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Förord 

Det här examensarbetet utgör den slutliga delen av civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnad 
på KTH och omfattar 30 hp. Arbetet är utfört på Institutionen för Byggvetenskap på KTH samt 
på Skanska teknik och projekteringsledning.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt har hjälpt och stöttat mig under 
arbetets gång. Ett särskilt tack vill jag rikta till Charlotte Svensson Tengberg som har varit min 
handledare på Skanska och som givit mig inspiration och uppmuntrat mig att fortsätta. Kjartan 
Gudmundsson, som har varit min handledare på KTH, har betytt mycket för mig då jag behövt 
hjälp och nya infallsvinklar för att kunna reda ut problem och frågeställningar. Lars-Erik Larssons 
avhandling från 1996 har varit till mycket stor hjälp vid arbetet med temperatur- och 
fuktberäkningar. 
 
Examensarbetet hade inte varit möjligt utan alla de företag och personer som tacksamt och 
välvilligt ställt upp på intervjuer och delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Bland 
dessa kan nämnas alla byggherrar som har bidragit med ritningar på passivhus, de brandkonsulter 
som delat med sig av sina synpunkter på konstruktionsdetaljer, de entreprenörer som delat med 
sig av sina erfarenheter om takläggning, de representanter från SP och olika högskolor och 
universitet som givit mig vägledning samt alla de andra som har givit mig tips och råd på vägen. 
 
Jag vill också rikta ett speciellt tack till mina medarbetare på Skanska teknik och 
projekteringsledning som har gjort arbetet betydligt roligare och ställt upp då jag har behövt bolla 
idéer eller handfasta råd under arbetets gång. 
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Abstract 

During the late 20th century many moisture related problems causing mould growth have been 
detected on cold attics and have become a thoroughly discussed matter. These problems are most 
likely a result of higher demands on energy conservation, which has led to a colder and relatively 
more humid climate in the attics. This Master Thesis deals with possible solutions for small low 
energy houses with cold attics.  
 
In the literature review the reader is presented to jurisdictional requirements on roof 
constructions regarding moisture (including mould growth) and fire protection. Furthermore, 
descriptions of common roof constructions and common moisture loads are presented as well as 
research regarding possible solutions for roofs with cold attics and an inventory of roof 
constructions on passive houses built between 2001 and 2008.  
 
A roof structure for cold attics with reduced ventilation and an additional insulating board of 
cellular plastic (or mineral wool) above the tongued and grooved board was chosen to investigate 
further with emphasis on moisture conditions, fire protection and production.  
 
The moisture climate of the selected solution was compared with a more traditional solution with 
normal ventilation and lacking the extra insulating layer above the tongued and grooved board. 
The comparison was done by calculating the temperature and relative humidity and also by 
looking at results from existing research. The conclusion from results of the calculations was that 
the selected solution had slightly lower relative humidity during autumn, winter and spring and a 
steadier curve. The results more or less coincide with existing investigations and researches.  
 
To investigate the solution from a fire protection point of view fire engineers and employees at 
companies selling cellular plastic were asked to give their opinion on the solution. The result was 
that cellular plastic should not cover the tongued and grooved board all the way down to the 
eaves, but only above the actual attic. The space above the eaves and possible fire walls should be 
of a non-flammable material, e.g. mineral wool. From a fire protection perspective, mineral wool 
is to prefer for the entire roof.  
 
To examine how the solution was reckoned from a roof laying point of view, entrepreneurs who 
had prior experience in projects where insulation had been put above the tongued and grooved 
board, were asked to give their opinion on the solution. The result was that there were almost no 
problems to add either cellular plastic or mineral wool and the cost of this work was relatively 
small. Furthermore, there was some scepticism about larger thicknesses of the insulation due to 
the risk of movement of the layer.  
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Sammanfattning 

Under andra delen av 1900-talet har problem med mögel på kallvindar uppdagats och blivit ett 
alltmer omdiskuterat ämne. Detta beror till stor del på att klimatet på kallvinden, till följd av 
ökade krav på energihushållning, har blivit allt kallare och fuktigare. Detta examensarbete 
behandlar kallvindar på framförallt småhus med s.k. passivhusstandard.  
 
I den inledande teoridelen ges läsaren en inblick i vilka krav som finns på takkonstruktioner 
avseende framförallt fukt, men även brand, beskrivningar av takkonstruktioner samt vilka 
fuktbelastningar som är vanligt förekommande. Vidare tas även forskningsområden på 
taklösningar upp samt en inventering av taklösningar för passivhusprojekt från år 2001 till 2008. 
 
En takkonstruktion för kallvindar med minskad ventilation i kallvindsutrymmet samt en extra 
isolering av cellplast ovanpå råsponten valdes som en lösning som undersöktes närmare ur fukt-, 
brand- och produktionssynpunkt.  
 
Ur fuktsynpunkt jämfördes den ovanstående lösningen med en mera traditionell kallvind där 
ventilationsgraden är förhållandevis hög och där ingen extra isolering finns ovanpå råsponten. 
Jämförelsen gjordes genom beräkningar av temperaturer och fukthalter i Matlab samt genom att 
titta på resultat från befintlig forskning. Slutsatsen från beräkningarna är att taklösningen medför 
en lägre luftfuktighet under framförallt höst, vinter och vår jämfört med en traditionell kallvind, 
vilket mer eller mindre stämmer överens med de forskningsresultat som finns att tillgå. Vidare 
kan sägas att såväl temperatur som relativ luftfuktighet höll en betydligt jämnare nivå på vinden 
med extra isolering och strypt ventilation än i den traditionellt uppbyggda vinden. 
 
För att undersöka taklösningen ur brandsynpunkt fick brandkonsulter samt anställda hos företag 
som säljer cellplast uttala sig om den valda lösningen. Resultatet blev att brännbart material såsom 
cellplast inte bör gå hela vägen ned till takfoten, utan endast till den punkt där fasadlivet börjar. 
Vid takfötter och invid brandskiljande väggar på kallvinden bör mineralull eller ett annat icke 
brännbart material användas som isolering ovanpå råsponten.  
 
Taklösningen ur produktionssynpunkt undersöktes genom att entreprenörer som tidigare varit 
med i projekt där isolering lagts ovan råsponten blev tillfrågade. Resultatet fån denna 
rundfrågning var generellt att det inte var några problem att lägga vare sig cellplast eller mineralull 
samt att kostnaden för detta arbete ansågs vara relativt liten. Vidare fanns det en viss skepsis mot 
stora isoleringstjocklekar eftersom risk för glidning kunde ske under bruksskedet. Det bör 
påpekas att inga noggrannare studier gjordes för att utreda hur genomföringar och detaljarbeten 
fungerar för taklösningen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Fuktskador på kallvindar har blivit ett allt vanligare problem i småhus under slutet av 1900-talet. 
Anledningarna är flera, men några av de mest troliga omnämn i detta avsnitt. I och med 
energikrisen under 70-talet uppstod en efterfrågan på bättre isolerade hus för att minska 
värmeläckage och därmed uppvärmningskostnader. Detta medförde bl.a. förbättrad isolering i 
vindsbjälklagen och den utvecklingen håller i sig än idag. Resultatet blev att klimatet på kallvinden 
blev ännu mera likt utomhusklimatet eftersom värmetillförseln från bostadsutrymmet minskade i 
och med den ökade isoleringen. Den, idag, ständigt diskuterade klimatfrågan är också något som 
driver utvecklingen mot minskad energiförbrukning och därmed bättre isolerade byggnader.  
En annan utveckling är att allt färre använder sig av uppvärmning som bygger på eldning och de 
som använder den typen av uppvärmning eldar betydligt mindre idag, eftersom 
uppvärmningsbehovet har minskat och värmeåtervinning av ventilationsluften effektiviserats.  
Vidare har vindsbjälklagen gjorts allt tätare med hjälp av PE-folier som hindrar att varm luft tar 
sig upp från bostaden till vinden, vilket också innebär en förlorad värmekälla. Dessa trender 
medför att vindsutrymmet har förlorat värmekällor och att kallvinden relativt sett har blivit allt 
kallare. Möjligheten till uttorkning av fukt (fukt från utomhusluften, fukttillskott från 
underliggande bostadsutrymmen, läckage från rörledningar och byggfukt etc.) har därmed 
minskat. Det fuktigare klimatet ger ökad risk för mögel och blånadssvampar som i sin tur kan 
leda till angrepp av röta. Lite mögel eller blånadssvampar på en kallvind behöver inte utgöra ett 
problem men kan leda till angrepp av röta och därmed total nedbrytning av såväl råsponten som 
andra byggnadsdelar av organiskt material. Vidare kan mögel och blånad orsaka stora problem för 
allergiker och kan också ge upphov till att boende utvecklar allergier. Ett problem som förvärrar 
det fuktiga klimatet på kallvindarna är rymdutstrålningen (även kallad nattutstrålning) under klara 
nätter som kan sänka takytans temperatur till flera grader under luftens temperatur. Följden blir 
att även underlagstaket och därmed råsponten får en sänkt temperatur som leder till att den 
relativa fuktigheten ökar och att fukt kan kondensera, vilket förbättrar villkoren för att mögel och 
blånad ska kunna växa. (SABO, 1988a, Hagentoft, 2002 & Boverket, 2003). En utmaning som 
branschen har framför sig är hur man ska kunna bygga fuktsäkert till ett rimligt pris och samtidigt 
uppfylla de allt hårdare energikraven. 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 
Mot bakgrund av de problem som nämns i avsnittet ovan har det övergripande syftet med det här 
examensarbetet varit att undersöka en lämplig takkonstruktion för småhus med fokus på 
passivhusteknologi och att jämföra denna lösning med en ”traditionell” lösning. De mest 
intressanta delarna av undersökningen rör fuktproblematiken, men även brand- och 
produktionssynpunkter utgör viktiga delar. För min egen del har syftet också varit att få en bättre 
bild av vilka olika konstruktionslösningar som finns och hur de fungerar samt vilka för- och 
nackdelar de har. Vidare är det mycket viktigt att ta fram lösningar som gör att passiv- och 
lågenergihus lever upp till de krav som ställs på bostäder. En risk finns att man med befintliga 
metoder och byggnadsteknik inte kan säkra dessa krav och att passiv- och lågenergihus därmed 
kan få ett dåligt rykte om det visar sig att problem uppstår med dem. Om denna utveckling skulle 
ske kan det rimligen antas att allt fler skulle ställa sig skeptiska till passiv- och lågenergihus, vilket 
skulle leda till en minskad marknadsandel för dem – en utveckling som inte går hand i hand med 
den vi vill ha. 
 
Målet med examensarbetet har således varit att välja ut en taklösning att arbeta vidare med och 
utvärdera med avsikt på fuktproblematik, brandrelaterade frågor och produktionsvänlighet. Tre 
viktiga frågeställningar har valts ut som varje del i examensarbetet ska bidra till att ge svar på. 



Hansi Karppinen   KTH Byggvetenskap, Master Thesis 2010:403 
 

2 
 

Genom att alltid utgå ifrån dessa kan en röd tråd lättare bibehållas genom de olika delarna i 
examensarbetet. Frågeställningarna presenteras nedan. 
 
”Vilka taklösningar används vanligen i dagens takkonstruktioner för energisnåla småhus och vilka 
lösningar forskar man på?” 
”Vilka problem finns det med dagens takkonstruktioner och vilka är de bakomliggande 
orsakerna?” 
”Hur skulle en tänkbar lösning kunna se ut och hur förhåller den sig till en mera traditionell 
lösning?” 

1.4 Avgränsningar 
De primära avgränsningarna avser vilka byggnadstyper som behandlas i det här examensarbetet, 
vilket är småhus såsom villor och radhus med kalla tak med uteluftventilerade vindar samt i viss 
utsträckning även parallelltak med uteluftventilerade luftspalter. Examensarbetet riktar sig också 
främst till konstruktioner med underlagstak av råspont samt till s.k. lågenergi- eller passivhus med 
höga krav på lufttäthet och isoleringsförmåga. En del avsteg görs från ovanstående avgränsningar 
vid datainsamlingen då konstruktionstyper från flera olika hustyper har undersökts och tagits med 
eftersom de även ansetts lämpliga som lösningar för de hustyper som examensarbetet främst 
riktar sig till. Vad gäller beräkningarna har de genomförts ganska förenklat givet tidsramen för 
arbetet och bör inte användas som absoluta värden utan endast som relativa värden för 
jämförelser mellan de olika resultaten från beräkningarna. 
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2 Metod 
Arbetet inleds med en litteraturstudie för att få fram bra underlag om befintliga taklösningar samt 
vilka problem som de vanligen är utsatta för. Vidare behandlas nya lösningar som antingen precis 
har börjat användas eller som fortfarande är i idéstadiet för att se åt vilket håll som utvecklingen 
går åt. Litteraturstudien ligger också till grund för att få fram vilka krav som ställs på 
takkonstruktioner avseende fukt och brand samt kritiska nivåer och förhållanden för uppkomst 
av mögel och röta. De beräkningar som utförs i examensarbetet är relativt komplexa men har 
förenklats, varför resultat från diverse forskningsrapporter och avhandlingar fungerar som ett 
viktigt stöd till de resultat som erhålls i examensarbetet. 
 
En undersökning gjordes där takkonstruktioner från flera olika projekt sammanställdes för att 
skapa en bild av vilka taklösningar som faktiskt har använts. Urvalet var slumpartat, men samtliga 
projekt var s.k. passivhusprojekt och genomförda under eller efter år 2001. Majoriteten av alla 
projekt var svenska och ett fåtal var danska. Såväl småhus som flerbostadshus togs med i den här 
delen av undersökningen. 
 
När det kom till val av taklösning att arbeta vidare med fick litteraturstudien samt 
undersökningen av befintliga projekt ligga till huvudsaklig grund medan aspekter som 
produktionsvänlighet, kostnad och brand visserligen hade betydelse, men med mindre 
vetenskapligt underlag för det slutliga valet. 
 
Efter att det slutliga valet av taklösning hade gjorts kunde beräkningar och fortsatta 
undersökningar ta vid för att utvärdera lösningen. Angående brandsäkerhet och 
produktionsvänlighet gjordes en rundringning alternativt ett mailutskick till brandkonsulter 
respektive entreprenörer för att ta reda på deras åsikter om lösningen som den var samt förslag 
på åtgärder för att göra den bättre. Efter feedback på åtgärdsförslag från brandkonsulter 
skickades en ny variant av lösningen ut för slutliga synpunkter. 
 
En beräkning genomfördes för att få fram resultat rörande temperatur- och fukttillstånd på 
kallvinden för att utröna om risk för mögelpåväxt och även röta förelåg. Beräkningarna jämfördes 
givetvis också med beräkningar för en ”normal” kallvind för att kunna göra jämförelser. Indata 
bygger på klimatdata från SMHI med mätningar från Bromma (Stockholm) var tredje timme 
under året 1977, dock användes data från högst en månad i taget för att graferna inte skulle bli allt 
för svårläsliga. MATLAB användes huvudsakligen som beräkningsprogram.  
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3 Teoretisk bakgrund 
I det här kapitlet presenteras en kortfattad teoretisk bakgrund för att förklara problematiken med 
takkonstruktioner. Fokus ligger på fuktrelaterade problem i samband med välisolerade och 
mycket lufttäta vindsbjälklag, men problem med brand omnämns också. Först introduceras 
läsaren till några utdrag ur bl.a. BBR med krav som ställs på takkonstruktioner. Därefter 
behandlas fukt och fukttransporter samt mögel, sedan takkonstruktioner och fuktrelaterade 
skadeorsaker hos tak generellt sett. Slutligen knyts kapitlet ihop med en kortare genomgång av 
vilka taklösningar som det pågår forskning inom.  

3.1 Lagar och förordningar 
I det här avsnittet presenteras kortfattat de krav som finns på takkonstruktioner med avseende på 
fuktsäkerhet och brandsäkerhet. De krav som tas upp är hämtade ur Boverkets Byggnadsregler 
2008 (Boverket, 2008) samt Förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på 
byggnadsverk. Övriga krav som rör statik, ljud, arbetsmiljö och säkerhet berörs inte. 
 
Som övergripande krav avseende takets funktion står följande i Förordningen (1994:1215) om 
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 5 §: 
 

”Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att de inte medför en oacceptabel 
risk för brukarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av… 
…6. förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket. Förordning 
(2007:621).”  

 
Ovanstående paragraf kan upplevas som ganska självklar och ger inga utförliga direktiv eller 
rekommendationer, men ställer fortfarande krav på projektören. Mera detaljerade anvisningar och 
krav avseende fuktproblematik återfinns i BBR 2008 (Boverket, 2008). Krav på högsta tillåtna 
fukttillstånd för byggnadsdelar generellt finns i BBR 6.52 (Boverket, 2008): 
 

”Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd ska kritiska fukttillstånd användas varvid hänsyn 
tas till osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar (t.ex. materialdata) eller mätmetoder.  
För material och materialytor, där mögel och bakterier kan växa, ska väl undersökta och 
dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Vid bestämning av ett materials kritiska fukttillstånd 
ska hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet. Om det kritiska fukttillståndet för ett 
material inte är väl undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som 
kritiskt fukttillstånd. (BFS 2006:12).” 
Allmänt råd: 

”Vid bestämning av kritiska fukttillstånd för ett material kan hänsyn behöva tas till  
– när tillväxt av mögel och bakterier börjar…  
…– angrepp av rötsvamp och  
– angrepp av virkesförstörande insekter.  
De kritiska fukttillstånden för olika material är inte i detalj kända. Uppgifter om kritiska 
fukttillstånd kan normalt fås av materialtillverkare eller importör. (BFS 2006:12).” 

 
Enligt sista stycket i utdraget ovan står det inte att materialtillverkaren eller importören ska 
tillhandahålla uppgifter om kritiska fuktnivåer, endast att de normalt ska kunna tillhandahålla 
dem. Vidare står det att kritiska fukttillstånd för material inte i detalj är kända och således kan det 
vara mycket svårt att känna till de kritiska fukttillstånden och därför blir kravet på RF 75 % något 
som ofta måste tillämpas. Det kravet är mycket svårt att uppnå för byggnadsdelar som står i 
direkt kontakt med utomhusluften, eftersom den under stora delar av året har en RF som är 
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betydligt högre än 75 % (Nevander & Elmarsson, 2001). Krav på fuktsäkerhet finns i BBR 6:53 
(Boverket, 2008): 
 

”Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av 
fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel ska alltid vara lägre än det högsta tillåtna fukttillståndet om det 
inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. Fukttillståndet ska beräknas 
utifrån de mest ogynnsamma förutsättningarna. (BFS 2006:12).” 

 
Ovanstående utdrag ur BBR 2008 ställer krav på att klimatskalet och därmed också taket måste 
utformas så att det står emot olika fuktpåkänningar samt att det skyddar byggnaden mot 
fuktskador. Beroende på hur kraven tolkas kan möjligen antas att delar som t.ex. strö- och bärläkt 
samt takfötter inte är medräknade med tanke på deras utsatta läge samt att mögelangrepp på 
sådana delar som ligger utanför tätskikten troligen inte kan påverka inomhusluften nämnvärt. 
Vidare finns krav om lufttäthet för att förhindra fuktskador i BBR 6:531 (Boverket, 2008): 
 

”För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande delar ha så god 
lufttäthet som möjligt.” 

 
Problem till följd av fuktkonvektion är i nybyggda hus ganska ovanligt varför detta krav kan anses 
uppfyllas utan större problem eller extra åtgärder. För yttertak och vindsutrymmen finns följande 
specifika krav enligt BBR 6:5325 (Boverket, 2008):  
 

”…Vindsutrymmen över värmeisolerade vindsbjälklag bör anordnas så att fukt inte orsakar tillväxt 
av mögel och bakterier.  
Vid kalla tak och välisolerade bjälklag finns ökad risk för mikrobiell tillväxt, t.ex. på yttertakets 
insida. Särskild omsorg att åstadkomma lufttäthet bör iakttas vid ökad isolering av vindsbjälklaget.  
Om vindsbjälklaget utgörs av material med byggfukt, t.ex. betong eller lättbetong, som kan orsaka 
skada på material bör fuktavgången till vindsutrymmet minimeras. (BFS 2008:6).” 

 
Utdraget ovan pekar ut yttertakets insida som ett typiskt problemområde hos kalla och 
välisolerade bjälklag. Här ges några övergripande råd om att undvika fuktavgivning till 
vindsutrymmet samt att en hög lufttäthet är att föredra. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att kraven i BBR 2008 ger många egenskaps- och funktionskrav, 
men relativt få handfasta förslag på lösningar och rekommendationer. Det åligger således 
projektören eller den ansvariga att kunna utföra beräkningar och dimensioneringar som lever upp 
till lagkraven. Att ha ett bjälklag med hög lufttäthet utpekas som en viktig del i att undvika 
fuktproblematiken, men några mer konkreta utformnings- eller genomförandeförslag ges inte. 
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Nedan presenteras de krav som ställs på byggnader och framförallt takkonstruktioner ur 
brandsynpunkt med några inledande utdrag ur BBR (Boverket, 2008) med tillhörande tolkning. 
 
I avsnitt 5:21 i BBR (2008) står följande: 

 
”Byggnader ska utföras i klass Br1, Br2 eller Br3. Vid klassindelningen ska hänsyn tas till 
sådana faktorer som påverkar utrymningsmöjligheterna och risken för personskador vid 
sammanstörtning av byggnaden. 
 Allmänt råd 

”Byggnader med tre eller flera våningsplan bör utföras i klass Br1… 
Följande byggnader med två våningsplan bör utföras i lägst klass Br2: 
– Byggnader avsedda för fler än två bostadslägenheter och där bostads- eller arbetsrum finns i 
vindsplanet… 
– Byggnader som har en byggnadsarea större än 200 m2 och som inte delas i enheter av högst 
denna storlek genom brandväggar i lägst klass REI 60-M. (BFS 2005:17). ” 

 
För de hustyper som behandlas i det här examensarbetet kommer vanligen klass Br 2 att vara 
dimensionerande eftersom de flesta radhus är avsedda för fler än två bostadslägenheter. För 
fristående villor samt vissa parhus räcker klass Br 3, medan byggnader med tre eller fler 
våningsplan, vilket kan vara fallet för såväl radhus som villor, skall utföras i klass Br 1. 
Sammanfattningsvis skulle det enklaste vara att hitta en taklösning som uppfyller kraven för Br 
1, men som inte blir onödigt dyr ifall den ska tillämpas på byggnader av lägre brandklass. Ett 
rimligt mellanting vore att välja en lösning som ur produktionssynpunkt är likadan för samtliga 
fall, men med exempelvis olika material eller flamskydd beroende på brandklass. Således skulle 
en huvudsaklig takkonstruktion kunna väljas för samtliga brandklasser fast med några snarlika 
varianter för att kunna spara in så mycket pengar som möjligt. I avsnitt 5:511 står följande 
angående skydd mot brandspridning inom en brandcell: 
 

”Material i byggnadsdelar och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelarna på 
ett sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till antändning eller snabb brandspridning och inte 
heller snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas. De får inte smälta och droppa utanför 
brandhärdens omedelbara närhet.” 
 Allmänt råd 

”Material med sämre brandtekniska egenskaper än ytskikt av klass D-s2,d0 (klass III), i 
utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt, bör skyddas mot påverkan av brand under 
brandens inledningsskede så att minst samma brandtekniska egenskaper som hos ytskikt av 
klass D-s2,d0 (klass III) erhålls. I bostäder samt i vårdanläggningar och hotell bör sådana 
material i byggnadsdelar dessutom skyddas av en beklädnad. Detta gäller särskilt material 
som snabbt sönderdelas eller smälter och avger brännbara gaser redan vid låga 
brandtemperaturer (< 250 °C).  
I andra utrymmen än utrymningsvägar och vissa lokaler enligt 5:513 bör följande ytskikt 
väljas:  
– I byggnader i klass Br1 bör takytor ha ytskikt av klass B-s1,d0 (klass I), fäst på material 
av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på beklädnad i klass K210/B-s1,d0 
(tändskyddande beklädnad) 
– I byggnader i klass Br2 bör takytor ha ytskikt av lägst klass C-s2,d0 (klass II), fäst på 
material av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på beklädnad i klass K210/B-s1,d0 
(tändskyddande beklädnad). 
– I byggnader i klass Br3 bör tak- och väggytor ha ytskikt av lägst klass D-s2,d0 (klass 
III).” 
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Enligt ovanstående avsnitt 5:511 i BBR (Boverket, 2008) bör material med ytskikt som har sämre 
brandtekniska egenskaper än D-s2,d0 skyddas med en beklädnad, särskilt för material som snabbt 
sönderdelas eller smälter och avger brännbara gaser vid lägre temperaturer än 250°C.  
 
I avsnitt 5:61 i BBR står följande om brandceller: 
 

”Byggnader ska delas in i brandceller åtskilda av byggnadsdelar som hindrar 
spridning av brand och brandgas.” 

 
Vid radhus och parvillor måste varje bostad utgöra en egen brandcell enligt avsnitt 5:61 i BBR 
(Boverket, 2008). Bortsett från de lägenhetsskiljande väggarna måste även hänsyn tas till det 
eventuella vindsutrymmet ovanför de sammankopplade bostäderna.  
 
Följande står om vinds- och undertaksutrymmen i avsnitt 5:64 BBR (Boverket, 2009): 
 

”Vinds- och undertaksutrymmen ska utformas så att risken för brandspridning begränsas. 
Undertaksutrymme som sträcker sig över flera brandceller ska vara avskilt i lägst samma 
brandtekniska klass som krävs för de brandcellsskiljande väggarna. 

Allmänt råd 
Vindsutrymmen bör delas upp i delar om högst 400 m2 med väggar i klass EI 30. Uppdelning 
behöver inte göras, om isoleringen i vindsbjälklaget är av klass A2-s1,d0 (obrännbart material) 
och det endast finns begränsade mängder brännbart material ovanför bjälklaget. (BFS 
2002:19).” 

 
Isoleringen i de tilltänkta vindsbjälklagen bör primärt utgöras av lösull av obrännbar 
mineralullstyp, vilket uppfyller kravet för att inte behöva dela upp vindsutrymmet i delar som är 
mindre än 400 m2. Däremot kommer de flesta av takkonstruktionerna utgöras av trä, vilket kan 
tänkas strida mot kravet om att vinden endast får innehålla begränsade mängder brännbart 
material. En metod att säkerställa brandkraven är att gå upp med brandskiljande väggar till 
yttertaket och att ha brandspjäll mellan vindsutrymmena. Yttertaket bör i sin tur vara uppbyggt 
som så att inte brand kan spridas mellan brandceller via yttertaket, varför vissa material i denna 
kritiska zon bör undvikas helt eller kläs in. 
 
I avsnitt 5:75 BBR (Boverket, 2009) står följande om taktäckning: 
 

”Taktäckningen på byggnader ska utformas på sådant sätt att brandspridning försvåras. Taktäckning 
på material av klass A2-s1,d0 (obrännbara underlag) får utföras med BROOF (t2) (klass T). 
Taktäckning på brännbara underlag ska utföras med material av klass A2-s1,d0 (obrännbart 
material) utom i sådana fall då viss brandspridning kan tillåtas. (BFS 2005:17). (BBR 2008) 

Allmänt råd 
Viss brandspridning kan tillåtas på småhus och andra byggnader inom ett bostadsområde 
utanför koncentrerad centrumbebyggelse samt på friliggande byggnader. Taktäckning på ett 
brännbart underlag kan då även utföras med brännbart material. Materialet bör då vara i 
BROOF (t2) (klass T). Sådan taktäckning kan även användas på byggnader inom en 
koncentrerad centrumbebyggelse, om byggnaden har ett vindsbjälklag i lägst klass REI 60 
med obrännbar värmeisolering och vinden inte kan utnyttjas för förvaring eller dylikt. (BFS 
2005:17).” 

 
Enligt ovanstående stycke kan vidare utläsas att friliggande byggnader samt småhus inom ett 
bostadsområde kan ha lägre brandskydd och att en viss brandspridning därmed kan accepteras.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att det de krav som finns på tak och takkonstruktioner rör 
ytskikten och vilka krav de ska klara av vid brand. Det som däremot inte står med är de problem 
som kan uppstå med brännbara material som är tämligen skyddade, men som fortfarande kan bli 
exponerade för flammor om en brand skulle uppstå. 
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3.2 Fukt 

Många av de krav och regler som finns angående byggnader och därmed även tak avser fukt och 
fuktsäkerhet. Med fukt menas i princip vatten i alla dess aggregationsformer; vattenånga, vatten i 
vätskefas och is. I byggsammanhang har ofta fukt en negativ betydelse, eftersom det förknippas 
med de skador som fukt kan ge upphov till om den finns i för stor mängd eller på fel ställen. Fukt 
i sig är dock inte skadligt, men konsekvenserna av för höga fukthalter kan ge mycket stora skador 
(Nevander & Elmarsson, 2001). I följande avsnitt kommer några vanliga begrepp rörande fukt att 
presenteras samt olika sätt för fukten att transporteras.  

3.2.1 Några vanliga termer 

Nedan presenteras några vanliga termer i fuktsammanhang som kan vara bra att kunna för att 
förstå de resonemang som tas upp i det här examensarbetet. 
 
Ånghalten, v, avser hur stor mängd vatten som finns förångad i luften [kg/m3]. 
Mättnadsånghalten, vs är den största mängden vatten som kan finnas i gasform i luft [kg/m3] vid en 
viss temperatur. Mättnadsånghalten betecknas som vt och är beroende av temperaturen. Ju 
varmare luften är desto mer vatten kan finnas i gasform. 
Relativ fuktighet, RF, avser kvoten mellan ånghalten i luften samt den maximala tänkbara 
ånghalten, mättnadsånghalten. 
Fukthalten, x, mäts som mängden vatten per m3 [kg/m3] av ett material. 
Fuktkvoten, u, mäts som kvoten mellan mängden förångningsbart vatten och mängden torrt 
material [kg/kg]. 
Ånggenomsläpplighet eller ångpermeabilitet anger ett materials förmåga att släppa igenom fukt och 
anges i enheten m2/s. 
Byggfukt är enligt definition den fukthalt uttryckt i kg/m3 som utgör skillnaden mellan fukthalten 
vid inbyggnad av ett material och fukthalten i materialet då en jämvikt mot omgivningen har 
uppstått (Nevander & Elmarsson, 2001). 

3.2.2 Fukttransport 

För att förstå hur fukt kan ge upphov till skador är det bra att ha en grundläggande förståelse för 
hur fukt kan transporteras i olika byggnadsmaterial samt i luft. Fukt kan i huvudsak transporteras 
på fyra olika sätt; genom kapillär sugning, diffusion, konvektion eller genom vattenflöde till följd 
av externa krafter (Jóhannesson, 2006). 
 
Kapillär transport sker via porer eller mycket smala sprickor i material. Attraktionskrafterna 
mellan vattenmolekylerna och materialen samt vattnets ytspänning ger upphov till 
kapillärkrafterna (Nevander & Elmarsson, 2001). Ju mindre diameter på porerna i ett material, 
desto längre kan fukten transporteras genom kapillär sugning. Hastigheten för fuktvandringen 
blir lägre om materialet består av många små porer än i ett material med färre och större porer 
(Hagentoft, 2002).  
 
Fukttransport genom diffusion sker till följd av skillnader i koncentration. Om två luftvolymer 
med olika fukthalt skiljs åt med ett tunt membran kommer fler vattenmolekyler i luftvolymen 
med den höga fukthalten att träffa membranet i jämförelse med den andra sidan. Detta ter sig 
självklart med tanke på att det finns fler vattenmolekyler på den sidan. Om membranet har porer 
eller mycket små öppningar kommer några av vattenmolekylerna som träffar dessa att 
transporteras genom membranet. Således kommer transporten att bli större från den sida som 
träffas av vattenmolekyler oftare (Hagentoft, 2002). Koncentrationsnivåerna blir till slut lika stora 
på båda sidor och vid den tidpunkten kommer även fukttransporten genom diffusionen från, 
respektive till, varje sida att vara lika stora (Jóhannesson, 2006). Ett material kommer på samma 
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sätt som i exemplet med luftvolymerna att utbyta fukt med omgivningen genom diffusion. En 
högre halt av fukt i materialets yta än i omgivningen leder till en större nettoström av fukt från 
materialet till omgivningen tills en jämvikt uppnås (Nevander & Elmarsson, 2001). Beroende på 
material kan det ta mycket lång tid innan en jämvikt uppnås. Generellt gäller att ånghalten är 
högre inomhus än utomhus, varför det ständigt finns en drivkraft för fukt att genom diffusion 
vandra från inomhusluften genom klimatskalet och ut (Nevander & Elmarsson, 2001). Hur stort 
ångflödet blir beror på ånggenomgångsmotståndet i de ingående materialen (Hagentoft, 2002).  
 
Fuktkonvektion innebär att vattenånga transporteras med en luftström. Luft från ett område med 
högt tryck kommer att förflyttas till ett område med lägre tryck och på så vis följer även 
vattenångan med (Nevander & Elmarsson, 2001). Luftflödet i sin tur kan uppkomma till följd av 
temperaturskillnader i olika luftmassor, varvid en termisk drivkraft erhålls. Vindpåkänningar samt 
fläktar ger också upphov till luftströmmar och därmed fuktkonvektion. I det senare fallet rör det 
sig oftast om en önskad och kontrollerad fuktkonvektion, t.ex. då ett badrum ventileras för att 
föra bort fuktig luft (Hagentoft, 2002). 
 
Fukttransport kan också ske genom externa krafter, varav gravitation och vind kan nämnas som 
några exempel (Jóhannesson, 2006). 
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3.3 Mögel och röta 

I ett examensarbete (Ahrnens & Borglund, 2007) från 2007 undersöktes kallvindar i Västra 
Götalands län och resultaten visade att hela 72 % av alla vindar troligen hade problem med mögel 
eller röta, vilket antyder att förhållandena på många kallvindar är utanför ramen för vad som kan 
anses vara acceptabelt. I detta kapitel presenteras först en enklare sammanfattning om mögel och 
röta, därefter olika förutsättningar för uppkomst av mögel och röta och slutligen en modell mot 
vilken resultaten från detta examensarbete kommer att jämföras för att undersöka risk för 
uppkomst av mögel. 

3.3.1. Kort om mögel och röta 

Mögel och röta är svampar som sprids via sporer i luften. Dessa sporer finns i princip överallt, 
men det är först när de hittar en yta med rätt förutsättningar för att kunna gro, som tillväxt kan 
ske. Rötsvampar finns i två huvudsakliga grupper; Basidiomycetes där bl.a. Vitröta och Brunröta 
ingår samt Acomycetes där ”Soft Rot”, mögel samt blånadssvampar ingår. Mögel och 
Blånadssvamp ger upphov till ytliga angrepp medan Soft Rot, Brunröta och Vitröta bryter ned 
hela trästrukturer och på så vis försämrar hållfastheten i trämaterialet. Blånad kan underlätta för 
ett rötsvampangrepp och bidra till ökad mögelpåväxt (Björdal, 2007).  
 
För att rötsvampar ska kunna gro krävs att fritt vatten finns tillgängligt och därefter krävs en 
ganska hög fuktkvot för att de ska kunna växa. Det är svårt att ange exakta gränser för när 
mögelangrepp eller röta uppkommer, men vid RF över 70-75 % finns det risk. Förutom RF eller 
fuktkvot i träet påverkas angreppet av temperatur, ljus, lufthastighet samt varaktigheten av dessa 
förhållanden (Hukka & Viitanen, 1999). Mögel och Blånadsvamp fodrar vanligen lägre 
luftfuktighet och temperatur för att tillväxt ska ske i jämförelse med rötsvampar. Detta leder till 
att Blånadssvamp och mögel vanligen är de första angriparna av trämaterial (Hukka & Viitanen, 
1999). Som skydd mot röta kan tryckimpregnering användas, men denna hindrar inte uppkomst 
av mögel. En negativ aspekt med tryckimpregnering är att lukten kan bli värre vid mögelpåväxt 
än om virket hade varit obehandlat (Nevander & Elmarsson, 2001).  
 
De största fysiska skadorna orsakas av rötangrepp då hela vedstrukturen i trämaterialet kan brytas 
ned och hållfastheten väsentligt kan försämras. I fallet med blånad och mögel blir de fysiska 
skadorna av en mera estetisk karaktär, eftersom angreppen endast är ytliga. Vid mögelangrepp är 
ofta lukten av de ämnen som frigörs ett stort problem. Dessa ämnen kan vara toxiska och kan 
irritera slemhinnor och ge upphov till huvudvärk. Personer som vistas i miljöer med mögel kan 
utveckla allergier, men detta är inte så vanligt förekommande. (Nevander & Elmarsson, 2001, 
Johansson, 2007). 
 
Vid beräkningarna är det viktigt att känna till vilka förhållanden som kan ge upphov till angrepp 
av mögel och röta. Nedan presenteras några diagram som påvisar samband mellan uppkomst av 
mögel givet olika temperaturer, luftfuktighet samt varaktigheten av dessa tillstånd.  
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3.3.2. Kritiska värden för uppkomst av mögel och röta 

I detta avsnitt presenteras olika studier där man tagit fram diagram för att visa vid vilka 
förhållanden som mögeltillväxt uppkommer. I samtliga studier är temperatur och den relativa 
fuktigheten de viktigaste aspekterna hos omgivningen samt varaktigheten. För att enklare kunna 
jämföra de data som erhålls från beräkningsmodellen i det här examensarbetet delas värdena upp 
i fem olika delområden (gräns 1-5). Dessa områden redovisas efter varje studie som presenteras 
och anger villkoren för att mögel ska kunna tillväxa. Således finns ingen skillnad mellan de olika 
delområdena i avseende på tillväxthastighet utan samtliga delområden anger minimigränserna för 
uppkomst av mögel. 
 

Figur 3.1 (Viitanen m.fl., 2000) visar hur den relativa fuktigheten (RH), temperaturen och varaktigheten ger 
olika förutsättning för uppkomst av mögel. 
 
Diagrammen i figur 3.1. är tagna från rapporten Modelling mould growth decay damages 
(Viitanen m.fl., 2000) presenterat i Modeling of mould growth in building envelopes (Ojanen, 
Peuhkuri & Viitanen, 2007). I figurerna ovan visas samband mellan temperatur, varaktighet samt 
relativ fuktighet för uppkomst av mögel samt brunröta. I tabell 3.1 nedan har diagrammen 
sammanställts i förenklad form genom att dela in kurvorna i fem delområden. Samtliga intervall 
anger minimikraven för uppkomst av mögel. Gränserna tar inte hänsyn till varaktighet eller om 
risken för mögeltillväxt är stor eller liten, utan tar med samtliga områden där risk för mögeltillväxt 
föreligger. 
 
Tabell 3.1 

Minimigräns RF Temperatur 

Gräns 1:  95-100 %  > 0 °C 

Gräns 2:  90-95 %  > 0 °C 

Gräns 3:  85-90 %  > 1 °C 

Gräns 4:  80-85 %  > 4 °C 

Gräns 5:  77-80 %  > 10 °C 
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Figur 3.2 visar hur den relativa fuktigheten (RH) och temperaturen ger förutsättningar för tillväxt av mögel enligt 
olika undersökningar.  
 
Kurvorna i figur 3.2 presenteras i Modeling of mould growth in building envelopes (Ojanen, 
Peuhkuri & Viitanen, 2007) och är ursprungligen tagna från Predicition of mould fungus 
formation on the surface of/and inside building components (Sedlbauer, 2001), Modelling mould 
growth and decay damages (Viitanen m.fl., 2000), A technicque  for prediction of the conditions 
leading to mould growth in buildings (Clarke m.fl., 1998) och WUFI 4.0 Pro Software. I figuren 
ovan visas samband mellan temperatur och relativ fuktighet för uppkomst av mögel. I tabell 3.2 
nedan har kurvan sammanställts i förenklad form genom att dela in den i fem delområden. 
Gränserna anger minimikraven (LIM I) för uppkomst av mögel. Gränserna tar inte hänsyn till 
varaktighet eller om risken för mögeltillväxt är stor eller liten, utan tar med samtliga områden där 
risk för mögeltillväxt föreligger. 
 
Tabell 3.2 

LIM I RF Temperatur 

Gräns 1:  95-100 % > 0 °C 

Gräns 2:  90-95 % > 1 °C 

Gräns 3:  85-90 % > 3 °C 

Gräns 4: C 80-85 % > 6 °C 

Gräns 5:  75-80 % > 10 °C 
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Figur 3.3 (Sedlbauer, 2001) visar hur den relativa fuktigheten (RH) och temperaturen ger förutsättningar för 
tillväxt av mögel enligt olika undersökningar.  
 
Diagrammet i Figur 3.3. är tagen från rapporten Predicition of mould fungus formation on the 
surface of/and inside building components (Sedlbauer, 2001) presenterat i Modeling of mould 
growth in building envelopes (Ojanen, Peuhkuri & Viitanen, 2007). I figuren ovan visas samband 
mellan temperatur och relativ fuktighet för uppkomst av mögel. I tabell 3.3 nedan har kurvan för 
LIMI sammanställts i förenklad form genom att dela in den i fem delområden. Gränserna anger 
minimikraven (LIM I) för uppkomst av mögel. Gränserna tar inte hänsyn till varaktighet eller om 
risken för mögeltillväxt är stor eller liten, utan tar med samtliga områden där risk för mögeltillväxt 
föreligger. 
 
Tabell 3.3 

LIM I: RF Temperatur 

Gräns 1:  95-100 % > 0 °C 

Gräns 2:  90-95 % > 1 °C 

Gräns 3:  85-90 % > 3 °C 

Gräns 4:  80-85 % > 7 °C 

Gräns 5:  76-80 % > 12 °C 
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Av diagrammen som presenterats i detta kapitel har en förenklad modell byggts upp för att kunna 
ta reda på vid vilka värden som risk för mögeltillväxt föreligger. Gränserna eller snarare 
intervallen med olika värden på RH samt respektive temperaturvärden är de lägsta för uppkomst 
av mögel, d.v.s. LIM I. Gränserna anger inte om risken för mögeltillväxt är stor eller liten och tar 
inte hänsyn till varaktighet, utan endast temperatur och RF. 
 
I tabell 3.4 nedan presenteras de intervall som resultaten kommer att jämföras med. Dessa värden 
är en sammanvägning från de diagram som har presenterats i det här avsnittet.  
 
Tabell 3.4 

LIM I: RF Temperatur 

Gräns 1:  95-100 % > 0 °C 

Gräns 2:  90-95 % > 1 °C 

Gräns 3:  85-90 % > 3 °C 

Gräns 4:  80-85 % > 7 °C 

Gräns 5:  76-80 % > 11 °C 
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3.4 Takkonstruktioner 

Den här delen syftar till att ge en generell bild av olika taktyper som används samt de 
fuktrelaterade problem som är vanliga hos dem. Vidare kommer problem som uppkommer till 
följd av utförandefel eller defekter i material inte att behandlas i någon större utsträckning. 

3.4.1 Tak – en inledning 

De flesta småhus har en uteluftventilerad vind, d.v.s. en kallvind (Samuelson & Hägerhed 
Engman, 2006). Det är en svensk tradition att bygga småhus med kallvindar, men på senare tid 
har förutsättningarna förändrats till följd av de ökade kraven på energihushållning. Hur ska 
kallvindar och parallelltak utformas och ventileras för att de ska leva upp till de krav som ställs?  
 
Taket är en mycket utsatt byggnadsdel som ska stå emot regn, snö, vind, luftfukt och stora 
temperaturskillnader. Takets viktigaste funktion har traditionellt varit att utgöra en klimatskärm 
som ska skydda byggnaden mot att nederbörd tar sig in (Hagentoft, 2002). Givetvis är det 
fortfarande en grundläggande uppgift för taket i moderna byggnader, men egentligen inte någon 
större svårighet att uppnå med dagens teknik. De problem som härrör från takkonstruktionen är 
ofta relaterade till genomförandet, men också till den helhetslösning som valts. Forskning på 
senare år har bl.a. visat på att kallvindar utgör riskkonstruktioner i och med den fuktproblematik 
som uppstår till följd av de allt hårdare kraven på ökad isoleringstjocklek (Samuelson, 1995, 
Harderup & Arvfidsson, 2008). I fallet med kallvinden behöver det inte röra sig om någon typ av 
utförandefel eller defekta material för att problem ska uppstå, utan om att lösningen i sig inte kan 
leva upp till de krav som ställs. 
 
Som tidigare har nämnts är ett av de större problemen med dagens kallvindar att de blir utsatta 
för mögelangrepp och även röta. Detta problem har bl.a. sin förklaring i att kallvinden har blivit 
kallare och att den relativa fuktigheten därmed generellt sett har ökat. Risken för mögelpåväxt 
och rötangrepp tilltar om den relativa fuktigheten ökar, varför man nu vill hitta lämpliga lösningar 
som inte ger för höga värden på den relativa fuktigheten (Hagentoft, 2002). 

3.4.2 Taktyper 

Tak har traditionellt delats in i kategorierna kalla och varma tak och ibland också parallelltak. Med 
kalla tak avses tak med vindsutrymmen som är ventilerade med utomhusluft och där man kan 
anta att ventilationsluften blandas jämt över hela utrymmet (Hagentoft, 2002). Med varma tak 
avses konstruktioner som inte har något luftat utrymme. Begreppen varma och kalla tak uppkom 
till följd av hur de två olika konstruktionslösningarna påverkade snösmältningen. För de varma 
taken saknades ett luftat utrymme och isoleringen var, med dagens mått, generellt ganska dålig 
och takytan blev under vintertid varmare än hos de kalla taken där utomhusluften kylde ner 
yttertaken. Detta fick som följd att snösmältningen tack vare värmetillskottet gick snabbare för de 
varma taken. Idag är såväl kalla som varma tak oftast tillräckligt välisolerade för att takytan ska 
hållas så kall att snö inte smälter (Samuelson, 1995). En tredje grupp är tak med litet 
ventilationsutrymme där parallelltak utgör ett vanligt exempel. Parallelltak har en smal luftspalt 
som ligger under yttertaket, men ovanför den huvudsakliga isoleringen (Hagentoft, 2002). 
Luftspalten som vanligen är förhållandevis smal till dess längd kan inte antas ventileras jämnt 
över hela utrymmet, men påminner ur fuktsynpunkt om den ventilerade kallvinden.  
 
I och med den ökade fokusen på energieffektiviseringen har kravet på energihushållning ökat 
markant. Detta har lett till ökade dimensioner av isolering och bättre lufttäthet i vindsbjälklag, 
vilket i sin tur har lett till nya förhållanden ur framförallt fuktsynpunkt (Boverket, 2003). 
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3.4.3 Skadeorsaker 

I princip kan man säga att alla övergångar mellan homogena delar av ett tak utgör riskområden. 
Dessa övergångar kan utgöras av allt från genomföringar till rent geometriska ändringar av takets 
utformning (Botvidsson & Jeppsson, 1998). De största problemen, eller snarare upphovet till 
skador, är relaterade till fukt och ser man till taket kan man dela in källorna till fuktpåkänningar i 
fyra olika kategorier; nederbörd, luftfukt, byggfukt och läckage (SABO, 1988a, Hagentoft, 2002). 
Läckage anges i olika källor som nederbörd, läckage från ledningar eller ibland båda två. I detta 
arbete syftar läckage på trasiga ledningar om inget annat anges. Nedan presenteras dessa fyra 
kategorier lite mera ingående. 
 

Figur 3.6 visar olika fuktkällor som påverkar fuktbalansen på en kallvind. 

3.4.3.1 Nederbörd 

Till kategorin nederbörd hör regn, slagregn, snö och yrsnö. Skador till följd av nederbörd sker 
nästan uteslutande i samband med felaktiga utföranden av takkonstruktionen eller läckage i 
tätskiktet (Botvidsson & Jeppson, 1998). Snö och regn kan ta sig in vid takfötter eller andra 
luftningsanordningar om dessa är felaktigt utförda eller på något vis har skadats (SABO, 1988b). 
Skador behöver inte uppstå om det ansamlade vattnet eller snön ges möjlighet att torka ut. Vid 
läckage genom tätskikt kan det röra sig om otillräckliga eller läckande tätskikt, möjligen i samband 
med känsliga takkonstruktioner såsom låglutande tak. 
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3.4.3.2 Luftfukt 

Luftfukten kan utgöras av fukt som kommer från inomhusluften, fukt från uteluften eller vissa 
ventilationsanordningar, t.ex. avloppsventiler som är felaktigt utförda. Luftfukten kan utgöra 
problem då varm luft läcker in i kalla utrymmen och därmed kyls ned. Luftens förmåga att 
förånga vatten blir lägre med sjunkande temperatur och fukten i den varma luften kan därmed 
kondensera och ge upphov till fuktrelaterade skador.  
 
Fukt från inomhusluften kan ta sig upp i takkonstruktionen genom fuktkonvektion eller 
diffusion. Fuktkonvektion uppstår då ett övertryck finns i byggnadens övre delar, oftast till följd 
av termiska drivkrafter. Fukten transporteras genom hål i det lufttäta skiktet eller genom dåligt 
utförda överlappningar mellan två lufttäta skikt. Ett ventilationssystem som ger undertryck i 
bostaden samt höga krav på lufttäthet minimerar riskerna för att luftkonvektion ska uppstå.  
 
Fuktdiffusion utgör sällan ett större problem om en diffusionsspärr finns (Botvidsson & 
Jeppsson, 1998). Även om små håligheter eller läckor finns i membranet är troligen ytorna av 
dessa så små att diffusionen genom dem blir mycket liten och därmed blir fuktskador till följd av 
diffusion mycket små. Ånga kan diffundera om ångspärren är mycket dålig eller helt saknas, men 
detta är vanligtvis inte fallet i nya hus (Samuelson m.fl., 2007).  
 
Luftfukt utifrån kan utgöra problem för ventilerade tak. Dagens tak är oftast så välisolerade att 
den luftade spalten eller kallvinden blir så kalla att de nästan håller samma temperatur som 
utomhusluften. Under stora delar av året är uteluftens RF mycket hög, vilket innebär att klimatet i 
luftspalten eller på kallvinden kommer att bli mycket fuktig. Under klara och kalla nätter är 
utstrålningen mot rymden mycket stor, varför yttertaket kan bli mycket kallt – betydligt kallare än 
omgivande luft. Underlagstaket som vetter mot luftspalten eller vindsutrymmet blir därmed också 
kallare och uteluftens fukt kan därmed kondensera mot ytan (Hagentoft, 2002 & SABO, 1988c). 
Kondensvattnet kan i sin tur ge upphov till mögel och angrepp av rötsvampar. Vid snösmältning 
kommer kvarliggande snö att kyla ned yttertaket samtidigt som luftens temperatur kan vara flera 
plusgrader. Även vid dessa omständigheter kan fukt i utomhusluften kondensera mot det kalla 
yttertaket (SABO, 1988a). 

3.4.3.3 Byggfukt 

Byggfukt kan ha sitt ursprung i nederbörd som fallit i samband med lagring eller montage av 
material som inte skyddats på ett fullgott sätt. Byggfukt kan också finnas i material som kommer 
direkt från fabriken eller i byggdelar som ska härda på plats, t.ex. betong som gjuts (Botvidsson & 
Jeppsson, 1998). Byggfukt i isoleringsmaterial som byggs in mellan två täta skikt, vilket kan vara 
fallet i oventilerade tak, kan utgöra problem. På samma sätt kan byggfukt som finns i takstolar 
och råspont ge upphov till problem om inte vindarna under byggskedet och möjligen en tid 
efteråt får ventileras (SABO, 1988b).  

3.4.3.4 Läckage 

Läckage från ledningar och kanaler kan orsaka pronlem och utgör en ganska stor källa till alla 
fuktrelaterade skador (Botvidsson & Jeppsson, 1998). Eftersom denna typ av skada egentligen 
inte berör själva takkonstruktionen, utan snarare genomförandet och projekteringen av 
rörledningar, behandlas den inte i det här avsnittet. Läckage genom yttertak behandlas i avsnitt 
3.4.3.1 Nederbörd. 

3.5 Forskning 

Under senare år har forskning visat på att uteluftventilerade vindar, s.k. kalla tak, har haft 
oroväckande höga RF-värden och att risken för mögeltillväxt har varit stor. Det är framförallt på 
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underlagstaket, vanligen plywood eller råspont, som mögel har upptäckts (Samuelson, 1995, 
Harderup & Arfvidsson, 2008). 

3.5.1 Minskad ventilation 

I utredningar angående ventilerade kallvindar har man kunnat dra slutsatserna att ventilationen 
bör strypas så mycket som möjligt, eftersom den genererar ofördelaktiga förhållanden i form av 
höga RF-värden. Detta gäller för vindar med god isolering och höga krav på lufttäthet i 
vindsbjälklag, vilket är viktigt att påpeka i sammanhanget, eftersom vindsbjälklag med dålig 
isolering och lufttäthet gynnas av ventilation (Samuelson, 1995, Larsson, 1996 och Harderup & 
Arfvidsson, 2008). Genom att minska ventilationen på vinden ökar visserligen risken för att 
skador ska uppstå till följd av att byggfukt och vatten som har läckt in inte kan ventileras ut. Ett 
alternativ för att förbättra förutsättningarna avseende byggfukt är att ventilera taket ordentligt ett 
tag efter att det byggts och därefter minska ventilationen. På så vis skulle byggfukten kunna 
ventileras ut samtidigt som oönskad fukt från utomhusluften hålls ute i så stor utsträckning som 
möjligt (Samuelson, 1995). 

3.5.2 Diffusionsöppna membran 

Forskning har pågått med underlagstak med s.k. ”smarta” ångspärrar som fungerar på så vis att 
de är luft- och vattentäta, men tillåter vattenånga att diffundera igenom. På så vis ska fukt inne i 
konstruktionen kunna torka ut samtidigt som fritt vatten från nederbörd kan rinna på ovansidan 
av dessa membran utan att droppa igenom (Hagentoft, 2002 & intervjuer med Samuelson, I., 
2009, Jansson, U., 2009 & Hagentoft, C.-E., 2009). Resultatet från undersökningar på tak som har 
använt denna typ av lösning har varit blandad, oftast med bra värden från de lägen som har hög 
solinstrålning medan värdena har varit sämre från de takdelar som inte har någon solinstrålning 
(intervju med Charlotte Svensson Tengberg, 2009). Fukten kan dessutom drivas genom 
membranet från utsidan och inåt i konstruktionen, vilket kan vara fallet om taket är mycket blött 
efter regn och solen ligger på och värmer. På så vis drivs fukten genom membranet och in mot 
råsponten och kallvinden, vilket kan få negativa konsekvenser (intevju med Hagentoft, C.-E, 
2009). Enligt en artikel författad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås ger 
diffusionsöppna tak slankare, torrare och mer energibesparande takkonstruktioner jämfört med 
traditionella tak. Mätningar har gjorts på konstruktioner med diffusionsöppna underlagstak där 
uppföljningen sex år efter byggnation visade på bra värden (Olsson, 2007). En annan 
undersökning visar att ett oventilerat parallelltak är en fuktsäker konstruktion i samband med 
användandet av det diffusionsöppna underlagstaket Tyvek Pro. De inre delarna av 
konstruktionen ska ha haft högre fukthalt vid användning av Tyvek Pro än vid traditionella 
lösningar, men under byggtiden har Tyvek Pro hjälpt till att sänka fukthalten i byggnaden totalt 
sett (Ehnlund & Olsson, 2000). 
 

3.5.3 Styrd ventilation 

Genom att ha mekanisk tilluft på kallvindar kan ventilationen styras så att den endast är igång 
under fördelaktiga förhållanden. Vindsutrymmet ventileras endast då den relativa fuktigheten i 
utomhusluften understiger de kritiska nivåerna för de material som finns i kallvinden och på så 
vis ska skadliga förhållanden undvikas. Forskning och försök inom det här området har pågått 
under en längre tid och resultaten visar på att risken för mögeltillväxt kraftigt kan minskas eller 
helt elimineras (Hagentoft m.fl., 2008a). Detta förutsätter också att kallvinden är relativt lufttät så 
att den okontrollerade ventilationen inte är för stor. Metoden är inte i sig passiv, eftersom den 
drar ström och kräver ett visst underhåll, men ger i utbyte en kontrollerad ventilation som kraftigt 
kan minska risken för skador. Utan kontrollerad ventilation indikerar beräkningarna att 
mögelpåväxt uppstår (Hagentoft m.fl., 2008b). 
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3.5.4 Isolering i yttertaket 

Ytterligare en metod att förbättra klimatet på kallvinden är att lägga ett isolerande skikt i 
yttertaket (Samuelson, 1995, Harderup & Arfvidsson, 2008). Genom att lägga en isolering på 
takpappen ovanpå råsponten minskar man risken för att temperaturen på råsponten ska bli lägre 
än utomhusluften vid nattutstrålning eller snösmältning. Risken för kondens eller att mycket låga 
RF-värden erhålls minskar därmed med denna åtgärd. I samband med en strypt ventilation borde 
resultatet bli ännu bättre, eftersom genomsnittstemperaturen på kallvinden med båda åtgärderna 
borde bli högre och därmed RF-värdena i snitt bli lägre. Ur termisk synpunkt får 
isoleringstjockleken vara i princip hur stor som helst, men ur produktionssynpunkt borde 
tjockleken hållas nere så att inga problem uppstår med infästningar som börjar glida eller glappa. 
Den ekonomiska aspekten spelar också in då en ökad tjocklek på isoleringsskiktet innebär större 
materialkostnad och ev. också högre kostnad för läggning. 

3.5.5 Isolering helt utanför takstomme 

Den kanske mest effektiva lösningen skulle vara att ha all isolering samt tätskikt utanför den 
bärande stommen. Med dagens energikrav och den isolering som vanligen används skulle det 
knappast vara rimligt, eftersom påbyggnaden utanför stommen skulle bli alltför tjock. Använder 
man däremot högvärdiga isoleringar skulle tjockleken kunna minskas kraftigt, varvid ett relativt 
tunt skal skulle kunna monteras utanpå stommen och på så vis skulle fuktrelaterade problem 
kunna minskas avsevärt, åtminstone i teorin. Vilka isoleringsmaterial som skulle användas samt 
deras livslängd är frågetecken som inte är helt lösta och likaså hur genomföringar av rör, 
dörröppningar och fönster ska utföras samt hur köldbryggor som uppstår i dessa punkter ska 
hanteras.  

3.5.6 Halvvind 

Ett mellanting mellan att ha ett isolerande skikt i yttertaket ovan kallvinden samt att ha 
superisolerande material som helt och hållet ligger utanför stommen är att ha ungefär hälften av 
isoleringen i vindsbjälklaget samt hälften av isoleringen i yttertaket. En sådan lösning med en 
oventilerad halvvarm vind är positiv ut fuktsynpunkt eftersom vindsutrymmet blir varmare och 
den relativa fuktigheten tillräckligt låg för att inga kritiska förhållanden ska uppstå (Thermisol, 
2009, intervju med Samuelson, I., 2009). Ett problem med den här typen av lösning är hur 
konstruktionen i yttertaket ska se ut med tanke på det relativt tjocka isoleringsskiktet. 

3.5.7 Fukttåliga material 

Genom att välja ett material som tål höga fukthalter utan att mögel börjar växa kan 
kallvindsutrymmet tillåtas ha ett utomhusklimat, vilket skulle innebära att inga övriga åtgärder 
skulle behöva vidtas. Ett stort problem med denna lösning är att hitta material som är lämpliga 
även ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Trämaterial skulle mer eller mindre vara uteslutna, 
eftersom de bevisligen kan börja mögla vid förhållanden som uppkommer vid vanliga 
utomhusklimat (Viitanen, 1999). Trä anses vara ett miljövänligt byggmaterial eftersom det kan 
återvinnas, varför de alternativa materialen borde hålla minst samma standard. Takstolar och 
vindsbjälklag byggs vanligen av trä och att hitta alternativa material till samma pris kan bli en 
mycket svår uppgift. Ett sorts mellanalternativ skulle vara att hitta ett lämpligt material som kan 
ersätta råsponten. Råsponten tar upp en väldigt stor yta, men behöver sällan ha en hög hållfasthet 
för att klara av de laster som kan uppkomma. I detta fall skulle takstolar och bjälklag fortfarande 
vara av trä, men råsponten som utgör majoriteten av ytan i vindsutrymmet skulle vara av ett 
fukttåligt material som inte skulle kunna mögla (Ahrnens & Borglund, 2007). 
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3.5.8 Cellulosafiber 

Isolering med cellulosafibrer har i tester visats ha en något större förmåga att buffra fukt än 
isolering av mineralull. Fördelen med den egenskapen är att vatten från läckage samt fukt i luften 
till viss del kan absorberas i materialet och på så vis sänka RF i utrymmet, vilket i sint tur minskar 
risken för angrepp av mögel och blånadssvamp på känsliga material (Samuelson, 1995, Ehnlund 
& Olsson, 2000, Nevander & Elmarsson, 2001).  
 

3.6 Inventering av passivhusprojekt 
En mycket viktig del av det här arbetet var att ta reda på vilka metoder och taklösningar som 
faktiskt hade använts i projekt under de senaste åren och därför undersöktes 25 passivhusprojekt 
från 2001 och framåt. Främst undersöktes projekt i Sverige, men även en del danska projekt togs 
med. I tabell 3.1 nedan presenteras de undersökta projekten med avseende på taktyp samt om 
någon ytterligare åtgärd annat än vad som kan anses vara ”traditionellt” hade vidtagits. 
Undersökningen gick till på så vis att byggherrar kontaktades varpå ritningar eller beskrivningar 
av takuppbyggnaden kunde erhållas direkt eller via projektörer som varit delaktiga i projektet. För 
en mera detaljerad beskrivning av varje taklösning se Bilaga 3 – sammanställning av passivhusprojekt.  
 
Tabell 3.1 visar sammanställningen av svenska och danska passivhusprojekt där de lösningar som ej anses vara 
traditionella har tagits med under varje taktyp. De taklösningar som omnämns under varje taktyp räknas inte 
flera gånger; t.ex. var det totalt fyra projekt med kallvind som hade någon eller några former av speciallösning. 

Taktyp Antal 

  

Kallvind 8 (totalt) 
   Minskad ventilation 2 

   Extra isolering ovan råspont 1 

   Minskad ventilation, cellplast ovan råspont, diffusionsöppet membran ovan  
cellplast 

1 

  

Parallelltak 12 (totalt) 
   Extra isolering ovan råspont 5 

   Oventilerad luftspalt och extra isolering i yttertak 1 

   Taktäckning med Xeroflor 1 

 

Varmt tak 5 (totalt) 
   Isolering ovan huvudsaklig takstomme 1 

 
Ur tabellen ovan kan utläsas att hälften av takkonstruktionerna med kallvind och parallelltak hade 
någon form av okonventionell åtgärd. För kallvindar var lösningarna med minskad ventilation 
och extra isolering ovan råspont de vanligast förekommande. Ett projekt hade förutom nämnda 
åtgärder även en diffusionsöppen ångspärr. För parallelltaken var det klart vanligast med en 
isolering ovan råspont som extra åtgärd, där hälften av alla undersökta parallelltak använde sig av 
denna lösning. Ett av dessa projekt hade dessutom en oventilerad luftspalt. För de varma taken, 
eller kompakttaken var det endast ett projekt där man hade lagt en isolering utanpå den 
huvudsakliga takstommen. 
 
Enligt flertalet av de K-projektörer och arkitekter som kontaktades för att erhålla ritningar eller 
beskrivningar hade hänsyn tagits till fuktproblematik varför någon typ av åtgärd hade valts (se 
ovanstående tabell). Den extra isoleringen uppgav några av de tillfrågade att hade valts till följd av 
att få ett varmare klimat på kallvinden och att slippa kraftig nedkylning till följd av nattutstrålning 
(vilket i sin tur också ger en högre temperatur i vindsutrymmet). Det diffusionsöppna membranet 
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som användes i kombination med cellplast och minskad ventilation var mest en säkerhetsåtgärd, 
eftersom cellplasten är diffusionstät och membranet på så vis inte ger någon större effekt. 
 
Källor: Se källor för ritningar i avsnitt 9 Referenser  
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4 Val av taklösning 
Syftet med det här avsnittet är att beskriva metoden för det slutgiltiga valet av taklösning att 
arbeta vidare med. Inventeringen i avsnitt 3.6 Inventering av passivhusprojekt leder tillsammans med 
stöd av litteraturstudien fram till ett slutgiltigt val av taklösning som behandlas vidare i det här 
examensarbetet. 
 
Bland de takkonstruktioner som användes i de svenska passivhusprojekten var lösningen med ett 
extra isoleringsskikt ovanpå råsponten relativt vanligt förekommande. Enligt uppgift från några 
av de konsulter som deltagit i dessa projekt var anledningen till den extra isoleringen att få bukt 
med nattutstrålning samt att erhålla ett något varmare klimat på kallvinden (se källor för ritningar 
i avsnittet 9 Referenser). I några projekt hade även ventilationen till kallvindsutrymmena kraftigt 
minskats genom att exempelvis endast ha gavelventiler och helt strypa ventilationen vid takfot 
och taknock. Minskad ventilation samt en extra isolering kräver inga drastiska förändringar ur 
produktionssynpunkt, vilket kan anses vara en god egenskap eftersom risken för felaktiga 
utföranden borde minska då produktionsmetoderna är mycket lika de som redan finns. Den 
kombinerade lösningen är dessutom passiv och kräver således inte någon ström eller annan typ 
av energi för att fungera. Vidare visar resultat från undersökningar som gjorts på kallvindar att 
minimal ventilation och extra isolering i yttertaket förbättrar klimatet såtillvida att den relativa 
fuktigheten sänks (Ingemarsson, 1995, Larsson, 1996 & Harderup & Arfvidsson, 2008). 
 
Ovanstående resonemang framför endast motiveringen till varför den kombinerade lösningen 
med strypt ventilation och extra isolering i yttertaket har valts att arbeta vidare med. De övriga 
tänkbara lösningarna som har använts i andra passivhusprojekt samt övriga lösningar som tas upp 
i litteraturen och som omnämns i avsnittet ”Forskning” antas inte vara sämre eller bättre utan får 
helt enkelt vara mål för andra examensarbeten och utredningar och tas inte upp i någon större 
utsträckning i det här examensarbetet. 
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5 Undersökning av vald taklösning 
I detta avsnitt presenteras olika undersökningar av den valda taklösningen med avseende på 
brand, produktion och fuktförhållanden. Först presenteras kortfattat resultat från några befintliga 
rapporter där fokus har varit fuktförhållanden på kallvindar.  

5.1 Befintliga undersökningar 
Nedan presenteras sammanfattade resultat från tre rapporter som tar upp taklösningar för 
kallvindar med låg ventilation och extra isolering på råsponten. 
 
Lars-Erik Larsson visar i sin rapport om kallvindar från 1996 att kallvindar med låg 
ventilationsgrad erhåller lägre fuktkvoter än vindar med ”normal” ventilation. Arbetet har dels 
gått ut på att göra mätningar i uppbyggda testvindar, men också genom beräkningar på modeller 
av testvindarna (Larsson, 1996). I undersökningen visas bl.a. att fuktkvoten på kallvindar med låg 
ventilation är betydligt jämnare och under större andel av tiden lägre än på kallvindar med 
traditionellt utförande, d.v.s. med hög ventilationsgrad. Mätningar och beräkningar redovisas för 
oktober, november, januari, mars och augusti.  
 
I en undersökning från 1995 kommer Ingemar Samuelson fram till att en kallvind med strypt 
ventilation ger ett jämnare och bättre klimat ur fuktsynpunkt, d.v.s. den relativa fuktigheten blir 
lägre vid kritiska förhållanden. Denna rapport baseras på samma testvindar som Lars-Erik 
Larssons rapport. Vidare konstateras i denna rapport att det är ett risktagande att helt slopa 
ventilationen, eftersom det kan bli problem om fukt skulle ta sig in (Samuelson, 1995). 
 
I en rapport från 2008 av Lars-Erik Harderup och Jesper Arfvidsson undersöktes olika metoder 
för att förbättra klimatet avseende fukttillstånd på kallvindar. Två av metoderna var att dels lägga 
en isolering under råsponten (isolering ovan råspont hade inte varit möjligt eftersom 
taktäckningen då skulle ha behövts lyftas bort efter försöket) och dels att minska ventilationen. 
Värmeisolering under råspont gav generellt högre temperaturer jämfört med referenshuset. 
Under vintern blev fukttillskottet högre medan det på vintern blev lägre. Reducerad ventilation 
gav lägre temperaturer vintertid och högre temperaturer sommartid. Luftfuktigheten var något 
lägre under sommaren, men ungefär densamma som hos referenshuset på vintern. Under 
byggskedet borde ventilationen inte reduceras, men däremot under driftskedet om god lufttäthet 
från underliggande bostadsutrymmen kan garanteras. Denna åtgärd borde i sådant fall vara till 
fördel. Isolering på utsida av råspont borde också fungera väl tillsammans med underlagspapp. 
Anledningen till att isoleringen lades under råsponten var att man enkelt skulle kunna montera 
ned den enklare efter provtidens slut, vilket inte skulle ha varit möjligt om den hade placerats 
ovanpå råsponten (Arvidsson & Harderup, 2008). 

5.2 Synpunkter från produktion 
I detta avsnitt presenteras utlåtanden från sju personer som varit med vid bostadsprojekt där en 
isolering placerats ovanför råsponten i takkonstruktioner. Projekten har alla varit 
passivhusprojekt, men de har innefattat alltifrån villor och radhus till flerbostadshus. De 
tillfrågade har alla varit med vid arbetet då isoleringen har lagts ut alternativt har de varit 
närvarande vid arbetsplatsen och ansvarat för takläggningen. Syftet med denna undersökning var 
att ta reda på hur isoleringen lades ut och fästes, eventuella problem vid utläggning, problem som 
kan tänkas uppstå på sikt samt att få en ungefärlig uppfattning av merkostnaden för att lägga 
isoleringen. Utlåtandena har sammanfattats och presenteras här kortfattat. För utförliga svar samt 
beskrivningar av taklösningarna hänvisas till Bilaga 4 – synpunkter från produktion/entreprenörer.  
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Utförandet eller rättare sagt själva läggningen och fästningen av isoleringen upplevdes inte som 
ett problem för några av de tillfrågade. Vid ett projekt hade det varit svårt att hitta ett lämpligt lim 
för att kunna fästa cellplasten och en av de tillfrågade menade på att skivorna som lades upp lätt 
kunde blåsa bort, men utöver dessa kommentarer var det väldigt lite kritik. I fallet med limmet 
berodde det på att det föreskrivna limmet inte ansågs fullvärdigt av platschefen, varför ett annat 
valdes och problemen med läggning vid blåst var ringa. Ingen skillnad verkade upplevas vid 
läggning av cellplast och mineralullsboard, åtminstone inte från uppgifter i denna undersökning.  
 
Vid frågan om hur förfarandet skulle gå till vid lite tjockare isoleringsskivor på ca. 70 – 100 mm 
var svaren något diffusa. De flesta av de tillfrågade trodde att problem eventuellt skulle kunna 
uppstå till följd av det stora avståndet (70-100 mm) mellan ströläkten och råsponten som skulle 
kunna resultera i glidning. Vidare angav en tillfrågad ifrån ett projekt där en 70 mm cellplastskiva 
hade använts att det troligen inte var några problem, men att det vore intressant att utvärdera 
taket efter några år. Personen menade på att taktillverkare föreskrev metoden för minst lika tjocka 
isolerlager och att de dessutom lämnade 10 års garanti. Som förslag på hur det eventuella 
problemet med glidning skulle kunna avhjälpas gavs lösningen att skruvarna skulle fästas snett. 
En av de tillfrågade uppgav att lösningen med en isolering ovanpå råsponten var det enda sättet 
att undvika nattutstrålning, åtminstone då endast papp eller plåttäckning användes som 
takmaterial.  
 
På frågan om kostnad gavs lite olika svar, men för läggningen verkade priset hamna runt 15-20 
kr/m2 exklusive moms och i den var alltså inte kostnaden för materialet inräknad. En person 
uppgav dock att kostnaden för läggning kunde hamna på 40 kr/m2, men det var en mycket grov 
uppskattning. För källor: Se muntliga källor avseende brand i avsnittet 9 Referenser. 
 

5.3 Synpunkter på brand 
I detta avsnitt presenteras först några paralleller mellan BBR och den studerade taklösningen och 
sedan presenteras utlåtanden från brandkonsulter angående den valda taklösningen. 

5.3.2 Taklösning i förhållande till BBR 

Se avsnitt 3.1 Lagar och förordningar om brandkrav i BBR för att enklare förstå nedanstående 
resonemang. 
 
Enligt BBR 5:511 (Boverket, 2008) ska material som lätt antänds kläs in. I säkerhetsdatablad om 
EPS från Thermisol (Thermisol, 2009a) samt Sundolitt (Sundolitt, 2009) står att 
tändtemperaturen för EPS är 285°C, mjukningspunkten > 70°C och produkten klassas enligt 
båda företagen som mycket brandfarlig. Cellplast (EPS) är lättantändligt och bör enligt BBR 
således kläs in så att den i konstruktioner inte är exponerad för brand.  
 
Enligt det allmänna rådet i BBR 5:64 behöver inte en kallvind som sträcker sig över flera bostäder 
(radhus) delas in i brandceller om vindsbjälklaget är av obrännbart material samt om det endast 
finns begränsat med brännbart material ovan bjälklaget. I fallet med cellplast ovan råspont råder 
det tveksamhet om detta krav uppfylls, eftersom cellplasten täcker hela taket och dessutom är 
lättantändlig. Uppfylls inte kravet måste vindsbjälklaget delas in i brandceller.  
 
I fallet med isolering av cellplast ovanpå råsponten erhålls en konstruktion där taktäckningen 
kommer att vila ovanpå ett brännbart material. I detta fall måste taktäckningen enligt BBR 5:75 
(Boverket, 2008) bestå av ett icke brännbart material av lägst klass A2-s1,d0 vilket takpannor 
uppfyller. Om det rör sig om småhus utanför centrumbebyggelse kan viss brandspridning tillåtas, 
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varför kraven är lägre för dessa byggnader. Skall cellplast användas måste således ett obrännbart 
ytskikt täcka den. 

5.3.2 Utlåtanden om taklösningens brandtekniska egenskaper 

I det här avsnittet redovisas synpunkter på takkonstruktioner med cellplast ur brandsynpunkt. De 
tillfrågade är främst brandkonsulter, men också personer som arbetar på företag som säljer och 
tillverkar cellplast. Taklösningen har för de intervjuade beskrivits som en kallvind med råspont 
ovan det luftade utrymmet. Råsponten vilar i sin tur på takstolar av trä. Ovan råsponten ligger en 
takpapp och ovan denna en EPS-skiva om 70 mm. Ströläkten fästs genom EPS-skivorna ner i 
råsponten och förankrar således också EPS-skivorna. Bärläkten fästs på sedvanligt vis i ströläkten 
och därefter läggs betongtakpannor på. De tillfrågade har blivit informerade om att det rör sig 
om mindre hus, alltifrån villor till radhus, med huvudsaklig stomme av trä. För en mera utförlig 
redovisning av svaren från de intervjuade hänvisas till Bilaga 5 – synpunkter på brandsäkerhet. 
 

 
Figur 5.1 illustrerar den tilltänkta lösningen där cellplasten eller mineralullen går hela vägen ned till takfoten. 
Alternativet till vänster har inbrädad underkant av takstolarna medan alternativet till höger har exponerade 
takstolar. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de två stora problemområdena med cellplastlösningen är 
takfoten och hur de lägenhetsskiljande väggarna ansluter mot yttertaket. Många av de tillfrågade 
ställer sig mycket skeptiska till att använda cellplast, medan andra är betydligt mera positiva. 
Cellplast som byggnadsmaterial är ur brandsynpunkt ett mycket aktuellt ämne och enligt gällande 
lagar och normer är det oklart vad som egentligen gäller.  
 
Generellt var de tillfrågade skeptiska mot den första föreslagna lösningen (se figur 5.1) eftersom 
cellplasten går hela vägen ner till takfoten och därmed riskerar att antändas om t.ex. lågor från ett 
fönster skulle slå upp. Samtliga tillfrågade verkade överens om att cellplast som byggnadsmaterial 
är ett mycket aktuellt ämne som diskuteras flitigt. Materialet brinner mycket bra och är 
lättantändligt samtidigt som det har många bra egenskaper ur bl.a. ekonomisk synpunkt och 
produktionssynpunkt. Taklösningen med mineralull av något slag ansågs vara klart bättre, 
eftersom den är obrännbar. En av de tillfrågade påpekade också att cellplast inte är lika 
miljövänligt som mineralull och att miljöaspekterna borde beaktas. 
 
De flesta ansåg att den föreslagna lösningen borde fungera för villor, framförallt i glesare 
bebyggelse, där brandkraven är något lägre. Dock påpekades det av flera att om en brand väl 
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bryter ut är risken för totalskada större om cellplast används istället för mineralull. Lösningen 
ansågs dock vara juridiskt godkänd av de flesta eller som en av de tillfrågade svarade: ”Olämplig, 
men möjligen inte olaglig”. Vid fallet med radhus var attityden betydligt mer skeptisk än vid 
villor, eftersom risken för brandspridning mellan bostäder ökar väsentligt. Många ansåg att 
lägenhetsskiljande brandväggar skulle behöva gå upp genom vindsbjälklaget och ansluta mot 
underkant av råsponten. Några ansåg att cellplast inte borde användas vid radhus över huvud 
taget medan andra ansåg att cellplast kunde användas så länge den kläddes in. 
 
Vad avser taktäckningen med takpannor ansågs lösningen uppfylla kraven för obrännbara ytskikt 
enligt BBR. Vidare kommenterade några att takpapp för den valda lösningen bör uppfylla BROOF 
samt att flygbrand måste beaktas avseende ytskiktet. I de fall då brandskiljande väggar var aktuella 
ansåg ett par av de tillfrågade att cellplast inte skulle få tillåtas över den del av råsponten som 
brandväggen ansluter emot. Här skulle istället en remsa med mineralull om minst 600 mm på 
vardera sida av bandväggen läggas. Takpapp som uppfyller BROOF ansåg en av de tillfrågade att 
borde uppfyllas för den papp som ligger på råsponten ovan brandväggen.  
 
Utformning av takfoten är enligt de flesta tillfrågade mycket viktig eftersom en brand från fönster 
eller dörr nedan kan spridas via takfoten och sedan vidare till resten av taket. I fallet med radhus 
kan också branden spridas vidare till andra bostäder via taket. Den föreslagna lösningen enligt 
figur 5.1 ansågs, som sagt, vansklig eftersom cellplasten här går hela vägen ned till takfoten. För 
att minimera risken för brandspridning borde den nedersta delen av takfoten enligt några av de 
tillfrågade vara av minst 600 mm mineralull och en person uppgav också att extra täckning med 
en mineritskiva under takfoten vore att föredra.  
 
Något som flera påpekade var att beakta räddningstjänstens insatser vid det fall en brand 
uppkommer. Eftersom cellplast brinner bra och kan smälta finns risk att utrymningsvägar såsom 
fönster, dörrar och balkonger blockeras genom att brinnande cellplast droppar ned vid 
takfötterna. En av de tillfrågade angav också att det är svårt stoppa bränder under takpannor, 
varför mineralull är ett bättre alternativ än cellplast. 
 
Ett par av de tillfrågade påpekade att lösningen var en vedertagen metod i Tyskland samt att 
många industritak har liknande uppbyggnad och att det därför inte borde vara några större 
konstigheter med att använda den för villor och radhus i Sverige, dock med väl genomtänkta 
takfötter och ev. brandskiljande väggar på kallvinden i fallet med radhus. 
 
Efter att ha pratat, alternativt haft en e-postkonversation, med de tillfrågade en första omgång 
blev de på nytt kontaktade för att uttala sig om en lösning där cellplasten inte går ända ner till 
takfoten, utan slutar där taksprånget tar vid (se figur 5.2). Ett perforerat kantavslut i rostfritt stål 
skulle fästas längst ned med en trälist för att ge ett bättre estetiskt intryck, men också för att 
hindra flammor vid brand från att slå upp och kunna nå cellplastskivan. I det här fallet skulle det 
röra sig om en brand som slår ut från ett fönster nedanför takfoten. Vidare skulle en träregel 
alternativt ett perforerat vinkeljärn med en trälist fästas vid nederkant av cellplasten för att 
underlätta vid montering, men också för att hindra flammor från att nå cellplasten. 
 
De som svarade på uppföljningen ansåg att om kallvinden var uppdelad i brandceller borde det 
inte vara några större problem, men att en mineralullsksiva längst ned skulle vara att föredra. Om 
kallvinden är sammanhängande ovan radhusen och alltså inte avdelad med brandväggar anser en 
av de tillfrågade att takfoten skulle kunna kläs med en mineritskiva undertill för att ge ett extra 
skydd vid ev. brand från fönster. 
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Figur 5.2 illustrerar den lösning som skickades ut till brandkonsulter vid den andra rundfrågningen. Här täcker 
cellplasten eller mineralullen endast taket ovan kallvinden. Alternativet till vänster har inbrädad underkant av 
takstolarna medan alternativet till höger har blottade takstolar. 
 
I figur 5.3 nedan presenteras ett förslag på utformning av takfot som stämmer överens med de 
krav som majoriteten av de tillfrågade ansåg att behövdes uppfyllas. Huruvida det behövs 
brandskiljande väggar på kallvinden råder det dock delade meningar om. BBR ger krav på detta, 
men dessa är troligen inte tilltänkta för taklösningar med cellplast. Används mineralull över hela 
taket istället för cellplast anser majoriteten att inga problem bör uppstå till följd av brand. 
 

 
Figur 5.3 illustrerar den åtgärdade lösningen efter feedback från brandkonsulter där isoleringen går hela vägen ned 
till takstolarna, men där isoleringen ovanför de exponerade takstolarna består av mineralull (cellplast tillåts inte). 
Alternativet till vänster har inbrädad underkant av takstolarna medan alternativet till höger har exponerade 
takstolar. 
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6 Beräkningsmodeller 

6.1 Modell för beräkningar 
En modell av en kallvind skapades med hjälp av Matlab för att beräkna temperatur, RF och 
fukthalt i råspont och på kallvind. Beräkningarna genomfördes dels för den valda taklösningen 
med minskad ventilation samt med extra isolering, men också för ett referenshus utan isolering 
ovan råspont och med ventilation vid taknock och takfot. Modellen med extra isloering och med 
minskad ventilation benämns hädanefter som ”testhuset”. Temperaturberäkningarna har 
genomförts med stationärt flöde för varje tidpunkt medan fuktberäkningarna har genomförts 
med fuktbuffring där ackumulerad fukt under ett tidssteg adderas eller subtraheras till 
nästkommande steg. Såväl referenshus som testhus antas stå i ganska skyddad miljö (urban miljö) 
avseende vindförhållanden. Vid temperaturberäkningarna antas ena sidan av sadeltaket vetta mot 
norr och den andra mot söder. Ur beräkningssynpunkt har därför antagandet gjorts att taket som 
vetter mot norr inte utsetts för solinstrålning vilket såklart är en grov förenkling. Antaganden, 
indata, geometri och beräkningsgångar presenteras nedan samt i kommande avsnitt. 
 
Modellen för testhuset bygger på ett radhus i två plan med innermåtten 11 x 6 m2 där husets 
långsidor ansluter mot intilliggande radhus och kortsidorna utgör husets fasader. Ur 
beräkningssynpunkt antas huset dock vara fristående. Takkonstruktionen består av en kallvind 
med ovanliggande sadeltak med en lutning om 27°. Vindsbjälklaget består av träbjälkar och 
huvudsakligen lösull som isolering enligt ritningen nedan. I fallet för testhuset består sadeltaket av 
en råspont med överliggande takpapp och därefter en cellplastskiva/mineralullsboard om 70 mm. 
Ströläkten skruvas fast genom cellplasten och sedan fästes bärläkten på sedvanligt vis. Yttertaket 
utgörs av betongtakpannor. Gavlarna antas ha en isolering på 100 mm mineralull som ligger 
mellan reglar bakom fasaden. I modellen antas vidare att taket ansluter direkt mot vindsbjälklaget 
vid takfot och att inga vertikala väggar fås mellan överkant av vindsbjälklagets isolering och 
underkant av råsponten invid takfot. Ventilation av kallvinden sker genom några få gavelventiler 
på husets kortsidor, medan luftning vid taknock och takfot inte förekommer annat än genom 
eventuella otätheter. 
 
Modellen för referenshuset ser precis ut som för testhuset med undantaget att ingen isolering 
finns ovan råsponten samt att ventilation genom takfot och taknock förekommer. 
 

6.1.1 Antaganden och förutsättningar 

 
I tabellerna 6.1 – 6.8 ges viktiga indata och förutsättningar för testhuset och referenshuset. 
 
Tabell 6.1 visar geometrin för teshuset och referenshuset. 

Geometri, bostadsutrymme Storhet Enhet 

   
Bredd 6,0 m 

Längd 11,0 m 

Våningar 2 - 

Yta per våning 66,0 m2 

Takhöjd 2,6 m 

Volym för hela huset 343,4 m3 

 

Geometri, kallvind och tak   

   
Sadeltak, taknock i riktning med kortsida (6,0 m)   
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Yta för vindsbjälklag 66,0 m2 

Yta för råspont (en sida) 37,0 m2 

Yta för varje gavel 30,8 m2 

Taklutning 27°  

Volym för vind 92,5 m3 

 
Tabell 6.2 visar uppbyggnaden av vindsbjälklaget för testhuset och referenshuset. 

Vindsbjälklag (inifrån till kallvind) λ-värde  
 

   
  

  
12,5 mm gips 0,25 

0,2 mm PE-folie - 

Takstolar cc 1200 mm 0,14 

490 mm lösullsisolering (mineralull) 0,037 

 
Tabell 6.3 visar uppbyggnaden av gavlar för testhuset och referenshuset. 

Gavlar (från kallvind och ut) λ-värde  
 

   
  

  
100 mm mineralull inkl. reglar 0,037 

22 mm träpanel/råspont 0,14 

 
Tabell 6.4 visar uppbyggnaden av yttertaket för testhuset. 

Yttertak (från kallvind och ut) λ-värde  
 

   
  

  
22 mm råspont 0,14 

Papp - 

70 mm cellplast 0,037 

Luftspalt inkl. läkt - 

Betongtakpannor 1,7 

 
Tabell 6.5 visar uppbyggnaden av yttertaket för referenshuset. 

Yttertak (från kallvind och ut) λ-värde  
 

   
  

  
22 mm råspont 0,14 

Papp - 

Luftspalt inkl. läkt - 

Betongtakpannor 1,7 

 
Tabell 6.6 visar värmemotstånden R för vindsbjälklag, yttertak och gavlar. Värmemotstånden tar hänsyn till 
köldbryggor. 

Konstruktionsdel 
R-värde  

    

 
  

  
Vindsbjällag 11,76 

Gavlar 2,44 

Yttertak, testhus (utan takpannor) 2,17 

Yttertak, referenshus (utan takpannor) 0,33 

 
Tabell 6.7 visar inomhusklimatet för de testhus och referenshus.  

Parameter Värde Anmärkning 

   
Inomhustemperatur 20°C  

Fukthalt inomhus 2,5 g/m3 + fukthalt utomhus * 
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* fukthalten inomhus är baserat på ett genomsnitt av vad som omnämns som vanliga fukthalter enligt 
(Paper VII, Sasic & Mattsson, 2005) samt (Jóhannesson, 2006). 

 
Tabell 6.8 visar hur de olika skikten har indexerats samt hur de har numrerats. Numreringen används mestadels 
vid bräkningar i Matlab då värden ur matriser och vektorer tas fram. Indexeringen används i de flesta 
sammanhang. 

Indexering Nummer Beskrivning 

   
i 1 Inomhus (bostadsutrymme) 

1 2 Ovansida vindsbjälklag 

2 3 Kallvind 

3a 4 Undersida råspont (tak som vetter mot söder) 

3b 5 Undersida råspont (tak som vetter mot norr) 

4a 6 Skikt mellan råspont och cellplast (tak som vetter mot söder) 

4b 7 Skikt mellan råspont och cellplast (tak som vetter mot norr) 

5a 8 Överkant cellplast (tak som vetter mot söder) 

5b 9 Överkant cellplast (tak som vetter mot norr) 

6a 10 Luftspalt under betongtakpannor (tak som vetter mot söder) 

6b 11 Luftspalt under betongtakpannor (tak som vetter mot norr) 

7a 12 Underkant betongtakpannor (tak som vetter mot söder) 

7b 13 Underkant betongtakpannor (tak som vetter mot norr) 

8a 14 Överkant betongtakpannor (tak som vetter mot söder) 

8b 15 Överkant betongtakpannor (tak som vetter mot norr) 

e 16 Utomhus 

 
Nedan visas uppbyggnad av taket för testhuset samt indexering av samtliga skikt. 
 

 
 
Figur 6.1 visar samtliga skikt i testhuset inklusive index för de berörda skikten. ”a” representerar taket mot 
söder och ”b” taket mot norr. För referenshuset stämmer allt sånär som på lagret med cellplasten. I vissa fall har 
lagren i figuren ovan separerats för att tydligare visa vilka delar/skikt som avses. Det heldragna strecket som löper 
parallellt under råsponten är underkanten av högbenet. 
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6.1.2 Indata - klimat 

Indata är hämtade från SMHI (www.smhi.se, 2009-04-02) samt från klimatfil till IDA ICE. För 
vissa tidpunkter har indata saknats i vilka fall interpolerade värden från kringliggande mätvärden 
har valts. Det bör tilläggas att antalet avvikelser av detta slag var mycket litet och de bör därför 
inte påverka resultatet i någon större utsträckning. Indatan från IDA ICE har inte använts, men 
finns inlagt i indatafiler för ev. påbyggnader av modellen. 
 
Insamlade data för var tredje timme under året 1977 från SMHI: 

 Temperatur, [°C] 

 Relativ luftfuktighet (RF), [%] 

 Samlat molnindex, [1-9] 

 Vindriktning, [0-360°] 

 Vindhastighet, [m/s] 

 Lufttryck, [hPa] 

 Ångtryck, [hPa] 

 Tid för mätning, [-] 
 
Insamlade data för var tredje timme under året 1977 från IDA ICE: 

 Diffus solinstrålning [W/m2] 

 Direkt solinstrålning [W/m2] 
 

6.1.3 Formler för värmebalans på en kallvind 

Formler och beräkningar i detta stycke bygger till stor del på rapporten ”Kallvindsutrymmen – 
Beräkningsmodell för fuktteknisk analys och praktisk tillämpning” av Lars-Erik Larsson (Larsson, 
1996), Fukt handbok (Nevander & Elmarsson, 2001) samt kompendiet ”Lectures on Building 
Physics – Heat and moisture tansfer” av Gudni Jóhannesson (Jóhannesson, 2006). 
 
Beteckningar: 

    Absorptans för tak,     
     Area för vindsbjälklag,      
     Area för halva yttertaket,      
     Area för gavlarna,      

          Luftens specifika värmekapacitet vid     ,  
 

    
  

     Luftflöde från bostad till kallvind,  
  

      

         Konvektivt värmeövergångstal (skrivs också som   ),  
 

    
  

         Radiativt värmeövergångstal(skrivs också som   ),  
 

    
  

   Solinstrålning mot tak,  
 

  
  

      Luftomsättning på kallvind,  
 

 
  

      Luftomsättning i luftspalt under betongtakpannor,  
 

 
  

         Luftens densitet vid     ,  
  

  
  

        Värmemotstånd (skrivs också som  ),,  
    

 
  

    Värmemotstånd för gavlar,  
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         Inomhustemperatur,      
          Temperatur i olika takdelar,     
    Utomhustemperatur,     
      Himlavalvets temperatur     

    Volym på kallvind,      
    Volym i luftspalt under betongtakpannor,      
 
 
 

 
Figur 6.2 illustrerar värmeutbyte från kallvind med omgivande miljöer. 
 
Nedan presenteras tabell 6.8 på nytt för att underlätta förståelsen för värmebalansberäkningarna. 

Indexering Beskrivning 

  
i Inomhus (bostadsutrymme) 

1 Ovansida vindsbjälklag 

2 Kallvind 

3a Undersida råspont (tak som vetter mot söder) 

3b Undersida råspont (tak som vetter mot norr) 

4a Skikt mellan råspont och cellplast (tak som vetter mot söder) 

4b Skikt mellan råspont och cellplast (tak som vetter mot norr) 

5a Överkant cellplast (tak som vetter mot söder) 
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5b Överkant cellplast (tak som vetter mot norr) 

6a Luftspalt under betongtakpannor (tak som vetter mot söder) 

6b Luftspalt under betongtakpannor (tak som vetter mot norr) 

7a Underkant betongtakpannor (tak som vetter mot söder) 

7b Underkant betongtakpannor (tak som vetter mot norr) 

8a Överkant betongtakpannor (tak som vetter mot söder) 

8b Överkant betongtakpannor (tak som vetter mot norr) 

e Utomhus 

 
 
Värmebalans för översida av vindsbjälklag: 

   
       

   
                 

  

 
                

  

 
                   

 
Värmebalans för kallvindsutrymme: 

                                                           

                                                    

 
Värmebalans för undersida av råspont (ena takhalvan): 

                                                       
 
Värmebalans för skikt mellan överkant råspont och undersida cellplast (ena takhalvan): 

                                    
 
Värmebalans för översida av cellplast (ena takhalvan): 

                                                         
 
Värmebalans för luftspalt under betongtakpannor (ena takhalvan): 

                                                               
 
Värmebalans för undersida av betongtakpannor (ena takhalvan): 

                                                         
 
Värmebalans för översida av betongtakpannor (ena takhalvan): 

                                                                 

 

     kommer i detta examensarbete att vara en funktion av utomhustemperaturen samt 

molnindex  . Ekvationen nedan är hämtad ur (Nevander & Elmarsson, 2006): 
 

               vid klar himmel nattetid,      (ekv. 71.24, Nevander & 

Elmarsson, 2006) 
 
Ekvationer nedan bygger på en avhandling av (Hagentoft & Delsante, 1993) som presenteras i 
(Larsson, 1996). 
 

               vid klar himmel,      (ekv. 8, Larsson, 1996) 

         vid mulet,      (ekv. 8, Larsson, 1996) 
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Båda ekvationer för      vid klar himmel är snarlika och ekvationen enligt (Larsson, 1996) väljs. 

Gör man en linjär interpolation mellan ekvationerna enligt (Larsson, 1996) erhåller man 
nedanstående ekvation; 

               
            

 
   som är en funktion av molnindex M. 

 

En grov förenkling i ovanstående formel avseende      är att inga parametrar avseende snö, regn 

och smuts räknas med. Detta bidrar till något felaktiga värden eftersom snö, regn och smuts 
påverkar strålningsutbytet mellan tak och himlavalv.  

6.1.4 Formler för beräkning av konvektivt värmeövergångstal 

Nedanstående formler är hämtade ur kurskompendiet för kursen Byggfysik och byggmaterial 
(Jóhannesson, 2006). De värden som avser luft gäller vid temperaturen 10°C. 
 
Beteckningar: 

        Gravitation,  
 

    

          Volymexpansionskoefficient för luft vid     ,  
 

 
  

              Luftens kinematiska viskositet vid     ,  
  

 
  

          Luftens  -värde vid     ,  
 

   
  

          Luftens specifika värmekapacitet vid     ,  
 

    
  

         Luftens densitet vid     ,  
  

    

   Karaktäristisk längd,    ,  

   Hastighet av luft,  
 

 
  

    Konvektivt värmeövergångs tal,  
 

    
  

    Grashofs tal, används för beräkningar vid naturlig konvektion 

    Reynolds tal, används för beräkningar vid forcerad konvektion 

    Prandtls tal, anger egenskap hos ett flödande medium 

   Nusselts tal, faktisk värmeövergångskoefficient i relation till 
stillastående luft över en given karaktäristisk längd. 

 
Grashofs tal beräknas enligt nedanstående ekvation: 

   
         

  
   (sid 47, Jóhannesson, 2006) 

 
Reynolds tal beräknas enligt nedanstående ekvation: 

   
   

 
    (sid 47, Jóhannesson, 2006) 

 
Prandtls tal beräknas enligt nedanstående ekvation: 

   
     

 
    (sid 47, Jóhannesson, 2006) 

 
I vindsutrymmet (för såväl testhus som referenshus) antas naturlig konvektion uppstå för 
ovansida vindsbjälklag och undersida råspont. Nusselts tal för naturlig konvektion beräknas enligt 
nedanstående ekvation: 

              
    

 
   (ekv. 6.20, Jóhannesson, 2006) 

Där        och        (sid 53, Jóhannesson, 2006) för laminära flöden och horisontella 
ytor med relativt sett varma golv eller relativt sett kalla tak, vilket är fallet för kallvindar under 
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större delen av året (källhänvisning?). Om det rör sig om vertikala ytor och laminärt flöde blir 

       och       . För de sneda ytorna längs råsponten har   satts till      för att 

motsvara ett mellanting mellan en horisontell och en vertikal yta medan   har satts till     . 
 
I luftspalten (för såväl testhus som referenshus) under betongtakpannorna antas forcerat 
turbulent flöde uppstå och Nusselts tal beräknas enligt nedanstående: 

                    
     

 
   (ekv. 6.17, Jóhannesson, 2006) 

Där       om ytan är varmare än luften och       om ytan är kallare än luften. Här antas 

ytan generellt sett vara aningen varmare än luften och därför sätts      . I verkligheten 
kommer det att variera.  

   
     

       
     är den hydrauliska diametern där a och b är sidorna i den rektangulära kanalen 

(mellan cellplast, betongtakpannor och läkt) (ekv 6.15, Jóhannesson, 2006). 
 
Vid ovansida av betongtakpannor antas forcerat turbulent flöde uppstå och Nusselts tal beräknas 
enligt nedanstående: 

   
              

                        
 

    

 
   (ekv. 6.19, Jóhannesson, 2006) 

 
Slutligen beräknas det konvektiva värmeövergångstalet enligt följande ekvation: 

   
    

 
  alternativt     

    

  
 

 

6.1.5 Formler för beräkningar av radiativt värmeövergångstal 

Nedanstående formler är hämtade ur kompendiet till kursen byggfysik och byggmaterial 
(Jóhannesson, 2006). 
 
Beteckningar: 

    Emittans för en yta  ,      
        Resulterande emittans för två ytor   och    ,      

          
 

  
 

 

    
     (ekv 7.36, Jóhannesson, 2006) 

              Stefan Boltzmanns konstant,               
    Radiativt värmeövergångstal,             
 
Slutligen beräknas det radiativa värmeövergångstalet enligt nedanstående ekvation 

            
     

    
  

         
   (ekv 7.39, Jóhannesson, 2006) 

 

6.1.6 Indata för luftomsättningar på kallvind och i luftspalt under 
betongtakpannor 

Luftomsättning vid fallet med en vind som endast ska ventileras med gavelventiler . 
 
Ur en rapport av Angela Sasic och Björn Mattsson från 2005 (Paper VII, Sasic & Mattsson, 2005) 
kan utläsas beräknade värden för luftomsättningar på kallvindar. Beräkningar har utförts för en 
oventilerad kallvind och en traditionellt ventilerad (öppningar vid takfot) kallvind och resultaten 
presenteras i tabell 6.9 nedan: 
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Tabell 6.9 visar olika genomsnittsvärden för luftomsättningar på kallvind givet ventilationstyp och omgivning 
(Paper VII, Sasic & Mattsson, 2005). 

Kallvind, ventilationstyp Omgivning Luftomsättning (oms/h) 

   
Oventilerad kallvind Stadsmiljö 0,1 

Oventilerad kallvind Landsbygd 1,0 

Ventilerad kallvind Stadsmiljö 2,2 

Ventilerad kallvind Landsbygd 13,9 

 
I Lars-Erik Larssons rapport från 1996 (Larsson, 1996) presenteras ett par ekvationer för 
beräkning av luftomsättningar på kallvindar som beror av vindhastigheten. Vid fallet utan någon 
ventilation (ett visst läckage antas ändå uppstå) som är fallet för testhuset i detta examensarbete 
gäller följande: 
 

    
                      

    
  (sid 33, Larsson, 1996) 

 
Vid fallet med naturlig ventilation, vilket är fallet för referenshuset: 
 

    
                     

    
  (sid 33, Larsson, 1996) 

 
Ser man till ovanstående två ekvationer och sätter in medelvärdet för vindhastighet i Stockholm 
(ca. 3,5 m/s) erhålls 1,075 oms/h då vinden inte ventileras och 4,8 oms/h då vinden ventileras. 
Dras paralleller till de värden som hämtats ur Paper VII (Sasic & Mattsson, 2005) samt Paper V 
(Mattsson, 2004) är överensstämmelsen god för referenshuset om vi antar att det står i hyfsat 
skyddad miljö, varför ekvationen enligt Larsson (Larsson, 1996) används utan korrigeringar. För 
testhuset stämmer värdena inte riktigt om vi ska anta att det står i hyfsat skyddad miljö varför 
ekvationen enligt Larsson (Larsson, 1996) ändras enligt nedan: 
 

    
                      

    
  

 
I luftspalten under betongtakpannorna antas omsättningen till 10 (1/s), vilket är en godtycklig 
siffra. Vid tester erhålls inga eller mycket små förändringar i temperaturer då omsättningen ändras 
tiofalt, varför ingen större vikt har lagts vid att studera omsättningen i luftspalten. 
 

6.1.7 Indata för läckage mellan bostadsutrymme och kallvind  

För beräkning av luftläckage mellan bostad och vindsbjälklag används resultat från (Paper VII, 
Sasic & Mattsson, 2005). Se tabell 6.10 nedan. 
 
Tabell 6.10 visar olika genomsnittsvärden för luftomsättningar och infiltrationsandel mellan bostad och kallvind 
givet ventilationstyp och omgivning (Paper VII, Sasic & Mattsson, 2005). 

Kallvind, ventilationstyp Omgivning Luftomsättning (oms/h) 

   
Oventilerad kallvind Stadsmiljö 0,1 

Oventilerad kallvind Landsbygd 0,1 

Ventilerad kallvind Stadsmiljö 0,2 

Ventilerad kallvind Landsbygd 0,1 

 
Eftersom tillräcklig data inte anses vara insamlad sätts värdet för läckage mellan bostad och 
kallvind till noll. Termen tas dock med i beräkningen för ev. senare utbyggnad av programmet. 
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6.1.8 Formler för beräkning av solinstrålning  

Ingen markreflekterad solinstrålning antas nå taket, endast diffus och direkt solinstrålning. 
Reflekterad strålning från omgivande byggnader och träd etc. bortses ifrån.  
 
Nedanstående beräkningar är hämtade ur utdelningsmaterial till kursen Byggteknik och design, 
ifrån kurskompendiet till kursen Byggfysik och byggmaterial samt ifrån Fönsterteknik (Höglund 
m.fl., 1984). 
 
Beteckningar: 

         Latituden   för Stockholm (Solna) 

   Timvinkel i grader, antar värdena             

  Vinkel mellan solinstrålning och ekvator  
 Solens höjd över marken i grader 

  Solasimut, solens läge i förhållande till söder 
 
Ekvationer: 

                    
   

   
  där t anger dag på året,     för 1:a januari o.s.v. 

                                    

                                        
 

Beräkning av direkt solinstrålning     för maj – september då       

                       
 

Beräkning av direkt solinstrålning     för maj – september då       
                                             
 

Beräkning av direkt solinstrålning     för oktober – april då       

                       
 

Beräkning av direkt solinstrålning     för oktober – april då       
                                               
 

Beräkning av den totala solinstrålningen         mot takytan som vetter mot söder 

                             

 

Beräkning av diffus solinstrålning     då       
                       
 

Beräkning av diffus solinstrålning     då       
                                      
 

Beräkning av den totala diffusa solstrålningen         som når taket (avser både taket som vetter 

mot söder och det som vetter mot norr) 

                            

 

Beräkning av den totala solinstrålningen     medräknat molnindex   vid     
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Beräkning av den totala solinstrålningen     medräknat molnindex   vid     

                
       

                

 

Absorptansen      för taket sätts till     , vilket gäller för röda tegelpannor. Den totala 

solstrålningen         kan nu beräknas enligt: 

                 

 
 

6.1.9 Formler för fuktbalansberäkningar 

Fuktbalansen på kallvinden antas utgöras av tre flöden; fukt ifrån utomhusluften till följd av 
ventilering av kallvinden, fukt ifrån inomhusluften till följd av fuktkonvektion och fuktutbyte mot 
råsponten. Ingen fukt antas kunna transporteras genom bitumenmattan (takpappen) ovan 
råsponten och fuktutbytet med mineralullen på kallvinden antas vara obefintlig. I modellen antas 
dock att fuktutbytet med inomhusluften för såväl diffusion som för konvektion är obefintlig. 
Detta antagande görs för såväl testhus som för referenshus. För ev. senare utbyggnad av 
modellen har det förberetts för beräkningar med luftutbyte med inomhusluft. Se figur 6.3 nedan 
för en principskiss av fuktbalansen på kallvinden. 
 

 
 
Figur 6.3 visar principen för fuktbalans och fuktutbyte på kallvinden. 
 
Beteckningar: 
 

           Area för råspont för halva taket (samma som   ),      

       Area för vindsbjälklag,      

      Ånggenomsläpplighet för vindsbjälklag,  
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                   Ånghalt inomhus, på kallvind, vid råspont och utomhus,  
         

      
  

        Mättnadsånghalt,  
         

      
  

  
  

   
   Fuktövergångstal vid råspont,  

  

    
  

    Ångdiffusionstal,  
  

 
  

   Vattenångans adsorption,  
  

    
  

          Fuktkvot i råspont,     

           Tidssteg,     

          Tjocklek på skikt av råspont (5,5 mm),     
 
 
Övergripande algoritm för fuktberäkningar: 
 

1. Uttryck för beräkning av    baserat på temperatur sätts upp för kallvind, råsponten samt 
vid råspontens yta. 

2. Råsponten delas upp i olika skikt för att ge mera noggranna resultat. 
3. Ett uttryck för RF beroende av temperatur och antagen fuktkvot i råsponten ställs upp. 
4. Fuktberäkningarna görs inte med ett stationärt flöde varför uttryck för tidsberoende 

fuktflöden mellan de olika skikten i råsponten samt mellan råspont och kallvind ställs 
upp. 

5. Beräkningar kan nu göras av RF samt    och därmed även den faktiska ånghalten för alla 
skikt av råsponten samt vid råspontens yta. 

6. Ett uttryck för ånghalt och RF på kallvinden ställs upp som beror av ånghalten inomhus, 
ånghalten utomhus och fuktutbytet med råsponten. 

7. Slutligen kan ånghalt och RF i kallvinden beräknas. 
 

Mättnadsånghalten       beräknas enligt nedanstående ekvationer (Arfvidsson & Harderup, 
2008 & Jóhannesson, 2006): 
 

Då     : 

                    
 

   
 
    

                     

 

Då     : 

                   
 

   
 
    

                     

 

Beräkning av ånghalten    inomhus: 

           
 

  
    (sid 102, Jóhannesson, 2006) 

 
Enligt (Cleary, 1985) som presenteras i (Larsson, 1996) kan fuktkvoten närmast en träyta 
beräknas med utgångspunkt ur temperatur och fuktkvot. Med vissa modifikationer erhålls enligt 
(Larsson, 1996) följande ekvation: 

    
 

    

        
 
                                 , 

där   är fuktkvoten i trävirket och   är temperaturen i  .  
 
Beräkning av fuktbalans för kallvinden: 
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   bryts ut ur ovanstående uttryck och beräkning av ånghalt på kallvinden kan nu beräknas: 

          
         

           
          

    
                  

          
   

  
           
          

 
                 

          

 (ekv. 22, Larsson, 1996) 

 
Beräkning av vattenångans adsorption för skiktet mellan råspont och kallvind: 

                                        (jmf. ekv. 12, Larsson, 1996) 

 
Beräkning av vattenångans adsorption mellan olika skikt av råsponten: 

                                                (jmf. ekv. 12, Larsson, 1996) 

                                             

 
Beräkning av fuktutbyte mellan olika skikt av råsponten: 

           
                                

                 
  

           
                        

                 
  

 
Beräkning av ny fuktkvot i råsponten (skikt av råsponten) för varje tidssteg: 

                                    

 
Råsponten som antas vara 22 mm delas upp i fyra skikt om vardera 5,5 mm. Den ursprungliga 
fuktkvoten antas vara 0,16 [kg/kg] i samtliga skikt av råsponten för varje månad, men genom att 
iterera beräkningarna två gånger erhålls mera tillförlitliga fuktkvoter som sedan får ligga till grund 
för den tredje och sista beräkningen. Efter några enklare tester av modellen med olika startvärden 
på fuktkvot har de slutgiltiga fuktkvoterna konvergerat till i stort sett samma värden efter två 
iterationer. Denna lösning med två iterationer för att erhålla bättre startvärden på fuktkvoter 
antas därför vara tillräcklig för att inte påverka resultatet från modellen i någon större 
utsträckning. 
 

Sambandet                           används slutligen för att beräkna ånghalt och RF. 
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7 Resultat från beräkningsmodell 
I detta avsnitt presenteras resultatet från beräkningarna i kortfattad form. För mera utförliga 
resultat med månatliga diagram hänvisas till Bilaga 2 – Resultat och för tolkningar och 
kommentarer av resultaten hänvisas till avsnitt 8 Slutsats och diskussion.  
 
Resultaten presenteras i Bilaga 2 – Resultat i form av månadsvisa diagram över RF på kallvinden 
samt med månadsvisa diagram över temperatur på insida av råspont i taket som vetter mot norr 
samt i taket som vetter mot söder. Resultaten är vidare uppdelade på testhus respektive 
referenshus. Sammanställningar av genomsnittlig RF för testhus respektive referenshus finns 
också presenterad för varje månad. Slutligen har utdata ur modellen sammanställts och jämförts 
mot kriterierna som sattes upp i avsnitt 3.3.2 Kritiska värden för uppkomst av mögel och röta för att ta 
reda på skillnader mellan de olika hustyperna avseende risk för uppkomst av mögel.  
 
Generellt kan sägas att för såväl temperaturer och RF erhölls betydligt jämnare värden för 
testhuset än för referenshuset. Avseende temperaturer kunde detta ses för såväl taket som vetter 
mot norr som för taket som vetter mot söder.  
 
För taket som vetter mot norr var temperaturerna generellt något högre i testhuset än i 
referenshuset, med undantag för några varma sommardagar. För taket som vetter mot söder 
kunde samma tendens med högre temperaturer för testhuset också urskiljas, men inte i lika stor 
omfattning.  
 
RF var för samtliga månader lägre i testhuset än i referenshuset. Störst skillnad kunde ses under 
vinter- och höstmånaderna. Under sommarmånaderna var skillnaden endast några få 
procentenheter, men fortfarande hade testhuset något lägre värden.  
 
Med avseende på uppkomst av mögel erhölls betydligt färre mättillfällen med kritiska 
förhållanden för testhuset än för referenshuset, för samtliga månader. De månader med flest 
kritiska värden var sommar- och höstmånaderna där det för referenshuset i flera fall var drygt 40 
% av alla mättillfällen under en och samma månad som värdena var kritiska.  
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8 Slutsats och diskussion 
Med utgångspunkt från den inventering av taklösningar för passivhus som genomfördes verkar 
det stå klart att fuktproblem på kallvindar har uppdagats och att byggindustrin försöker att hitta 
lösningar för att komma till rätta med problemen. De lösningar som har valts har givetvis syftat 
till att minska risken för uppkomst av mögel och bland de vanligaste lösningarna kan nämnas 
minskad ventilation och isolering utanpå råsponten. Givetvis kan fuktproblem ha beaktats utan 
att någon extra åtgärd har vidtagits. 

8.1 Taklösningen ur fuktsynpunkt 
Utifrån resultaten kan sägas att testhuset generellt sett har ett betydligt bättre klimat än 
referenshuset ur fuktsynpunkt. Luftfuktigheten i testhuset håller dessutom en jämnare kurva med 
mindre fluktuation än referenshuset. Detta beror troligen på att temperaturen är jämnare i 
testhuset samtidigt som fuktutbytet med utomhusluften är lägre vilket bidrar till att klimatet totalt 
sett blir jämnare. Den jämnare temperaturen kan förklaras med den extra isoleringen som 
minskar påverkan av solinstrålning och nattutstrålning samt det lägre utbytet med omgivande luft, 
vilket dämpar svängningarna. 
 
Temperaturvariationerna i taket som vetter mot söder blir betydligt större för referenshuset, 
eftersom solinstrålning och nattutstrålning får större inverkan då ingen isolering finns ovan 
råsponten. För taket som vetter mot norr kan man tydligt se hur nattutstrålningen tillsammans 
med hög luftomsättning och låg utomhustemperaturer bidrar till dalar som generellt sett är lägre 
än för testhuset.  
 
Fuktkonvektion och diffusion från inomhusluften till kallvinden har satts till noll, vilket ger en 
relativ förbättring för testhuset i jämförelse med referenshuset. Detta beror på att det extra 
fukttillskottet skulle utgöra en större faktor för testhuset än för referenshuset, eftersom utbytet 
med utomhusluften är lägre för testhuset än för referenshuset. Inomhusluften är fuktigare än 
uteluften och således skulle kallvinden i testhuset relativt sett bli fuktigare än kallvinden i 
referenshuset. Således är ansättandet om att fuktkonvektionen och fuktdiffusionen är noll till 
fördel för testhuset. 
 
Solinstrålningen mot taket som vetter mot norr antas vara noll. Detta antagande är grovt 
förenklat och leder till att kallvindarna för såväl referens- som testhusen blir kallare än vad de 
skulle bli i verkligheten. Relativt sett skulle referenshuset bli varmare, eftersom det saknar den 
extra isoleringen som finns på testhuset. Detta medför en fördel för testhuset som inte skulle få 
lika stor fördel av den extra solinstrålningen som referenshuset skulle få. 
 
Beräkningar och undersökningar av befintliga forskningsresultat visar inte att testhuset klarar 
kravet från BBR på 75 % RH, men det är en klar förbättring gentemot referenshuset. Huruvida 
75 % är ett rimligt krav eller inte behandlas inte i detta examensarbete, men givet de 
undersökningar som behandlades kortfattat i avsnitt 3.3.2 kan kravet kännas lite väl hårt, 
eftersom det inte tar hänsyn till temperatur eller varaktighet. Mot bakgrund av sammanställningen 
av studierna samt de beräkningsresultat som erhållits klarar sig testhuset mycket bra och betydligt 
bättre än referenshuset.   
 

8.2 Taklösningen ur brandsynpunkt 
Taklösningen med en extra isolering ovan råsponten utgör inget större problem ur 
brandsynpunkt gentemot en vanlig kallvind. Problem uppstår dock om isoleringsmaterialet är 
brännbart, vilket är fallet då cellplast används. Enligt BBR samt utlåtanden från brandkonsulter 
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kan cellplast användas för friliggande villor om takfoten ses över så att inte cellplasten är helt 
blottad. För småhus utanför bostadsområden i centrumbebyggelse kan kravet lättas ytterligare.  
 
Vid fallet med radhus råder det delade meningar om hur kraven i BBR ska tolkas. Enligt 
utlåtandena gäller generellt att mineralull är överlägset bättre än cellplast ur brandsynpunkt, men 
att cellplast kan användas om den kläs in tillräckligt. Precis som för fallet med villor gäller att 
cellplasten nere vid takfoten byts ut mot en remsa av mineralull. Här har ett par konsulter 
uppgivit att minst 600 mm bör utgöras av mineralull. Vidare kan också takfoten kläs in med en 
mineritskiva undertill för att ytterligare förhindra att brand från fönster kan brinna igenom 
råsponten och nå cellplasten. Om brandskiljande väggar behövs på kallvinden får inte cellplast 
läggas på den delen av råsponten som går över den brandskiljande väggen. Här ska mineralull 
läggas, och enligt ett par av de tillfrågade, med ett avstånd av minst 600 mm från vardera sida av 
den brandskiljande väggen. 
 
Ett problem vid tolkning av BBR är att kraven avseende det material som finns dolt inuti 
takkonstruktionen inte är tydligt definierade. Oavsett taklösning och brandkrav är mineralull ur 
brandsynpunkt att föredra. Således vore det troligen lämpligast att försöka hitta någon form av 
mineralullsskiva eller annan icke brännbar isolering som klarar utomhusklimat samt som klarar av 
de fysiska belastningar i form av den tyngd som kan komma av infästningarna från läkten som 
takpannorna vilar på. 

8.3 Produktionssynpunkt 

Enligt de tillfrågade entreprenörerna verkar lösningen inte utgöra något större problem, varken ur 
produktionsmässig eller ekonomisk synpunkt. Ingen markant skillnad kunde noteras mellan 
utlåtanden från projekt som valt att arbeta med cellplast och mineralull. Det som en del av de 
tillfrågade däremot påpekade var att risk för glidning kunde ske under bruksskedet om 
isoleringsskiktet blev uppemot 70 – 100 mm eller mer. I ett projekt där en cellplastskiva om 70 
mm användes trodde man inte att det skulle utgöra några problem. Ur produktionssynpunkt 
trodde man dock inte att det skulle vara några problem med lite tjockare isolering.  
 
Således spelar det ur produktionssynpunkt ingen större roll om cellplast eller mineralull används 
och det som borde vara bäst är att hitta ett material som är lätt, enkelt och icke hälsoskadligt att 
arbeta med och ur ekonomisk synvinkel billigt. Givetvis ska materialet också klara de laster som 
det utsätts för. 

8.4 Förslag på områden att arbeta vidare med 
Här presenteras förslag på områden att arbeta vidare med som har anknytning till det här 
examensarbetet. 
 

Det vore intressant att utvärdera den valda takkonstruktionen med en CO2 – 
livscykelanalys för att se dess miljöpåverkan och skillnaden mot en mera traditionell 
lösning. Här skulle man givetvis också ge utrymme för att utreda olika ingående material 
och se vilka som är bäst ur miljösynpunkt. 
 
Ett förslag är att arbeta vidare och förbättra den modell som är framtagen i det här 
examensarbetet för att sedan kunna undersöka flera taklösningar och göra jämförelser 
dem emellan. 

 
De förslag som omnämns under ”forskning” är också intressanta att utreda vidare, 
särskilt de lösningar där man använder PIR som substitut till såväl isolering som råspont 
samt isolering som ligger helt utanför den bärande stommen. 
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En undersökning av luftläckage mellan kallvind och bostadsutrymme för småhus med 
FTX-system vore intressant för att kunna ge bättre indata till beräkningar avseende 
fukttillförsel mellan kallvindsutrymmen och bostäder. 

 
Ur brandsynpunkt vore det också intressant att se vidare studier på hur brandfarliga 
material, framförallt cellplast, kan påverka brandförlopp i takkonstruktioner och om vissa 
ytterligare restriktioner borde tillkomma till BBRs befintliga brandkrav.  
 
Inverkan av vind och byggnadens orientering vore intressant att utreda vidare med 
avseende på hur luftomsättningen i kallvinden påverkas. En del forskning pågår redan, 
men att göra undersökningar på passivhus med FTX-system skulle vara bra för att erhålla 
säkrare beräkningsunderlag. 
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Bilaga 1 – Matlabkod 
 
I denna bilaga presenteras Matlabkoden som har använts för att beräkna klimatet på de olika 
kallvindarna. Text till höger om ”%”-tecken är endast förklarande kommentarer och ingår alltså 
inte i programkoden. Viss kodning har tagits bort som avser datahantering och som inte utgör en 
viktig del för beräkningarna. 
 
function main 

global Indata_januari_Bromma 

global Indata_februari_Bromma 

global Indata_mars_Bromma 

global Indata_april_Bromma 

global Indata_maj_Bromma 

global Indata_juni_Bromma 

global Indata_juli_Bromma 

global Indata_augusti_Bromma 

global Indata_september_Bromma 

global Indata_oktober_Bromma 

global Indata_november_Bromma 

global Indata_december_Bromma 

  

for iter_month=1:12 

%Skikten genom takkonstruktionen är numrerade enligt följande (inifrån och ut): 

%a avser tak som vetter mot söder och b tak som vetter mot norr 

%i=inomhus 

%1=översida vindsbjälklag 

%2=kallvind 

%3a=undersida råspont (sida som vetter mot kallvind) (tak a) 

%3b=undersida råspont (sida som vetter mot kallvind) (tak b) 

%4a=skikt mellan råspont och cellplast (tak a) 

%4b=skikt mellan råspont och cellplast (tak b) 

%5a=ovansida cellplast(tak a) 

%5b=ovansida cellplast(tak b) 

%6a=luftspalt mellan cellplast och betongtakpannor (tak a) 

%6b=luftspalt mellan cellplast och betongtakpannor (tak b) 

%7a=undersida betongtakpannor (tak a) 

%7b=undersida betongtakpannor (tak b) 

%8a=ovansida betongtakpannor (tak a) 

%8b=ovansida betongtakpannor (tak b) 

%e=utomhus 

%sky=himlen/rymden 

  

%Index till variabler och parametrar med siffror anger mellan vilka skikt 

%som avses. T.ex. radiativt konvektionstal från undersida av råspont (3) mot 

%översida av vindsbjälklag (1) betecknas hr31 och vice versa hr13. Värmemotstånd 

%genom cellplasten betecknas R56 o.s.v. 

  

if iter_month==1 

Indata=Indata_januari_Bromma; 

end 

if iter_month==2 

Indata=Indata_februari_Bromma; 

end 

if iter_month==3 

Indata=Indata_mars_Bromma; 

end 

if iter_month==4 

Indata=Indata_april_Bromma; 

end 

if iter_month==5 

Indata=Indata_maj_Bromma; 

end 

if iter_month==6 

Indata=Indata_juni_Bromma; 

end 

if iter_month==7 

Indata=Indata_juli_Bromma; 

end 

if iter_month==8 

Indata=Indata_augusti_Bromma; 

end 

if iter_month==9 

Indata=Indata_september_Bromma; 

end 
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if iter_month==10 

Indata=Indata_oktober_Bromma; 

end 

if iter_month==11 

Indata=Indata_november_Bromma; 

end 

if iter_month==12 

Indata=Indata_december_Bromma; 

end 

  

for j=1:2 

  

if j==1 

Typ=1;                  %1=testhus, öviga värden =referenshus 

else 

Typ=2; 

end 

  

Te=Indata(:,1);         %Utomhustemperatur [C] 

RF_e=Indata(:,2);       %Relativ fuktighet [%] 

M=Indata(:,3);          %Samlat molnindex [1-8] 

Vindrikt=Indata(:,4);   %[360 grader] 

Vindhast=Indata(:,5);   %Vindhastighet [m/s] 

Lufttryck=Indata(:,6);  %Lufttryck [hPa] 

Tid=Indata(:,7);        %Tid på dygnet 

Tryck=Indata(:,8);      %Ångtryck [hPa] 

Sol_dir=Indata(:,9);    %Direkt solinstrålning [W/kvm] 

Sol_diff=Indata(:,10);  %Diffus solinstrålning mot horisontell yta [W/kvm] 

Tid_tot=Indata(:,11);   %Mättillfälle i steg om tre timmar från årets start 

  

Ri1=11.76;              %R-värde för vindsbjälklag 

R34=0.022/0.14;         %R-värde för råspont 

if Typ==1 

R45=0.07/0.038 ;        %R-värde för cellplast 

else 

R45=0.001;              %R-värde sätts nära 0 vid beräkning för referenshus 

end 

R78=0.02/1.7;           %R-värde för Betongtakpannor 

Rg=2.44;                %R-värde för gavlarna 

  

l=11;                   %Husets långsida i m 

b=6;                    %Husets kortsida i m    

bs=0.06;                %Höjd i luftspalt mellan cellpalst o pannor i m 

Taklutning=27*pi/180;   %Taklutning på tak i radianer 

A1=l*b;                 %Area av vindsbjälklag i m2 

A3=A1/cos(Taklutning)/2;      %Totala yta för tak a respektive b ovan kallvinden i m2 

Ag=l^2*tan(Taklutning)/2;     %Gavlarnas totala yta 

V2=tan(Taklutning)*l/2*A1/2;  %Kallvindens volym i m3 

V6=A3*bs;               %Volym i luftspalt mellan cellplast o pannor i m3 

  

Ti=20;                  %Inomhustemperatur. Antas vara konstant 

  

%De konvektiva värmeövergångstalen tilldelas värdet 1 från start 

hc12=1; hc32a=1; hc32b=1; hc56a=1; hc56b=1; hc76a=1; hc76b=1; hc8a_e=22; hc8b_e=22; 

  

%De radiativa värmeövergångstalen tilldelas värdet 4 från start 

hr13=4; hr31a=4; hr31b=4; hr57a=4; hr57b=4; hr75a=4; hr75b=4;     

hr8a_sky=4; hr8b_sky=4;            %Värdet för stålning mot "rymden" antas vara högre 

  

StefanB=0.567*10e-8;      %Stefan-Boltzmanns konstant 

  

%Emissionstalen för ingående material antas vara 0,9 

e13=0.9; e31=0.9; e57=0.9; e75=0.9; e8_sky=0.9; esky_8=0.9; 

  

if Typ==1 

Oms2=[(0.05+Vindhast*0.2)/3600];      %Luftomsättning (om inga ventilationsöppningar) på 

vinden i omsättningar/s 

else 

Oms2=[(2+Vindhast*0.8)/3600];         %Luftomsättning (om ventilation vid takfot och nock) på 

vinden i omsättningar/s 

end 

Oms6=10/3600;           %Luftomsättning i luftspalt under btg-takpannor i omsättningar/s 

Fi2=0/3600;             %Flöde mellan bostad och kallvind i m3/s/m2 

  

Cluft=1006.5;           %Specifik värmekapacitet i J/(kg*K) vid 10 grader 

v=14.205*1e-6;          %Kinematisk viskositet vid 10 grader 

dluft=1.249;            %Luftens densitet vid 10 grader 
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lluft=0.025;            %Luftens lambdavärde vid 10 grader 

B=0.00355;              %Volymexpansionskoefficient för luft vid 10 grader 

g=9.82;                 %Gravitation 

L1=A1/(2*b+2*l);        %Karaktäristisk längd för vindsbjälklag vid naturlig konvektion för 

hor. ytor. 

L3=A3/(b*2+2*A3/b);     %Karaktäristisk längd för råspont vid naturlig konvektion för hor. 

ytor. 

Pr=v*dluft*Cluft/lluft; %Prandtls tal 

dh=4*0.6*bs/(2*0.6*bs); %hydraulisk diameter för luftspalt under takpannor 

  

%Temperaturberäkning 

[rader, kolumner]=size(Indata); 

  

for i=1:rader 

  

iter=0; 

  

steg=Tid_tot(i); 

t_sol=steg/8;                   %Tidssteg i dagar, t=1 för 1:a januari 

phi_sol=59.3*(pi/180);          %latitud i radianer, phi för Stockholm=59.3 

w_sol=(0)*(pi/180);             %timvinkel i radianer 

absorbtance_roof=0.75;          %Absorbtans för takmaterial, rött tegel = 0.75 

  

T_sky=1.2*Te(i)-14+((-0.2*Te(i)+14)/8*M(i));  %Beräkning av T_sky baserat på molnindex 

  

sigma=(23.45*sin(((t_sol-81)*360/365)*pi/180))*pi/180;  %Vinkel mellan solinstrålning och 

ekvatorn 

  

if Tid(i)==0 

   w_sol=(-180)*pi/180;  

end 

if Tid(i)==3 

   w_sol=(-135)*pi/180; 

end 

if Tid(i)==6 

   w_sol=(-90)*pi/180;  

end 

if Tid(i)==9 

   w_sol=(-45)*pi/180;  

end 

if Tid(i)==12 

   w_sol=(0)*pi/180;  

end 

if Tid(i)==15 

   w_sol=(45)*pi/180;  

end 

if Tid(i)==18 

   w_sol=(90)*pi/180;  

end 

if Tid(i)==21 

   w_sol=(135)*pi/180;  

end 

  

h_sol=asin(sin(phi_sol)*sin(sigma)+cos(sigma)*cos(phi_sol)*cos(w_sol));      %Beräkning av 

solhöjd över mark i grader 

a_sol=acos((sin(h_sol)*sin(phi_sol)-sin(sigma))/(cos(h_sol)*cos(phi_sol)));  %Beräkning av 

solasimut 

  

%Beräkning av direkt solinstrålning, IDN_sol, i strålarnas riktning 

IDN_sol=0; 

IDN_tot=0; 

if (-pi/2)<=w_sol && w_sol<=(pi/2)  %Antar att solens strålar endast når taket då de infaller 

från öst till väst 

if steg>960 && steg<2185              %Maj-September 

if h_sol>=(15*pi/180)            %(sista dagen=steg 2184) 

    IDN_sol=1071*exp(-0.139/sin(h_sol)); 

end 

if h_sol<(15*pi/180) && h_sol>0     

    IDN_sol=101.897*(h_sol*180/pi)-8.1348*(h_sol*180/pi)^2+0.376*(h_sol*180/pi)^3-

0.006744*(h_sol*180/pi)^4; 

end 

end 

if steg>2184 && steg<2921             %Oktober-April 

if h_sol>=(15*pi/180)      

    IDN_sol=1071*exp(-0.109/sin(h_sol)); 

end 

if h_sol<(15*pi/180) && h_sol>0     
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    IDN_sol=117.191*(h_sol*180/pi)-9.49737*(h_sol*180/pi)^2+0.4436*(h_sol*180/pi)^3-

0.008218*(h_sol*180/pi)^4; 

end 

end 

if steg>0 && steg<961             %Oktober-April 

if h_sol>=(15*pi/180)      

    IDN_sol=1071*exp(-0.109/sin(h_sol)); 

end 

if h_sol<(15*pi/180) && h_sol>0     

    IDN_sol=117.191*(h_sol*180/pi)-9.49737*(h_sol*180/pi)^2+0.4436*(h_sol*180/pi)^3-

0.008218*(h_sol*180/pi)^4; 

end 

end 

IDN_tot=IDN_sol*(sin(sigma+Taklutning+pi/2-phi_sol)*cos(w_sol)); 

end 

  

%Diffus solinstrålning 

IdH_sol=0;                       

if h_sol*180/pi>60 

    IdH_sol=0.095*((h_sol*180/pi)-60)+107.7; 

end 

if h_sol*180/pi<=60 && h_sol>0 

    IdH_sol=-0.823+5.263*(h_sol*180/pi)-0.094*(h_sol*180/pi)^2+0.0006*(h_sol*180/pi)^3; 

end 

IdH_tot=IdH_sol*cos(Taklutning);           %Total diffus solinstrålning 

  

%Beräkning av total solinstrålning medräknat molnindex 

if M(i)>=5 

    ITH_sol=(IDN_tot+IdH_tot)*(1.35-0.122*M(i)); 

end 

if M(i)<=4 

    ITH_sol=(IDN_tot+IdH_tot)*(1.0-0.044*M(i)); 

end 

ITH_sol_tot=ITH_sol*absorbtance_roof;   %Sätter en ytterligare faktor 0.4 (enligt (Larsson, 

1996) sätts den dock till 0.7) 

  

while iter<5 

  

    b10=Ti/Ri1*A1; 

    b11=A1*(1/Ri1+hc12+hr13/2+hr13/2); 

    b12=-A1*hc12; 

    b13a=-A1/2*hr13; 

    b13b=-A1/2*hr13; 

    b14a=0; 

    b14b=0; 

    b15a=0; 

    b15b=0; 

    b16a=0; 

    b16b=0; 

    b17a=0; 

    b17b=0; 

    b18a=0; 

    b18b=0; 

  

    b20=(Ti*Fi2*A1*dluft*Cluft+Te(i)*(Oms2(i)*dluft*Cluft*V2+Ag/Rg)); 

    b21=-A1*hc12; 

    b22=(A1*hc12+Fi2*A1*dluft*Cluft+A3*hc32a+A3*hc32b+Ag/Rg+Oms2(i)*dluft*V2*Cluft); 

    b23a=-A3*hc32a; 

    b23b=-A3*hc32b; 

    b24a=0; 

    b24b=0; 

    b25a=0; 

    b25b=0; 

    b26a=0; 

    b26b=0; 

    b27a=0; 

    b27b=0; 

    b28a=0; 

    b28b=0; 

     

    b3a0=0; 

    b3a1=-A1*hr31a; 

    b3a2=-A3*hc32a; 

    b3a3a=(A1*hr31a+A3*hc32a+A3/R34); 

    b3a3b=0; 

    b3a4a=-A3/R34; 

    b3a4b=0; 
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    b3a5a=0; 

    b3a5b=0; 

    b3a6a=0; 

    b3a6b=0; 

    b3a7a=0; 

    b3a7b=0; 

    b3a8a=0; 

    b3a8b=0; 

     

    b3b0=0; 

    b3b1=-A1*hr31b; 

    b3b2=-A3*hc32b; 

    b3b3a=0; 

    b3b3b=(A1*hr31b+A3*hc32b+A3/R34); 

    b3b4a=0; 

    b3b4b=-A3/R34; 

    b3b5a=0; 

    b3b5b=0; 

    b3b6a=0; 

    b3b6b=0; 

    b3b7a=0; 

    b3b7b=0; 

    b3b8a=0; 

    b3b8b=0; 

     

    b4a0=0; 

    b4a1=0; 

    b4a2=0; 

    b4a3a=-A3/R34; 

    b4a3b=0; 

    b4a4a=(1/R34+1/R45)*A3; 

    b4a4b=0; 

    b4a5a=-A3/R45; 

    b4a5b=0; 

    b4a6a=0; 

    b4a6b=0; 

    b4a7a=0; 

    b4a7b=0; 

    b4a8a=0; 

    b4a8b=0; 

     

    b4b0=0; 

    b4b1=0; 

    b4b2=0; 

    b4b3a=0; 

    b4b3b=-A3/R34; 

    b4b4a=0; 

    b4b4b=(1/R34+1/R45)*A3; 

    b4b5a=0; 

    b4b5b=-A3/R45; 

    b4b6a=0; 

    b4b6b=0; 

    b4b7a=0; 

    b4b7b=0; 

    b4b8a=0; 

    b4b8b=0; 

    

    b5a0=0; 

    b5a1=0; 

    b5a2=0; 

    b5a3a=0; 

    b5a3b=0; 

    b5a4a=-A3/R45; 

    b5a4b=0; 

    b5a5a=(hc56a+hr57a+1/R45)*A3; 

    b5a5b=0; 

    b5a6a=-hc56a*A3; 

    b5a6b=0; 

    b5a7a=-hr57a*A3; 

    b5a7b=0; 

    b5a8a=0; 

    b5a8b=0; 

     

    b5b0=0; 

    b5b1=0; 

    b5b2=0; 

    b5b3a=0; 
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    b5b3b=0; 

    b5b4a=0; 

    b5b4b=-A3/R45; 

    b5b5a=0; 

    b5b5b=(hc56b+hr57b+1/R45)*A3; 

    b5b6a=0; 

    b5b6b=-hc56b*A3; 

    b5b7a=0; 

    b5b7b=-hr57b*A3; 

    b5b8a=0; 

    b5b8b=0; 

     

    b6a0=Te(i)*V6*Cluft*dluft*Oms6; 

    b6a1=0; 

    b6a2=0; 

    b6a3a=0; 

    b6a3b=0; 

    b6a4a=0; 

    b6a4b=0; 

    b6a5a=-hc56a*A3; 

    b6a5b=0; 

    b6a6a=(hc56a*A3+hc76a*A3+V6*Cluft*dluft*Oms6); 

    b6a6b=0; 

    b6a7a=-hc76a*A3; 

    b6a7b=0; 

    b6a8a=0; 

    b6a8b=0; 

    

    b6b0=Te(i)*V6*Cluft*dluft*Oms6; 

    b6b1=0; 

    b6b2=0; 

    b6b3a=0; 

    b6b3b=0; 

    b6b4a=0; 

    b6b4b=0; 

    b6b5a=0; 

    b6b5b=-hc56b*A3; 

    b6b6a=0; 

    b6b6b=(hc56b*A3+hc76b*A3+V6*Cluft*dluft*Oms6); 

    b6b7a=0; 

    b6b7b=-hc76b*A3; 

    b6b8a=0; 

    b6b8b=0; 

  

    b7a0=0; 

    b7a1=0; 

    b7a2=0; 

    b7a3a=0; 

    b7a3b=0; 

    b7a4a=0; 

    b7a4b=0; 

    b7a5a=-hr75a*A3; 

    b7a5b=0; 

    b7a6a=-hc76a*A3; 

    b7a6b=0; 

    b7a7a=(hr75a+hc76a+1/R78)*A3; 

    b7a7b=0; 

    b7a8a=-A3/R78; 

    b7a8b=0; 

     

    b7b0=0; 

    b7b1=0; 

    b7b2=0; 

    b7b3a=0; 

    b7b3b=0; 

    b7b4a=0; 

    b7b4b=0; 

    b7b5a=0; 

    b7b5b=-hr75b*A3; 

    b7b6a=0; 

    b7b6b=-hc76b*A3; 

    b7b7a=0; 

    b7b7b=(hr75b+hc76b+1/R78)*A3; 

    b7b8a=0; 

    b7b8b=-A3/R78; 

     

    b8a0=A3*(hr8a_sky*T_sky+Te(i)*hc8a_e+ITH_sol_tot); 
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    b8a1=0; 

    b8a2=0; 

    b8a3a=0; 

    b8a3b=0; 

    b8a4a=0; 

    b8a4b=0; 

    b8a5a=0; 

    b8a5b=0; 

    b8a6a=0; 

    b8a6b=0; 

    b8a7a=-A3/R78; 

    b8a7b=0; 

    b8a8a=(A3/R78+A3*hc8a_e+A3*hr8a_sky); 

    b8a8b=0; 

     

    b8b0=A3*(hr8b_sky*T_sky+Te(i)*hc8b_e); 

    b8b1=0; 

    b8b2=0; 

    b8b3a=0; 

    b8b3b=0; 

    b8b4a=0; 

    b8b4b=0; 

    b8b5a=0; 

    b8b5b=0; 

    b8b6a=0; 

    b8b6b=0; 

    b8b7a=0; 

    b8b7b=-A3/R78; 

    b8b8a=0; 

    b8b8b=(A3/R78+A3*hc8b_e+A3*hr8b_sky); 

     

    X=[b11  b12  b13a  b13b  b14a  b14b  b15a  b15b  b16a  b16b  b17a  b17b  b18a  b18b; 

       b21  b22  b23a  b23b  b24a  b24b  b25a  b25b  b26a  b26b  b27a  b27b  b28a  b28b; 

       b3a1 b3a2 b3a3a b3a3b b3a4a b3a4b b3a5a b3a5b b3a6a b3a6b b3a7a b3a7b b3a8a b3a8b; 

       b3b1 b3b2 b3b3a b3b3b b3b4a b3b4b b3b5a b3b5b b3b6a b3b6b b3b7a b3b7b b3b8a b3b8b; 

       b4a1 b4a2 b4a3a b4a3b b4a4a b4a4b b4a5a b4a5b b4a6a b4a6b b4a7a b4a7b b4a8a b4a8b; 

       b4b1 b4b2 b4b3a b4b3b b4b4a b4b4b b4b5a b4b5b b4b6a b4b6b b4b7a b4b7b b4b8a b4b8b; 

       b5a1 b5a2 b5a3a b5a3b b5a4a b5a4b b5a5a b5a5b b5a6a b5a6b b5a7a b5a7b b5a8a b5a8b; 

       b5b1 b5b2 b5b3a b5b3b b5b4a b5b4b b5b5a b5b5b b5b6a b5b6b b5b7a b5b7b b5b8a b5b8b; 

       b6a1 b6a2 b6a3a b6a3b b6a4a b6a4b b6a5a b6a5b b6a6a b6a6b b6a7a b6a7b b6a8a b6a8b; 

       b6b1 b6b2 b6b3a b6b3b b6b4a b6b4b b6b5a b6b5b b6b6a b6b6b b6b7a b6b7b b6b8a b6b8b; 

       b7a1 b7a2 b7a3a b7a3b b7a4a b7a4b b7a5a b7a5b b7a6a b7a6b b7a7a b7a7b b7a8a b7a8b; 

       b7b1 b7b2 b7b3a b7b3b b7b4a b7b4b b7b5a b7b5b b7b6a b7b6b b7b7a b7b7b b7b8a b7b8b; 

       b8a1 b8a2 b8a3a b8a3b b8a4a b8a4b b8a5a b8a5b b8a6a b8a6b b8a7a b8a7b b8a8a b8a8b; 

       b8b1 b8b2 b8b3a b8b3b b8b4a b8b4b b8b5a b8b5b b8b6a b8b6b b8b7a b8b7b b8b8a b8b8b]; 

    Y=[b10; b20; b3a0; b3b0; b4a0; b4b0; b5a0; b5b0; b6a0; b6b0; b7a0; b7b0; b8a0; b8b0]; 

    Z=X\Y; 

  

    T1=Z(1);T2=Z(2);T3a=Z(3); T3b=Z(4); T4a=Z(5); T4b=Z(6); T5a=Z(7); T5b=Z(8); T6a=Z(9); 

T6b=Z(10); T7a=Z(11); T7b=Z(12); T8a=Z(13);T8b=Z(14); 

     

    %Beräkning av radiativa värmemotstånd) 

    E1=1/(1/e13+1/e31-1); 

    hr13=E1*StefanB*(((T3a+T3b)/2+273.15)^4-(T1+273.15)^4)/((T3a+T3b)/2-T1);       

    hr31a=E1*StefanB*((T1+273.15)^4-(T3a+273.15)^4)/(T1-T3a); 

    hr31b=E1*StefanB*((T1+273.15)^4-(T3b+273.15)^4)/(T1-T3b); 

    E2=1/(1/e57+1/e75-1); 

    hr57a=E2*StefanB*((T7a+273.15)^4-(T5a+273.15)^4)/(T7a-T5a); 

    hr57b=E2*StefanB*((T7b+273.15)^4-(T5b+273.15)^4)/(T7b-T5b); 

    hr75a=E2*StefanB*((T5a+273.15)^4-(T7a+273.15)^4)/(T5a-T7a); 

    hr75b=E2*StefanB*((T5b+273.15)^4-(T7b+273.15)^4)/(T5b-T7b); 

    E3=1/(1/e8_sky+1/esky_8-1); 

    hr8a_sky=E3*StefanB*((T_sky+273.15)^4-(T8a+273.15)^4)/(T_sky-T8a); 

    hr8b_sky=E3*StefanB*((T_sky+273.15)^4-(T8b+273.15)^4)/(T_sky-T8b); 

     

    %Beräkning av konvektiva värmemotstånd 

    Nu1=0.54*((g*B*L1^3*abs(T2-((T3a+T3b)/2))/v^2)*Pr)^0.25;                 

    hc12=Nu1*lluft*L1; 

    Nu2a=0.57*((g*B*L3^3*abs(T2-T3a)/v^2)*Pr)^0.25; 

    hc32a=Nu2a*lluft*L3; 

    Nu2b=0.57*((g*B*L3^3*abs(T2-T3b)/v^2)*Pr)^0.25; 

    hc32b=Nu2b*lluft*L3; 

    Nu3=0.023*((Vindhast(i)*dh/v)^0.8)*Pr^0.4; 

    hc56a=Nu3*lluft*dh; 

    hc56b=hc56a; 

    hc76a=hc56a; 

    hc76b=hc76a; 
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    Nu4=(0.037*((Vindhast(i)*L3/v)^0.8)*Pr)/(1+2.443*((Vindhast(i)*L3/v)^-0.1)*(Pr^0.667-1)); 

    hc8a_e=Nu4*lluft*L3; 

    hc8b_e=hc8a_e; 

           

    hc32b_tot(i)=hc32b; 

    hc32a_tot(i)=hc32a; 

     

    iter=iter+1;  

end 

    T(i,1)=Ti;       %Kolumn 1 är inomhustemperaturen 

    for i2=1:14 

        T(i,i2+1)=Z(i2); 

    end 

    T(i,16)=Te(i);   %Kolumn 16 är utomhustemperaturen 

        

end 

  

  

%Temperatur i råspontens olika skikt beräknas: 

     

    Tr_0a=T(:,4); 

    Tr_1a=T(:,4)+(T(:,6)-T(:,4))/4; 

    Tr_2a=T(:,4)+2*(T(:,6)-T(:,4))/4; 

    Tr_3a=T(:,4)+3*(T(:,6)-T(:,4))/4; 

    Tr_4a=T(:,6); 

     

    Tr_0b=T(:,5); 

    Tr_1b=T(:,5)+(T(:,7)-T(:,5))/4; 

    Tr_2b=T(:,5)+2*(T(:,7)-T(:,5))/4; 

    Tr_3b=T(:,5)+3*(T(:,7)-T(:,5))/4; 

    Tr_4b=T(:,7); 

     

%Fuktberäkningar 

  

%Beräkning av vsat utomhus 

vsat=zeros(rader,16); 

for j=1:rader 

    for k=1:16 

        if T(j,k)>0 

            a1=288.68; b1=8.02; c1=1.098; 

        end 

        if T(j,k)<=0 

            a1=4.689; b1=12.3; c1=1.486; 

        end 

        vsat(j,k)=(a1*(c1+T(j,k)/100)^b1)/((T(j,k)+273.15)*461.4); 

    end 

    v_e(j)=vsat(j,16)*RF_e(j)/100;      %Faktisk ånghalt i utomhusluft 

end 

  

%Initiala fuktkvoter 

u_0b=0.16; 

u_1b=0.16; 

u_2b=0.16; 

u_3b=0.16; 

u_4b=0.16; 

u_0a=0.16; 

u_1a=0.16; 

u_2a=0.16; 

u_3a=0.16; 

u_4a=0.16; 

iter3=1; 

  

%Beräkning av fuktövergångsalet k 

while iter3<4 

     

    k_a=hc32a_tot(iter3)/Cluft/dluft; 

    k_b=hc32b_tot(iter3)/Cluft/dluft; 

    k=(k_a+k_b)/2; 

    

%Beräkning av ånghalt och RF i olika skikt av råsponten samt på kallvinden 

for i3=1:rader 

     

    if Tr_0b(i3)>0 

        a1=288.68; b1=8.02; c1=1.098; 

    else 

        a1=4.689; b1=12.3; c1=1.486; 

    end 
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    vsat_rb=(a1*(c1+Tr_0b(i3)/100)^b1)/((Tr_0b(i3)+273.15)*461.4); 

    v_rb=vsat_rb*(-0.637+22.5*u_0b-77.9*(u_0b^2)+98.6*(u_0b^3))*exp(-163/(Tr_0b(i3)+273.15)); 

    RF_rb(i3)=v_rb/vsat_rb*100; 

     

    if Tr_1b(i3)>0 

        a1=288.68; b1=8.02; c1=1.098; 

    else 

        a1=4.689; b1=12.3; c1=1.486; 

    end 

    vsat_1b=(a1*(c1+Tr_1b(i3)/100)^b1)/((Tr_1b(i3)+273.15)*461.4); 

    v_1b=vsat_1b*(-0.637+22.5*u_1b-77.9*u_1b^2+98.6*u_1b^3)*exp(-163/(Tr_1b(i3)+273.15)); 

    RF_r1b(i3)=v_1b/vsat_1b*100; 

     

    if Tr_2b(i3)>0 

        a1=288.68; b1=8.02; c1=1.098; 

    else 

        a1=4.689; b1=12.3; c1=1.486; 

    end 

    vsat_2b=(a1*(c1+Tr_2b(i3)/100)^b1)/((Tr_2b(i3)+273.15)*461.4);    

    v_2b=vsat_2b*(-0.637+22.5*u_2b-77.9*u_2b^2+98.6*u_2b^3)*exp(-163/(Tr_2b(i3)+273.15)); 

    RF_r2b(i3)=v_2b/vsat_2b*100; 

     

    if Tr_3b(i3)>0         

        a1=288.68; b1=8.02; c1=1.098; 

    else 

        a1=4.689; b1=12.3; c1=1.486; 

    end 

    vsat_3b=(a1*(c1+Tr_3b(i3)/100)^b1)/((Tr_3b(i3)+273.15)*461.4);   

    v_3b=vsat_3b*(-0.637+22.5*u_3b-77.9*u_3b^2+98.6*u_3b^3)*exp(-163/(Tr_3b(i3)+273.15)); 

    RF_r3b=v_3b/vsat_3b*100; 

    

    if Tr_4b(i3)>0 

        a1=288.68; b1=8.02; c1=1.098; 

    else 

        a1=4.689; b1=12.3; c1=1.486; 

    end 

    vsat_4b=(a1*(c1+Tr_4b(i3)/100)^b1)/((Tr_4b(i3)+273.15)*461.4);  

    v_4b=vsat_4b*(-0.637+22.5*u_4b-77.9*u_4b^2+98.6*u_4b^3)*exp(-163/(Tr_4b(i3)+273.15)); 

    RF_r4b=v_4b/vsat_4b*100;  

     

      if Tr_0a(i3)>0 

        a1=288.68; b1=8.02; c1=1.098; 

    else 

        a1=4.689; b1=12.3; c1=1.486; 

    end 

    vsat_ra=(a1*(c1+Tr_0a(i3)/100)^b1)/((Tr_0a(i3)+273.15)*461.4);  

    v_ra=vsat_ra*(-0.637+22.5*u_0a-77.9*u_0a^2+98.6*u_0a^3)*exp(-163/(Tr_0a(i3)+273.15)); 

    RF_ra=v_ra/vsat_ra*100;  

     

        if Tr_1a(i3)>0 

        a1=288.68; b1=8.02; c1=1.098; 

    else 

        a1=4.689; b1=12.3; c1=1.486; 

    end 

    vsat_1a=(a1*(c1+Tr_1a(i3)/100)^b1)/((Tr_1a(i3)+273.15)*461.4);  

    v_1a=vsat_1a*(-0.637+22.5*u_1a-77.9*u_1a^2+98.6*u_1a^3)*exp(-163/(Tr_1a(i3)+273.15)); 

    RF_r1a=v_1a/vsat_1a*100;  

     

        if Tr_2a(i3)>0 

        a1=288.68; b1=8.02; c1=1.098; 

    else 

        a1=4.689; b1=12.3; c1=1.486; 

    end 

    vsat_2a=(a1*(c1+Tr_2a(i3)/100)^b1)/((Tr_2a(i3)+273.15)*461.4);  

    v_2a=vsat_2a*(-0.637+22.5*u_2a-77.9*u_2a^2+98.6*u_2a^3)*exp(-163/(Tr_2a(i3)+273.15)); 

    RF_r2a=v_2a/vsat_2a*100;  

     

        if Tr_3a(i3)>0 

        a1=288.68; b1=8.02; c1=1.098; 

    else 

        a1=4.689; b1=12.3; c1=1.486; 

    end 

    vsat_3a=(a1*(c1+Tr_3a(i3)/100)^b1)/((Tr_3a(i3)+273.15)*461.4);  

    v_3a=vsat_3a*(-0.637+22.5*u_3a-77.9*u_3a^2+98.6*u_3a^3)*exp(-163/(Tr_3a(i3)+273.15)); 

    RF_r3a=v_3a/vsat_3a*100;  

     

        if Tr_4a(i3)>0 
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        a1=288.68; b1=8.02; c1=1.098; 

    else 

        a1=4.689; b1=12.3; c1=1.486; 

    end 

    vsat_4a=(a1*(c1+Tr_4a(i3)/100)^b1)/((Tr_4a(i3)+273.15)*461.4);  

    v_4a=vsat_4a*(-0.637+22.5*u_4a-77.9*u_4a^2+98.6*u_4a^3)*exp(-163/(Tr_4a(i3)+273.15)); 

    RF_r4a=v_4a/vsat_4a*100;  

            

    v_i=(v_e(i3)+0.0025); 

     

    if T(i3,3)>0 

        a1=288.68; b1=8.02; c1=1.098; 

    else 

        a1=4.689; b1=12.3; c1=1.486; 

    end 

    vsat_2=(a1*(c1+T(i3,3)/100)^b1)/((T(i3,3)+273.15)*461.4);  

    

v_2=((v_rb+v_ra)/2+Oms2(i3)*dluft*V2*v_e(i3)/(A3*2*k)+Fi2*A1*2*dluft*v_i/(A3*2*k))/(1+Oms2(i3)

*dluft*V2/(A3*2*k)+Fi2*A1*2*dluft/(A3*2*k)); 

    RF_2t(i3)=v_2/vsat_2*100; 

             

    %Beräkning av fuktförändring 

    Wb=k_b*(v_2-v_rb); 

    W1b=0.000001*4/0.022*(v_rb-v_1b); 

    W2b=0.000001*4/0.022*(v_1b-v_2b); 

    W3b=0.000001*4/0.022*(v_2b-v_3b); 

    W4b=0.000001*4/0.022*(v_3b-v_4b);          

     

    %Beräkning av fuktkvotsändring i råspont 

    d_u0b=(Wb-W1b)*3*3600/(550*0.022/4); 

    d_u1b=(W1b-W2b)*3*3600/(550*0.022/4); 

    d_u2b=(W2b-W3b)*3*3600/(550*0.022/4); 

    d_u3b=(W3b-W4b)*3*3600/(550*0.022/4); 

    d_u4b=(W4b)*3*3600/(550*0.022/4); 

     

    %Beräkning av ny fuktkvot 

    u_0b=u_0b+d_u0b; 

    u_1b=u_1b+d_u1b; 

    u_2b=u_2b+d_u2b; 

    u_3b=u_3b+d_u3b; 

    u_4b=u_4b+d_u4b; 

   

     

    %Beräkning av fuktförändring 

    Wa=k_a*(v_2-v_ra); 

    W1a=0.000001*4/0.022*(v_ra-v_1a); 

    W2a=0.000001*4/0.022*(v_1a-v_2a); 

    W3a=0.000001*4/0.022*(v_2a-v_3a); 

    W4a=0.000001*4/0.022*(v_3a-v_4a);   

      

    %Beräkning av fuktkvotsändring i råspont 

    d_u0a=(Wa-W1a)*3*3600/(550*0.022/4); 

    d_u1a=(W1a-W2a)*3*3600/(550*0.022/4); 

    d_u2a=(W2a-W3a)*3*3600/(550*0.022/4); 

    d_u3a=(W3a-W4a)*3*3600/(550*0.022/4); 

    d_u4a=(W4a)*3*3600/(550*0.022/4); 

     

    %Beräkning av ny fuktkvot 

    u_0a=u_0a+d_u0a; 

    u_1a=u_1a+d_u1a; 

    u_2a=u_2a+d_u2a; 

    u_3a=u_3a+d_u3a; 

    u_4a=u_4a+d_u4a; 

     

end 

  

iter3=iter3+1; 

  

end 

  

RF_2=transpose(RF_2t); 

  

title('Temperatur/RF'); 

xlabel('Mättillfällen (3h intervall)'); 

ylabel('Temperatur (C)/RF (%)'); 

if Typ==1 

    plot (RF_2, 'g-') 
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else 

    plot (RF_2, 'r-') 

end 

hold on 

plot (RF_e, 'black-') 

hold on 

  

if iter_month==1 

if Typ==1 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Testhus_januari_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Testhus_januari_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Testhus_januari_RF'); 

else 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Referenshus_januari_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Referenshus_januari_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Referenshus_januari_RF'); 

end 

end 

if iter_month==2 

if Typ==1 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Testhus_februari_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Testhus_februari_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Testhus_februari_RF'); 

else 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Referenshus_februari_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Referenshus_februari_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Referenshus_februari_RF'); 

end 

end 

if iter_month==3 

if Typ==1 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Testhus_mars_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Testhus_mars_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Testhus_mars_RF'); 

else 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Referenshus_mars_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Referenshus_mars_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Referenshus_mars_RF'); 

end 

end 

if iter_month==4 

if Typ==1 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Testhus_april_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Testhus_april_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Testhus_april_RF'); 

else 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Referenshus_april_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Referenshus_april_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Referenshus_april_RF'); 

end 

end 

if iter_month==5 

if Typ==1 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Testhus_maj_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Testhus_maj_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Testhus_maj_RF'); 

else 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Referenshus_maj_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Referenshus_maj_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Referenshus_maj_RF'); 

end 

end 

if iter_month==6 

if Typ==1 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Testhus_juni_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Testhus_juni_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Testhus_juni_RF'); 

else 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Referenshus_juni_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Referenshus_juni_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Referenshus_juni_RF'); 

end 

end 

if iter_month==7 

if Typ==1 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Testhus_juli_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Testhus_juli_norr'); 
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xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Testhus_juli_RF'); 

else 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Referenshus_juli_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Referenshus_juli_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Referenshus_juli_RF'); 

end 

end 

if iter_month==8 

if Typ==1 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Testhus_augusti_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Testhus_augusti_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Testhus_augusti_RF'); 

else 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Referenshus_augusti_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Referenshus_augusti_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Referenshus_augusti_RF'); 

end 

end 

if iter_month==9 

if Typ==1 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Testhus_september_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Testhus_september_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Testhus_september_RF'); 

else 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Referenshus_september_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Referenshus_september_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Referenshus_september_RF'); 

end 

end 

if iter_month==10 

if Typ==1 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Testhus_oktober_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Testhus_oktober_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Testhus_oktober_RF'); 

else 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Referenshus_oktober_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Referenshus_oktober_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Referenshus_oktober_RF'); 

end 

end 

if iter_month==11 

if Typ==1 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Testhus_november_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Testhus_november_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Testhus_november_RF'); 

else 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Referenshus_november_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Referenshus_november_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Referenshus_november_RF'); 

end 

end 

if iter_month==12 

if Typ==1 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Testhus_december_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Testhus_december_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Testhus_december_RF'); 

else 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0a,'Referenshus_december_söder'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',Tr_0b,'Referenshus_december_norr'); 

xlswrite('Utdata_exjobb',RF_2,'Referenshus_december_RF'); 

end 

end 

  

end 

  

end 
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Bilaga 2 – Resultat 
 
I denna bilaga presenteras temperaturkurvor och sedan RF-kurvor för respektive månad. De 
temperaturer som anges avser underkant av råspont och är uppdelade på tak som vetter mot 
söder respektive mot norr. RF-kurvorna avser RF på kallvinden och är således inte uppdelade 
mellan norr och söder. Tabeller med genomsnittsvärden för RF presenteras också för varje 
månad. Vidare har sammanställningar av mätdata gjorts för varje månad för att se den 
procentuella andelen mättillfällen som överstiger ”LIM I”, d.v.s. då risk för mögeltillväxt uppstår. 
Detta finns förklarat i avsnitt 3.3.2 kritiska värden för uppkomst av mögel och röta. Nedan presenteras 
också kortfattat de mätvärden som legat till utgångspunkt för att avgöra när ”LIM I” har 
passerats. Gräns 1-5 anger endast när ”LIM I” uppkommer och vid sammanställningen av data 
har inte hänsyn tagits till om värdena har legat högt över ”LIM I”, vilket skulle innebära större 
risk för mögeltillväxt.  
 
 

LIM I: RF Temperatur 

Gräns 1:  95-100 % > 0 °C 

Gräns 2:  90-95 % > 1 °C 

Gräns 3:  85-90 % > 3 °C 

Gräns 4:  80-85 % > 7 °C 

Gräns 5:  76-80 % > 11 °C 
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Januari 
 

  Antal mätningar (LIM I) Procentuell andel 

Testhus, södra 1 0,4032 

Referenshus, södra 29 11,694 

Testhus, norra 1 0,4032 

Referenshus, norra 23 9,274 
 

  Referenshus Testhus Skillnad 

Genomsnittlig RF (%), januari 86,90 77,21 9,69 
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Februari 
 

  Antal mätningar (LIM I) Procentuell andel 

Testhus, södra 0 0 

Referenshus, södra 4 1,79 

Testhus, norra 0 0 

Referenshus, norra 2 0,892857143 
 

  Referenshus Testhus Skillnad 

Genomsnittlig RF (%) , februari 82,91 72,83 10,08 
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Mars 
 

  Antal mätningar (LIM I) Procentuell andel 

Testhus, södra 0 0,00 

Referenshus, södra 32 12,90 

Testhus, norra 0 0,00 

Referenshus, norra 25 10,08 
 

  Referenshus Testhus Skillnad 

Genomsnittlig RF (%), mars 74,90 67,30 7,59 
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April 
 

  Antal mätningar (LIM I) Procentuell andel 

Testhus, södra 0 0 

Referenshus, södra 6 2,50 

Testhus, norra 0 0 

Referenshus, norra 5 2,08 
 

  Referenshus Testhus Skillnad 

Genomsnittlig RF (%), april 71,12 64,76 6,36 
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Maj 
 

  Antal mätningar (LIM I) Procentuell andel 

Testhus, södra 1 0,40 

Referenshus, södra 19 7,66 

Testhus, norra 1 0,40 

Referenshus, norra 18 7,26 
 

  Referenshus Testhus Skillnad 

Genomsnittlig RF (%), maj 60,07 56,18 3,89 
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Juni 
 

  Antal mätningar (LIM I) Procentuell andel 

Testhus, södra 0 0 

Referenshus, södra 31 12,92 

Testhus, norra 0 0 

Referenshus, norra 31 12,92 
 

  Referenshus Testhus Skillnad 

Genomsnittlig RF (%), juni 59,08 55,15 3,93 
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Juli 
 

  Antal mätningar (LIM I) Procentuell andel 

Testhus, södra 9 3,63 

Referenshus, södra 112 45,16 

Testhus, norra 9 3,63 

Referenshus, norra 112 45,16 
 

  Referenshus Testhus Skillnad 

Genomsnittlig RF (%), juli 71,47 67,25 4,22 
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Augusti 
 

  Antal mätningar (LIM I) Procentuell andel 

Testhus, södra 5 2,02 

Referenshus, södra 79 31,85 

Testhus, norra 5 2,02 

Referenshus, norra 79 31,85 
 

  Referenshus Testhus Skillnad 

Genomsnittlig RF (%), augusti 68,84 64,35 4,49 
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  Antal mätningar (LIM I) Procentuell andel 

Testhus, södra 0 0 

Referenshus, södra 44 18 

Testhus, norra 0 0 

Referenshus, norra 43 17,92 
 

  Referenshus Testhus Skillnad 

Genomsnittlig RF (%), september 70,98 63,36 7,61 
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Oktober 
 

  Antal mätningar (LIM I) Procentuell andel 

Testhus, södra 0 0,00 

Referenshus, södra 134 54,03 

Testhus, norra 45 18,15 

Referenshus, norra 128 51,61 
 

  Referenshus Testhus Skillnad 

Genomsnittlig RF (%), oktober 80,99 75,21 5,78 
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November 
 

  Antal mätningar (LIM I) Procentuell andel 

Testhus, södra 27 11,25 

Referenshus, södra 103 43 

Testhus, norra 26 10,83 

Referenshus, norra 101 42,08 
 

  Referenshus Testhus Skillnad 

Genomsnittlig RF (%), november 85,17 77,52 7,66 
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December 
 

  Antal mätningar (LIM I) Procentuell andel 

Testhus, södra 1 0,40 

Referenshus, södra 50 20,16 

Testhus, norra 1 0,40 

Referenshus, norra 49 19,76 
 

  Referenshus Testhus Skillnad 

Genomsnittlig RF (%), december 86,92 77,44 9,47 
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Bilaga 3 – sammanställning av passivhusprojekt 
 
I tabellen nedan presenteras svenska passivhusprojekt (färdigställda år 2001 eller senare) 
kortfattat med taktyp och ingående material i den ordning de kommer utifrån och in. 
 

Projekt 
- Byggherre 
- Färdigställt 
- Hustyp 
- Antal våningar 

Taktyp 
- Takform 
- Ventilation 
- Bärning 

Material 
- Utifrån och in 

   

Brogården 
- Alingsåshem 
- 2009 (ombygg.) 
- Flerbostadshus 
- 3 våningar 

Kallt tak 
- sadeltak 
- ventilerat vid takfot 
- uppstolpad takstol på btg-blk 

- takpapp 
- min.ull 
- råspont 
- takstol 
- kallvind 
- min.ull,  
- btg-bjälklag 
 

Ellös 
- Skanska 
- 2010? 
- Flerbostadshus och 
radhus 
- 1-2 våningar 

Varmt tak 
- Pulpettak 
- oventilerat 
- Stålfackverk med överram av C-
profil och underram av ZL 
100x1,0 

- papp 
- 50 mineralull 
- ca. 20 TRP-plåt 
- 650 stålfackverk med 
överram av C-profil och 
underram av ZI 100x1,0 
- 600 lösull 
- 0,2 plastfolie 
- 34x70 glespanel 
- 13 gips 
 

Frillesås 
- Eksta Bostads AB 
- 2006 
- Flerbostadshus 
- 2 våningar 

Kallt tak 
- sadeltak (23°) 
- ventilerat vid 3 gavelventiler 
- takstol 

- takpannor 
- läkt 
- Mataki Halotex Rs10 
- 70 EPS 
- 22 råspont 
- takstol 
- kallvind 
- 500 mineralull 
- 2 x 0,2 PE-folie 
- 28x70 glespanel 
- 13 gips 
 

Förbo, Lerum 
- Förbo 
- 2009 
- Radhus 
- 2 våningar 

Parallelltak 
- pulpettak 
- ventilerat vid takfot o nock 
- Masonitbalk Swelite HI 500 

- yttertak 
- tätskikt 
- 20 råspont 
- 28 luftspalt 
- 3,2 oljehärdad board 
- Masonitbalk Swelite HI 500 
- 500 lösull 
- 0,2 plastfolie 
- 28x70 glespanel 
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- 13 gips 
 

Hertings/Vita 
hästen 
- FABO 
- 2006 
- Flerbostadshus 
- 8 våningar 

Parallelltak 
- låglutande 
- oventilerad luftspalt 
- lättreglar ovanpå btg-blk 

- taktäckning av papp 
- 20 stenull 
- 20 TRP-plåt 
- ovent. Luftspalt 
- lättbalkar 
- 600 lösull 
- PE-folie????? 
- betong-blk 
 

Hunnebostrand 
- Stellan Gedell 
- 2005 
- Enfamiljshus 
- 1 våning 

Kallt tak 
- sadeltak (27°) 
- ventilerat vid takfot o 1,1 m från 
nock 
- takstolar 

- btg.pannor 
- läkt 
- papp 
- råspont 
- takstol 
- kallvind 
- lösull 
- PE-folie 
- glespanel 
- gips 
 

Lindås Park 
- Egnahemsbolaget 
- 2001 
- Radhus 
- 2 våningar 

Parallelltak 
- sadeltak (27°) 
- ventilerat vid nock o takfot? 
- Masonitbalk HI500 

- taktegel 
- läkt 
- 30 cellplast 
- YAM 2500 
- 22 råspont 
- 50 luftspalt 
- Masonitbalk HI500 
- 450 mineralull 
- 2x 0,2 PE-folie 
- 45 reglar 
- 45 mineralull 
- 13 gips 
 

Misteröd 
- Skanska 
- 2007 
- Radhus 
- 1-2 våningar 

Kallt tak 
- sadeltak (16°) 
- ventilerat vid gavlar 
- takstolar 

- takpannor 
- läkt 
- underlagspapp 
- 17 råspont 
- takstol 
- kallvind 
- 600-620 mineralull 
- 0,2 PE-folie 
- 28x70 glespanel 
- 110 luftspalt (bandjärn) 
- 45 Gyproc P45 
- 25 Gyproc S25 
- 13 gips 
 

Oxtorget 
- Finnvedsbostäder 

Kallt tak 
- sadeltak 

- underlagspapp 
- råspont 
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- 2006-2007 
- Flerbostadshus 
- 3 våningar 

- ventilerat vid takfot o nock 
- uppstolpade balkar på btg-blk 

- 45 luftspalt 
- 20 takfotsskiva 
- 435-450 lösull 
- plastfolie 
- 45 reglar 
- 45 mineralull 
- 13 gips 
 

Portvakten söder 
- Hyresbostäder i 
Växjö AB 
- 2009 
- Flerbostadshus 
- 8 våningar 

Kallt tak 
- sadeltak 
- ventilerat vid gavlar 
- uppstolpade balkar/takstol 

- takbeklädnad? 
- underlagstak? 
- råspont 
- takstol 
- kallvind 
- 500 isolering 
- ? 
 

Pumpkällehagen 
-Viskaforshem 
-2007 
-Villor 
-1 våning 

Parallelltak 
- pulpettak 
- ventilerat vid nock och takfot 
- takbalkar 

- Rheinzinkplåt 
- Bauder strukturmatta 
- 40 EPS 
- Underlagspapp 
- 22 råspont 
- 40 luftspalt 
- 400 Kertbalkar 
- 355 lösull 
- 9 byggplywood 
- plastfolie 
- 145 mineralull 
- 28x70 glespanel 
- 13 gips 

Sannegården, 
Hamnhuset 
- Älvstranden 
- 2008 
- Flerbostadshus 
- 5 våningar 

Kallt tak 
- sadeltak 
- ventilerat vid takfot 
- takstolar/ uppstolpade takstolar 

- papp 
- underlagspapp 
- 22 råspont 
- takstol 
- kallvind 
- 500 mineralull 
- 0,2 PE-folie 
- 15 GYPROC PROTECT F 
- 13 GNE 
- 22x70 glespanel 
- 15 GYPROC PROTECT F  
 

Villa Eksjö 
- Ingeborg Eek 
- 2007 
- Enfamiljshus 
- 1,5 plan 

Varmt tak  
- sadeltak 
- oventilerat 
- Swelite balkar 

- takpannor 
- läkt 
- YAP 2500 
- 23 råspont 
- HI 500 Swelitebalk 
- 500 Ekofiber isol. 
- 0,2 PE-folie 
- 28+70 Glespanel 
- 19 råspont 
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Villa Malmborg 
- VårgårdaHus 
- 2007 
- Enfamiljshus 
- 2 våningar 

Varmt tak 
- sadeltak 
- oventilerat 
- Takbalk HI 500 

- takplåt 
- underlagspapp 
- 22 råspont 
- takbalk HI 500 
- 500 lösull 
- plastfolie 
- 45 regel 
- 21x95 glespanel 
- invändigt skikt 
 

Villa Roos 
- EMRAHUS 
- 2009? 
- Enfamiljshus 
- 2 våningar 

Parallelltak 
- låglutande pulpettak 
- ventilerat vid takfot o nock 
- Masonitbalk H450  

- 30 Xeroflor 
- 10 Vegtech Vt-filt 
- underlagsfilt 
- 22 råspont 
- 45 luftspalt 
- Masonitbalk H450 
- 450 lösull 
- Diffusionsspärr 
- 45 reglar 
- 45 mineralull 
- 28x100 glesläkt 
- 13 gips 
 

Villa Westholm 
- Helena Westholm 
- 2007 
- Enfamiljshus 
- 2 våningar 

Parallelltak 
- sadeltak (27°) 
- ventilerat vid takfot 
- masonitbalkar 

- tegelpannor 
- läkt 
- 30 EPS 
- YAM 2500 
- 23 råspont 
- 50 luftspalt 
- 500 masonitbalk 
- 3,2 board 
- 450 lösull 
- 0,2 säkerhetsfolie  
- 45 reglar 
- 45 mineralull 
- 13 gips 
 

Västra hamnen 
- Stanley Bostäder AB 
- 2008 
- Flerbostadshus 
- 6 våningar 

Varmt tak 
- låglutande tak 
- oventilerat 
- lättmetallreglar 

- 2,5 SEP 4000 
- 2,5 YEP 2500 
- 360-420 cellglas 
- 300 lättmetallreglar 
- 300 mineralull 
- 55 ljudbygel 
- 28 gips 
 

Öjersjö 
- HSB 
- 2009? 
- Villor/parhus 
- 2 våningar 

Kallt tak 
- sadeltak (34°) 
- ventilerat vid takfot 
- takstolar 

- papp 
- råspont 
- takstol 
- kallvind 
- 450 lösull 
- 0,2 plastfolie 
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- 28x70 glespanel 
- 13 gips 
 

Östra 
Tjuvsundsberget 
- Sotenäsbostäder AB 
- 2009 
- Flerbostadshus 
- 2 våningar 

Parallelltak 
- låglutande pulpettak 
- ventilerat vid takfot o nock 
- 57x500 Kertobalk 

- papptäcknig 
- 20 stenull 
- 2 underlagspapp 
- 22 råspont 
- 57x500 Kertobalk 
- 45 luftspalt 
- 3,2 hårdboard 
- 455 lösull 
- 0,2 ångspärr 
- 95 reglar 
- 95 mineralull 
- 28x70 glespanel 
- 13 gips 
 

 
 
I tabellen nedan presenteras danska passivhusprojekt kortfattat med taktyp och ingående material 
i den ordning de kommer utifrån och in. 
 

Projekt 
- Byggherre 
- Hustyp 
- Antal våningar 

Taktyp 
- Takform 
- Ventilation 
- Bärning 

Material 
- Utifrån och in 

   

Jordan + Steenberg 
(28) 
- Saint Gobain Isover  
- Enfamiljshus 
- 1 våning 

Parallelltak 
- låglutande sadeltak 
- ventilerat vid takfot 
- takbalkar 

- takpapp 
- underlagstak 
- 80 luftspalt 
- takbalkar 
- 390 mineralull 
- Vario Duplex ångspärr 
- 45 reglar 
- 45 mineralull 
- 13 gips 
 

Kuben (37) 
- Kuben Byg A/S 
- Enfamiljshus 
- 1 våning 

Parallelltak 
- flackt tak 
- ventilerat vid anslutning mot 
fasad 
- Kerto I-balkar 400x58 

- takpapp 
- 15 kryssfanér 
- luftspalt 
- reglar 
- 120 mineralull + reglar 
- 400x58 Kerto I-balk 
- 400 mineralull 
- Vario Duplex ångspärr 
- glespanel 
- undertak 
 

Hassing huset (39) 
- Bjerg Arkitekter A/S 
- Enfamiljshus 

Parallelltak 
- låglutande tak 
- ventilerat vid anslutning mot 

- papp 
- isolering m. lutning 
- underlagspapp 
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- 1 våning fasad? 
- I-balkar 89x360 

- 15 spont 
- 45 reglar + spont 
- I-balkar 89x360 
- 360 mineralull 
- ångspärr 
- 45 reglar + mineralull 
- innertak 
 

Thyholm (12) 
- Thyholm Murer A/S 
- Enfamiljshus 
- 1 våning 

Parallelltak/kallt tak 
- sadeltak 
- ventilerat vid takfot samt intill 
nock 
- träreglar 

- tegelpannor 
- läkt 
- papp- Icopal 
- 25 mm spont (gran) 
- 215 träregel 
- kallvind/65 luftspalt 
- 250 stenull 
- ångspärr 
- 50 reglar 
- 50 stenull 
- 22 mm glespanel 
- 13 gips 
 

Villa Vision (49) 
- Villa Vision A/S 
- Enfamiljshus 
- 2 våningar 

Parallelltak 
- flackt tak 
- ventilerat vid anslutning mot 
fasad? 
- 350 takbalkar 

- takpapp 
- kryssfanér 
- 75 luftspalt 
- 350 takbalkar 
- 300 mineralull 
- 0,2 PE-folie 
- 150 reglar 
- 150 mineralull 
- 19x100 glespanel 
- 2x 13 gips 
 

C.F. Møller (41) 
- C.F. Møller A/S 
- Enfamiljshus 
- 1 våning 

Varmt tak 
- låglutande tak 
- oventilerat 
- TRP-plåt 

- takpapp 
- 400 isolering 
- ångspärr 
- 160 TRP-plåt 
- glespanel 
- gips 
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Bilaga 4 – synpunkter från produktion/entreprenörer 
 
I denna bilaga presenteras utlåtanden från sju personer som varit med vid projekt där isolering 
lagts ovanpå råsponten i olika takkonstruktioner. Utlåtandena har sammanfattats och ändrats en 
aning för att göra det tydligare och enklare för läsaren. En beskrivning av takuppbyggnaden (i 
enlighet med bilaga 2) för samtliga projekt ges också. 
 

 
Projekt:  Brogården. 
Entreprenör:  Björn Jorlöv, Skanska Sverige AB. Telefonintervju 2009-04-16. 
Utförande: En stödkant av plywood byggdes upp ovan råsponten vid takfoten 

som mineralullsboarden fick vila mot. Boarden skruvades därefter 
fast i råsponten med träskruv. Papptäckning enligt Icopals 
anvisningar. 

Utlåtande: En fullt normal taklösning utan några konstigheter. Fungerar precis 
som med industritak och dessutom finns inga bra alternativ för att 
undvika risk för kondens till följd av nattutstrålning. Åtminstone inte 
då man har ytskikt bestående av endast papp eller takduk. Inga 
problem borde uppstå vid tjockare isoleringstjocklekar heller, Icopal 
använder sådana lösningar och lämnar 10 års garanti. 

Kostnad:  Inga uppgifter. 
 
 

Frillesås 
- Eksta Bostads AB 
- 2006 
- Flerbostadshus 
- 2 våningar 

Taktyp: 
- kallt tak 
- sadeltak (23o) 
- ventilerat vid 3 
gavelventiler 
- bärning: takstol 

Uppbyggnad utifrån och 
in: 
- takpannor 
- läkt 
- Mataki Halotex Rs10 
- 70 EPS 
- 22 råspont 
- takstol 

Uppbyggnad 
forts.: 
- kallvind 
- 500 mineralull 
- 2 x 0,2 PE-folie 
- 28x70 glespanel 
- 13 gips 
 

 
Projekt:  Frillesås. 
Entreprenör:  Lars-Åke Åkesson, Sätila Bygg. Telefonintervju 2009-04-08. 
Utförande: Cellplasten lades ovanpå råsponten och skruvades fast med Essve 

Cutters 116146 ø6,0 x 120,0 i samband med att ströläkten fästes. 
Mataki Halotex-membranet lades därefter ut och skruvades fast i 
samband med att bärläkten fästes. 

Utlåtande: Arbetsmässigt var det inte märkligt, men vid blåst var det lite 
besvärligt med cellplasten. En viss prisskillnad märktes då 
membranet var väldigt dyrt. Det vore intressant att senare utvärdera 
taket med tanke på den grova tjockleken på cellplasten. 

Brogården 
- Alingsåshem 
- 2009 
- Flerbostadshus 
- Ombyggnad 

Kallt tak 
- sadeltak 
- ventilerat vid 
takfot 
- bärning: 
uppstolpad takstol 
på btg-bjälklag 

Uppbyggnad utifrån och 
in: 
- takpapp 
- min.ull 
- råspont 
- takstol 

Uppbyggnad 
forts.: 
- kallvind 
- min.ull,  
- btg-bjälklag 
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Kostnad: Med en faktor om ca. 0,05 och en timkostnad på minst 350 kr 
hamnar kostnaden på ca. 20-25 kr/m2 exklusive moms för läggning 
av cellplasten. Därtill kommer en materialkostnad och totalt landar 
det troligen på ca. 50-60 kr/m2 exklusive moms för läggning och 
material. 

 
 

 
Projekt: Hertings/Vita hästen. 
Entreprenör Anders Ericsson, Peterson & Hansson Bygg AB. Telefonintervju 

2009-04-16.  
Utförande: 20 mm mineralullsboard placerades direkt ovanpå TRP-plåt. Ovanpå 

boarden lades en papp som skruvades fast med plåtskruv genom 
boarden till TRP-plåten. Överlappande papp klistrades fast till 
underliggande papp. 

Utlåtande: Normalt förfarande och inga problem eller svårigheter med läggning 
av boarden. Problem kan tänkas uppstå då man kommer upp i 
tjocklekar på 70-100 mm, eftersom infästningen ev. kan tänkas börja 
glida. Inga förslag eller lösningar på bra infästningar vid dessa 
tjocklekar (70-100 mm) kan ges på rak arm. 

Kostnad: Kostnaden beror i stor utsträckning på takets lutning samt vad man 
väljer för lösning på ytskiktet (utanför cellplasten). Skillnaden i 
kostnad för cellplast och mineralull torde vara mycket liten. En 
mycket grovt uppskattad kostnad för läggning av isolering är 40 
kr/m2 exklusive moms. I detta pris inkluderas således inte infästning 
av isolering samt kostnaden för isolering. 

 
 

 
Projekt  Lindås Park. 
Entreprenör:  Birger Lindgren, PEAB. Telefonintervju 2009-04-15. 
Utförande: Cellplasten lades ut på underlagstaket av papp och fästes i råsponten 

samtidigt som ströläkten spikades fast. 

Hertings/Vita hästen 
- FABO 
- 2006 
- Flerbostadshus 
- 8 våningar 

Taktyp: 
- parallelltak 
- låglutande 
- oventilerad 
luftspalt 
- bärning: lättreglar 
ovanpå btg-blk 

Uppbyggnad utifrån och 
in: 
- taktäckning av papp 
- 20 stenull 
- 20 TRP-plåt 
- ovent. luftspalt 

Uppbyggnad 
forts.: 
- lättbalkar 
- 600 lösull 
- PE-folie 
- betong-blk 
 

Lindås Park 
- Egnahemsbolaget 
- 2001 
- Radhus 
- 2 våningar 

Taktyp 
- parallelltak 
- sadeltak (27o) 
- ventilerat vid nock 
och takfot? 
- bärning: 
Masonitbalk HI500 

Uppbyggnad utifrån och 
in: 
- taktegel 
- läkt 
- 30 cellplast 
- YAM 2500 
- 22 råspont 
- 50 luftspalt 

Uppbyggnad 
forts.: 
- Masonitbalk 
HI500 
- 450 mineralull 
- 2x 0,2 PE-folie 
- 45 reglar 
- 45 mineralull 
- 13 gips 
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Utlåtande: Inga problem upplevdes vid läggning av cellplasten, den var ”bara att 
lägga upp”. Inga konstigheter med lösningen i sig, bara en ny typ av 
lösning. Skruvning av ströläkten sågs som en onödig och dyr lösning. 
Problem kan möjligen uppstå om man går upp i tjocklekar på 70-100 
mm, åtminstone då man använder takpannor som är relativt tunga 
och kan orsaka glidning. 

Kostnad: Merkostnaden för att lägga cellplasten var marginell. En faktor på ca. 
0,04 och en timkostnad på 430 – 440 kr/h resulterar i en maxkostnad 
av 20 kr/m2 exklusive moms för själva läggningen. Därtill kommer 
kostnaden för materialet. 

 
 

 
Projekt:  Pumpkällehagen. 
Entreprenör:  Hilldor Hilmarsson, Olofsson Bygg. Telefonintervju 2009-04-05. 
Utförande: Råsponten täcktes med papp och vid takfoten byggdes en stödkant 

om 39 mm (18 mm plywood + 21 mm plywood) som hängrännor 
fästes i. Mot pappen klistrades ett lager med cellplast om 40 mm som 
vid takfoten vilade mot stödkanten. En s.k. ”Baudermatta” lades ut 
ovanpå cellplasten och skruvades med träskruv genom cellplasten 
och ned i råsponten. Täckbrickor användes vid skruvning genom 
Baudermattan för att försäkra sig om att det blev tätt. Som ytskikt 
valdes bandtäckning med plåt.  

Utlåtande: Inga problem upplevdes vid läggning av cellplasten. Viss kritik 
uppkom i samband med att regnvatten kom in mellan cellplasten och 
den underliggande pappen. Denna fukt byggdes in, men pappen ska 
vara tät, varför det inte borde uppstå några problem. Ett problem var 
att hitta ett vettigt lim för att fästa cellplasten, men med hjälp av 
Cisco fann de ett som passade. Med tidens gång borde fukten 
avdunsta. 

Kostnad:  Inga uppgifter om kostnader på rak arm. 
 
 

Villa Westholm 
- Helena Westholm 
- 2007 
- Enfamiljshus 
- 2 våningar 

Taktyp 
- parallelltak 
- sadeltak (27o) 
- ventilerat vid 
takfot 
- bärning: 
masonitbalkar 

Uppbyggnad, utifrån och 
in: 
- tegelpannor 
- läkt 
- 30 EPS 
- YAM 2500 
- 23 råspont 
- 50 luftspalt 

Uppbyggnad 
forts.: 
- 3,2 board 
- 450 lösull 
- 0,2 säkerhetsfolie  
- 45 reglar 
- 45 mineralull 
- 13 gips 

Pumpkällehagen 
-Viskaforshem 
-2007 
-Villor 
-1 våning 

Parallelltak 
- pulpettak 
- ventilerat vid nock 
och takfot 
- takbalkar 

Uppbyggnad utifrån och 
in: 
- Rheinzinkplåt 
- Bauder strukturmatta 
- 40 EPS 
- Underlagspapp 
- 22 råspont 
- 40 luftspalt 
- 400 Kertbalkar 

Uppbyggnad 
forts.: 
- 355 lösull 
- 9 byggplywood 
- plastfolie 
- 145 mineralull 
- 28x70 glespanel 
- 13 gips 
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- 500 masonitbalk 

 
Projekt:  Villa Westholm. 
Entreprenör:  Lasse Roddar. Telefonintervju 2009-04-06. 
Utförande: Motfalsade cellplastskivor om 30 mm lades ut ovanpå råsponten som 

i sin tur var täckt med papp. Cellplasten fästades mekaniskt med spik. 
Därefter lades ströläkten ut som spikades fast genom cellplasten ned 
till råsponten. Vid mögelstopp karvades hål i cellplasten för tillåta 
ventilation. För övrigt var HI-balkarna mycket bra att arbeta med. 

Utlåtande: Inga problem upplevdes vid läggning av cellplasten. Problem kan 
tänkas uppstå då man går upp i tjocklekar om 70-100 mm till följd av 
det ökade avståndet mellan råspont och ströläkt. Otätheter mellan 
papp och råspont kan vara ett problem. En lösning är att skruva fast 
cellplasten snett för att undvika glidning.  

Kostnad: Kostnaden för att lägga cellplasten borde ligga i intervallet 10-20 
kr/m2 exklusive moms. 

 
 

 
Projekt:  Östra Tjuvsundsberget. 
Entreprenör:  Krister Bohlin, Bohlins Entreprenad AB. Telefonintervju  

2009-04-06. 
Utförande: Stenullsboarden om 20 mm fästades tillsammans med ovanliggande 

papp i råsponten med träskruv.  
Utlåtande: Inga konstigheter upplevdes alls. Mineralullsboarden är tillräckligt 

formstabil för att inte deformeras då man går på den. 
Kostnad: Uppskattningsvis 10-15 kr/m2 för läggning och ytterligare ca. 40 

kr/m2 för materialet. Dessa kostnader är exklusive moms och 
inkluderar inte heller kostnader för infästningar. 

 
 
 
  

Östra Tjuvsundsberget 
- Sotenäsbostäder AB 
- 2009 
- Flerbostadshus 
- 2 våningar 

Taktyp: 
- parallelltak 
- låglutande 
pulpettak 
- ventilerat vid 
takfot och nock 
- bärning: 57x500 
Kertobalk 

Uppbyggnad utifrån och 
in: 
- papptäcknig 
- 20 stenull 
- 2 underlagspapp 
- 22 råspont 
- 57x500 Kertobalk 
- 45 luftspalt 
- 3,2 hårdboard 

Uppbyggnad 
forts.: 
- 455 lösull 
- 0,2 ångspärr 
- 95 reglar 
- 95 mineralull 
- 28x70 glespanel 
- 13 gips 
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Bilaga 5 – synpunkter på brandsäkerhet 
 
Nedan redovisas synpunkter på taklösningens brandtekniska egenskaper. De tillfrågade är främst 
brandkonsulter, men också personer som arbetar på företag som säljer och tillverkar cellplast. 
Intervjuerna är delvis sammanfattade och vissa ändringar har gjorts avseende språket för att 
förtydliga svaren för läsaren. Några av svaren kan te sig kortfattade, vilket kan bero på att endast 
de svar som har varit relevanta med avseende på brand har tagits med och övriga delar av 
samtalet har slopats. Nedan visas även en bild på taklösningen så som den blev beskriven för de 
tillfrågade vid den första rundfrågningen. Vid den andra rundfrågningen hade isoleringen tagits 
bort från den del av taket som sticker ut utanför fasadlivet.  
 

 
 
Bilden ovan illustrerar den yttertakslösning så som den blev beskriven för de tillfrågade. Vid den andra 
rundfrågningen hade isoleringen tagits bort från den del av taket som sticker ut utanför fasadlivet. 
 
Brandskyddslaget. Telefonintervju 5/5 2009. 

Bygger man med den här typen av taklösning på villor i glesbygder borde det inte vara några 
större problem. Lösningen ska vara godkänd om man använder obrännbart ytskikt. Det är viktigt 
att tänka till vid utformningen av takfoten; vid brand genom fönster är det lätt att flammor når 
takfoten. Cellplasten får inte heller droppa ned vid utrymningsvägar eller vid balkonger vid brand. 
Flygbrand ska också beaktas. Se till att takpappen som används uppfyller kravet BROOF (t2). 
Taklösningen utgör ingen större skillnad för de krav som ställs enligt Br1 eller Br2. Det är viktigt 
att beakta räddningstjänstens insatser och hur de kan påverkas av den valda taklösningen. 
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Per Anders Olsson, brandkonsult, Säkerhetspartner. Telefonintervju 8/5 2009. 

Det är inte alltid lämpligt att använda sig av cellplast i takkonstruktioner. Cellplast i byggnadsdelar 
och däribland takkonstruktioner är ett mycket aktuellt ämne. Förutom faror med att cellplasten i 
sig kan brinna bör man tänka på att det vid brand avges miljöfarliga gaser från cellplasten. 
Bjälklag mellan lägenhet och vind ska vara avskiljande i 60 minuter, vissa avsteg får dock göras, 
men isoleringen måste vara obrännbar. Takstolar enligt Br2 skall klara 30 minuters 
brandmotstånd enligt praxis. Ett problem är lägenhetsskiljande väggar som går upp på vinden 
och som ska ansluta mot yttertaket; här måste man se till att yttertaket har en godkänd (BROOF) 
takpapp och sedan bör man se över cellplasten som ligger precis där väggen ansluter. Antingen 
får man då klä in den med en minerit- eller gipsskiva alternativt byta ut den mot en stenullsremsa 
om 600 mm. Räddningstjänsten får problem vid bränder med cellplast eftersom materialet 
brinner mycket bra och orsakar stor skada. Om man har brännbart underlag, vilket är fallet med 
cellplastlösningen, måste man ha obrännbar taktäckning, t.ex. takpannor. Vid radhuslängor måste 
det finnas olika brandceller, vilket kan bli problematiskt med cellplastlösningen. En gråzon 
generellt är takfotsutformningen. Att öka på tjockleken på råsponten för att få bättre 
brandmotstånd fungerar så till vida att det tar längre tid för branden att brinna igenom, men 
samtidigt blir det mer material som kan brinna. Något man kan titta på är industritaken som 
består av TRP-plåtar med cellplast och sedan stenullsskivor som fungerar som obrännbara skikt. 
Kolla upp produkterna och om de innehåller brandhämmande medel. Var miljökritisk och tänk 
igenom alla eventuella utsläpp som cellplastlösningen för med sig. Inga standardlösningar finns 
för cellplast ur brandsynpunkt, ofta uppfylls ytskiktets kriterier, men inbyggd cellplast kan ge 
stora problem. Det är större risk för totalskada om man ser till erfarenheterna av cellplast i 
konstruktioner hittills. Enligt BBR är konstruktionen godkänd så länge den uppfyller kravet på 
flygbrand och ytskikt. 
 
Uppföljning med Per-Anders Olsson 25/6 2009 

Angående flamskyddet i nederkant av cellplasten verkar lösningen med träregeln ge ett något 
robustare brandmotstånd, men tester med den perforerade stålregeln har givit bra resultat. Ett 
problem med stålregeln är att den leder värme bra, vilket inte är bra vid fallet med cellplast. Det 
första flamstoppet som är längst ner vid takfoten är det som man borde arbeta mest med, 
eftersom det är här branden kan ta sig in till cellplasten. Spontant känns en lösning med 
mineralull på den nedersta delen av taket som ett bättre alternativ. Då slipper man bränder som 
tar sig upp genom luftspalten och som kryper igenom de perforerade hålen i stålprofilen eller 
mellan distanserna under träregeln. Inga konkreta tester finns för det beskrivna fallet, men en 
lösning med mineralull känns bättre ur brandsynpunkt.  
 
Fredrik Alvarsson, säljare, Sundolitt. Telefonintervju 26/5 2009. 

Cellplast är precis som vilka brännbara material som helst, t.ex. trä, men det brinner lite mer.  
 
Henrik Melin, teknikansvarig, Sundolitt. Telefonintervju 26/5 2009. 

All cellplast är brandfarlig. Vid radhus brukar man lösa isoleringsfrågan med andra material än 
cellplast. Används cellplast måste den kläs in. Om man ovanpå råsponten lägger stenull de 
nedersta 600 mm (vid takfoten) borde det räcka för att kunna säkra takfoten ur brandsynpunkt. 
Villor är en helt annan sak, här gäller lägre krav än för radhus och flerbostadshus. Om jag ska 
vara lite självkritisk borde man inte använda cellplast till radhus. För Sundolitt utgör småhus och 
villor en mycket liten marknad, eftersom det blir svårt att lösa ekonomiskt då cellplasten måste 
kläs in eller kompenseras med andra produkter. På Sundolitt har vi inga standardlösningar med 
cellplast ovan råspont, brandtekniker brukar ibland gå in och lösa sådana problem, men vanligen 
med stenull eller glasull. 
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David Forsander, brandkonsult, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. E-postkonversation 
6/5 2009. 

Låter som en lömsk takvariant ur brandhänseende, dock säkerligen positiv ur ett flertal andra 
aspekter - ekonomi, produktion, isoleringsförmåga m.m.. Det finns en uppenbar risk för 
brandspridning via fönster och in mellan takpannorna. Beroende på flera andra förutsättningar 
såsom t.ex. taklutning föreställer jag mig därefter ett förlopp som går fort eller mycket fort med 
en omfattande avbrinning av taket med ett "takdropp" av brinnande smält cellplast ner på altaner, 
hängrännor av plast och ner på carportar, eventuellt också på räddningspersonal. Att taket sedan 
är gemensamt över en radhusbebyggelse med flera bostäder är vad som hamnar i konflikt med 
BBR-kraven. En villa är mindre kontroversiell, eftersom takpannorna står emot en "flygbrand" 
från en annan byggnad som ju BBR kräver. Jag skulle uttrycka lösningen som ”Olämplig, men 
möjligen inte olaglig" för en villa som någon en gång myntade.  
 
Erik Grahn, brandkonsult, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. E-postkonversation 6/5 
2009. 

Formellt skulle vissa kunna hävda att det rör sig om en obrännbar taktäckning då takpannorna är 
obrännbara. Därmed skulle kraven på taktäckning som ställs med hänsyn till brandspridning 
mellan byggnader vara uppfyllda. Grundläggande med cellplast även om tillverkarna gärna 
förminskar problemet är att det brinner jättemycket och jättebra om det antänds, då det är en 
expanderad plast. Den största risken med lösningen som föreslås är att en brand som via 
utomhusbrand eller lågor genom fönster och som får tag i takkonstruktionen kommer få snabb 
spridning och "bränna av" hela taket. Risken i radhusområden då är ju att man utan särskilda 
åtgärder får en takbrand i alla grannlägenheter som riskerar att sprida sig ner till de andra 
lägenheterna. För villor är problemet mycket mindre. Det generella problemet med cellplast är att 
om du får fyr på det så blir det stora skador. Brand kan t.ex. uppstå om du utför något slags hett 
arbete på taket, exempelvis en genomföring av en imkanal. Hade jag varit fastighetsägare hade jag 
av den anledningen varit mycket restriktiv mot cellplast och framförallt icke "inbakad" cellplast. 
Sammanfattningsvis så skulle en sådan här konstruktion kunna ge upphov till tvister bland de 
lärde huruvida den uppfyllde BBR eller ej. Dock ett mindre problem för en villa.  

Uppföljning med Erik Grahn 4/6 2009. 

Här ser jag inte cellplasten som ett brandtekniskt problem med tanke på att den är 
skyddad/inbakad. För villor borde det inte vara några problem alls. För radhus borde det inte 
heller vara några problem om de lägenhetsskiljande väggarna ansluter upp till råspont och en 
stenullsskiva ersätter cellplasten ovanför de lägenhetsskiljande väggarna. Lämpligt breddmått på 
stenullen är 600 mm. Hänger vinden ihop ovanför flera lägenheter med lättbjälklag upp (en 
riskkonstruktion oavsett taklösning) hade jag ansett att takfoten också skulle behöva kläs på 
undersidan med en mineritskiva för att kunna hävdas klara EI30 och hindra flammor från 
underliggande fönster att bli en vindsbrand. 
 
Jan Gustafsson, brandkonsult, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. E-postkonversation 
6/5 2009. 

Här kommer ett tillägg till Erik Grahns svar: Jag kan väl bara säga att jag också delar uppfattning 
med Erik Grahn. När väl cellplast brinner så gör den det ordentligt. Jag vet också att det är ett 
hett ämne just nu. Det diskuteras lite här och var ute i verkligheten. Även om vi kan tycka att en 
villaskada inte är så stor så att det kan motivera lite "sämre brandkrav", så är dock branden en 
katastrof för den familj som drabbas. En obehaglig överraskning om de inte är medvetna om det 
val de gjort av konstruktion och vilka konsekvenser den kan få.  
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Emmanuele Patti, konsult, Fire Tech. E-postkonversation 6/5 2009. 

Den här typen av frågor arbetar vi inte arbetar med i någon större utsträckning, men spontant 
känns det tveksamt att cellplasten är så exponerad mot flygbränder. Cellplasten borden rimligtvis 
vara av PIR-typ i så fall. Det finns ju en klass som tidigare hette klass T. Den reglerar hur en 
brand som ”landar” på ett tak får och inte får spridas i konstruktionen. 
 
Katja Cedergren, brandkonsult, CLC AB. E-postkonversation 6/5 2009. 

En mycket spännande frågeställning. Tyvärr måste jag erkänna att jag inte har jobbat så mycket 
med just takkonstruktioner och känner mig därför osäker. Jag kan dock snabbt nämna att just 
isolering med cellplast är en väldigt aktuell fråga då byggföretagen verkar uppskatta materialet 
medan både brandkonsulter, räddningstjänsten samt försäkringsbolag är mer fundersamma över 
konsekvenser vid brand. 
 
Rolf Larsson, brandkonsult, CLC AB. Telefonintervju 26/5 2009. 

Det står inte särskit tydligt i några normer om vad som är tillåtet eller inte för takkonstruktioner. 
Man pratar mest om krav på ytskikt, såsom takpannor. Vad som finns i taket är ett stort svart 
mörker. En exponerad underkant av cellplasten vid takfoten är en möjlig väg för flammor från ett 
underliggande fönster att tända eld på cellplasten. Kommer brand inifrån taket måste det först 
brinna igenom råsponten och då är det i stort sett redan för sent. Om vi pratar radhus är det 
viktigt att lösa problemet med hur man avskiljer utrymmen för brandspridning. Brandväggar går 
sällan upp förbi råsponten och ett alternativ är att man istället för cellplasten lägger stenull om 
600 mm åt varje håll där brandväggen ansluter och på så vis får man en mera genomgående 
brandvägg. Det gäller att minimera brandspridning, åtminstone om man ser till det som står i 
BBR om brand. Det är mycket svårt att få stopp på en brand under takpannor. (Angående 
utformning vid takfoten är ett tips att kolla upp olika brand- eller flamstopp hos Trätek, de har 
stålvinklar som är perforerade och som anses kunna vara ”brandsäkra”). Givetvis är det bättre 
med stenull om man kan få det till samma kostnad som cellplasten samt att övriga nyttor är 
desamma. Jag tycker att om man bara ser till att skydda cellplasten där den är blottad borde det 
inte vara något problem alls, undantaget för tak som sträcker sig över flera fastigheter. 
 
Torbjörn Österling, brandkonsult, Briab. Telefonintervju 27/5 2009. 

Den här lösningen är en vedertagen metod i Tyskland. Det finns många produkter i Tyskland 
som är anpassade för den här typen av lösning, exempelvis med urfräsningar i cellplasten för att 
läkt enklare ska kunna fästas. Det ska inte vara några problem för småhus, metoden är i dessa fall 
helt okej. Den lömska biten är takfoten; här kan man t.ex. ha en ordentlig träregel som cellplasten 
vilar emot och som kan hindra flammor mot att slå upp och antända alternativt används en remsa 
med stenull längst ner vid takfoten. När det gäller radhus borde den här lösningen inte heller vara 
något problem, så länge inte cellplasten är fullt exponerad. Likadant gäller för flerbostadshus 
under förutsättning att vindsbjälklaget är av betong. En lösning där cellplasten inte går hela vägen 
ned utan bara till den punkt där taksprånget börjar borde vara en förbättring gentemot att gå hela 
vägen ned med cellplasten, åtminstone ur brandsynpunkt. Något som också borde ägnas lite 
omtanke är att inga öppningar finns längst ner vid takfoten så att fåglar kan bygga bon eller att 
löv och annat skräp blir liggandes och förstör det estetiska intrycket. Det borde finnas en hel del 
information i produktbroschyrer från den tyska marknaden, dock använder de ofta 
flamskyddsbehandlad EPS. I Sverige har vi tagit beslut på att inte använda flamskyddsmedel 
(brom) i cellplast.  
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