellanbjälklaget registrerade man höga värden av fukttillskott 
till vinden. 
Hus 9 med reducerad ventilation – Den relativa fuktigheten ligger lägre under sommaren och 
ungefär lika på vintern i jämförelse mot referensvinden. Temperaturen ligger högre på 
sommaren men något lägre på vintern. Förhöjt fukttillskott registrerades under första vintern 
då kompletterande pågjutning av mellanbjälklag genomfördes. 
Hus Majrogården med diffusionsöppen underlagstäckning och reducerad ventilation – Det 
man kunde se av resultatet i den andra fallstudien visar att kombinationen av reducerad 
ventilation med diffusionsöppen underlagstäckning på råspont är ett mycket bättre alternativ 
än en traditionell ventilerad kallvind med underlagspapp på råspont. Risken för fukt- och 
mögelskador verkar minska med den här typen av takkonstruktion. 
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Tabell 2.4 Månadsmedelvärde på relativa fuktigheten (%) för husen i Paradängen samt 
utomhus (Arfvidsson och Harderup, 2008). 

 
 

Tabell 2.5 Månadsmedelvärde på relativa fuktigheten (%) i huset i Majrogården samt 
utomhus (Arfvidsson och Harderup, 2008). 
 

  

Vidare skriver Arfvidsson och Harderup (2008) att det gemensamma för alla vindar är att 
temperaturen är något högre på vinden än vad den är i uteluften. Fukttillskottet är mycket litet 
under vinterperioden på alla vindar vilket tyder på litet luftläckage underifrån vindsbjälklaget, 
vilket är positivt i fuktsäkerhetssynpunkt. Dock uppmätte man högt fukttillskott under 
produktionsskedet i några utav vindarna. Arfvidsson och Harderup (2008) menar att det är 
mycket viktigt att se till så vindsbjälklaget och vindsluckor är luft- och ångtätt tidigt i 
byggskedet av ett hus. Det kan vara avgörande för att få en acceptabel fuktnivå i 
vindsutrymmet.  

Då man använder sig av reducerad ventilation i takkonstruktionen ska man vara försiktig i 
byggskedet. Lämpligen låter man huset få ventilera bort byggfukt innan man reducerar 
ventilationen till vinden. Men i driftskedet visar undersökningar att metoden fungerar väl om 
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man kan garantera lufttäthet mot bostadsutrymmena under byggnadens livslängd (Arfvidsson 
och Harderup, 2008). 

Använder man sig av värmeisolering ovanpå råspont med vanlig underlagspapp borde den 
lösningen fungera bra menar Arfvidsson och Harderup (2008). Dock lägger man en 
diffusionsöppen underlagstäckning på råspont tillsammans med en relativt ångtät cellplast 
minskar ånggenomsläppligheten.  

Resultatet av beräkningarna, som genomfördes på husen i Paradängen, visar att det stämmer 
bra överens mot de mätningar som gjordes. Samtliga åtgärder visar ett positivt resultat som 
minskar riskerna för uppkomst av fuktskador. Skillnaden mellan beräkningarna och 
mätningarna var störst under vinterperioden men beräkningarna räknar alltid lite på den säkra 
sidan och visar ett högre resultat än verkligheten. Uppskattningarna om luftomsättningen på 
vindarna verkade stämma bra mot verkligheten. Hus 4, 7 och 8 antogs ha 2 omsättningar per 
timma och hus 9 antogs ha 0,2 omsättningar per timma (Arfvidsson och Harderup, 2008).         

2.6.3 Fuktbalans i kalla vindsutrymmen – betydelsen av ventilation och val av 
isoleringsmaterial 
 
Rapporten sammanfattar mätresultat av temperatur, relativ fuktighet och fuktkvot i sex 
stycken vindar. Syftet är att få ut resultat hur olika ventilationsförhållanden och olika 
materialval påverkar fuktbalansen i vindsutrymmet. Mätningarna ska också ligga till grund för 
att försöka få fram beräkningsmodeller, av olika forskare, som simulerar verkliga fall. 
Vindarna i mätningarna har samma dimensioner och ligger efter varandra i en lång rad. Det 
som skiljer vindarna åt är hur de ventileras och vilket material isoleringen består av. Två av 
vindarna har en styrd ventilation med fläktventilering på 2 omsättningar per timma. Två andra 
är oventilerade med inga avsiktliga öppningar och de sista två vindarna har en naturlig 
ventilation med en 50 mm stor luftspalt utefter takfoten. Isoleringsmaterialen som används i 
vindarna är vitull, termoträ, rockwool och ekofiber. Hur vindarna är placerade och hur 
uppbyggnaden ser ut i var och en (framgår utav figur 2.13) . Materialegenskaperna hos de 
olika materialen framgår av tabell 2.6 där egenskaperna gäller under laboratorieförhållanden 
utan påverkan av fukt eller arbetsutförande. Material som plastfolie och mineralull är inte 
hygroskopiska d.v.s. de kan inte ta upp fukt då luften är fuktig och avge fukt när luften är 
torrare. Rapporten undersöker om det är skillnad på fuktbalansen i vindsutrymmet om man 
använder sig av hygroskopiska material eller icke fuktbuffrande material. Vindarna A, C och 
E har isolering av mineralull och B, D och F har en cellulosaisolering (hygroskopisk) 
(Samuelson, 1995).  

 
Figur 2.13  De olika vindsutrymmena med olika ventilation och olika isoleringsmaterial. 
Vindarna O och skyddszon används inte i mätningarna för rapporten. Vinden A har plastfolie 
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av polyeten, PE som underlagstak (Monarfol). De övriga vindarna har underlagstak av 
plywood (Vänerply) (Samuelson, 1995) 

Tabell 2.6 Materialegenskaper för de olika vindsutrymmena (Samuelson, 1995).   

  

Resultatet av rapporten efter ett års mätningar (juni 1994-juni 1995) visar att det är svårt 
utifrån uppmätta uteklimatvärden att hitta beräkningsmodeller som motsvarar verkliga fall av 
relativ fuktighet, temperatur och fuktkvot på vindarna. Det sker en viss fuktbuffring i 
hygroskopisk isolering (cellulosamaterial) men skillnaden mellan den och icke hygroskopisk 
isolering (mineralull) är inte så stor enligt mätningarna (Samuelson, 1995).  
Mätningarna visar stor skillnad på låg respektive hög ventilationsgrad. Fukten i luften och 
temperaturen på vinden varierar mycket beroende på ventilationsgraden. Desto högre 
ventilation med uteluft, ju mer varierar fukten och temperaturen på vinden. Detta resulterar i 
att vindarna blir torrare om mindre ventilation används. Men det ska tolkas med försiktighet 
menar Samuelson då provtaken i mätningarna har minimerat uppkomst av fukt inifrån 
byggnaden med att ha ett i stort sett lufttätt bjälklag och undertryck i byggnaden. I en sådan 
konstruktion kan ventilationen tillföra fukt och vid klara kalla nätter finns risken att fukten 
kondenserar och stannar kvar i vindsutrymmet. Ventilationen blir således till en nackdel i den 
typen av konstruktion och i ett normalbyggt hus måste man beakta risken av fukt som 
kommer inifrån huset (Samuelson, 1995).  

 
Figur 2.14 Månadsmedelvärden för oktober 1994. Skillnad mellan klimatet på vindarna med 
olika isoleringsmaterial och ventilationsgrad (Samuelson, 1995).   
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Figur 2.15 Månadsmedelvärden för januari 1995. Skillnad mellan klimatet på vindarna med 
olika isoleringsmaterial och ventilationsgrad (Samuelson, 1995). 

Samuelson (1995) lämnar rekommendationer utifrån det som kommit fram i rapporten:  

Resultatet av rapporten går att tillämpa på vindar där man inte har en tillförsel utav fukt. Fukt 
kan uppkomma i byggskedet och i brukandet av huset. Därför är det viktigt att i byggskedet 
låta t ex betong och lättbetong torka ut under lång tid så att byggfukt inte tillförs. För att 
förhindra att uttorkningen sker upp mot vindsutrymmet kan man sätt en ångspärr under 
isoleringen som tillåter uttorkning av bjälklagets undersida inåt. Att skydda byggnaden och 
byggnadsmaterial mot nederbörd och under byggskedet är viktigt. I driftskedet av byggnaden 
ska man efterstäva att ha ett undertryck i byggnaden tillsammans med ett lufttätt vindsbjälklag 
som förhindrar konvektion av fukt. Eftersom det är svårt att bygga helt lufttätt ska man lägga 
stor vikt på god ventilation inne i byggnaden som kan ventilera bort fukt och skapa en god 
innemiljö.  
Ett hus byggt på det här sättet ska ventilationen av vindsutrymmet minimeras och eventuella 
takfotsöppningar tätas eftersom den sällan får den funktion man eftersträvar. Det räcker i 
småhus med en till två ventiler på gavlarna för att ge tillräcklig genomluftning och uttorkning 
av vinden. Har man en annorlunda konstruktion av taket ska man se till att använda sig av 
anordningar så att hela vindsutrymmet genomluftas (Samuelson, 1995). 

2.7 Ventilation av vindsutrymme 

Öppningar till vindsutrymmet ska enligt SBN (1980) placeras så att eventuell byggfukt och 
inträngande fukt kan ventileras ut på ett lämpligt sätt. Yrsnö och regn skall inte kunna tränga 
igenom ventilationskanalerna. SBN (1980) säger att:  
”Ventilationen av vindsutrymmen, liksom luftbehandlingsinstallationer m m i dessa, skall 
anordnas så, att lokal snö- och issmältning eller kondens inte uppstår i oläglig omfattning.”. 

Godtagbar öppningsarea av till- och frånlufts öppningar är 0,2 m2 per 100 m2 bjälklagsyta och 
de ska ha en bredd på minst 20 mm. I branta och trånga vindsutrymmen kan 
frånluftsöppningar placeras vid gavelspetsarna eller vid taknocken SBN (1980). 

SBN (1980) gäller inte längre emellertid går det att läsa i BBR (2008) kapitel 6:25130 
Ventilationsflöde, som säger att: 
”Reduktion av ventilationsflöden får inte ge upphov till hälsorisker. Reduktionen får inte 
heller ge upphov till skador på byggnaden och dess installationer orsakade av t.ex. fukt.”. 
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3. Fukt 

Kapitlet innehåller allmän teori om fukt i luft och materialet trä. Vidare om fukttransport 
mellan olika material och dess omgivning, boverkets fuktkrav för att avslutas med allmän 
fakta och konsekvenser av trämögelpåväxt. Fakta är hämtad ur Anderlind (2003), Boverkets 
byggregler kapitel 6:5 Fukt (2008), Brander, Esping och Salin, (2005), Elmarsson och 
Nevander (1994), Mattson (2004) samt ur SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2007). 

3.1 Fukt i luft och trä 

Det finns ständigt en viss mängd fukt i luften, över dygnet och årstiderna så variera denna 
mängd fukt, främst beroende av luftens fuktinnehåll och temperatur. Desto varmare luften är 
desto mer vattenånga, fuktens form i luft, kan luften innehålla. Luftens fuktighet påverkar 
träet på olika sätt, träet sväller och krymper beroende på hur mycket fukt det är i luften (se 
figur 3.9) dessutom skevar, kröker och böjer sig virket mer eller mindre när det ligger helt fritt 
(Brander, Esping och Salin, 2005). 

Relativ fuktighet, RF, är ett mått på hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till 
dess mättnadsvärde. Kvoten mellan den aktuella ånghalten ν och luftens mättnadsånghalt νs 
vid en aktuell temperatur ger ett värde för RF, se ekvation (3.1) (Elmarsson och Nevander, 
1994). 

RF = (ν / νs) · 100    (3.1) 

RF Relativ fuktighet [%] 
ν Ånghalt [kg/m3] 
νs Mättnadsånghalt [kg/m3] 

 
Figur 3.1 Fördelningskurvor för fuktpåverkan och fuktmotstånd (Elmarsson och Nevander, 
1994). 

Varje virkesindivid är unik och formförändras och angrips i olika grad, en del inte alls och 
andra i hög grad. Känsligheten för fuktkvot, skevningsbenägenhet, krympningsegenskaper, 
hållfasthet, utseende och känslighet för svampar varierar bland alla virken. Längs men särskilt 
tvärs varje virkesstycke varierar dessa faktorer på samtliga virkesstycken. Träets densitet är 
faktorn som direkt eller indirekt mest inverkar på dessa egenskaper. För varje parti kan 
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densiteten variera kraftigt per virke, mellan 300-600 kg/m3 och även vilket träslag som virket 
härstammar från har inverkan på virkets densitet (Brander, Esping och Salin, 2005). 

Som många andra byggnadsmaterial är trä och träbaserade material hygroskopiska, vilket 
innebär att materialets fuktighet går mot fuktigheten som är i luften. Det råder alltså något 
samband och balans mellan tillståndet i omgivningen och fukttillståndet i materialets 
porsystem. De finns tre olika slags fall som kan förekomma mellan förhållandet i 
omgivningen och materialet. Uppfuktning, uttorkning eller att materialet befinner sig i 
jämvikt med omgivningen. Uppfuktning innebär att materialet upptar fukt från omgivningen, 
medan uttorkning innebär de motsatta, att materialet avger fukt och när jämvikt råder, innebär 
det att det avges och upptas lika mycket fukt per tidsenhet. Avgörande för hur mycket och hur 
snabbt materialet upptar respektive avger fukt beror på dess omgivning, är det omgivet av 
fuktig luft, fritt vatten eller om det skulle va i kontakt med annat material. Då det gäller fukt i 
luft är de materialet hydroskopiska egenskaper som avgör, medan det är den kapillärsugande 
förmågan eller permeabiliteten i materialet när det står i fritt vatten som avgör hur mycket 
fukt materialet kommer att uppta. När träet är i kontakt med annat material är båda dessa 
faktorer avgörande (Brander, Esping och Salin, 2005). 

Bindningarna mellan vatten och olika byggnadsmaterial är mer eller mindre fasta. Ur ett 
byggnadstekniskt perspektiv kan vatten antingen förekomma som kemiskt eller fysikaliskt 
bundet till olika byggnadsmaterial. De kemsikt bundna vattnet är så fast bundet till materialet 
att de inte tas med i begreppet fukt, som exempel kan tas kristallvattnet i en gipsskiva. 
Fysikaliskt vatten är de vatten som kan betecknas som fukt. En enklare beskrivning för de 
vatten som kan benämnas som fukt är vatten som är förångbart, vilket innebär att vattnet 
förångas vid 105°C. Mängden fysikaliskt vatten som finns bundet i materialet kallas fukthalt 
w, som beräknas enligt ekvation (3.2) (Elmarsson och Nevander, 1994). 

w = ρ · u     (3.2) 

w Fukthalt [kg/m3] 
ρ Torrdensitet [kg/m3] 
u Fuktkvot [%] 

Fuktkvot, u, visar förhållandet mellan andel torrt materialet och andel fysikaliskt vatten, som 
visas i ekvation (3.3). 

u = (mw/m0) · 100    (3.3) 

u Fuktkvot [%]  
mw Massa fysikaliskt vatten [kg] 
m0 Massa torrt material [kg] 

Den lägsta temperatur som fuktig luft kan nå utan att det bildas kondens, utfälles fukt, kallas 
för daggpunkten. Vilket innebär att om temperaturen för den fuktiga luften sänks under 
daggtemperaturen, då ånghalten är lika med mättnadsånghalten, så medför detta att om varm 
fuktig luft kommer i kontakt med en kall yta bildas det kondensation på ytan vilket i sin tur 
ger en fuktutfällning (Elmarsson och Nevander, 1994). 
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Figur 3.2 Samband mellan mättnadsånghalt och temperatur (Elmarsson och Nevander, 
1994). 

Det är snabb påverkan av luftens fuktighet på trä och träbaserade material, i synnerhet med 
material med låg densitet som är tunna eller ligger frilagda. Om frukttransport inte bromsas 
upp av fukttäta material eller stillastående luft, så sker torkning eller uppfuktning snabbare i 
takt med att temperaturen ökar. Kommer trämaterial i kontakt med fritt vatten i vätskeform, 
går uppfuktningen flera gånger snabbare än om fukten överförts via luften. Tiden de tar att 
torka upp trä som kommit i kontakt med fritt vatten är många gånger längre än själva 
uppfuktningen (Brander, Esping och Salin, 2005). 

Som en förenklad beskrivning kan sägas att svampar av mögel-, blånads-, eller rötsvampar 
angriper virket när fuktnivån blir för hög, virket angrips även av bakterier vilket förändrar 
virkets permeabilitet (fukt- och vattenupptagningsförmåga) precis som blånads- och 
rötsvampar. Detta medför en ökning av fuktupptaget i virket och även då en ökning av 
svamptillväxten (Brander, Esping och Salin, 2005). 

3.2 Fukttransport 

Vid fysikaliska transportproblem används ofta begreppet potential, som potential används 
bland annat fukthalt, ånghalt, ångtryck, lufttryck, fuktkvot och temperatur. Det är produkten 
mellan en transportkoefficient och en potentialändring i flödesriktningen som tecknas som 
fuktflöde. Att det finns en potentialskillnad är alltså en förutsättning för att de skall bli en 
transport. Som exempel kan tas att de uppstår en potentialskillnad över yttervägg om 
ånghalten i inomhusluften är högre än i den utomhus, vilket leder till en fukttransport från 
insidan mot utsidan (Elmarsson och Nevander, 1994). 

Fukt kan antingen transporteras i vätske- eller ångfas. I byggnader sker främst denna transport 
via diffusion och konvektion i ångfas och i vätskefas är det kapillärsugning som skapar 
transport (Elmarsson och Nevander, 1994). 

Diffusion innebär en strävan hos vattenånga och andra gaser att reducera 
koncentrationsskillnader, som i en inhomogen gasblandning så strävar och rör sig 
gasmolekylerna för att skapa en balans, där det blir jämn fördelning i hela blandningen. När 
byggfukt skall avges från ett material till omgivningen, sker en transport från materialets inre 
till dess yttre och denna transport sker till stor del av diffusion. De kan dock endast ske 
transport med diffusion när byggfukten skall lämna materialets yttre till luften som omger 
den. I de flesta byggnader skapas denna fukttransport via diffusion för att ånghalten i 
genomsnitt är högre inomhus än vad den är utomhus, förutom i vissa undantagsfall, på grund 
av att temperaturen inomhus oftast är högre än den utomhus samt att det i innermiljön sker 
olika fuktproduktioner. Dessa fuktproduktioner skiljer sig i olika byggnader, (se i figur 3.3) 
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där skillnad mellan fukttillskott och fuktproduktion för flerbostadshus och småhus visas. 
Skillnader i uppmätt relativ fuktighet ses även mellan dessa olika typer av byggnader (se figur 
3.4). 

 
Figur 3.3 Skillnad i fukttillskott och fuktproduktion i flerbostadshus och småhus (Elmarsson 
och Nevander, 1994). 

 
Figur 3.4 Uppmätt relativ fuktighet för flerbostadshus och småhus (Elmarsson och Nevander, 
1994). 
 
För uttorkning av byggnader är diffusion en viktig fukttransport, diffusionen kan antigen ske i 
luft eller i byggnadsmaterialet. Diffusionen är alltså avgörande när byggnadsmaterialet skall 
uppnå jämvikt med omgivningen (se figur 3.5) (Elmarsson och Nevander, 1994) och 
(Anderlind, 2003). 

 
Figur 3.5 Inhomogen gasblandning som visar molekylövergången i diffusion (Anderlind, 
2003). 

För att de ska bildas fukttransport via konvektion i en byggnad krävs det att det är 
lufttrycksskillnader i olika delar av byggnaden. Temperaturdifferenser som ger upphov till 
densitetsskillnader, vindtryck eller tryck som bildats av mekanisk ventilation eller 
skorstenseffekt kan ge upphov till dessa tryckskillnader. Själva fukttransporten innebär att 
vatten som befinner sig i ångfas följer med luftströmmarna. Vattenångan följer med 
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luftrörelse som rör sig från utrymmen med högre lufttryck mot ytor med lägre (Elmarsson och 
Nevander, 1994). 

 
Figur 3.6 Inhomogen gasblandning som visar molekylövergången via luftströmmar, 
konvektion (Anderlind, 2003). 

En förutsättning för fukttransport via kapillärsugning är att materialet kommer i kontakt med 
fritt vatten och det är skillnader i fuktkvot som avgör om materialet upptar eller avger vattnet. 
Vattnet rör sig från en högre fuktkvot mot en lägre. Material där kapillärsugning kan uppstå 
måste vara porösa, vilket innebär att de finns små hålligheter i materialet där vatten kan 
ansamlas. För att kapillärsugning skall ske krävs de att vattnet i dessa porer eller kapillärer 
bildar ett sammanhängande system, som bildas då fukthalten i materialet överstiger den 
kritiska fukthalten (Elmarsson och Nevander, 1994).  

3.3 Fuktkrav 

För att inte påverka människors hälsa skall byggnaden utformas så att fukt inte orsakar elak 
lukt, skador eller mikrobiell tillväxt och hygieniska olägenheter. 

Boverkets byggregler avsnitt 6:511 (Boverket, 2008) 

Definitioner 

Fukttillstånd:  Nivå på fuktförhållanden i ett material. 
  Fukttillståndet för material kan beskrivas som
  fukthalt, fuktkvot, relativ fuktighet m.m. 

Kritiskt fukttillstånd:  Fukttillstånd vid vilket ett materials avsedda
  egenskaper och funktion inte uppfylls. 

Fuktsäkerhetsprojektering: Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som
  syftar till att säkerställa att en byggnad inte får
  skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. I
  detta skede anges även de förutsättningar som
  gäller i produktions- och förvaltningsskedet för att
  säkerställa byggnadens fuktsäkerhet. 

 

Kritiskt fukttillstånd med hänsyn till osäkerhet i ingångsparametrar (materialdata), 
beräkningsmodell eller mätmetoder, skall användas vid bestämning av högsta tillåtna 
fukttillstånd. Väl dokumenterade och undersökta kritiska fukttillstånd skall föras för material 
och materialytor, där bakterier och mögel kan växa. Även hänsyn till eventuell nedsmutsning 
av material skall tas vid bestämning av det kritiska fukttillståndet för ett visst material. Den 



24 

relativa fuktigheten 75% skall användas som kritisk fukttillstånd om undersökningar och 
dokumentation för ett visst materials kritiska fukttillstånd inte är väl utförda, när tillväxt av 
mögel och bakterier börjar, är bland annat en faktor som avgör vid bestämning av det kritiska 
fukttillståndet (Boverket, 2008). 

För att undvika eventuella fuktskador på konstruktion eller utrymmen, skall byggnaden 
utformas så att detta inte sker. En byggnadsdels fukttillstånd skall alltid vara lägre än det 
högst tillåtna fukttillståndet, om byggnadsdelens avsedda användning medför att det är 
orimligt. De mest ogynnsamma förutsättningarna skall användas vid beräkning av 
fukttillståndet (Boverket, 2008).  

Vid yttertakskonstruktioner skall hänsyn till taklutning tas vid detaljutformning och val av 
material, man bör även beakta vid utformning av taket huruvida täckning av tak sker med 
material som tar skada av is (Boverket, 2008).  

Man skall i sin helhet kunna inspektera vindsutrymmen, om det inte är uppenbart onödigt. Om 
de finns möjlighet att se in i hela utrymmet så anses det kravet uppfyllt. Fukt skall inte kunna 
orsaka tillväxt av bakterier och mögel i vindsutrymmen över värmeisolerade vindsbjälklag. 
Ökad risk för mikrobiell tillväxt på t.ex. yttertakets insida finns vid välisolerade bjälklag och 
kalla tak, även vid ökad mängd isolering av vindsbjälklag bör särskild omsorg att 
åstadkomma lufttäthet iakttas. Fuktavgången till vindsutrymmen bör minimeras vid 
användning av material med byggfukt, så som betong eller lättbetong, vilket kan medföra 
skada på material (Boverket, 2008). 

Enligt AMA-nytt (2008) har man ersatt den tidigare maximala fuktkvoten på 18 %. Den har 
ersatts med, för trämaterial som skall byggas in i konstruktion, en målfuktkvot på 15 %. Detta 
görs i första hand för att få en rimlig säkerhet mot mögelskador. En målfuktkvot på 15 % 
motsvarar ungefär Boverkets krav på den relativ fuktigheten på 75 %. Målfuktkvot är en 
benämning på en önskad, beställd medelfuktkvot som tillåter en valbar avvikelse från 
målfuktkvoten. För att även kompensera för fuktkvotsvariationer mellan virkesindividerna 
inom varje virkesparti, finns en valbar fuktkvotsspridning, standardavvikelse s. Den största 
standardavvikelsen smax får vara +/- 2,0 %, vilket ger ett intervall på mellan 13-17 % på 
fuktkvoten för trämaterial som skall byggas in. 

3.4 Mögelpåväxt 

Mögelsvamp är den svamptyp som behöver lägst fuktighet för att kunna etablera sig på virke 
av de svampar som har möjlighet att etablera sig. Detta medför att mögelsvampen i princip 
blir den dimensionerande svampen. Vanligen samlas mögel och blånadssvamp, när 
blånadssvampen i sitt första läge bara växer på ytan, under samlingsnamnet trämögel. Mögel- 
och blånadssvampar påverkar inte träts hållfasthet, däremot ger de upphov till dålig lukt och 
missfärgningar samt att blånads kan underlätta för framtida rötsvampsangrepp. Rötsvampar i 
sin tur medför en nedbrytning av vedcellerna vilket ger en sämre hållfasthet, försämrad 
beständighet och ökad virkesdeformation. Ett effektivt sätt att skydda materialet från 
rötsvampsangrepp är att låta det impregneras. Avgörande för om materialet skall drabbas av 
biologiskt angrepp är den omgivande luftens relativa fuktighet och fuktkvoten som är i träet. 
För att materialet skall drabbas av rötsvampsangrepp, krävs fritt vatten för att sporerna skall 
gro och därefter för att tillväxt och nedbrytning skall fortgå en fuktkvot på 30-120 % 
(Brander, Esping och Salin, 2005). 
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Figur 3.7 Risk för mögelpåväxt vid olika fukttillstånd för trä (Elmarsson och Nevander, 
1994). 

Idag råder det hög osäkerhet kring det kritiska fukttillståndet. Det som borde vara avgörande 
är den relativa fuktigheten i mikroklimatet och inte den RF i rumsluften och därmed även 
ytfuktkvoten (Brander, Esping och Salin, 2005). 

Mikroorganismer kommer att angripa virke som under en tillräckligt lång tid är utsatt för fukt, 
där mikroorganismerna har tillgång till både syre och näring, samt att det råder gynnsamma 
temperaturer (se figur 3.8). Dessa mikroorganismer går oftast under beteckningen mögel. 
Problem som kan uppkomma på grund av dessa mikroorganismer är skador på hälsan men 
även estetiska fel så som missfärgningar som nämnts tidigare. Hur snabbt mögel angriper 
virket beror på olika faktorer, såsom hantering och tidigare historia. Det kritiska 
fukttillståndet för bakteriell påväxt är när sågtimmer våtlagras vid timmerupplag, vid hus- 
eller bryggbyggen slår ner träpålar i marken till t ex berggrunden och när virket placeras i 
dåligt ventilerade mörka miljöer i bostäder som är fuktiga, varvid uppkomst av dålig lukt lätt 
sker (Brander, Esping och Salin, 2005). 

 
Figur 3.8 Risk för påväxt. Egen bearbetning (Träbyggnadshandbok, 1991) 

SP har visat att mögel snabbare angriper trä från gamla hus än nytt trä, detta beror till en del 
till byggnadens tidigare fukthistoria samt träts tidigare behandling. Dem har också visat att 
om virket smutsas ner med jord under hantering så ökar risken för elak lukt, ”mögellukt” 
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alstras från fuktskadat trä. Problem med påväxt av missfärgande svamp på ventilerad vindar 
och undersidan av tak på carportar har ökat under senare år. Där ströläkt legat an mot trät, 
finns ofta en skarp gräns för påväxten. Detta medför att vissa brädor ser helt opåverkade ut 
medan andra brädor har omfattande mörk påväxt. Det pågår forskning för att finna orsaken till 
dessa kraftiga angrepps ökade förekomst (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2007). 

I oktober 2004 lämnades ett förslag från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, till 
Boverket som sa att det kritiska fuktillståndet, det vill säga det fukttillstånd där tillväxt kan 
uppkomma, för trä och träbaserade material högst fick vara 75-80%. Det kritiska 
fukttillståndet för obehandlat trä är 75%. (Brander, Esping och Salin, 2005). 

Det är inte bara positiva följder man får med låg fuktkvotsnivå. En tillräckligt låg nivå skall 
uppnås för att mögelpåväxt inte skall uppkomma, men med minskad fuktkvot ökar samtidigt 
virkets formförändringar. På grund av att huvuddelen av träfibrerna vanligtvis inte är 
parallella med virkets längdriktning så ökar skevheten i virket (Brander, Esping och Salin, 
2005). 

 
Figur 3.9 Samband mellan svällning och relativ fuktighet för trä (Elmarsson och Nevander, 
1994). 

Under och efter att ett hus har byggts sker en uttorkning. Innan virket har torkat till angivet 
kritiskt fukttillstånd får man inte montera isolering och fuktspärrar, det är alltså oftast högre 
fuktkvot i virket under byggskedet än vad de är i brukarstadiet. Ökad virkesdeformation och 
sänkning av fuktkvoten för att förhindra mögelpåväxt sker under uttorkningen. 
Undersökningar har gjorts för att se virkesdeformationen för regelväggar, om man sänker 
fuktkvoten från 18% till 8% sker ingen förändring med gips på båda sidor, då dessa tar upp 
reglarnas skevning. Om där emot bara ena sidan är täckt med gips sker deformation på 
reglarna. Inbyggnad av material får endast ske när både yt- och medelfuktkvoten är lägre än 
18% för att mögel inte ska uppstå. Sammanfattningsvis bör man ta hänsyn till tid, temperatur 
och fuktkvotsgradient när man ska bedöma det kritiska fukttillståndet (Brander, Esping och 
Salin, 2005).  
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4. Brand  

I kapitlet tas det upp vad man ska tänka på vid utformning av kallvindar med hänsyn till 
brandkraven. Problemområden vid brand, resultat från brandutredningar och förslag på 
åtgärder anges. Fakta är hämtat ur Boverkets byggregler kapitel 5 Brandskydd (2008), Frejd 
(2008), Träguiden (2009), Isover (2009) och Thor (2009). 

4.1 Vindsbränder i radhus och flerbostadshus 

Räddningsverket genomförde 2003 en utredning om två stycken omfattande bränder i 
flerbostadshus där totalt ett fytiotal lägenheter har blivit totalförstörda i de översta 
våningsplanen. De berörda husen har varit uppbyggda med en betongkonstruktion och sedan 
har det skett en påbyggnation av ett till våningsplan med lätta vinds- och takkonstruktioner. 
Det har sedan länge varit känt att bränder sprider sig snabbt upp till vinden och vidare till 
intilliggande radhus eller lägenheter (Frejd, 2008). 
 
De brister som har uppdagats i rapporten är: 
 
• Branden har kunnat spridas snabbt från takfot in till vindsutrymmet. 
 
• Bärförmågan på takstolarna har reducerats och fallit ned på vindsbjälklaget. 
 
• Vid genomföringar av ventilation på vinden har det slarvats med brandcellsavgränsningarna. 
 
• Brandcellsavgränsningarna har varit bristfälliga då de inte går hela vägen upp till tak eller 
saknas helt på vinden. (Frejd, 2008). 

4.2 Utformning av kallvindar 

Boverket kapitel 5:64 (2008) säger: 

”Undertaksutrymme som sträcker sig över flera brandceller ska det vara avskilt i lägst 
samma brandtekniska klass som krävs för de brandcellsskiljande väggarna.” 

Man utformar därav vinds- och undertaksutrymmen så att brandspridning begränsas. Det 
allmänna rådet säger att man bör dela upp vindsutrymmet i delar på högst 400 m2 med väggar 
i klass EI 30 (där EI står för integritet och isolering). Emellertid behöver man inte göra någon 
uppdelning om isoleringen i vindsbjälklaget är av obrännbart material i klass A2-s1,d0 och 
om det endast finns begränsat med material som är brännbart ovanför vindsbjälklaget 
(Boverket, 2008).  

En avgränsad del av en byggnad där en brand kan stanna under föreskriven tid utan sprida sig 
till övriga delar av byggnaden kallas för en, brandcell. Brandcellen ska vara avgränsad från 
byggnaden med omslutande väggar och bjälklag. I vissa fall får de omslutande 
byggnadsdelarna utformas i lägre brandmotstånd än den minsta föreskrivna tiden om 
spridningen till övriga delar av byggnaden kan hindras genom räddningstjänstens ingripande   
(Boverket, 2008).  
 
Enligt Boverkets byggregler är kravet vid bostadsbyggande av lätta tak- och vindsbjälklag att 
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varje lägenhet byggs med en timmes brandmotstånd, EI 60, och utformas så att varje lägenhet 
bildar en egen brandcell (Frejd, 2008). 
 
Då vindsbjälklaget har varit uppbyggt av betongkonstruktion har det inte varit några större 
problem med att stoppa brandspridningen från vinden ner till övriga lägenheter under 
föreskriven tid. De har visat sig större möjligheter för brand att sprida sig till vinden via t.ex. 
en takfot för att nå till intilliggande lägenheter om vindbjälklaget är uppbyggt av 
lättkonstruktion. Svaga punkter vid brand på kalla oinredda vindar som man har upptäckt är 
att takstolarna snabbt förlorar sin bärförmåga och riskerar att fall ner på vindsbjälklaget då de 
ofta är uppsatta med spikplåtar som har tappat sin funktion vid brand (se figur 4.1) (Frejd, 
2008). 

    
Figur 4.1 Exempel på svaga punkter i byggnadens brandskydd  (Frejd, 2008). 

Bränder kan lätt sprida sig ut genom fönster och få fäste via ventilationsöppningar till 
takkonstruktion och vind. En sådan takkonstruktion får inte förekomma i högre hus eller 
radhus om man inte brandtekniskt delar in vinden. (Träguiden, 2009).  
Fönster placeras därför på minst en meters avstånd ovankarm fönster till takfot. För att 
minimera risken att brand får fäste i en gavel eller takfot på ett flerbostadshus (Thor, 2009). 
 
När man utformar taktäckningen på byggnader ska man tänka på att göra det på ett sådant sätt 
att brandspridning försvåras. Har man ett underlag som är obrännbart dvs. material av klass 
A2-s1,d0, får man lägga en taktäckning i utförandeklass BROOF (t2) (klass T). Om underlaget 
är brännbart ska det utföras med ett obrännbart material i klass A2-s1,d0. Dock inte i sådana 
fall där man kan tillåta en viss brandspridning (Boverket, 2008).  
Allmänt råd säger att viss brandspridning kan tillåtas på friliggande byggnader eller 
bostadsområden utanför koncentrerad centrumbebyggelse. Men man kan tillåta det även i 
byggnader inom en koncentrerad centrumbebyggelse. Det som krävs då är att byggnaden har 
ett vindsbjälklag byggt i lägst REI 60 (bärförmåga, integritet och isolering) med obrännbar 
värmeisolering och att vinden inte används som förvaring eller motsvarande. Då får man 
utföra taktäckningen med BROOF (t2) (klass T) (Boverket, 2008).  
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Vid utformning och dimensionering av bärande konstruktioner ska säkerheten göras 
betryggande mot materialbrott och instabilitet vid brand och föreskriven last. Utformning av 
bärverkens delar, inklusive upplag, fogar, förband etc. dimensioneras så att ingen 
sammanstörtning sker under den föreskrivna tidsperioden. I vissa särskilda fall efter utredning 
kan sammanstörtningar tillåtas. Dock får inte utrymningssäkerheten påverkas och öka 
riskerna för räddningstjänstpersonalen och omgivningen. De byggnadsdelar som kan tänkas 
tillåtas få störta samman kan vara en takfot, balkong, icke brandavskiljande undertak, eller 
andra byggnadsdelar som inte medför instabilitetsbrott. Emellertid ska de berörda delarna lätt 
kunna identifieras och observeras (Boverket, 2008).  
 
En lägre del av en byggnad får vi vissa fall utföras i en lägre brandteknisk klass om den är 
oberoende byggnadens högre dels bärförmåga och stabilitet. Om det finns högre brandteknisk 
klass i avskiljande syfte på en byggnadsdel ska även bärverken utföras i samma klass. Det 
gäller även om bjälklaget utförs i en viss brandteknisk klass. Väggar som är avskiljande i en 
viss brandteknisk klass och får bjälklaget stabiliseras enligt avsnitt 5:82 i BBR 2008 
(Boverket, 2008).  

4.3 Förslag till åtgärder till brandskydd 

Det finns många sätt att projektera, bygga och upprätthålla ett bra fungerande brandskydd på 
flerbostadshus och radhus med lätta tak- och vindskonstruktioner. Byggherren ansvarar för att 
uppfylla samhällskraven för brandkrav vid nybyggnation och det är viktigt att kompetens och 
kunskap om detta finns med i projektering och utförande, då i som kontroll (Frejd, 2008). 

Isover (2009) tycker att brandkraven för vindsutrymmen är väldigt ytligt formulerade och 
skriver vidare att osektionerade vindsutrymmen har bidragit till att flera bränder har spridit sig 
mycket i bostadsbränder. Därför har Isover tolkat brandkraven i BBR och sammanfattat dem 
lite mer lättförståeligt där en byggnad i klass Br 1 ska ha ett vindsbjälklag som utförs i minst 
klass EI60. Om byggnaden har en klass av Br 2 eller Br 3 ska vindsbjälklaget utföras minst i 
klass EI30. Men detaljutformningar så som spikplåtar, takstolar och ventilationskanaler ska 
undersökas noga så att ett brandmotstånd EI60 upprätthålls mellan lägenheter (Isover, 2009). 

I vissa fall kan man lösa problemet med tillräckligt brandskydd genom att dra en 
brandcellsavgränsning som går upp till, eller över, taknocken. Men det är lite krångligare att 
tillämpa till flerbostadshus än till radhus. Således kan man ibland tillåta att lätta 
takkonstruktioner brinner av, men det ska inte påverka övriga huset under föreskriven tid 
(Thor, 2009). 
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5.  Sammanfattning av fukt- och brandkapitel 

• Den relativa fuktigheten i vindsutrymmet bör ej överstiga 75 % under en längre tid, då träets 
fuktillstånd strävar att uppnå balans med dess omgivning, vilket är samma gräns som för 
obehandlat trämaterials kritiska fukttillstånd enligt BBR, 2008. 

• Fuktkvoten i trä och träbaserade material som byggs in skall ha en målfuktkvot på 15 %, 
med den största standardavvikelsen på +/- 2 % enligt AMA-nytt, 2008. 

• För att vinden skall drabbas av påväxt från mikroorganismer fodras att de har tillgång till 
både syre och näring, samt att det under en längre tid är en tillräckligt hög fuktkvot i 
materialet och gynnsamma temperaturer råder (se figur 3.8). 

• Fukt kan antingen transporteras i vätske- eller ångfas. I byggnader sker främst denna 
transport via diffusion och konvektion i ångfas och i vätskefas är det kapillärsugning som 
skapar transport (Elmarsson och Nevander, 1994). 

• Kravet vid bostadsbyggande av lätta tak- och vindsbjälklag att varje lägenhet byggs med en 
timmes brandmotstånd, EI 60, och utformas så att varje lägenhet bildar en egen brandcell 
enligt BBR, 2008. 

• Enligt BBR, 2008 så ska säkerheten göras betryggande mot materialbrott och instabilitet vid 
brand och föreskriven last, då man gör utformning och dimensionering av bärande 
konstruktioner. Utformning av bärverkens delar, inklusive upplag, fogar, förband etc. 
dimensioneras så att ingen sammanstörtning sker under den föreskrivna tidsperioden (se figur 
4.1).  

• Vid projektering och utförande av ett väl fungerande brandskydd på flerbostadshus och 
radhus med lätta tak- och vindskonstruktioner är det viktigt att kompetens och kunskap finns 
med för att brandkraven uppfylls. Det medför att kontroller är viktigt dels före, under och 
efter bygget.  
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6. Kvarteret Tuppen 

Kvarteret Tuppen är ett nytt flerbostadshus beläget i centrala Borås. Huset skall stå klart i 
slutet av 2009 och innehåller 26 bostadsrättslägenheter från två till fyra rum och kök, fördelat 
på sex plan. Under byggnaden kommer det att finnas ett parkeringsgarage med hiss upp till 
alla våningsplanen. Huset utförs med betongstomme utom de två översta våningsplanen som 
byggs med trästomme. Byggnadsprojektet utförs som en totalentreprenad av Wäst-Bygg där 
Stiba- konstruktörer är kvalitetsansvariga för konstruktionen. 

 
Figur 6.1 Kvarteret Tuppen i Borås (Wäst-Bygg, 2009). 

6.1 Takkonstruktionen 

Taket byggs med lätt kallvindskonstruktion av fackverkstakstolar i trä. Innehållet i 
takkonstruktionen utifrån och in består av tätskikt i klass T (se kapitel 4.2), 20 mm takboard, 
underlagspapp, 22 mm råspont, takstolar, 400 mm lösull, plastfolie, glespanel och tre lager 
gips. Taket har en lutning mellan 5,7 och 6,77 grader. Vindsutrymmet kommer att utföras som 
en tät vind, med lite ventilation i taknock genom ”kinahattar”. För mer detaljerad information 
om takkonstruktionen hänvisas till ritningar (se bilaga 1).  
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7. Beräkningsmodell 

Genomförda beräkningar bygger på stationära beräkningar med hjälp av räkneexempel och 
simuleringar med fuktberäkningsprogrammet WUFI. Tjockleken på cellplasten på taket och 
antalet luftomsättningar per timma är variabler i uträkningarna. Simuleringarna och 
uträkningarna syftar till att få fram lämplig takkonstruktion till kvarteret Tuppen tillsammans 
med övervägande av de litterära fakta och möten med experter inom området, som har 
genomförts.        

7.1 Stationära beräkningar 

De stationära beräkningarna utfördes med hjälp av formler ur ett räkneexempel, för beräkning 
av den relativa ånghalten i ett kallvindsutrymme, taget ur Tillämpad byggnadsfysik 
(Petersson, 2004).  
För att underlätta uträkningarna med byte av variabler skapades ett Excel-dokument som kan 
beskådas i bilaga 2.  

7.1.1 Formler 
 
För att bestämma relativa ånghalten i vindsluften måste man beräkna vindsluftens temperatur 
och ånghalt. Genom att ställa upp en värmeblansekvation kan man räkna ut vindsluftens 
temperatur. Tillförd värme genom vindsbjälklaget Rbjl är lika med bortförd värme genom 
kallvindens yttertak, gavlar och ventilationsluft Rtak dvs. Rbjl =  Rtak, se ekvationerna (7.1) och 
(7.2). 

Rbjl =  U1·A1·(Ti- Tv)    (7.1) 

Rtak =  U2·A2·( Tv - Tu) + ρ·c·(n/3600)·V·( Tv - Tu)  (7.2) 

Rbjl Tillförd värme [m2K/ W] 
Rtak  Bortförd värme [m2K/ W] 
U1 Bjälklagets värmemotstånd [W/m2K] 
U2  Takets värmemotstånd [W/m2K] 
A1 Bjälklagets totala area [m2] 
A2  Takets totala area uträknat med lutningen på taket [m2]  
Tv Temperaturen på vindsutrymmet [˚C]   
Ti  Temperaturen inomhus [˚C] 
Tu  Temperaturen utomhus [˚C]  
ρ  Luftens densitet, 1,2 [kg/m3] 
c  Luftens värmekapacitet, 1000 [J/ kg ˚C ] 
n  Antalet luftomsättningar i vindsutrymmet [oms/h] 
V  Vindsutrymmets volym [m3] 

Ur ekvationen kan man lösa ut Tv som är temperaturen på vinden och ur tabell för 
temperaturers mättnadsånghalt (se bilaga 2) kan man läsa ut vilken mättnadsånghalt Vs det 
motsvarar. 

Vidare för att räkna ut fukttillskottet G till vindsutrymmet, som sker genom diffusion genom 
hela vindsbjälklagets yta, räknas det ut på följande sätt, enligt ekvation (7.3). 
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G = g·A = 1/Z·∆υ·A·3600     (7.3) 

G Fuktillskott [g/h] 
Z  Ånggenomgångsmotståndet i vindsbjälklaget, vanligt värde mellan  
 200 000- 2 000 000 [s/m] 
∆υ Ånghaltsdifferensen över vindsbjälklaget, vanligt värde är 4 g/m3 [g/m3] 
A Bjälklagets totala area [m2] 

Fuktmängden i vindsluften υ beräknas genom att uteluftens fuktmängd adderas med det 
fukttillskott sker till vindsutrymmet med hänsyn tagen till ventilationen och luftvolymen, se 
ekvation (7.4). 

υ = υu + G/(nV)     (7.4)  

υ Fuktmängd [g/m3] 
υu  Uteluftens fuktmängd [g/m3], (exempel på uträkning 1,39 g/m3 · 92 %) 
  

Genom att ta fuktmängden i vindsluften υ delat på vindens mättnadsånghalt Vs får man ut 
vindens relativa ånghalt RÅ, se ekvation (7.5).  

RÅ = υ/ Vs · 100    (7.5) 

RÅ Relativ ånghalt/fuktighet [%] 
Vs Mättnadsånghalt [g/m3]  

Av den relativa ånghalten/fuktigheten går det avgöra om vinden ligger i farozonen för att 
drabbas av fuktskador så som mikrobiell tillväxt etc.  

7.1.2 Felmarginaler 
 
En stationär beräkning är en förenklad metod för att beräkna den relativa fuktigheten. Den 
utelämnar dock vissa faktorer som påverkar det verkliga resultatet, som skulle fås med 
mätningar. Stationär beräkning, då man räknar på fukt, betyder att man inte tar hänsyn till att 
fuktförhållandena ändras med tiden. Exempel på detta är uttorkning och uppfuktning av 
material varierar med ett varierande klimat. Temperaturen och luftfuktigheten varierar över 
dygnet och påverkar vindsutrymmets klimat liksom solinstrålning på taket. 
Uträkningar beräknas med månadsmedeltemperatur och månadsmedelvärde på relativ 
fuktigheten under representativa tidpunkter under året, vilket bara ger resultat för just det 
specifika tillfället. Beräkningarna har en säkerhetsmarginal medräknat i ekvationerna dvs. 
resultaten kan ligga i överkant mot vad verkliga fall säger.  
För att visa mer komplicerade beräkningar visar figur 7.1 nedan en övergripande bild över 
massbalansen i ett ventilerat rum. De komplexa beräkningarna hänvisas till Carl-Eric 
Hagentofts bok Introduduction to Building Physics (2001). 
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Figur 7.1 Komplexa parametrar för fuktbalansen i ett ventilerat rum (Hagentoft, 2001). 

7.2 WUFI 

De icke-stationära beräkningarna utfördes med hjälp av programmet WUFI som är utvecklat 
vid Fraunhofer Institut für Bauphysik i Tyskland. Den svenska versionen är utvecklad i 
samarbete med Lunds tekniska högskola. Programmet i sig är PC-baserat och utför 
flerdimensionella beräkningar över fukt- och värmetransport i olika konstruktioner och 
byggdelar. WUFI utför realistiska beräkningar över flera skikt, som utsätts för olika 
klimatförhållanden tagna från en mängd städer och beräknar det icke-stationära fukt- och 
värmeflödet genom material och konstruktion (WUFI, 2009). 

7.2.1 Kort sammanfattning av programmet 
 
I programmet WUFI finns det tre stycken huvudflikar, konstruktion, inställningar och klimat. 
Den första fliken konstruktion är indelad i fyra undergrupper, uppbyggnad där antal skikt som 
önskas ställs in samt att tjocklek och materialval för respektive skikt väljs. Orientering är den 
andra underfliken, där väderstreck, lutning och byggnadens höjd, beroende på slagregn, kan 
väljas. Den tredje underfliken till konstruktion är ytövergångskoefficient, där bland annat 
värmemotstånd och sd-värde, ånggenomgångsmotstånd, kan väljas för båda sidor av vald 
konstruktion även absorptionstal för kortvågig strålning och regnvatten. Den sista underfliken 
är begynnelsevillkor för materialet som väljs i konstruktionen, relativ fuktighet vid start samt 
begynnelsetemperatur i byggnadsdelen ställs in. 
I fliken inställningar väljs under vilken tidsintervall som programmet skall utföra beräkning 
över, ett start- och ett slutdatum väljs. Numerik är den andra underfliken till inställningar och 
här väljs vilka beräkningar som skall utföras, värme- och/eller fukttransport även huruvida 
programmet skall ta hänsyn till hygrotermiska specialinställningar så som olika materials 
förmåga till kapillärtransport. 
Den tredje huvudfliken är klimat, här väljs önskat klimat för respektive sida av 
konstruktionen, utomhus (vänster sida) och inomhus (högersida), även hur stor fuktbelastning 
som önskas. Det finns förprogrammerade klimatdata för en mängd städer, bland annat Oslo 
som valts i beräkningarna för att representera det väderförhållande som är i Borås. 
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När val av skikt och indata ställts in kan beräkning utföras, även här finns valmöjligheter i 
form av noggrannhet i beräkningen, genom att ställa in om det skall räknas per timme, dag 
etc. Resultatet visas i diagram, bland annat visas totalt vatteninnehåll för konstruktionen, 
vatteninnehåll per skikt samt temperatur och fuktighetsdiagram för ut- och invändig sida. 
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8. Resultat 

Resultatet beskrivs i två olika delar. Den första delen tar upp de stationära beräkningarna och 
den andra delen tar upp det icke-stationära från fuktberäkningsprogrammet WUFI.   

8.1 Stationära beräkningar 

Kapitlet är indelat i metod, beräkningar och tolkning av beräkningar. Metod, beskriver hur 
tillvägagångssättet vid uträkningarna skede, vilka ingångsparametrar som användes etc. 
Beräkningar, visar resultatet av uträkningarna med figurer och tabeller och i sista avsnittet 
tolkas beräkningarna.  

8.1.1 Metod 
 
Genom att sätta upp formlerna (se kapitel 7.1.1) i ett Excel-dokument (se bilaga 2) 
underlättade det inmatningen av variabler och siffror för att få fram överskådliga resultat. 
Med hjälp av ritningar från takkonstruktionen över kvarteret Tuppen kunde vindsutrymmets 
volym och takets och vindsbjälklagets yta beräknas.  
Värmemotsåndet U för taket och vindsbjälklaget beräknades med U- och λ-värdesmetoden 
utifrån Isolerguiden 2006. 
Temperatur- och RF-värden är tagna ur Elmarsson och Nevander (1994) där 
månadsmedelvärde för respektive månad representeras av uppmätta värden för Säve. För att 
belysa de olika årstiderna har representativa månader för varje årstid valts, vår representeras 
av maj, sommar av augusti, höst av november och vinter av februari. 
Ånggenomgångsmotsåndet Z i vindsbjälklaget är satt till 2 000 000 s/m och 
ånghaltsdifferensen ∆υ till 4 g/m3.  
Under vissa tidpunkter under året och dygnet kan temperatur- och RF-värden avvika stort från 
medelvärdena, därför gjordes det även beräkningar på extremfall under de representativa 
månaderna. 
Det ansågs intressant att se skillnaderna mellan varierande isoleringstjocklek i 
vindsbjälklaget, vilket medförde att beräkningarna för takkonstruktion med 2 cm board och 
isoleringstjocklek på 200 mm samt 600 mm gjordes för att se förhållandena till den tidigare 
beräknade konstruktionen med 400 mm isolering. De beräknades med månadsmedelvärden på 
temperatur och relativ fuktighet i Säve för respektive årstider. 

8.1.2 Beräkningar 
 
Beräkningar med månadsmedelvärdena för de representativa månaderna under året gav 
följande resultat: 
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Vår

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

oms/h

R
F

0 cm board

2 cm board

5 cm board

10 cm board

0 cm board 71,5% 70,8% 70,7% 71,1% 71,5%

2 cm board 69,7% 69,5% 69,4% 70,6% 71,1%

5 cm board 67,6% 67,8% 68,1% 70,2% 71,1%

10 cm board 65,1% 66,1% 66,9% 70,2% 70,6%

0,1 0,5 1 5 10

  
Figur 8.1 Beräknade värden för RF i vindsutrymmet, beroende på boardtjocklek och antalet 
luftomsättningar, i maj då månadsmedlevärdena för temperatur och relativ fuktighet i Säve är 
11,1˚C och 72 %. 

Vår 

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

oms/h

G
ra

de
r i

 C
el

ci
us

0 cm board
2 cm board
5 cm board
10 cm board

0 cm board 11,4 11,4 11,4 11,3 11,2

2 cm board 11,8 11,7 11,7 11,4 11,3

5 cm board 12,3 12,1 12 11,5 11,3

10 cm board 12,9 12,5 12,3 11,5 11,4

0,1 0,5 1 5 10

 
Figur 8.2 Beräknade värden för temperaturen i vindsutrymmet, beroende på boardtjocklek 
och antalet luftomsättningar, i maj då månadsmedlevärdena för temperatur och relativ 
fuktighet i Säve är 11,1˚C och 72 %. 



38 

Sommar

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

oms/h

R
F

0 cm board

2 cm board

5 cm board

10 cm board

0 cm board 78,7% 78,7% 78,6% 78,5% 78,5%

2 cm board 78,3% 77,7% 77,7% 78,1% 78,5%

5 cm board 76,8% 76,8% 77,2% 78,1% 78,5%

10 cm board 75,5% 75,9% 76,2% 78,1% 78,5%

0,1 0,5 1 5 10

 
Figur 8.3 Beräknade värden för RF i vindsutrymmet, beroende på boardtjocklek och antalet 
luftomsättningar, i augusti då månadsmedlevärdena för temperatur och relativ fuktighet i 
Säve är 15,5˚C och 79 %.  

Sommar

15,2

15,4

15,6

15,8

16

16,2

16,4

16,6

oms/h

G
ra

de
r i
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el

ci
us

0 cm board
2 cm board
5 cm board
10 cm board

0 cm board 15,7 15,6 15,6 15,6 15,6

2 cm board 15,8 15,8 15,8 15,7 15,6

5 cm board 16,1 16 15,9 15,7 15,6

10 cm board 16,4 16,2 16,1 15,7 15,6

0,1 0,5 1 5 10

 
Figur 8.4 Beräknade värden för temperaturen i vindsutrymmet, beroende på boardtjocklek 
och antalet luftomsättningar, i augusti då månadsmedlevärdena för temperatur och relativ 
fuktighet i Säve är 15,5˚C och 79 %.  
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Höst

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

oms/h

R
F

0 cm board

2 cm board

5 cm board

10 cm board

0 cm board 84,6% 83,5% 83,3% 83,7% 84,3%

2 cm board 80,7% 80,2% 80,6% 82,7% 83,7%

5 cm board 76,1% 76,6% 77,5% 82,1% 83,7%

10 cm board 70,3% 72,7% 75,0% 81,6% 83,2%

0,1 0,5 1 5 10

 
Figur 8.5 Beräknade värden för RF i vindsutrymmet, beroende på boardtjocklek och antalet 
luftomsättningar, i augusti då månadsmedlevärdena för temperatur och relativ fuktighet i 
Säve är 3,7˚C och 83 %. 

Höst

0

1
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4
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7

8

oms/h

G
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r i

 C
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us

0 cm board
2 cm board
5 cm board
10 cm board

0 cm board 4,2 4,2 4,2 4,1 4

2 cm board 4,9 4,8 4,7 4,3 4,1

5 cm board 5,8 5,5 5,3 4,4 4,1

10 cm board 7 6,3 5,8 4,5 4,2
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Figur 8.6 Beräknade värden för temperaturen i vindsutrymmet, beroende på boardtjocklek 
och antalet luftomsättningar, i augusti då månadsmedlevärdena för temperatur och relativ 
fuktighet i Säve är 3,7˚C och 83 %. 
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Vinter
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10 cm board 64,1% 66,4% 69,4% 78,0% 81,1%

0,1 0,5 1 5 10

 
Figur 8.7 Beräknade värden för RF i vindsutrymmet, beroende på boardtjocklek och antalet 
luftomsättningar, i augusti då månadsmedlevärdena för temperatur och relativ fuktighet i 
Säve är -1,4˚C och 86 %.   
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Figur 8.8 Beräknade värden för temperaturen i vindsutrymmet, beroende på boardtjocklek 
och antalet luftomsättningar, i augusti då månadsmedlevärdena för temperatur och relativ 
fuktighet i Säve är -1,4˚C och 86 %. 
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Beräkningar av extrema fall under representativa månader gav följande resultat: 

Tabell 8.1 Beräknade värden för RF och temperatur i vindsutrymmet, beroende på 
boardtjocklek och antalet luftomsättningar, i maj då de extrema månadsmedelvärdena för 
temperatur och relativ fuktighet i Säve är 8,9˚C och 62 % respektive 12,8˚C och 81 %. 

Vår Iso.tjocklek 2 cm 
Temp. Vind 
˚C 5 cm 

Temp. Vind 
˚C  

Dygnsmedeltemp. oms/h     
 8,9 ˚C vid RF 
62% 0,1 59,9% 9,7 56,9% 10,3 
 0,5 59,1% 9,7 57,6% 10,1 
 1 59,4% 9,6 57,9% 10 
 12,8 ˚C vid RF 
81% 0,1 79,3% 13,3 77,4% 13,7 
 0,5 78,7% 13,3 77,2% 13,6 
 1 78,6% 13,3 77,6% 13,5 
 

Tabell 8.2 Beräknade värden för RF och temperatur i vindsutrymmet, beroende på 
boardtjocklek och antalet luftomsättningar, i augusti då de extrema månadsmedelvärdena för 
temperatur och relativ fuktighet i Säve är 13,5˚C och 70 % respektive 18,4˚C och 86 %. 

Sommar Iso.tjocklek 2 cm 
Temp. Vind 
˚C  5 cm 

Temp. Vind 
˚C  

Dygnsmedeltemp. oms/h     
 13,5 ˚C vid RF 
70% 0,1 68,7% 14 67,4% 14,3 
 0,5 68,5% 13,9 67,2% 14,2 
 1 68,4% 13,9 67,5% 14,2 
 18,4 ˚C vid RF 
86% 0,1 86,0% 18,5 85,5% 18,6 
 0,5 85,6% 18,5 85,1% 18,6 
 1 85,5% 18,5 85,0% 18,6 
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Tabell 8.3 Beräknade värden för RF och temperatur i vindsutrymmet, beroende på 
boardtjocklek och antalet luftomsättningar, i november då de extrema månadsmedelvärdena 
för temperatur och relativ fuktighet i Säve är 0,2˚C och 78 % respektive 6,8˚C och 92 %. 

Höst Iso.tjocklek 2 cm 
Temp. Vind 
˚C  5 cm 

Temp. Vind 
˚C  

Dygnsmedeltemp. oms/h     
 0,2 ˚C vid RF 
78% 0,1 71,9% 1,7 66,8% 2,8 
 0,5 71,1% 1,6 67,4% 2,4 
 1 71,9% 1,4 68,6% 2,1 
6,8 ˚C vid RF 
92% 0,1 87,4% 7,8 83,5% 8,5 
 0,5 87,0% 7,7 83,7% 8,3 
 1 87,4% 7,6 84,7% 8,1 
 

Tabell 8.4 Beräknade värden för RF och temperatur i vindsutrymmet, beroende på 
boardtjocklek och antalet luftomsättningar, i februari då de extrema månadsmedelvärdena 
för temperatur och relativ fuktighet i Säve är -7,4˚C och 75 % respektive 4,7˚C och 93 %. 

Vinter Iso.tjocklek 2 cm 
Temp. Vind 
˚C 5 cm 

Temp. Vind 
˚C  

Dygnsmedeltemp. oms/h     
 -7,4 ˚C vid RF 
75% 0,1 65,8% -5,3 58,3% -3,8 
 0,5 64,5% -5,5 58,5% -4,3 
 1 65,3% -5,7 60,7% -4,8 
  4,7 ˚C vid RF 
93% 0,1 87,2% 5,9 82,7% 6,7 
 0,5 86,8% 5,8 83,4% 6,4 
 1 87,1% 5,7 84,4% 6,2 
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Beräkningar utförda med olika tjocklekar på isoleringen i vindsbjälklaget. Förväntat resultat 
är att det blir varmare och torrare klimat på vindsutrymmet med mindre bjälklagsisolering och 
kallare och fuktigare klimat på vindsutrymmet med mer bjälklagsisolering. Beräkningarna 
gav följande resultat: 

Tabell 8.5 Beräknade värden för RF och temperatur i vindsutrymmet, beroende på 
isoleringstjocklek på vindsbjälklaget och antalet luftomsättningar, i maj då 
månadsmedelvärdena för temperatur och relativ fuktighet i Säve är 11,1˚C och 72 %. 

VÅR 
RF med 2 cm board och olika tjocklek på vindsbjälklag 

 Iso.tjocklek 
200 
mm 

Temp. 
Vind ˚C 

400 
mm 

Temp. 
Vind ˚C 600 mm 

Temp. 
Vind ˚C 

Dygnsmedeltemp. oms/h       
11,1 ˚C  0,1 67,2% 12,4 69,7% 11,8 70,7% 11,6 
Nederbörd 0,5 66,9% 12,3 69,5% 11,7 70,4% 11,5 
55 mm 1 67,3% 12,2 69,4% 11,7 70,3% 11,5 
RF 72% 
 
Tabell 8.6 Beräknade värden för RF och temperatur i vindsutrymmet, beroende på 
isoleringstjocklek på vindsbjälklaget och antalet luftomsättningar, i augusti då 
månadsmedelvärdena för temperatur och relativ fuktighet i Säve är 15,5˚C och 79 %. 

SOMMAR 
RF med 2 cm board och olika tjocklek på vindsbjälklag 

 Iso.tjocklek 
200 
mm 

Temp. 
Vind ˚C 

400 
mm 

Temp. 
Vind ˚C 600 mm 

Temp. 
Vind ˚C 

Dygnsmedeltemp. oms/h       
15,5 ˚C 0,1 76,8% 16,1 78,3% 15,8 83,7% 15,7 
Nederbörd 0,5 76,3% 16,1 77,7% 15,8 83,1% 15,7 
55 mm 1 76,7% 16 77,7% 15,8 83,0% 15,7 
RF 79% 
 

Tabell 8.7 Beräknade värden för RF och temperatur i vindsutrymmet, beroende på 
isoleringstjocklek på vindsbjälklaget och antalet luftomsättningar, i november då 
månadsmedelvärdena för temperatur och relativ fuktighet i Säve är 3,7˚C och 867 %. 

HÖST 
RF med 2 cm board och olika tjocklek på vindsbjälklag 

 Iso.tjocklek 
200 
mm 

Temp. 
Vind ˚C 

400 
mm 

Temp. 
Vind ˚C 600 mm 

Temp. 
Vind ˚C 

Dygnsmedeltemp. oms/h       
3,7 ˚C 0,1 74,6% 6,1 80,7% 4,9 82,9% 4,5 
Nederbörd 0,5 74,6% 5,9 80,2% 4,8 81,8% 4,5 
55 mm 1 75,4% 5,7 80,6% 4,7 82,2% 4,4 
RF 86% 
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Tabell 8.8 Beräknade värden för RF och temperatur i vindsutrymmet, beroende på 
isoleringstjocklek på vindsbjälklaget och antalet luftomsättningar, i februari då 
månadsmedelvärdena för temperatur och relativ fuktighet i Säve är -1,4˚C och 85 %. 

VINTER 
RF med 2 cm board och olika tjocklek på vindsbjälklag 

 Iso.tjocklek 
200 
mm 

Temp. 
Vind ˚C 

400 
mm 

Temp. 
Vind ˚C 600 mm 

Temp. 
Vind ˚C  

Dygnsmedeltemp. oms/h       
-1,4 ˚C 0,1 69,5% 1,7 77,2% 0,2 79,9% -0,3 
Nederbörd 0,5 69,6% 1,4 76,1% 0,1 78,9% -0,4 
55 mm 1 70,3% 1,2 77,1% -0,1 79,4% -0,5 
RF 85% 
 

8.1.3 Avgränsningar  
 
Den valda konstruktionen till kvarteret Tuppen medförde att beräkningarna avgränsades till 
att belysa boardtjocklek mellan 0 och 10 cm board och luftomsättning mellan 0,1 och 10 
oms/h. För Wäst-Bygg och Stiba var det mest intressant att se skillnader mellan 2 och 5 cm 
board på taket med låg luftomsättning, då vinden kommer att utföras tät med lite ventilation. 
Därför avgränsades de extrema klimatförhållandena än mer. 
Kompletterande beräkningar utfördes för att se hur isoleringstjockleken på vindsbjälklaget 
påverkar temperatur och relativ fuktighet i vindsutrymmet. Beräkningar utfördes på 
takkonstruktion med 2 cm board, med begränsningar på luftomsättning mellan 0,1 och 1 
oms/h samt isoleringstjocklek 200 mm och 600 mm på vindsbjälklaget. 

8.1.4 Tolkning av beräkningar 
 
Vår/Maj 
Enligt resultaten i figur 8.1 och 8.2 visar det att relativa fuktigheten förhåller sig under 75 % 
på vindsutrymmet oavsett boardtjocklek. Ökad Boardtjocklek ger ett något varmare klimat på 
vinden, emellertid gör ökad luftomsättning att temperaturen och relativa fuktigheten går mot 
klimatet utomhus. Således har boardtjockleken ingen inverkan, vid högre luftomsättning, på 
vindens klimat. 
Då RF är 81 % och temperaturen är 12,8 ˚C i Säve visar tabell 8.1 som mest en skillnad på 1,9 
% i RF, mellan 2 och 5 cm board, där RF ligger något högre än 75 %. Skillnaden på 
temperaturen är som mest 0,4 ˚C och men över 13 ˚C.   

Sommar/Augusti 
Figur 8.3 visar att relativa fuktigheten ligger mellan 75,5- och 78,7 %, beroende på 
boardtjocklek, under ett månadsmedelvärde på 79 %. Ökad boardtjocklek ger något varmare 
temperatur på vinden (se figur 8.4), men vid ökad luftomsättning går temperaturen mot 
månadsmedelvärdet som är 15,5 ˚C. 
Om RF och temperatur under sommaren i Säve ligger på 86 % respektive 18,4 ˚C enligt tabell 
8.2 hamnar relativa fuktigheten och temperaturen likt utomhusvärdena på vinden. Mellan 2 
och 5 cm board visas ingen större skillnad på RF och temperatur. 
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Höst/November 
Under hösten visar figur 8.5 större skillnader på relativa fuktigheten mellan 
boardtjocklekarna. 2 cm board håller sig över 80 % i RF och som störst skillnad till 5 cm 
board 4,6 %. I takt med att luftomsättningen ökar minskar skillnaden mellan 
boardtjocklekarna både i RF och temperatur. Att relativa fuktigheten på vindsutrymmet i vissa 
beräkningar hamnar över uteluftens RF, kan bero på fukttillskottet inifrån är högt enligt 
beräkningarna.   
Som tabell 8.3 visar förhåller sig relativa fuktigheten högt över 75 % på vindsutrymmet med 
båda boardtjocklekarna. Skillnaden är 3,9 % i RF som mest mellan 2 och 5 cm board och 0,7 
˚C i temperatur. 

Vinter/Februari 
I februari med ett månadsmedelvärde av RF på 86 % och temperatur på -1,4 ˚C ligger den 
relativa fuktigheten något över 75 % med 2 cm board, då luftomsättningen är mellan 0,1-1 
oms/h, som visas i figur 8.7. 0 cm board ligger jämt strax över 80 % medan 5 och 10 cm 
board håller sig klart under 75 % vid låg luftomväxling. Vid ökad luftomväxling ökar relativa 
fuktigheten för alla boardtjocklekar och temperaturen sjunker mot uteluftens temperatur. 
I fallet som visas i tabell 8.4 då RF är 93 % och temperaturen är 4,7 ˚C ligger RF över 80 % 
med både 2 och 5 cm board. 2 cm board ligger som mest 4,5 % i RF över 5 cm board. 
Temperaturen är som högst 0,8 ˚C högre i vindsutrymmet med 5 cm board.  

Vindsbjälklagets isoleringstjocklek 

Som förväntat enligt tabell 8.5 – 8.8 ger en ökad mängd isolering i vindsbjälklaget kallare och 
fuktigare klimat i vindsutrymmet. Generellt är skillnaden inte så stor mellan 400 mm och 600 
mm som den är mellan 200 mm och 400 mm, för klimatet på vindsutrymmet då de antas att 
värmeförlusterna från lägenhet till vindsutrymme inte är linjärt i förhållande till hur mycket 
isolering som läggs i bjälklaget. Att man använder sig av mycket isolering beror på de ökande 
energikraven vid nyproduktion av flerbostadshus. 

8.2 WUFI 

Kapitlet är indelat i metod, beräkningar och tolkning av beräkningar och felmarginaler. 
Metod, beskriver hur tillvägagångssättet vid uträkningarna skede, vilka ingångsparametrar 
som användes etc. Beräkningar, visar resultatet av uträkningarna med figurer och i sista 
avsnittet tolkas beräkningarna och olika felmarginaler tas upp. 

8.2.1 Metod 
 
I försöken med WUFI testades huvudsakligen tre stycken konstruktioner. Den första 
konstruktionen bestod av takytskikt, board av olika tjocklekar samt råspont. Sedan valdes en 
konstruktion med luftspalt som bestod av takytskikt, board, råspont, luftspalt, i försök att 
representera en vindsyta, isolering på bjälklag, plastfolie och gips. För att slutligen utföra 
beräkningar på två stycken parallelltakskonstruktioner. 
Taket på Kvarteret Tuppen har lutning mot olika väderstreck, men för att få extrem värden 
sätts väderstrecket för takyta till norr, som är kallast, och en taklutning på 6°C väljs. Start- 
och slutdatum för beräkningarna sätts från februari 2009 till februari 2010. Det valda 
uteklimatet för att representera temperatur, nederbörd etc. för Borås sätts till som tidigare 
nämnts de klimat som uppmätts i Oslo. Inomhusklimatet varierar i de olika beräkningarna. 
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Det föreslagna ingångsvärdet vid nybyggnation på fuktkvot för trämaterial enligt AMA 
(2005) är högst 18%. Genom beräkning enligt ekvation (3.2) med tanke på att fuktkvoten 
skall vara högst detta, fås att den relativa fuktigheten för granträ skall ligga på 70%, som väljs 
som begynnelsevillkor för material i konstruktionen. Temperaturen för dessa material vid 
inbyggnad väljs till 10°C. 

8.2.2 Beräkningar 
 
Den första konstruktionen att beräknas bestod av ytskikt med ett diffusionsmotstånd för 
vattenånga på 10 000, antingen ingen, 20 mm eller 50 mm board samt 22 mm råspont. För att 
få fram det förväntade inomhusklimatet, klimatet som är på vinden, görs jämförelser med 
liknande konstruktioner ur Fuktsäkerhet i kalla vindsutrymmen – slutrapport av Arfvidsson 
och Harderup (2008). I rapporten finns en konstruktion med 50 mm board och en utan board. 
Genom att ta ut snitt ur rapporten på uppmätta värden mellan mars 2003 och mars 2004 fås 
att, den relativa fuktigheten för hus 7, med 50 mm board, beläget i Stockholm under ett år blir 
64% med en amplitud på 11% (max RF 75% och min RF 53%). Genom samma slags 
beräkning fås att den genomsnittliga temperaturen på vinden under ett år blir 11,8°C med en 
amplitud på 12°C (max temp. 25,5°C och min temp. 1,6°C). Genom att sätta dessa som 
inomhusparametrar för vinden fås följande resultat. 

 
Figur 8.9 Fuktkvot för råspont vid konstruktion med 50 mm board. 
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Figur 8.10 Relativ fuktighet och temperatur för den invändiga ytan vid konstruktion med 50 
mm board.   

 

 
Figur 8.11 Relativ fuktighet och temperatur för den utvändiga ytan vid konstruktion med 50 
mm board.   

Fortsatt i rapporten finns konstruktion utan board. Genom att ta ut snitt ur rapporten på 
uppmätta värden mellan mars 2003 och mars 2004 fås att, den relativa fuktigheten för hus 9, 
utan board, beläget i Stockholm under ett år blir 65,5% med en amplitud på 16% (max RF 
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82% och min RF 50%). Genom samma slags beräkning fås att den genomsnittliga 
temperaturen på vinden under ett år blir 11°C med en amplitud på 13°C (max temp. 26,3°C 
och min temp. 0,5°C). Genom att sätta dessa som inomhusparametrar för vinden fås följande 
resultat. 
 

 
Figur 8.12 Fuktkvot för råspont vid konstruktion utan board. 

 

 
Figur 8.13 Relativ fuktighet och temperatur för den invändiga ytan vid konstruktion utan 
board.   



49 

 
Figur 8.14 Relativ fuktighet och temperatur för den utvändiga ytan vid konstruktion utan 
board.   

I rapporten finns det ingen konstruktion med 20 mm board. För fortsatta beräkningar med 20 
mm board, antas förändringen mellan konstruktion med 50 mm board och den utan board vara 
linjär. Vilket medför att på vind med konstruktion av 20 mm board, fås en relativ fuktighet på 
65% med en amplitud på 13%. Genom samma slags beräkning fås att den genomsnittliga 
temperaturen på vinden under ett år blir 11°C med en amplitud på 12°C. Genom att sätta 
dessa som inomhusparametrar för vinden fås följande resultat. 

 
Figur 8.15 Fuktkvot för råspont vid konstruktion med 20 mm board. 
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Figur 8.16 Relativ fuktighet och temperatur för den invändiga ytan vid konstruktion med 20 
mm board.   

 

 
Figur 8.17 Relativ fuktighet och temperatur för den utvändiga ytan vid konstruktion med 20 
mm board. 

Den andra konstruktionen att beräknas bestod av ytskikt med ett diffusionsmotstånd för 
vattenånga på 10 000, antingen ingen, 20 mm eller 50 mm board, 22 mm råspont, 40 mm 
luftspalt, 400 mm mineralull, plastfolie och 39 mm gips. Luftspalten skall representera vinden 
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som på ena sidan möts av bjälklaget mellan vinden och lägenheten under, samt att på andra 
sidan mötas av yttertaket. Vid luftspalt i konstruktionen finns möjligheten i programmet att 
välja luftomsättning med uteluften. Beräkningar har gjorts med 0,1, 0,5 och 1 oms/h. Likväl 
som för utomhusklimatet så väljs inomhusklimatet att motsvara uppmätta inomhusklimat för 
Oslo. Resultatdiagram bifogas i bilaga 4.  

Den tredje och sista konstruktionstypen att beräknas var två stycken olika 
parallelltakskonstruktioner. Den först var en färdig konstruktion i WUFI som bestod av 
takpapp, board, råspont, ångmotstånd, luftspalt, träfiberskiva, plastfolie och gips. Med 
ingångsparametrar enligt kapitel (8.2.1) fås följande resultat. 
 

 
 
Figur 8.18 Fuktkvot för råspont vid parallelltakskonstruktion 1. 
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Figur 8.19 Relativ fuktighet och temperatur för den utvändiga ytan vid 
parallelltakskonstruktion 1. 

 

Figur 8.20 Relativ fuktighet och temperatur för råspont vid parallelltakskonstruktion 1. 
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Figur 8.21 Relativ fuktighet och temperatur för den invändiga ytan vid 
parallelltakskonstruktion 1. 

Den andra parallelltakskonstruktionen är uppbygd för att mer motsvara konstruktionen på 
Kvarteret Tuppen, framförallt i form av 210 mm takstol/mineralull. Konstruktionen är 
uppbyggd av ytskikt med ett diffusionsmotstånd för vattenånga på 10 000, 50 mm board, 22 
mm råspont, 40 mm luftspalt, 210 mm mineralull, plastfolie och 39 mm gips. Med 
ingångsparametrar enligt kapitel (8.2.1) fås följande resultat. 
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Figur 8.22 Fuktkvot för råspont vid parallelltakskonstruktion 2. 

 

 
Figur 8.23 Relativ fuktighet och temperatur för den utvändiga ytan vid 
parallelltakskonstruktion 2. 
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Figur 8.24 Relativ fuktighet och temperatur för den råspont vid parallelltakskonstruktion 2. 

 

 
Figur 8.25 Relativ fuktighet och temperatur för den invändiga ytan vid 
parallelltakskonstruktion 2. 

8.2.3 Tolkning av beräkningar och felmarginal 
 
Som tolkning till den första konstruktionen kan sägas att den relativa fuktigheten på vinden 
sänks i takt med att man använder mer board. En klar skillnad ses i beräkningen med 50 mm 
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board och den utan någon board. För att på beräkningen med 50 mm ligga på en relativ 
fuktighet på högst runt 75% (se figur 8.10) i jämförelse med konstruktionen utan board ligga 
på runt 90% (se figur 8.13) relativ fuktighet. Även på konstruktionen med 20 mm board ses 
skillnad då den ligger på upp emot 80% (se figur 8.16) under vissa perioder. Även fuktkvoten 
i råsponten sänks i takt med att mer board används. I och med att de inomhusklimat som 
används är tagna från liknande konstruktioner på annan ort skapas troligen flera 
felmarginaler. Vid inmatning av inomhusklimat (klimatet på vinden) så sätts i fallet med 50 
mm board den relativa fuktigheten till 64% med en amplitud på 11%. Detta medför att den 
högsta relativa fuktigheten som beräkning kan få för vindsutrymmet är alltså 75% eftersom 
det i programmet är de högsta möjliga relativa fuktighet, beroende på att mättningarna från 
den liknande konstruktionen angav det som högsta värde på den relativa fuktigheten. I försök 
att skapa ett vindsutrymme mellan två stycken klimatskal, provades att ange en luftspalt som 
vindsutrymme för att på så vis få fram vilken relativfuktighet och temperatur som skulle 
bildas i luftspalten.  

Vid konstruktionen med luftspalt som skall representera vinden fås dock missvisande resultat, 
varför dess utelämnats ur rapporten och endast bifogats till bilagor p.g.a. begränsade 
kunskaper om programmet samt att det finns svårigheter för programmet i samband med 
beräkningar av luftspalter. Detta för att luft har en extremt låg fuktkapacitet jämfört med de 
flesta andra byggnadsmaterial som har mellan 500-5000 gånger större fuktkapacitet. 
Dessutom har luft en väldigt stor fukttransportskoefficient vilket endast kan jämföras med de 
flesta material om det sker kapillärtransport i materialet. För en 30 mm luftspalt får tidsteget 
högst vara 18 sekunder, vilket kan jämföras med 3600 sekunder, som är det förinställda i 
WUFI. Detta medför väldigt stora svårigheter att genomföra icke-stationära beräkningar över 
konstruktioner med luftspalt, för att får fram fuktförhållandena i själva luftspalten. Tanken 
med att se luftspalten som själva vindsutrymmet i beräkningarna medför alltså väldigt diffusa 
och svårtolkade resultat och kanske rentutav inte går (Nilsson, 2009). 

Parallelltaksberäkningarna är de som kan ses som mest trovärdiga mot verkligheten, då den 
ena konstruktionen är tagen ur WUFI:s konstruktionsdatabas. I konstruktionen tagen från 
WUFI fås en relativ fuktighet på råsponten på mellan 65-70% (se figur 8.20), fuktkvoten i 
råsponten blir också relativt låg. Den relativa fuktigheten inomhus blir som högst under 
sommarn med 65% (se figur 8.21) men under större delen av året är den lägre. För den andra 
parallelltakslösningen som mer skall efterlikna nuvarande konstruktion på Kvarteret Tuppen 
fås en relativ fuktighet för råsponten på mellan 70-75% (se figur 8.24), även här en relativt låg 
fuktkvot i råsponten. Inomhusklimatet blir nästan precis det samma som med föregående 
parallelltakskonstruktion (se figur 8.25). Som nämndes tidigare så borde trovärdigheten i 
dessa beräkningar vara störst, med tanke på att den ena konstruktionen är förinställd. Men 
som även det nämnts tidigare så finns svårigheter för WUFI i beräkningar med luftspalt, 
vilket båda dessa parallelltakskonstruktioner har. 
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8.3 Mätningar 

För att verifiera beräkningarna ansågs det lämpligt att utföra några mätningar av fuktkvoten i 
takkonstruktionen, när denna var relativt färdigställd.  

8.3.1 Metod 
 
En fuktkvotsmätare av modell Hygrotest 6500 (se figur 8.26), användes för att bestämma 
fuktkvoten i vald takstol. Mätningarna görs i två omgångar med en veckas mellanrum på 
samma ställe i takstolen, för att verifiera de första mätresultaten. 

 
Figur 8.26 Visar mätutrustningen Hygrotest 6500.  

8.3.2 Resultat 
 
Den första mätningen av fuktkvot, uppmättes ett resultat på 11,9 % och 12,0 % i olika delar 
av takstolen. Vilket motsvarar en relativ fuktighet i träet på 53,5 % respektive 54,0 %, enligt 
ekvation 3.2, för gran vars torrdensitet sats till 450 kg/m3.  

För den andra mätningen av fuktkvot, uppmättes ett resultat på 11,6 % och 11,9 % i olika 
delar av takstolen. Vilket motsvarar en relativ fuktighet i träet på 52,2 % respektive 53,5 %, 
enligt ekvation 3.2, för gran vars torrdensitet sats till 450 kg/m3. 
Vid den andra mätningen fanns även möjlighet att mäta fuktkvot i råsponten, vilket gav 
resultat mellan 10,9 % och 11,4 % i olika delar av taket. Det motsvarar 49,1 % respektive 
51,3 % relativ fuktighet i råsponten, enligt ekvation 3.2.  

8.3.3 Felmarginaler 
 
Vid de först mättillfället fanns svårigheter att nå vindsutrymmet då inga vindsluckor hade 
monterats, vilket medförde att mätningar fick göras på takstol genom öppningar mellan vägg- 
och takanslutning i en lägenhet. Felmarginaler i mätningarna som utförs på takstol kan ses då 
de enligt de litterära studierna, fuktproblematik och skadeangrepp, vilka genomförts är främst 
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råspont som drabbas av eventuell påväxt. 
Vid det andra mättillfället gick det även att komma åt råsponten, men det gav ett liknande 
resultat, som uppmätts vid detta tillfälle och tidigare i takstol.  
Felmarginal kan ses i de positiva resultaten då det under byggskedet av takkonstruktionen 
varit gynnsamma väderleksförhållanden, vilket inneburit att materialet varit torrt under 
inbyggnaden. En annan faktor som kan leda till ett mer positivt resultat då mätningarna utförts 
är att byggnaden ännu inte används som i brukarstadiet, vilket förmodligen ger en större 
belastning av fukt från boyta på vindsutrymmet än vad en eventuell uttorkning av betong ger. 
För mer sanningsenliga mätningar på huruvida vindskonstruktionen klarar de föreskrivna 
kraven, bör mätningar under brukarstadiet göras, men detta ryms ej inom rapportens tidsram. 
Ytterligare felmarginaler kan ses i mätutrustningen då handhavandens bristande kunskaper 
och huruvida mätutrustningen är rätt kalibrerad och inställd kan ifrågasättas.   
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9. Diskussion 

Många takkonstruktioner har det gemensamt att de i teorin fungerar mycket bra och 
säkerligen gör det i praktiken också, men fler viktiga faktorer såsom bärighet för bland annat 
takstolar, utformning både estetiskt och konstruktionsmässigt, samt hantering och kunskap av 
material vid byggskedet avgör huruvida och vilken konstruktion som kommer att klara de 
normer och föreskrifter som ställs. För kvarteret Tuppen var det i praktiken redan bestämt 
med en lätt takkonstruktion med takstolar av trä och vilka ytskikt som var tilltänkta, varför 
rapporten, beräkningar och mätningar till största del är gjorda för liknade lösningar. Stiba och 
författarna fick i uppgift att undersöka och rapportera om alternativa lösningar till det 
tilltänkta Ventotech-systemet. Det anses att med dagens kunskaper inom byggindustrin, så 
borde det finnas lösningar som inte är beroende av mekaniska system för att klara de 
föreskrivna kraven för att undvika till exempel mögelpåväxt. På grund av detta och ovan 
nämnda är rapporten till merparten riktad mot en slags takkonstruktion där mängden takboard 
är av huvudintresse. Efter att ha sammanfattat information av tidigare rapporter och samtal 
med Ingemar Samuelson, expert på fukt i byggnader, har denna täta konstruktion med 
utvändig isolering i yttertak och med lite luftomväxling i vindsutrymmet ansets som mest 
lämplig till kvarteret Tuppen. 

Som nämnts tidigare i rapporten om felmarginaler och avgränsningar för beräkningarna finns 
ett flertal faktorer att väga in i resultatets trovärdighet, så som valda klimatförhållanden för 
Säve och Oslo är representativa för det klimat som är i Borås och för kvarteret Tuppen, hur 
mycket påverkar solinstrålningen i verklighet mot de stationära beräkningarna. Figur 2.12 
visar solinstrålningens inverkan på relativa fuktigheten i ett specifikt vindsutrymme i Borås 
kan dessa då någorlunda relateras till kvarteret Tuppen.  

För att bekräfta och få någon slags sanningshalt till utförda beräkningar, utfördes mätningar 
av fuktkvot i takstol på vindsutrymmet vid två tillfällen. Resultatet av mätningarna visar att 
som förmodat så är säkerhetsmarginaler och utelämnade faktorer i beräkningarna av stor 
påverkan. Då mätningarna på fuktkvot i takstolen visade sig vara lägre än beräknat. 
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10.  Slutsats 

Efter sammanvägning av de litterära fakta, intervjuer, beräkningar och mätningar som har 
genomförts bör den tilltänkta konstruktionen med två centimeter takboard som utförs som en 
tät kallvind med liten ventilation genom ”kinahattar” klara de föreskrivna fuktkraven.  
Takboard med fem centimeter ger enligt våra beräkningar en större säkerhet till fuktkraven, 
medan takkonstruktion utan board ger en sämre säkerhet. 
De stationära beräkningarna ger i vissa fall, för samtliga tjocklekar av takboard och 
omsättningar av luft i vindsutrymmet, resultat som ligger väldigt nära eller till och med över 
Boverkets krav på sjuttiofem procent relativ fuktighet i vindsutrymmet. Men med tanke på att 
beräkningarnas förmodade goda säkerhetsmarginal samt att de utelämnade faktorerna så som 
inverkan av solinstrålning antas sänka den verkliga relativa fuktigheten, förmodas att 
framförallt konstruktion med fem centimeter takboard klara kraven, men även att 
konstruktionen med två centimeter takboard gör det. Vilket också bekräftas av de gjorda 
mätningar i takstol.   

Resultaten som fås av WUFI är relativt positiva, men på grund av begränsade kunskaper om 
programmet anses trovärdigheten i de stationära beräkningarna mer relevanta och bättre 
grundande för att dra några slutsatser. Men beräkningarna är i högsta grad intressanta då det 
till exempel i en uträkning tagits uppmätta data till liknande konstruktioner på annan ort, för 
att sedan beräknas med ett representativ klimat för Borås. Beräkningar av annan konstruktion 
har även gjorts i WUFI, i form av parallelltakskonstruktion vilket i de båda testade fallen ger 
positiva resultat. Men med tanke på att rapporten som det nämnts tidigare mest är riktad mot 
den förutbestämda takkonstruktionen, samt att mätningar för parallelltak för kvarteret Tuppen 
ej kan genomföras, anses en slutsats för parallelltakskonstruktionen vara utanför rapportens 
ramar. Men kan ändå ses som en alternativ takkonstruktion till kvarteret Tuppen. 

Med avseende på de föreskrivna brandkraven på sextio minuters brandmotstånd för 
flerbostads hus, skall kvarteret Tuppen klara dessa. Boverket föreskriver att brandceller skall 
finnas som upprätthåller brandkravet och en viktig punkt att kontrollera, med avseende på 
brandkrav, är att infästningar och dylikt i takstolarna upprätthåller samma standard. 

Det finns både för- och nackdelar med en kallvindskonstruktion som antingen är ventilerad 
eller oventilerad. Nackdelen för en vind som är väl ventilerad är att dagens vindsbjälklag är 
mer isolerade än förr, i en ventilerad takkonstruktion går klimatet på vinden mot det klimat 
som råder utomhus, med högre ventilation ges likare klimat. Det medför problem då det är 
hög relativ fuktighet i uteluften under en längre tid. En tät vind som är oventilerad har 
nackdelen att det finns risk att byggfukt eller läckage kan förekomma. Finns det ingen 
ventilation kan inte fukten vädras ut ur vindsutrymmet och mögelpåväxt kan uppstå. Fördelen 
med en ventilerad vind är att fukt som har uppkommit genom konvektion eller diffusion kan 
ventileras bort från vindsutrymmet. En optimal takkonstruktion är helt tät från omgivningen, 
men är väldigt svår att förverkliga. Därför rekommenderas någon form av ventilation genom 
gallerventiler eller ”kinahattar” så att eventuell byggfukt eller kondens kan ventileras bort.  

Utifrån vad som studerats i rapporten kan några rekommendationer ges: 

• Byggskedet är viktig del för huruvida takkonstruktionen kommer att fungera i brukandet 
av byggnaden. Därför är regelbunden kontroll av material och konstruktion under 
byggandet en lämplig åtgärd, så att rätt handhavande används och förespråkas för att 
föreskrivna krav upprätthålls. Som exempel kan en reva stor som en tiokrona i ångspärren 
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eventuellt ångbromsen i bjälklag mellan boyta och vindsutrymme, ge stor påverkan på 
klimatet i takkonstruktionen.  

• Målfuktkvoten är satt till 15 % vilket ungefär motsvarar Boverkets krav på den relativ 
fuktigheten på 75 %. Den största standardavvikelsen smax får vara +/- 2,0 %, vilket ger ett 
intervall på mellan 13-17 % på fuktkvoten för trämaterial som skall byggas in. 

• Vid projektering och utförande av ett väl fungerande brandskydd på flerbostadshus och 
radhus med lätta tak- och vindskonstruktioner är det viktigt att kompetens och kunskap 
finns med för att brandkraven uppfylls. Det medför att kontroller är viktigt dels före, 
under och efter bygget. 

Förslag på fortsatt forskning i ämnet om fukt i kallvindar, kan vara att utföra mer utvecklade 
beräkningar, så väl stationärt som icke-stationärt, för liknande takkonstuktion. Men kanske 
framförallt för andra typer av takkonstruktioner med mer avancerade beräkningsmodeller, 
samt andra beräkningsprogram eller fördjupa kunskaperna i WUFI, i sökandet efter mer 
övergripande och fördjupade kunskaper om fuktproblematik i takkonstruktioner.  
Mer utförliga mätningar på samma och liknande takkonstruktioner rekommenderas för att få 
en trovärdig bild om hur fuktförhållandet på vindsutrymmet ser ut. 
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Bilaga 1 – Ritningar kvarteret Tuppen 

Ritningar över takplan, sektioner och takdetaljer. 

 
Planlösning över takkonstruktion till kvarteret Tuppen. 
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Sektion A-A till kvarteret Tuppen. 

 
Sektion B-B till kvarteret Tuppen. 
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Takdetalj 221 till kvarteret Tuppen.  
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Takdetalj 222 till kvarteret Tuppen. 
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Takdetalj 223 till kvarteret Tuppen. 
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Takdetalj 224 till kvarteret Tuppen. 
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Bilaga 2 – Beräkningsmodell i Excel 

Utdrag ur Excel som har använts till att beräkna RF stationärt i vindsutrymmet enligt 
räkneexempel ur Tillämpad byggnadsfysik (Petersson, 2004). 
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Bilaga 3 – Tabell för temperaturers mättnadsånghalt 

Mättnadsånghalt i luft vid olika temperaturer. 
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Bilaga 4 – Beräkningar i WUFI 

Utförda beräkningar i konstruktion, luftspalt i försök att representera en kallvind, med ingen, 
20 mm och 50 mm takboard i förhållanden med 0,1, 0,5 eller 1 luftomsättningar per timma.  

 
Luftspalt/vind utan takboard, 0,1 oms/h. 

 
Softwood/råspont utan takboard, 0,1 oms/h.  
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Luftspalt/vind utan takboard, 0,5 oms/h.  

 
Softwood/råspont utan takboard, 0,5 oms/h. 



75 

 
Luftspalt/vind utan takboard, 1 oms/h.  

 
Softwood/råspont utan takboard, 1 oms/h. 
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Luftspalt/vind med 20 mm takboard, 0,1 oms/h.  

 
Softwood/råspont med 20 mm takboard, 0,1 oms/h.  
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Luftspalt/vind med 20 mm takboard, 0,5 oms/h. 

 
Softwood/råspont med 20 mm takboard, 0,5 oms/h. 
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Luftspalt/vind med 20 mm takboard, 1 oms/h. 

 
Softwood/råspont med 20 mm takboard, 1 oms/h. 



79 

 
Luftspalt/vind med 50 mm takboard, 0,1 oms/h. 

 
Softwood/råspont med 50 mm takboard, 0,1 oms/h. 
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Luftspalt/vind med 50 mm takboard, 0,5 oms/h. 

 
Softwood/råspont med 50 mm takboard, 0,5 oms/h. 
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Luftspalt/vind med 50 mm takboard, 1 oms/h. 

 
Softwood/råspont med 50 mm takboard, 1 oms/h. 
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Bilaga 5 – Bilder från kvarteret Tuppen 

Visar bilder från kvarteret Tuppen tagna 2009-04-22 och 2009-05-06 i vindsutrymmet, taket 
och huset. 

 
Takstol i vindsutrymmet.  

 

 
Takstol och råspont i vindsutrymmet. 
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Takstol och råspont i vindsutrymmet. 

 

 
Råspont i vindsutrymmet. 
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Plastfolie och glespanel mot vindsutrymmet. 

 

 
Genomföringar mot vindsutrymmet. 
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Genomföringar av kablage. 

 

 
Takfot med hängränna. 
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Yttertak och ventilationsrum. 

 

 
Yttertak och ventilationsrum.  
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Icke färdigställt undertak till balkong/terrass. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yttertak och ventilationskanaler. 
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Yttertak och ventilationsrum. 
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Kvarteret Tuppen sett från kvarteret Svanen i Borås.  
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Kvarteret Tuppen sett från Sturegatan i Borås. 
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Kvarteret Tuppen sett från Sturegatan i Borås.  
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Kvarteret Tuppen sett från Sturegatan i Borås. 

 
Kvarteret Tuppen sett från Kungsleden i Borås.  


