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Sammanfattning 
För att kunna bygga miljövänliga hus, med tjock isolering och träregelstomme, är det en 

förutsättning att husen byggs fuktsäkra. I denna rapport undersöks risken för mögelpåväxt i 

ett parallelltak beläget i Lund, Stockholm, Borlänge och Luleå. Den del av parallelltaket som 

uppsatsen fokuserar på är takbalkarna. Studien omfattar en undersökning av om en variabel 

ångbroms kan användas för att reducera risken i ett parallelltak. En variabel ångbroms är en 

ångbroms som öppnar upp sig när den relativa fuktigheten är hög. Den relativa fuktigheten är 

generellt sett högst under årets varma månader. På så sätt kan konstruktionen torka ut på 

insidan. 

En undersökning görs också för huruvida ett typiskt parallelltak klarar av de fuktbelastningar 

som vanligtvis förekommer utan att angripas av mögelpåväxt. Rapporten redovisar även hur 

olika parametrar påverkar risken för mögelpåväxt. 

För att undersöka detta har simuleringar gjorts i datorprogrammet Wufi. I simuleringarna har 

ett flertal parametrar varierats för att ta reda på deras inverkan på fuktsäkerheten. Detta då 

simuleringarna har flertalet osäkerheter, samtidigt som en blick ges över vilka parametrar som 

är kritiska. Med hjälp av resultaten från simuleringarna har risken för mögelpåväxt beräknats 

med MRD-modellen. MRD-modellen är en dimensionerande metod för att beräkna risken för 

mögelpåväxt. Den baseras på den kritiska tiden ett material vistas i en miljö där mögel kan 

växa under gynnsamma former. Simuleringarna visar att den variabla ångbromsen enbart 

minskar risken för mögelpåväxt i de fall där mögelproblem ändå kommer att uppstå. De 

parametrar som är generellt är mest kritiska med avseende på risk för mögelpåväxt är 

följande: 

 Regninträngning i råspont eller luftspaltbildande skiva

 Ångtäthet för luftspaltbildande skiva

 Takets yttre kulör

 Takets ventilation

 Läckage genom ångspärren i kombination med en ångtät luftspaltbildande skiva

Simuleringarna visar även att klimatet är av stor betydelse. Mögelrisken förändras mycket för 

de olika orterna. Risken är störst i Lund, i Luleå och Stockholm är risken ungefär lika stor och i 

Borlänge är risken lägst. Olika parametrars betydelse kan förändras något baserat på vilken 

ort huset är beläget i.  

Ett tak av det basfall som gjorts, med de mest realistiska antagandena, klarar sig från 

mögelpåväxt i samtliga orter. I framför allt Lund är dock marginalen liten och förändring av en 

enstaka parameter som kulör eller regninträngning kan medföra problem. 
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Abstract 
Today, it is important that the houses that are built are environment-friendly. Houses that are 

environmental friendly has often thick insulation and a framework in wood. To be able to do 

that, it is important to avoid mould growth.  In this report, the risk of mould growth will be 

examined in a ventilated roof, situated in Lund, Stockholm, Borlänge and Luleå. The part of 

the roof that will be examined in this report is the roof beams. The study will examine if the 

risk of mould growth can be reduced with a smart vapour retarder. A smart vapour retarder 

absorbs the moisture in the air and opens up. The relative humidity is in general higher on the 

warm months. That means that the smart vapour retarder opens up in the summer, which 

allows the roof to dry on the inside. When the relative humidity is low on the inside, the smart 

vapour retarder works as a regular vapour retarder.  

A study of whether a typical ventilated roof will be affected of problems with mould growth 

in these four towns will also be done. The report will also handle the most critical parameters 

that are affecting the risk of mould growth. 

To examine this, simulations has been done in the computer program WUFI. In the 

simulations, one or several parameters has been varied at the same time. This is done because 

of the uncertainties that are in the simulations and also because that gives the information 

about the critical parameters. With the results of the simulations, the risk of mould growth is 

calculated with the MRD-model. The MRD-Model is a method to design a construction to avoid 

mould growth. The model is based on the critical time a material is exposed to a climate where 

mould can grow. The simulations show that the smart vapour retarder only can reduce the 

risk in cases when problems will occur anyway. The critical parameters, regarding risk of mould 

growth are in general: 

 The amount of rain that is leaking in through the roof membrane or to the Masonite

board

 The vapour tightness of the board, creating the air gap

 The colour of the roof

 The amount of air changes in the air gap

 The leakage trough the vapour retarder in combination with a steam tight board.

The simulations also shows that the location of the building has a big impact on the risk of 

mould growth. The risk is highest in Lund, lowest in Borlänge and somewhere between in 

Stockholm and Luleå. The effect of a parameter can vary based on the location.  

The original case will not be affected by mould growth in any of the examined locations. In 

Lund especially, the margin is small. A change of a single parameter like the amount of rain 

leaking in, or the colour of the roof can cause problems with mould growth. 
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Förord 
Detta examensarbete är en masteruppsats skriven på civilingenjörsprogrammet inom väg- 

och vattenbyggnad på Avdelningen för Byggnadsfysik på Lunds Tekniska Högskola. Arbetet är 

skrivet som utbildningens avslutande moment och omfattar 30 högskolepoäng. Arbetet 

undersöker fuktsäkerheten för parallelltak och är baserat på teoretiska simuleringar i 

datorprogrammet Wufi.  

Jag vill tacka min handledare, Petter Wallentén, som har agerat stöd och bidragit med 

erfarenhet under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till Sweco AB i Halmstad, med Rolf 

Andersson i spetsen, för hjälp med ritningar och inspiration. De småhustillverkare som har 

svarat på frågor ska också ha tack för sin hjälp. 

 

Lund, juni 2017 

 

Oscar Eriksson 
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1 Inledning 
På grund av en kritisk klimatsituation har Sverige formulerat ett antal miljömål. Det miljömål 

som främst riktar sig mot byggbranschen är ”God bebyggd miljö” (Miljömål, 2017). 

Boverket föreslår att miljömålet God bebyggd miljö ska kompletteras med ett mål om bland 

annat fukt och mögel som lyder att  

”År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det 

säkerställas att: 

 Fukt inte medför problem i inomhusmiljön genom att skapa förutsättningar för mögel 

och bakterier eller emissioner från material. Andelen byggnader med fuktskador av 

betydelse för innemiljön ska år 2020 vara lägre än 5 % av det totala 

byggnadsbeståndet.” 

I rapporten Så mår våra hus, gjord av Boverket år 2009, görs en undersökning av det svenska 

byggnadsbeståndet. Undersökningen visar att ungefär 66 % av det svenska 

byggnadsbeståndet är skadat på något sätt, eller har bristande underhåll. Av Sveriges småhus 

bedöms över 30 % ha ett tak med skador eller bristande underhåll. Kostnaden för att åtgärda 

dessa skador bedöms vara ungefär 35 miljarder kronor (Boverket 2009). 

En produkt vars syfte att bidra till mer fuktsäkra byggnader är den variabla ångbromsen, bland 

annat tillverkas av Isover Saint-Gobain. Syftet med en variabel ångbroms är att klimatskalet 

tillåts torka ut invändigt under sommarmånaderna (Isover 2017). 

I samarbete med Sweco i Halmstad kommer detta examensarbete undersöka risken för 

mögelpåväxt i parallelltak. Detta kommer att göras ur ett teoretiskt perspektiv med 

simuleringar i datorprogrammet Wufi. Samtidigt kommer undersökning över hur tak byggs 

göras, så att arbetet når en så hög relevans som möjligt. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att, med beräkningar, undersöka vad som påverkar takens 

fuktsäkerhet och hur tak kan byggas på ett fuktsäkert sätt. Detta har lett till följande 

frågeställningar: 

 Vilka parametrar påverkar risken för mögelpåväxt hos parallelltak och hur mycket? 

 Är de hus som normalt byggs säkra ur ett fukttekniskt perspektiv? 

 Kan variabla ångbromsar minska risken för mögelpåväxt i parallelltak? 

1.2 Avgränsningar 
Arbetet har av praktiska skäl tvingats att avgränsas och därför är det flera aspekter som inte 

har studerats. I detta examensarbete har bara en teoretisk undersökning gjorts. Rapporten 

syftar även enbart till att bedöma risken för fuktskador i takbalkarna. Risken bedöms vara 

störst på deras utsida, varför simuleringarna enbart görs i denna punkt. Simuleringarna är 

endast gjorda för fyra svenska orter med nio konsekutiva år och täcker därför inte landets 

geografiska variationer, eller den naturliga variationen för olika år fullständigt. Endast en 

variabel ångbroms har använts i simuleringarna, vilket gör att resultaten inte är fullständiga 
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för samtliga variabla ångbromsar. I studien har inte känsliga detaljer i exempelvis anslutningar 

beaktats. Resultaten är enbart framtagna ur ett fukttekniskt perspektiv. Andra faktorer som 

kan vara av intresse som energieffektivitet, ekonomi och estetik är helt utelämnade.  

1.3 Metod 
För att skaffa en tillräcklig kunskap om ämnet har en litteraturstudie gjorts. Denna har till stor 

del handlat om variabla ångbromsar, där information om dessa till stor del har hittats i 

produktblad, men även i ett antal forskningsrapporter. En stor del av litteraturstudien har 

handlat om hur simuleringar i Wufi bör göras och vilka antaganden som är rimliga. Till denna 

del har olika forskningsrapporter och Wufis manual använts. En stor del av studien har också 

handlat om takets olika delar och typiskt beteende för fukt. Till denna del har Fukthandboken 

(Elmarsson & Nevander, 2013) varit till stor hjälp. 

För att skapa en bild av hur nyproducerade parallelltak typiskt sett ser ut har en 

ritningsgranskning utförts. Ritningen som har studerats är för en förskola med parallelltak. 

Kontakt har även tagits med ett antal småhustillverkare för att undersöka hur de bygger 

parallelltak.  

Från de simuleringar som har gjorts i Wufi har temperatur och relativ fuktighet registrerats. 

Denna utdata har sedan bearbetats i MRD-modellen, för att beräkna risken för mögelpåväxt. 

På så sätt har kritiska parametrar för fuktsäkerheten bestämts. De kritiska parametrarna har 

bestämts genom en känslighetsanalys, där parametrarnas samband har undersökts. I 

simuleringarna har även den variabla ångbromsens betydelse utretts.  
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2 Teori 

2.1 Allmänt fukt 
Med fuktigheten i luft avses oftast begreppen ånghalt och relativ fuktighet. Ånghalten är den 

mängd vattenånga som luften bär. Den mängd vattenånga luften har möjlighet att bära beror 

på luftens temperatur. Ju högre temperaturen är, desto mer vattenånga kan luften binda 

innan den blir mättad. Relativ fuktighet beskriver kvoten mellan ånghalten och 

mättnadsånghalten.  

𝑅𝐹 =
𝜈

𝜈𝑠
                         (1) 

Där  

RF= relativ fuktighet  

𝜈 = ånghalt [kg/m3] 

𝜈𝑠= mättnadsånghalt [kg/m3] 

Med fuktigheten i ett material avses relativ fuktighet, fuktkvot eller fukthalt. Med fuktkvot 

avses kvoten mellan det förångningsbara vattnet och materialets torra massa. 

𝑢 =
𝑚𝑤

𝑚
                           (2) 

u= fuktkvot [kg/kg] 

𝑚𝑤= massa förångningsbart vatten [kg] 

m= det torra materialets massa [kg] 

Fukthalten är kvoten mellan det förångningsbara vattnet och materialets totala volym. 

𝑤 =
𝑚𝑤

𝑉
                        (3) 

w= fukthalt [kg m3⁄ ] 

𝑚𝑤= massa förångningsbart vatten [kg] 

V= materialets totala volym [m3] 

2.2 Fukttransport 
Det fuktflöde som medför transporten beskrivs som en produkt mellan en transportkoefficient 

och en drivande potential. Exempel på potentialer som kan driva en fukttransport är ångtryck, 

ånghalt och fukthalt. En fukttransport beskrivs som  

𝑔𝑥 = −𝑘 ∙
𝑑𝜓

𝑑𝑥
                        (4) 

Där 

𝑔𝑥 =fuktflöde i x-led 

𝜓= potential 
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x= längdkoordinat 

k= transportkoefficient 

Fukt transporteras antingen i ång- eller vätskefas. När fukt transporteras i ångfas sker det på 

något av följande sätt: 

 Diffusion

 Fuktkonvektion

 Effusion och termodiffusion – Är former som normalt kan ses som försumbara vid

betraktande ur ett byggtekniskt perspektiv.

Fukttransport i vätskefas sker på något av följande sätt: 

 Tyngdkraft

 Vattenövertryck

 Vindtryck

 Kapillärsugning

Diffusion innebär att vattenmolekyler rör sig i den riktning den där drivande potentialen ha 

lägst koncentration. I hus kan diffusion uppstå av att ånghalten är högre inomhus än utomhus. 

Detta fukttillskott skapar en transport genom klimatskalet. Även byggfukt är ett exempel på 

fukttransport genom diffusion.  

Fuktkonvektion innebär att vatten transporteras med luft som förflyttas. Det som driver ett 

luftflöde är en totaltrycksdifferens. Normala orsaker till att totaltrycksdifferenser uppstår är 

vindtryck, temperaturskillnader och ventilationssystem i obalans. Fuktkonvektion kan 

förekomma i spalter, hål och porösa material. För att motverka fuktkonvektion används ofta 

täta material, som plastfolier. Det läckage som uppstår på grund av otätheter medför dock att 

fuktkonvektion sker via otätheterna. Om luft rör sig från en varm till en kall sida kommer luften 

att kylas av längs vägen. Detta medför att den relativa fuktigheten ökar, vilket i sin tur kan 

orsaka fukttillstånd som ligger över de kritiska eller i värsta fall kondens. Om luft rör sig från 

en kall till en varm sida kommer luften att värmas upp, vilket medför att den relativa 

fuktigheten minskar. 

Det fuktflöde som konvektionen ger upphov till beräknas som 

G = 𝑣 ∙ 𝑞  (5) 

Där 

G=fuktflöde [kg/s] 

𝜈 = ånghalt [𝑘𝑔/𝑚3] 

q=luftflöde [𝑚3 𝑠⁄ ] 

𝑞 = 𝑞50 ∙ (
∆𝑃

50
)0,7  (6) 

𝑞50=läckflöde vid 50 Pa tryckskillnad [𝑚3 𝑠⁄ ]
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Alla material släpper igenom olika mängder vattenånga på grund av diffusion. Detta motstånd 

mäts ofta som ångpermeabilitet,𝛿 [𝑚2 𝑠]⁄ , och ånggenomgångsmotstånd, Z [s/m]. 

Ångpermeabiliteten mäter ett materials genomsläpplighet av vattenånga, orsakat av 

skillnader i ånghalt eller partialtryck. Ånggenomgångsmotståndet mäter ett skikts motstånd 

mot transport av vattenånga på grund av skillnader i exempelvis ånghalt eller partialtryck.  

Sambandet mellan ångpermeabilitet och ånggenomgångsmotstånd lyder  

𝑍 =
𝑋

𝛿
                        (7) 

Där X är materialets tjocklek 

Ett annat vanligt mått på täthet är ett så kallat 𝑆𝑑-värde (m). Detta anger ekvivalent tjocklek 

för motsvarande lager stillastående luft. 

 𝑆𝑑 = 𝛿𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑍𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙                        (8) 

𝛿𝑙𝑢𝑓𝑡 = 25 ∙ 10−6  𝑚2 𝑠⁄  

(Fuktcentrum, 2015) 

Ett annat sätt att mäta täthet är genom kvoten 

𝜇=
𝛿𝑙𝑢𝑓𝑡

𝛿𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
                                           (9) 

(Fuktsäkerhet, 2017) 

Ett fuktflöde är antingen stationärt eller ickestationärt. Skillnaden mellan dessa är att ett 

stationärt flöde är konstant i tiden. När stationärt flöde råder är alltså mängden av den 

tillförda fukten lika med den avgivna. Eftersom byggnadens klimatskal inte har konstanta 

randvillkor kan detta flöde inte bli helt stationärt. Om materialen i klimatskalet har en 

försumbar fuktlagrande förmåga kan dock stationärt tillstånd antas momentant.  För en 

flerskiktskonstruktion med stationärt flöde där flödet är från in- till utsidan kan fuktflödet då 

beskrivas som:                    

g =
𝑣𝑖−𝑣𝑢

Σ𝑍
                     (10) 

Där 

g= fuktflöde [kg/(m2 ∙ s)] 

2.3 Fuktkrav enligt BBR 
Boverkets allmänna krav som ställs ur fuktsynpunkt finns att utläsa i avsnitt (6:51) och lyder: 

”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan 
påverka hygien eller hälsa.”  

För att uppnå dessa krav definieras begreppen kritiskt fukttillstånd och högsta tillåtna 
fukttillstånd. Kritiskt fukttillstånd är det tillstånd där materialets egenskaper och funktion 
inte kan förväntas uppfyllas. För mikrobiell påväxt gäller det kritiska fukttillståndet när 
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påväxt förväntas ske. Det högsta tillåtna fukttillståndet är den högsta tillstånd där fukt inte 
kan förväntas påverka hygien eller hälsa. Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd 
används det kritiska fukttillståndet som referens, där hänsyn även tas till osäkerheter i 
beräkningsmodell, ingångsparametrar eller mätmetoder. Vid bestämning av kritiska 
fukttillstånd ska hänsyn tas till nedsmutsning. Om det kritiska fukttillståndet inte är väl 
dokumenterat får den maximala relativa fuktigheten inte överstiga 75 %.  

I BBR 2014 undantas dock vissa delar av byggnaden där de skriver: 

”Vissa byggnadsdetaljer är placerade så att mikrobiell tillväxt normalt inte kan påverka 
hygien och hälsa och de omfattas inte av kravet på högsta tillåtna fukttillstånd. Exempel är 
väl ventilerade och dränerade fasadbeklädnader och yttertaksbeläggningar, samt 
takutsprång och andra detaljer utanför fasadlivet.”  
(BBR, 2014) 

2.4 Tak 
Tak kan generell delas in i olika kategorier. Ofta benämns tak som varma eller kalla. Ett varmt 

tak innebär att värmeflödet genom takets inner- och ytteryta ungefär är detsamma vid 

stationära förhållanden. Värmet transporteras alltså vinkelrätt genom takets yta. Kalla tak 

karakteriseras av att värmet som kommer inifrån ventileras bort genom en luftspalt. 

Värmeflödet genom yttertaket är således litet. Parallelltak, som i regel har liten ventilation, 

betraktas i regel som varma. Tak över ventilerade vindsutrymmen betraktas snarare som kalla 

(Elmarsson & Nevander 2013).  

Parallelltak innebär i regel ett trätak med parallella inner- och ytterytor. Takets bärande balkar 

går i takets fallriktning. Ett parallelltak kan antingen förekomma som ett helt tak eller som en 

del av en 1½-plansvilla. Innertaket ska skydda mot invändig fukt och yttertaket skydda mot 

regn och smältvatten. Den fukt som ändå tar sig in i takkonstruktionen bör ventileras bort 

genom en luftspalt. Luftspalten är belägen på den kalla sidan av isoleringen och ventilationen 

drivs av vind och termiska skillnader. Den luft som finns i luftspalten värms delvis upp av 

värmet inifrån. En välisolerad takkonstruktion medför således en kallare luftspalt med sämre 

förmåga att lagra fukt (Elmarsson & Nevander, 2013).  
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Ett parallelltak kan vara uppbyggt på följande sätt: 

 

Figur 1 Bild över ett typiskt parallelltak. Det aktuella taket är från Wekalyckans förskola i Halmstad. Ritningen skickad av 
Sweco i Halmstad. 

I detta fall är taket uppbyggt av en utvändig papp, med en underlagspapp under. Under denna 

ligger råsponten. Taket bärs av limträbalkar med en tjocklek på 450 mm. Luftspalten är 45 mm 

tjock, varpå den innesluts av ett lager masonit som luftspaltbildande skiva. Mängden 

mineralull är 400 mm varpå en PE-folie är placerad undertill. En stenullsisolering är placerad 

under PE-folien. Därefter är gipsskivorna fästa i en glespanel, med ett luftlager emellan som 

följd. En förstorad bild visas nedan. 

 

Figur 2 Förstorad bild av samma takkonstruktion som i Figur 1 

Viktiga parametrar är att ångspärren är tät så att fuktkonvektion och -diffusion genom 

takkonstruktionen inte uppstår. Genomföringar är därför en kritisk del av konstruktionen. 
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Luftspalten måste vara tillräckligt stor så att god ventilation kan säkerställas. Av denna 

anledning är det även viktigt att en luftspaltbildande skiva, eller ett annat distansmaterial 

används. Detta då isoleringen inte får minska luftspaltens storlek. För takkonstruktioner med 

avväxlingar är det viktigt att ventilationen inte begränsas av detta. L-formade byggnader är 

ett exempel på när ventilationen kan bli kritiskt låg, då takbalkar under delar av taket kommer 

att gå vinkelrätt mot varandra (Elmarsson & Nevander, 2013). 

2.5 Ångspärr 
Ångspärrens syfte är att förhindra fuktkonvektion och fuktdiffusion. 

Ånggenomgångsmotståndet hos en ångspärr måste vara stort för att den ska klara av detta. 

Det är även viktigt att ångspärren är tät. Om otätheter förekommer kommer luft att kunna 

strömma igenom dessa och på så sätt kan fuktkonvektion uppstå. Ångspärren förhindrar även 

genomblåsning av träkonstruktioner. Detta är viktigt ur en energi- och ventilationssynpunkt. 

Ångspärren placeras på isoleringens varma sida. Om ett skikt på den kalla sidan av isoleringen 

är ångtätt kan detta leda till hög relativ fuktighet och i värsta fall kondens på insidan av skiktet. 

För att plastfolien ska förbli lufttät är det viktigt att det inte finns hål i den. Det finns en risk 

att ångspärren skadas om håltagning behöver göras i taket. För att motverka detta kan ett så 

kallat installationsskikt monteras (Elmarsson & Nevander, 2013).  

2.6 Variabla ångbromsar 

2.6.1 Isover Vario Xtra 

En produkt på den svenska marknaden är Isover Vario Xtra. Denna produkt är en 

polyamidbasserad folie med ett non-woven-förstärkt bärskikt som används i väggar, golv eller 

tak med låg eller normal fuktighet. Enligt Isover fungerar produkten på så sätt att när 

ångspärren utsätts för hög relativ fuktighet absorberar den fukten i sin molekylstruktur. När 

plastfolien tar upp fuktmolekylerna expanderar polyamidskiktet, men bärskiktet har en 

stabiliserande inverkan så att inte formatet ändras. Detta gör att folien öppnar upp sig mot 

den fuktiga sidan, vilket ökar ånggenomsläppligheten. Lufttätheten påverkas dock inte av 

detta eftersom luften inte har någon inverkan på polyamidfolien. Resultatet av denna typ av 

ångbroms fungerar som en vanlig ångbroms på vintern när den relativa fuktigheten inomhus 

är låg. När den relativa fuktigheten inomhus är hög på sommaren öppnar plastfolien upp sig 

så att invändig uttorkning möjliggörs (Isover, 2017).  



9 
 

 

Figur 3 Diffusionsmotstånd som en funktion av relativ fuktighet för Isover Vario Xtra Safe. Bild hämtad från Wufi. 

2.6.2 Pro Clima Intello  

En annan tillverkare av variabla ångbromsar är Pro Clima. En av deras ångbromsar är Intello. 

Denna är gjord i polypropen, med ett membran i polyeten. Tillverkaren hävdar att produkten 

kan användas både till lufttätning och som skydd mot invändig fukt (Pro Clima A, 2017). 

 

Figur 4 Diffusionsmotstånd som en funtion av relativ fuktighet för Pro Clima Intello. Bild hämtad från Wufi 

2.6.3 Pro Clima Intello plus 

Denna modell är en förbättrad version av Pro Clima Intello och innehåller även en non-

woven-förstärkning i polypropen. Den har samma täthetsintervall som Pro Clima Intello. 

Denna ångbroms har dock ett bättre motstånd mot expansion (Pro Clima B, 2017). 

2.6.4 Isocell Airstop Diva Forte 

En annan variabel ångbroms tillverkas av Isocell, även denna ångbroms har funktionen att 

kunna skapa ett lufttätt klimatskal samtidigt som den agerar ångbroms.  
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Figur 5 Diffusionsmotstånd som en funktion av relativ fuktighet. för Isocell Airstop Diva Forte. Bild hämtad från Wufi 

2.7 Studie med variabel ångbroms 
År 1999 publicerde Künzel en rapport där det framgår att variabla ångbromsar med fördel kan 

ersätta ångbromsar med konstant täthet. Studien har gjort för ett oventilerat klimatskal och 

innefattar både beräkningar och undersökningar. Om byggnadens klimatskal innehåller en 

variabel ångbroms kan risken för mögelpåväxt reduceras effektivt. Den största reduktionen 

sker om den variabla ångbromsen monteras i kombination med en invändig gipsskiva. Om en 

invändig spånskiva istället används blir risken något högre, men den är fortfarande lägre än 

om en traditionell plastfolie används. Kortvariga höga värden på fukttillskottet som kan uppstå 

på grund av exempelvis matlagning kommer inte heller att leda till att ångbromsens funktion 

förloras. I rapporten konstateras att den variabla ångbromsen har sålts i mer än 3 miljoner 

kvadratmeter 1997 och mer än 6 miljoner kvadratmeter 1998. Vid denna tidpunkt var 

produkten på väg in på marknaden i USA, Kanada och en rad europeiska länder. (Künzel, 1999). 

2.8 Täthet utan ångbroms 
Enligt mätningar som SP har gjort är inte plastfolien nödvändig för att skapa ett tillräckligt 

lufttätt klimatskal. I mätningar har lufttätheten för konstruktioner med vindtätande skikt och 

gipsskivor konstaterats klara samma goda nivå som med plastfolie. Det är dock viktigt att 

projektering och utförande är fackmässigt utfört. Annars kan lufttätheten bli mycket dålig 

(Ekofiber, 2017). 

2.9 Luftspaltbildande skiva 
På isoleringens kalla sida monteras ofta en luftspaltbildande skiva. Denna håller tillbaka 

isoleringen så att den inte trycks upp till råsponten. Den luftspaltbildande skivan har även 

syftet att agera vindskydd så att inte genomblåsning sker genom isoleringen (Elmarsson & 

Nevander, 2013).  

2.10 Mögel 
Mögel är ett samlingsnamn för olika typer av svampar som växer på och i material och livnär 

sig på lättlösliga ämnen. Några arter missfärgar det material de angriper och har smeknamnet 

missfärgande svampar. En annan typ av svampar är mikrosvampar, som är ett samlingsnamn 
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för mögelsvampar och blånadssvampar. Dessa kan oftast inte iakttas okulärt, till skillnad från 

makrosvampar.  

Svampar växer och förökas normalt genom att de bildar hyfer som sedan växer samman till 

ett mycel. Ur detta bildas sporer och förökningsenheter. Dessa ser olika ut för olika typer av 

svampar. Eftersom det naturligt finns sporer och hyfer i luften går det inte att skydda träet 

mot detta. Dessa är dock inte farliga förrän de börjar gro. En mögelsvamps livscykel beskrivs i 

nedanstående figur (Johansson, 2010). 

Figur 6 Typisk livscykel hos en mögelsvamp. Stadie A symboliserar sporer som sedimenterar på ett material. Stadie B visar hur 
sporerna börjar skapa groddslangar och hyfer. I stadie C börjar ett mycel bildas. Stadie D visar hur mycelet producerar nya 
sporer. Bild från SP. 

För att mögel ska kunna växa krävs fukt, näring, värme och tid. En fuktig miljö är gynnsam för 

att möglet ska växa. En hög relativ fuktighet medför en hög fuktkvot i träet, vilket gör att träet 

riskerar att drabbas av mögelpåväxt. I regel är 75 % den kritiska gränsen för risk för mikrobiell 

påväxt på trä. En lägre relativ fuktighet än så gör att det går att betrakta konstruktionen som 

riskfri ut mögelaspekt. Det temperaturspann de flesta sorterna av mögel normalt sett växer i 

är 0-40 ℃. Tillväxten är som bäst i intervallet 20-25 ℃. En ytterligare faktor som är viktig för 

mögelpåväxt är näring. Olika byggnadsmaterial är olika näringsrika och ett nedsmutsat 

material har i regel större benägenhet att drabbas av mögelpåväxt (Andersson, 2017). 

Material som är hyvlade löper i regel mindre risk att drabbas av mögel jämfört med ohyvlade. 

Behandlade material har i regel hög resistans (Thelandersson, Isaksson & Niklewski, 2014).  
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Konsekvenserna av ett mögelangrepp beror mycket på var det sker och på i vilken omfattning 

det sker. På synliga delar i en konstruktion, som på fasader, vindskivor och fönsterkarmar blir 

konsekvensen främst en estetisk försämring. Om angreppet sker i konstruktionen kan det 

orsaka en försämrad innemiljö. Det är inte bara de missfärgade svamparna som kan orsaka 

problem, utan även mögel som inte kan ses med blotta ögat kan vara farligt. (Johansson, 2010) 

Om mögelpåväxt sker kan det få stor betydelse för människors hälsa. Alla sorters mögel kan 

skapa problem i tillräcklig utsträckning. Vanliga symptom är allergier, astma, trötthet, 

huvudvärk, hudirritationer, rinit och bihåleinflammationer. Ett begrepp som ibland används 

är sjuka hus-sjukan, eller Sick Building Syndrome. Det innebär att farliga ämnen i huset gör att 

de människor som vistas där får besvär med hälsan. Mögel är en av de faktorer som är 

bidragande till sjuka hus. Det finns i dagsläget inte tillräckliga kunskaper om mögels påverkan 

på människans hälsa för att säga exakt hur skadligt det är att bo i ett sjukt hus (Andersson, 

2016).  

Rötsvamp kräver normalt sett en aningen fuktigare miljö för att kunna växa jämfört med 

mögel. Ungefär 85 % brukar vara kritisk relativ fuktighet. Ett undantag är så kallad äkta 

hussvamp. Denna kräver ungefär samma villkor som vanligt mögel för att påväxt ska initieras. 

Den äkta hussvampen bildar ett mycel som kan transportera vatten flera meter. Den kan också 

tillgodo se sig med vatten genom att bryta ned träets cellulosa. Svampen bildar vid 

nedbrytandet av trä oxalsyra, vilket även skadar svampen. Därför krävs tillgång till kalk som 

kan neutralisera syran. Kalk kan finnas i betong och många typer av isolering. Ett problem med 

rötsvamp är att ett angrepp gör att träet kan förlora sin hållfasthet (Andersson, 2014).  

2.11 Wufi 
Wufi är ett datorprogram gjort för att göra beräkningar för värme och fukt i 

byggnadskonstruktioner.  Mjukvaran är framtagen på forskningsinstitutet Fraunhofer. 

Namnet Wufi är en akronym för Wärme Und Feuchte Instationär, vilket helt enkelt betyder 

ickestationär transmission av värme och fukttransport. I Wufi är beräkningarna antingen en- 

eller tvådimensionella (Wufi, 2017 A).  

Programmet baseras på den senaste kunskapen om fuktdiffusion och transport av vätskor i 

material. De randvillkor som behöver ansättas är baserade på klimatdata, som finns för ett 

antal av världens städer. Metoderna som används i Wufi har världen över bevisats vara 

realistiska (Wufi, 2017 B).   

År 1995 konstaterade Künzel att det går att göra samtida värme- och fuktberäkningar, som 

stämmer med det resultat som mätningar av liknande konstruktioner ger (Künzel 1995).  

Det finns ett antal begränsningar med denna typ av datorprogram. När beräkningarna är 

endimensionella negligeras effekten av tvådimensionella faktorer, som köldbryggor. 

Endimensionella beräkningar begränsar även möjligheten att beakta initiala fukttillstånd, i 

exempelvis trä. När simuleringar görs i datorprogram måste okända värden antas. En 

parameter som antalet luftomsättningar i luftspalten styrs av flertalet faktorer och detta värde 

kommer inte att vara konstant. I simuleringarna måste dock ett konstant värde ansättas, vilket 

medför osäkerheter i resultatet. Det invändiga läckaget till träreglarna är också osäkert. I detta 

fall måste också ett värde ansättas (Mundt Petersen, 2015).  
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2.12 MRD 
MRD-modellen är ett verktyg framtaget på Lunds Tekniska Högskola för att bedöma 

fuktsäkerheten i en byggnads klimatskal med avseende på mikrobiell påväxt. MRD står för 

MögelResistensDimensionering. Modellen beaktar sambandet mellan en tidsberoende 

exponering samt egenskaperna hos det material som exponeras. Vid varje tidpunkt utsätts 

materialet för en temperatur och en relativ fuktighet. Indexet bygger på hur dessa samverkar 

och resultatet av beräkningen blir en risk för mögelpåväxt. För en given tidpunkt beräknas 

risken för mögelpåväxt som den ackumulerade risken över aktuell tidsperiod. I MRD-modellen 

antas en tillbakagång av mögelsporerna ske när omständigheterna för mögelpåväxt är 

ogynnsamma. Den ackumulerade dosen kan dock aldrig vara negativ. MRD-modellen kräver 

att data för tid, temperatur och relativ fuktighet finns. Dessa data beräknas i ett annat 

program, exempelvis Wufi. I modellen beräknas en dos, 𝐷(𝑡), som en funktion av tiden. Det 

krav som gäller är att 𝐷(𝑡) < 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡. 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 baseras på vilket material som beaktas. Detta kan 

även uttryckas på följande sätt: 

𝐼𝑀𝑅𝐷(𝑡) =
𝐷(𝑡)

𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡
< 1                    (11) 

(Thelandersson, Isaksson & Niklewski, 2014) 

De olika stadier som finns för MRD indexet är följande: 

 

Figur 7 Bild över hur graderingen förhåller sig till faktisk omfattning. Bild från (Thelandersson, Isaksson & Niklewski, 2014) 

Det går att konstatera att 1 är ett kritiskt skede.                   

För hyvlad gran gäller att 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑟𝑒𝑓 = 20 dagar. 

Om en dimensionerande beräkning görs gäller att  

𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑑 = 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 𝛾𝑠⁄                      (12) 

Där 

𝛾𝑠=säkerhetsfaktor=1,2  

Om ett annat material används gäller att  

𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑥 = 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡,𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝜇𝑥                    (13) 
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Figur 8 Resistans för olika material. Bild från (Thelandersson, Isaksson & Niklewski, 2014) 

Om exempelvis ohyvlad gran används blir alltså det kritiska värdet 0,6. 

I MRD-modellen görs beräkningarna baserat på ett tolvtimmarsmedelvärde av temperaturen 

och den relativa fuktigheten. Varje dygn ger alltså upphov till två mätpunkter.  

𝐷12 = 𝐷𝜙(𝜙12) ∙ 𝐷𝑇(𝑇12)                                    (14) 

Den totala dos som en konstruktionsdel utsätts för under tiden 0,5 ∙ 𝑛12 beräknas som 

𝐷𝑡 = 𝐷(0,5 ∙ 𝑛12) = ∑ 𝐷12𝑖 =
𝑛12
1 ∑ 𝐷𝜙(𝜙12𝑖) ∙ 𝐷𝑇(𝑇12𝑖)

𝑛12
1                  (15) 

Dosen beräknas relativt ett referensvärde för klimatet. Om detta klimat exponerar en 

konstruktionsdel konstant kommer mögelpåväxt ske efter en kritisk tid, 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡. Den kritiska 

dosen, 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡, definieras som 

𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝐷(𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡) = ∑ 𝐷𝜙(𝜙𝑟𝑒𝑓,𝑖) ∙ 𝐷𝑇(𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑖
2𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡
1 )=𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡                 (16) 

Detta innebär att dosen blir 1 för en dag med konstant referensklimat. Mer gynnsamt klimat 

för mögelpåväxt ger ett större värde på 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 och ett mindre gynnsamt klimat ger ett mindre 

värde. Mögelpåväxt initieras när den ackumulerade dosen uppnår 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡= 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡. I modellen 

antas referensvärdena 𝜙𝑟𝑒𝑓 = 90 % och 𝑇𝑟𝑒𝑓 = 20 ℃. 

De samband som antas är följande: 

𝐷𝜙(𝜙12) = 0,5 ∙ 𝑒15,5∙ln (
𝜙12
90

) för 75 < 𝜙 ≤ 100 %                  (17) 

𝐷𝑇(𝑇12) = 𝑒2,0∙ln (
𝑇12
20

) om 0,1< 𝑇 ≤ 30 och 𝐷𝜙 > 0 eller 1 om 𝐷𝜙 < 0                (18) 

  



15 
 

De samband som ger tillbakagång av mögeldosen antas vara: 

𝐷𝜙(𝜙12) = −2.118 + 0,0286𝜙12 för 60 < 𝜙12 ≤ 75 %                 (19) 

𝐷𝜙(𝜙12) = −0,4 för 𝜙12 ≤ 60 %                   (20) 

𝐷(𝜙12, 𝑇12) = −0,4 för 𝑇 ≤ 0,1 ℃                   (21) 

(Thelandersson, Isaksson & Niklewski, 2014). 

2.13 Problem med MRD-metoden 
De främsta osäkerheterna i MRD-metoden är parametrarna 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 och 𝐷(𝑡), som bygger på 

olika antaganden. Parametrarna som används är till stor del uppskattningar baserade på 

troliga medelvärden. Artikelförfattaren till MRD-metoden konstaterar att MRD-metoden har 

konservativa gränstillstånd och att enbart initiering av mögelpåväxt nödvändigtvis inte skapar 

några problem. Att forskningen inte har lyckats hitta några säkra svar i denna fråga gör 

dimensioneringen problematisk. Att metoden är konservativ medför att hus som inte påvisar 

mögelpåväxt, men som enligt MRD-metoden borde drabbas av påväxt. Bristen på forskning 

på hus som inte råkar ut för fuktproblem orsakar också problem (Thelandersson, Isaksson & 

Niklewski, 2014).  

2.14 Hantering av osäkerheter 
När en teoretisk beräkning görs utifrån ett verkligt fall kan resultaten skilja sig från det verkliga 

utfallet. Detta kan illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 9 En illustration av en simulerings olika steg (Oberkampf, 2002) 



16 
 

Som figuren visar kan fel uppstå i en eller flera delar av simuleringsprocessen; modellering, 

programmering och simulering. Detta kan ske på något av följande sätt: 

 Felaktig modellering av verkligheten, gällande förenklingar, fysiska förlopp, 

randvillkor eller geometri. 

 Felaktig programmering av den matematiska modellen som används eller 

felaktig indata. 

 Fel i simuleringsprogrammet. 

För att undvika fel måste modellen därför kvalificeras, verifieras och valideras. Modellen 

kvalificeras genom att en subjektiv bedömning om att de förenklingar som görs är rimliga. 

Verifieringen kan göras genom att jämföra den matematiska modellen med en analytisk 

lösning av det matematiska problemet. För att validera simuleringen jämförs uppmätta och 

beräknade data, vilket dock kommer att medföra ett mätfel (Wallentén 2017).  

Att förutspå ett fall med hjälp av en simulering är svårt då resultatet inte kan valideras. 

Randvillkor och fysiska förlopp är de största osäkerheterna vid denna typ av simulering. Därför 

måste resultaten bli så troliga som möjligt (Wallentén 2017).   

En annan osäkerhet förekommer då byggnadens livslängd är längre än den tid simuleringen 

har gjorts för. Av den anledningen bör inte marginella skillnader övertolkas. Studier har dock 

visat att resultatet stämmer oväntat bra med tanke på den begränsade datamängden och de 

osäkerheter som simuleringarna medför. Ofta bär ett fåtal av alla parametrar på den största 

delen av osäkerheten. En känslighetsanalys utefter dessa förväntas därmed göras. Om indexet 

aldrig överstiger 1 trots att känslighetsanalys för viktiga parametrar görs kan konstruktionen 

anses vara fuktsäker. Detta förutsätter dock att olika detaljer vid anslutningar byggs på korrekt 

sätt. Parametrar lämpliga att variera i en känslighetsanalys är bland andra: 

 Ventilation i luftspalten 

 Position för fuktkällan som simulerar regninträngning 

 Invändigt läckage 

 Absorptionstal för kortvågig strålning, vilket styrs av kulören 

 Väderstreck 

(Thelandersson, Isaksson & Niklewski, 2014) 

2.15 Fuktsimuleringar för tak 
I en studie gjord på Lunds Universitet gjordes simuleringar i Wufi för att ta reda på de kritiska 

parametrarna och positionerna. Denna studie visar att råsponten är att betrakta som den mest 

fuktkänsliga delen av en takkonstruktion. Variationen mellan olika år och olika orter är av stor 

betydelse med avseende på fuktsäkerheten. Även fukttillskottet kan ha stor betydelse, där en 

låg inomhustemperatur kan orsaka problem. Tätheten på ångspärren är mycket viktig. 

Perforeringar kan skapa stora problem då fuktig inomhusluft läcker ut i konstruktionen. Den 

luftspaltbildande skivan är också av stor betydelse, då inträngande fukt ska kunna ta sig ut ur 

konstruktionen. Detta sker med en så diffusionsöppen skiva som möjligt. Den ska dock vara 

tillräckligt ångtät för att inte genomblåsning ska ske. Yttertakets kulör och tunghet har viss 

betydelse, i praktiken kan denna dock komma att vara marginell. Takets lutning har en 
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begränsad betydelse för fuktsäkerheten. Låga takvinklar medför dock aningen högre 

fuktsäkerhet. Ventilationen i den inre spalten är av stor betydelse. Den ska vara så pass hög 

att inträngande fukt kan ventileras bort. Samtidigt ska den inte vara för hög, då värme som 

kommer inifrån ventileras bort då. Tjockleken på isoleringen har betydelse. Denna minskar 

dock vid tjocklekar större än 400 mm (Mundt Petersen, 2016). 
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3 Metod 
Risken för mögelpåväxt har beräknats genom att göra simuleringar för en fiktiv byggnad, vars 

höjd är tio meter. De utdata som använts är temperatur och relativ fuktighet i isoleringens 

kallaste del. Det är i denna punkt takbalkarna är som känsligast, då de lägsta temperaturerna 

uppstår där. Resultaten från simuleringarna har sedan bearbetats med MRD-modellen. 

3.1 Frågor till småhustillverkare 
För att skapa en djupare bild över hur parallelltak byggs, och därmed stärka arbetets relevans, 

har ett antal frågor ställts till ett antal småhustillverkare. Detta är i syfte att komplettera 

informationen från ritningen som har studerats, då den tillhör en förskola. De frågor som 

ställdes är följande: 

 Hur stor del av de småhus ni bygger har parallelltak? 

 Hur tjock isolering använder ni i parallelltaken? 

 Använder ni något vindskydd och i så fall vilket? 

 Använder ni er av variabla ångbromsar? 

3.2 Arbete i Wufi 
I det första stadiet ritas konstruktionen upp och lämpliga material väljs ur Wufis 

materialdatabas. En konstruktion kan exempelvis se ut på följande sätt: 

 

Figur 10 Modellerat parallelltak i Wufi 

Detta är alltså hur det aktuella ventilerade parallelltaket modelleras i Wufi. Symbolen som ser 

ut som en kran indikerar att det är en fuktkälla. Symbolen med en glödlampa som är placerad 

ovanför en brunn betyder att det är en luftomsättning (Wufi, 2017 C). 

I Wufi finns det två typer av luft; luft med fuktlagringsförmåga och luft utan 

fuktlagringsförmåga. Luft med fuktlagringsförmåga kan ha orealistiska vatteninnehåll, men är 

enkla att räkna på numeriskt för Wufi. Fukt utan fuktlagringsförmåga har realistiska 

vatteninnehåll, men är svårt att räkna på numeriskt i Wufi (Wufi, 2017 C). För att göra 

resultatet mer tillförlitligt har därför luft med fuktlagringsförmåga använts. I den yttre spalten 
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antas all luft vara av denna typ, medan den inre spalten består av denna typ i ytterkanterna. 

Om inte denna åtgärd vidtas kan programmet få problem med konvergensfel. Ett antagande 

har gjorts att ventilationen i luftspalten är konstant. All ventilation sker dessutom i luften utan 

fuktlagringsförmåga. Luften med fuktlagringsförmåga är endast där för att inte orsaka 

konvergensfel. Att luftspaltens totala tjocklek då uppgår till 70 mm borde inte skapa några 

problem, då det bara är 50 mm luft som bidrar till ventilationen. Isoleringsförmågan hos luft 

borde vara relativt försumbar, speciellt om den är i rörelse. Känslighetsanalys med avseende 

på både antalet luftomsättningar i spalten och spaltens tjocklek kommer att göras för att 

hantera denna osäkerhet.  

Det basfall som kommer att användas i detta arbete är följande: 

 Röda takpannor, solid brick extruded 

 70 mm luftspalt, 150 oms/h konstant 

 Takpapp 

 Råspont av gran, inläckage 0,2 % 

 50 mm luftspalt, 30 oms/h konstant 

 3,2 mm masonit, träfiberskiva porös 

 400 mm isolering 

 Variabel ångbroms, Isover vario Extra safe/ ångspärr, sd 1500 m 

 25 mm luftspalt 

 13 mm gips 

Nästa steg är att bestämma takets lutning och riktning. Den sida av taket som är 

dimensionerande är ofta den nordliga, då mängden solstrålning är minst på denna sida. Om 

mängden slagregn är större i någon annan riktning kan dock den sidan vara den 

dimensionerande (Mundt Petersen 2016) 

Det tredje steget på denna sida väljs inställningar för slagregn. För konstruktioner som inte är 

vertikala rekommenderas Wufis inställningar: R1=1, R2=0 väljas. R1 och R2 är koefficienter 

som används för att beräkna slagregnslasten. Beräkningen sker på följande sätt: 

Regnbelastning=Regn (R1+R2∙vindhastighet) 

Om inte dessa värden används blir beräkningarna för komplexa (Wufi, 2017 C). 

Det yttre värmegångsmotståendet sätts till 0,04 K ∙ m2/W, då detta är ett standardvärde för 

yttertak. Ett långvågigt strålningsbidrag på 6,5 W/m2 ∙ K ansätts, vilket är ett standardvärde 

som finns i programmet. Detta värde kommer dock inte vara konstant, då Wufi tar hänsyn till 

explicit strålningsbalans. Däremot kommer den konvektiva strålningsbalansen vara konstant. 

Dessa antas inte vara vindberoende. Ingen yttre ytbehandling kommer att finnas. 

Absorptionstalet för kortvågig strålning beror på takets kulör och material. Emissionstalet för 

långvågig strålning och kortvågig reflexionsförmåga är förvalda inställningar i programmet. 

Absorptionstalet för regnvatten avgör hur stor del av slagregnet som kan absorberas av 

konstruktionen. Detta är ett osäkert värde mellan 0 och 2. Det inre värmemotståndet för tak 

sätts normalt till 0,1 K ∙ m2/W. Det inre Sd-värdet beror på hur stor 

vattengenomsläppligheten är genom det innersta skiktet (Wufi, 2017 C).  
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Det inre Sd-värdet beräknas med ett antagande om att det invändiga gipset är beklätt med 

akrylatexfärg. Ånggenomgångsmotståndet för akrylatexfärg är 5 − 20 ∙ 103 𝑠/𝑚 (Elmarsson 

& Nevander, 2013). Detta värde gäller för enbart själva färgfilmen utan grundning. Därför väljs 

20 ∙ 103 𝑠/𝑚 detta bör vara ett värde på den säkra sidan, då ett högt värde begränsar 

uttorkningen genom den variabla ångbromsen under årets varma månader. Det är också 

troligt att ett antal ommålningar kan göras, vilket borde medföra att värdet ökar. 

 𝛿𝑙𝑢𝑓𝑡 = 25 ∙ 10−6 𝑚2/𝑠  

Detta värde gäller vid 20 ℃, vilket ungefär är det värde som luften har på väggens insida. 

𝑆𝑑𝑎𝑘𝑟𝑦𝑙𝑎𝑡𝑒𝑥𝑓ä𝑟𝑔 = 𝛿𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑍𝑎𝑘𝑟𝑦𝑙𝑎𝑡𝑒𝑥𝑓ä𝑟𝑔 = 25 ∙ 10−6 ∙ 20 ∙ 103 = 0,5 𝑚. 

För byggnadsdelarna väljs det initiala relativa fuktigheten till 80 % och 

begynnelsetemperaturen sätts till 20 ℃.  

För att efterlikna utomhusklimatet går det att antingen använda Wufis förvalda klimatfiler 

eller att importera egna. Om de egna klimatfilerna baseras på mätningar under en längre tid 

kan dessa med fördel användas, då de på ett bättre sätt behandlar den naturliga variationen 

mellan olika år. De klimatfiler som används för Lund ser ut såhär: 

 

Figur 11 Aktuell klimatdatafil för Lund 

För att beskriva inomhusklimatet finns flertalet olika metoder. Den som har valts är klimatfil 

ISO 13788 där inomhustemperatur 20 ℃ och Fuktighetsklass 1 har valts. 
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Figur 12 Grafisk illustration av vald fuktighetsklass i Wufi 

Detta betyder att fuktlasten, det vill säga fukttillskottet, är 2 𝑔/𝑚3 vid låga temperaturer och 

1 𝑔/𝑚3 vid vanlig rumstemperatur. Detta antagande beror på att det vädras mer vid höga 

temperaturer. Denna fuktklass speglar det svenska inomhusklimatet bäst (Bagge, Johansson 

& Lindstrii 2014). 

3.2.1 Val av läckagemodell 

För att efterlikna den fuktbelastning som uppstår på grund av en otät ångbroms kommer en 

invändig fuktkälla att ansättas. Det finns flertalet metoder för detta i Wufi och för att 

läckagemodellen ska bli så trovärdig som möjligt kommer två metoder att jämföras. Den första 

metoden innebär att en konstant månatlig belastning beräknas. Denna antas verka under 

årets kalla månader. Den andra metoden går ut på att låta Wufi beräkna storleken på en 

variabel luftinfiltration, som beräknas baserat på tryckskillnaden mellan takets in- och utsida. 

De tryck som betraktas beror på vind och termiska skillnader. Ventilationen antas vara i balans, 

vilket betyder att den inte ger upphov till några tryckskillnader. Båda dessa läckagemodeller 

antas ge upphov till en fuktkälla som verkar i den inre halvan av isoleringen. Beräkningarna 

görs enligt månadsvisa medelvärden tagna från de klimatfiler som används i Wufi. 

Anledningen till att värden från Wufis klimatfil används istället för värdena från 

Fukthandboken används i detta skede är för att resultaten ska kunna jämföras rättvist. 

Neutrala lagret antas ligga på halva byggnadens höjd, dvs. fem meter. 

∆𝑃 = ∆𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 + ∆𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑                    (22) 

Där 

∆𝑃= Total tryckskillnad mellan takets in- och utsida 

∆𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 = (𝜌𝑒 − 𝜌𝑖) ∙ 𝑔 ∙ ℎ                    (23) 

𝜌𝑒= Den utvändiga luftens densitet [kg/m3] 

𝜌𝑖= Den invändiga luftens densitet [kg/m3] 

g= Jordens tyngdacceleration [m/s2] 
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h= byggnadens höjd [m] 

𝜌 =
𝜌𝑟𝑒𝑓∙𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇
                     (24) 

T=temperatur [K] 

De värden som har valts som referens är 

𝜌𝑟𝑒𝑓= 1,2 kg/m3 

𝑇𝑟𝑒𝑓 =293,15 K 

Dessa värden har valts eftersom luftens densitet vid 20 ℃ är 1,2 kg/m3 (Elmarsson & 

Nevander 2013). 

∆𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 = (𝜇𝑒 − 𝜇𝑖) ∙
𝜌∙𝑢2

2
                    (25) 

För beräkningarna av ∆𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 har följande antaganden gjorts för yttre, respektive inre 

formfaktorn: 

𝜇𝑒= -0,5 

𝜇𝑖= 0 

Dessa värden är att betrakta som osäkra, då variationer kommer att uppstå över året. 𝜇𝑒 antas 

till 0,5 (Elmarsson & Nevander, 2013). Antagandet av den invändiga formfaktorn, 𝜇𝑖, är dock 

mer komplicerat. För dimensionerande fall ska det mest ogynnsamma fallet av -0,3 och 0,2 

väljas (Isaksson & Mårtensson, 2010). Detta är dock inget dimensionerande fall. Värdet 0 har 

valts och osäkerheten kommer istället att hanteras genom variation av läckflödet, 𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙

𝑠)]. De läckflöden som kommer att användas baseras på läckflödet vid 50 Pa tryckdifferens, 

𝑞50. Dessa fall är  𝑞50 = 0,3 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠), vilket är täthetskravet för passivhus, och  𝑞50 =

1,0 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠).  

3.2.1.1 Konstant månatlig belastning 

Denna metod går ut på att beräkna ett fuktflöde, g [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)], som tränger genom 

ångbromsen. Fuktflödet beräknas på följande sätt: 

𝑔 = 𝑞 ∙ 𝑣𝐹𝑇                      (26) 

𝑞 = 𝑞50 ∙ (
∆𝑃

50
)0,7                    (27) 

𝑣𝐹𝑇=fukttillskott [𝑔/𝑚3] 

Fukttillskottet anges i fuktighetsklass 1 och är 2 𝑔/𝑚3 vid 0 ℃ och 1 𝑔/𝑚3 vid 20 ℃. De 

månader som fukten fördelas över har valts till november till april för samtliga orter utom 

Luleå, där oktober till april har valts. Detta beror på att Luleå har ett kallare klimat i oktober 

jämfört med de andra orterna. Det aktuella fukttillskottet för varje månad beräknas genom 

linjärinterpolering. För Lund ser resultaten ut enligt nedanstående tabeller. Beräkningarna är 

gjorda med formlerna ovan. För de andra orterna går beräkningarna att finna i appendix.  
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Tabell 1 Medelvind, medeltemperatur och fukttillskott från klimatdatafilen för Lund 

 Medelvind [m/s] Medeltemperatur [℃] Fukttillskott 

[𝑔 𝑚3⁄ ] 

Januari 3,5 1 1,95 

Februari 3,8 1,2 1,94 

Mars 3,7 3,1 1,85 

April 3,4 7 1,65 

November 3,2 4 1,80 

December 3,1 1,5 1,93 

 

Detta ger upphov till följande tryckskillnader: 

Tabell 2 Tryckskillnader för aktuella månader på grund av vind och termik 

 ∆𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 [𝑃𝑎] ∆𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 [𝑃𝑎] ∆𝑃 [𝑃𝑎] 

Januari 4,1 3,9 8,0 

Februari 4,0 4,6 8,7 

Mars 3,6 4,4 8,0 

April 2,7 3,6 6,4 

November 3,4 3,2 6,6 

December 4,0 3,1 7,0 
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Tabell 3 Läckflöden på grund av tryckskillnader 

 𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 0,3 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 1,0 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

Januari 0,083 0,277 

Februari 0,088 0,293 

Mars 0,083 0,276 

April 0,071 0,236 

November 0,073 0,244 

December 0,076 0,254 

 

De värden som beräknats utifrån Wufis klimatdata är följande: 

Tabell 4 Fuktflöden på grund av tryckskillnader 

  g vid  

𝑞50 = 0,3
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

 g vid  

𝑞50 = 1,0
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

Januari 421 1402 

Februari 442 1474 

Mars 397 1325 

April 303 1010 

November 341 1136 

December 381 1269 

Medel 381 1269 
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Tabell 5 Medelfuktflöden för de aktuella orterna 

 Fuktflöde, g, vid 𝑞50 = 0,3 𝑙/

(𝑚2 ∙ 𝑠) [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

Fuktflöde, g, vid 𝑞50 = 1,0 𝑙/

(𝑚2 ∙ 𝑠) [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

Lund 381 1269 

Stockholm 403 1342 

Borlänge 418 1392 

Luleå 431 1437 

 

 

Figur 13 Bild över Wufis konstanta månatliga fuktbelastning 

3.2.1.2 Luftinfiltrationsmodell IBP 

I denna modell beräknar Wufi en tryckskillnad baserat på termiska skillnader. Användaren 

anger den termiska höjden, varpå Wufi beräknar den termiska tryckskillnaden med hjälp av 

den klimatdatafil som angetts. Wufi gör beräkningarna baserat på det läckage,  𝑞50, som 

beräkningarna görs för. Ett läckage på 𝑞50 = 0,3 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) motsvaras av ett läckage på 𝑞50 =

1,1 𝑚3/(𝑚2 ∙ ℎ) samtidigt som 𝑞50 = 1,0 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) = 3,6 𝑚3/(𝑚2 ∙ ℎ). De beräkningarna 

som måste göras utanför programmet är tryckskillnader som skapas av vinden. Beräkningen 

sker enligt ekvation 25. Eftersom denna fuktbelastning antas gälla under hela året har ett årligt 

medelvärde för vindhastighet beräknats. Den densitet som gäller för luften är densiteten vid 
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aktuell orts årsmedelvärde. Värdesiffrorna är hämtade från klimatdatafilerna för de olika 

orterna och är beräknade till: 

Tabell 6 Medelvärden från de olika orternas klimatdatafiler 

Ort Medeltemperatur [℃] Medelvindhastighet [m/s] 

Lund 8,4 3,2 

Stockholm 7,1 3,0 

Borlänge 6,0 3,2 

Luleå 2,7 3,0 
 

 För de olika orterna har det genomsnittliga vindtrycket beräknats till: 

Tabell 7 Vindsug för de olika orterna 

Ort Vindsug [Pa] 

Lund 3,2 

Stockholm 2,8 

Borlänge 3,2 

Luleå 2,9 

 

 

Figur 14 Bild över Wufis luftinfiltrationsmodell 
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3.2.2.3 Jämförelse av fuktkällor 

3.3.2.3.1 Läckage 𝑞50 = 0,3 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

Lund, månatlig belastning 

 

Figur 15 Temperatur och relativ fuktighet i Lund för konstant månatlig belastning, litet läckage 

Lund, luftinfiltration 

 

Figur 16 Temperatur och relativ fuktighet i Lund för luftinfiltrationsmodellen, litet läckage 
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3.3.2.3.2 Läckage 𝑞50 = 1,0 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

Lund, månatlig belastning 

 

Figur 17 Temperatur och relativ fuktighet i Lund för konstant månatlig belastning, stort läckage 

Lund, luftinfiltration 

 

Figur 18 Temperatur och relativ fuktighet i Lund för luftinfiltrationsmodelen, stort läckage 

Det går att konstatera att Wufis månadsvisa fördelning generellt ger högre värden på den 

relativa fuktigheten jämfört med metoden med en luftinfiltration. Vid mindre luftläckage är 

skillnaden mellan de två metoderna liten, medan ett större läckage gör skillnaden mer 

påtaglig. Det är svårt att avgöra vilken av metoderna som är bäst, men då Wufi normalt sett 

är bättre på att göra beräkningar med fukt än med luft väljs metoden med en månatlig 

fuktbelastning. 
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3.3 Beräkning av läckage 
De värden som kommer att användas är de medelvärden som finns angivna i Fukthandboken. 

Detta då de gäller över 30 år, vilket gör att de borde vara mer genomsnittliga än de klimatfiler 

som använts i Wufi, som gäller för 9 år. Dessutom visar de högre värden, vilket ger ett resultat 

på säkra sidan. Beräkningarna för Lund är gjorda enligt samma metod som tidigare använts. 

Beräkningar för de andra orterna finns i appendix. Klimatdata för Lund approximeras vara 

samma som för Sturup, vilket ger följande förutsättningar: 

Tabell 8 Medelvind, medeltemperatur och fukttillskott från Fukhandboken för Lund 

 Medelvind [m/s] Medeltemperatur [℃] Fukttillskott 

[𝑔 𝑚3⁄ ] 

Januari 5,2 -0,5 2,0 

Februari 5,2 -0,8 2,0 

Mars 5,2 1,6 1,92 

April 5,2 5,3 1,74 

November 5,2 4,2 1,79 

December 5,2 1,2 1,94 

 

Detta ger upphov till följande tryckskillnader: 

Tabell 9 Tryckskillnader för aktuella månader på grund av vind och termik 

 ∆𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 [𝑃𝑎] ∆𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 [𝑃𝑎] ∆𝑃 [𝑃𝑎] 

Januari 4,4 8,8 13,2 

Februari 4,5 8,8 13,3 

Mars 3,9 8,8 12,7 

April 3,1 8,8 11,9 

November 3,4 8,8 12,2 

December 4,0 8,8 12,8 
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Tabell 10 Läckflöden på grund av tryckskillnader 

 𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 0,3 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 1,0 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

Januari 0,118 0,394 

Februari 0,119 0,396 

Mars 0,115 0,384 

April 0,110 0,366 

November 0,111 0,372 

December 0,116 0,386 

 

Tabell 11 Fuktflöde på grund av tryckskillnader 

  g vid  

𝑞50 = 0,3
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

 g vid  

𝑞50 = 1,0
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

Januari 613 2044 

Februari 615 2051 

Mars 573 1911 

April 496 1652 

November 517 1723 

December 582 1941 

Medel 566 1887 
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De värden som beräknas för de olika orterna är 

Tabell 12 Fuktflöden för de olika orterna med värden från Fukthandboken 

 Fuktflöde, g, vid 𝑞50 = 0,3 𝑙/

(𝑚2 ∙ 𝑠) [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

Fuktflöde, g, vid 𝑞50 = 1,0 𝑙/

(𝑚2 ∙ 𝑠) [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

Lund 566 1887 

Stockholm 492 1638 

Borlänge 457 1524 

Luleå 489 1631 

 

3.4  Simuleringar 
Simuleringar kommer alltså att göras i åtta fall. Dessa är simuleringar för de fyra orterna med 

variabel ångbroms respektive ångspärr. De fall som har valts har gjort efter ett antagande om 

vilka parametrar som samverkar. De kombinationer som förekommer följer olika teman som 

exempelvis fukt utifrån, fukt inifrån, energi och ventilation. Parametrar som kan antas 

samverka är exempelvis val av riktning och regninträngning. Parametrar som läckagets storlek 

antas dock samverka lite med valet av riktning. För att testa beroendet mellan olika 

parametrar kommer simuleringarna att göras i olika kombinationer. Därefter kommer en 

kontroll göras mellan de olika parametrarnas korrelation med risken för mögelpåväxt. Fokus 

kommer till stor del att ligga på ventilation, regninträngning, täthet och läckage. En separat 

undersökning kommer också att göras av isolertjocklekens betydelse. Denna kommer att 

göras för fallet Lund både med variabel ångbroms och traditionell ångspärr.  

Simuleringarna kommer att utgå från tidigare nämnda basfall enligt avsnitt 3.2, där en eller 

flera parametrar varieras. De simuleringar som görs kommer att delas in i följande tre 

kategorier: 

 Normala fall 

 Extrema fall 

 Fall med varierad mineralullstjocklek 
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De fall som har gjort där endast en parameter har varierats är följande: 

Tabell 13 Parametrar som har varierats 

Regninträngning 
råspont 

0,2 % 0,5 % 1 % 

Regninträngning i 
luftspaltbildande skiva 

0,2 %  0,5 % 1 % 

Tak utan takpannor, 
regninträngning i 
råspont 

0,2 % 0,5 % 1 % 

Ventilation i inre 
luftspalt 

5 oms/h 20 oms/h 30 oms/h 

Absorptionstal för 
regnvatten 

0,4 0,6 0,8 

Kulör takpannor Vit Röd Svart 

Läckage genom 
ångbroms 

q50 = 0,3 l/(s ∙ m2) q50 = 1,0 l/(s ∙ m2)  

Riktning Norr Mest slagregnsutsatta  

Vindskydd Masonit Vindskydd med Sd =
0,2 m 

Vindskydd med Sd =
0,5 m 

Bredd luftspalt 20 mm 50 mm 80 mm 

Takets kulör för mest 
slagregnutsatt riktning 

Vit Röd Svart 

Regninträngning i 
råspont då 
absorptionstalet = 0,8 

0,2 % 0,5 % 1 % 

Regninträngning i 
mest slagregnsutsatta 
riktningen 

0,2 % 0,5 % 1 % 

Absorptionstal för 
mest slagregnsutsatta 
riktningen 

0,4 0,6 0,8 

 

De simuleringar som har gjorts för mer extrema fall är följande: 

Tabell 14 De fall som skapats för att skapa mer extrema fall 

Vindskydd då läckaget  
q50 = 1,0 l/(s ∙ m2) 

Masonit Vindskydd med Sd =
0,2 m 

Vindskydd med Sd =
0,5 m 

Vindskydd då läckaget  
q50 = 1,0 l/(s ∙ m2) 
och ventilationen = 5 
oms/h 

Masonit Vindskydd med Sd =
0,2 m 

Vindskydd med Sd =
0,5 m 

Ventilation i luftspalt 
då regninträngningen i 
råsponten = 1 % 

5 oms/h 20 oms/h 30 oms/h 
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Simuleringar baserade på mineralullstjocklek 

Tabell 15 Simuleringar baserade på mineralullstjocklek 

Mineralullstjocklek 300 mm 400 mm 500 mm 

Mineralullstjocklek då 
regninträngningen i 
råsponten = 1 % 

300 mm 400 mm 500 mm 

Mineralullstjocklek då 
läckaget  

q50 = 1,0 l/(s ∙ m2) 

300 mm 400 mm 500 mm 

Mineralullstjocklek då 
ventilationen i 
luftspalten är 5 oms/h 

300 mm 400 mm 500 mm 

Mineralullstjocklek då 
ventilationen i 
luftspalten är 20 
oms/h 

300 mm 400 mm 500 mm 

 

De intervall som parametrarna varierar mellan har gjort utefter antaganden om vad som är 

rimligt. Parametrar som har varierats har snarare varierats åt det mer ogynnsamma hållet. I 

många fall har Fuktsäkra träkonstruktioner II (Mundt Petersen, 2016) använts för att ta reda 

på de värden som kan antas vara rimliga. De antaganden som främst har inspirerats från denna 

rapport är värden på regninträngning och ventilation Det övre gränsvärde som har använts för 

vindskyddets täthet är Fukthandbokens övre värde för vindskyddspapp. Detta är 𝑍 = 20 ∙

103 𝑠/𝑚 (Elmarsson & Nevander, 2013). Det värdet kan räknas om till 

𝑆𝑑𝑉𝑖𝑛𝑑𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑𝑠𝑝𝑎𝑝𝑝 = 𝛿𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑍𝑉𝑖𝑛𝑑𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑𝑠𝑝𝑎𝑝 = 25 ∙ 10−6 ∙ 20 ∙ 103 = 0,5 𝑚  

I känslighetsanalysen har de olika parametrarnas inverkan redovisats grafiskt. Den grafiska 

redovisningen kommer att ske med det maximala MRD-indexet på y-axeln. X-axeln redovisar 

den procentuella fördelningen mellan de varierade parametrarna, där det lägsta värdet är 0 

och det största är 1. Ett exempel på en parameter är regninträngning i råsponten, där 

regninträngingen antar värdena 0,2 %, 0,5 % och 1 %. Innebörden av dessa värden är att en 

simulering som har gjorts med regninträngning 0,2 % ges värdet 0 på X-axeln. Det maximala 

värdet, 1 %, ges värdet 1 på X-axeln. Det mellanliggande värdet, 0,5, ges värdet 
0,5−0,2

1−0,2
=

0,375. I fallet med takpannornas färg är det absorptionstalet för kortvågig strålning som utgör 

den relevanta förändringen. För vita tegelpannor är detta värde 0,26, för röda är det 0,67 och 

för svarta 0,91. Detta ger följande X-värden: vita takpannor, 0, röda takpannor 
0,67−0,26

0,91−0,26
= 0,63 

och svarta takpannor 1. Den masonitskiva som används har µ-värdet 6,25. Skivans tjocklek är 

3,2 mm, vilket ger att dess 𝑆𝑑-värde är 0,02 m. Detta medför att en luftspaltbildande skiva 

med tätheten 0,2 m får tätheten 
0,2−0,02

0,5−0,02
= 0,375.  
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Tabell 16 Andel i intervallet för de olika parametrarnas storlek 

Regninträngning 0 0,375 1 

Absorptionstal av 
regnvatten 

0 0,5 1 

Ventilation luftspalt 0 0,6 1 

Läckage 0  1 

Täthet vindskydd 0 0,375 1 

Kulör takpannor 0 0,63 1 

Bredd luftspalt 0 0,5 1 

Mineralullstjocklek 0 0,5 1 
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4 Resultat 

4.1 Frågor till småhustillverkare 
De frågor som ställdes besvarades av fem olika entreprenörer. Samtliga av dessa belägna i 

södra Sverige. Den största av dem har ungefär 170 anställda och de minsta har bara ett fåtal 

personer anställda. 

De frågor som ställdes gav följande svar: 

 Hur stor del av de småhus ni bygger har parallelltak? 

De olika entreprenörerna ger svar mellan 15 % och 50 %. 

 Hur tjock isolering använder ni i parallelltaken? 

Svaren varierar från 300 mm till 500 mm. Normalt för de flesta var 350-400 mm. 

 Använder ni något vindskydd och i så fall vilket? 

En av entreprenörerna använder sig av pappskivor. Övriga av masonit.  

 Använder ni er av variabla ångbromsar? 

Samtliga svarade nej. 

4.2 Resultat av simuleringar 
I figuren nedan visas en bild av hur MRD-indexet kan variera över de nio år som simuleringarna 

har gjorts för. 

4.2.1 Lund 

 

Figur 19 MRD-graf över basfallet i Lund 
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Simulering för basfallet med Lunds klimatdatafil. Det går här att se tydliga skillnader mellan 

de olika åren. Topparna sker vid olika tidpunkter, men gemensamt är att de inte sker under 

årets varmare månader.  

4.2.2 Stockholm 

 

Figur 20 MRD-graf över basfallet i Stockholm 

Simulering för basfallet med Stockholms klimatdata. Denna graf har lägre toppar jämfört med 

Lund. 
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4.2.3 Borlänge 

 

Figur 21 MRD-graf över basfallet i Borlänge 

Basfallet med Borlänges klimatdata. Mycket liten risk för mögelpåväxt förefaller här.  



40 
 

4.2.4 Luleå 

 

Figur 22 MRD-graf över basfallet i Luleå 

MRD-index med Luleås klimatdatafil. I likhet med Stockholm är indexet lågt, men höjs på 

slutet.  
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4.2.5 Förändrad regnintränging 

 

Figur 23 MRD-graf över Lund med 1 % regninträngning i råsponten 

Index med Lundsklimatdatafil med 1 % regninträngning i råsponten. Samtliga toppar är högre 

än basfallet, där regninträngningen är 0,2 %. 
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4.2.6 Tätare luftspaltbildande skiva 

 

Figur 24 MRD-graf över Borlänge med en tät luftspaltbildande skiva 

Borlänges klimatdatafil med en tät luftspaltbildande skiva. De höga initiala fukttillstånden leder till 

oerhört mycket högre risk än vad som föreligger under övriga år. Detta illustrerar vad som kan hända 

om byggfukten inte tillåts torka ut.  

4.3 Känslighetsanalys 
Nedan visas en känslighetsanalys för ett antal parametrar. Observera att ett antal parametrar 

kan vara svåra att utläsa av den anledningen att skillnaden på grund av flertalet testade 

parametrar är liten. Exempel på detta är några av de testfall som har gjorts med förändrade 

absorptionstal. 
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Figur 25 Graf över maximala MRD-index för Lund med variabel ångbroms 
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Figur 26 Graf över maximala MRD-index för Lund med traditionell ångspärr 
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Figur 27 Graf över maximala MRD-index för Stockholm med variabel ångbroms 
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Figur 28 Graf över maximala MRD-index för Stockholm med traditionell ångspärr 
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Figur 29 Graf över maximala MRD-index för Borlänge med variabel ångbroms 
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Figur 30 Graf över maximala MRD-index för Borlänge med traditionell ångspärr 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

M
ax

im
al

t 
M

R
D

-i
n

d
ex

 

Andel 

Borlänge, ångspärr

Regninträngning

Absorptionstal regnvatten

Läckage

Täthet vindskydd

Regninträngning masonit

Färg takpannor

Färg takpannor, mest
regnutsatta

Regninträngning, bara papp

Absorptionstal, mest
regnutsatta

Regninträngning, mest
regnutsatta

Regninträngning, högt
absorptionstal

Bredd luftspalt

Ventilation luftspalt



49 
 

 

Figur 31 Graf över maximala MRD-index för Luleå med variabel ångbroms 
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Figur 32 Graf över maximala MRD-index för Luleå med traditionell ångspärr 

Gemensamt för dessa simuleringar är att den variabla ångbromsen har en begränsad 

betydelse. Den starkaste parametern i detta fall är om regninträngningen når masonitskivan. 

För Borlänge har vindskyddets täthet mycket stor betydelse. Andra faktorer som generellt sett 

ger en stor påverkan är ventilationen i luftspalten, takets kulör och regninträngningen i 

råsponten.    
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4.4 Extrema fall 
I denna del redovisas skillnaden mellan en variabel ångbroms och en traditionell ångspärr vid 

extrema fall. Dessa simuleringar visar även synergieffekterna som ges.  

 

Figur 33 Graf över maximala MRD-index för extrema fall i Lund 
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Figur 34 Graf över maximala MRD-index för extrema fall i Stockholm 

 

Figur 35 Graf över maximala MRD-index för extrema fall i Borlänge 
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Figur 36 Graf över maximala MRD-index för extrema fall i Luleå 

I dessa mer extrema fall syns skillnader mellan variabel ångbroms och traditionell ångspärr. 

MRD-indexet visat dock att problem kommer att uppstå oavsett vilken typ av ångspärr som 

väljs. Många av dessa simuleringar når oerhört höga MRD-värden. 
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4.5 Mineralullstjocklekens påverkan 
Figur 37 visar simuleringar som är gjorda för att visa mineralullstjocklekens påverkan. 

Simuleringarna är endast gjorda med Lunds klimatdatafil. Mineralullens tjocklek har en viss 

påverkan, där en tjockare isolering medför en större risk. I de fall som kan anses vara fuktsäkra 

leder inte en ökad tjocklek till problem. I de fall som kan anses vara kritiska ökar risken mer 

med en tjockare isolering.  

 

Figur 37 Graf över maximala MRD-index med varierande mineralullstjocklek 

4.6 Simuleringar gjorda för jämförelse 

4.6.1 Simulering med ångbroms, 𝑆𝑑 =100 m 

En simulering gjordes med en ångbroms som inte är lika tät som ångspärren för att undersöka 

om resultatet förändras när tätheten minskar. Denna simulering visar att det maximala MRD-

värdet är 0,85, vilket visar att en mindre tät ångspärr inte förändrar något. 

4.6.2 Bara papp, inträngning i masonit 

Två simuleringar utfördes med Lunds klimatdatafil där ett tak utan takpannor råkar ut för 

regninträngning i masonitskivan. Den ena med en regninträngning på 0,2 % och den andra 

med en regninträngning på 1 %. Dessa visar att MRD-indexet uppgår till 0,57 respektive 2,29. 

4.6.3 Simulering utan inre motstånd 

En simulering gjordes för att testa om den variabla ångbromens prestanda förändras av 

målarfärgens ånggenomgångsmotstånd. Det maximala MRD-värdet blev då 0,89. 
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5. Diskussion 
De simuleringar som har gjorts visar att basfallet klarar sig i samtliga orter. I Lund är 

marginalen dock inte speciellt stor. Förändring av flera parametrar kan även bilda 

synergieffekter och därmed kan fuktsäkerheten minska snabbt. Simuleringarna visar att det 

klimat som byggnaden exponeras för har stor påverkan. Den orten med minst gynnsamma 

förutsättningar är Lund. I Lund har basfallet ett MRD-index som når 0,89 som högst med 

variabel ångbroms. Den orten med mest gynnsamma förutsättningar är Borlänge. Förutom de 

extrema fallen som testades ledde inget av dem till fuktproblem. Luleå och Stockholm är 

ungefär lika gynnsamma ur ett fuktmässigt perspektiv och risken för mögelpåväxt är större än 

för Borlänge, men mindre än för Lund. Det går även att observera tydliga skillnader i risken för 

mögelpåväxt mellan de olika åren som simuleringarna har gjorts för. Detta stärker tesen om 

att de naturliga variationerna har stor betydelse. Det visar även att en simulering med nio års 

klimatdata ger en större tillförlitlighet jämfört med att enbart använda sig av det klimatdata 

som finns i Wufi.  

Trots att marginalen för Lund är liten är det dock viktigt att vara medveten om att de 

antaganden som har gjorts ofta har valts på säkra sidan. Exempel på detta är att läckaget är 

beräknat med värden från Fukthandboken, som ger ett värre läckage jämfört med de värden 

som finns i Wufi. När medelvärden används betyder det dock att en stor del av de värden som 

har antagits kommer att ge ett värre resultat. Det är också osäkert exakt vad som händer om 

initiering av mögelpåväxt sker vid något enstaka tillfälle. Som framgår ur teoridelen finns det 

även många hus som inte har problem med mögel där beräkningarna visar att problem borde 

uppstå.   

En stark parameter är tätheten hos den luftspaltbildande skivan. Alla simuleringar med en tät 

luftspaltbildande skiva som gjordes visar på att MRD-indexet når högt under första året. 

Troligtvis gör det så för att de initiala fukttillstånden är höga. Detta skulle dock i ett praktiskt 

fall kunna liknas vid en konstruktion vars byggfukt inte kan torka ut. I det fall då den 

luftspaltbildande skivan har tätheten 𝑆𝑑 = 0,2 𝑚 blir dock inte värdena på MRD-indexet lika 

höga. I Borlänge skapas stora problem under första året på grund av skivans täthet. I Lund är 

dock fuktbelastningen stor under samtliga år. Därför skapas fuktproblem när den 

luftspaltbildande skivan är tät även vid andra tillfällen än när byggfukten ska torka ut. När 

denna kombineras med ett större invändigt läckage blir risken för mögelpåväxt mycket stor. 

Denna förstärks när ventilationen minskar. Denna kombination orsakar extrema värden på 

MRD-indexet. 

En annan kritisk parameter är inläckaget i masoniten. Ett läckage på 1 % kommer sannolikt att 

leda till mögelpåväxt i samtliga orter utom Borlänge. Om läckaget antas vara i råsponten får 

även MRD-indexet en stark påverkan av detta, även om den inte är lika stor. Däremot kommer 

MRD-indexet att överstiga 1 för Lund om regninträngningen i råsponten når 0,5 %. Om detta 

läckage kombineras med en lägre ventilation ökar dock risken ännu mer. Det visar framför allt 

de simuleringarna som gjordes för att visa korrelationen mellan ventilation och fuktsäkerhet, 

givet att regninträngningen i råsponten är 1 %. De simuleringarna som gjordes med 1 % 

regninträngning kombinerat med 5 oms/h gav mycket höga toppvärden på MRD-indexet. Vid 

låga värden på ventilationen blir riskvärdet högt i Lund, samt de fallen med stor 
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regninträngning. Ju mer ventilationen ökar, desto mindre påverkan får den dock. Vissa 

simuleringar visar att fuktsäkerheten är lägre vid 30 oms/h jämfört med 20 oms/h. I de fall 

som har gjorts med stora fuktbelastningar har en minskad ventilation lett till en stor ökning av 

risken. Detta kan bero på att värme som läcker ut ventileras bort. Luftspaltens bredd har visat 

sig medföra en liten betydelse. Däremot är det troligtvis svårare att kunna uppnå erforderlig 

ventilation om luftspalten är smal. En stor skillnad kan observeras baserat på takets kulör. Ett 

vitt tak ger högst risk, rött ger mindre och svart ger minst. I Lund och Stockholm når MRD-

indexet kritiska nivåer för ett vitt tak.  Ett tak i nordlig riktning har högre risk än vad ett tak i 

den mest slagregnsutsatta riktningen i samtliga fall bortsett från något enstaka fall i Borlänge. 

Takets absorptionstal har haft en väldigt liten betydelse i samtliga simuleringar. En viss skillnad 

kan ses, men parametern är ändå att betrakta som svag.  

Tak med endast papp har något lägre risk än tak med takpannor enligt simuleringarna. Detta 

kan bero på att råsponten värms upp mer av solen, då det inte finns några takpannor som 

skuggar råsponten. På så sätt borde råsponten kunna torka ut snabbare. Det är dock inte 

omöjligt att risken för ett stort läckage i råsponten ökar om det inte finns några skyddande 

takpannor. Detta är en risk som inte är hanterad i simuleringarna. Det test som gjordes med 

ett tak utan takpannor med regninträngning i masonitskivan visade på att om detta uppgår till 

1 % blir risken större än för tak med takpannor. Det kan vara rimligt att anta att läckaget blir 

minst 1 % i masoniten i så fall eftersom masoniten inte skyddas av takpapp. Dessutom är 

antalet luftomsättningar i den inre luftspalten klart lägre än i den yttre. Skulle läckaget 

begränsas till 0,2 % skulle dock risken för mögelpåväxt vara lägre än för ett tak med takpannor. 

Att den variabla ångbromsen inte gav en lägre risk jämfört med ångspärren kan te sig 

överraskande. Künzel visade att den variabla ångbromsen skulle kunna reducera risken. Den 

variabla ångbromsen gav trots allt en reducerad risk i de fall där mögelproblem ändå uppstår. 

I den studien skedde dock undersökningen för ett oventilerat klimatskal. Detta kan tyda på att 

det finns områden där en variabel ångbroms kan reducera risken. Dock förefaller det sig 

tveksamt om ventilerade parallelltak är ett av dessa. Dessutom minskar risken inte heller vid 

de tillfällen när den luftspaltbildande skivan är tät, vilket kan liknas vid ett tak utan luftspalt. 

Detta skulle kunna tyda på att den inte kan användas för tak utan luftspalt vid antaget läckage. 

Risken med en variabel ångbroms ökar dock överlag inte heller. Den är därför inte att betrakta 

som en dålig lösning, men däremot är den inte ekonomiskt motiverad.  

Felkällor för arbetet är att simuleringarna i Wufi till stor del bygger på antaganden. Speciellt 

parametrar som klimat, regninträngning, läckage och ventilation. Dessa antaganden har 

minskat genom att känslighetsanalyser har gjorts för många parametrar. Den lösning som har 

valts klarar dock inte känslighetsanalys utifrån samtliga av dessa parametrar i samtliga orter. 

Det är därför inte möjligt att hävda att risken är helt hanterad på grund av detta. Även i 

Borlänge, som klarar av känslighetsanalys utifrån de flesta parametrarna, går det inte att säga 

att risken är eliminerad. Trots att resultat för denna metod har visat sig vara tillförlitliga är det 

också en osäkerhet att antalet år som simuleringarna har gjorts för kraftigt understiger 

byggnadens livslängd. En stor osäkerhet för resultatet är om klimatförändringar gör att de 

antaganden som gjorts och de indata som har använts inte längre kan anses vara rimliga. 

Däremot borde fortfarande många av de samband som har beräknats gälla även om klimatet 
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förändrats. Förändrade brukarvanor är ett annat exempel på hur de antaganden som har 

gjorts kan visa sig vara felaktiga för framtiden. 

Trots att ett stort antal simuleringar har gjorts är det sunt att vara försiktig med att dra för 

vida slutsatser av simuleringarna. Detta då simuleringarna endast är gjorda för fyra orter med 

en typ av parallelltakslösning. Resultaten visar att risknivån skiljer sig mycket baserat på den 

ort som simuleringarna görs för. Ska en annan ort användas bör simuleringarna göras för 

denna. Finns inte denna ort tillgänglig i någon databas kan det vara värt att testa att justera 

parametrar som regninträngning och solvärmetillskott baserat på hur klimatet för den aktuella 

orten är. 
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6. Slutsats 
De gjorda simuleringarna visar att det basfall som simuleringarna har byggt på är fungerande 

ur ett fukttekniskt perspektiv i samtliga orter. Skillnaden mellan en variabel ångbroms och en 

traditionell ångspärr är mycket liten, i de flesta fall obefintlig. I många fall ger en traditionell 

ångspärr till och med en något lägre risk, även om denna risk är försumbar 

I denna typ av parallelltak, där två luftspalter finns, är en variabel ångbroms inte motiverad. I 

de enda fall där den märkbart minskar risken för mögelproblem är fuktbelastningen så pass 

stor att mögelproblem med största sannolikhet kommer att uppstå ändå. Detta kan bero på 

att ångspärren är tätare än den variabla ångbromsen. I de flesta fall når ändå MRD-indexet 

noll under sommaren, vilket betyder att fukt inte ackumuleras över tid. 

Det som simuleringarna visar som är fördelaktigt är att många starka parametrar är enkla att 

påverka. Valet av luftspaltbildande skiva är väldigt viktigt, då parametern är stark. Därför är 

det viktigt att välja en diffusionsöppen skiva. Även takets kulör, som är en stark parameter, är 

en parameter som är enkel att själv påverka. Ett tak som är så mörkt som möjligt är därför att 

föredra ur fuktsynpunkt. Om luftspalten byggs tillräckligt hög ges goda förutsättningar till en 

erforderlig ventilation. På så sätt ges goda möjligheter att hantera de osäkerheter som ett 

varierande klimat medför.  
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7. Förslag på fortsatta studier 
Då detta examensarbete enbart har fokuserat på teoretiska beräkningar hade en praktisk 

undersökning utgjort ett bra komplement. 

Liknande studier för kallvindar och väggar hade skapat en tydlig bild över om samma parametrar är 

kritiska vid andra konstruktioner. En studie av denna sort hade även gett en tydligare inblick över vilka 

delar av klimatskalet som bär störst risk att drabbas av mögelpåväxt. 

En djupare studie om andra användningsområden för variabla ångbromsar hade bidragit till ökade 

kunskaper om denna produkt.  
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9. Appendix 

9.1 Beräkningar av läckage 
De månadsvisa medelvärden från de klimatfilerna som används i Wufi är för Stockholm 

följande: 

Tabell 17 Medelvind, medeltemperatur och fukttillskott från klimatdatafilen för Stockholm 

 Medelvind [m/s] Medeltemperatur [℃] Fukttillskott 

[𝑔 𝑚3⁄ ] 

Januari 3,6 -0,8 2,0 

Februari 3,6 -1,2 2,0 

Mars 3,5 1,7 1,92 

April 3,3 5,1 1,75 

November 3,3 2 1,79 

December 3,2 -0,3 2,0 

 

Tabell 18 Tryckskillnader för aktuella månader på grund av vind och termik 

 ∆𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 [𝑃𝑎] ∆𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 [𝑃𝑎] ∆𝑃 [𝑃𝑎] 

Januari 4,5 4,2 8,7 

Februari 4,6 4,2 8,8 

Mars 3,9 3,9 7,8 

April 3,2 2,8 6,0 

November 3,9 2,9 6,8 

December 4,4 3,3 7,7 
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Tabell 19 Läckflöden på grund av tryckskillnader 

 𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 0,3 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 1,0 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

Januari 0,088 0,294 

Februari 0,089 0,296 

Mars 0,082 0,270 

April 0,068 0,223 

November 0,074 0,246 

December 0,081 0,269 

 

Tabell 20 Fuktflöden på grund av tryckskillnader 

  g vid  

𝑞50 = 0,3
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

 g vid  

𝑞50 = 1,0
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

Januari 457 1522 

Februari 460 1534 

Mars 408 1360 

April 308 1028 

November 363 1209 

December 419 1397 

Medel 403 1341 
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Med Fukthandbokens värden beräknas den månatliga belastningen i Stockholm till: 

Tabell 21 Medelvind, medeltemperatur och fukttillskott från Fukthandboken för Stockholm 

 Medelvind [m/s] Medeltemperatur [℃] Fukttillskott 

[𝑔 𝑚3⁄ ] 

Januari 4,2 -3,4 2,0 

Februari 4,2 -3,6 2,0 

Mars 4,2 -0,4 2,0 

April 4,2 4,3 1,79 

November 4,2 2.2 1,89 

December 4,2 -1,6 2,0 

 

Tabell 22 Tryckskillnader för aktuella månader på grund av vind och termik 

 ∆𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 [𝑃𝑎] ∆𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 [𝑃𝑎] ∆𝑃 [𝑃𝑎] 

Januari 5,1 5,6 10,7 

Februari 5,2 5,6 10,8 

Mars 4,4 5,6 10 

April 3,3 5,6 8,9 

November 3,8 5,6 9,4 

December 4,7 5,6 10,3 

 

Tabell 23 Läckflöden på grund av tryckskillnader 

 𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 0,3 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 1,0 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

Januari 0,102 0,340 

Februari 0,102 0,341 

Mars 0,097 0,324 

April 0,090 0,299 

November 0,093 0,311 

December 0,099 0,331 
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Tabell 24 Fuktflöden på grund av tryckskillnader 

  g vid  

𝑞50 = 0,3
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

 g vid  

𝑞50 = 1,0
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

Januari 529 1762 

Februari 530 1768 

Mars 504 1681 

April 416 1386 

November 456 1521 

December 514 1713 

Medel 492 1638 

 

För Borlänge beräknas den månatliga belastningen med värden från klimatdatafilen till: 

Tabell 25 Medelvind, medeltemperatur och fukttillskott från klimatdatafilen för Borlänge 

 Medelvind [m/s] Medeltemperatur [℃] Fukttillskott 

[𝑔 𝑚3⁄ ] 

Januari 3,4 -2,4 2,0 

Februari 3,4 -2,6 2,0 

Mars 3,7 1,1 1,95 

April 3,4 4,6 1,77 

November 2,9 0 2,0 

December 3 -2,1 2,0 
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Tabell 26 Tryckskillnader för aktuella månader på grund av vind och termik 

 ∆𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 [𝑃𝑎] ∆𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 [𝑃𝑎] ∆𝑃 [𝑃𝑎] 

Januari 4,9 3,8 8,7 

Februari 4,9 3,8 8,7 

Mars 4,1 4,4 8,5 

April 3,3 3,7 7,0 

November 4,3 2,7 7,0 

December 4,8 2,9 5,7 

 

Tabell 27 Läckflöden på grund av tryckskillnader 

 𝑞[𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 0,3 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 1,0 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

Januari 0,088 0,292 

Februari 0,088 0,293 

Mars 0,056 0,288 

April 0,075 0,251 

November 0,076 0,253 

December 0,081 0,270 
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Tabell 28 Fuktflöden på grund av tryckskillnader 

  g vid  

𝑞50 = 0,3
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

 g vid  

𝑞50 = 1,0
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

Januari 454 1515 

Februari 456 1521 

Mars 437 1456 

April 345 1150 

November 393 1311 

December 421 1402 

Medel 418 1392 

 

Borlänges fuktläckage med värden för Karlstad från Fukthandboken (Elmarsson & Nevander 

2013): 

Tabell 29 Medelvind, medeltemperatur och fukttillskott från Fukthandboken för Borlänge 

 Medelvind [m/s] Medeltemperatur [℃] Fukttillskott 

[𝑔 𝑚3⁄ ] 

Januari 3,8 -4,2 2,0 

Februari 3,8 -4,3 2,0 

Mars 3,8 -0,6 2,0 

April 3,8 4,3 1,79 

November 3,8 1,6 1,92 

December 3,8 -2,3 2,0 
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Tabell 30 Tryckskillnader för aktuella månader på grund av vind och termik 

 ∆𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 [𝑃𝑎] ∆𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 [𝑃𝑎] ∆𝑃 [𝑃𝑎] 

Januari 5,3 4,5 9,8 

Februari 5,3 4,5 9,8 

Mars 4,4 4,5 8,9 

April 3,3 4,5 8,8 

November 3,9 4,5 8,4 

December 4,8 4,5 9,3 

 

Tabell 31 Läckflöden på grund av tryckskillnader 

 𝑞[𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 0,3 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 1,0 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

Januari 0,096 0,319 

Februari 0,096 0,320 

Mars 0,090 0,300 

April 0,082 0,273 

November 0,086 0,288 

December 0,093 0,309 
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Tabell 32 Fuktflöden på grund av tryckskillnader 

  g vid  

𝑞50 = 0,3
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

 g vid  

𝑞50 = 1,0
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

Januari 497 1656 

Februari 498 659 

Mars 466 1555 

April 379 1264 

November 423 1410 

December 481 1602 

Medel 457 1524 

 

För Luleå gäller följande läckage med medelvärden från klimatdatafilen: 

Tabell 33 Medelvind, medeltemperatur och fukttillskott från klimatdatafilen för Luleå 

 Medelvind [m/s] Medeltemperatur [℃] Fukttillskott 

[𝑔 𝑚3⁄ ] 

Januari 3,0 -7,8 2 

Februari 3,0 -8,1 2 

Mars 3,2 -3,7 2 

April 2,8 0,2 1,99 

Oktober 3,0 2,5 1,88 

November 2,9 -4,3 2 

December 2,9 -5,7 2 
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Tabell 34 Tryckskillnader för aktuella månader på grund av vind och termik 

 ∆𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 [𝑃𝑎] ∆𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 [𝑃𝑎] ∆𝑃 [𝑃𝑎] 

Januari 6,2 3,0 9,2 

Februari 6,2 3,0 9,2 

Mars 5,2 3,3 8,5 

April 4,3 2,5 6,8 

Oktober 3,7 2,9 6,6 

November 5,3 2,8 8,1 

December 5,7 2,8 8,5 

 

Tabell 35 Läckflöden på grund av tryckskillnader 

 𝑞[𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 0,3 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 1,0 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

Januari 0,091 0,305 

Februari 0,092 0,306 

Mars 0,087 0,290 

April 0,074 0,247 

Oktober 0,072 0,243 

November 0,084 0,279 

December 0,087 0,287 
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Tabell 36 Fuktflöden på grund av tryckskillnader 

  g vid  

𝑞50 = 0,3
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

 g vid  

𝑞50 = 1,0
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

Januari 474 1579 

Februari 476 1588 

Mars 451 1502 

April 382 1274 

Oktober 355 1182 

November 434 1446 

December 447 1490 

Medel 431 1437 

 

Invändigt läckage i Luleå med värden från Fukthandboken (Elmarsson & Nevander, 2013) 

Tabell 37 Medelvind, medeltemperatur och fukttillskott från Fukthandboken för Luleå 

 Medelvind [m/s] Medeltemperatur [℃] Fukttillskott 

[𝑔 𝑚3⁄ ] 

Januari 3,6 -11,5 2 

Februari 3,6 -10,7 2 

Mars 3,6 -6,1 2 

April 3,6 0 2 

Oktober 3,6 2,9 1,86 

November 3,6 -4,1 2 

December 3,6 -9 2 
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Tabell 38 Tryckskillnader för aktuella månader på grund av vind och termik 

 ∆𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 [𝑃𝑎] ∆𝑃𝑣𝑖𝑛𝑑 [𝑃𝑎] ∆𝑃 [𝑃𝑎] 

Januari 7,1 4,1 11,2 

Februari 6,9 4,1 11,0 

Mars 5,8 4,1 9,9 

April 4,3 4,1 8,4 

Oktober 3,6 4,1 7,7 

November 5,3 4,1 9,4 

December 6,5 4,1 10,6 

 

Tabell 39 Läckflöden på grund av tryckskillnader 

 𝑞[𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 0,3 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

𝑞 [𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠], då 

𝑞50 = 1,0 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

Januari 0,105 0,351 

Februari 0,104 0,346 

Mars 0,096 0,321 

April 0,086 0,287 

Oktober 0,081 0,271 

November 0,093 0,310 

December 0,101 0,337 
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Tabell 40 Fuktflöden på grund av tryckskillnader 

  g vid  

𝑞50 = 0,3
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

 g vid  

𝑞50 = 1,0
𝑙

𝑚2 ∙ 𝑠
 

 [𝑘𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑠)] 

 

Januari 545 1817 

Februari 538 1795 

Mars 499 1663 

April 447 1488 

Oktober 391 1303 

November 481 1606 

December 523 1746 

Medel 489 1631 

 

9.2 Jämförelse av läckagemodeller 
Jämförelse av läckagemodellerna med läckage för𝑞50 = 0,3 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

Stockholm, månatlig belastning 

 

Figur 38 Temperatur och relativ fuktighet i Stockholm för konstant månatlig belastning, litet läckage 



77 
 

Stockholm, luftinfiltration 

 

Figur 39 Temperatur och relativ fuktighet i Stockholm för luftinfiltrationsmodellen, litet läckage 

Borlänge, månatlig belastning 

 

Figur 40 Temperatur och relativ fuktighet i Borlänge för konstant månatlig belastning, litet läckage 
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Borlänge, luftinfiltration 

 

Figur 41 Temperatur och relativ fuktighet i Borlänge för luftinfiltrationsmodellen, litet läckage 

Luleå, månatlig belastning 

 

Figur 42 Temperatur och relativ fuktighet i Luleå för konstant månatlig belastning, litet läckage 
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Luleå, luftinfiltration 

 

Figur 43 Temperatur och relativ fuktighet i Luleå för luftinfiltrationsmodellen, litet läckage 

 

Jämförelse mellan de olika läckagemodellerna för läckaget 𝑞50 = 1,0 𝑙/(𝑚2 ∙ 𝑠) 

Stockholm, månatlig belastning 

 

Figur 44 Temperatur och relativ fuktighet i Stockholm för konstant månatlig belastning, stort läckage 
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Stockholm, luftinfiltration 

 

Figur 45 Temperatur och relativ fuktighet i Stockholm för luftinfiltrationsmodellen, stort läckage 

Borlänge, månatlig belastning 

 

Figur 46 Temperatur och relativ fuktighet i Borlänge för konstant månatlig belastning, stort läckage 
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Borlänge, luftinfiltration 

 

Figur 47 Temperatur och relativ fuktighet i Borlänge för luftinfiltrationsmodellen, stort läckage 

Luleå, månatlig belastning 

 

Figur 48 Temperatur och relativ fuktighet i Luleå för konstant månatlig belastning, stort läckage 
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Luleå, luftinfiltration 

 

Figur 49 Temperatur och relativ fuktighet i Luleå för luftinfiltrationsmodellen, stort läckage 

 




