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Sammanfattning 
 

Syftet med rapporten var att studera hur väl MRD-modellen (Mögel Resistens 

Dimensionering) via dimensioneringsverktyget WUFI Pro 6 kan förutsäga 

mögelpåväxten i vindkonstruktioner under längre tidsperioder. 

Undersökningen gjordes på elva vindkonstruktioner från Malmberget i 

Gällivare kommun mellan åren 1961 – 2012 i WUFI Pro 6 (då husen byggdes 

cirka 1960 – 1965). I samband med tidigare studier gjordes provtagning för 

mögelanalys av vindkonstruktionerna vars mätningar fungerade som underlag 

för rapporten. 

 

Studien började med informationsinsamling för att fastställa konstruktionernas 

utformning samt klimatet utomhus i Malmberget respektive inomhus inför 

simuleringarna i WUFI. Det undersöktes även hur konstruktionerna reagerar 

vid varierande förhållanden genom att variera diverse parametrar i WUFI. De 

huvudsakliga förhållanden som undersöktes var snötäcke på taken, ökad 

fuktighet i inomhusklimatet i form av fukttillskott, ökat fuktläckage från 

inomhusklimatet beroende på otätheter i konstruktionerna samt ökade 

luftomsättningar i kallvindarna. 

 

Jämförelse mellan mätningarna och resultaten från simuleringarna via MRD-

modellen visade stora skillnader i mögelpåväxt. Mätningarna visade tydliga 

resultat av mögelpåväxt, men simuleringarna visade väldigt lite påväxt. Inga 

slutsatser fastställdes kring reliabiliteten hos de insamlade klimatdata inför 

simuleringarna p.g.a. skillnaderna mellan mätningarna och simuleringarna. De 

förmodligen främsta anledningarna till avvikelserna var metoden för att 

simulera fuktläckage inifrån samt komplikationerna under simuleringarnas 

gång i WUFI eftersom simuleringarna visade motsägande resultat från vad 

som förväntades.  

 

Det finns stora förbättringsmöjligheter via inriktade studier i att simulera snö 

på takkonstruktioner, skapa klimatfiler, revidera och utveckla metoder för att 

simulera t.ex. fuktläckage från inomhusklimatet m.m. 

 

Nyckelord: Vindkonstruktioner, Simulering, WUFI, Mögel, MRD, Fukt, 

Klimatdata, Snö, Material, Kutterspån. 

  



  

 



  

Abstract 
 

The purpose of this thesis was to study how well the MRD-model (Mould 

Resistance Design) co-using the hygrothermal calculation software WUFI Pro 

6 can predict mould growth in roof structures within long periods of time. The 

study was done on eleven roof structures situated at Malmberget within 

Gällivare Municipality between the years of 1961 – 2012 in WUFI Pro 6 (the 

structures were built around 1960 – 1965). In association with previous studies 

sampling for mould analysis of the roof structures was done whose 

measurements served as a basis for the thesis. 

 

The study began by gathering information to determine the design of the 

structures and determine the climate outdoors in Malmberget and indoors 

before the simulations in WUFI. It was also evaluated how the structures 

handle varying conditions by varying miscellaneous parameters within WUFI. 

The main conditions that were evaluated was snow on the roof, increased 

humidity in the indoor climate, increased seepage of moisture from the 

indoors and increased ventilation rates in the attics. 

 

Comparing the measurements and the results from the simulations co-using 

the MRD-model there were great differences regarding the mould growth. The 

measurements were clearly showing mould growth, but the simulations were 

showing very little mould growth. No conclusions were made regarding the 

reliability of the collected climate data for the simulations due to the 

differences between the measurements and the simulations. The main reasons 

for the differences were probably the method for simulating seepage of 

moisture from indoors and the complications during the simulations in WUFI 

because the simulations showed contradicting results as to what was expected.  

 

There are great opportunities for improvement by doing oriented studies 

regarding simulating snow on roof structures, creating climate files, revise and 

develop methods for simulating for example seepage of moisture from the 

indoor climate etc.  

 

 

Keywords: Roof structures, Simulation, WUFI, Mould, MRD, Moisture, 

Climate Data, Snow, Materials, Wood shavings. 
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Nomenklatur 
 

WUFI Program som samtidigt kalkylerar värme- 

och fukttransporter genom endimensionella 

lager som representerar byggnadsdelar 

 

MRD Modell för att beräkna sannolikheten för 

mögelpåväxt på material 

 

Kondensation Utfällning av fukt ur luft då luften blir 

mättad på vattenånga 

 

Relativ luftfuktighet [-] Mängd vattenånga i luften i förhållande till 

hur mycket fukt luften kan innehålla 

maximalt vid en given temperatur 

 

Absorptivitet för   Materialets förmåga att absorbera 

kortvågig strålning [-]  solstrålning 

 

Mikrobiell påväxt Förökning av mikroorganismer (mögel, 

röta, bakterier m.fl.) 

 

Nattutstrålning Värmeutstrålning mot himlen från ytor 

under klara nätter som sänker ytornas 

temperatur 

 

Ångspärr Skikt som försvårar vattenånga avsevärt att 

tränga igenom konstruktionen 

 

Kritiskt fukttillstånd Ett material som är i riskzonen för skada 

eller slutar fungera p.g.a. dess fuktinnehåll 

eller relativa fuktighet 

 

Hygrotermal Avser förflyttning av värme och fukt 

genom byggnader 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är viktigt att undersöka byggnadsmaterial och konstruktionslösningar. 

Utan detta kan man inte identifiera de brister som kan vara aktuella i olika 

typer av byggnationer och arbeta fram förbättringsmöjligheter. Brukare till 

byggnader och bostäder måste få en frisk och god inomhusmiljö där de kan 

trivas, utan att deras hälsa sätts på spel. Detta går inte att uppnå utan att 

undersöka och förbättra metoder inom byggandet.  

 

Under hösten 2010 genomfördes det SBUF – stödda projektet 

”Tillståndsbedömning av naturligt åldrande byggnadskomponenter inför 

energieffektiviserande åtgärder – en förstudie med fält-och 

laboratorieundersökningar”. Under hösten 2012 genomfördes den SBUF – 

stödda studien ”Tillståndsbedömning av byggnader med hjälp av förstörande 

provning av byggnadskomponenter”. Båda studierna genomfördes i 

Malmberget inom Gällivare kommun på ett urval av lämpliga enfamiljshus i 

Elevhemsområdet som tillhandahölls av LKAB Fastigheter och mycket data 

kom fram om de tidstypiska hus som undersöktes. Under den senare studien 

utförde man rivningar i samarbete med GMG Bygg och Maskintjänst och 

området finns inte längre (Arfvidsson et al. 2013). Denna rapport är en fortsatt 

studie till det senare projektet, med fokus på dimensioneringsprogrammet 

WUFI och MRD som matematisk utvärderingsmodell för mikrobiell påväxt. 

 

I samband med den senare studien och dess förstörande mätningar gjordes 

inspektion och provtagning för mögelanalys av 14 vindkonstruktioner av olika 

slag. Vid inspektionen noterades ventilationsvägar, synligt mögel, 

konstruktionsdetaljer och andra faktorer av särskilt intresse. Särskilt viktiga 

upptäckter för denna rapport var tydliga läckagekällor upp till 

vindkonstruktionerna som t.ex. glipor och hål. Med hjälp av denna data kunde 

de olika konstruktionerna graderas för hur mycket mögel som uppstått 40 - 50 

år efter byggnation. Intressanta resultat var bl. a. att ingen tydlig koppling 

mellan isolertjocklek och mögelpåväxt kunde noteras, men att kopplingen till 

identifierade luftläckage var stor (Arfvidsson et al. 2013). 

 

Vad som är nytt med denna rapport är att utvärdera dimensioneringsverktyget 

WUFI med MRD-modellen genom att ha utfört simuleringar av 

vindkonstruktionerna under långa tidsperioder. Ännu en nytänkande aspekt är 

att i denna studie försökte man simulera vad som hänt med före detta 

befintliga vindkonstruktioner i verkligheten, istället för att identifiera 

förhållanden mellan konstruktioner och byggnadsfysikaliska krav. 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten var att studera hur väl dimensioneringsverktyget WUFI 

förmår simulera vindkonstruktioner under längre tidsperioder. Genom att ha 

undersökt hur realistiska simuleringarna var genom att analysera mögelrisken 

med MRD-modellen och jämfört detta med faktiska mätningar av 

mögelpåväxt på befintliga vindar förväntades ett resultat på hur väl verktygen 

utför beräkningar på längre tidsperioder i vindkonstruktioner.  

 

I arbetet ingick även en undersökning av vilka historiska klimatförändringar 

som lett till ökad risk för mögelpåväxt under husets livstid för att vidare ha 

samlat in klimatdata med en acceptabel rimlighetsnivå inför simuleringarna. 

Snö på tak var en större inriktning i denna undersökningen. 

 

1.3 Målformulering 

Målet med rapporten var att: 

• Fullända en undersökning med tydliga resultat på hur väl 

dimensioneringsverktyget WUFI utfört beräkningar på 

vindskonstruktioner under längre tidsperioder. 

• Hitta samband mellan de simulerade mögelriskerna och de faktiska 

mätningarna av mögelpåväxt på vindkonstruktionerna. 

• Ha sammanställt klimatdata med en acceptabel rimlighetsnivå. 

 

1.4 Problemformulering 

Genom att besvara följande angivna frågor kommer syftet att uppnås. 

 

1. Vad måste göras för att få så realistiska simuleringar på 

vindkonstruktioner som möjligt? 

2. Hur realistiska är simuleringarna? 

3. Har insamlade klimatdata inför simuleringarna varit rimliga inför 

undersökningen? 

 

1.5 Metodbeskrivning 

Examensarbetet började med resursinsamling (se kapitel 1.7) samt 

informationsinsamling för att fastställa konstruktionernas utformning och 

klimatet utomhus respektive inomhus inför simuleringarna i WUFI (dessa 

presenteras i kapitel 3). Det undersöktes även hur konstruktionerna reagerade 

vid varierande förhållanden genom att ha varierat olika parametrar i WUFI för 

att en bredare och utförligare analys av arbetet skulle kunna göras. 
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När detta steg blev färdigt och simuleringarna i WUFI genomförts, fanns 

tillräckligt med information för att besvara rapportens problemformulering 

och uppfylla dess syfte. De tidigare studierna av Arfvidsson et al. (2013) (där 

provtagning för mögelanalys av vindkonstruktionerna gjordes) fungerade som 

underlag för denna rapport. 

 

Informationen som främst bidrog till studien hämtades från skriftlig litteratur, 

internet i form av tidigare studier samt diskussioner med sakkunniga. 

 

1.6 Avgränsningar 

• I samband med de förstörande mätningarna 2012 gjordes provtagning 

för mögelanalys av 14 vindkonstruktioner. I denna rapport avgränsades 

antalet vindar som simulerades till den mängd som var lämpade för 

undersökningen, vilket blev 11 stycken. På vind 8 har det regnat in eller 

runnit in smältande snö, på vind 11 syntes glipande plastfolie tydligt 

och på vind 13 fanns ett lufthål mellan badrum och vind med en 

diameter på 10 cm (Arfvidsson et al. 2013). Till följd av detta utgick 

ovannämnda vindar från undersökningen eftersom läckagen är för svåra 

att simulera i WUFI. 

• Vindarna i denna undersökning simulerades mellan årtalen 1961 t.o.m. 

2012. 

• Att utföra beräkningar endimensionellt är en förenkling av fuktens 

beteende i en tredimensionell verklighet. Till följd av att WUFI 

dimensionerar modeller endimensionellt (Schmidt 2016) blev detta en 

avgränsning i rapporten. 

• De klimatdata som finns tillgängliga är delvis bristfälliga och kan inte 

användas utan bearbetning. Därför har diverse modifieringar gjorts för 

att skapa en klimatfil som användes i detta arbete. Mer information om 

dessa förenklingar presenteras i kapitel 3.6.  

 

1.7 Resurser 

Resurser som användes för att genomföra studien var 

dimensioneringsverktyget WUFI Pro 6, klimatdata för berörd tidsperiod som 

undersöktes, underlag till indata för WUFI och verktyg för framställning av en 

MRD-modell. 
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2 Teori 

 

Kapitlet behandlar teoretisk bakgrund kring ämnen som är 

väsentliga för denna rapport. Med syfte att få noggrann 

förståelse för hela rapportens gång avser detta kapitel 

ämnenas viktigaste delar. 
   

 

2.1 Allmän information om fukt 

Den mängd vattenånga som är befintlig i luften kallas för ånghalt [g/m3]. Ju 

högre lufttemperaturen är, desto mer vattenånga kan luften bära på tills luften 

blir mättad och fukt fälls ut (kondenserar). Den halten av vattenånga vid 

kondensation kallas för mättnadsånghalt [g/m3]. Man kan även säga att luften 

har uppnått sin daggpunkt, d.v.s. den lägsta temperaturen som luften kan anta 

för att kondensation skall uppstå (Burström 2007). 

 

När ånghalten i luften är lika med luftens mättnadsånghalt (d.v.s. fukt börjar 

kondensera) kan man säga att den relativa luftfuktigheten [-] är lika med 1 

(eller ligger på 100 %). Relativa luftfuktigheten beskriver ett förhållande 

mellan luftens ånghalt och mättnadsånghalt och kan definieras som 

 

𝜙 =
𝑣

𝑣𝑆
 

 

, där 𝑣 är ånghalten, 𝑣𝑆 är mättnadsånghalten och 𝜙 är den relativa 

luftfuktigheten (Burström 2007). 

 

Nevander och Elmarsson (1994) skriver: “Fukt kan transporteras antingen i 

ångfas eller i vätskefas. Transport i ångfas kan ske på olika sätt.” Utöver detta 

fortsätter författarna med att transporten i ångfas kan bl.a. ske via diffusion 

eller konvektion. Diffusion innefattar att koncentrationen av ånghalt försöker 

jämnas ut med omgivningen. Denna typ av fukttransport kan vara aktuell för 

t.ex. byggnader med ett högt fukttillskott [g/m3], d.v.s. skillnaden mellan 

ånghalten inomhus och utomhus är stor. Konvektion sker när fukten 

transporteras med luftrörelser vilket sker vid tryckskillnader (Nevander & 

Elmarsson 1994).  

 

För att reducera fukttransporten genom en konstruktion via diffusion kan man 

använda ångspärrar med höga Sd – värden [m], vilket är ett sätt att beskriva 

ånggenomgångsmotståndet. Sjöberg (2015) skriver: “Sd – värdet har enheten 
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meter och kan enkelt uttryckt beskrivas som tjockleken hos det skikt 

stillastående luft som har samma ånggenomgångsmotstånd som materialet.” 

 

2.2 Fuktkällor 

I detta kapitel kommer diverse fuktkällor och allmän information om deras 

inverkan på byggnaden nämnas. Fuktkällorna som är relevanta för denna 

rapport och som kommer behandlas är (Nevander & Elmarsson 1994): 

• Regn och slagregn. 

• Snö. 

• Luftfukt. 

• Byggfukt. 

 

2.2.1 Nederbörd och slagregn 
Vertikalt fallande nederbörd har teoretiskt sett 

ingen inverkan av vind och därmed får 

vattendropparna endast en vertikal 

rörelsekomponent. När vind har en inverkan får 

nederbörd en ändrad riktning i vilket den faller 

och kan därigenom även träffa vertikala objekt. 

Detta fenomen kallas för slagregn (Nevander & 

Elmarsson 1994). Även om slagregnet kommer att 

påverka takkonstruktionen till en viss del kommer 

de mest utsatta delarna av en byggnad vara 

takfoten och hörn på en byggnad (Sandin 2010). 

 

 
Figur 2.1 Illustrering 

över var de största 

slagregns-mängderna 

träffar en byggnad (Plåt 

& Ventföretagen 2015) 

I denna rapport kommer hus med olika ytskikt på yttertaket att behandlas. 

Efter samtal med Petter Wallentén fastställdes att egenskaperna för yttertakets 

ytskikt spelar en väsentlig roll tillsammans med nederbörden. Baserat på 

byggnadsmaterialets kapillärsugande förmåga kommer olika mängd nederbörd 

att upptas av ytskiktet. Detta är även något Carlsson (2016) påpekar. Utöver 

detta finns inget i tidigare studier som tyder på att takkonstruktioner likt de i 

denna rapport utsätts mer eller på ett särskilt sätt för slagregn. Tak som 

angränsar till andra byggnadsfasader kan dock utsättas för vattenlast på 

takkonstruktionen enligt Carlsson (2016), men är inget som är aktuellt i denna 

rapport. 

 

2.2.2 Snö 
Enligt Nevander och Elmarsson (1994) kan snö på tak och snötäckets tjocklek 

vara både gynnsamt och ogynnsamt ur fuktsynpunkt.  Med detta menar 

författarna att snösmältning bidrar till att vatten kan läcka in eller sugas upp av 

konstruktionen men att snötäcket samtidigt kan fungera som ett tillfälligt 
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isoleringsmaterial på taket. Författarna nämner även att snö också kan “fyka” 

in, d.v.s. blåsa in i vindkonstruktionen via diverse otätheter som t.ex. 

ventilationsvägar. 

 

Som beskrivet i ovanstående stycke kan snö påverka takkonstruktionens 

egenskaper väsentligt. Detta gäller även ytskiktets absorptivitet för kortvågig 

strålning. Petter Wallentén har också förklarat att absorptionsförmågan för 

kortvågig strålning för ytskiktet är beroende av ytans kulör och att den kan 

ändras väsentligt då det ligger snö på taket. 

 

2.2.3 Luftfukt 
Utomhus varierar luftfukten avsevärt över året och beror därmed på de 

gällande klimatförändringar som finns i Sverige. Enligt Sandin (2010) kan den 

relativa luftfuktigheten variera från 60 - 80 % på sommaren till 80 - 90 % på 

vintern samt vara som lägst 35 - 40 % under torra förhållanden och stiga ända 

upp till 95 - 100 % vid regn och dimma. Även ånghalten utomhus varierar 

över året från att vara lägre på vintern till att vara högre på sommaren. 

 

Inomhus varierar luftfukten också över året. Enligt Sandin (2010) brukar den 

relativa luftfuktigheten ligga mellan 30 - 60 % inomhus, där den lägre andelen 

är över vintern och den högre andelen är över sommaren. Fuktproduktionen 

inomhus, som är en faktor till fuktigheten inomhus, är väldigt varierande då 

den beror på brukarnas livsstil. För att få en grov bild av fuktförhållandet kan 

man säga att fukttillskottet normalt ligger mellan 2 - 4 g/m3 för bostäder. 

 

Till följd av detta fukttillskott är det möjligt att luftläckage inifrån och ut i 

konstruktionen är aktuellt via diffusion, d.v.s. fukt tränger sig in i 

konstruktionen. Fuktläckage är också aktuellt om glipor, sprickor eller andra 

otätheter är befintliga i konstruktionen. P.g.a. tryckskillnaden mellan inomhus 

och utomhus kan fukt via konvektion transporteras in i konstruktionerna 

genom otätheterna (Sandin 2010). 

 

2.2.4 Byggfukt 
Vid produktion av t.ex. villor blir byggnadsmaterialen utsatta för en viss 

mängd fukt. Detta sker bl.a. vid förvaring av material, leverans av material, 

under byggtiden då byggnationen blir exponerat för regn, snö m.m. Ifall 

platsgjuten betong är befintlig bidrar även dess högre fukthalt till byggfukten 

fram tills att den torkat. Som följd av detta har den färdigställda byggnaden en 

hög fukthalt i kontrast till vad en byggnad normalt skall ha efter några år. 

Denna skillnad i fukthalt kallas för byggfukt och jämnas ut med tiden fram tills 

att byggnaden kommit i jämvikt med omgivningen (Sandin 2010). 
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2.3 Mikrobiell påväxt – mögel 

Mögel är ett vanligt förekommande begrepp som innefattar de mikrosvampar 

och bakterier som växer på fuktskadat material. Dessa mikroorganismer är 

något man kan upptäcka överallt då luften alltid innehåller en viss mängd utav 

dessa. Halterna varierar beroende på årstiden där sensommar och tidig höst 

innefattar de största halterna av mikroorganismer och sporer från 

mögelsvampar (Johansson 2012).  

 

 
Figur 2.2 Exempel på mögelpåväxt i en vindkonstruktion (Lavtex 2015)  

 

Organismerna är kapabla att nå in i byggnadskonstruktioner tillsammans med 

luften via exempelvis ventilationen där svampsporerna senare kan fällas ut på 

byggnadsmaterialen. Därefter är det en fråga om sporerna har en tillräckligt 

gynnsam omkringliggande miljö för att kunna växa. Enligt Johansson (2012) 

och Johansson et al. (2005) är dessa förhållanden temperatur, näringstillgång, 

fukt, pH, tillgång till syre, varaktigheten för mikrobiell tillväxt m.m. 

Johansson et al. (2005) skriver dock: “En faktor som kan begränsa ett angrepp, 

och därför betraktas som det viktigaste, är tillgången till fukt.” Med detta 

menar författarna att svampen inte kan växa under en viss relativ fuktighet. 

 

Har sporerna hamnat i en lämplig miljö kommer groddslangar att växa fram 

som senare bildas till hyfer (vilket är svampens verktyg för näringsintag). 

Efter ett tag kommer dessa hyfer att växa till sig och bilda ett nätverk av hyfer, 

s.k. mycel som är kapabla till att producera nya sporer. Denna livscykel för 

mögel illustreras nedan. 
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Figur 2.3 Livscykel för mögelsvampar (Johansson, 2012) 
 

Beroende på svampens art kan de bidra till diverse effekter som är negativa för 

brukarnas och byggnadens hälsa. Exempelvis kan mögelsvamparna vara 

allergiframkallande och ha en oangenäm lukt (Burström 2006). För att 

förhindra mikrobiell tillväxt kan man tillsätta gift, s.k. fungicid på 

byggnadsmaterialen (Johansson et al. 2005). 

 

För att kunna undersöka och bedöma byggnadsmaterial bör diverse kriterier 

fastställas för att kunna ge en bedömning vare sig ett material är i riskzonen 

för skada eller inte. Detta gör man bl.a. genom att definiera kritiska 

fukttillstånd för olika material. Kritiska fukttillstånd för specifika material kan 

vara olika baserat på typen av risk som t.ex. frostskador, rost, nedbrytning av 

lim mellan matta och betong m.m. Intressant för denna rapport är risken för 

mögelangrepp. Burström (2007) har givit ut kritiska fukttillstånd för bl.a. trä 

enligt tabell 2.1. 

 
Tabell 2.1 Kritiska fukttillstånd för trä utan att ta hänsyn till temperatur och 

exponeringstid (Burström 2007) 

Material, orsak   RF [%]   

  

Ingen 

risk 

Måttlig 

risk 

Stor 

risk 

Trä, mögelangrepp <70 70 - 85 >85 

 



 10 

SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har baserat på tidigare studier 

och resultat gjort en sammanställning med mål att se om det finns tillräckligt 

med näring i diverse byggnadsmaterial för att stödja mikrobiell tillväxt. Detta 

genom att komma med förslag på kritiska fukttillstånd för olika 

byggnadsmaterial (Johansson 2012). Resultatet av detta arbete sammanställdes 

till en uppskattning av kritiska fukttillstånd på fem olika typer av 

byggnadsmaterial, se tabell 2.2. 

 
Tabell 2.2 Kritiska fukttillstånd med avseende på mikrobiell påväxt på fem olika typer 

av byggnadsmaterial (Johansson 2012) 

Material Kritiskt fukttillstånd 

  RF [%] 

Trä och träbaserat material 75 - 80 

Gipsskivor och pappytor 80 - 85 

Mineralullsisolering 90 - 95 

Cellplastisolering (EPS) 90 - 95 

Betong 90 - 95 

 

Johansson (2012) skriver att ovanstående fukttillstånd avser rent 

byggnadsmaterial och fortsätter med: “Smutsning av materialet medför en 

tillförsel av näring som sänker kritiskt fukttillstånd till 75 – 80 procent även 

för de mest tåliga materialen.” 

 

2.4 MRD-modellen 

Det har utvecklats olika mögelriskmodeller (m-modellen, VTT-modellen 

m.fl.) för att beräkna sannolikheten för mögelpåväxt på byggnadsmaterial. 

Dessa har blivit allt vanligare verktyg och tar hänsyn till olika parametrar 

gynnsamma för mögelpåväxt t.ex. fukt, temperatur och exponeringstid (se 

kapitel 2.3). Utvärderingsmodellen som användes i denna rapport är MRD-

modellen (Mould Resistance Design eller Mögel Resistens Dimensionering) 

och tar hänsyn till just ovan nämnda parametrar.  

 

Modellen är framtagen inom forskningsprojektet WoodBuild som pågick 

mellan åren 2006 – 2013 för skogs- och träindustrin där deltagande 

forskningsparter var Lunds Tekniska Högskola (avdelningen för 

Byggnadsmaterial, Byggnadsfysik samt Konstruktionsteknik) samt SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Thelandersson, Isaksson & Niklewski 

2013). 

 

MRD-modellen innebär att man beroende på den gällande miljön och hur 

gynnsam den är för mögelpåväxt räknar fram en dos Dt som en funktion av 
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exponeringstiden t. Detta kan man göra genom att använda riktiga mätningar 

från t.ex. fältförsök, data från hygrotermiska beräkningsverktyg som t.ex. 

WUFI m.m. (Thelandersson & Isaksson 2013). 

 

Modellen kan undersöka en valfritt lång tidsperiod och baseras på 12-timmars 

medelvärden för temperatur och relativ fuktighet, 𝐷12. Denna halvdagsdos 

definieras som: 

 

𝐷12 = 𝐷𝜙(𝜙12) ⋅ 𝐷𝑇(𝑇12) 

 

, där 𝐷𝜙(𝜙12) är 12-timmars medelvärdet av relativa fuktigheten och 𝐷𝑇(𝑇12) 

är 12-timmars medelvärdet av temperaturen. 

 

Syftet till att titta på 12-timmarsperioder är för att kunna ta hänsyn till de 

variationer som gäller under ett dygn som t.ex. skillnaden mellan dag och natt 

i klimatet. Består indata av tidsintervaller kortare än 12 timmar beräknas 12-

timmars medelvärden för att kunna använda sig av modellen (Thelandersson, 

Isaksson & Niklewski 2013). 

 

Därefter fås den totala dosen när man tar hänsyn till alla 12-timmars 

dosvärden:  

 

𝐷𝑡 = 𝐷(0,5𝑛12) = ∑ 𝐷12𝑖

𝑛12

1

= ∑ 𝐷𝜙(𝜙12𝑖)

𝑛12

1

∙ 𝐷𝑇(𝑇12𝑖) 

 

 

, där 𝜙12𝑖 är medelvärdet av relativa fuktigheten för 12-timmarsperiod 

nummer 𝑖, 𝑇12𝑖  är medelvärdet av temperaturen för 12-timmarsperiod nummer 

𝑖 och 𝑛12 är det totala antalet 12-timmarsperioder under tiden 𝑡 dagar. 

 

Mögeldosen 𝐷𝑡 jämförs med en kritisk dos 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 för initiering av mögelpåväxt 

och beror på materialet man undersöker. För att få fram ett värde på 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 

krävs referensvärden på relativ fuktighet och temperatur. I denna rapport är 

hyvlad gran gällande val av referensmaterial eftersom det är aktuellt 

konstruktionsmaterial i vindkonstruktionerna som undersöktes. Gällande 

referensvärden är (Thelandersson & Isaksson 2013): 

 

𝜙𝑟𝑒𝑓 = 90 %  

𝑇𝑟𝑒𝑓 = 20 ℃  
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Ovanstående referensvärden ger 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑟𝑒𝑓 ett värde på 20 dagar, d.v.s. det tar 

20 dagar innan aktuellt byggnadsmaterial påvisar mikrobiell påväxt.  

 

Man brukar även lägga på en säkerhetsfaktor 𝛾𝑠 genom att dividera 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 med 

säkerhetsfaktorn. Enligt modellen sänker denna faktor den kritiska dosen med 

20 % vilket ger 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑑 för hyvlad gran ett värde på 17 dagar.  

 

I de fall då 𝐷𝑡 < 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑑 sker ingen mikrobiell påväxt. För att kunna få en 

uppfattning av hur stor den mikrobiella påväxten är på materialet gäller 

följande ekvation:  

 

𝐼𝑀𝑅𝐷 = 𝐷𝑡 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑑⁄ < 1 

 

, där 𝐼𝑀𝑅𝐷 är ett mögelindex. Om indexet överstiger 1 kan mikrobiell påväxt 

identifieras på materialet.  

 

I denna rapport har sedan tidigare uppmätta mögelindex på 

vindkonstruktionerna från rapport av Arfvidsson et al. (2013) jämförts med 

nya beräknade mögelindex via MRD-modellen, baserade på utdata från 

dimensioneringsprogrammet WUFI. Undersökning av mögelindex sker i 

enlighet med tabell 2.3. 

 
Tabell 2.3 Utvecklingsskala för bedömning av mögelpåväxt 

Index Beskrivning av utbreddhet 

0 Ingen mögelpåväxt 

1 Påbörjad mögelpåväxt (upptäcks i mikroskop) 

2 Etablerad mögelpåväxt (upptäcks i mikroskop) 

3 Fläckvis, rikligt med mögelpåväxt (upptäcks med blotta ögat) 

4 Kraftig mögelpåväxt över hela ytan (upptäcks med blotta ögat) 

 

Utöver utvecklingsskalan har man i rapporten utnyttjat s.k. MRD-diagram, se 

kapitel 4. Dessa diagram baseras på de mögelindex IMRD via mögeldoserna Dt, 

där alla mögelindex bildar ett diagram. Den maximala dosen som visas i 

diagrammen är representativt för mögelindexet på gällande simuleringsfall. 

Enligt Ingelsson och Olsson (2013) behöver MRD-modellen negativa doser 

(tillbakagång i diagrammet) för att resultaten skall överensstämma med 

undersökningar i laboratorium, men när mögel väl etablerats sker inte denna 

tillbakagång då mögel inte försvinner (dock tar det tid innan det kan återigen 

växa). Denna egenskap är vad som utmärker sig för MRD-modellen där andra 

modeller som t.ex. WUFI Bio inte tillåter denna tillbakagång. 
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Figur 2.4 Typexempel på ett MRD-diagram 
 

2.5 Tak 

Genom tiderna har takkonstruktioner på hus varierat. Detta har varit en fråga 

om tolkning och man har haft olika uppfattningar vad som behöver göras för 

att uppfylla de funktionskrav som ett tak kräver.  

Ett exempel på detta är uppdelningen av tak till kategorierna varma tak, kalla 

tak och parallelltak (Sandin 2010). I denna rapport berör man 

takkonstruktioner av typerna kalla tak och parallelltak. Därför kommer mest 

tyngd läggas på dessa två typer i detta kapitel. 

 

2.5.1 Kalla och varma tak 
Det som kännetecknar ett kallt tak är ett obeboeligt utrymme som är befintligt 

mellan yttertaket och bostaden. Detta utrymme ventileras med uteluften och är 

så pass välventilerat att värme- och fukttransport inifrån ventileras bort och 

klimatet i utrymmet ungefär är detsamma som uteklimatet. Dessa egenskaper 

bidrar till en del effekter som antingen är fördelaktiga eller negativa för 

konstruktionens välmående.  

 

Till följd av att vindsutrymmet är kallt är risken betydligt mindre för 

snösmältning på yttertaket och isbildning i avvattningssystemet. Det är dock 

av stor vikt när man har ett uteluftsventilerat vindsutrymme att takbjälklaget är 
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tillräckligt lufttätt. Risken med detta är annars att den varma och fuktiga 

inomhusluften strömmar upp till det kalla vindsutrymmet och ökar dess 

relativa luftfuktighet avsevärt och risken för mögelpåväxt blir större (Sandin 

2010). 

 

I tidningen Bygg & teknik (Kurkinen & Österlund 2011) beskrivs hur viktigt 

det är med en varm och lagom ventilerad vind. Är vinden för kall kommer den 

relativa fuktigheten att öka i konstruktionen, vilket är gynnsamt för mikrobiell 

påväxt. Detta kan hända när en vind är för ventilerad i kombination med att 

vara kall.  

 

Ett annat problem med kalla tak är ifall yttertaket har en låg värmekapacitet. 

Då finns risken att takpanelen blir kallare än uteluften till följd av för lite 

värmeisolering vid yttertaket och värmeutstrålning ut i den kalla atmosfären 

under klara nätter. Fenomenet kallas för nattutstrålning och detta kan leda till 

kondensation om luftfuktigheten är hög (Sandin 2010). Till följd av att 

majoriteten vindkonstruktioner som skall undersökas i denna rapport är kalla 

vindar med plåttak och som befunnit sig i norra Sverige, kommer detta 

fenomen med största sannolikhet att vara aktuellt.

 

 
Figur 2.5 Typisk uppbyggnad av ett kallt tak (Samuelson & Hägerhed Engman 2006)

 

Det varma taket kännetecknas av att det, till skillnad från det kalla taket, inte 

finns någon ventilation som omhändertar värme- och fukttransport som 

kommer från inneklimatet. Detta innebär att värme inifrån värmer upp 

yttertaket till viss del, varav dess kännetecknande benämning (Sandin 2010). 
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2.5.2 Parallelltak 
Baserat på utseendet av parallelltaket ur ett konstruktions- och 

funktionsperspektiv ser man likheter både med det varma taket och det kalla 

taket. Sandin (2010) skriver att: “Parallelltaket är ett mellanting mellan det 

kalla och varma taket.”  

 

Istället för att ha ett större, ventilerat utrymme likt det kalla taket har man i 

parallelltaket en uteluftsventilerad luftspalt i yttertaket. Denna ventilationsluft 

värms dock upp till följd av värmetransporten genom taket inifrån. P.g.a. detta 

liknar parallelltaket mer det varma taket än det kalla taket (Nevander & 

Elmarsson 1994). Sandin (2010) påpekar dock om värmeisoleringen är 

tillräckligt god i parallelltaket kommer konstruktionen efterlikna det kalla 

taket mer, med förutsättning att ventilationen i luftspalten är god. 

 

Likt det kalla taket är det viktigt med god lufttäthet för att förhindra värme- 

och fukttransport inifrån ut i takkonstruktionen. 

 

 
Figur 2.6 Typisk uppbyggnad av ett parallelltak (Samuelson & Hägerhed Engman 

2006) 

 

2.6 WUFI

WUFI står för “Wärme- und Feuchtetransport instationär” och är ett 

datorprogram som utvecklades i Fraunhofer Institut für Bauphysik i Tyskland. 

I programmet kalkyleras värme- och fukttransporter igenom endimensionella 
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lager som skall representera byggnadsdelar och konstruktioner, där vänster 

sida är uteklimatet och höger sida är inneklimatet (Schmidt 2016). Det finns 

flera olika versioner av datorprogrammet, dock har endast versionen WUFI 

Pro 6 (endimensionella beräkningar) använts inom denna studie. 

 

  
Figur 2.7 Exempeluppbyggnad i WUFI 

 

De indata som gäller för WUFI är konstruktionsuppbyggnad med valfria 

värme-, fukt- och luftomsättningskällor, gitteruppbyggnad (för WUFI:s 

numeriska värme- och fukttransportsuträkningar), lutning av tak samt 

orientering av byggnad, diverse ytövergångskoefficienter, begynnelsevillkor, 

beräkningsperiod, numeriska inställningar och klimatdata. 

 

När man försett programmet med all indata och simuleringarna körs igång 

kommer programmet att kalkylera fram de temperatur- och fuktförhållanden 

som råder i konstruktionen. Exempel på resultat från programmet kommer 

vara värden på temperatur och relativ fuktighet (med valfria tidsintervaller 

mellan varje utdata av värden) på egenvalda positioner i konstruktionen under 

valfri tidsperiod. 
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Figur 2.8 WUFI:s arbetsprocess (Krus, Thierry & Sedlbauer 2009)

 

2.6.1 Användardefinierade material 
De värme- och fukttransporter som förekommer i en konstruktion beror på 

många faktorer som t.ex. de värme- och fuktförhållanden som råder och har 

varit aktuella i en konstruktion. Andra faktorer kan även ligga på materialnivå. 

WUFI har en egen databas fylld med ett stort utbud av olika material med 

olika egenskaper, men erbjuder även användaren att skapa egna material. 

De materialegenskaper som krävs för att kunna utföra kalkyleringar via 

materiallagret är  

• Skrymdensitet [kg/m3] 

• Porositet [m3/m3] 

• Värmekapacitet [J/kgK] 

• Värmekonduktivitet [W/mK] 

• Diffusionsmotståndsfaktor [-] 

 

Det finns även andra materialegenskaper som kan modifieras som t.ex. 

materialets sorptionskurva, fuktberoende transportkoefficienter för värme och 

fukt, typiskt värde för byggfukt m.m. Dessa egenskaper är dock valfria att 

ändra på (Schmidt 2016). 
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De flesta vindkonstruktionerna i denna rapport innehöll hårt packat kutterspån 

som isoleringsmaterial. Detta är ett material som inte ingår i utbudet för 

WUFI:s materialdatabas. Därmed krävde denna studie en användardefinierad 

version av isoleringsmaterialet. 

 

2.6.2 Klimatdata 
För att ge vindkonstruktionerna i simuleringarna en omkringliggande miljö att 

befinna sig i behövde man definiera klimatdata i WUFI, i form av en klimatfil. 

Det finns olika metoder att applicera ett referensklimat i WUFI: Via WUFI:s 

databas eller genom att göra en egen klimatfil med klimatdata från andra 

källor. För inneklimatet kan man välja att mata in värden för olika 

klimatparametrar eller likt uteklimatet istället göra en inneklimatfil. I denna 

studie skapades en användardefinierad uteklimatfil genom att samla redan 

uppmätt klimatdata för gällande ort och tidsperiod för att få ett så 

representativt resultat som möjligt kring vindkonstruktionernas mögelpåväxt. 

Inneklimatet tilldelades värden för dess parametrar istället för att en 

inneklimatfil skapades. 

 

Klimatfilen kan göras i flera olika format som .WBC, .WET, .TRY m.fl. I 

denna studie skapades klimatfilen i formatet .WAC. Detta är ett flexibelt 

textformat som delar in olika typer av väderelement i kolumner, där varje rad 

innehåller ett representativt värde av referensklimatet för varje aktuell timme 

man vill undersöka. Detta filformat kännetecknas av att man endast behöver 

använda de väderelement som simuleringen kräver, vilket ger användaren 

friheten att skapa en klimatfil med endast de väderelement de känner är 

tillräckliga för kalkyleringarna.  

 

Är klimatfilen kortare än den tidsperiod man undersöker kommer WUFI att 

börja läsa om klimatfilen från början. WUFI kan dessutom inte ta hänsyn till 

skottår, vilket skall tas till hänsyn när klimatdata skall sammanställas. 

(Schmidt 2016). 

 

De väderelement som används i klimatfilen för denna rapport är definierade 

för WUFI som 

• TA - Utetemperatur [℃] 

• HREL - Relativa luftfuktighet ute [0...1] 

• ISGH - Globalstrålning [W/m2] 

• ISD - Diffus strålning [W/m2] 

• RN - Nederbörd [mm/h eller l/m2h] 

• WD - Vindriktning [°] 

• WS - Vindhastighet [m/s] 
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2.6.2.1 SMHI 
SMHI står för Sveriges Meteorologiska och hydrologiska institut och arbetar 

under Miljö- och energidepartementet som en myndighet. Deras 

arbetsområden kan variera allt från att säkra stadsbygge för hundra år till 

väderprognoser (SMHI 2016). 

 

Ett arbete som SMHI utför är beräkningar och mätningar av olika slag i bl.a. 

luften. Dessa värden går att hitta i deras databas på deras hemsida som är 

öppen för allmänheten. Bland dessa öppna data kan man hitta mätningar på 

alla olika väderelement som SMHI observerar i Sverige. Denna studie 

utnyttjade klimatdata från SMHI:s klimatdatabas för att identifiera snötäckets 

tjocklek på taken och skapa en klimatfil för kalkyleringar i WUFI. 

 

Information om klimatdata hittar man separat för varje klimatdata man är ute 

efter. Exempel på vad man kan hitta för information är kvalité på de data i 

form av kvalitetskoder där 

• Grön (G) innebär kontrollerade och godkända värden. 

• Gul (Y) är misstänkta och aggregerade värden. 

Denna information är befintlig på all öppen klimatdata. 

 

2.6.3 Begränsningar i WUFI 
Att försöka replikera byggnadsfysikaliska händelser med ett datorprogram är 

svårt p.g.a. diverse begränsningar. Cederlund och Josefsson (2015) påpekar att 

följande begränsningar aktuella i dimensioneringsverktyget WUFI: 

• Bland de olika versioner av WUFI som finns ute på marknaden finns 

även de som kalkylerar i två dimensioner. Dessa i kontrast med de 

endimensionella versionerna av WUFI tar även hänsyn till köldbryggor. 

I denna studie användes dock WUFI Pro 6 som är en endimensionell 

version. 

• P.g.a. att WUFI inte kan ta hänsyn till diverse detaljer så blir 

konstruktionsdetaljer som t.ex. hörn förbisedda. 

• Vindarnas luftomsättning beror på flera olika faktorer och är därmed 

väldigt rörliga, till skillnad från simuleringarna i WUFI där värden som 

matades in var oföränderliga. Dessutom är luftomsättningsvärdena 

okända och hade därmed inte lett till mer realistiska värden. 

• I WUFI är det svårare att simulera hur fritt vatten rör sig i 

konstruktionen och dess effekter. Med andra ord effekterna av t.ex. att 

det varit slarv i bygget, regn o.s.v. 
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3 Indata 

 
 

Detta kapitel beskriver samtliga parametrar som matas in i 

WUFI inför simuleringarna för att konstruera upp virtuella 

motsvarigheter till konstruktionerna som rapporten avser. Här 

behandlas allt från konstruktionsuppsättning och dess 

egenskaper till parametrar som varierar för detaljerade 

studier. 
 

 

3.1 Vindkonstruktionerna 

I samband med de förstörande mätningarna 2012 gjordes provtagning för 

mögelanalys av 14 vindar. P.g.a. de då rådande omständigheterna har denna 

rapport förbisett i enlighet med rapporten av Arfvidsson et al. (2013) vindarna 

8, 11 samt 13 (se kapitel 1.6). Detta innebär att 11 stycken olika 

vindkonstruktioner har studerats. 

  

De vindkonstruktioner som studerades var främst kallvindar med plåttak och 

hårt packat kutterspån som isoleringsmaterial, med ett fåtal undantag i form av 

annan takbeläggning, parallelltak samt mineralullsisolering. 

 

För vidare beskrivning av vindkonstruktionerna, se kapitel 4. 

 

3.2 Kutterspån – användardefinierat material 

Många av de vindkonstruktioner som studerades innehöll hårt packat 

kutterspån som isoleringsmaterial. Detta material ingår inte i utbudet för 

WUFI:s materialdatabas och har därför skapats vid namn ”Kutterspån, hårt 

packat”. Efter litteraturstudier fastställdes följande kriterier för det nya 

användardefinierade materialet: 

• Ett referensmaterial användes från WUFI:s materialdatabas som grund 

för det nya materialet. Referensmaterialet som skall användas bör likna 

det användardefinierade materialet så mycket som möjligt. Därför 

valdes “Träfiberskiva, porös” som referensmaterial. 

• Enligt Hansson och Gross (1991) kan densiteten för löst utfyllt 

kutterspån variera mellan 80 – 200 kg/m3. Referensmaterialets densitet 

ligger på 270 kg/m3. Baserat på detta gjordes en gissning på att 

densiteten för hårt packat kutterspån ligger på ungefär 210 kg/m3 då den 

bör ligga någonstans mellan 200 – 270 kg/m3. 
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• Enligt Sandin (2010) har kutterspån en värmeledningsförmåga på 0,08 

W/mK. Även Andersson (1990) påpekar att den ligger på 0,08 W/mK, 

men att den kan variera upp till 0,14 beroende på packningsgrad och 

fuktkvot. I det användardefinierade materialet användes 0,14 W/mK 

eftersom kutterspånet var hårt packat. 

• Den specifika värmekapaciteten sattes till 2380 J/kg·K (Nevander & 

Elmarsson 1994). 

• Diffusionsmotståndfaktorn sattes till 2 enligt Nevander och Elmarsson 

(1994). 

• Kutterspånets porositet beräknades enligt Burström (2007) där 𝑃 är ett 

materials porositet, 𝜌 är ett materials densitet och 𝜌𝑘,𝑡𝑟ä är 

kompaktdensiteten för trä. Först kontrolleras kompaktdensiteten för trä 

via de värden på referensmaterialets porositet och skrymdensitet 

tillgängliga i WUFI. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑓  =  0,83  

 

𝑃𝑟𝑒𝑓 = 1 −
𝜌𝑟𝑒𝑓

𝜌𝑘,𝑡𝑟ä
 ⇔  𝜌𝑘,𝑡𝑟ä =

𝜌𝑟𝑒𝑓

(1 − 𝑃𝑟𝑒𝑓)
 

 

𝜌𝑘,𝑡𝑟ä =
270

(1 − 0,83)
≈ 1588 𝑘𝑔 𝑚3⁄   

 

Uträknad kompaktdensitet är ungefär lika värdet angivet enligt 

Burström (2007), alltså är det ett rimligt värde. 

 

𝑃𝑘𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟𝑠𝑝å𝑛 = 1 − (210/
270

(1 − 0,83)
) ≈ 86,78% 

  



 23 

• Användardefinierade 

materialets sorptionskurva 

definieras i WUFI som 

vatteninnehåll beroende 

av relativ fuktighet. För 

det nya materialet 

kommer förhållandet 

mellan referensmaterialets 

densitet och det hårt 

packade kutterspånets 

densitet utgöra faktorn för 

nytt vatteninnehåll i hårt 

packat kutterspån, d.v.s. 

210/270. 

Tabell 3.1 Värden för det 

användardefinierade kutterspånets 

sorptionskurva  

  Porös Hårt packat  

  träfiberskiva kutterspån 

RF [-] Vatteninnehåll [𝑘𝑔/𝑚3] 

0 0 0 

0,35 20,5 15,94 

0,5 27 21 

0,7 37 28,78 

0,8 42,5 33,06 

0,9 57,5 44,72 

0,95 72,5 56,39 

1 107,5 83,61 

 

3.3 Fukt-, värme- och luftomsättningskällor 

För samtliga vindkonstruktioner matades in fuktkällor respektive 

luftomsättningskällor, dock inga värmekällor.  

Luftomsättningskällorna användes för att simulera ventilation i kallvindarna 

och parallelltaken samt fuktläckage inifrån genom ångspärren.  

 

Fuktläckage igenom ångspärr bestämdes genom att först räkna ut totala 

tryckdifferensen som består av termiskt tryck, vindtryck samt mekanisk 

ventilation. Med totala tryckdifferensen beräknades luftflöden och därpå 

luftomsättningar anpassade för inmatning i WUFI som fasta 

luftomsättningskällor, vilket representerar de jämnt fördelade fuktläckagen (se 

appendix B). 

 

Fuktkällorna representerar den andel slagregn som tränger sig in i 

takkonstruktionerna. Dessa definierades med ett värde på 0,25 %. Detta är 

mindre än vad som brukar definieras för väggar (1 %) som är vertikala och 

därmed utsätts för mer slagregn. 

 

För uträkningar och sammanställning av fuktläckage inifrån samt ventilation i 

kallvindarna, se appendix A och B. 

 

3.4 Simulera snö i WUFI 

Enligt Nevander och Elmarsson (1994) kan snö på tak och snötäckets tjocklek 

vara både gynnsamt och ogynnsamt ur en fuktsynpunkt (se kapitel 2.2.2). För 
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att ta hänsyn till detta utfördes olika simuleringar med och utan ett snötäcke på 

yttertaket. Detta gjordes genom att ändra på värmemotståndet och 

absorptiviteten för kortvågig strålning på takkonstruktionernas yttre yta. 

 

Uträkningen gjordes i enlighet med Sandin (2010) där 𝜆𝑠𝑛ö är det 

representativa värde för snöns värmekonduktivitet, 𝑑 är snötäckets 

representativa tjocklek baserat på SMHI:s öppna klimatdata och 𝑅 är objektets 

värmemotstånd.  

 

Snöns representativa tjocklek baserat på SMHI:s öppna klimatdata togs fram 

genom att räkna ut ett medelvärde på snötäcket på marken. I denna uträkning 

inkluderades även alla värden lika med 0 m för att få ett lägre värde på snöns 

tjocklek, vilket är mer representativt för ett snötäcke på tak (i kontrast till 

snötäcke på marken). 

 

𝜆𝑠𝑛ö = 0,3 𝑊 𝑚𝐾⁄   (Burke, Arfvidsson & Claesson 2013) 

𝑑 ≈ 0,35 𝑚  

𝑅𝑠𝑛ö = 𝑑/𝜆 = 0,35/0,3 ≈ 1,1667 𝑚2𝐾 𝑊⁄   

𝑅𝑡𝑎𝑘 = 0,0526 𝑚2𝐾 𝑊⁄  (standardvärde från WUFI) 

𝑅𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡 = 1,1667 +  0,0526 = 1,2193 𝑚2𝐾 𝑊⁄   

 

Efter samtal med handledare Petter Wallentén drogs slutsatsen att takets 

effektiva absorptivitet för kortvågig strålning med ett snötäcke involverat 

kräver tre räkningar: 

1. Hur mycket av solens energi som kommer ner till vindkonstruktionen 

om solen träffar snöns utsida (𝑎𝑠𝑛ö,𝑒𝑓𝑓). 

2. Hur mycket av solens energi som kommer ner till vinden om solen 

träffar taket och snöns motstånd är ”ovanför” (𝑎𝑡𝑎𝑘,𝑒𝑓𝑓). 

3. Vilken absorptivitet för kortvågig strålning som skall användas i 

uträkning 2, så det skall likna uträkning 1. 

 

𝑅𝑠𝑖 = 0,1 𝑚2𝐾 𝑊⁄   

𝑅𝑠𝑒 = 0,04 𝑚2𝐾 𝑊⁄  

𝑎𝑠𝑛ö = 0,15 
(Sandin 2010) 

 

𝑅𝑣𝑖𝑛𝑑,0 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑡𝑎𝑘 

𝑅𝑣𝑖𝑛𝑑 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑡𝑎𝑘 + 𝑅𝑠𝑛ö 
 

𝐾𝑠𝑒 =
1

𝑅𝑠𝑒
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𝐾𝑣𝑖𝑛𝑑,0 =
1

𝑅𝑣𝑖𝑛𝑑,0
 

 

𝐾𝑣𝑖𝑛𝑑 =
1

𝑅𝑣𝑖𝑛𝑑
 

 

𝑎𝑠𝑛ö,𝑒𝑓𝑓 = 𝑎𝑠𝑛ö ∙
𝐾𝑣𝑖𝑛𝑑

𝐾𝑣𝑖𝑛𝑑 + 𝐾𝑠𝑒
≈ 4,434 ∙ 10−3 

 

𝑎𝑡𝑎𝑘,𝑒𝑓𝑓 = 𝑎𝑠𝑛ö ∙
𝐾𝑣𝑖𝑛𝑑,0

𝐾𝑣𝑖𝑛𝑑 + 𝐾𝑠𝑒
≈ 0,037 

 

𝑎𝑣𝑖𝑛𝑑,𝑛𝑦 = 𝑎𝑠𝑛ö ∙
𝑎𝑠𝑛ö,𝑒𝑓𝑓

𝑎𝑡𝑎𝑘,𝑒𝑓𝑓
≈ 0,018 

 

Detta nya effektiva värdet på takets absorptivitet för kortvågig strålning blir 

därmed 0,018, vilket matades in i WUFI. 

 

3.5 Målarfärg inomhus 

Samtliga byggnader som undersöktes i denna rapport har haft ett inre skikt av 

vit målarfärg, vilket har en betydande effekt för fukttransporten genom 

takkonstruktionen.  

 

Uträkningen gjordes i enlighet med Sjöberg (2015) där 𝛿𝑙𝑢𝑓𝑡 är 

ånggenomsläpplighetskoefficienten för stillastående luft och 𝑍𝑓ä𝑟𝑔 är 

ånggenomgångsmotståndet för 0,1 mm akryllatexfärg i enlighet med Sandin 

(2010). 

  

𝛿𝑙𝑢𝑓𝑡 = 25 ∙ 10−6 𝑚2 𝑠⁄   

𝑍𝑓ä𝑟𝑔 = 20 ∙ 103  𝑠 𝑚⁄   

𝑆𝑑,𝑓ä𝑟𝑔 = 𝛿𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑍𝑓ä𝑟𝑔 = 25 ∙ 10−6 ∙ 20 ∙ 103 = 0,5 𝑚  

 

3.6 Klimatfil 

Klimatfilen som användes i denna studie är 52 år lång (1961 – 2012) och 

baserades på klimatdata från SMHI:s klimatdatabas. Anledningen till att 

klimatfilen är 52 år lång baseras på de klimatdata som var tillgängliga och 

lämpliga för studien samt byggnadernas livslängd som byggdes omkring åren 

1960 – 1965 (Arfvidsson et al. 2013). 
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När klimatdata analyserades har dess kvalité och “luckor” (perioder med 

klimatdata som saknas) tagits till hänsyn. För att få en så representativ 

klimatfil av klimatet i Malmberget mellan åren 1961 - 2012 som möjligt har 

data som skall användas i denna klimatfil hämtats från stationerna Kiruna 

Flygplats, Gällivare A, Malmberget, samt Kiruna Sol då de ligger nära 

geografiskt. 

 

Klimatdata som användes har varit av varierande kvalité, men de med 

kvalitetkod Y har använts i så liten utsträckning som möjligt för att det ändå 

skall tillgodose studien. En del förenklingar gjordes i klimatdatan för att kunna 

få en så representativ klimatfil som möjligt. 

• WUFI kan endast läsa av klimatfilen om det finns värden för aktuella 

klimatparametrar varje timme. Till följd av att det finns tidsperioder 

som saknas i SMHI:s klimatdata eller att deras klimatdata har uppmätts 

under andra tidsintervaller än timvis, har “luckorna” fyllts ut med 

värden baserade på intilliggande värden. 

• Åren 1961 - 1982 har samma solstrålning som 1983 - 2004 p.g.a. 

bristande data. 

 

 
Figur 3.1 Utetemperatur under två år i klimatfilen 
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Figur 3.2 Relativ luftfuktighet under två år i klimatfilen 

 

 
Figur 3.3 Årsmedelvärden av utetemperatur och relativ luftfuktighet samtliga år i 

klimatfilen 
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3.7 Parametrar i WUFI 

I nedanstående tabeller redovisas parametrar för samtliga vindkonstruktioner 

som matades in i WUFI. 

 
Tabell 3.2 Gitteruppbyggnad samt orientering/lutning 

Parameter Inmatningsdata 

Gitteruppbyggnad Automatisk (I), Fint 

Orientering Väster (vind 1), 

  norr (vind 14) 

Lutning 45 grader (vind 1 och 14) 

  samt 0 grader (resten) 

Regnbelastning efter Ej bockad 

ASHRAE Standard 160   

Slagregnskoefficienter R1 = 0,3 samt R2 = 0,2 

 
Tabell 3.3 Ytövergångskoefficienter 

Parameter Inmatningsdata 

Yttre yta 

Värmemotstånd Tak - 0,0526 

Långvågigt strålningsbidrag 6,5 (standardvärde i WUFI) 

Sd-värde Ingen ytbehandling 

Absorptionstal för • Taktäckning, plåt, grön - 0,86 

kortvågig strålning (vind 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10) 

  • Användardefinierad ljus plåt 

  (Sandin 2010) - 0,3 (vind 3, 4) 

  • Tegel, rött - 0,68 (vind 14) 

Emissionstal för 0,9 (standardvärde i WUFI) 

långvågig strålning   

Explicit strålningsbalans Bockad 

Terräng, kortvågig Standardvärde - 0,2 

reflexionsförmåga   

Absorptionstal för 0,5 (vind 12), 0,7 (vind 14) 

regnvatten samt 0,05 (resten) 

Inre yta 

Värmemotstånd Tak - 0,125 

Sd-värde 0,5 (se kapitel 3.5) 
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Tabell 3.4 Begynnelsevillkor 

Parameter Inmatningsdata 

Begynnelsefuktighet i byggnadsdel Medelvärde över byggnadsdel 

Begynnelsetemperatur Medelvärde över byggnadsdel 

i byggnadsdel   

Relativ fuktighet vid start 0,8 (standardvärde i WUFI) 

Begynnelsetemperatur 19 

i byggnadsdel   
 

Tabell 3.5 Beräkningsperiod och numerik 

Parameter Inmatningsdata 

Beräkning, start 1961-01-01, 00:00:00 

Beräkning, slut 2012-12-31, 00:00:00 

Tidssteg 1 timme 

Värmetransport- Bockad 

beräkning   

Fukttransport- Bockad 

beräkning   

För värmeledning Använd temperatur- 

  och fuktberoende 

Hygrotermiska Inget är bockat 

Specialinställningar   

Numeriska parametrar Allt är bockat 

Geometri Kartesiska 

 
Tabell 3.6 Klimat 

Parameter Inmatningsdata 

Utomhusklimat Anges från 

  brukardefinierad fil 

Inomhusklimat (under • Temperatur medelvärde: 

flik "ISO 13788") 19 

  • Relativ fuktighet: 

  Fuktighetsklass 1 

  • "Använd vänster klimat" 

  bockad 
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3.7.1 Parameterstudier 
Flera simuleringar med varierande parametervärden gjordes för att få ett 

övergripande resultat i studien.  

 

Följande är parametervärden som varierade: 

• Gitteruppbyggnaden ökade från fint till ett användardefinierat värde på 

300. Detta testades på vind 7 och 14. 

• För att simulera ett snötäcke ändrades absorptiviteten för kortvågig 

strålning och värmemotståndet för takets yttre yta, explicit 

strålningsbalans bockades av (detta är nödvändigt för att förhindra 

konvergensproblem i kalkyleringarna) samt långvågigt strålningsbidrag 

sänktes till 0,3 (för att kalkyleringarna skall kunna påbörja). Detta 

testades på samtliga vindar. 

• Tidsstegen i beräkningarna ändrades från 1 timme till 0,5 timme. Detta 

testades på vind 1 och 10. 

• Fuktighetsklassen i inomhusklimatet ökades från 1 till 2. Detta innebär 

att det största möjliga värdet på fukttillskottet ökades från 2 g/m3 till 4 

g/m3 (då fukttillskottet varierar beroende på utetemperaturen). Detta 

testades på vind 2, 9 och 12. 

• Fuktläckagen inifrån genom konstruktionernas ångspärr ökades på 

samtliga vindar (se appendix B). För vind 1 testades ytterligare ett 

fuktläckage för att kontrollera konstruktionens otäthet. Utöver detta 

testades även fuktläckage oberoende av vindtryck, p.g.a. stora 

taklutningar på vind 3 och 6, se appendix B (detta fungerar som en 

parameterstudie på formfaktorerna vid beräkning av vindtryck, där 

formfaktorerna eliminerar vindtrycket från totaltrycket). 

• Ventilationerna i form av luftomsättning ökades i kallvindarna, d.v.s. 

alla vindar förutom 1 och 14 (se appendix A). 

• Simuleringarna av vind 5 utfördes både med och utan plasttäckning 

ovanpå värmeisoleringen eftersom ”delvis plasttäckning” var aktuell i 

vindkonstruktionen (se kapitel 4.5 för detaljerad 

konstruktionsbeskrivning). 

 

För att se en översikt över alla studerade fall med unika vind-ID, se kapitel 4. 
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4 Resultat och teknisk analys 
 

 

Resultatet delas in för varje studerad vindkonstruktion med 

varsitt kapitel. De introduceras med en detaljerad uppsättning 

av konstruktionerna samt utformningen i WUFI. Därefter 

presenteras MRD-diagram samt maximala mögelindex för 

varje simulering på konstruktionerna i varsin tabell. Varje 

kapitel avslutas med en analys baserat på mögelindex 

framtagna från simuleringarna samt mätningarna. Slutligen 

presenteras övriga observationer från simuleringarna samt 

diverse sammanställningar av resultatet. 
 

 

Enligt Arfvidsson et al. (2013) hade samtliga vindkonstruktioner som 

undersöktes mikrobiell påväxt, men i olika omfattningar. I denna rapport har 

man därför inte bara försökt identifiera om mögelindex framtagna via WUFI 

stämmer överens med mätningarna, men även om det finns något förhållande 

mellan värdena och därigenom hitta någon koppling till mätningarna. Att 

identifiera förhållande mellan mögelindex innebär att simuleringarnas 

mögelindex skiljer sig från mätningarna, men att en storleksordning kan 

identifieras (t.ex. värdena 1, 2, 3 förhåller sig till värdena 10, 20, 30). 

 

Mögelindex framtagna från simuleringarna har avrundats till 3 decimaler och 

presenteras i tabeller för respektive vindkonstruktion. En del av analysen 

gjordes utan denna avrundning. För att se framtagna mögelindex utan någon 

avrundning, se appendix C. 

 

Underlag för konstruktionsuppsättningarna i denna rapport hämtades från 

rapport av Arfvidsson et al. (2013). 

 

För att kunna utföra parameterstudier har man simulerat ett antal olika fall för 

varje vindkonstruktion. Varje simuleringsfall identifierades med ett vind-ID 

som förklaras i tabellerna med mögelindex. Totalt analyserades 164 

simuleringsfall. 

 

Vid analysering av vilken inverkan diverse parametrar har på mögelindex 

framtagna från simuleringarna har simuleringsfallen inom respektive vind 

jämförts i den ordning för att kunna identifiera en specifik parameters 

inverkan. Om t.ex. snötäckets inverkan på vind 2 skall analyseras har fall 

02.01 och 02.02 jämförts, 02.03 och 02.06, 02.04 och 02.07 o.s.v.  
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För att få en ytterligare uppfattning hur mögelindexet varierar för studerade 

fall presenteras även MRD-diagram. Se kapitel 2.4 för detaljerad information 

kring dessa. 

 

4.1 Vind 1 – Uppsättning och utdata 

Tabell 4.1 Konstruktionsuppbyggnad av vind 1 

Ingående material Ingående material (WUFI) Skikttjocklek (WUFI) 

Plåttak Roof Membrane V13 1 mm 

Läkt Air Layer 5 mm   

  Air Layer 30 mm: without 2 · 5 mm + 30 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 5 mm   

Träfiberskiva Träfiberskiva, hård 13 mm 

Takstol - - 

150 mm mineralull Mineral Wool 150 mm 

  (heat cond.: 0,04 W/mK)   

Plastfolie PE-Folie 0,2 mm (sd = 87 m) 1 mm 

Glespanel Air Layer 25 mm   

  Air Layer 25 mm: without 2 · 2 mm + 21 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 25 mm   

13 mm gips Gipsskiva invändig 13 mm 

 

 
Figur 4.1 Uppbyggnad av vind 1 i WUFI 
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Tabell 4.2 Studerade fall med vind-ID samt avrundade mögelindex framtagna från 

mögelprover i laboratorium (Arfvidsson et al. 2013) och simuleringarna 

Vind-ID Snö Större 

läckage1 

Minskade  

tidssteg 

Takstol 

 

Index 

Träfiberskiva 

 

Index 

Mögelprov - - - 4 4 

01.01  1  0,001 1,391 

01.02  2  0,001 1,880 

01.03  3  0 1,647 

01.04 ✓ 1  0,002 0,488 

01.05 ✓ 2  0,001 0,535 

01.06 ✓ 3  0 0,481 

01.07  1 ✓ 0,001 1,336 

01.08  2 ✓ 0,001 1,851 

01.09  3 ✓ 0 1,666 

01.10 ✓ 1 ✓ 0,002 0,484 

01.11 ✓ 2 ✓ 0,001 0,535 

01.12 ✓ 3 ✓ 0 0,481 

 

 
Figur 4.2 Mögelindex från simulering (01.08) på träfiberskiva under 1978–1981 (fyra 

år) 

 

                                           
1 Tre olika läckage där 1 är det lägsta läckaget och 3 är det största läckaget. 
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Figur 4.3 Maximala mögelindex för respektive simulerat år (1961–2012) på 

träfiberskiva (fall 01.08) 

 

4.1.1 Analys av utdata – Vind 1 
Inga mögelindex från simuleringarna hamnade i närheten av mätningarna. 

Man kan heller inte se något förhållande mellan byggnadskomponenternas 

mögelindex för mätningarna och simuleringarna då mätningarna visar lika 

mögelindex mellan komponenterna medan simuleringarna visar stora 

skillnader i mögelindex mellan komponenterna.  

 

Man ser att mikrobiell påväxt endast är befintlig på träfiberskivan under de 

omständigheter då snö inte har simulerats, eftersom indexet stiger över 1 (se 

tabell 2.3). Det största mögelindex på takstolen respektive träfiberskivan är 

0,002 (fall 01.04 och 01.10) respektive 1,88 (fall 01.02), vilket är långt ifrån 

indexvärde 4 från mätningarna.  

 

För takstolen ser man dock att mögelindexet är högre vid snösimuleringarna 

med avvikelse vid fallen med störst fuktläckage där takstolens mögelindex blir 

0. Man ser även en trend i hur mögelindexet på takstolen sjunker i samband 

med högre fuktläckage inifrån. Andra trender som kan noteras är på 

träfiberskivan där mögelindexet ökar i samband med ökat fuktläckage och 

sjunker därefter vid det största fuktläckaget. 
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Inriktar man sig på parameterstudien där tidsstegen för beräkningarna ändras 

från 1 till 0,5 ser man små förändringar i mögelindexet, men av varierande 

natur. Jämför man snösimuleringarna är indexvärdena ungefär lika. De andra 

fallen skiljer sig lite, men varierande. Simuleringarna med 1-timmars tidssteg 

har ibland högre mögelindex än simuleringarna med 0,5-timmars tidssteg och 

vice versa.  

 

Sammanfattningsvis gäller följande: 

• Maxvärden från simuleringar på vindens mögelindex är 0,002 (takstol) 

respektive 1,88 (träfiberskiva), vilket är långt ifrån indexvärde 4 från 

mätningarna. 

• Inget förhållande mellan byggnadskomponenternas mögelindex för 

mögelprovssvaren och simuleringarna har identifierats. 

• Mikrobiell påväxt är endast befintligt på träfiberskivan vid 

snösimuleringar. 

• Snösimuleringar resulterar i högre mögelindex på takstol och lägre på 

träfiberskiva. 

• Mögelindexet på takstolen sjunker i samband med högre fuktläckage 

inifrån. 

• Mögelindexet på träfiberskivan ökar i samband med ökat fuktläckage, 

men sjunker vid det största fuktläckaget. 

• Baserat på tidstegsändringen har snösimuleringarna ungefär lika värden 

medan de andra simuleringarna resulterar i varierande skillnader på 

mögelindexen mellan de olika fallen. 
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4.2 Vind 2 – Uppsättning och utdata 

Tabell 4.3 Konstruktionsuppbyggnad av vind 2 

Ingående material Ingående material (WUFI) Skikttjocklek (WUFI) 

Plåttak Roof Membrane V13 1 mm 

Läkt - - 

Fackverkstakstol - - 

Öppet utrymme Air Layer 40 mm   

  Air Layer 150 mm: without   2 · 40 mm + 150 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 40 mm   

Bitvis 100 mm Mineral Wool 100 mm 

mineralull (heat cond.: 0,04 W/mK)   

140 - 350 mm  Kutterspån, hårt packat 50 mm + 150 mm 

kutterspån     

Tjärpapp Vapour retarder (sd=1m) 1 mm 

Råspontad panel Gran, tangentiellt 22 mm 

Hård träfiberskiva Träfiberskiva, hård 4 mm 

 

 
Figur 4.4 Uppbyggnad av vind 2 i WUFI 
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Tabell 4.4 Studerade fall med vind-ID samt avrundade mögelindex framtagna från 

mögelprover i laboratorium (Arfvidsson et al. 2013) och simuleringarna 

Vind-ID Snö Större 

läckage 

Större  

luft-

omsättning 

Högre 

fuktighets- 

klass 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Tjärpapp 

 

Index 

Mögelprov - - - - 2 4 0 

02.01     0,120 0,011 0,072 

02.02 ✓    0,231 0,013 0,071 

02.03  ✓   0,126 0,007 0,044 

02.04   ✓  0,136 0,011 0,072 

02.05    ✓ 0,132 0,014 0,092 

02.06 ✓ ✓   0,233 0,008 0,043 

02.07 ✓  ✓  0,262 0,012 0,071 

02.08 ✓   ✓ 0,247 0,015 0,090 

02.09  ✓ ✓  0,139 0,007 0,044 

02.10  ✓  ✓ 0,175 0,006 0,062 

02.11   ✓ ✓ 0,145 0,014 0,092 

02.12 ✓ ✓ ✓  0,263 0,008 0,044 

02.13 ✓ ✓  ✓ 0,254 0,010 0,086 

02.14 ✓  ✓ ✓ 0,275 0,015 0,089 

02.15  ✓ ✓ ✓ 0,150 0,009 0,063 

02.16 ✓ ✓ ✓ ✓ 0,278 0,010 0,062 
 

 
Figur 4.5 Mögelindex från simulering (02.16) på takstol under 2009–2012 (fyra år) 
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Figur 4.6 Maximala mögelindex för respektive simulerat år (1961–2012) på takstol 

(fall 02.16) 

 

4.2.1 Analys av utdata – Vind 2 
Direkt ser man att tjärpappen är den enda komponenten med mögelindex från 

simuleringarna (med maxvärdet 0,092 på fall 02.05 samt 02.11) som stämmer 

överens med mätningarna, då båda har ett värde under 1 och därmed påvisar 

ingen mikrobiell påväxt. De andra materialen har mögelindex från 

simuleringarna långt ifrån mätningarna och påvisar ingen mikrobiell påväxt. 

 

Takstolen har ett max på sitt mögelindex cirka 0,278 för fall 02.16. Ökat 

läckaget, förhöjd fuktighetsklass inomhus samt ökad luftomsättning i vinden 

ökar mögelindexet. 

 

Bjälklaget har ett max på sitt mögelindex cirka 0,015 för fall 02.08 samt 

02.14. Ökad luftomsättning i vinden har minimal påverkan på simuleringarnas 

mögelindex med en tendens att sänka den, fuktläckaget sänker mögelindexet 

och högre fuktighetsklass inomhus ökar mögelindexet. 

 

Jämför man byggnadskomponenternas mögelindex för mätningarna med 

svaren från simuleringarna går det inte att hitta något förhållande mellan 

indexvärdena. Mätningarna visar att bjälklaget har störst mögelindex medan 

svaren från simuleringarna visar att takstolen har störst mögelindex. 
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Snösimuleringar bidrar till ökade mögelindexvärden på takstolen och 

bjälklaget, men minskat på mögelindexvärdena för tjärpappen. 

 

Sammanfattningsvis gäller följande: 

• Tjärpappens mögelindex från simuleringarna stämmer överens med 

mätningarna. De andra materialen har mögelindex från simuleringarna 

långt ifrån mögelprovssvaren. 

• Inga byggnadskomponenter påvisar mikrobiell påväxt enligt 

simuleringarnas mögelindex, där takstolens maximala index är cirka 

0,278 och bjälklagets cirka 0,015. 

• Ökat läckage, förhöjd fuktighetsklass inomhus samt ökad 

luftomsättning i vinden ökar mögelindexet. 

• Bjälklagets mögelindex påverkas minimalt av ökad luftomsättning i 

vinden med en tendens att sänka den, sänks vid ökat läckage samt ökar 

vid högre fuktighetsklass inomhus. 

• Snösimuleringar bidrar till ökade mögelindexvärden på takstolen och 

bjälklaget, men minskat på mögelindexvärdena för tjärpappen. 

• Inget förhållande kan identifieras mellan byggnadskomponenternas 

mögelindex från mätningarna och simuleringarna. 
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4.3 Vind 3 – Uppsättning och utdata 

Tabell 4.5 Konstruktionsuppbyggnad av vind 3 

Ingående material Ingående material (WUFI) Skikttjocklek (WUFI) 

Plåttak Roof Membrane V13 1 mm 

Läkt - - 

Fackverkstakstol - - 

Öppet utrymme Air Layer 40 mm   

  Air Layer 150 mm: without   2 · 40 mm + 150 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 40 mm   

Tjärpapp Vapour retarder (sd=1m) 1 mm 

50 - 100 mm Mineral Wool 100 mm 

stenullsisolering (heat cond.: 0,04 W/mK)   

150 - 300 mm Kutterspån, hårt packat 50 mm + 150 mm 

kutterspån    

Tjärpapp Vapour retarder (sd=1m) 1 mm 

22 mm råspontad Gran, tangentiellt 22 mm 

panel     

3 - 4 mm hård  Träfiberskiva, hård 4 mm 

träfiberskiva     

Invändig träpanel Gran, tangentiellt 13 mm 

 

 
Figur 4.7 Uppbyggnad av vind 3 i WUFI 
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Tabell 4.6 Studerade fall med vind-ID samt avrundade mögelindex framtagna från 

mögelprover i laboratorium (Arfvidsson et al. 2013) och simuleringarna  

Vind-ID Snö Större 

läckage 

Större 

luftomsättning 

Läckage 

utan 

vindtryck 

Bärläkt 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Mögelprov - - - - 1 2 3 

03.01     0,784 0,683 0,013 

03.02 ✓    0,241 0,233 0,017 

03.03  ✓   0,784 0,682 0,011 

03.04   ✓  0,817 0,716 0,015 

03.05 ✓ ✓   0,239 0,230 0,013 

03.06 ✓  ✓  0,274 0,271 0,017 

03.07  ✓ ✓  0,818 0,714 0,011 

03.08 ✓ ✓ ✓  0,271 0,268 0,012 

03.09    ✓ 0,784 0,683 0,013 

03.10 ✓   ✓ 0,242 0,234 0,016 

03.11  ✓  ✓ 0,784 0,683 0,011 

03.12   ✓ ✓ 0,817 0,716 0,013 

03.13 ✓ ✓  ✓ 0,240 0,231 0,013 

03.14 ✓  ✓ ✓ 0,275 0,272 0,016 

03.15  ✓ ✓ ✓ 0,817 0,715 0,011 

03.16 ✓ ✓ ✓ ✓ 0,273 0,269 0,013 
 

 
Figur 4.8 Mögelindex från simulering (03.07) på bärläkt under 2009–2012 (fyra år) 
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Figur 4.9 Maximala mögelindex för respektive simulerat år (1961–2012) på bärläkt 

(fall 03.07) 

 

4.3.1 Analys av utdata – Vind 3 
Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med mätningarna. 

Mögelindexvärdena från simuleringarna på bärläkten är de största och hamnar 

närmast mätningarna som ligger på 1. Det går inte att identifiera någon 

mikrobiell påväxt på något av de studerade simuleringsfallen. 

 

Maximala mögelindexet från simuleringarna för bärläkten är cirka 0,818 för 

fall 03.07. Liknande mögelindex hämtas från fallen 03.04, 03.12 och 03.15 där 

de har ökad luftomsättning i vinden som gemensam faktor. Bärläktens 

mögelindex från simuleringarna minskar avsevärt med snö, får begränsad 

påverkan från ökat fuktläckage inifrån (finns tendens av att den minskar 

mögelindexen minimalt) samt får minimal påverkan av varierande natur från 

minskat fuktläckage inifrån som är oberoende av vindtryck. 

 

Maximala mögelindexet från simuleringarna för takstolen är cirka 0,716 för 

fall 03.04 samt 03.12. Liknande mögelindex fås från fallen 03.07 och 03.15 

där de har ökat fuktläckage inifrån och ökad luftomsättning i vinden som 

gemensam faktor. Ökat läckag har minimal påverkan med en tendens att sänka 

mögelindexet, minskat läckage oberoende av vindtryck har en tendens att höja 

mögelindexet och snö sänker mögelindexet. 
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För bjälklaget är det maximala mögelindexet cirka 0,017 för fall 03.02 och 

03.06. Bjälklagets mögelindex ökar med snö och minskar med ökat 

fuktläckage inifrån. Ökad luftomsättning ger en varierande effekt där ju större 

läckaget är eller om snö är befintligt desto mer minskar mögelindexet. Är snö 

obefintligt och om läckaget är tillräckligt lågt ökar luftomsättningen 

mögelindexet istället. 

 

Jämför man byggnadskomponenternas mögelindex från mätningarna med 

svaren från simuleringarna går det inte att hitta något förhållande mellan 

indexvärdena. Mätningarna visar att bjälklaget har störst mögelindex medan 

svaren från simuleringarna visar att bärläkten har störst mögelindex. 

 

Sammanfattningsvis gäller följande: 

• Simuleringarna stämmer inte överens med mätningarna, dock hamnade 

simuleringssvaren (0,818) nära mätningarna (1) för bärläkten. De största 

mögelindex för takstol respektive bjälklag är 0,716 respektive 0,017. 

• Det går inte att identifiera någon mikrobiell påväxt via simuleringarna. 

• Bärläktens mögelindex från simuleringarna ökar med ökad 

luftomsättning i vinden, minskar avsevärt med snö, får begränsad 

påverkan från ökat fuktläckage inifrån (med tendens av minskat 

mögelindex) samt får minimal påverkan av varierande natur från 

minskat fuktläckage inifrån som är oberoende av vindtryck. 

• För takstolen ökar mögelindexet med ökad luftomsättning i vinden, ökat 

läckage har minimal påverkan med en tendens att sänka mögelindexet, 

minskat läckage oberoende av vindtrycket ökar mögelindexet samt snö 

sänker mögelindexet. 

• Bjälklagets mögelindex ökar med snö och minskar med ökat 

fuktläckage inifrån. Ökad luftomsättning i vinden ger en varierande 

effekt där ju större läckaget är eller om snö är befintligt desto mer 

minskar mögelindexet. Är snö obefintligt och om läckaget är tillräckligt 

lågt ökar luftomsättningen mögelindexet istället. 

• Jämför man byggnadskomponenternas mögelindex från mätningarna 

med svaren från simuleringarna går det inte att hitta något förhållande 

mellan indexvärdena. 
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4.4 Vind 4 – Uppsättning och utdata 

Tabell 4.7 Konstruktionsuppbyggnad av vind 4  

Ingående material Ingående material (WUFI) Skikttjocklek (WUFI) 

Plåttak Roof Membrane V13 1 mm 

Läkt Air Layer 5 mm   

  Air Layer 30 mm: without 2 · 5 mm + 30 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 5 mm   

Underlagspapp Vapour retarder (sd=1m) 1 mm 

22 mm råspont Gran, tangentiellt 22 mm 

Fackverkstakstol - - 

Öppet utrymme Air Layer 5 mm   

  Air Layer 150 mm: without   2 · 5 mm + 150 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 5 mm   

140 mm kutterspån Kutterspån, hårt packat 140 mm 

Papp med PE-Folie 0,2 mm (sd = 87 m) 1 mm 

plastfolie     

Råspontad panel Gran, tangentiellt 22 mm 

3 - 4 mm hård Träfiberskiva, hård 4 mm 

träfiberskiva     

 

 
Figur 4.10 Uppbyggnad av vind 4 i WUFI 
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Tabell 4.8 Studerade fall med vind-ID samt avrundade mögelindex framtagna från 

mögelprover i laboratorium (Arfvidsson et al. 2013) och simuleringarna 

Vind-ID Snö Större 

läckage 

Större 

luftomsättning 

Bjälklag 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Mögelprov - - - 3 3 

04.01    0,008 0,146 

04.02 ✓   0,008 0,022 

04.03  ✓  0,004 0,149 

04.04   ✓ 0,007 0,177 

04.05 ✓ ✓  0,005 0,020 

04.06 ✓  ✓ 0,008 0,036 

04.07  ✓ ✓ 0,004 0,176 

04.08 ✓ ✓ ✓ 0,004 0,033 

 

 
Figur 4.11 Mögelindex från simulering (04.04) på takstol under 2009–2012 (fyra år) 
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Figur 4.12 Maximala mögelindex för respektive simulerat år (1961–2012) på takstol 

(fall 04.04) 

 

4.4.1 Analys av utdata – Vind 4 
Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med mätningarna. Det 

största indexet från simuleringarna är cirka 0,177 för fall 04.04, tillhörande 

takstolen. Bjälklagets maximala mögelindex från simuleringarna är cirka 

0,008 för fall 04.01, 04.02 samt 04.06. Det går med andra ord inte att hitta 

någon mikrobiell påväxt i simuleringarna och simuleringssvaren ligger långt 

ifrån mätningarna. 

 

För bjälklaget ökar mögelindexet i samband med snösimuleringarna, minskar 

med ökat fuktläckage inifrån samt minskar minimalt med ökad luftomsättning 

i vinden. 

 

För takstolen minskar mögelindexet i samband med snösimuleringarna samt 

ökar med ökad luftomsättning i vinden. Takstolens mögelindex kommer att 

förändras lite av varierande natur vid ökat fuktläckage inifrån. Med endast 

ökat läckage ökar mögelindexet, med snö utöver ökat läckage minskar 

indexet, med ökad luftomsättning utöver ökat läckage ökar indexet samt med 

snö och ökad luftomsättning utöver ökat läckage minskar indexet. 
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Det går inte att hitta något förhållande mellan byggnadskomponenternas 

mögelindex från mätningarna och simuleringarna. Enligt mätningarna är 

materialens mögelindex lika medan de är olika baserat på simuleringarna. 

 

Sammanfattningsvis gäller följande: 

• Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med 

mätningarna och är långt från varandra. 

• Takstolens maximala mögelindex är cirka 0,177 och bjälklagets 

maximala mögelindex är cirka 0,008. 

• Ingen mikrobiell påväxt enligt simuleringarna. 

• Bjälklagets mögelindex ökar i samband med snösimuleringarna, 

minskar med ökat fuktläckage inifrån samt minskar minimalt med ökad 

luftomsättning i vinden. 

• Takstolens mögelindex minskar i samband med snösimuleringarna samt 

ökar med ökad luftomsättning i vinden. Indexet kommer att förändras 

lite av varierande natur vid ökat fuktläckage inifrån. 

• Det går inte att hitta något förhållande mellan byggnadskomponenternas 

mögelindex från mätningarna och simuleringarna. 

 

4.5 Vind 5 – Uppsättning och utdata 

Tabell 4.9 Konstruktionsuppbyggnad av vind 5 

Ingående material Ingående material (WUFI) Skikttjocklek (WUFI) 

Plåttak Roof Membrane V13 1 mm 

Läkt - - 

Fackverkstakstol - - 

Öppet utrymme Air Layer 40 mm   

  Air Layer 150 mm: without   2 · 40 mm + 150 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 40 mm   

Delvis  PE-Folie 0,2 mm (sd = 87 m) 1 mm 

plasttäckning    

150 - 300 mm Kutterspån, hårt packat 50 mm + 150 mm 

kutterspån    

Tjärpapp Vapour retarder (sd=1m) 1 mm 

22 mm råspontad Gran, tangentiellt 22 mm 

panel    

3 - 4 mm hård Träfiberskiva, hård 4 mm 

träfiberskiva     
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Figur 4.13 Uppbyggnad av vind 5 i WUFI 
 
Tabell 4.10 Studerade fall med vind-ID samt avrundade mögelindex framtagna från 

mögelprover i laboratorium (Arfvidsson et al. 2013) och simuleringarna  

Vind-ID Snö Större 

läckage 

Större 

luftomsättning 

Med 

plast 

Bärläkt 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Vindsbjälkar 

 

Index 

Mögelprov - - - - 4 3 4 

05.01     0,704 0,528 0,272 

05.02 ✓    0,180 0,095 0,014 

05.03  ✓   0,894 0,633 0,326 

05.04   ✓  0,090 0,055 0,006 

05.05    ✓ 0,212 0,148 0,999 

05.06 ✓ ✓   0,185 0,116 0,001 

05.07 ✓  ✓  0,028 0,020 0 

05.08 ✓   ✓ 0,211 0,181 0,445 

05.09  ✓ ✓  0,117 0,075 0,011 

05.10  ✓  ✓ 0,215 0,147 0,407 

05.11   ✓ ✓ 0,151 0,088 1,060 

05.12 ✓ ✓ ✓  0,033 0,025 0 

05.13 ✓ ✓  ✓ 0,210 0,180 0,132 

05.14 ✓  ✓ ✓ 0,048 0,039 0,544 

05.15  ✓ ✓ ✓ 0,150 0,087 0,438 

05.16 ✓ ✓ ✓ ✓ 0,046 0,037 0,186 
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Figur 4.14 Mögelindex från simulering (05.11) på vindbjälkar under 1961–1964 

 

Figur 4.15 Maximala mögelindex för respektive simulerat år (1961–2012) på bjälklag 

(fall 05.11) 
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4.5.1 Analys av utdata – Vind 5 
Simuleringssvaren stämmer inte överens med mätningarna och är långt ifrån 

varandra dessutom. Simuleringssvaren indikerar dock mikrobiell påväxt i 

nästintill två fall på vindsbjälkarna. Dessa är fall 05.05 (0,999) samt 05.11 

(1,06) enligt tabell 4.10. Det senare är maximala mögelindexet befintligt bland 

alla studerade fall på vindsbjälkarna. 

 

Bärläktens maximala mögelindex är cirka 0,894 för fall 05.03. Mögelindexet 

ökar i samband med ökat fuktläckage inifrån med avvikelse när snö och ett 

plasttäcke är involverat tillsammans, då det istället sjunker. Ökad 

luftomsättning i vinden och snö sänker bärlektens mögelindex medan 

plasttäckningens inverkan varierar. Plasttäckningen ökar mögelindexet då snö, 

ökad luftomsättning i vinden eller båda två parametrar tillsammans är aktuella, 

annars sjunker mögelindexet. 

 

Takstolens högsta mögelindex är cirka 0,633 för fall 05.03. Takstolens 

mögelindex reagerar likadant som bärläktens på ökat fuktläckage inifrån, men 

kräver endast att plast är involverat för att läckaget skall sänka mögelindexet. 

Inverkan av snö, ökad luftomsättning i vinden samt plasttäckning är likadan 

som hos bärläkten.  

 

Hos vindbjälkarna minskas mögelindexet mycket vid snö och ökar mycket 

med plasttäckning. Ökat fuktläckage inifrån och ökad luftomsättning i vinden 

har en varierande inverkan på vindbjälkarnas mögelindex. Ökat läckage i 

samband med snö, plasttäckning eller en kombination med dessa två 

parametrar minskar på mögelindexet hos vindbjälkarna, annars ökar den. Ökad 

luftomsättning i vinden i samband med plasttäckning ökar vindbjälkarnas 

mögelindex, annars minskar den. 

 

Det finns ett väldigt svagt förhållande mellan byggnadskomponenternas 

mögelindex från mätningarna och vissa fall från simuleringarna, där dessa fall 

har ett större mögelindex på bärläkten, mindre mögelindex på takstolen och 

därefter ett större mögelindex på vindbjälkarna, likt mätningarna i tabell 4.10 

(4, 3, 4). 

 

Sammanfattningsvis gäller följande: 

• Simuleringarna indikerar mikrobiell påväxt i ett fall (nästan två fall) på 

vindsbjälkarna. Detta är fall 05.11 med högre luftomsättning i vinden 

samt plasttäckning och har även det maximala mögelindexet för 

vindbjälkarna (1,06). 

• Simuleringssvaren stämmer inte överens med mätningarna och är långt 

ifrån varandra. 
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• Bärläktens största mögelindex är cirka 0,894 för fall 05.03. 

Mögelindexet ökar i samband med ökat fuktläckage inifrån med 

avvikelse när snö och ett plasttäcke är involverat tillsammans. Ökad 

luftomsättning i vinden och snö sänker bärlektens mögelindex medan 

plasttäckningens inverkan varierar. 

• Takstolens högsta mögelindex är cirka 0,633 för fall 05.03. Takstolens 

mögelindex reagerar likadant som bärläktens på alla parametrar, med 

undantag på ökat fuktläckage inifrån då det krävs endast att plast är 

involverat för att läckaget skall sänka mögelindexet.  

• Hos vindbjälkarna så minskas mögelindexet mycket med snö och ökar 

mycket med plasttäckning. Ökat fuktläckage inifrån och ökad 

luftomsättning i vinden har en varierande inverkan på vindbjälkarnas 

mögelindex. 

• Det finns ett väldigt svagt förhållande mellan 

byggnadskomponenternas mögelindex från mätningarna och vissa fall 

från simuleringarna. 
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4.6 Vind 6 – Uppsättning och utdata 

Tabell 4.11 Konstruktionsuppbyggnad av vind 6 

Ingående material Ingående material (WUFI) Skikttjocklek (WUFI) 

Plåttak Roof Membrane V13 1 mm 

Läkt Air Layer 10 mm   

  Air Layer 30 mm: without 2 · 10 mm + 30 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 10 mm   

Underlagspapp Vapour retarder (sd=1m) 1 mm 

17 - 22 mm  Gran, tangentiellt 22 mm 

råspont     

Fackverkstakstol - - 

Öppet utrymme Air Layer 40 mm   

  Air Layer 150 mm: without   2 · 40 mm + 150 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 40 mm   

100 mm mineralull Mineral Wool 100 mm 

  (heat cond.: 0,04 W/mK)   

150 - 200 mm Kutterspån, hårt packat 150 mm 

kutterspån     

Tjärpapp Vapour retarder (sd=1m) 1 mm 

Råspontad panel Gran, tangentiellt 22 mm 

3 - 4 mm hård Träfiberskiva, hård 4 mm 

träfiberskiva     

 

 
Figur 4.16 Uppbyggnad av vind 6 i WUFI 
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Tabell 4.12 Studerade fall med vind-ID samt avrundade mögelindex framtagna från 

mögelprover i laboratorium (Arfvidsson et al. 2013) och simuleringarna  

Vind-ID Snö Större 

läckage 

Större 

luftomsättning 

Läckage 

utan 

vindtryck 

Råspont 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Mögelprov - - - - 4 2 1 

06.01     0,027 0,032 0,020 

06.02 ✓    0,048 0,041 0,024 

06.03  ✓   0,039 0,044 0,026 

06.04   ✓  0,039 0,053 0,036 

06.05 ✓ ✓   0,068 0,059 0,028 

06.06 ✓  ✓  0,095 0,102 0,054 

06.07  ✓ ✓  0,046 0,056 0,039 

06.08 ✓ ✓ ✓  0,105 0,110 0,069 

06.09    ✓ 0,019 0,029 0,016 

06.10 ✓   ✓ 0,039 0,033 0,021 

06.11  ✓  ✓ 0,034 0,038 0,023 

06.12   ✓ ✓ 0,035 0,051 0,034 

06.13 ✓ ✓  ✓ 0,060 0,051 0,026 

06.14 ✓  ✓ ✓ 0,090 0,097 0,043 

06.15  ✓ ✓ ✓ 0,043 0,055 0,038 

06.16 ✓ ✓ ✓ ✓ 0,099 0,107 0,063 
 

 
Figur 4.17 Mögelindex från simulering (06.08) på takstol under 2009–2012 (fyra år) 
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Figur 4.18 Maximala mögelindex för respektive simulerat år (1961–2012) på takstol 

(fall 06.08) 

 

4.6.1 Analys av utdata – Vind 6 
Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med mätningarna och 

de är långt ifrån varandra dessutom. Det går även inte att se någon mikrobiell 

påväxt eller något förhållande mellan byggnadskomponenternas mögelindex 

från mätningarna och simuleringarna. 

 

Råspontens maximala mögelindex från simuleringarna är cirka 0,105 för fall 

06.08. Förändrat läckage har lite påverkan av råspontens mögelindex genom 

att ett sänkt läckage sänker mögelindexet. Mögelindexet ökar med snö eller 

ökad luftomsättning i vinden. 

 

Takstolens maximala mögelindex från simuleringarna är cirka 0,11 för fall 

06.08. Takstolens mögelindex påverkas likadant som råspontens mögelindex 

av de olika parameterstudierna. 

 

Bjälklagets maximala mögelindex från simuleringarna är cirka 0,069 för fall 

06.08. Mögelindexet påverkas av parameterstudierna på samma sätt som 

takstolen och råsponten blir påverkade. 
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Sammanfattningsvis gäller följande: 

• Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med 

mätningarna och de är långt ifrån varandra. 

• Det går inte att se någon mikrobiell påväxt. 

• Det går inte att se något förhållande mellan byggnadskomponenternas 

mögelindex från mätningarna och simuleringarna. 

• De maximala mögelindexen för respektive material är 0,105 

(råsponten), 0,11 (takstolen) samt 0,069 (bjälklaget). 

• Samtliga byggnadskomponenter påverkas likadant av 

parameterstudierna, d.v.s. får ökat mögelindex i samband med ökat 

fuktläckage inifrån, snö eller ökad luftomsättning i vinden. 

 

4.7 Vind 7 – Uppsättning och utdata 

Tabell 4.13 Konstruktionsuppbyggnad av vind 7  

Ingående material Ingående material (WUFI) Skikttjocklek (WUFI) 

Plåttak Roof Membrane V13 1 mm 

Läkt - - 

Fackverkstakstol - - 

Öppet utrymme Air Layer 40 mm   

  Air Layer 150 mm: without   2 · 40 mm + 150 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 40 mm   

150 - 200 mm Kutterspån, hårt packat 150 mm 

kutterspån    

Tjärpapp Vapour retarder (sd=1m) 1 mm 

Råspontad panel Gran, tangentiellt 22 mm 

3 - 4 mm hård Träfiberskiva, hård 4 mm 

träfiberskiva     
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Figur 4.19 Uppbyggnad av vind 7 i WUFI 
 
Tabell 4.14 Studerade fall med vind-ID samt avrundade mögelindex framtagna från 

mögelprover i laboratorium (Arfvidsson et al. 2013) och simuleringarna  

Vind-ID Snö Större 

läckage 

Större 

luftomsättning 

Finare 

gitter 

Bjälklag 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Mögelprov - - - - 4 1 

07.01     0,037 0,154 

07.02 ✓    0,008 0,045 

07.03  ✓   0,003 0,093 

07.04   ✓  0,003 0,099 

07.05 ✓ ✓   0,006 0,046 

07.06 ✓  ✓  0,007 0,056 

07.07  ✓ ✓  0,003 0,104 

07.08 ✓ ✓ ✓  0,006 0,057 

07.09    ✓ 0,033 0,154 

07.10 ✓   ✓ 0,008 0,045 

07.11  ✓  ✓ 0,003 0,093 

07.12   ✓ ✓ 0,003 0,099 

07.13 ✓ ✓  ✓ 0,006 0,046 

07.14 ✓  ✓ ✓ 0,007 0,056 

07.15  ✓ ✓ ✓ 0,003 0,104 

07.16 ✓ ✓ ✓ ✓ 0,006 0,057 
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Figur 4.20 Mögelindex från simulering (07.01) på takstol under 2009–2012 (fyra år) 
 

Figur 4.21 Maximala mögelindex för respektive simulerat år (1961–2012) på takstol 

(fall 07.01) 
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4.7.1 Analys av utdata – Vind 7 
Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med mätningarna och 

de är långt ifrån varandra dessutom. Det går inte heller att se någon mikrobiell 

påväxt på simuleringarna eller något förhållande mellan 

byggnadskomponenternas mögelindex från mätningarna och simuleringarna. 

 

Det maximala mögelindexet från simuleringarna för bjälklaget är cirka 0,037 

för fall 07.01. Snö har en varierande inverkan på bjälklagets mögelindex. Fall 

07.02 enligt tabell 4.14 visar att snö som enda parameterstudie sänker 

bjälklagets mögelindex, men så fort ökat läckage eller ökad luftomsättning i 

vinden ingår i simuleringen så ökar mögelindexet istället. Ökat fuktläckage 

inifrån, ökad luftomsättning i vinden eller finare gitteruppbyggnad sänker 

mögelindexet. 

 

Det maximala mögelindexet från simuleringarna för takstolen är cirka 0,154 

för fall 07.01 samt 07.09. Mögelindexet sjunker med snö. Ökat läckage och 

ökad luftomsättning i vinden har en varierande inverkan på mögelindexet. 

Ökat läckage som enda parameterstudie minskar mögelindexet medan ökat 

läckage i samband med snö eller ökad luftomsättning i vinden ökar 

mögelindexet istället. Samma effekter händer vid undersökning av ökad 

luftomsättning i vinden. Finare gitteruppbyggnad sänker takstolens 

mögelindex väldigt lite. 

 

Sammanfattningsvis gäller följande: 

• Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med 

mätningarna och de är långt ifrån varandra. 

• Det går inte att se någon mikrobiell påväxt på simuleringarna  

• Det går inte att se något förhållande mellan byggnadskomponenternas 

mögelindex från mätningarna och simuleringarna. 

• Det maximala mögelindexet från simuleringarna för bjälklaget är cirka 

0,037 för fall 07.01. Snö har en varierande inverkan på bjälklagets 

mögelindex. Ökat fuktläckage inifrån, ökad luftomsättning i vinden 

eller finare gitteruppbyggnad sänker mögelindexet. 

• Det maximala mögelindexet från simuleringarna för takstolen är cirka 

0,154 för fall 07.01 samt 07.09. Mögelindexet sjunker med snö. Ökat 

läckage och ökad luftomsättning i vinden har en varierande inverkan på 

mögelindexet. Finare gitteruppbyggnad sänker mögelindexet väldigt 

lite. 
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4.8 Vind 9 – Uppsättning och utdata 

Tabell 4.15 Konstruktionsuppbyggnad av vind 9  

Ingående material Ingående material (WUFI) Skikttjocklek (WUFI) 

Plåttak Roof Membrane V13 1 mm 

Råspont Gran, tangentiellt 22 mm 

Fackverkstakstol - - 

Öppet utrymme Air Layer 40 mm   

  Air Layer 150 mm: without   2 · 40 mm + 150 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 40 mm   

100 mm mineralull Mineral Wool 100 mm 

  (heat cond.: 0,04 W/mK)   

250 mm kutterspån Kutterspån, hårt packat 100 mm + 150 mm 

Tjärpapp i flera Vapour retarder (sd=5m) 1 mm 

lager     

Träpanel Gran, tangentiellt 13 mm 

Innertak Träfiberskiva, hård 4 mm 

 

 
Figur 4.22 Uppbyggnad av vind 9 i WUFI 
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Tabell 4.16 Studerade fall med vind-ID samt avrundade mögelindex framtagna från 

mögelprover i laboratorium (Arfvidsson et al. 2013) och simuleringarna  

Vind-ID Snö Större 

läckage 

Större 

luftomsättning 

Högre 

fuktighetsklass 

Råspont 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Mögelprov - - - - 1 3 2 

09.01     0,019 0,030 0,027 

09.02 ✓    0,092 0,094 0,030 

09.03  ✓   0,030 0,040 0,016 

09.04   ✓  0,032 0,053 0,027 

09.05    ✓ 0,029 0,039 0,037 

09.06 ✓ ✓   0,106 0,114 0,017 

09.07 ✓  ✓  0,130 0,135 0,029 

09.08 ✓   ✓ 0,105 0,114 0,039 

09.09  ✓ ✓  0,039 0,056 0,016 

09.10  ✓  ✓ 0,038 0,049 0,023 

09.11   ✓ ✓ 0,038 0,056 0,037 

09.12 ✓ ✓ ✓  0,137 0,146 0,017 

09.13 ✓ ✓  ✓ 0,119 0,132 0,024 

09.14 ✓  ✓ ✓ 0,137 0,146 0,039 

09.15  ✓ ✓ ✓ 0,045 0,062 0,023 

09.16 ✓ ✓ ✓ ✓ 0,144 0,158 0,023 
 

 
Figur 4.23 Mögelindex från simulering (09.16) på takstol under 2009–2012 (fyra år) 
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Figur 4.24 Maximala mögelindex för respektive simulerat år (1961–2012) på takstol 

(fall 09.16) 

 

4.8.1 Analys av utdata – Vind 9 
Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med mätningarna och 

de skiljer sig åt mycket. Det går dessutom inte att identifiera någon mikrobiell 

påväxt på komponenterna. 

 

Det finns en svag trend av ett förhållande mellan byggnadskomponenternas 

mögelindex från mätningarna och simuleringarna. Enligt mätningarna i tabell 

4.16 är råspontens mögelindex 1, takstolens mögelindex 3 samt bjälklagets 

mögelindex 2, d.v.s. indexet ökar och därefter sjunker till ett indexvärde 

mellan det första och andra indexvärdet. Denna trend kan man se på 

simuleringsfallen 09.01 samt 09.05. 

 

För råsponten är maximala mögelindexet cirka 0,144 för fall 09.16. Varje 

parameterstudie ökar råspontens mögelindex. 

 

För takstolen är maximala mögelindexet cirka 0,158 för fall 09.16. Varje 

parameterstudie ökar takstolens mögelindex. 

 

Bjälklaget har ett maximalt mögelindex på cirka 0,039 för fall 09.08. 

Mögelindexet ökar med snö, minskar med ökat fuktläckage inifrån, minskar 
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väldigt lite med ökad luftomsättning samt ökar med högre fuktighetsklass 

inomhus. 

 

Sammanfattningsvis gäller följande: 

• Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med 

mätningarna och de skiljer sig åt mycket. 

• Det går inte att identifiera någon mikrobiell påväxt på komponenterna. 

• Det finns en svag trend av ett förhållande mellan 

byggnadskomponenternas mögelindex från mätningarna och 

simuleringarna. 

• Råspontens maximala mögelindexet är cirka 0,144 med alla 

parameterstudier för vind 9. Varje parameterstudie ökar råspontens 

mögelindex. 

• För takstolen är maximala mögelindexet cirka 0,158 med alla 

parameterstudier för vind 9. Varje parameterstudie ökar takstolens 

mögelindex. 

• Bjälklagets maximala mögelindex är cirka 0,039 med snö och högre 

fuktighetsklass inomhus. Mögelindexet ökar med snö, minskar med 

ökat fuktläckage inifrån, minskar väldigt lite med ökad luftomsättning 

samt ökar med högre fuktighetsklass inomhus. 

 

4.9 Vind 10 – Uppsättning och utdata 

Tabell 4.17 Konstruktionsuppbyggnad av vind 10 

Ingående material Ingående material (WUFI) Skikttjocklek (WUFI) 

Plåttak Roof Membrane V13 1 mm 

Läkt - - 

Fackverkstakstol - - 

Öppet utrymme Air Layer 40 mm   

  Air Layer 150 mm: without   2 · 40 mm + 150 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 40 mm   

200 mm kutterspån Kutterspån, hårt packat 50 mm + 150 mm 

Tjärpapp Vapour retarder (sd=1m) 1 mm 

Träpanel Gran, tangentiellt 13 mm 
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Figur 4.25 Uppbyggnad av vind 10 i WUFI 
 
Tabell 4.18 Studerade fall med vind-ID samt avrundade mögelindex framtagna från 

mögelprover i laboratorium (Arfvidsson et al. 2013) och simuleringarna  

Vind-ID Snö Större 

läckage 

Större 

luftomsättning 

Minskade 

tidssteg 

Bärläkt 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Mögelprov - - - - 3 2 2 

10.01     0,099 0,080 0,008 

10.02 ✓    0,058 0,048 0,016 

10.03  ✓   0,110 0,085 0,007 

10.04   ✓  0,116 0,095 0,008 

10.05 ✓ ✓   0,064 0,049 0,008 

10.06 ✓  ✓  0,093 0,072 0,016 

10.07  ✓ ✓  0,122 0,099 0,007 

10.08 ✓ ✓ ✓  0,096 0,073 0,008 

10.09    ✓ 0,100 0,080 0,008 

10.10 ✓   ✓ 0,058 0,048 0,016 

10.11  ✓  ✓ 0,109 0,085 0,007 

10.12   ✓ ✓ 0,116 0,095 0,008 

10.13 ✓ ✓  ✓ 0,064 0,049 0,009 

10.14 ✓  ✓ ✓ 0,093 0,071 0,016 

10.15  ✓ ✓ ✓ 0,122 0,099 0,007 

10.16 ✓ ✓ ✓ ✓ 0,096 0,073 0,008 
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Figur 4.26 Mögelindex från simulering (10.07) på bärläkt under 1982–1985 (fyra år) 
 

Figur 4.27 Maximala mögelindex för respektive simulerat år (1961–2012) på bärläkt 

(fall 10.07) 
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4.9.1 Analys av utdata – Vind 10 
Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med mätningarna och 

de skiljer sig åt mycket. Det går dessutom inte att identifiera någon mikrobiell 

påväxt på komponenterna eller något förhållande mellan 

byggnadskomponenternas mögelindex från mätningarna och simuleringarna. 

 

Bärläktens maximala mögelindex är cirka 0,122 för fall 10.07 samt 10.15, där 

minskat tidssteg i beräkningarna är skillnaden och ökar mögelindexet väldigt 

lite. De andra parameterstudierna som kännetecknas av det maximala 

mögelindexet är ökat fuktläckage inifrån samt ökad luftomsättning i vinden. 

Mögelindexet minskas av snö, ökar med ökat fuktläckage inifrån samt ökar 

med ökad luftomsättning i vinden. 

 

Takstolens maximala mögelindex är cirka 0,099 och sammanfaller med 

samma två simuleringsfall som för bärläkten, där minskat tidssteg i 

beräkningarna också ökar mögelindexet väldigt lite. Resterande 

parameterstudier har identisk påverkan som hos bärläkten. 

 

Bjälklagets maximala mögelindex är cirka 0,016 som sammanfaller med fyra 

olika simuleringsfall (10.02, 10.06, 10.10 samt 10.14 enligt tabell 4.18). 

Minskat tidssteg i beräkningarna ökar mögelindexet väldigt lite, som i de 

andra byggnadskomponenterna. Snö är en gemensam parameter för dessa två 

simuleringsfallen. Mögelindexet ökar med snö, minskar med ökat fuktläckage 

inifrån samt minskar med ökad luftomsättning i vinden. 

 

Sammanfattningsvis gäller följande: 

• Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med 

mätningarna och de skiljer sig åt mycket. 

• Det går inte att identifiera någon mikrobiell påväxt på komponenterna.  

• Det går inte att identifiera ett förhållande mellan 

byggnadskomponenternas mögelindex från mätningarna och 

simuleringarna. 

• Bärläktens maximala mögelindex är cirka 0,122 för fall 10.07 och 

10.15. Mögelindexet minskas av snö, ökar med ökat fuktläckage inifrån, 

ökar med ökad luftomsättning i vinden samt ökar väldigt lite när 

tidsstegen i beräkningarna minskas. 

• Takstolens maximala mögelindex är cirka 0,099 (för fall 10.07 och 

10.15) och påverkas likadant som bärläkten av parameterstudierna. 

• Bjälklagets maximala mögelindex är cirka 0,016 för fall 10.02, 10.06, 

10.10 samt 10.14. Mögelindexet ökar med snö, minskar med ökat 

fuktläckage inifrån, minskar med ökad luftomsättning i vinden samt 

ökar väldigt lite med minskat tidssteg i beräkningarna. 
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4.10 Vind 12 – Uppsättning och utdata 

Tabell 4.19 Konstruktionsuppbyggnad av vind 12 

Ingående material Ingående material (WUFI) Skikttjocklek (WUFI) 

Takpapp Asphalt Impregnated Paper  0,2 mm 

  (10 min Paper)   

Råspont Gran, tangentiellt 22 mm 

Fackverkstakstol - - 

Öppet utrymme Air Layer 40 mm   

  Air Layer 150 mm: without   2 · 40 mm + 150 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 40 mm   

200 mm mineralull Mineral Wool 50 mm + 150 mm 

  (heat cond.: 0,04 W/mK)   

Tjärpapp Vapour retarder (sd=1m) 1 mm 

Träpanel Gran, tangentiellt 13 mm 

 

 
Figur 4.28 Uppbyggnad av vind 12 i WUFI 
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Tabell 4.20 Studerade fall med vind-ID samt avrundade mögelindex framtagna från 

mögelprover i laboratorium (Arfvidsson et al. 2013) och simuleringarna 

Vind-ID Snö Större 

läckage 

Större  

luft-

omsättning 

Högre 

fuktighets

-klass 

Råspont 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Mögelprov     1 2 4 

12.01     0,093 0,093 0,001 

12.02 ✓    0,160 0,161 0,001 

12.03  ✓   0,105 0,104 0,001 

12.04   ✓  0,094 0,093 0,001 

12.05    ✓ 0,333 0,135 0,001 

12.06 ✓ ✓   0,168 0,164 0 

12.07 ✓  ✓  0,161 0,164 0,001 

12.08 ✓   ✓ 0,217 0,231 0,002 

12.09  ✓ ✓  0,104 0,102 0,001 

12.10  ✓  ✓ 0,736 0,232 0,008 

12.11   ✓ ✓ 0,172 0,132 0,001 

12.12 ✓ ✓ ✓  0,174 0,170 0 

12.13 ✓ ✓  ✓ 0,288 0,266 0,011 

12.14 ✓  ✓ ✓ 0,211 0,212 0,002 

12.15  ✓ ✓ ✓ 1,896 3,614 0,009 

12.16 ✓ ✓ ✓ ✓ 0,239 0,266 0,012 
 

 
Figur 4.29 Mögelindex från simulering (12.15) på takstol under 1965–1968 (fyra år) 
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Figur 4.30 Maximala mögelindex för respektive simulerat år (1961–2012) på takstol 

(fall 12.15) 

 

4.10.1 Analys av utdata – Vind 12 
Dessa simuleringars mögelindex är de som är närmast med att stämma överens 

med mätningarna. För ett fall (12.15 enligt tabell 4.20) stämmer mögelindexet 

från simuleringen (cirka 1,896) överens med mätningen på råsponten (1), se 

tabell 2.3. I samma fall visar simuleringarna att takstolens mögelindex (cirka 

3,614) är större än mätningens mögelindex (2). Detta är det enda 

simuleringsfallet där man kan identifiera mikrobiell påväxt på vind 12. 

Resterande simuleringsfall ligger ganska långt ifrån mätningarna. Det går inte 

heller att identifiera något förhållande mellan byggnadskomponenternas 

mögelindex från mätningarna och simuleringarna. 

 

Råspontens maximala mögelindex är cirka 1,896 för fall 12.15. Snö har en 

varierande inverkan på råspontens mögelindex. Snö i samband med högre 

fuktighetsklass inomhus (med avvikelse när ökad luftomsättning i vinden 

också är aktuellt) sänker mögelindexet, annars ökar snö mögelindexet. Ökad 

luftomsättning i vinden har också en varierande inverkan på mögelindexet, 

men inget samband kan identifieras. Mögelindexet ökar med höjt fuktläckage 

inifrån samt högre fuktighetsklass inomhus. 
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Takstolens maximala mögelindex är cirka 3,614 och gäller samma fall som 

råspontens maximala mögelindex. Snö har en varierande effekt där den sänker 

mögelindexet förutom när alla andra parameterstudier är involverade också, 

d.v.s. ökat fuktläckage inifrån, ökad luftomsättning i vinden samt högre 

fuktighetsklass inomhus. Ökad luftomsättning i vinden har också en 

varierande inverkan på mögelindexet, men inget samband kan identifieras 

(dock varierar den på samma sätt som hos råsponten). Mögelindexet ökar med 

höjt fuktläckage inifrån samt högre fuktighetsklass inomhus. 

 

Bjälklagets maximala mögelindex är cirka 0,012 för fall 12.16. Snöns 

inverkan på mögelindexet varierar utan något samband. Fuktläckage inifrån 

har en varierande inverkan på mögelindexet där det ökar så länge högre 

fuktighetsklass är aktuellt, annars sjunker det. Ökad luftomsättning i vinden 

har en varierande inverkan på mögelindexet där ett ökat fuktläckage inifrån i 

kombinationen med en annan parameterstudie ökar mögelindexet, annars 

sjunker det. Mögelindexet ökar i samband med att man höjer fuktighetsklassen 

inomhus. 

 

Sammanfattningsvis gäller följande: 

• Råspontens mögelindex för fall 12.15 (1,896) stämmer överens med 

mätningen (1). I samma fall har takstolen ett högre mögelindex från 

simuleringen (3,614) än mätningen (2). Resterande simuleringsfall 

ligger ganska långt ifrån mätningarna. 

• Det går inte att identifiera något förhållande mellan 

byggnadskomponenternas mögelindex från mätningarna och 

simuleringarna. 

• Råspontens maximala mögelindex är cirka 1,896 med ökat fuktläckage 

inifrån, ökad luftomsättning i vinden samt högre fuktighetsklass 

inomhus. Snö och ökad luftomsättning i vinden har en varierande 

inverkan på råspontens mögelindex. Mögelindexet ökar med höjt 

fuktläckage inifrån samt högre fuktighetsklass inomhus. 

• Takstolens maximala mögelindex är cirka 3,614 och gäller samma fall 

som råspontens maximala mögelindex. Snö och ökad luftomsättning i 

vinden har en varierande effekt på mögelindexet. Mögelindexet ökar 

med höjt fuktläckage inifrån samt högre fuktighetsklass inomhus. 

• Bjälklagets maximala mögelindex är cirka 0,012 med alla 

parameterstudier för vind 12. Inverkan från snö, fuktläckage inifrån och 

ökad luftomsättning i vinden på mögelindexet varierar. Mögelindexet 

ökar i samband med att man höjer fuktighetsklassen inomhus. 
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4.11 Vind 14 – Uppsättning och utdata 

Tabell 4.21 Konstruktionsuppbyggnad av vind 14 

Ingående material Ingående material (WUFI) Skikttjocklek (WUFI) 

Tegel Solid Brick, extruded 25 mm 

Läkt Air Layer 5 mm   

  Air Layer 30 mm: without 2 · 5 mm + 30 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 5 mm   

Råspont Gran, tangentiellt 22 mm 

20 mm luftspalt Air Layer 5 mm   

  Air Layer 10 mm: without 2 · 5 mm + 10 mm 

  additional moisture capacity   

  Air Layer 5 mm   

Hård träfiberskiva Träfiberskiva, hård 13 mm 

Papp Weather resistive barrier 1 mm 

  (sd=0,1m)   

100 mm mineralull Mineral Wool 100 mm 

  (heat cond.: 0,04 W/mK)   

Tjärpapp Vapour retarder (sd=1m) 1 mm 

Hård träfiberskiva Träfiberskiva, hård 13 mm 

Råspont Gran, tangentiellt 22 mm 

 

 
Figur 4.31 Uppbyggnad av vind 14 i WUFI 
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Tabell 4.22 Studerade fall med vind-ID samt avrundade mögelindex framtagna från 

mögelprover i laboratorium (Arfvidsson et al. 2013) och simuleringarna  

Vind-ID Snö Större 

läckage 

Finare 

gitter 

Råspont 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Mögelprov    4 4 

14.01    0,121 0,002 

14.02 ✓   0,193 0,007 

14.03  ✓  0,031 0,008 

14.04 ✓ ✓  0,188 0,027 

14.05   ✓ 0,120 0,002 

14.06 ✓  ✓ 0,193 0,005 

14.07  ✓ ✓ 0,031 0,007 

14.08 ✓ ✓ ✓ 0,188 0,025 

 

 

Figur 4.32 Mögelindex från simulering (14.02) på råspont under 2009–2012 (fyra år) 
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Figur 4.33 Maximala mögelindex för respektive simulerat år (1961–2012) på råspont 

(fall 14.02) 

 

4.11.1 Analys av utdata – vind 14 
Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med mätningarna och 

de skiljer sig åt mycket. Det går dessutom inte att identifiera någon mikrobiell 
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Det går inte att se ett förhållande mellan byggnadskomponenternas 

mögelindex från mätningarna och simuleringarna. 

 

Maximala mögelindexet för råsponten är cirka 0,193 för fall 14.02 samt 14.06. 

Mögelindexet höjs av snö och sänks av ökat fuktläckage inifrån. Finare 

gitteruppbyggnad har en varierande inverkan på mögelindexet, men är väldig 

liten. 

 

Maximala mögelindexet för takstolen är cirka 0,027 för fall 14.04. På dessa 

simuleringar ser man att både snö och ökat läckage ökar mögelindexet. Finare 

gitteruppbyggnad har en varierande inverkan på mögelindexet, men är väldig 
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Sammanfattningsvis gäller följande: 

• Inga mögelindex från simuleringarna stämmer överens med 

mätningarna och de skiljer sig åt mycket.  

• Det går inte att identifiera någon mikrobiell påväxt på komponenterna. 

• Det går inte att se ett förhållande mellan byggnadskomponenternas 

mögelindex från mätningarna och simuleringarna. 

• Maximala mögelindexet för råsponten är cirka 0,193 för fall 14.02 samt 

14.06. Mögelindexet höjs av snö och sänks av ökat fuktläckage inifrån. 

• Maximala mögelindexet för takstolen är cirka 0,027 med snö och ökat 

fuktläckage inifrån. Snö och ökat läckage ökar mögelindexet. 

• Finare gitteruppbyggnad har varierande på båda 

byggnadskomponenternas mögelindex, men en väldigt liten sådan. 

 

4.12 Övriga observationer från simuleringarna 

Under simuleringarnas gång uppstod några komplikationer i form av för höga 

vatteninnehåll i samtliga konstruktioner. När simuleringarna sattes igång 

visade det sig att vatteninnehållet i luftspalterna längst ut mot vänster klimat 

ökade drastiskt och onormalt upp till flera hundra kilogram per kubikmeter.  

 

Detta gick att lösa genom att öka tjockleken på luftlagren med fuktkapacitet. 

Det hjälpte även lite med att sätta upp en finare gitteruppbyggnad. Denna 

lösningen har dock inte tillämpats efter att tjockleken på luftlagren ökades. 

 

4.13 Sammanställningar av resultat 

Vissa av de följande sammanställningarna baseras på de ej avrundade 

maximala mögelindex (se appendix C) för att få en detaljerad översikt av 

studiens resultat. De sammanställningar som baseras på de ej avrundade 

värdena är figur 4.34-35 samt tabell 4.24-27. 

 

Tabell 4.24-27 kännetecknas av följande tecken: 

↑ - mögelindex ökar 

↓ - mögelindex sjunker 

v – inverkan på mögelindex varierar 

↑/v eller ↓/v – mögelindexet ökar/sjunker eller varierar beroende på 

omständigheterna 
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Figur 4.34 Vindar med simuleringar vars mögelindex stämmer överens med 

mätningarna 

 

 
Figur 4.35 Vindar med simuleringar vars mögelindex förhåller sig till mätningarna 

 

 
Figur 4.36 Vindar med sina mögelindex från simuleringarna som var mest likt 

mätningarna 
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När man undersöker figur 4.34-36 får man en ganska god översikt av hur 

avvikande de framtagna mögelindexen från simuleringarna varit. Det finns 

inga vindar med simuleringar vars mögelindex stämmer överens eller förhåller 

sig till mätningarna. Det finns ett fåtal vindar som delvis stämmer överens 

(vind 2 och 12) eller delvis förhåller sig till mätningarna (vind 5 och 9), resten 

avviker. 

 
Tabell 4.23 Vindkonstruktioner vars simuleringsfall har eller har inte indikerat 

mikrobiell påväxt 

  Har Har ej  

  mikrobiell påväxt mikrobiell påväxt 

Vind 1 ✓   

Vind 2   ✓

Vind 3   ✓

Vind 4   ✓

Vind 5 ✓   

Vind 6   ✓

Vind 7   ✓

Vind 9   ✓

Vind 10   ✓

Vind 12   ✓

Vind 14   ✓

 

De flesta vindar påvisar ingen mikrobiell påväxt enligt simuleringarna. 

 
Tabell 4.24 Inverkan på simuleringarnas mögelindex p.g.a. snö 

Inverkan av snö              

på taket Takstol Bjälklag Råspont Träfiberskiva Bärläkt Tjärpapp 

Vind 1 ↓ - - ↑ - - 

Vind 2 ↑ ↑ - - - ↓ 

Vind 3 ↓ ↑ - - ↓ - 

Vind 4 ↓ ↑ - - - - 

Vind 5 ↓ ↓ - - ↓ - 

Vind 6 ↑ ↑ ↑ - - - 

Vind 7 ↓ v - - - - 

Vind 9 ↑ ↑ ↑ - - - 

Vind 10 ↓ ↑ - - ↓ - 

Vind 12 v v v - - - 

Vind 14 ↑ - ↑ - - - 
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Tabell 4.25 Inverkan på simuleringarnas mögelindex p.g.a. ökad luftomsättning i 

vinden 

Inverkan av ökad            

luftomsättning i           

vinden Takstol Bjälklag Råspont Träfiberskiva Bärläkt 

Vind 2 ↑ ↓ - - - 

Vind 3 ↑ v - - ↑ 

Vind 4 ↑ ↓ - - - 

Vind 5 ↓/v v - - ↓/v 

Vind 6 ↑ ↑ ↑ - - 

Vind 7 v ↓ - - - 

Vind 9 ↑ ↓ ↑ - - 

Vind 10 ↑ ↓ - - ↑ 

Vind 12 v v v - - 

 
Tabell 4.26 Inverkan på simuleringarnas mögelindex p.g.a. ökat läckage inifrån 

Inverkan av ökat            

läckage inifrån Takstol Bjälklag Råspont Träfiberskiva Bärläkt 

Vind 1 ↓ - - ↑ - 

Vind 2 ↑ ↓ - - - 

Vind 3 ↓ ↓ - - ↓ 

Vind 4 v ↓ - - - 

Vind 5 v v - - v 

Vind 6 ↑ ↑ ↑ - - 

Vind 7 v ↓ - - - 

Vind 9 ↑ ↓ ↑ - - 

Vind 10 ↑ ↓ - - ↑ 

Vind 12 ↑ v ↑ - - 

Vind 14 ↑ - ↓ - - 

 
Tabell 4.27 Inverkan på simuleringarnas mögelindex p.g.a. ökad fuktighetsklass 

inomhus 

Inverkan av ökad        

fuktighetsklass inomhus Bjälklag Takstol Råspont 

Vind 2 ↑ ↑ ↑ 

Vind 9 ↑ ↑ ↑ 

Vind 12 ↑ ↑ ↑ 

 

Inverkan av ökad fuktighetsklass inomhus ökar mögelindex på samtliga 

vindar. 
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Tabell 4.28 Maximala mögelindex för varje vind och byggnadskomponent från 

simuleringarna 

Maximala             

mögelindex 

från             

simuleringarna Takstol Bjälklag Råspont Träfiberskiva Bärläkt Tjärpapp 

Vind 1 0,002 - - 1,88 - - 

Vind 2 0,278 0,015 - - - 0,092 

Vind 3 0,716 0,017 - - 0,818 - 

Vind 4 0,177 0,008 - - - - 

Vind 5 0,633 1,06 - - 0,894 - 

Vind 6 0,11 0,069 0,105 - - - 

Vind 7 0,154 0,037 - - - - 

Vind 9 0,158 0,039 0,144 - - - 

Vind 10 0,099 0,016 - - 0,122 - 

Vind 12 3,614 0,012 1,896 - - - 

Vind 14 0,027 - 0,193 - - - 

 

Enligt tabell 4.28 visar simuleringarna resultat där kallvindarna är mer utsatta 

och takstolen i regel är mer utsatt än övriga konstruktionen. 
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5 Diskussion 

 
 

Detta kapitel syftar till att jämfört med analysen gräva djupare 

i studiens resultat och arbetets gång, ge en självständig 

bejakelse och ifrågasätta respektive del i studien. Detta delas 

upp i hänsyn till rapportens problemformulering. 
 

 

5.1 Inför framtida simuleringar i WUFI 

Till en början måste byggnadsmaterial och konstruktionslösningar översättas i 

WUFI, vilket är ganska omfattande. För att få en konstruktionsuppsättning i 

WUFI som närmast efterliknar verkligheten bör en väldigt inriktad studie på 

egenskaperna av konstruktionens material och uppsättning göras, där 

materialets exakta uppsättning (t.ex. via diverse ritningar), mått, tillverkare 

m.m. är känt. Detta är svårare att göra på äldre eller icke-befintliga byggnader, 

men lämpar sig mycket väl vid diskussioner och analyser om framtida byggen 

med t.ex. entreprenörer och byggherre.  

 

För denna rapport har information om vindkonstruktionerna varit tillgängliga 

via rapport av Arfvidsson et al. (2013), dock bristande där en del information 

om byggnaderna har antagits för att fortskrida med arbetet. Detta har varit t.ex. 

byggnadens höjd och bredd, inomhusklimatet och när det stått tjärpapp på en 

vind har man antagit tjärpapp på de andra vindarna också. 

 

I denna rapports simuleringar har det öppna utrymmet i kallvindarna inte 

anpassats till någon specifik storlek, utan en luftspalt (utan någon 

fuktkapacitet) med en fast tjocklek har representerat det öppna ventilerade 

utrymmet, vilket är en förenkling av verkligheten. Vid båda sidorna av denna 

luftspalt har tunnare luftspalter med fuktkapacitet monterats för att WUFI 

skall kunna simulera kondens på ytorna intill luftspalten. 

 

WUFI har ett begränsat utbud med material i sin databas. Diverse 

byggnadsmaterial i WUFI kan ha egenskaper som varierar från de verkliga 

objekt som materialen skall jämföras med (i detta fall vindkonstruktionerna). 

Om behövligt material inte finns tillgängligt behöver man skapa ett 

användardefinierat material, vilket öppnar upp möjligheten för detaljerade och 

ypperligt lämpliga val av byggnadsmaterial i WUFI. Detta kan även vara en 

negativ aspekt ifall information kring ett specifikt materials egenskaper är 

bristande, vilket leder till en ännu mer förenklad simulering i förhållande till 

verkligheten. Kutterspån har varit ett material som varit relativt svårt att hitta 
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övergripande och detaljerad information om gällande dess egenskaper. Det 

hade nog varit lämpligare att simulera kutterspån i WUFI ifall fler studier 

inriktade på kutterspån och dess egenskaper hade varit tillgängliga för 

tillämpning. 

 

Efter en analys av konstruktionsuppsättningen skall därefter appliceras väl 

analyserade och uttänkta metoder för att simulera diverse 

konstruktionslösningar, väderförhållanden och brister i konstruktionen. Detta 

kan vara ventilation, snö på tak, fuktläckage inifrån genom konstruktionen 

m.m. 

 

För gällande väderförhållanden är en representativ klimatfil viktig för 

simuleringarnas reliabilitet. Det bör utföras parameterstudier bland insamlade 

klimatdata (där värdena på de olika väderelementen varierar). Detta kan 

medföra en ännu mer omfattande analys. Vid historisk granskning av 

klimatdata är det även bra att kunna specificera studier på senare år då dessa 

klimatdata har varit bättre granskade och dokumenterade. 

 

5.2 Studiens resultat 

5.2.1 Mögelindex 
Inför uträkningen av mögelindex enligt MRD-modellen har en säkerhetsfaktor 

använts (se kapitel 2.4) vilket ger en liten ökning av mögelindex. Denna 

ökning har dock varit ytterst marginell och har inte påverkat studien mycket. 

Det är dock bra att undvika denna säkerhetsfaktor vid framtida mögelanalyser 

och jämförelser med mätningar. 

 

Enligt Arfvidsson et al. (2013) var vindbjälklagen i regel mer angripna än 

övriga konstruktionen samt parallelltaken var mer utsatta än kallvindarna. 

Enligt tabell 4.28 visar simuleringarna annorlunda resultat där kallvindarna är 

mer utsatta och takstolen i regel är mer utsatt än övriga konstruktionen. 

 

De simuleringar som stämde bäst överens med mätningarna var på vind 2 där 

tjärpappen fick framräknade mögelindex lika till vad mätningarna visade.  För 

tjärpappen uppgav mätningarna ett mögelindex på 0 medan simuleringarna 

uppgav flera mögelindex mellan 0 och 1, men mycket närmare 0. Enligt tabell 

2.3 sker inte mikrobiell påväxt förrän mögelindexet har uppnått ett värde av 1, 

med andra ord stämmer simuleringarna överens med mätningarna. Detta är 

dock högst sannolikt ett sammanträffande då resterande vindkonstruktioner 

har fått liknande låga mögelindex från sina simuleringar och inte alls stämt 

överens med mätningarnas mögelindex som var mycket högre. Att tjärpappens 

mögelindex från simuleringarna på vind 2 stämmer överens med mätningarna 

beror troligen på att mätningarnas mögelindex är 0 eller att de andra 
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vindkonstruktionerna har blivit utsatta för någon omständighet som höjt dess 

mögelindex (t.ex. kontaminering av tjärpappen). 

 

Simuleringsfall 05.11 på vindbjälkarna (vind 5) fick ett intressant resultat 

enligt figur 4.14, där mögelindex de första simuleringsåren startade med höga 

värden, men sänktes därefter successivt. Detta är mest troligt p.g.a. byggfukt 

och är rimligt till följd av de höga fuktförhållandena i konstruktionen den 

första tidsperioden efter byggnation. 

 

När man undersöker figur 4.34-36 får man en ganska god översikt av hur 

avvikande de framtagna mögelindexen från simuleringarna varit. Det finns 

inga vindar med simuleringar vars mögelindex stämmer överens eller förhåller 

sig till mätningarna. Det finns ett fåtal vindar som delvis stämmer överens 

(vind 2 och 12) eller delvis förhåller sig till mätningarna (vind 5 och 9). 

 

5.2.2 Parameterstudier 
Med hjälp av parameterstudierna kan man se vilken inverkan olika parametrar 

i WUFI har haft på simuleringarna av vindkonstruktionerna samt hur effektiva 

de är och hur väl de representerar verkligheten. Några av parameterstudierna 

kommer inte att tas upp i diskussionen i samband med att simuleringarnas 

mögelindex skiljdes åt från mätningarna för mycket för att man ska kunna 

fastsluta något om parametrarnas reliabilitet. 

 

Genom att höja fuktighetsklassen inomhus har resultaten visat att 

vindkonstruktionerna blir mer benägna för mikrobiell påväxt, vilket stämmer 

väl överens med hur en konstruktion bör reagera. Att öka fuktighetsklassen 

inomhus är en parameter som man ställer direkt in i WUFI till skillnad från de 

följande parametrarna som har ”skräddarsytts” in med hjälp av 

luftomsättningskällor i WUFI. Dessa är fuktläckage inifrån samt ventilation i 

vindkonstruktionerna. 

 

Resultaten visar att fuktläckage har haft en varierande inverkan på 

vindkonstruktionerna. För de simulerade byggnadskomponenter som har 

analyserats och sitter vid läckaget i konstruktionen (bjälklag och 

parallelltakens takstolar) har med ökat läckage inifrån sänkt deras mögelindex, 

till skillnad från att öka den (vilket den bör göra). Dock finns det ett fåtal 

simulerade vindkonstruktioner som har visat ett varierande resultat och t.o.m. 

ökat mögelindexet. En anledning till detta varierande resultat kan bero på 

metoden som fuktläckaget har simulerats i WUFI. En luftomsättningskälla 

representeras inte bara av ökad fuktighet men kan mycket väl även ge en 

torkande effekt, vilket är ogynnsamt för mikrobiell påväxt. I denna studie kan 

tillräckligt stora värden på luftomsättningskällorna ha satts för att just detta 

skall ha skett under kalkyleringarna i WUFI. Genom att utvärdera metoden 
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och jämföra detta med andra metoder för fuktläckage inifrån och ut i en 

konstruktion kan bättre insikt och kunskap tillgodoses för mer precisa, 

framtida simuleringar med WUFI. Detta är möjligen en stor anledning till 

avvikelserna mellan simuleringarna och mätningarna. 

 

Även de simulerade ventilationerna i vindkonstruktionerna har visat 

varierande inverkan på mögelindexet, enligt resultaten. För det mesta ökar 

mögelindexet på de analyserade byggnadskomponenter som är närmast 

vänster klimat i WUFI (befintliga i det öppna utrymmet i kallvindar i 

verkligheten), d.v.s. takstol, bärläkt och råspont, då luftomsättningen i 

vindarna ökas. Det finns ett fåtal vindkonstruktioner som har reagerat 

annorlunda på ökad luftomsättning genom att ha en varierande inverkan på 

eller sänka komponenternas mögelindex. Vind 5 är den enda konstruktionen 

med minimal ventilation, vilket också är den enda vinden med en 

byggnadskomponent närmast vänster klimat i WUFI som har fått ett sänkt 

mögelindex till följd av ökad luftomsättning.  

 

I verkligheten bör de kalla vindarna utsättas för kondens (vilket är gynnsamt 

för mögelpåväxt) vid högre luftomsättningar, ifall den rådande temperaturen i 

konstruktionen är för låg. Detta p.g.a. den låga värmeisoleringen samt 

värmekapaciteten på yttertaket vilket bidrar till nattutstrålning, men även 

p.g.a. för höga luftomsättningar i vinden som ger konstant tillförsel av fuktig 

uteluft. Det innebär att simuleringen av ventilation i kallvindarna för det mesta 

representerat mätningarna bra. Det hade dock inte varit överraskande ifall 

inverkan på mögelindex i vinden hade varierat till följd av snötäcket som har 

en isolerande effekt och värmer taket. Resultaten från simuleringarna visar 

dock inget samband mellan snötäcke och varierande inverkan på mögelindex.  

 

Med tanke på att det är så många vindkonstruktioner som har fått rimliga 

resultat kan man säga att metoden för att simulera ventilation i 

vindkonstruktionerna var tilltalande för just dessa undersökta 

vindkonstruktionerna. Det kan finnas flera anledningar till varför resultaten 

varierar, men eftersom det har uppstått komplikationer i just dessa delarna av 

vindkonstruktionerna under simuleringarna (se kapitel 4.12) så kan det vara 

effekter som inte är lika ”synliga” från samma problem som haft en inverkan. 

För att få en bättre insikt i hur simulering av ventilation i vindar och luftspalter 

har för effekt på byggnadsdelar i WUFI bör mer ingående studier göras kring 

just det ämnet. 

 

Att simulera ett snötäcke på takkonstruktionerna var utmanande då 

information kring egenskaper hos snö som värmekonduktivitet, densitet, 

tjocklek ovanpå tak m.m. som är effektiva för byggnadsfysikaliska bruk i 

norra Sverige var bristande. Enligt kapitel 3.4 har godtyckliga värden 
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fastställts för denna rapport och resultat med analyser kring snötäckets 

inverkan har fastställt i kapitel 4. Enligt resultatet har snötäcket på taken en 

varierande inverkan gällande byggnadskomponenternas mögelindex. Sex av 

elva vindkonstruktioner visade att deras byggnadskomponenter längst mot det 

vänstra klimatet i WUFI (takstol, bärläkt, råspont och träfiberskiva) fick lägre 

mögelindex till följd av ett snötäcke. Denna effekt är delvis representativ för 

vad som skulle kunna hända i verkligheten. Snötäckets värmeisolerande 

förmåga höjer temperaturen i konstruktionen och fuktigheten sänks. Denna 

effekt är dock genomgående i simuleringarna till skillnad från verkligheten där 

den värmeisolerande effekten endast är aktuell under 0 ℃. Dessutom kan snö 

kyla ner taket vid snösmältning (vid plusgrader utomhus) vilket WUFI heller 

inte tar hänsyn till. 

 

Parameterstudierna kring höjd fuktighetsklass inomhus är den enda 

parameterstudien som stämmer överens beteendemässigt med hur 

vindkonstruktionerna bör reagera i verkligheten, där fuktighetsklassen 

inomhus är den enda parametern som ställs in i WUFI direkt. Ökad 

luftomsättning i kallvindarna och tillägg av snö på taket har ibland gett rimliga 

resultat. Ökat fuktläckage inifrån ut i konstruktionen har gett ett varierande 

resultat som några gånger varit rimliga. Grundat på detta är det mycket möjligt 

att metoden som användes i denna studie för att simulera fuktläckage inifrån 

är bristande och bör ses över. Utöver detta kan rapportens vindkonstruktioner 

orsakat komplikationer för WUFI som är unika för just dessa konstruktioner. 

 

5.2.3 Möjliga faktorer till avvikelser mellan simuleringar och mätningar 
Fall 12.15 för vind 12 har mögelindex för råsponten och takstolen som är 

ganska extrema i jämförelse med de andra fallen. Detta verkar orimligt (se 

tabell 4.20 samt figur 4.29-30) och skulle kunna jämföras med 

kalkyleringsfelen som uppstod under simuleringarna (se kapitel 4.12). Efter 

mailkontakt med WUFI:s support2 har anledningen kunnat vara olika saker 

som t.ex. en kombination av klimatfilen och konstruktionen eller att 

fuktberäkningarna i simuleringarna blev för påfrestande. Dessa teorier har 

WUFI:s support kommit fram med efter att själva testat simulera 

vindkonstruktionerna. Ingen klar anledning till komplikationerna har 

fastställts. 

 

Potentiella orsaker till avvikelser mellan simuleringar och mätningar generellt 

är: 

• Luftomsättningar i ventilationer beror av flera olika faktorer och är 

därmed väldigt rörliga, till skillnad från simuleringarna i WUFI där 

värdena som sätts in är oföränderliga. 

                                           
2 WUFI Support Team, mailkontakt den 20 september 2016. 
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• Metoderna som använts i denna rapport för att simulera fuktläckage 

inifrån samt snö på taket kan ha varit bristande och negativa för studiens 

utfall, speciellt metoden för att simulera läckage. 

• I WUFI är det svårare att simulera hur fritt vatten rör sig i 

konstruktionen och dess effekter på konstruktionen. Med andra ord 

effekterna av att t.ex. det har varit slarv i bygget. 

• Simuleringarna i WUFI förbiser ifall det finns objekt som andra 

byggnationer runt omkring studerad byggnad. Detta innebär att effekter 

av t.ex. skuggor förbises. 

• Det kan ha funnits unika omständigheter under byggnadens livstid som 

inte tagits hänsyn till i simuleringarna och som påverkat mögelpåväxten 

i vindkonstruktionen (t.ex. plötsliga läckage, reparationer m.m.) 

• Bristande information kring byggnadsmaterialen samt egenskaper hos 

kutterspån har varit aktuellt under denna studie. 

• Kalkyleringar i WUFI sker endimensionellt, vilket är en förenkling av 

fuktens beteende i en tredimensionell verklighet. För just 

takkonstruktioner är det flera byggnadsdetaljer som kanter och vrån, 

eventuella kattvindar, köldbryggor m.m. som förbises. Dessa aspekter 

kan vara relevanta faktorer för hur beteendet för mikrobiell påväxt ser ut 

i konstruktionerna. 

• Klimatdata som har använts för klimatfilen i denna studie har varit av 

varierande kvalité. Dessutom har förenklingar gjorts i samband med att 

skapa klimatfilen (se kapitel 3.6). Detta kan vara en faktor till 

avvikelserna, men har troligen inte påverkat till så stora avvikelser 

enligt resultaten i kapitel 4, då värdena hos samtliga klimatdata varit 

rimliga. 

• Byggnadsmaterial i verkligheten kan ha varit tillräckligt smutsiga 

(gynnsamt för mikrobiell påväxt enligt kapitel 2.3) för att skilja sig från 

simuleringar i WUFI där materialen är ”renare” då dess egenskaper 

möjligen är framtagna från laborationer där materialen inte blir lika 

utsatta för smuts. 

5.3 Sammanställda klimatdata 

Klimatfilen som har skapats inför simuleringarna i WUFI har grundat sig på 

klimatdata hämtat från SMHI, vilket har varit av varierande kvalité. Dessutom 

har förenklingar gjorts i samband med att skapa klimatfilen (se kapitel 3.6). 

Detta påverkar undersökningen av mögelrisk i konstruktionerna, men har 

troligen inte påverkat till att simuleringarnas mögelindex skiljer sig så mycket 

med mätningarna enligt resultaten i kapitel 4, då värdena hos samtliga 

klimatdata varit rimliga.  

 

Det är dock svårt att säga hur pass representativ klimatfilen är för hur klimatet 

såg ut i Malmberget åren 1961 – 2012 till följd av de stora skillnaderna. För 
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att detta skall kunna undersökas utan att ta hänsyn till de stora skillnaderna i 

mögelindex bör parameterstudier bland klimatdata utföras (där värdena på de 

olika väderelementen varierar). Detta kan medföra en ännu mer omfattande 

analys. 

 

Efter undersökningar i SMHI:s klimatdatabas för öppna data ser man att data 

för de senare åren är mycket mer pålitliga och dokumenteras mer regelbundet i 

jämförelse med tidigare år. Därför är det bra att vid historisk granskning av 

klimatdata kunna specificera studier på senare år då dessa klimatdata har varit 

bättre granskade och dokumenterade. 

 

Att simulera ett snötäcke på takkonstruktionerna var utmanande då 

information kring egenskaper hos snö som värmekonduktivitet och densitet, 

tjocklek ovanpå tak m.m. som är effektiva för byggnadsfysikaliska bruk i 

norra Sverige har varit bristande. 
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6 Slutsats 
 

 

I detta kapitel dras slutsatser genom att besvara på rapportens 

problemformulering. Rapportens slutsatser baseras på 

diskussionen i föregående kapitel. 
 

 

1. Vad måste göras för att få så realistiska simuleringar på vindkonstruktioner 

som möjligt? 

 

För att få en konstruktionsuppsättning i WUFI som närmast efterliknar 

verkligheten bör en väldigt inriktad studie på egenskaperna av konstruktionens 

material och konstruktionsuppsättning göras i enlighet med de kriterier som 

WUFI ställer. Att skapa användardefinierade material bör göras i största 

möjliga mån, ifall mycket och bra information om materialen finns 

tillgängliga. Väl analyserade och effektiva metoder för att simulera diverse 

konstruktionslösningar (t.ex. ventilation), väderförhållanden (t.ex. snö på tak) 

och brister i konstruktionen (t.ex. fuktläckage inifrån genom konstruktionen) 

skall därefter appliceras. 

 

Det kalla utrymmet i kallvindar sätts som ett luftlager utan fuktkapacitet i 

WUFI, med två tunnare luftlager med fuktkapacitet för att simulera kondens 

på ytorna intill luftspalten. Börjar fuktkalkyleringarna i WUFI krångla hjälper 

det med att öka tjockleken på luftlagren med fuktkapacitet. 

 

För insamling av klimatdata inför simuleringarna för historisk granskning 

rekommenderas att data från senare år används då dessa klimatdata är mycket 

mer koncisa, pålitliga och har överlag bättre kvalité. 

 

Ifall simuleringarna kontrolleras med riktiga mätningar bör man ta hänsyn till 

diverse säkerhetsfaktorer som möjligen ingår i uträkningarna, t.ex. 

säkerhetsfaktorn vid uträkning av ett MRD-index. Dessa faktorer är inte 

representativa för verkligheten, utan är användbara vid dimensionerande 

kalkyleringar. 

 

2. Hur realistiska är simuleringarna? 

 

Det finns inga simulerade vindkonstruktioner som stämmer överens eller 

förhåller sig till mätningarna. Det finns dock ett fåtal vindar som delvis 

stämmer överens eller delvis förhåller sig till mätningarna. De simulerade 

kallvindarna är däremot mer utsatta av mögelpåväxt och takstolarna i 

konstruktionerna är i regel mer utsatta än övriga konstruktionen, vilket är 

motsatsen till vad mätningarna säger. 
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Parameterstudierna kring ökad fuktighetsklass inomhus är den enda 

parameterstudien som stämmer överens beteendemässigt med hur 

vindkonstruktionerna bör reagera i verkligheten, där fuktighetsklassen 

inomhus är den enda parametern som ställs in i WUFI direkt. Ökad 

luftomsättning i kallvindarna och tillägg av snö på taket har ibland gett rimliga 

resultat. Ökat fuktläckage inifrån ut i konstruktionen har gett ett varierande 

resultat som några gånger varit rimliga. 

 

Anledningen till varför simuleringarna skiljer sig så mycket med mätningarna 

kan vara p.g.a. flera olika saker som tillsammans bygger upp till de stora 

avvikelserna. De förmodligen främsta anledningarna till avvikelserna är 

metoden för att simulera fuktläckage inifrån samt komplikationerna under 

simuleringarnas gång i WUFI (se kapitel 4.12). 

 

3. Har insamlade klimatdata inför simuleringarna varit rimliga inför 

undersökningen? 

 

Det är svårt att dra en slutsats kring hur rimliga de insamlade klimatdata har 

varit inför simuleringarna då simuleringarnas resultat har skiljt sig för mycket 

från mätningarna. Det finns dock förbättringsmöjligheter via mer inriktade 

studier när det kommer till att simulera snö på takkonstruktioner och skapa 

klimatfiler. 
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7 Förslag på fortsatta studier 
 

 

I detta kapitel nämns förslag på inriktningar som kompletterar 

andra studier likt denna och bör ses över under framtida 

arbeten. 
 

 

Genom att utvärdera metoden som användes i denna studie för att simulera 

fuktläckage inifrån och ut i en konstruktion och jämföra detta med andra 

metoder kan bättre insikt och kunskap tillgodoses för mer precisa, framtida 

simuleringar med WUFI.  

 

För att få en bättre insikt i hur simulering av ventilation i vindar och luftspalter 

har för effekt på byggnadsdelar i WUFI bör mer ingående studier göras kring 

just det ämnet. 

 

För att undersöka hur pass representativ en klimatfil kan vara för olika 

mätningar bör parameterstudier bland klimatdata utföras (där värdena på de 

olika väderelementen varierar). Detta kan medföra en ännu mer omfattande 

analys. 

 

Det har varit svårt att simulera ett snötäcke på vindkonstruktioner då 

representativa värden för dess egenskaper har varit svåra att hitta. Exempel på 

representativa värden är hur tjockt snölager brukar det vara på tak beroende på 

lutning, vilken densitet och värmekonduktivitet för snö är representativt för 

simuleringar i WUFI, är dessa egenskaper representativa för de norra delarna 

av Sverige? 

 

Att skapa användardefinierade material i WUFI öppnar upp möjligheten för 

detaljerade och ypperligt lämpliga val av byggnadsmaterial i WUFI. Detta kan 

även vara en negativ aspekt om information kring ett specifikt materials 

egenskaper är bristande. Kutterspån har varit ett material som varit relativt 

svårt att hitta övergripande och detaljerad information om gällande dess 

egenskaper. Studier inriktade på kutterspån och dess egenskaper kan öppna 

upp möjligheter för tillämpning i WUFI. 
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9 Appendix A – Luftomsättningar i vindar 

Parameterstudier gällande ventilation i vind utfördes inte på parallelltaken. För 

vind 1 sattes en fast luftomsättningskälla med 30 oms/h in i luftspalten. För 

vind 14 sattes en fast luftomsättningskälla in på 100 oms/h i yttersta 

luftspalten samt en med 30 oms/h i andra luftspalten. 

 

Enligt Ingelsson och Olsson (2013) definieras traditionella kallvindar med 

ventilation 2 oms/h samt oventilerade vid 0,1 oms/h. 

 

Efter granskning i rapporten av Arfvidsson et al. (2013) kommer följande 

värden att sättas på respektive kallvind i rapporten: 

• Vind 2, 3, 4, 7, 10 och 12 är ventilerade med 1,5 – 2 oms/h. 

• Vind 6 och 9 har begränsad ventilation med 0,7 – 1,2 oms/h. 

• Vind 5 har minimal ventilation med 0,1 – 0,5 oms/h. 

 

Samtliga uträkningarna sker med metod enligt Ingelsson och Olsson (2013). 

 

Volymberäkning på 1 meter vind: 

b ≈ 7,2 m (vanliga tak) respektive 10 m (låglutande tak) 

h ≈ 3 m (vanliga tak) respektive 1,5 m (låglutande tak) 

d = 1 m 

 

𝑉𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡 = 1 ∙
7,2 ∙ 3

2
= 10,8 𝑚3 

 

𝑉𝑙å𝑔𝑡 = 1 ∙
10 ∙ 1,5

2
= 7,5 𝑚3 

 

Därefter kommer luftflödesberäkningar: 

𝑄 = 𝑛 ∙ 𝑉  
 

Vind 5: 

𝑜𝑚𝑠 = 0,1 ↔ 𝑄1 = 0,1 ∙ 10,8 = 1,08 𝑚3 ℎ⁄   

𝑜𝑚𝑠 = 0,5 ↔ 𝑄2 = 0,5 ∙ 10,8 = 5,4 𝑚3 ℎ⁄   

 

Vind 6 och 9: 

𝑜𝑚𝑠 = 0,7 ↔ 𝑄1 = 0,7 ∙ 10,8 = 7,56 𝑚3 ℎ⁄   

𝑜𝑚𝑠 = 1,2 ↔ 𝑄2 = 1,2 ∙ 10,8 = 12,96 𝑚3 ℎ⁄   
 

Vind 12:   

𝑜𝑚𝑠 = 1,5 ↔ 𝑄1 = 1,5 ∙ 7,5 = 11,25 𝑚3 ℎ⁄   

𝑜𝑚𝑠 = 2,0 ↔ 𝑄2 = 2,0 ∙ 7,5 = 15 𝑚3 ℎ⁄   
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Resterande vindkonstruktioner:  

𝑜𝑚𝑠 = 1,5 ↔ 𝑄1 = 1,5 ∙ 10,8 = 16,2 𝑚3 ℎ⁄   

𝑜𝑚𝑠 = 2,0 ↔ 𝑄2 = 2,0 ∙ 10,8 = 21,6 𝑚3 ℎ⁄   

Höjden på kallvindarna ackumuleras till simuleringarna i WUFI, d.v.s. 0,15 m. 

𝑉𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡 = 1 ∙ 0,15 ∙ 7,2 = 1,08 𝑚3 

𝑉𝑙å𝑔𝑡 = 1 ∙ 0,15 ∙ 10 = 1,5 𝑚3  

 

Med luftflödesberäkningarna räknas nu ut nya luftomsättningsvärden för 

inmatning i WUFI: 

𝑛 =
𝑄

𝑉
 

 

Vind 5:  

 

𝑛1 =
1,08

1,08
= 1 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  

 

𝑛2 =
5,4

1,08
=  5 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  

 

Vind 6 och 9:  

 

𝑛1 =
7,56

1,08
= 7 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  

 

𝑛2 =
12,96

1,08
= 12 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  

 

Vind 12:  

 

𝑛1 =
11,25

1,5
= 7,5 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  

 

𝑛2 =
15

1,5
= 10 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  

 

Resterande vindkonstruktioner: 

 

𝑛1 =
16,2

1,08
= 15 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  
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𝑛2 =
21,6

1,08
= 20 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  
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10 Appendix B – Läckage genom ångspärr 

Först räknas totala tryckdifferensen ut som består av termiskt tryck, vindtryck 

samt mekanisk ventilation, där den mekaniska ventilationen sätts till noll. 

Denna skulle annars p.g.a. det svaga undertrycket i bostaden hindra 

fukttransporten ut i konstruktionen. Följande formler och ekvationer kommer 

från Nevander och Elmarsson (1994). 

 

Δ𝑝𝑡𝑜𝑡 =  Δ𝑝𝑣𝑖𝑛𝑑 +  Δ𝑝𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 
 

Vindtrycket räknas ut med följande ekvation: 

Δ𝑝𝑣𝑖𝑛𝑑 = (𝜇𝑒 − 𝜇𝑖)
𝜌

2
𝑢2 

, där: 

𝜇𝑖 [-] – invändig formfaktor  

𝜇𝑒 [-] – utvändig formfaktor 

𝜌 [kg/m3] – luftens densitet 

𝑢 [m/s] – medelhastighet för vind 

 

𝜇𝑖 =  −0,30  

𝜇𝑒 =  −0,50  
 

Från skapad klimatfil för denna studie är medeltemperaturen ute -1,14 ℃. 

ρ vid 0 ℃ är 1,2906 kg/m3 (Nevander & Elmarsson 1994). Detta ger: 

 

𝜌(−1,14 ℃) = 1,2906 ∙
273,15

272,01
≈ 1,296 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 

Från skapad klimatfil för denna studie är medelvärdet för vindhastigheten 𝑢 = 

3,63 m/s. 

 

Δ𝑝𝑣𝑖𝑛𝑑 = (−0,5 + 0,3)
1,296

2
3,632 ≈  −1,708 𝑃𝑎 

 

, där negativt vindtryck innebär att luft sugs upp i konstruktionen. 
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Det termiska trycket räknas ut med följande ekvation: 

Δ𝑝𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 = 9,81(𝜌(𝑇𝑢𝑡𝑒) −  𝜌(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒))ℎ  

, där: 

𝜌 [kg/m3] – luftens densitet 

𝑇𝑢𝑡𝑒 [℃] – utetemperatur 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 [℃] – innetemperatur 

ℎ [m] – byggnadens höjd 

𝑇𝑢𝑡𝑒 = -1,14 ℃ och 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = 19 ℃ (inmatat parametervärde i WUFI). 

 

Höjden på byggnaderna med kallvind och parallelltak antas vara 6 m. På hus 

med låglutande tak antas höjden vara 4,5 m. 

Värdet på byggnadens höjd ℎ antas vara halverad p.g.a. jämnt fördelat 

läckage, d.v.s. 3 m respektive 2,25 m. 

 

Vid RF 50 % gäller följande interpoleringar på luftens densitet: 

 

𝜌(−1,14℃) = 1,3405 + 
8,86

10
(1,2906 − 1,3405) ≈ 1,2963 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 

𝜌(19℃) = 1,2436 + 
9

10
(1,1987 − 1,2436) ≈ 1,2032 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 

Δ𝑝𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘,𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡 = 9,81(1,2963 − 1,2032) ∙ 3 ≈ 2,74 𝑃𝑎 

Δ𝑝𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘,𝑙å𝑔𝑡 = 9,81(1,2963 − 1,2032) ∙ 2,25 ≈ 2,055 𝑃𝑎 

 

Totala tryckdifferensen blir: 

Δ𝑝𝑡𝑜𝑡,𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡 =  1,708 + 2,74 ≈ 4,45 𝑃𝑎 

Δ𝑝𝑡𝑜𝑡,𝑙å𝑔𝑡 =  1,708 + 2,055 ≈ 3,76 𝑃𝑎  

 

Luftflöden räknas ut med följande ekvation: 

𝑅 = 𝑅50 (
Δ𝑝𝑡𝑜𝑡

50
)

𝛽

 

 

, där 𝑅50 är luftflödet vid 50 Pa och 𝛽 = 0,7 som är en reduceringsexponent. 

 

För parameterstudien på ökat fuktläckage inifrån kommer värdet på 𝑅50 att 

öka: 

Vind 1 - 𝑅50 = 0,5 → 1 → 2  (tre värden testas för att kontrollera otätheten) 

Vind 2, 4 och 12 - 𝑅50 = 1 → 2  

Resterande vindkonstruktioner - 𝑅50 = 0,5 → 1  
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Därefter räknas luftomsättningar ut som matas in i WUFI, baserat på 

luftflödena: 

 

𝑛 =
𝑅

𝑑
∙

3600

1000
 

 

Luftomsättningens djup i konstruktionerna 𝑑 är följande: 

𝑑 = 0,140 m för vind 4. 

𝑑 = 0,100 m för vind 14. 

𝑑 = 0,150 m för resterande vindkonstruktioner. 

 
Tabell 10.1 Uträknade luftomsättningsvärden för respektive vindkonstruktion 

  R50 Luftflöden Luftomsättning 

  [𝑙/𝑠𝑚2] [𝑙/𝑠𝑚2] [𝑜𝑚𝑠/ℎ] 

Vind 1 0,5 0,0919 2,2056  

  1 0,1839 4,4112  

  2 0,3678 8,8272  

Vind 2 1 0,1839 4,414  

  2 0,3678 8,8272  

Vind 3 0,5 0,0919 2,2056  

  1 0,1839 4,4112  

Vind 4 1 0,1839 4,7289  

  2 0,3678 9,4577  

Vind 5 0,5 0,0919 2,2056  

  1 0,1839 4,4112  

Vind 6 0,5 0,0919 2,2056  

  1 0,1839 4,4112  

Vind 7 0,5 0,0919 2,2056  

  1 0,1839 4,4112  

Vind 9 0,5 0,0919 2,2056  

  1 0,1839  4,4112 

Vind 10 0,5 0,0919 2,2056  

  1 0,1839 4,4112  

Vind 12 1 0,1634 3,922  

  2 0,3269 7,8456  

Vind 14 0,5 0,0919 3,3084  

  1 0,1839 6,6168  
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För parameterstudien kring fuktläckage oberoende av vindtryck tar man 

hänsyn till att representativa värden för formfaktorerna hos de branta taken ger 

ett värde på läckaget någonstans mellan de ovan uträknade läckagen (med 

vindtryck) och läckage oberoende av vindtrycket då dess formfaktorer 

eliminerar varandra, d.v.s.: 

∆𝑝𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 < ∆𝑝𝑡𝑜𝑡 < ∆𝑝𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘 + ∆𝑝𝑣𝑖𝑛𝑑 
 

Detta testas på vind 3 och 6 med Δ𝑝𝑡𝑜𝑡 = 2,74 𝑃𝑎: 

 
Tabell 10.2 Uträknade luftomsättningsvärden för vind 3 och 6, oberoende av vindtryck  

  R50 Luftflöden Luftomsättning 

  [𝑙/𝑠𝑚2] [𝑙/𝑠𝑚2] [𝑜𝑚𝑠/ℎ] 

Vind 3 0,5 0,0655  1,572  

  1  0,131 3,144  

Vind 6 0,5 0,0655  1,572  

  1  0,131 3,144  
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11 Appendix C – Mögelindex från simuleringar (ej 
avrundade) och mätningar 

Tabell 11.1 Mögelindex från simuleringar och mätningar på vind 1 

Hus 1 

 

Vind-ID 

Takstol 

 

Index 

Träfiberskiva 

 

Index 

Mögelprovsresultat 4 4 

01.01 0,0011824 1,39141782 

01.02 0,0008153 1,87978487 

01.03 0,0002337 1,64732251 

01.04 0,0023332 0,48755024 

01.05 0,0013886 0,53479396 

01.06 0 0,48063989 

01.07 0,0012012 1,33644118 

01.08 0,0008343 1,85103666 

01.09 0,0003827 1,66603424 

01.10 0,0023900 0,48399764 

01.11 0,0014409 0,53478402 

01.12 0 0,48067271 

 
Tabell 11.2 Mögelindex från simuleringar och mätningar på vind 2 

Hus 2 

 

Vind-ID 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Tjärpapp 

 

Index 

Mögelprovsresultat 2 4 0 

02.01 0,12009964 0,01131784 0,0722267 

02.02 0,23133621 0,012528 0,07125168 

02.03 0,12559415 0,00732101 0,04424316 

02.04 0,13565845 0,01131078 0,07223327 

02.05 0,1324117 0,01372092 0,0919496 

02.06 0,23348886 0,00788591 0,04329303 

02.07 0,26216219 0,01233164 0,07140897 

02.08 0,24673306 0,01510977 0,09002749 

02.09 0,13883361 0,00731595 0,04425261 

02.10 0,1749465 0,00614812 0,06220326 

02.11 0,14451469 0,01371292 0,09207596 

02.12 0,26250173 0,00779891 0,04353198 

02.13 0,25372407 0,01011395 0,08596421 

02.14 0,27481352 0,01473264 0,08937128 

02.15 0,14992142 0,00932329 0,06332941 

02.16 0,27778557 0,00988844 0,06157633 
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Tabell 11.3 Mögelindex från simuleringar och mätningar på vind 3 

Hus 3 

 

Vind-ID 

Bärläkt 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Mögelprovsresultat 1 2 3 

03.01 0,78374839 0,68339649 0,01257656 

03.02 0,24147853 0,23258338 0,01729205 

03.03 0,78423686 0,68171873 0,01137335 

03.04 0,81726241 0,71557659 0,01493044 

03.05 0,23887246 0,22963177 0,01266794 

03.06 0,27413854 0,2705924 0,01692791 

03.07 0,81755396 0,71377652 0,0113643 

03.08 0,27147288 0,26757563 0,01246372 

03.09 0,78374839 0,68339649 0,01257656 

03.10 0,24239176 0,23362328 0,01597506 

03.11 0,78401693 0,68267739 0,01149551 

03.12 0,81706873 0,71611215 0,0134806 

03.13 0,24028586 0,23122999 0,01328088 

03.14 0,27506552 0,27164529 0,01552988 

03.15 0,81743074 0,71479297 0,01147139 

03.16 0,27292134 0,2692132 0,01296459 

 
Tabell 11.4 Mögelindex från simuleringar och mätningar på vind 4 

Hus 4 

 

Vind-ID 

Bjälklag 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Mögelprovsresultat 3 3 

04.01 0,00758616 0,14632518 

04.02 0,0082652 0,0220506 

04.03 0,00414943 0,14896311 

04.04 0,00748558 0,1771654 

04.05 0,00451932 0,02038368 

04.06 0,00794067 0,03555168 

04.07 0,00409624 0,17597295 

04.08 0,00442975 0,03328383 
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Tabell 11.5 Mögelindex från simuleringar och mätningar på vind 5 

Hus 5 

 

Vind-ID 

Bärläkt 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Mögelprovsresultat 4 3 4 

05.01 0,7039875 0,52825651 0,27152724 

05.02 0,17981967 0,09471752 0,01370972 

05.03 0,89395999 0,63298713 0,32553405 

05.04 0,09043501 0,05490891 0,00555187 

05.05 0,21196841 0,14774848 0,99867538 

05.06 0,18525063 0,11644135 0,00110741 

05.07 0,02771767 0,02021224 0 

05.08 0,21127081 0,18143353 0,44460826 

05.09 0,11715139 0,07534409 0,0107856 

05.10 0,21478999 0,14717812 0,40710747 

05.11 0,1508452 0,08812356 1,06016355 

05.12 0,03329473 0,02535048 0 

05.13 0,2102911 0,18010101 0,13215287 

05.14 0,0477421 0,03884667 0,5441102 

05.15 0,15015265 0,08671448 0,43803445 

05.16 0,04622199 0,03748943 0,18562592 
 

Tabell 11.6 Mögelindex från simuleringar och mätningar på vind 6 

Hus 6 

 

Vind-ID 

Råspont 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Mögelprovsresultat 4 2 1 

06.01 0,02727645 0,03195352 0,01986177 

06.02 0,04806303 0,04140952 0,02362036 

06.03 0,03856345 0,04355498 0,02553086 

06.04 0,03924608 0,05289519 0,03558448 

06.05 0,06822459 0,05890222 0,02800162 

06.06 0,09514616 0,10195532 0,05364752 

06.07 0,04606519 0,05611061 0,03946157 

06.08 0,10471964 0,10990652 0,06931715 

06.09 0,01941884 0,02941086 0,01555003 

06.10 0,039004 0,03314912 0,02066641 

06.11 0,03403581 0,03832966 0,02328164 

06.12 0,03514412 0,05111143 0,03360948 

06.13 0,05981717 0,05111776 0,02612367 

06.14 0,08979652 0,0968431 0,0433836 

06.15 0,04303608 0,05464228 0,03765522 

06.16 0,09931823 0,10660924 0,06260606 
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Tabell 11.7 Mögelindex från simuleringar och mätningar på vind 7 

Hus 7 

 

Vind-ID 

Bjälklag 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Mögelprovsresultat 4 1 

07.01 0,03679308 0,1537359 

07.02 0,00800208 0,04522985 

07.03 0,00324189 0,09338869 

07.04 0,00329963 0,09900626 

07.05 0,00627883 0,04620169 

07.06 0,00711362 0,05643186 

07.07 0,0031682 0,10432786 

07.08 0,00591474 0,05670893 

07.09 0,0326331 0,15350455 

07.10 0,00761404 0,04519126 

07.11 0,00300685 0,09332208 

07.12 0,00302742 0,09894583 

07.13 0,00602365 0,04616104 

07.14 0,0067433 0,05639263 

07.15 0,00293433 0,10426483 

07.16 0,00563054 0,05666793 
 

Tabell 11.8 Mögelindex från simuleringar och mätningar på vind 9 

Hus 9 

 

Vind-ID 

Råspont 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Mögelprovsresultat 1 3 2 

09.01 0,01895678 0,0297006 0,02721714 

09.02 0,09205908 0,0938794 0,03005654 

09.03 0,02994468 0,03980475 0,01608984 

09.04 0,03161586 0,05300772 0,02714839 

09.05 0,02883754 0,03891561 0,03678379 

09.06 0,10588091 0,11375694 0,01741054 

09.07 0,12986699 0,13549601 0,02937429 

09.08 0,10543713 0,1141844 0,03949174 

09.09 0,03862402 0,05646764 0,01606019 

09.10 0,03835065 0,04893321 0,02277511 

09.11 0,03763835 0,05598236 0,03670956 

09.12 0,1372329 0,14611721 0,01713097 

09.13 0,11858525 0,13225656 0,02351085 

09.14 0,13679588 0,14569866 0,03882692 

09.15 0,04458471 0,06230222 0,02274779 

09.16 0,14444029 0,15832097 0,02332443 
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Tabell 11.9 Mögelindex från simuleringar och mätningar på vind 10 

Hus 10 

 

Vind-ID 

Bärläkt 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Mögelprovsresultat 3 2 2 

10.01 0,09946162 0,08049463 0,00779169 

10.02 0,05797008 0,04812126 0,01599057 

10.03 0,11021392 0,08502891 0,00666883 

10.04 0,11631423 0,09505027 0,00769498 

10.05 0,06389001 0,04904127 0,00846524 

10.06 0,09323038 0,07150508 0,01553594 

10.07 0,1224339 0,09861885 0,00659833 

10.08 0,09633805 0,07343528 0,00828787 

10.09 0,09953392 0,08036754 0,0078153 

10.10 0,05783225 0,04814765 0,01602686 

10.11 0,10879748 0,08511719 0,00669526 

10.12 0,1163174 0,09504562 0,00771884 

10.13 0,0637567 0,04906815 0,00850286 

10.14 0,09306345 0,0713146 0,01557572 

10.15 0,12244322 0,09868209 0,00662492 

10.16 0,09610845 0,07324624 0,00832343 
 

Tabell 11.10 Mögelindex från simuleringar och mätningar på vind 12 

Hus 12 

 

Vind-ID 

Råspont 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Bjälklag 

 

Index 

Mögelprovsresultat 1 2 4 

12.01 0,09309665 0,09283605 0,00100114 

12.02 0,16031397 0,1607183 0,00140143 

12.03 0,1053596 0,10364275 0,00061608 

12.04 0,09421847 0,09321398 0,0009987 

12.05 0,3330098 0,13503474 0,00135852 

12.06 0,16791862 0,16419504 0,00039201 

12.07 0,16148087 0,16380641 0,00134138 

12.08 0,21690956 0,23065052 0,00206709 

12.09 0,10434105 0,10170942 0,0006131 

12.10 0,73609838 0,23167796 0,00825011 

12.11 0,17189433 0,13190053 0,0013502 

12.12 0,17448332 0,1703967 0,00044473 

12.13 0,28839829 0,26562205 0,01095454 

12.14 0,21081914 0,21246786 0,00198404 

12.15 1,89609108 3,61419818 0,00866821 

12.16 0,23926934 0,26633138 0,0119813 
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Tabell 11.11 Mögelindex från simuleringar och mätningar på vind 14 

Hus 14 

 

Vind-ID 

Råspont 

 

Index 

Takstol 

 

Index 

Mögelprovsresultat 4 4 

14.01 0,12137685 0,00160803 

14.02 0,19261321 0,00697004 

14.03 0,03105751 0,0084756 

14.04 0,18775059 0,02741338 

14.05 0,12041557 0,00160845 

14.06 0,19287307 0,0053477 

14.07 0,03107017 0,00705617 

14.08 0,18801355 0,02515586 

 


