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Förord 
Det här examensarbetet genomfördes våren 2017 på institutionen för byggvetenskap på KTH 
och på NCC Teknik. Våra handledare har varit Fredrik Gränne och Mikael Kläth från NCC, 
samt Folke Björk från KTH.  
 
Vi vill tacka våra handledare för all hjälp vi fått. Vi vill även tacka NCC och Högskolan i 
Gävle för utlåning av mätutrustning, samt Newsec, HSB, SKB och alla bostadsrättföreningar 
som hjälpt oss att få tillgång till alla kallvindar.  
 
Detta arbete har genomförts med målet att bidra till kunskapen om fuktrelaterade problem på 
uteluftsventilerade kallvindar. 
 
 
 
Stockholm, Maj 2017. 
 
Anton Larsson och Johannes Rainio Reivilä 
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Abstract 
This master thesis has been made with the goal to study if apartment buildings built 
according to NCC:s technical platform has ventilated cold attics exposed to risks for moisture 
damages. A study has been made to see how some types of constructions holds up better than 
others and how this can be solved. 
 
Ten objects were chosen, all constructed på NCC, all constructed with concrete joists, 
ventilated with outdoor air, a roof with underlay of tongue and groove and trusses of wood. 
They’re all situated in the Stockholm area and are completed between the years of 2004 and 
2016. 
 
To complete these studies, measurements were made in ten different ventilated cold attics. 
Relative humidity and temperatures were measured with climate loggers, which collected 
data from both outdoors and indoors once every hour in the period from february 13 to april 
9. The water content in wood was measured in all attics in the tongue and grove and the 
trusses, where measurements were made in all orientations of the attic. This data was 
collected at three times for each object. 
 
During the visits to the object, a visual inspection was made in all attics, where mold growth 
and construction details were inspected. 
 
Historically moisture problems are common in ventilated cold attics. When cold attics has a 
well insulated roof joist the temperatures is kept low in the attic. This may result in a high 
relative humidity and are therefore exposed to a higher risk of moisture problems. Due to 
night radiation the roof’s surface temperature could be lower than the air temperature in the 
attic, which can result in condensation on the tongue and grove. 
 
The water content in the wood decreased with an average of about 4 percentage points during 
the period of measurement from 12% to 8%, which means that the risks of mold growth and 
rot is nearly non-existent. To risk mold growth and rot, the water content has to be above 
16%. 
 
The relative humidity is at a few occasions above 75% in the different attics, which is above 
the requirements from BBR. This, however, happens during periods when the temperature is 
at a level where the risk for moisture damage is very low. During the measurement period, 
the average temperatures has increased which resulted in a decreased relative humidity in the 
attics. The risk for mold growth has been evaluated in diagrams based on data from Smith 
and Hill and also Viitanen. According to these there are no risks of mold growth in any of the 
ten attics. 
 
According to the visual inspection no visible moisture damages could be found in any of the 
ten attics. The faults that were found was differences between the construction drawings and 
what was actually constructed. In the object 3, 7 and 8 there were no moisture barrier even 
though the drawings said so. In object 4 there were no ventilation in the ridge, which was to 
be found in the drawings.  
 
The conclusion is that there are no moisture problems in apartment buildings constructed by 
NCC.   



 
 

	 4	

Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts med målet att undersöka om flerbostadshus som byggs 
enligt NCC:s tekniska plattform har kallvindar som är utsatta för eller riskerar att bli utsatta 
för fuktskador. En undersökning har gjort gällande hur det kommer sig att vissa 
konstruktioner klarar sig bättre än andra och vilka alternativa lösningar som finns på detta. 
 
Tio objekt valdes ut, alla konstruerade av NCC, alla med vindsbjälklag av betong, ventilerade 
med uteluft, med underlagstak av råspont och trätakstolar. De ligger alla i 
Stockholmsområdet och de är färdigställda mellan åren 2004 och 2016. 
 
För att göra dessa undersökningar, genomfördes mätningar på tio olika kallvindar. Relativ 
fuktighet och temperatur mättes med hjälp av klimatloggers som mätte inomhus och utomhus 
på varje objekt, en gång i timmen under mätperioden från den 13 februari till den 9 april. 
Fuktkvoten i trä mättes på alla kallvindar, där mätningar gjordes i råspont och takstol i varje 
väderstreck. Mätningarna gjordes vid tre tillfällen under perioden i varje kallvind. 
 
Under besöken genomfördes okulärbesiktningar på alla kallvindar där mögelpåväxt och 
konstruktionsdetaljer undersöktes.  
 
Historiskt sett är fuktproblem på kallvindar vanligt förekommande. Genom att kallvindar har 
ett välisolerat vindsbjälklag hålls temperaturerna allt som oftast låga i kallvindsutrymmet. 
Detta kan leda till att utrymmena får en hög relativ fuktighet och är därför utsatta för en ökad 
risk för fuktproblem. Genom nattutstrålning kan takytan få en lägre temperatur än 
kallvindsluften, vilket i sin tur kan leda till kondens på råsponten.  
 
Fuktkvoterna sjönk i snitt ungefär 4 procentenheter under mätperioden från 12% till 8%, 
vilket innebär att riskerna för röta eller mögelpåväxt är nästintill obefintlig, då riskerna för 
mögel och röta kräver fuktkvoter över 16% för att finnas.  
 
Den relativa fuktigheten ligger vid ett antal tillfällen över 75% i de olika kallvindarna, vilket 
är över BBR-kravet. Detta sker dock under perioder när temperaturerna är så låga att risker 
för fuktskador inte är aktuella. Under mätperioden har snittemperaturen gått upp, vilket har 
lett till att den relativa fuktigheten har minskat. Risken för mögelpåväxt har även bedömts 
med hjälp av diagram baserat på data från Smith och Hill samt Viitanen. Enligt dessa finns 
heller ingen risk för mögelpåväxt i någon av de tio kallvindarna.  
 
Enligt den okulära besiktningen kunde inga synliga fuktskador hittas i någon av de tio olika 
objekten. De fel som hittades var skillnader mellan objektens konstruktionsritningar och dess 
reella utförande. Objekt 3, 7 och 8 saknade ångspärr, vilket påstods finnas i ritningarna. 
Objekt 4 saknade luftning i nock som var utritad på ritningarna. 
 
Slutsatsen är att NCC:s konstruktioner för kallvindar på flerbostadshus är säkra gällande 
fuktskador.   
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Inledning 
 

Bakgrund 
 
En uteluftsventilerad kallvind är utrymmet mellan översta vindsbjälklaget och 
takkonstruktionen, som inte är uppvärmd och ventileras med endast utomhusluft. Denna typ 
av takkonstruktion är vanligt förekommande i Sverige, både i äldre hus och i nybyggda. 
  
Förr i tiden byggdes ventilerade kallvindar för att försäkra sig om att taken skulle vara kalla. 
Anledningen till att man gjorde detta var för att snön inte skulle smälta och bilda istappar som 
kunde skada människor under dem. Nu för tiden fyller kallvindar också den funktionen och 
finns även där för att ventilera bort den möjliga fukt som finns på vinden. När energikraven 
ökade i Sverige, isolerades vindsbjälklagen i allt större utveckling. Detta har lett till ännu 
kallare vindsutrymmen, vilket i sin tur kan innebära att kall luft ventileras ut och varmare luft 
med en högre luftfuktighet tas in som sedan kondenserar på kallare ytor i vindsutrymmet 
(Engman och Samuelsson, 2006). Särskilt händer detta under klara, kalla nätter när takets 
inneryta kylts ner av yttertemperaturen pga nattutstrålning. Det här resulterar i relativt höga 
fukthalter i träkonstruktionen, som i sin tur kan leda till mögel eller röta. När det händer i 
träet riskerar takkonstruktionen att förlora sin mekaniska hållfasthet samtidigt som 
hälsoproblem kan uppstå. 
  
Det är av intresse att undersöka problem som riskerar att uppstå till följd av att kallvindar 
ventileras. Behovet av hållbara byggnader är stort då det byggs allt mer i Stockholm och 
kallvindskonstruktioner är ett vanligt sätt att bygga på.  
 
Den här rapporten undersöker 10 liknande flerbostadshus med kallvindskonstruktioner 
byggda av NCC, de flesta är nyproducerade men två är något äldre. Alla finns i 
Stockholmsområdet. Fuktförhållanden i dessa kallvindar har undersökts och analyserats med 
olika metoder som mäter klimatdata och fuktkvoter. Dagens byggstandard inom NCC och 
deras plattform kommer att diskuteras och eventuellt ges förbättringsförslag för att säkerställa 
en byggnadsmetod av kallvindar som minimerar risken för fuktproblem. 
 

Syfte  
Att undersöka hur fuktförhållandena ser ut på kallvindar konstruerade av NCC och bedöma 
riskerna för fuktskador på dessa. 

Metod 
  
En litteraturstudie har gjorts på tidigare forskning inom området för att få en både djupare 
och bredare kunskap. Tidigare arbeten och rapporter inom området har inspirerat vilka 
parametrar som ska undersökas. 
  
Innan undersökningarna påbörjades, valdes mätobjekten ut. Objekten är 10 olika 
flerbostadshus i Stockholmsområdet. Dessa objekt har kallvind och är konstruerade av NCC. 
Byggnaderna är färdigställda med inflyttning från 2004 till 2016, varav de flesta är 
färdigställda 2011 eller senare. 
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Information om sådant som luftfuktighet och temperatur ute och inne samt fuktkvot i olika 
delar av takkonstruktionen, råspont och takstol, på vindarna har samlats in. Denna 
information har analyserats för att bedöma om det finns risker för fuktskador i dessa 
konstruktioner. 
 
En visuell inspektion är gjord på plats för att se om synliga fel och fuktproblem finns. 
Möjliga fel eller skador i konstruktionen som kan påverka risken för fuktproblem på 
kallvinden samt ritningsunderlag har undersökts, mer om det i metod för Okulärbesiktning. 
 
Relativ fuktighet och temperatur registreras både inne på kallvinden samt utanför genom att 
temperatur- och fuktloggers (även kallade klimatloggers) placerats på respektive ställen. De 
genererar mätdata över tid med en timmes intervall. Klimatloggers måste kalibreras innan de 
ska användas för att kunna samla in så korrekta mätvärden som möjligt. Placeringen av dem i 
de olika kallvindarna behöver vara så lika som möjligt med tanke på klimatförhållandena de 
placeras i. Öppningar och köldbryggor kan påverka klimatet på en viss plats och bör därför 
undvikas för att resultaten inte ska påverkas av dem. Ett komplement till att mäta 
temperaturer och relativ fuktighet utomhus är att använda information från SMHI:s databas, 
för samma tidpunkter. Mer om metoderna finns under Mätningar och respektive mätmetod.  
  
  

Begränsningar 
  
Detta arbete är begränsat i den mån att det motsvarar 30 högskolepoäng och därför inte mer 
än en termins arbete. Mätningar har inte varit möjliga att göra på fler än 10 objekt, i och med 
svårigheter med att få tag på objekt och utrustning samt tidsåtgång för att åka till dem.  
 
Mätobjekten är kallvindar ventilerade med uteluft, konstruerade av NCC. Kallvindarna som 
undersökts är byggda på vindsbjälklag av betong med takstolar av trä och underlagstak av 
råspont. Inga andra typer av konstruktioner som klarar fuktig miljö och liknande ingår i 
denna rapport.  
 
Rapporten omfattar de problem som har med fukt att göra gällande byggnadens hållbarhet i 
form av negativa hälsoeffekter och degradering av takkonstruktionen. Resultaten kan 
användas vid planering av nybyggnation av liknande flerbostadshus och ska helst inte 
generaliseras inom andra byggnadsområden. Ekonomiska effekter av lösningsförslag är inte 
inräknade i rapporten.  
  
Mätningarna har gjorts under de 2 månaders tid då vi haft tillgång till objekten. Urvalet av 
objekt är begränsat till området runt Stockholmsområdet för att klimatet ska vara relativt lika. 
Placering av RF- och temperaturloggers är begränsade på så sätt att de inte tål nederbörd och 
därmed inte kan vara i utsatt läge och därmed finns det inte möjlighet att placera dem högre 
upp i byggnaden utan inom byggnadens skyddande område. 
 
Klimatdata från lägenheterna kan också användas för att se om det finns eventuella 
luftläckage från lägenhet till kallvind vilket kan ge ökade fuktförhållanden i kallvinden. Det 
är i och för sig möjligt att mäta om det är under eller övertryck i lägenheten samt fuktmängd i 
lägenhet jämfört med kallvinden. Det kräver tyvärr att boende låter mätningar utföras i deras 
lägenheter vilket inte är särskilt uppskattat. Besök hos de boende och så vidare skulle behöva 
planeras vilket skulle ta extra tid och vara en påfrestning hos inblandade.  
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Även luftomsättning skulle vara av intresse i rapporten då det ger data om luftflöden som 
skulle kunna kopplas till storleksvariation på luftspalt och yta på kallvind samt klimatdata 
och därmed visa på vilken kombination av parametrar som fungerar bäst. Att mäta 
luftomsättning på kallvindarna kräver utbildning och tar lång tid samt är kostsamt vilket 
resulterar i att metoden är utesluten i detta arbete.  
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Fukt på kallvindar 
  
Fukt uppkommer på kallvindar på flera olika vis och kommer i olika former. Fukten kan 
komma i form av vatten, ånga eller snö/is. Höga halter av fukt kan orsaka stora skador på en 
byggnad. Det är inte fukten i sig som är skadlig, utan de problem som uppkommer av att 
fukten finns i ett material under en tid vid gynnsamma förhållanden. Mer om detta och hur 
fukten tillkommer förklaras i detta kapitel. 

Fuktkällor 
Det finns fyra huvudkällor till fukt på kallvindar. Dessa är läckage, byggfukt, luftfukt och 
nederbörd. 

 
Figur	1.	Fuktkällor.	

Läckage 
 
Fukt på vindar som uppkommer genom läckage kan innebära flera saker. Exempelvis kan 
läckage innebära att nederbörd tar sig in genom takkonstruktionen vid en skada eller 
felaktighet. Detta går också in under nederbörd. Läckage kan även innebära att det läcker från 
installationer som finns på kallvinden. Felaktiga rördragningar eller skador på utrustning kan 
ligga bakom detta.  
  
Att undvika läckage handlar mest om att vara noggrann under själva byggnadsprocessen och 
försöka undvika konstruktioner som är lättskadade och löper stora risker att utsättas för 
skador (Elmarsson och Nevander, 1994). 

Byggfukt 
  
Byggfukt är fukt som finns i materialet vid byggskedet och kan finnas kvar efter 
byggprocessen. Detta finns främst i det platsgjutna betongbjälklaget och kan avges till 
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kallvinden vid uttorkning, det kan också förekomma i takstolarna eller råsponten. Fukten 
finns i materialet från början och efter uttorkning men kan även ha tillkommit under 
byggskedet om materialet inte skyddats på byggplatsen och blivit utsatt för nederbörd. 
  
Byggfukt är svårt att helt bli av med, då många material innehåller mycket fukt när det är 
nytt. Däremot kan vissa problem förhindras genom att skydda materialet noggrannare och 
bättre på byggarbetsplatsen för att skydda det från nederbörd. För att undvika fukt från 
betongbjälklag till kallvindar sätts en ångspärr precis ovanpå betongen för att undvika 
fukttransport i den riktningen. Direktkontakt mellan trä och betong undviks genom att 
använda kapillärbrytande skikt mellan de två materialen (Elmarsson och Nevander, 1994).   

Luftfukt  
Fukt i form av ånga som tar sig upp på vinden kan komma från olika källor. Det kan vara 
fuktig luft utifrån genom konvektion som tar sig in genom vindens ventilationsspalt via 
konvektion eller luft som kommer inifrån genom diffusion eller konvektion. Denna fuktiga 
luft som hamnar på kallvinden, under vissa perioder med kallare klimat, ökar ånghalten och 
ger därmed högre RF varpå risken för kondens mot kallare ytor ökar.  
  
Luft som ventileras in under sen vår och tidig höst har ofta en hög ånghalt samtidigt som 
temperaturerna kan vara lägre vilket leder till att luften som ventileras in ofta har en hög RF. 
Därav riskerar fukten att kondensera mot råsponten. 
 
Diffusion på kallvinden beror på ånghaltsdifferensen mellan uteluften och kallvindens luft 
och leder antingen till ett fukttillskott eller uttorkning. Då kallvinden har högre ånghalt än 
utomhusluften sker transporten av vattenånga ut vilket betyder att kallvindskonstruktionen 
torkar. Vid lägre ånghalt i luften på kallvinden än ute resulterar i ett fukttillskott på 
kallvinden.  
  
Diffusion stoppas oftast av en ångspärr mellan översta våningen och vinden, vilket också 
stoppar byggfukten i betongen från att vandra uppåt mot kallvinden. I dessa fall är 
vindsbjälklaget platsgjuten betong vilken i sig är relativt ångtät och i princip helt ångtät då 
den är målad på insidan och därmed behöver inte annan ångspärr monteras. Konvektionen 
uppkommer av att övertryck finns i bostäder och av fukt som stiger med värmen. Detta 
undviks av att ha en ventilation som ger bostäderna ett undertryck eller genom att se till att 
ångspärren till vinden är tillräckligt tät och att skarvar och kopplingar däremellan är 
tillräckligt tätade (Elmarsson och Nevander, 1994).  
  

Nederbörd 
De största problemen med nederbörd kommer oftast genom att takkonstruktionen är felaktigt 
konstruerad. Antingen genom att snö eller regn tar sig in i ventilationsspalten vid takfoten 
eller genom skadade tätskikt och felkonstruerade luftningsanordningar. 
  
För att undvika dessa problem installeras snöstopp under takfoten, särskilt vid tak med låg 
lutning. Annars bör alla tätningar och luftningsanordningar konstrueras noggrant för att 
undvika insläpp av diverse nederbörd (Elmarsson och Nevander, 1994). 
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Byggnadsekologi 
Mikroorganismer 
Etablering och tillväxt av mögelsvamp kräver att ett antal faktorer är uppfyllda. De 
grundläggande faktorerna är tillgång till näring, viss mängd vatten och lämplig temperatur 
samt att förloppet sker inom ett gynnsamt tidsförlopp. Om förhållandet är optimalt kan 
tillväxt ske väldigt snabbt vilket betyder att inom ett par dagar kan betydande svampbildning 
ske. I princip gäller lika förutsättningar för att rötsvamp ska utvecklas, det som skiljer är 
främst att det krävs längre tids fuktbelastning. 

Näring 
Mögelsvampar lever på att bryta ner näringsämnen som är lättåtkomliga i naturen och är 
anpassningsbara att föröka sig i snabb takt. I och med det är just material uppbyggda av 
cellulosa de som är lättast nedbrytbara. Träbaserade material är alltså de som är mest utsatta, 
såsom råspont och takstolar i kallvinden. 

Vatten 
Mängden vatten i materialet är också avgörande för att mögel ska kunna fortplanta sig. Olika 
material har en viss förmåga att ta upp vatten från omgivningen, vilket anges som 
vattenaktiviteten (aw). Detta säger att materialet står i jämvikt med den omgivande luftens 
relativa fuktighet och kan exempelvis uttryckas som (0.75 aw) och betyder att materialet kan 
ta upp vatten från luft med relativ fuktighet över 75 % och avger vatten till luft som är 
torrare. 
 
Beroende på art av svamp har de olika krav på vilken fuktighet, kombinerat med andra 
faktorer, de behöver för levnad och etablering. Vanligtvis behövs en relativ fuktighet på över 
85 % i kombination med viss temperatur för att risken ska finnas för tydlig utveckling av 
mögelsvamp. Speciellt krävs en högre fuktighet hos materialet vid skadeutvecklingen där 
ytans fuktighet är avgörande eftersom svampsporerna samlas där från luften. 
 
Under 20 % fuktkvot i träytan betyder att risken är liten för utveckling av rötsvampar och vid 
20 °C samt RF 70 % ger ungefärligt en fuktkvot på 15 %. För att uppnå fuktkvot över 20 % 
krävs RF på ungefär 90 % vid 20 °C.  

Temperatur 
För att mögelsvamparna ska frodas krävs gynnsam temperatur och vanligen behöver det vara 
minst ett par plusgrader med ökad tillväxt vid ökad temperatur. Optimal temperatur ligger 
mellan 25-30oC med avtagande tillväxt för högre temperaturer upp till 40-50 oC, då 
svamparna vanligtvis inte kan överleva. Lägre temperaturer ger avtagande tillväxt och 
minusgrader leder till att svamparna går i dvala och vaknar till liv igen när det blir varmare. 
 
 

Tid 
Det är möjligt för en svampspor att utveckla ny sporproduktion på ca ett dygn, under 
optimala förhållanden. Ofta tar det dock längre tid än så och för att etablering och tillväxt ska 
ske brukar det behövas några veckors fuktbelastning för att det ska leda till skador. 
Laboratorieförsök och erfarenhet från verkligheten visar på att vid, i princip, optimala 
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förhållanden för svampen tar det minst 5 veckor för att tillväxt ska ske, jmf med Viitanens 
mögelindex (mögelrisk-diagram) och Smith och Hill (mögelrisk-diagram) se figur 26 och 27. 
Antalet sporer som finns tillgängliga i luften spelar stor roll för utvecklingen av 
svamptillväxten. Under sommaren finns betydligt större tillgång av sporer jämfört med 
vintern. (Mattsson, 2004). 
 

Problem som finns med mögelsvampar 
I princip finns det tre olika sorters svampar som angriper trä, vilka är Mögelsvamp, 
Blånadssvamp och Rötsvamp. Mögel kan skada hälsan på många sätt genom exempelvis 
allergier, trötthet, klåda, andningssvårigheter och sekundärt kan mage och tarmar bli 
exponerade av föroreningarna och i värsta fall kan leda till cancer. Det ska även tilläggas att 
obehaglig lukt avges från mögeltillväxt. Fuktigt material kan även avge dåligt lukt och avge 
hälsoskadliga ämnen. Blånadssvampar ger missfärgning på träytan och bidrar till ökad 
vattenupptagningsförmåga hos träet och på så sätt kan bidra till bättre förhållanden för att 
Rötsvampar ska utvecklas. Dessa bryter ner träets struktur vilket leder till mekanisk 
degradering (Mattsson, 2004). 
 
De vanligast förekommande svamparterna som kan trivas i kalla vindsutrymmen är beskrivna 
nedanför.  

Mögelsvampar 
Mögelsvampar växer enbart på träytan och har ingen nedbrytande funktion. De är främst 
beroende av ytans fuktkvot vilket främst avgörs av relativa fuktigheten hos luften vid ytan för 
att kunna gro. Något lägre RF krävs då svampen etablerat sig. Genom att dess mycel växer in 
i märgstrålarna hos virket kan Mögelsvampar ta upp näring i form av fria kolhydrater (Statens 
Fastighetsverk [SFV], 2007).  
 
Aureobasidium pullulans 
Även kallad svartmögel och kan förekomma på fukt belastade kalla ytor inomhus. Ger 
missfärgning på angreppsytan i form av grå svart färg. 
 
Cladosporium 
Växer gärna på ytor där kondens kan ske och visar sig som brunsvart missfärgning. 
 
Penicillum 
Även kallad Penselmögel, vanligt förekommande i fuktskador inomhus. Många Penicillium 
arter avger mykotoxiner vilka kan vara direkt giftiga och även cancerogena. Missfärgning i 
form av grönaktig färg och kan vid kraftig tillväxt bli grön beläggning på ytan. 
 
Ulocladium 
Trivs bra på kallare ytor med dålig ventilation samt där kondens kan ske. Kan avge tydlig 
mögellukt och visar sig i form av brun svart missfärgning, möjlighet med kraftig utveckling 
och det bildas bomullsaktiga svampar på materialets yta (Mattsson, 2004). 

Blånadssvampar 
För att denna svampart ska kunna växa krävs att fuktkvoten hos träet är över 
fibermättnadspunkten, vilket är olika mellan träsorter och kan sägas va minst 25% och upp 
till 30%, och kallas för fritt vatten hos träet. Genom att leta sig igenom cellväggen, bryter ner 
den, på jakt efter fritt socker i träet leder till nästan försumbar mekanisk degradering av 
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trästrukturen. Däremot öppnar den upp virket och ger den ökad permeabilitet vilket tillför 
bättre förhållanden för rötsvampens tillväxt (SFV, 2017). 
 
Chaetomium 
Livnär sig på cellulosabaserade material, råspont och träbalkar, och kan utvecklas till 
mjukröta. Avger en karaktäristiskt stickande lukt. Bildar millimeter stora, brunsvarta, håriga 
kulor på träytan (Mattsson, 2004). 

Rötsvampar 
Mekanisk degradering av konstruktionen är effekten av Rötsvampens tillväxt, vilket sker då 
rötsvampar etableras och bryter ner träbaserade material och dess struktur. Till skillnad från 
Blånadssvampar tar dessa svampar upp näringen som fås då strukturen hos trävirket bryts ner 
och kan fullkomligt bryta ner ett träbaserat material (SFV, 2017). Det finns främst tre sorters 
rötsvamp, brunröta (äkta hussvamp), vit röta samt mjukröta vilka alla tre bryter ner 
beståndsdelar i trä (Mattsson, 2004).  
 
Brunröta 
Även kallad äkta hussvamp och är den av rötsvampar som kräver lägst luftfuktighet för att 
utvecklas. Detta eftersom den bildar långa kanaler, mycel, genom träet och på så vis kan 
transportera vatten från flera meters avstånd samt att den livnär sig på vatten från det 
nedbrutna virket. Svampsorten bryter ner både cellulosa och hemicellulosa och lämnar kvar 
ligninet. 
 
Vitröta 
Kan bryta ner alla trämaterialets delar, lignin, cellulosa och hemicellulosa. 
 
Mjukröta 
Bryter ner främst cellulosa och hemicellulosa, lämnar kvar en del av ligninet. (Mattsson, 
2004). 

Alternativa lösningar & forskning 
Det finns forskning gjorda om fuktbelastning och riskanalyser på kallvindar vilket resulterat i 
lösningar för att reducera fuktproblem som kan uppstå.  
 
På högskolan i Chalmers har beräkningsmodeller kombinerats med erfarenhet av forskning 
från tidigare projekt för att fastställa alternativa lösningar, publicerade i Bygg & teknik, 
(Hagentoft et.al, 2007).  
 
Olika sätt att sänka fuktproblem på ventilerade kallvindar har undersökts och de väsentligaste 
för denna rapport är:  
 
-          Storleksvariation av luftspalt i takfot 
-          Isolering av yttertak 
-          Mekanisk ventilation 

Storleksvariation av luftspalt i takfot 
Olika storlek på luftspalt ger olika luftflöden och därmed varierande naturlig ventilation i 
vindsutrymmet. Enligt äldre versioner av den svenska byggnormen fanns krav på att bygga 
uteluftsventilerade kallvindar, enligt (SBN, 32:35, 1980), med minst 20 mm bred luftspalt och 
sammanlagd luftspaltsarea på minst 0.2m2/ 100m2 bjälklagsarea, för att uppnå tillräcklig 
ventilation. Nu finns inte detta krav längre utan BBR nämner inget om storlek och 
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ventilationskrav, utan påpekar att det ska vara möjligt att se hela utrymmet (BFS, 6:5325) och 
att RF helst inte ska överstiga 75 % (BFS, 6.52). Eftersom vindsutrymmet är ventilerad med 
uteluft betyder det att det är svårt att uppnå kravet på RF 75% då uteluften ofta har högre RF 
än så under vintertid (SMHI, 2017). Även då RF är under 75% utomhus kan det vara svårt att 
hålla RF nivån på vindsutrymmet under gränsen pga. lägre temperatur jämfört med uteluften 
vilket ger lägre förmåga att hålla vatten och ger högre RF.  
 
Viktigt att tänka på är att avskilja isoleringen från luftspalten vid takfoten, genom att 
installera en vindskiva eller motsvarande, vilket annars kan leda till att spalten blir tilltäppt 
och förlorar ventilationsförmågan helt (Fagerlund, 2013). 

Isolering av yttertak 
Ytan på råsponten kan bli kallare än luften i vindsutrymmet under vissa perioder, speciellt 
nattetid då nattutstrålning sker, vilket kan leda till att något varmare luft kan kondensera mot 
träytan. Genom att isolera utsidan av råsponten ökar dess temperatur och på så vis är det 
möjligt att undvika kondens på ytan. Tester har visat att det räcker med 10 mm isolering 
ovanför råsponten och att det inte blir någon vidare skillnad med ökad isoleringstjocklek. 
(Samuelson och Engman, 2006) 
 

Kontrollerad ventilation 
Eftersom vindsutrymmet är kallt är luften känslig för hög relativ fuktighet. Luftfuktigheten 
kan påverkas mycket av att varmare luft, under sommartid, ventileras in till det kallare 
utrymmet som ger ökad relativ fuktighet då kallare luft inte kan hålla lika mycket vatten som 
varmare luft.  
 
Kontrollerad ventilation ger möjligheten till att bestämma mängden luft som tas in och släpps 
ut under vissa perioder på dygnet. Då utomhusluftens ånhghalten är på en tillräckligt låg nivå 
ventileras vinden och tar ut eventuell fukt. Mätningar visar på att kontrollerad ventilation ger 
stabilare- och lägre fuktförhållanden på vindsutrymmen i jämförelse med naturlig ventilation.  
 
För att uppnå kontrollerad ventilation krävs att vindsutrymmet är nästintill lufttätt, vilket 
betyder att takfotsöppningar och öppningar vid gavel samt underlagstak behöver förslutas, 
och de installerade rörkanalernas genomföringar måste vara tätade (Hagentoft et.al, 2007).  
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Mätobjekt 
Introduktion 
  
Tio objekt har valts ut.  Alla 
objekten ligger i Stockholms Län, de 
flesta på Stockholms norra sida, se 
figur 3. Dessa är alla färdigställda 
under perioden 2004-2016. De är 
byggda av NCC, vilket innebär att 
vissa av dem har samma tekniska 
lösning. Alla objekt har ett 
kallvindsutrymme som är 
ventilerade med uteluft, varav ingen 
av vindarna har kontrollerad 
ventilation. Deras utformningar och 
volymer skiftar något, se bilaga 1.1-
1.10. Objekten har valts dels efter 
ålder och dels efter vilka möjligheter 
som givits av NCC, olika 
bostadsrättsföreningar och diverse 
hyresvärdar. 
  
Dessa tio objekt har varit föremål för att undersökas och mätas. På den grunden kommer de 
analyseras och bedömas angående risken för att fuktproblem ska uppstå eller om de redan har 
uppstått och varför. 
 

 
  

Figur	2.	Mätobjektens	placeringar.	
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Objekt nr 1  
Objekt 1 är ett kvarter beläget på Gärdet i Stockholm med närhet till havet och 
finlandsfärjorna. Byggnaderna på fastigheten färdigställdes med inflyttning år 2004 och 
består av 5 punkthus i form av bostadsrätter med 22 lägenheter per hus fördelat på 6 
våningar. Med närheten till havet kan byggnaden utsättas för relativt stora variationer i 
klimat, vilket kan påverka hållbarheten. Inne på kallvinden placerades klimatloggern centralt, 
på en höjd av 1,5 m, mitt i vindsutrymmet. Utomhus placerades klimatloggern på en balkong 
med skydd av möbler från väderpåverkan. 
 
Huset har putsad fasad och ett valmat sadeltak. Takkonstruktionen består av (utifrån och in) 
betongtakpannor, bärläkt, ströläkt, takpapp, råspont och takstol (se figur 1). Taket har en 
lutning på 8° och har en fri takhöjd på 2 m. Ventilation sker via luftspalt med 50 mm bredd 
längs takfot mellan varje takstol i alla riktningar och ventilationsgluggar i råsponten vid 
taknock. Vindsbjälklaget består ovanifrån av 450 mm glasull ovanpå ett 240 mm tjockt 
betongbjälklag. Se figur 4. 
 
  

 
Figur	3.	Ritning	objekt	1.	
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Objekt nr 2  
  
Brf Objekt 2 är en bostadsrättsförening i Sundbybergs Centrum bestående av ett bostadshus 
som stod klart 2008. Detta hus är sex våningar högt och innehåller 63 lägenheter uppdelade 
på fyra trappuppgångar med varsitt vindsutrymme. I den sydligaste av vindarna har en 
klimatlogger placerats centralt i vinden och en har placerats utomhus under takfoten på ett 
förråd på föreningens gård.  
  
Huset har putsad fasad och ett sadeltak med betongtakpannor som ytskikt. Takkonstruktionen 
består av (utifrån och in) betongtakpannor, bärläkt, ströläkt, takpapp, råspont och takstol (se 
figur 1). Taket har en lutning på 15° och har en fri takhöjd på 1,5 m ovan vindsbjälklaget som 
består ovanifrån av 400 mm glasull ovanpå ett 200 mm tjockt betongbjälklag. Ventilation 
sker via luftspalt med 30 mm bred luftspalt längs takfot mellan varje takstol och genom 
frånluftsöppningar nära taknock som täcker 0,2 m2 per 100 m2 bjälklagsyta. Se figur 5. 
 
 

 
Figur	4.	Ritning	objekt	2.	
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Objekt nr 3  
  
Brf Objekt 3 är en bostadsrättsförening i Sollentuna Centrum, bestående av en byggnad med 
66 lägenheter uppdelade på fem våningar och fem uppgångar. Huset var färdigbyggt 2015. I 
en av vindarna mitt i huset placerades en klimatlogger mitt på vinden. Utomhus placerades 
loggern vid husets takfot från en av balkongerna. 
  
Huset har putsad fasad och ett sadeltak med takpapp som ytskikt. Takkonstruktionen består 
utifrån av två lager takpapp och råspont som ligger på takstolar och har en lutning på 11°. 
Maximal fri höjd är 1 m. Vindsbjälklaget består av 240 mm betong med 400 mm stenull 
ovan. Ventilationen på vinden sker genom luftspalter i takfoten mellan varje takstol som är 
30 mm breda. Se figur 6. 
 
Enligt ritning ska det finnas ångspärr ovanpå betongbjälklag men det finns varken ångspärr 
och inte heller kapillärbrytande skikt mellan bärande träpelare och betongbjälklag. 
 
 

 
Figur	5.	Ritning	objekt	3.	
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Objekt nr 4  
 
Objekt 4 är en bostadsrättsförening i Tullinge, söder om Stockholm, bestående av två 
huslängor med fyra våningsplan av lägenheter. Inflyttning skedde under slutet av 2013. 
Området består av en vältrafikerad väg och grönområden blandat med andra flervåningshus. 
Vindsutrymmet är inrett med förråd. Inne på kallvinden placerades klimatloggern centralt, på 
en höjd av 2,5 m, i en av vindarna mitt i huset. Utomhus placerades klimatloggern på en 
balkong med skydd av möbler från väderpåverkan. 
 
Huset har fasader av målad betong och ett sadeltak, lutning 30 o, med målade 
betongtakpannor som ytskikt. Takkonstruktionen består av (utifrån och in) betongtakpannor, 
takpapp och råspont ovan takstolar. Maximal fri takhöjd är 4 m till taknock. Förrådsdelen och 
mittdelen har ett uppreglat golv med 300 mm glasull ovan vindsbjälklag av 240 mm betong 
medan bakom förråden, i blindutrymmet, är det istället 500 mm glasull. Ventilation sker via 
40 mm bred luftspalt längs takfot mellan varje takstol på båda sidor. Se figur 7 och 8. 
 
Enligt ritning ska det finnas luftning även i råsponten uppe vid taknock, men enligt 
inspektion finns det inte. 

 
Figur	6.	Ritning	objekt	4	#1	

 

 
Figur	7.	Ritning	objekt	4	#2	
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Objekt nr 5  
 
Detta är en hyresrättsförening tillhörande SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) 
belägen i Täby. Fastigheten är färdigställd med inflyttning år 2010-2011. Runtom finns större 
väg samt skola och idrottshall samt en del av byggnaden som möts av ett skogsparti. Huset 
består av 7 våningar med totalt 69 lägenheter. Inne på kallvinden placerades klimatloggern 
centralt på 1,5 m höjd. Utomhus placerades klimatloggern under en balkong i skyddat läge, 
utan större påverkan från väder. 
 
 
Byggnaden har en putsad fasad och ett låglutande pulpettak med 7o lutning. 
Takkonstruktionen består av (utifrån och in) takpapp, råspont ovan takstol. Maximal fri höjd 
är 2,3 m och vindsbjälklaget består av 300 mm betong med 450 mm stenull. Ventilation sker 
via luftspalt, med höjd på 40 mm, mellan varje takstol längs med takfot på båda sidor. Se 
figur 9. 
 

 
Figur	8.	Ritning	objekt	5	
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Objekt nr 6 
  
Objekt 6 är en bostadsrättsförening liggandes i utkanten av Sundbyberg som ägs av HSB. 
Föreningen består av ett hus med fyra uppgångar och är fem våningar högt. 68 lägenheter 
finns i huset som stod klart 2016 och har ett ytskikt av puts. Inne på vinden placerades 
klimatloggern centralt i en av vindarna mitt i huset. Utomhus placerades klimatloggern under 
taket på ett cykelgarage intill byggnaden. 
  
Takkonstruktionen består av ett sadeltak där vissa delar är ett pulpettak. Taket har ett ytskikt 
av takpapp med underliggande råspont ovan takstolar. Vindsbjälklaget består ovanifrån av 
400 mm glasull ovanpå ett 240 mm tjockt betongbjälklag. Taket har en lutning på 8° och har 
en fri takhöjd på 3,3 m. Längs med takfot finns 70 mm bred luftspalt mellan varje takstol. Vid 
den del som är ett pulpettak sker luftningen på den höga sidan genom luftningsbeslag i 
råsponten mellan varannan takstol. Se figur 10 och 11. 
 

 
Figur	9.	Ritning	objekt	6	#1	

 
Figur	10.	Ritning	objekt	6	#2	
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Objekt nr 7 
  
Objekt 7 är ett kvarter i Ursvik som består av 136 hyreslägenheter uppdelade på fyra hus om 
6 våningar vardera. De ägs av Folksam och förvaltas av Newsec. Husen stod klara 2015. Inne 
på vinden i det sydligaste av husen placerades loggern centralt och i huvudhöjd. Utanför tas 
data från den logger som placerades i ett cykelgarage vid Objekt 6, också i Ursvik.  
  
Dessa hus har en fasad av målad betong och ett sadeltak med takpapp som ytskikt. 
Taket är ett sadeltak med lutning på 30o bestående (utifrån) av takpapp och råspont ovan 
takstol. Ventilationen sker via luftspalt, höjd 30 mm, längs takfot mellan varannan takstol på 
båda sidor. Vindsbjälklaget består ovanifrån av 500 mm stenull och 180 mm betonbjälklag. 
Se figur 12 och 13. 
 
Enligt ritning ska det finnas ångspärr ovan betongbjälklag. Denna kunde inte återfinnas vid 
inspektion. Kapillärbrytande skikt mellan bärande träpelare och betongbjälklag finns inte 
heller.  

 
Figur	11.	Ritning	objekt	7	#1	

 

 
Figur	12.	Ritning	objekt	7	#2	
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Objekt nr 8  
 
Objekt 8 är en hyresfastighet belägen i utkanten av Sundbyberg med ägande av Folksam och 
förvaltning av Newsec. Färdigställande och inflyttning skedde år 2016. Runtom fastigheten 
finns mestadels nybyggda flerbostadshus samt en skola och i närheten en högtrafikerad väg. 
Fastigheten består av 4 hus med totalt 135 lägenheter. I kallvinden placerades en klimatlogger 
centralt beläget och utomhus används data från samma logger som placerades vid objekt 
Objekt 6 i Ursvik, på undertaket vid ett cykelgarage. 
 
Fasaden består av målad betong och taket ett sadeltak med kallvind med har ett ytskikt av 
takpapp. Takkonstruktionen består av (utifrån) två lager takpapp och råspont ovan takstol, 
ventilation sker via 30 mm luftspalt längs med takfot mellan varannan takstol på båda sidor. 
Vindsbjälklaget består ovanifrån av 500 mm stenull ovan 180 mm betongbjälklag. Höjd 
mellan ovansida av vindsbjälklag och insida taknock är 3,5 m frihöjd. Se figur 14. 
 
Enligt ritning ska det finnas ångspärr ovan betongbjälklag men det finns inte enligt 
inspektion. Kapillärbrytande skikt mellan bärande träpelare och betongbjälklag finns. 
 

 
Figur	13.	Ritning	objekt	8.	
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Objekt nr 9  
  
Objekt 9 är en fastighet i Barkarby bestående av tre punkthus med 4 våningar och 11 
hyreslägenheter vardera. Dessa hus ägs också av Folksam och förvaltas av Newsec. Husen 
som stod klara 2013 har en putsad fasad. I det östligaste av husen placerades en klimatlogger 
i midjehöjd på vinden. Utomhus placerades en logger under takfoten på ett förråd. 
  
Husets konstruktion är av betong sandwichelement och ett brutet pulpettak, lutning 15o, med 
kallvind. Fasaden består av målad betong och taket har ett ytskikt av takpapp. 
Takkonstruktionen består av (utifrån och in) två lager takpapp och råspont ovan takstol. 
Ventilation sker via luftspalt längs takfot med luftspalt på 30 mm mellan varannan takstol. 
Vindsbjälklaget består ovanifrån av 500 mm glasull och har ångspärr ovanpå 240 mm betong 
samt kapillärbrytande skikt under bärande trästolpar, PE-folien är monterad efter vindstaket 
monterats och är därmed inte helt tät utan bruten. Maximal frihöjd är 3 m till taknock. Se 
figur 15 och 16. 
 

 
Figur	14.	Ritning	objekt	9	#1.	

 
Figur	15.	Ritning	objekt	9	#2.	
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Objekt nr 10 
 
Objekt 10 är en bostadsrättsförening som ligger i stadsdelen Alvik i Stockholm. Föreningen 
består av en byggnad bestående av 44 lägenheter uppdelade på 8 våningar. Det är en putsad 
byggnad som stod färdig 2014. Huset har en kallvind i vilken en klimatlogger placerades 
centralt beläget. Utomhus placerades en logger på innergården gömd under ett droppbleck 
som inte påverkas mycket av sol under mätperioden. 
 
Takets konstruktion är lite annorlunda än de andra taklösningarna då det är ett cylindertak 
som formats för att passa in bland omgivande arkitektur. Taket består utifrån av takpapp och 
råspont ovan takstol. Vindsbjälklaget består ovanifrån av 400 mm stenull, 190 mm betong 
och 50 mm plattbärlag med kapillärbrytande skikt mellan betong och bärande träregel. Längs 
med takfoten finns 45 mm bred luftspalt mellan varje takstol för ventilation av vinden. Se 
figur 17 och 18. 

 
  

Figur	16.	Ritning	objekt	10	#1 

Figur	17.	Ritning	objekt	10	#2 
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Mätningar och besiktning 
  
I detta kapitel avhandlas de metoder som använts för att ta fram olika mätdata, klimatdata och 
okulärbesiktning som använts i rapporten för att möjliggöra en bedömning av skaderisken på 
de olika objekten. De data som tagits fram är relativ fuktighet och temperatur inomhus genom 
loggning, relativ fuktighet och temperatur utomhus genom både loggning och inhämtning av 
klimatdata och fuktkvot i råsponten och i takstolarna. Okulärbesiktningen syftar på att direkt 
undersöka om det kan finnas eventuella synliga fel i konstruktionen. 
  

Relativ fuktighet och temperatur  
Mätningar av relativ fuktighet och temperatur har utförts främst med hjälp av klimatloggers 
som satts upp på vindarna och utanför dem. För att RF och temperatur som mäts utomhus ska 
bli mer validerat kommer dess data jämföras med inhämtad klimatdata från närliggande 
områden. 

Dataloggning 
Bakgrund 
Relativ fuktighet (RF) och temperatur (T) behöver mätas för att se hur dessa två parametrar 
förändras över tid och hur stora risker de medför med tanke på fuktskador som mögel eller 
röta. När RF överstiger 70 % finns risk för mögel och över 75 % för röta, över 85 % 
respektive 95 % anses riskerna för påväxt vara stora om temperaturen är gynnsam (Elmarsson 
och Nevander, 1994). Skillnaderna ska jämföras mellan temperaturen och den relativa 
fuktigheten inne i vinden och den utanför. 
  
Den relativa fuktigheten anges i % och är kvoten mellan 
ånghalten i luften och den maximala ånghalt luften kan bära vid 
den aktuella temperaturen. Temperaturen anges i den här 
rapporten i °C.  

Metod 
Den relativa fuktigheten och temperaturen mäts med hjälp av 
klimatloggers av märket Mitec. Modellen heter SatelLite20TH 
(Bild 1). Upplösningen på denna är för temperaturen 0,03-0,1 
C° och <0.1% för RH. Noggrannheten är för temperaturen +- 
0.3 C° och +- 3% för RF. Dessa loggers har möjligheten att 
spara mätdata med ett intervall på allt från 0.25 sekunder till 24 
timmar per mätvärde (Mitec, 2009). I denna studie har ett 
intervall på en timme valts. Detta ger 24 mätvärden per dygn 
över en tidsperiod på två månader som mätarna ska vara aktiva.  
  
Loggarna har placerats på tio vindsutrymmen runt om i 
Stockholms län. Dessa har placerats i vindarna på ställen som ska vara en god representation 
för vindarna. Utanför objekten har loggar placerats i skydd från sol, regn och vind för att 
mäta klimatet utomhus. Dessa har även gömts undan för att undvika risken att någon ska 
plocka ner dem under den två månader långa mättiden. På Objekt 6, Objekt 7 och Objekt 8 

Bild	1.	Klimatlogger	
upphängd	för	mätning. 
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som alla ligger i samma område utanför Sundbyberg, placerades endast en logger utomhus 
för att registrera mätdata för alla de objekten. 
  
Innan loggarna skulle användas testades de i en gemensam miljö för att se hur korrekta och 
likvärdiga resultat loggarna mätte. Sedan plockades de loggar med mest avvikande värden 
bort och de bästa, med lika mätvärden, har använts för att genomföra mätningarna. 
 

Insamling av RF och T från utomstående mätningar 
Bakgrund 
Den relativa fuktigheten och temperaturen mäts både inomhus och utomhus med hjälp av RF- 
och temperaturloggers. För att minska risken för felvärden i mätningarna utomhus samlas 
därför mätvärden in för både RF och temperatur från utomstående källor. Detta förminskar 
riskerna för störningar pga. vind, nederbörd eller sol.  

Metod 
De inhämtade mätvärdena för RF och temperatur utomhus hämtas från SMHI öppna data. 
Dessa mätvärden tas från de mätstationer som lämpas bäst för respektive mätobjekt, vilka är 
en mätplats i Tullinge, en i Bromma och en i centrala Stockholm. 
 
Dessa mätdata är också registrerade en gång per timme och kommer därför jämföras med 
mätdatan från loggarna utan korrigering. När datan hämtats in jämförs den med de uppmätta 
värdena för samma tidsperiod.  

Fuktkvotsmätning 

Resistansfuktkvotsmätare 
Bakgrund 
Fuktkvoter mäts i de olika trädelarna för att undersöka om det finns risker för mögel eller röta 
på kallvinden. Fuktkvoten mäts i % och är kvoten mellan vattnets vikt och träbitens vikt i 
torrt läge.  
 
I rätt förhållanden då fuktkvoten är hög finns det risker för mögel eller röta. När fuktkvoten 
ligger mellan 15% och 20% är risken liten och när den överstiger 20% ökar risken för dessa 
angrepp på materialet (Elmarsson och Nevander, 1994). I och med riskerna för kondens på 
råspont och takstol mättes fuktkvot på dessa i de fyra väderstrecken samt mer centralt på 
vinden.  

Metod 
Mätmetoden som använts för att mäta fuktkvoten i trämaterialet är en 
resistansfuktkvotsmätare av märket Protimeter surveymaster (Bild 2). Upplösningen för 
denna ligger på 0,1%. Denna metod mäter fuktkvoten genom att mäta hur stor resistansen i 
materialet är, och därigenom kunna räkna ut hur mycket vatten materialet innehåller.  
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För att försäkra sig om att mätinstrumentet är korrekt utförs 
en kontroll, där mätaren utsätts för olika temperaturer som 
sedan jämförs med vad den mäter på ett kalibreringsblock. 
Det är en timmes väntetid per temperaturnivå som jämförs 
med värden mot ett kalibreringsblock. Dessa kontroller ska 
inte visa på en differens på mer än en fuktkvotsprocent för 
de olika temperaturnivåerna.  
 
Temperaturkompensering kan vara nödvändigt för att 
undvika felvärden på mätdata. Vid temperaturer över eller 
under 20 grader Celsius behöver fuktkvoten 
temperaturkompenseras. För instrument utan möjlighet för 
denna typ av korrigering kan korrigeringen ske på annat 
sätt. Kompensering sker genom att antingen dra av eller 
lägga till 1,6 per 10 grader Celsius ökning/sänkning 
fuktkvotsprocent beroende på temperatur över eller under 
20 grader Celsius. Temperaturen i träet antas vara lika hög som den i omgivningen, vilket fås 
ut av temperatur- och RF-loggern som mäter i utrymmet. 
 
På de 10 olika vindarna har 11 olika fuktkvotsmätningar utförts vid tre olika mättillfällen. 
Dessa redovisar en fuktkvot för råspont och takstol i mitten och åt de olika väderstrecken, 
samt en fuktkvot i den bärande konstruktionen. Dessa har valts för att kunna göra en rättvis 
jämförelse där liknande delar har mätts på de olika kallvindarna.  
 
Vid varje mätpunkt har en medelfuktkvot tagits fram genom att mäta på fem punkter i 
närheten av varandra varpå ett medelvärde av dessa räknats ut. Detta medelvärde är det som 
används i rapporten som mätvärde. Dessa sammanställs sedan i rapporten och analyseras, 
varpå risken för fuktskador kan bedömas (Brander, Esping och Salin, 2005). 

Okulärbesiktning 
Bakgrund 
Synliga konstruktionsfel och fuktskador är väsentliga att undersöka då de kan ge en direkt 
bild av hur kallvinden blivit påverkad av dess klimat. Mögel och rötsvampar kan i vissa fall 
vara synliga för ögat och i andra fall kan det behövas mikroskop eller förstoringsglas för att 
upptäcka dessa eftersom att de flesta arter saknar färgpigment. Avvikande lukt är ett annat 
tecken på fuktproblem och mögel (Mattsson, 2004).  Läckage och kondensproblem kan 
upptäckas genom att det kan finnas tydliga spår och färgförändring i trämaterialet jämfört 
med samma material intill.   
 
Typiska områden där det slarvas och görs fel är skarvar mellan takpappsskikt, olika 
anslutningar mellan rördragningar (såsom luftning etc.) och tak, täthet mellan taklucka och 
tak och täthet runt vindsluckan.    
 
Råsponten är den del av konstruktionen som ofta påverkas först pga. kondensrisk, eftersom 
dess yttemperatur kan bli något lägre än andra träytor i kallvinden och att virket i sig är av låg 
kvalitet. (Arfvidsson och Harderup, 2007) 
 

Bild	2.	Fuktkvotmätning. 
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Metod 
Främst har besiktningen fokuserat på viktiga och vanliga områden där det kan finnas problem 
för den här typen av konstruktioner. Både råspont och takstolar undersöktes vid takfot och 
taknock samt mittemellan, i syd-, nord-, öst- och väst riktning. Färgförändring, grånad och 
“ludd” eftersöktes i de undersöka träytorna.  
 
Kontroll av existerande ångspärr eller kapillärbrytande skikt på betongbjälklag har jämförts 
med både ritningsunderlag för gällande projekt samt typritningar hos NCC. Även 
isoleringsdjup och storlek på luftspalt har kontrollerats och jämförts med ritningsunderlag. 

Beräkningar 
Ånghaltsberäkning 
Bakgrund 
Det är av intresse att beräkna ånghaltsskillnaden för luften mellan kallvind och utomhus för 
att vidare beräkna fukttillskottet i kallvinden. Denna ånghaltsskillnad visar på huruvida 
ångtransporten sker, där platsen med lägre ånghalt tar emot ånga från den med högre. Vid 
positivt fukttillskott sker alltså uttorkning och vid negativt tillskott uppfuktas utrymmet i 
kallvinden.   

Metod 
Fukttillskottet beräknas som differensen mellan ånghalt inne och ute, där respektive ånghalt 
beräknas som mättnadsånghalten multiplicerat med den relativa fuktigheten för en viss 
temperatur. Ånghalten, V [g/m3], är den mängd vattenånga luften har för tillfället. 
Mättnadsånghalten anger den största mängd vattenånga som luften kan bära givet viss 
temperatur, Vs [g/m3]. 
 

Mättnadsånghalt: 𝑣!"#(!!!) =
!"",!"∗(!,!"#! !

!"")
!,!"

!!!"#,!" ∗!"#,!"
; 𝑣!"#(!!!) =

!,!"#∗(!,!"#! !
!"")

!",!

!!!"#,!" ∗!"#,!"
 

 
Ånghalt: 𝑣 = 𝑣!"# ∗ 𝑅𝐹 
 
Fukttillskott: 𝐹𝑢𝑘𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 = 𝑣!""# − 𝑣!"# 
 
(Jóhannesson, 2005) 
 
Fukttillskottet beräknas med en timmes intervall och plottas i diagram (se bilaga 4.1-4.10 och 
figur 24 och 25) för att ge tydlig översikt av hur det ser ut med uttorkningen och uppfuktning 
på de olika kallvindarna.  
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Resultat  
Inledning 
I detta kapitel redovisas de viktigaste uppmätta och beräknade resultaten vilka är temperatur, 
relativ fuktighet, ånghalt och fukttillskott, samt besiktningsresultat. Vidare analyseras dessa i 
ett senare kapitel.  

Temperatur 
I diagrammet nedan redovisas temperaturen på de tio objektens kallvindar mellan 13 februari 
och 10 april. Mätvärdena är tagna en gång i timmen och är i diagrammet något utjämnat för 
att underlätta avläsningen. 
 
Diagrammet visar att temperaturen ökar med cirka 10 grader under perioden, bortsett från 
toppar och dalar. Temperaturerna på de olika kallvindarna följs åt och skiljer sig sällan mer 
än 2-3 grader. De två objekt som sticker ut mest är Objekt 10 och Objekt 8. Objekt 10 är det 
objekt som vid flest tillfällen är det kallaste vindsutrymmet medan Objekt 8 är det objekt som 
är varmast. 
 

 
Figur	18.	Temperaturer	på	kallvind. 

 
I diagrammet nedan (Figur 20) visas temperaturskillnaderna mellan vindarna och 
temperaturerna utomhus. De objekt som vid flest tillfällen visar högre temperatur ute än på 
vinden är Objekt 10 i Alvik och Objekt 1 vid Gärdet. Även Objekt 2 hamnar under 
nollstrecket vid ett fåtal tillfällen. När detta sker finns det en risk att luft med högre 
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luftfuktighet ventileras in på kallvinden. De kallvindar med störst skillnad mellan inomhus- 
och utomhustemperatur är Objekt 8, Objekt 7 och Objekt 4. 
 

 
Figur	19.	Temperaturskillnad	ute	och	inne.	

För att se jämförelserna i temperatur mellan de gjorda mätningarna och data inhämtad från 
SMHI, se bilaga 6.1-6.3. 
 

Relativ fuktighet 
Mätvärdena som redovisas nedan i figur 21 är timvärden för den relativa fuktigheten inne på 
kallvindarna för de tio olika objekten, något utjämnade för enklare avläsning. Det tjocka 
strecket visar Boverkets krav på en relativ fuktighet under 75% för utrymmen där material 
med mögelrisk befinner sig.  
 
Ur diagrammet kan vi avläsa att den relativa fuktigheten minskar under tiden, bortsett från 
några ökningar runt de datum då temperaturen minskade. Vid ett antal tillfällen under 
mätperioden överstiger den relativa fuktigheten den gräns på 75% som finns enligt BBR. 
Dessa tillfällen uppstår då temperaturen är väldigt låg och inte på en nivå då risken för mögel 
är påtaglig.  
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Figur	20.	Relativ	fuktighet	på	kallvindarna.	

 
Figur	21.	Relativ	fuktighet	utomhus.	

För att se jämförelserna i relativ fuktighet mellan de gjorda mätningarna och data inhämtad 
från SMHI, se bilaga 6.1-6.3. 
 

Fuktkvot 
Nedan redovisas ett diagram (Figur 23) för fuktkvoten som ett medel av norr, söder, öst, väst 
och mitt i råsponten för de olika objekten. De objekt som sticker ut mest är Objekt 10 och 
Objekt 8. Objekt 10 i Alvik är det objekt som vid varje tillfälle hade den högsta 
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medelfuktkvoten och Objekt 8 i Ursvik, Sundbyberg är det objekt som hade lägst 
medelfuktkvot bortsett från den första mätningen.  
 
Dessa objekt har alla minskat under mätperioden då temperaturen ökat och den relativa 
fuktigheten minskat. En fuktkvot över 16% anses vara var risken ligger för mögelskador och 
liknande. Den maximala medelfuktkvoten av de tio undersökta objekten ligger strax över 
12% vid det första mättillfället. 
 

 
Figur	22.	Medelfuktkvot	i	råsponten. 

 
Fuktkvoter för varje objekt individuellt och för fuktkvoter i takstolarna finns i bilaga 2.1-
2.11. 

Ånghalt och fukttillskott 
De beräknade värdena på fukttillskottet är medelvärden över en vecka för de olika objekten 
sammanställda i diagrammet nedan (Figur 24). Fukttillskottet är också redovisade enskilt för 
varje objekt, se bilaga 4.1-4.10, med timvis variation och underlättad avläsning med excels 
inbyggda funktion trendline. Egentligen sker både fukttillskott och uttorkning betydligt oftare 
än vad diagrammet nedan visar på, staplarna är endast ett medeltal för hur det sett ut under en 
veckas period.  
 
Ur diagrammet nedan kan det avläsas att fukttillskottet inte överstiger 0,6 [g/m3] samt 
uttorkningen uppgår till knappt 0,5 [g/m3]. Både maximalt fukttillskott och uttorkning sker 
för objekt Objekt 8. Under perioden 20 mars - 10 april sker endast uttorkning i objekt Objekt 
4, Objekt 8 och Objekt 7 medan de andra objekten, förutom Objekt 1 som har både 
fukttillskott och uttorkning, och får ett fukttillskott från utomhusluften. Den största 
uttorkningen sker under perioden 13 mars - 19 mars då alla objekten påverkas och det sker 
ingen netto uttorkning under den veckan. Största uppfuktningen (fukttillskottet) sker under 
datumen 27 mars - 2 april.  
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Det går att avläsa att under nätterna är ånghalten högre utomhus än inne på kallvinden och 
råspont samt takstolar fuktas upp och på dagen ökar ånghalten på kallvinden samtidigt som 
den sjunker utomhus.  
 
Gemensamt för de olika objekten är att netto-fukttillskottet är nästan lika med uttorkningen 
under hela mätperioden, alltså lika med noll. Vilket betyder att den fukt som ventileras in i 
kallvinden även ventileras ut och visar på att det inte finns bidragande fukt från andra källor, 
såsom läckage eller bostäder. Objekt 4 är i princip det enda objekt som har högre 
medelånghalt inne på kallvinden än utomhusluften under mätperioden.   
 

 
Figur	23.	Medelfukttillskott	i	veckosnitt. 
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Figur	24.	Snittfukttillskott	över	hela	mätperioden.	

Okulär besiktning 
Besiktningen av de 10 kallvindarna har resulterat i positiva resultat gällande fuktproblem då 
eventuell missfärgning och lukt inte har påträffats i konstruktionerna. Det negativa att peka 
på är att ritningar och utförande inte alltid överensstämmer med varandra. I detta fall handlar 
det om att ångspärr och eller kapillärbrytande skikt saknas på ett par konstruktioner där det 
enligt ritning ska finnas monterat. Isolerdjup överensstämmer bra samt storlek på luftspalt 
samt rätt till antal. 
  
Enligt ritning ska det finnas ångspärr ovan betongbjälklag på objekt Objekt 3, Objekt 7 och 
Objekt 8. Objekt Objekt 3 och Objekt 7 saknar både ångspärr och kapillärbrytande skikt 
under bärande träpelare, se bilaga 1.3 och 1.7. Objekt 9 har ångspärr som monterats efteråt 
och är bruten, ihoplappad med PE-folie och tätningstejp, se bilaga 1.9. Objekt 8 har ingen 
ångspärr, enbart kapillärbrytande skikt under bärande träpelare. 
 
De andra objekten är utförda enligt ritning och utan ångspärr, där de enligt ritning inte ska 
finnas ångspärr. Dessa är Objekt 1, Objekt 2,Objekt 4, Objekt 5, Objekt 6 och Objekt 10. Se 
bilaga 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 och 1.10. 

Mögelrisk 
Risken för mögelpåväxt bedöms utifrån parametrarna relativ fuktighet, temperatur och tid. 
Nedan presenteras den inhämtade datan i timvärden i två olika typer av diagram, det vänstra 
efter data från Smith och Hill och det högra baserat på data från Viitanen (Nilsson, 2012).  
 
Diagrammen bedömer hur länge trä kan vara utsatt för en viss relativ fuktighet i en särskild 
temperatur. De två objekt som presenteras nedan är de två objekt som enligt diagrammen har 
störst risk för mögelpåväxt. Överst Objekt 2 i Sundbyberg och underst Objekt 10 i Alvik. 
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I de vänstra diagrammen (figur 26 och 28) går det att avläsa hur inget av värdena ligger inom 
riskområdena för mögelpåväxt inom 64 dagar. I de högra diagrammen (figur 27 och 29) 
återfinns ett antal mätvärden inom ramen för initial mögelpåväxt efter 12 veckor.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Diagram för övriga objekt återfinns i bilaga 5.1-5.10. 

Samband mellan fuktkvot och olika parametrar 
Nedan presenteras diagram (figur 30-33) i vilka samband mellan fuktkvoten i råsponten och 
parametrar som luftspalt, takhöjd, taklutning och ålder jämförs. Ingen tydlig koppling mellan 
de olika parametrarna och den uppmätta fuktkvoten har hittats. 
 

Figur	26.	Mögelrisk	baserad	på	data	från	Smith	
och	Hill,	objekt	2. 

Figur	26.	Mögelrisk	baserad	på	data	från	
Viitanen,	objekt	2. 

Figur	27.	Mögelrisk	baserad	på	data	från	Smith	
och	Hill,	objekt	10. 

Figur	29.	Mögelrisk	baserad	på	data	från	
Viitanen,	objekt	10. 
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Figur	28.	Samband	mellan	luftspalt	och	fuktkvot.	

 

 
Figur	29.	Samband	mellan	takhöjd,	luftspalt	och	fuktkvot.	
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Figur	30.	Samband	mellan	taklutning	och	fuktkvot.	

 

 
Figur	31.	Samband	mellan	ålder	och	fuktkvot.	
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Diskussion 
Inledning 
De resultat som presenterats i rapporten diskuteras nedan. Varje resultatdel diskuteras var för 
sig, varpå en slutsats har dragits. 

Temperatur 
Temperaturernas ökning under perioden från den 13 februari till den 10 april är självklart 
väntad. De tre kallvindar som sticker ut mest åt det varma hållet är Objekt 8, Objekt 7 och 
Objekt 9. Av dessa tre är det Objekt 8 som oftast håller en något högre temperatur. 
Gemensamt för dessa är att de har installationssystem installerade på vinden, vilket kan leda 
till visst värmeläckage. Objekt 8:s och Objekt 7:s värmetoppar under varma perioder kan bero 
på den höga taklutningen på 30° som ger en större träffyta för den låga vårsolen, detta i 
samband med svart takpapp som ligger direkt mot råsponten.  
 
Den kallvind som har den lägsta temperaturen under perioden är Objekt 10 i Alvik. Speciellt 
för detta objekt är det cylinderformade taket som är försiktigt lutande österut. Den låga 
lutningen på taket ger en mindre träffyta för solen, vilket möjligen leder till ett kallare klimat 
på den vinden än de andra.  
 
Temperaturskillnaderna mellan kallvindarna och utomhusluften varierar en del mellan de 
olika objekten. Störst skillnader kan vi se på objekten Objekt 8, Objekt 7 och Objekt 4. Den 
främsta likheten mellan dessa objekt är en taklutning på 30°, vilket gör att vindsutrymmet 
tillåts värmas upp under soliga vårdagar.  
 
Vindsutrymmet som har den kallaste vinden i jämförelse med utetemperaturen är Objekt 10, 
den vind som även var den kallaste av alla vindar. En del av detta kan bero på att 
klimatloggern var placerad under ett droppbleck som värmdes upp under soliga dagar och 
gav ett varmare utslag i resultaten än vad temperaturen egentligen var. Vid jämförelse med 
SMHI:s temperaturvärden i Bromma under perioden är temperaturen inte lika hög utomhus.  
 
De temperaturer som tagits fram i mätningarna stämmer väl överens med det inhämtade 
mätvärdena från SMHI. De enda skillnaderna är att SMHI:s värden har något lägre 
temperaturer under de kallaste dagarna. Se bilaga 6.1-6.3. 
 

Relativ fuktighet 
Resultaten visar på en generell sänkning av RF inne på kallvindarna allt eftersom 
mätperioden fortgår mot sommarhalvåret, bortsett från tillfällen med lägre temperatur vilket 
resulterar i högre RF. Objekten med lägst RF är främst Objekt 7 och Objekt 8. De två 
förstnämnda kan förklaras av att temperaturen inne på kallvindarna är något högre än de 
andra objekten och därför ökar möjligheten till att hålla mer vatten i luften vilket ger lägre 
RF. Objekt 3 i Sollentuna håller även den en RF något lägre än de övriga. Objekt 3s låga RF 
är svårare att förklara. Temperaturmässigt är Objekt 3 medelmåttig hela perioden igenom. 
Det som sticker ut mest med Objekt 3 är att det är det objekt vars kallvind har minst volym av 
de 10 objekten.  
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Objekten med högst RF är Objekt 2 och Objekt 10. Objekt 10 är även det objekt som är 
kallast av alla objekten, vilket förklarar varför den har så hög RF. Objekt 2 är även den 
jämförelsevis kall. Det är även en betydligt äldre konstruktion än alla förutom Objekt 1.  
 
BBR-kraven på maximalt tillåtna RF ligger på 75%. Denna gräns överstigs vid flertalet 
tillfällen av många av kallvindarna, vid något tillfälle är varenda vind över den gränsen. 
Objekt 8 är det objekt som nästan helt uppfyller kraven och inte går över 75% under hela 
mätperioden. Detta behöver inte betyda någonting alls gällande risk för fuktproblem. 
Eftersom att risken styrs av en kombination mellan fukt, temperatur och tid, spelar det ingen 
roll om kallvindarnas RF överstiger BBR-kraven när temperaturen är låg. Av vad man kan se 
på diagrammen så ligger RF betydligt lägre när temperaturen är högre. 
 
Den relativa fuktigheten utomhus är snarlika varandra och skiljer sig inte många 
procentenheter, trots att objekten ligger upp till 35 km från varandra och har varierande 
närhet till hav och sjöar samt höjdförhållanden. Detta gör att vi kan jämföra objekten på 
ungefär samma villkor. 
 
De uppmätta värdena för relativ fuktighet stämmer väl överens med de inhämtade från SMHI. 
De kallaste dagarna när den relativa fuktigheten är som högst, tenderar SMHI:s värden att 
överstiga de uppmätta något. Se bilaga 6.1-6.3. 

Fuktkvot 
Fuktkvoterna i alla objekt har minskat i snitt ungefär 3-4 procentenheter under perioden, 
vilket känns naturligt i och med ökningen i temperatur och minskningen av RF. De maximala 
fuktkvoter som uppmätts är inte i riskzonen för fuktskador och bör därför ses som okej. 
 
Objekt 10 är en vind som haft en av de högsta relativa fuktigheterna under perioden och är 
även det objekt som haft högst fuktkvot i både takstol och råspont vid alla mättillfällen. Trots 
detta är Objekt 10s fuktkvoter i detta läge inte särskilt nära någon farozon för mögelpåväxt.  
 
Som tidigare nämnts är Objekt 8 det objekt som är torrast och varmast av de tio. Även 
fuktkvoten är den lägsta i detta objekt. Anledningen är troligtvis, som nämndes tidigare, att 
taklutningen ger större möjlighet till solstrålning under vårmånaderna, vilket i sin tur leder till 
en uppvärmd kallvind och en mer uttorkad råspont.  
 
Det känns inte väldigt sannolikt att några av dessa objekt skulle få en fuktkvot på över 20% 
och hålla det en tid under varma temperaturer, så länge konstruktionen inte råkar ut för någon 
skada. 

Ånghalt och fuktproduktion 
Att fukttillskottet ligger under nollstrecket, med lägre ånghalt inne på kallvinden än utomhus, 
skulle kunna förklaras av att material i kallvinden såsom råspont, takstolar och isolering, har 
tagit åt sig en del av ångan från vindsluften. I och med det sänks ånghalten i kallvinden 
 
Under dagen ökar ånghalten på kallvinden vilket kan förklaras av att råsponten och takstolar 
torkar ut troligen av att solen värmer taket. Under natten och på morgonen är ånghalten högre 
utomhus än på kallvinden och då sker fukttransport till kallvinden som uppfuktas.  
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En förklaring till att Objekt 4 har ett medelfukttillskott under mätperioden kan bero på att 
kallvinden är inredd med förråd. Det kan bidra till ökad ånghalt då det vistas personer på 
kallvinden samt att det finns möjlighet till att det förvaras fuktiga saker i förråden.  
 
Fukttillskottet är på en så låg nivå att den ryms inom felmarginalen, vilket säger oss att det 
egentligen inte finns någon fuktproduktion från lägenheterna under. Vindsbjälklaget är 
tillräckligt tätt och även eventuella installationer tillräckligt täta för att undvika ett 
fukttillskott till kallvindarna. 
 

Okulär besiktning 
Enligt våra sinnen går det inte att visa på fuktproblem hos de undersökta kallvindarna, det ser 
snarare bra ut.  
 
Det mest anmärkningsvärda är att det som monterats inte alltid överensstämmer med de 
ritningar som finns för objekten. I dessa fall har det troligtvis inte påverkat konstruktionen 
negativt, däremot kan det i andra fall leda till problem. Det kan visa på att information inte 
når ut på rätt sätt från projektör till montör och att det kanske finns behov av förbättring på 
den punkten. Vi tycker även att det borde finnas en bättre kontinuitet gällande 
arkitekt/konstruktionsritningar för kallvindar. Dessa är nämligen något olika, exempelvis 
finns det inte alltid givet vilken storlek på luftspalt som ska finnas i takfot eller krav på 
ångspärr mot vindsbjälklag. Även tillvägagångssätt för monteringsmomenten, för att undvika 
missförstånd, såsom den brutna eftermonterade ångspärren.  

Mögelrisk 
Mögelrisken som bedömts enligt diagrammen från Smith och Hill och Viitanen anser vi vara 
obetydlig, i och med att de få mätvärden som befunnit sig inom riskområdet i Viitanens 
diagram är timvärden som knappast riskerar hålla sig i mer än 12 veckor.  
 
Diagrammen ger en bra bild av hur fuktförhållandena ser ut på kallvindarna och hur små 
riskerna är för mögelpåväxt i alla tio kallvindar. Även om det är relativt stora skillnader 
mellan vissa objekt är inte ens de mest utsatta objekten i farozonen någon gång under 
mätperioden.  
 

Samband mellan fuktkvot och olika parametrar 
Inget samband mellan de olika egenskaperna hos kallvindarna och deras respektive 
fuktkvoter har hittats. En anledning till detta kan naturligtvis vara för att fuktkvoterna hos de 
olika objekten knappt skiljer sig åt, utan ligger på ungefär samma nivå som varandra under 
perioden. Det blir då svårt att peka på någon särskild parameter. Antagligen är det en 
blandning av flera olika parametrar som gör att vissa objekt klarar sig från fukt bättre än 
andra. Det kan även finnas dolda fel och skador i konstruktionerna som vi inte haft möjlighet 
att upptäcka under vår besiktning 
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Slutsats 
Efter analys av mätresultaten ges följande slutsatser: 
 
NCC:s olika kallvindskonstruktioner klarar sig väl från fuktrelaterade skador, baserat på de 
tio objekt som undersökts i detta arbete. Dessa resultat gäller för de aktuella byggnaderna och 
kan förmodligen generaliseras till andra byggnader som är utformade på ett likartat sätt som 
också är placerade i ett klimat liknande Stockholmsområdets. Vi kan inte utifrån detta säga 
hur motsvarande konstruktioner skulle fungera i ett klimat med annan vindhastighet, andra 
temperaturer och mer nederbörd.  
 
Baserat på mätresultaten kan vi säga att de vindar med ventilationssystem installerade på 
kallvinden överlag håller något högre temperatur än andra, pga. värmeläckage, och håller sig 
därför torrare. Även hög taklutning ger ett varmare vindsklimat under våren, särskilt vid 
soligare dagar. 
 
Informationsutbytet mellan de olika leden i produktionen verkar ibland vara bristfälligt. Detta 
har lett till avsaknad av ångspärr och delar av luftning i vissa objekt, som tidigare angetts i 
ritningar. I de undersökta objekten har detta inte lett till någon skada, men risken finns att 
framtida kommunikationsmissar bidrar till fel i konstruktionen som i sin tur leder till att 
fuktskador kan uppstå.  
 

Framtida studier 
En intressant uppföljning på detta skulle vara att undersöka liknande objekt där 
dokumenterade fuktrelaterade problem uppstått, för att studera vad skillnaderna är på dessa 
och de fungerande objekt vi undersökt.  
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Bilaga 1 - Okulär besiktning 
I denna bilaga återfinns sammanfattningar om vad som skådats på kallvindarna samt bilder på 
de tio objekten. 
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Bilaga 1.1 - Okulär besiktning - Objekt 1 
Plats: Gärdet, Stockholm 
Färdigställt: 2004 
Ålder vid mätning: 13 år  
 
Ångspärr 
Enligt ritning: Nej 
I verkligheten: Nej 
Kapillärbrytande skikt: Ja 
 
Luftspalt 
Storlek: 50 mm 
Mellan varje takstol eller varannan: Varje 
 
Nockluftning 
Ja/Nej: Ja 
Mellan varje takstol eller varannan: Varje 
 
Tak 
Takhöjd: 2 m 
Taklutning: 8° 
Taktyp: Valmat sadeltak 
Ytskikt: Betongtakpannor 
  
Bjälklag 
Betong: 240 mm 
Isolering: 450 mm 
Isoleringstyp: Glasull 
 
Skador 
Synliga skador och fel: Nej 
Lukt: Nej 
 
Övriga anmärkningar: 
Placerat nära havet.  
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Bilaga 1.2 - Okulär besiktning - Objekt 2 
Plats: Sundbybergs centrum, Sundbyberg 
Färdigställt: 2008 
Ålder vid mätning: 9 år 
 
Ångspärr 
Enligt ritning: Nej 
I verkligheten: Nej 
Kapillärbrytande skikt: Ja 
 
Luftspalt 
Storlek: 30 mm 
Mellan varje takstol eller varannan: Varje 
 
Nockluftning 
Ja/Nej: Ja 
Mellan varje takstol eller varannan: Varje 
 
Tak 
Takhöjd: 1,5 m 
Taklutning: 15° 
Taktyp: Sadeltak 
Ytskikt: Betongtakpannor 
  
Bjälklag 
Betong: 200 mm 
Isolering: 400 mm 
Isoleringstyp: Glasull 
 
Skador 
Synliga skador och fel: Nej 
Lukt: Nej 
 
Övriga anmärkningar: 
- 
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Bilaga 1.3 - Okulär besiktning - Objekt 3 
Plats: Sollentuna Centrum, Sollentuna 
Färdigställt: 2015 
Ålder vid mätning: 2 
 
Ångspärr 
Enligt ritning: Ja 
I verkligheten: Nej 
Kapillärbrytande skikt: Nej 
 
Luftspalt 
Storlek: 30 mm 
Mellan varje takstol eller varannan: Varje 
 
Nockluftning 
Ja/Nej: Nej 
Mellan varje takstol eller varannan: - 
 
Tak 
Takhöjd: 1 m 
Taklutning: 11° 
Taktyp: Sadeltak 
Ytskikt: Takpapp 
  
Bjälklag 
Betong: 240 mm 
Isolering: 400 mm 
Isoleringstyp: Stenull 
 
Skador 
Synliga skador och fel: Nej 
Lukt: Nej 
 
Övriga anmärkningar: 
Tidigare problem med uppblåst taklucka som släppt in regnvatten. 
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Bilaga 1.4 - Okulär besiktning - Objekt 4 
Plats: Tullinge Centrum, Botkyrka 
Färdigställt: 2013 
Ålder vid mätning: 4 
 
Ångspärr 
Enligt ritning: Nej 
I verkligheten: Nej 
Kapillärbrytande skikt: Ja  
 
Luftspalt 
Storlek: 40 mm 
Mellan varje takstol eller varannan: Varje 
 
Nockluftning 
Ja/Nej: Nej, men ska finnas enl. ritning 
Mellan varje takstol eller varannan: - 
 
Tak 
Takhöjd: 4 m 
Taklutning: 30° 
Taktyp: Sadeltak 
Ytskikt: Betongtakpannor 
  
Bjälklag 
Betong: 240 mm 
Isolering: 300 mm under förråd, 500 i blindutrymme 
Isoleringstyp: Glasull 
 
Skador 
Synliga skador och fel: Nej 
Lukt: Nej 
 
Övriga anmärkningar: 
Vinden innehåller ett vindsförråd och har ett blindutrymme bakom förråden. 
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Bilaga 1.5 - Okulär besiktning - Objekt 5 
Plats: Viggbyholm, Täby 
Färdigställt: 2011 
Ålder vid mätning: 6 år 
 
Ångspärr 
Enligt ritning: Nej 
I verkligheten: Nej 
Kapillärbrytande skikt: Ja 
 
Luftspalt 
Storlek: 40 mm 
Mellan varje takstol eller varannan: Varje 
 
Nockluftning 
Ja/Nej: Nej 
Mellan varje takstol eller varannan: - 
 
Tak 
Takhöjd: 2,3 m 
Taklutning: 7° 
Taktyp: Pulpettak 
Ytskikt: Takpapp 
  
Bjälklag 
Betong: 300 mm 
Isolering: 450 mm 
Isoleringstyp: Stenull 
 
Skador 
Synliga skador och fel: Nej 
Lukt: Nej 
 
Övriga anmärkningar: 
- 
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Bilaga 1.6 - Okulär besiktning - Objekt 6 
Plats: Ursvik, Sundbyberg 
Färdigställt: 2015 
Ålder vid mätning: 2 
 
Ångspärr 
Enligt ritning: Nej 
I verkligheten: Nej 
Kapillärbrytande skikt: Ja 
 
Luftspalt 
Storlek: 70 mm 
Mellan varje takstol eller varannan: Varje 
 
Nockluftning 
Ja/Nej: Ja, på pulpettdel 
Mellan varje takstol eller varannan: Varannan 
 
Tak 
Takhöjd: 3,3 m 
Taklutning: 8° 
Taktyp: Pulpett/Sadeltak 
Ytskikt: Takpapp 
  
Bjälklag 
Betong: 240 mm 
Isolering: 400 mm 
Isloeringstyp: Glasull 
 
Skador 
Synliga skador och fel: Nej 
Lukt: Nej 
 
Övriga anmärkningar: 
- 
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Bilaga 1.7 - Okulär besiktning - Objekt 7 
Plats: Ursvik, Sundbyberg 
Färdigställt: 2015 
Ålder vid mätning: 2 
 
Ångspärr 
Enligt ritning: Ja 
I verkligheten: Nej 
Kapillärbrytande skikt: Nej 
 
Luftspalt 
Storlek: 30 mm 
Mellan varje takstol eller varannan: Varannan 
 
Nockluftning 
Ja/Nej: Nej 
Mellan varje takstol eller varannan: - 
 
Tak 
Takhöjd: 3,5 m 
Taklutning: 30° 
Taktyp: Sadeltak 
Ytskikt: Takpapp 
  
Bjälklag 
Betong: 180 mm 
Isolering: 500 mm 
Isoleringstyp: Stenull 
 
Skador 
Synliga skador och fel: Nej 
Lukt: Nej 
 
Övriga anmärkningar: 
Bostadshusets ventilationssystem är placerat i vindsutrymmet. 
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Bilaga 1.8 - Okulär besiktning - Objekt 8 
Plats: Ursvik, Sundbyberg 
Färdigställt: 2016 
Ålder vid mätning: 1 
 
Ångspärr 
Enligt ritning: Ja 
I verkligheten: Nej 
Kapillärbrytande skikt: Ja 
 
Luftspalt 
Storlek: 30 mm 
Mellan varje takstol eller varannan: Varannan 
 
Nockluftning 
Ja/Nej: Nej 
Mellan varje takstol eller varannan: - 
 
Tak 
Takhöjd: 3,5 m 
Taklutning: 30° 
Taktyp: Sadeltak 
Ytskikt: Takpapp 
  
Bjälklag 
Betong: 180 mm 
Isolering: 500 mm 
Isoleringstyp: Stenull 
 
Skador 
Synliga skador och fel: Nej 
Lukt: Nej 
 
Övriga anmärkningar: 
Bostadshusets ventilationssystem är placerat i vindsutrymmet. 
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Bilaga 1.9 - Okulär besiktning - Objekt 9 
Plats: Barkarby, Järfälla 
Färdigställt: 2013 
Ålder vid mätning: 4 
 
Ångspärr 
Enligt ritning: Ja 
I verkligheten: Ja, men bruten 
Kapillärbrytande skikt: Ja 
 
Luftspalt 
Storlek: 30 mm 
Mellan varje takstol eller varannan: Varannan 
 
Nockluftning 
Ja/Nej: Nej 
Mellan varje takstol eller varannan: - 
 
Tak 
Takhöjd: 3,5 m 
Taklutning: 30° 
Taktyp: Brutet pulpettak 
Ytskikt: Takpapp 
  
Bjälklag 
Betong: 180 mm 
Isolering: 500 mm 
Isolerinstyp: Glasull 
 
Skador 
Synliga skador och fel: Nej 
Lukt: Nej 
 
Övriga anmärkningar: 
Bostadshusets ventilationssystem är placerat i vindsutrymmet. 
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Bilaga 1.10 - Okulär besiktning - Objekt 10 
Plats: Alvik, Stockholm 
Färdigställt: 2014 
Ålder vid mätning: 3 år 
 
Ångspärr 
Enligt ritning: Nej 
I verkligheten: Nej 
Kapillärbrytande skikt: Ja 
 
Luftspalt 
Storlek: 45 mm 
Mellan varje takstol eller varannan: Varje 
 
Nockluftning 
Ja/Nej: Nej 
Mellan varje takstol eller varannan: - 
 
Tak 
Takhöjd: 1,6 m 
Taklutning: - (Rundat) 
Taktyp: Cylindertak 
Ytskikt: Takpapp 
  
Bjälklag 
Betong: 190 mm 
Isolering: 400 mm 
Isoleringstyp: Stenull 
 
Skador 
Synliga skador och fel: Nej 
Lukt: Nej 
 
Övriga anmärkningar: 
- 
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Bilaga 2 - Fuktkvoter 
I denna bilaga presenteras diagram över de uppmätta fuktkvoterna på kallvindarna. 
Mätningarna gjordes vid tre tillfällen för varje kallvind. För varje kallvind har mätningar 
gjorts i mitten, norr, söder, öst och väst för både takstolar TS och råsponten RS. Även en 
bärande pelare är mätt i varje. 
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Bilaga 2.1 - Fuktkvoter - Objekt 1 
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Bilaga 2.2 - Fuktkvoter - Objekt 2 
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Bilaga 2.3 - Fuktkvoter - Objekt 3 
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Bilaga 2.4 - Fuktkvoter - Objekt 4 
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Bilaga 2.5 - Fuktkvoter - Objekt 5 
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Bilaga 2.6 - Fuktkvoter - Objekt 6 
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Bilaga 2.7 - Fuktkvoter - Objekt 7 
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Bilaga 2.8 - Fuktkvoter - Objekt 8 
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Bilaga 2.9 - Fuktkvoter - Objekt 9 
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Bilaga 2.10 - Fuktkvoter - Objekt 10 
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Bilaga 2.11 - Fuktkvoter – Fuktkvoter i takstol 
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Bilaga 3 - Temperatur och RF 
I denna bilaga presenteras diagram för temperaturer och relativa fuktigheter inomhus och 
utomhus för alla objekten under hela mätperioden. Mätvärden registrerades en gång varje 
heltimme från den 13 februari till den 9 april. 
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Bilaga 3.1 - Temperaturer och RF - Objekt 1 
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Bilaga 3.2 - Temperaturer och RF - Objekt 2 
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Bilaga 3.3 - Temperaturer och RF - Objekt 3 
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Bilaga 3.4 - Temperaturer och RF - Objekt 4 
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Bilaga 3.5 - Temperaturer och RF - Objekt 5 
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Bilaga 3.6 - Temperaturer och RF - Objekt 6 
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Bilaga 3.7 - Temperaturer och RF - Objekt 7 
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Bilaga 3.8 - Temperaturer och RF - Objekt 8 
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Bilaga 3.9 - Temperaturer och RF - Objekt 9 
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Bilaga 3.10 - Temperaturer och RF - Objekt 10 
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Bilaga 4 - Fukttillskott 
I denna bilaga presenteras diagram över fukttillskottet (differensen mellan ånghalten inomhus 
och utomhus) under mätperioden. Fukttillskottet presenteras i ett diagram för 
timvärden(översta) och ett för genomsnittliga veckovärden(understa) under de åtta veckorna. 
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Bilaga 4.1 - Fukttillskott - Objekt 1 
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Bilaga 4.2 - Fukttillskott - Objekt 2 
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Bilaga 4.3 - Fukttillskott - Objekt 3 
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Bilaga 4.4 - Fukttillskott - Objekt 4 
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Bilaga 4.5 - Fukttillskott - Objekt 5 
 

 
 

 
 

  



 
 

	 97	

Bilaga 4.6 - Fukttillskott - Objekt 6 
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Bilaga 4.7 - Fukttillskott - Objekt 7 
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Bilaga 4.8 - Fukttillskott - Objekt 8 
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Bilaga 4.9 - Fukttillskott - Objekt 9 
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Bilaga 4.10 - Fukttillskott - Objekt 10 
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Bilaga 5 - Mögelrisk (T/RF-Diagram) 
I denna bilaga presenteras diagram som visar på mögelrisken efter data från 
Viitanen(översta) och Smith och Hill(nedersta). 
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Bilaga 5.1 - Mögelrisk (T/RF-diagram) - Objekt 1 
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Bilaga 5.2 - Mögelrisk (T/RF-diagram) - Objekt 2 
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Bilaga 5.3 - Mögelrisk (T/RF-diagram) - Objekt 3 
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Bilaga 5.4 - Mögelrisk (T/RF-diagram) - Objekt 4 
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Bilaga 5.5 - Mögelrisk (T/RF-diagram) - Objekt 5 
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Bilaga 5.6 - Mögelrisk (T/RF-diagram) - Objekt 6 
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Bilaga 5.7 - Mögelrisk (T/RF-diagram) - Objekt 7 
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Bilaga 5.8 - Mögelrisk (T/RF-diagram) - Objekt 8 
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Bilaga 5.9 - Mögelrisk (T/RF-diagram) - Objekt 9 
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Bilaga 5.10 - Mögelrisk (T/RF-diagram) - Objekt 10 
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Bilaga 6 – RF och temp. Jämförelse med data från SMHI 
I denna bilaga presenteras diagram där de uppmätta värdena för relativ fuktighet och 
temperatur jämförs med de data som inhämtats från SMHI. 
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Bilaga 6.1 – Jämförelse med data från SMHI- Objekt 1 
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Bilaga 6.2 – Jämförelse med data från SMHI- Objekt 4 
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Bilaga 6.3 – Jämförelse med data från SMHI- Objekt 10 
 

 
 

 
 
 


