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Förord 

Examensarbetet är skriven inom ramen för Civilingenjörsutbildningen i 

Samhällsbyggnad, 270 hp, vid Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) i Stockholm. 

Initiativet till arbetet togs av min handledare och examinator Folke Björk och Tord af 

Klintberg från avdelningen för byggnadsteknik. 

Ursprungligen skulle arbetet utföras hos Ikator i Västerhaninge, men under studiens 

gång fick arbetet flyttas till laboratoriet vid byggnadsteknik på KTH. Arbetet har gett 

mig en insikt i experimentella studier men även en större förståelse för vikten av att 

bygga fuktsäkert. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Folke Björk, Tord af Klintberg och övriga 

anställda på byggvetenskap som varit till stor hjälp under arbetets gång. 

 

Stockholm 2011-02-22 

 

Diana Paunović 
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SAMMANFATTNING 

För ett sunt inomhusklimat och en god energieffektivitet görs byggnader idag täta 

vilket är troligtvis anledningen till att fuktskadorna ökat sedan 1960-talet. 

En undersökning som gjordes mellan år 2008 och 2010 visade att 26 procent av 

110 000 besiktigade villor hade fuktrelaterade skador eller brister som senare kunde 

visa sig vara skadande. Utifrån detta innebär det att ett av fyra badrum ligger i 

riskzonen för en fuktskada. Ca 2 procent av villorna hade redan en pågående 

vattenskada. Det är här problemen dyker upp. Ett hus eller en byggnad som utsätts för 

en vattenskada måste kunna torka ut innan renoveringen påbörjas. Detta innebär att 

drabbade områden måste rivas ut och tillåtas att torka ut. Själva uttorkningstiden tar tid 

och kostar mycket pengar, samtidigt som de skapar olägenheter för de boende. Det är 

här som Spaltmetoden kommer in i bilden. Tanken med metoden är att kunna dränera 

och torka ut fukten efter en vattenskada utan att behöva utföra någon form av 

omfattande renovering. Spaltmetoden är ett såkallat ”förlåtande”- system, d.v.s. att i 

händelse av en skada blir konsekvenserna inte stora.  

Spaltmetoden innebär att en luftspalt skapas i väggar, tak och golv, där en värmekabel 

i spalten värmer upp luften och skapar en luftrörelse. Syftet är att skapa en så kallad 

skorstensverkan i spalten som med hjälp av luftrörelsen suger ut den fuktiga luften via 

en öppning i taket. 

Målet med arbetet var att undersöka om det var nödvändigt att ha en värmekabel i 

spalten och att undersöka hur uttorkningsmönstret såg ut i ett fuktskadat badrumsgolv 

samt risken för mikrobiell tillväxt. 

Det blev en uttorkning av fukten i golvet även utan värmekabeln, men trots detta kan 

risken för mikrobiell tillväxt vara större då tecken på tillväxt upptäcktes vid en av 

studierna utan värmekabel.  Eftersom uttorkningstiden med och utan värmekabel 

skilde sig med ca 7 dagar kan den här tiden vara avgörande för mikrobiell tillväxt, 

därför rekommenderas att en värmekabel används i spalten för att få en fortare 

uttorkning och minimera risken för mögel. 

Spaltmetoden är ganska lätt att tillämpa i t.ex. småhus med lätta träregelkonstruktioner 

då de bara behövs mindre dimensioner på regelverkan för att skapa spalten i väggar 

och golv. Metoden är även tillämpningsbar i flerbostadshus med betongstomme om 

man använder sig av rum-i-rum principen. När det gäller renoveringar av befintliga 

badrum, så är metoden lättare att tillämpa med hjälp av prefabricerade element. 
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ABSTRACT 

Buildings today are built to maintain a healthy indoor environment and an efficient 

energy usage which is probably why damages caused by dampness has increased since 

the 1960’s. 

A study between year 2008 and 2010 showed that 26 percent of the 110 000 examined 

houses had damages and flaws caused by dampness that could prove to be harmful 

later on. This means that one out of four bathrooms risk the chance to develop 

damages by dampness. Approximately 2 percent of the houses had already developed 

water damages. It is here where the problems appear. A house or a building that is 

damaged by water of dampness need time to dry out before any renovation can take 

place. This means that damaged parts must be removed and allowed to dry out, this 

takes a long time to do and the costs are high and at the same time it can cause 

inconvenience to the residents. Here is where the Air Gap Method enters the picture. 

The meaning with the method is to drain and dry out the moisture without the need to 

perform a larger renovation. The Air Gap Method is a so called “forgiving”-system 

that is if water damages occur the consequences will be small. 

The Air Gap method means that an air gap is created in the walls, ceiling and the floor 

where a heating cable in the gap heats up the air and creates an air movement. The 

point is to create a stack effect in the gap that with the help of the air movement 

transports the damp air through an opening by the ceiling. 

The aim of this thesis is to examine if it’s necessary with the heating cable in the air 

gap and if there is a specific drying out pattern of the water damaged bathroom floor. 

The possibility of mould growth will also be examined. 

The study showed that the damped floor did dry out even without a heating cable, but 

as one of the studies showed signs of mould growth it is shown that the risk for mould 

growth is higher without a heating cable. There was a seven days difference in the 

drying out time between the studies with and without the heating cable; this difference 

can be decisive for mould growth which is why the heating cable is recommended. 

The Air Gap method is quite easy to apply in houses with light frame constructions 

simply by using a smaller dimension on the studs to create the air gap in the floor and 

walls. The method can also be applied in apartment buildings with a concrete frame by 

using the room-in- room principal. When renovating existing bathrooms it’s easier to 

use prefabricated elements to create the air gap in the floor and walls. 
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1. INLEDNING 
 

1.1.  Bakgrund 

Ungefär fyra av tio fuktskador som anmäls idag sker i badrum, vilket inte är 

förvånande då badrummet är de rum där vatten och ånga är som vanligast[1]. Totalt 

kostar fuktskadorna samhället nära 5 miljarder årligen dvs. ca 96 miljoner i veckan! 

[2]. För ett sunt inomhusklimat och en god energieffektivitet görs byggnader idag täta. 

Detta är troligtvis anledningen till att fuktskador och andelen ”sjuka hus” har ökat 

kraftigt i Sverige sedan 1960-talet. [3]. 

Sjuka hus är ett internationellt problem fast är som störst i Amerika. Ett sjukt hus 

definieras som en byggnad som framkallar någon form av besvär hos de som vistas i 

byggnaden. Det är ganska oklart vad som kan klassas som exakta symptom till följd av 

sjuka hus men några vanliga symptom kan vara; onaturlig trötthet, huvudvärk, 

allergier, astma och illamående. Orsaken till problemen är troligtvis dålig ventilation i 

kombination med att byggnadsmaterial och inredning avger stora mängder av kemiska 

ämnen i inomhusluften. Men även fukt har visat sig vara en viktig faktor då man funnit 

att många sjuka hus har någon form av fuktskada[3]. Fuktskador som inte upptäcks i 

tid kan bilda mögel vilket har visat sig ha en tydlig koppling till bl.a. allergier och 

astma[3]. 

Under åren 2008-2010 utfördes en undersökning av Anticimex där det visades att 26 

procent av de 110 000 besiktigade villorna hade fuktrelaterade skador eller brister som 

senare kunde visa sig vara skadande för villorna. Detta innebär att ett av fyra badrum 

ligger i riskzonen för en fuktskada. Av de totalt besiktigade villorna hade 2 procent av 

dessa redan en pågående vattenskada [4]. Det är här problemen dyker upp. Ett hus eller 

en byggnad som utsätts för en vattenskada måste kunna torka ut. Detta innebär att 

drabbade områden måste rivas ut och tillåtas att torka ut. Själva uttorkningstiden tar tid 

och kostar mycket pengar, samtidigt som de skapar olägenheter för de boende[1]. Det 

är här som Spaltmetoden kommer in i bilden. Tanken med metoden är att kunna 

dränera och torka ut fukten efter en vattenskada utan att behöva utföra någon form av 

omfattande renovering[5]. Spaltmetoden är ett såkallat ”förlåtande”- system, d.v.s. att i 

händelse av en skada blir konsekvenserna inte stora.  

1.2. Syfte 

Syftet är att undersöka om Spaltmetoden är en metod att rekommendera vid 

nybyggnation eller vid renoveringar av befintliga våtutrymmen gällande tid och 

funktion. Speciellt kommer det undersökas ifall det är nödvändigt med värmekabeln i 

spalten för att kunna få en relativ snabb och jämn uttorkning. Det kommer också göras 
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observationer om det finns risk för mögelutveckling då värmekabeln både är igång och 

avstängd. 

1.3.  Avgränsningar 

Arbetet gäller tillämpning av Spaltmetoden i badrum där uttorkningsmöjligheterna för 

ett fuktskadat golv undersöks. Laboratorieförsök har utförts i ett rum bestående av lätta 

regelväggskonstruktioner och golv med dimensioner som representerar ett normalstort 

badrum. Två mätningar av respektive metod (med och utan värmekabel) genomfördes. 

1.4.  Metodik 

1.4.1. Experimentellt arbete i fullskala 

En stor del av studien består av experimentellt arbete i laboratorium. Försöken utförs i 

ett rum i fullskala för att representera ett normalstort badrum. Rummet byggs i en 

klimatkammare för skapa liknande förhållande vid de olika mätningarna. 

1.4.2. Undersökning av förvaltarens behov 

Ett besök i ett område där pågående renoveringar av badrum i flerbostadshus utfördes. 

Förvaltaren har i samråd med Tord af Klintberg (som ligger bakom Spaltmetoden) och 

ett företag, som specialiserat sig på badrumsrenoveringar med prefabricerade element, 

valt att testa Spaltmetoden då den är enkel att tillämpa i prefabricerade badrum. 

Tanken är att metoden ska hålla renoveringskostnaderna nere vid en framtida 

fuktskada. 

1.4.3. Arbetsgång 

Efter inledande samtal med handledare ställdes några preliminära frågeställningar upp 

samt syftet och målet med arbetet. Tanken var att det experimentella arbetet skulle 

utföras i fuktskadade badrum som genomgick renoveringar med Spaltmetoden. Det 

visade sig dock finnas meningsskillnader mellan förvaltare och badrumsentreprenaden 

så projektet lades tillfälligt på is. Därför togs beslutet att det experimentella arbetet 

skulle flyttas till laboratoriet vid Byggvetenskap på KTH istället. Detta ledde till att 

några av de preliminära frågeställningarna fick revideras. Konstruktionslösningar och 

materialspecifikation för det experimentella rummet togs fram varefter material 

inhandlades och rummet byggdes upp. 

Fuktskadan i det fullskaliga rummet simuleras med hjälp av vattenindränkta 

wettexdukar fördelade vid olika punkter över golvet. Dagligen mättes och 

registrerades fuktkvoten vid varje punkt med en hydrometer. Två olika försök 

utfördes, ett med värmekabeln igång och ett utan. Den här mätmetoden utformades i 

samråd med handledaren och testades först i mindre skala. 
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Resultaten från mätningarna sammanställdes, analyserades och jämfördes sedan med 

resultat från tidigare studier. Utifrån detta kunde en slutsats formuleras. 

 

1.4.4. Litteratursökning 

Material som undersöks utgörs av böcker, rapporter, forskningsavhandlingar, 

publicerade artiklar, broschyrer samt internetkällor. Källor som är tryckta/publicerade 

från 2000 och framåt kommer i första hand användas. Fokusen kommer ligga kring 

fukt och mögelskador i våtutrymmen. 
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2. FUKT 

Den största boven vid byggnadsskador är fukt. En hög fukthalt i ett byggnadsmaterial 

kan leda till lägre hållfasthet och försämrad beständighet. Träprodukter kan t.ex. vid 

höga fuktkvoter börja ruttna och vid fuktvariationer ge upphov till fuktrörelser (sväller 

då den är fuktig och krymper vid uttorkning), detta leder i sin tur till sprickbildning 

men kan även bidra till andra skador i närliggande byggnadsdelar. [3]. 

I badrum kommer den allvarligaste fuktkällan ifrån läckage av installationer men även 

från fuktproduktion t.ex. vid duschning eller tvätt. Fukten kan även ta sig in utifrån 

och om tätskiktet i väggen inte fungerar t.ex. när byggnadens fasad blöts upp av bl.a. 

slagregn finns de risk att fukten diffunderar (vandrar in) och stannar kvar inuti 

väggen[3]. 

Förutom fukt som tar sig in i byggnaden eller läcker ifrån installationer finns det även 

inbyggd fukt, såkallad byggfukt. Byggfukt är den fukt som efter en byggnadsdels 

färdigställande måste avges för att materialet ska komma i fuktjämvikt med sin 

omgivning[3]. 

 

2.1. Fukt och byggnadsmaterial 

2.1.1. Trä 

Träets huvudsakliga uppbyggnad består av cellulosa, hemicellulosa och lignin. Dessa 

delar består i sin tur av molekyler som har en stor förmåga att binda vattenmolekyler 

genom vätebindning. Detta gör trä till ett material som binder fukt mest hydroskopiskt 

i jämförelse med oorganiska material. Den här typen av vattenabsorption innebär att 

vattenmolekylerna tränger in i materialets molekylstruktur och ökar i volym. 

Hemicellulosan i träet står för den största möjligheten att ta till sig fukt hygroskopiskt, 

men även ligninet och den amorfa cellulosan klarar av att absorbera vattenånga. [3]. 

Träets fuktbetingade rörelse är 

anisotropa vilket innebär att 

volymen kan förändras i alla 

riktningar. Totalt har träet tre 

riktningar, radiell, tangiell och 

fiberriktningen (se figur 1). Den 

största uttorkningshastigheten i träet 

sker i fiberriktningen vilket beror på 

att cellhålrummen ligger i den här 
Figur 1. Huvudriktningarna i trä 

 

 

Figur 1 Huvudriktningarna i trä 
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riktningen och deras diameter är ganska stor. Minsta uttorkningshastigheten sker 

vinkelrätt mot fiberriktningen eftersom fukten där måste lämna cellväggarna via 

diffusion[3]. 

Trä kan även ta till sig fukt kapillärt fast den här typen av uppsugning är enbart av 

betydelse vid väldigt höga relativa fuktigheter. Den kapillära uppsugningen av vatten i 

trä är dubbelt så stor i radiell riktning jämfört med den tangiella men är störst i 

fiberriktning (20 gånger större). Därför är det oerhört viktigt att se till att ändträet är 

impregnerat och skyddat[3]. 

Faktorer som är avgörande vid nedbrytning av trä är temperatur, fuktinnehåll och 

tillgång till syre. Temperatur och syre är villkor som alltid är uppfyllda i byggnader, 

fuktinnehållet däremot uppfylls t.ex. genom byggnadstekniska brister. Källan till 

fukten kan vara, dålig ventilation av fuktiga utrymmen, kvarvarande byggfukt, 

kondens på plastfoliet i väggar m.m. Träets egenskaper som t.ex. hållfasthet, 

deformation och värmeledningsförmåga försämras om fuktkvoten i träet stiger över 

fibermättnadspunkten(ca 30 %), detta kan t.ex. ske om flytande vatten sugs in i 

materialet kapillärt. [3]. 

Vid golvbeläggning av t.ex. parkett eller trägolv är det viktigt att byggfukt eller fukt 

som uppkommit efter en vattenskada hinner torka ut. Anledningen är att porösa 

material som t.ex.trä har en tendens att svälla upp vid uppfuktning för att sedan 

krympa vid uttorkning. Skulle träets svällning däremot förhindras vid uppfuktning kan 

det uppstå tryckspänningar i träet och anslutande konstruktioner. I vissa fall kan detta 

leda till att närliggande byggnadsdelar flyttar på sig. [3]. 

För att veta hur hög fuktbelastningen kan vara på en byggnadsdel innan det blir risk 

för skador finns några kritiska fukttillstånd uppställda. Nedan följer de kriterier som 

gäller för trä: 

   Ingen risk måttlig risk stor risk [RF %] 

Rötangrepp: <75  75-95  >95 

(äkta hussvamp) 

Mögelangrepp: <70  70-85  >85 

Värdena tar dock ingen hänsyn till temperaturen med tanke på att mögelangrepp ökar 

ju högre temperaturen är. Detta är anledningen till att risken för angrepp är högre på 

sommaren om RF är hög tillskillnad från t.ex. en RF på 90 % i ett material på vintern, 

på grund av den låga temperaturen. Tabellen tar inte heller någon hänsyn till hur lång 

tid materialet är utsatt för den höga fuktnivån, risken för angrepp ökar ju längre tid 

materialet exponeras för fukt[3]. 
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Vanliga angrepp på trä är svampar och bakterier. Några exempel är mögelsvampar, 

blånadssvampar och äkta hussvamp. Mögelsvampar bryter inte ner fibrerna i träet utan 

är mest en synlig och ytlig skada. Däremot sprider svampen sporer i luften som anses 

vara allergiframkallande. Även dålig lukt kan förekomma från mögelsvampar vilket 

kan skapa vissa olägenheter för personer som vistas i närheten. Blånadssvampen kan 

växa i träet men bryter inte heller ner fibrerna. Svampens sporer bildar mycel som är 

källan till den blåaktiga missfärgningen på träet som fås vid den här typen av angrepp. 

Äkta hussvamp är den viktigaste och farligaste rötsvampen där mycelerna bildar 

strängar som gör att svampen kan sprida sig över långa avstånd. För att angreppet ska 

utvecklas krävs en hög fuktkvot där den mest gynnsamma fuktkvoten är ca 30 % d.v.s. 

fibermättnadspunkten. Även om det angripna träet skulle torka ut något fortsätter 

svampen att växa. Detta beror på att svampen själv skapar den vatten den behöver för 

att växa vid nedbrytningen av träet. Den lägsta fuktkvoten vid vilken svampen 

fortfarande kan växa vid är 17 %. Det är främst cellulosan i träet som tar till skada vid 

hussvamp angrepp, där det är enzymet i svampen som klyver cellulosamolekylerna i 

fiberväggarna. Detta leder till att träet krymper, blir missfärgad och spricker. Bland 

bakterierna är aktinomyceterna vanliga, det är nämligen dessa som orsakar den unkna 

”källarlukten” som oftast påträffas i såkallade ”mögelhus”[3]. 

2.1.2. Betong 

Betong i sig är ganska tåligt mot vatten däremot kan betong ge upphov till 

fuktbetingade rörelser. Betong krymper i samband med uttorkning, vilket kan leda till 

sprickbildningar. Fuktas betongen ner igen sväller den[3]. Detta kan påverka 

golvbeläggningen som ligger ovanpå. Exempelvis; om kakelplattor läggs på betongen 

skulle plattorna börja spricka eller lossna helt då de endast klarar av små 

deformationer om betongen skulle krympa alternativt svälla. [3]. Det är även viktigt att 

se till att ett kapillärbrytande skikt används mellan betongen och golvbeläggningen då 

kvarvarande fukt i betongen kan sugas upp i golvbeläggningen, speciellt om 

beläggningarna är av trä. 

Något som däremot påverkar betong är om vatten i materialets porer fryser till is vilket 

leder till att stora spänningar bildas i betongen som kan leda till allvarliga skador. Det 

här fenomenet kallas för frostsprängning[3]. 

 

2.1.3. Keramiska byggnadsmaterial 

Keramiska byggnadsmaterial som t.ex. kakel- och klinkerplattor, är 

momentanelastiska d.v.s. saknar i stort sett krympning och plastiska deformationer. De 

är även volymbeständiga som innebär att de har små temperatur- och fuktbetingade 

deformationer[3]. Materialen är också beständiga mot all form av biologiskt och 
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kemisk angrepp och är därför lämpliga att använda i utrymmen med hög 

fuktbelastning. Hänsyn bör dock tas till fogmaterialet som oftast används i samband 

med klinker eller kakelplattor eftersom denna kan angripas av mögel. Kakelplattor i 

sig är ganska vattenresistenta, men p.g.a. att fogmassa mellan plattorna är 

kapillärsugande krävs någon form av tätskikt bakom i utrymmen med hög 

fuktbelastning. 

 

2.1.4. Skivmaterial 

Några vanliga skivmaterial som används idag är träfiberskivor, MDF-board, 

spånskivor och gipsskivor. Det karakteristiska för skivorna som huvudsakligen består 

av trä är att skivornas svällnings- och krympningsrörelser vid varierande fuktkvot 

främst sker i tjockleksriktningen d.v.s. vinkelrätt mot fiberriktningen(skivans plan). 

För gipsskivor är de fuktbetingade rörelserna obetydliga vid normala variationer i den 

omgivande luftens fuktighet, vid fuktvariationer är längdändringen i skivan liten, 

maximalt 0,04 %. För användning i våtutrymmen finns våtrumsgipsskivor, dessa är 

hydrofoberade [3]. 

Ytskiktet på gipsskivorna som utgörs av papp bör inte blötas upp om risken för mögel 

tillväxt ska undvikas, det är därför viktigt att skivorna inte utsätts för vatten eller lagras 

längre tid utomhus. [3].Träfiber-, MDF- och spånskivorna bör inte heller utsättas för 

mycket fukt, speciellt inte under en lång tid för att undvika utveckling av mögel och 

rötangrepp. 

 

2.2. Fuktskador 

Våra badrum idag belastas mycket mer p.g.a. att våra hygienvanor har förändrats. Vi 

har nämligen gått från att bada badkar någon gång i veckan till att duscha dagligen. 

Badkaren i badrummen bytts ofta ut mot en dusch vid renovering vilket gör att 

vattenbelastningen på väggen ökar. Den här belastningen kan göra så att fuktskador 

uppstår då den ursprungliga väggen är byggd för bad och inte duschning.[6] 

Fuktskador är en dyr affär, inte bara för försäkringsbolagen utan även för ägaren. En 

fuktskada kostar försäkringsbolagen mellan 20 000- 30 000kr (efter självrisk och 

åldersavdrag). Badrummen är de område där risken för fuktskador är som störst. För 

husägaren kan den totala kostnaden för en badrumsrenovering ligga mellan 50 000- 

150 000 kr, inklusive en eventuell ersättning från försäkringsbolaget. Ersättningen för 

en fuktskada betalas endast ut om badrummet utförts på ett fackmässigt korrekt sätt. 

Kostnaderna utöver renoveringen av fuktskadan, t.ex. om ägaren vill göra en 
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Fördelning av rapporterade vattenskador[7] 

förbättring eller passa på att modernisera badrummet, får ägaren själv stå för. Om vi nu 

tittar på de två procenten från Anticimex villabesiktningar som låg i riskzonen för 

vattenskada så skulle den totala kostnaden för renoveringen av dessa vara runt 3 

miljarder kronor[4].  

För att minimera risken för fuktskador är det är viktigt att se till att ha vattentäta skikt i 

både väggar och golv. Fuktskadorna i kaklade badrum visar sig oftast vara orsakade av 

sprickor i kakelväggarma och golvet. I kaklade badrumsväggar är det därför viktigt att 

det finns ett vattentätt skikt bakom kaklet för att undvika att fukten tränger in i väggen. 

Badrum med plastgolv och väggar brukar oftast klara sig bättre när det gäller 

fuktskador men även här kan en skada uppstå p.g.a. sprickor eller om plastmattan 

släppt från underlaget. Förutom skador i ytskikten kan fuktskadorna även uppstå vid 

golvbrunnen om denna är felmonterad eller om den rensas för sällan och gör det 

möjligt för vatten att samlas. En annan viktig aspekt är att ha en fungerande 

ventilationen så att vattenånga kan transporteras bort från badrummet[1]. 

Eftersom livslängden för ett badrum vanligtvis är mellan 15-20år kan det vara läge för 

en renovering efter denna tid med tanke på den höga vattenbelastningen i badrummen. 

Det kan finnas badrum som fortfarande är i bra skick efter 20 år och som kan ha en 

längre livslängd men det är ändå rimligt att fundera på att renovera efter 20 år för att 

minimera risken för allvarliga framtida fuktskador[4]. 

 

2.2.1. Fuktskador rapporterade av Vattenskadecentrum 

Vattenskadecentrum som drivs av bl.a. olika försäkringsbolag, Byggkeramikrådet och 

Golvbranschens Våtrumskontroll sammanställer årligen en rapport om fuktskador som 

upptäckts i villor, flerbostadshus och 

fritidshus. Rapporten från år 2009 innehåller 

besiktningar gjorda mellan 1 februari och 1 

april samt 1 oktober till 1 december och 

omfattar byggnader byggda från år 1930 fram 

till år 2009. Totalt var det 4375 vattenskador 

som rapporterades där 80 % av dem kom från 

villor. Att skadorna i flerbostadshus är mindre 

kan bero på att självrisken i en 

fastighetsförsäkring är högre än i 

villaförsäkring och därför kanske inte 

mindre skador rapporteras in, utan åtgärdas direkt av fastighetsägaren. Tabell 1 visar 

fördelningen av vattenskadorna i olika utrymmen, där de flesta av skadorna 

rapporterades i badrummen. Andra utrymmen innebär t.ex. förråd eller bostadsrum[7].      
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Figur 

 

Figur 

 

 

 

 

 

 

Vanliga orsaker till fuktskador 

Fuktskadorna som rapporterades i de olika utrymmena kunde indelas i tre skadetyper 

av olika karaktär: 

 Skador orsakade av oväntad översvämning eller läckage från ledningssystem. 

 Skador orsakade av oväntad översvämning eller läckage från installerad 

utrustning som t.ex. disk- eller tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl eller frys. 

 Skador orsakade av läckage genom tätskikten i badrum, tvättstugor eller andra 

utrymmen som är försedda med golvbrunn[7]. 

Fördelningen av skadetyperna presenteras i figur 2. 

Den största källan bakom vattenskador är ledningssystemen och det främst är skador 

från avloppen och ledningarna för kallvatten som är orsaken. Skadeorsaken i 

ledningssystemen beror främst på korrosion, där en större andel sker i ledningar som är 

30 år eller äldre[7]. 

I skadegruppen utrustningar orsakas 

vattenskadorna av bl.a. kyl/frys, disk- 

och tvättmaskiner, varmvattenberedare 

m.m. Diskmaskinen är den utrustning 

som ligger bakom en stor del av 

skadorna i köken där problemet oftast 

är anslutningarna. Skador från kyl och 

frys har ökat med ca 5% sedan år 

2002, anledningen kan vara att 

användning av kyl och frys med 

vattenanslutning har ökat de senaste 

åren[7]. 

Den näst största källan till vattenskador är tätskikten i våtutrymmen. Tätskiktets 

funktion är förhindra fukt och vatten att tränga in till det underliggande materialet i 

väggar och golv. Största andelen av skador kommer från tätskikten i golven bestående 

Utrymme Antal Procent   

Kök 
 

1124 
 

26   

Bad/dusch 1639 
 

37   

Tvättstuga 284 
 

7   

WC 
 

233 
 

5   

Annat   1095   25   

Totalt   4375   100   

Tabell 1 Fördelningen av vattenskadorna i olika utrymmen[7] 

Figur 2 Fördelningen av vattenskador i olika 

skadegrupper[7] 
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av trådsvetsad plastmatta där det är anslutningen mellan golvbrunnen och mattan som 

är orsaken. Men även golv av keramiskt material med vattenbaserade tätskikt under 

visade tecken på vattenskador. I väggar är det oftast vattenbaserade tätskikt bakom 

kakel som ligger bakom vattenskadorna[7]. 

 

2.2.2. Fuktskador rapporterade av Anticimex 

Anticimex rapport från januari år 2011 omfattar 110 000 besiktigade badrum i villor. 

Resultaten från besiktningarna delades in i fyra grupper med anmärkningar på 

golvbrunnar, väggar, golv och 

övrigt. Allra flest anmärkningar 

fick golvbrunnarna i badrummen, 

där anmärkningarna främst 

omfattade brunnar av gjutjärn(se 

figur 3). Gjutjärnsbrunnar är inte 

speciellt vanliga idag, brunnen i 

sig är inte en dålig konstruktion, 

men de gjutjärnsbrunnar som 

finns kvar idag är gamla och 

rostiga vilket leder till att det blir 

springor mellan brunnen och 

tätskiktet som kan leda till fuktskador. Många anmärkningar hittades även på 

klämringen i golvbrunnen, vars funktion är att hålla tätt mellan tätskiktet och 

golvbrunnen[4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelningen av anmärkningar i badrum[4] 

 

Fördelningen av anmärkningar i badrum 

Figur 3 Visar vad anmärkningarna på golvbrunn beror på[4] 

 

Figur Visar vad anmärkningarna på golvbrunn beror på 
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Väggarna i badrummen fick också många anmärkningar där det främst var gamla eller 

ej godkända ytskikt som var anledningen(se figur 4). Exempel på olämpliga ytskikt är 

t.ex. våtrumstapet eller träpanel. 

Men även badrum med blandade 

material på väggarna kan vara 

olämpliga, t.ex. väggar med 

kaklade partier och tapet eller 

målade ytor. Badrumsväggar 

beklädda med plastmattor fick 

också anmärkningar, men detta 

berodde mest på 

otillfredsställande tätning vid 

håltagningar genom mattan eller 

att skarvarna varit dåligt utförda 

och släppt underlaget[4]. 

I golven var det största problemet anslutningen mellan tätskiktet och golvbrunnen samt 

gamla och utslitna ytskikt[4]. 

 

2.2.3. Kaklade våtrumsväggar – en riskkonstruktion 

Den vanligaste ytskiktsbeläggningen i badrum idag är kakel- och klinkerplattor. Skulle 

däremot den kaklade väggen utföras på en yttervägg kan problem uppstå. En yttervägg 

har vanligtvis en plastfolie som fungerar som en fuktspärr inuti väggen. I badrum 

appliceras alltid ett tätskikt bakom kaklet då fogmassan mellan kaklet är 

kapillärsugande, detta innebär att en kaklad yttervägg förses med dubbla tätskikt. 

Problemet med den här konstruktionen är om tätskiktet ytterst i väggen är tätare, detta 

innebär att den mellanliggande skivan (vanligtvis gipsskiva) kommer att utsättas för 

fukt vid höga fuktbelastningar. En tidigare utförd studie år 2005 vid SP (Sveriges 

provnings- och forskningsinstitut) har undersökt hur fuktvärdena i den här typen av 

yttervägg varierar. Värdena berodde på vilket ånggenomgångsmotstånd tätskiktet hade 

samt om det förekom en plastfolie eller inte i väggkonstruktionen. Då 

ånggenomgångsmotståndet var lägre var risken för fuktskador större. [6]. 

 

I kakelbeklädda våtrumsväggar råder det speciella fuktförhållanden. Fästmassan som 

kaklet fästs med är alltid fuktig vid normal användning av duschutrymmet. Följande 

experiment som utfördes vid SP(2006) visar vad som händer om en kakelbeklädd vägg 

utsätts för vatten. Kakelplattorna monterades på olika glasskivor med olika 

rekommenderade fästmassor och fogades samman med fogmassa. Konstruktionen 

Figur 4 Visar vad anmärkningarna på vägg beror på[4] 

 

Figur Visar vad anmärkningarna på vägg beror på 
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tilläts att torka ut i ungefär två månader och belastades därefter med en vattenhinna på 

ca 5mm. Efter 2 minuter hade vattnet trängt genom fogmassan mellan plattorna och 

blivit synligt på baksidan genom glasskivan.(se bild 1) [6]. 

 

 
Bild 1 Vatteninträngning bakom kaklet efter två minuter[6]. 

 

Efter ca två dygn förekom det fritt vatten i fästmassan bakom hela den kaklade ytan. 

Fuktbelastningen avbröts därefter om konstruktionen tilläts att torkas i rumsluft med 

normal temperatur och relativ luftfuktighet. Efter en månads tid fanns det fortfarande 

fritt vatten i fästmassan, det krävdes en uttorkningstid på mer än sex månader för att 

resterande fritt vatten skulle torka ut. Anledningen till att fästmassan fuktas upp snabbt 

är p.g.a. att vattnet från fogmassan sugs in kapillärt. Fukten i fästmassan ska sedan 

diffundera ut mellan kakelplattorna vilket är anledningen till den långa 

uttorkningstiden då det är en långsam process. Utifrån detta kan man anta att den 

relativa fuktigheten i fästmassan bakom kaklet i stort sätt alltid är 100 % vid normal 

användning av våtutrymmet. Det går även att påstå att det finns risker för det 

bakomliggande tätskiktet att utsättas för fritt vatten, d.v.s. vattentryck. Fukten från 

fästmassan kommer därför att föras över till tätskiktet via diffusion. Hur stor den 

fuktbelastningen blir beror delvis på temperaturen då ånghalten i rummet bestäms av 

RF och temperatur. Den relativa fuktigheten som nämndes ovan kommer att vara 100 

% i fästmassan hela tiden, så ju högre temperaturen är ju större ånghalt blir det. Den 

höga ånghalten kommer sedan sträva efter att diffundera utåt mot ytterväggen där 

ånghalten är lägre vilket kan skapa fuktproblem inuti väggkonstruktionen. [6]. 

 

Byggfukt är som tidigare nämnt en fuktkälla när det gäller fuktskador. Badrumsväggar 

med kakel och t.ex. ett rollat tätskikt utsätts för byggfukt från två olika fuktkällor. 

Förutom vatteninnehållet i den rollade tätskiktet kommer även byggfukt ifrån 
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fästmassan bakom kakelplattorna. Fukten från fästmassan kommer därför att belasta 

tätskiktet som i sin tur ökar fuktigheten på underlaget(gipsskivan).  Hur mycket vatten 

som finns i tätskiktet kan variera men i flera fall kan det bli tillräckligt högt för att 

fukta upp den bakomliggande gipsskivan över den kritiska fukthalten. Om det även 

finns en plastfolie i väggen(som nämnts ovan) kan fuktbelastningen leda till mikrobiell 

tillväxt då folien förhindrar uttorkningen utåt. För att fukten ska kunna torka ut 

snabbare och att risken för mögel minimeras är det bättre med en konstruktion med 

endast en ångspärr, d.v.s. utan plastfoliet i en badrumsvägg med tätskikt [6].  
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3. MÖGELSVAMPAR 

Bakterier, mögel- och jästsvamp är exempel på mikroorganismer som normalt lever 

och frodas omkring oss. De här organismerna växer på material för att därefter frigöras 

till luften. Detta innebär att luften alltid innehåller en mängd mikroorganismer som vi 

inandas och lever med dagligen. Mängden organismer varierar bl.a. med årstiden och 

klimatet. Sporer från t.ex. mögelsvampar är något som alltid finns i luften men är som 

störst under sensommaren och tidigt höst. De här sporerna tillförs inomhusluften då 

utomhusluft tar sig in i byggnaden via ventilationen eller vid vädring. Sporerna från 

mögelsvampen lägger sig sedan på ytor, t.ex. byggnadsmaterial. Förekomsten av 

sporer i sig är inte farliga utan det krävs speciella förhållanden för att dessa ska växa 

och sprida sig och eventuellt producera mykotoxiner [8]. 

Det finns ett femtiotal olika mögelarter som är relevanta i fukt- och vattenskadade hus. 

Dessa arter har olika egenskaper och reagerar olika på stress, som t.ex. torka och 

konkurrens mellan andra mikroorganismer. Mögelsvampar som växer inomhus kan 

producera mykotoxiner till följd av den här stressen. Mykotoxiner är ämnen som är 

väldigt giftiga, de är bl.a. vävnadsförstörande samt cancer- och 

inflammationsframkallande[9]. Som nämnts ovan sprider sig sporer från 

mögelsvampar i luften. Den här spridningen innebär därför att personer som vistas i 

närheten eller möjligtvis sköter saneringen av mögelskadan kommer att inandas 

gifterna som kan ha producerats.  

 

3.1. Faktorer som är avgörande för mögel tillväxt 

Några grundläggande krav för att mögel ska kunna växa är tillgången till fukt, syre och 

en tillfredställande temperatur. Mängden fukt som behövs varierar mellan de olika 

arterna av mögelsvampar, där vissa kan växa vid låga fuktnivåer medan andra kräver 

en större mängd fukt[8]. D.v.s. för varje art och varje temperaturnivå finns det ett 

värde på minsta mängd fukt som måste finnas tillgänglig för att arten ska kunna växa. 

Detta kan beskrivas genom såkallade isopleter (se figur 5) som är artspecifika och 

olika beroende på näringstillgången[10]. I figur 5 går det för arten Aspergillus 

restrictus läsa av hur många dagar det tar för sporerna att utvecklas vid en specifik RF 

och temperatur(vänstra bilden). Den högra bilden visar hur mycelietrådarna växer vid 

motsvarande RF och temperatur. 
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Figur 5 Isopleter för mögelsvampen Aspergillus restrictus[10]. 

3.1.1. Tid- en viktig faktor 

Förutom mängden fukt är det även viktigt hur länge materialet exponerats för det 

kritiska fukttillståndet. Tillväxten hos svampar sker i olika faser, d.v.s. även under 

gynnsamma förhållanden finns det en latensperiod innan sporerna utvecklas. Skulle 

tillgången till fukt under den här perioden avbrytas kan risken för utveckling av 

mögelsvampar undvikas. Problemet är bara att det inte finns en exakt uppskattning om 

hur lång den här perioden är, den beror bl.a. på hur fuktigt materialet är[8]. 

Resultaten från en studie visade t.ex. att det kunde växa mögel på genomfuktade gips- 

och undertaksskivor inom en så kort tid som 48 timmar i en omgivande klimat under 

50 % RF, dock var inte temperaturen under studien angiven. Studien menar då att 

gränsen för hur länge ett material får vara genomblött är ca 2-3 dagar. Samtidigt visade 

studien att ett material som tillåtits att torka ut snabbt inte angripits av mögel, medan 

en långsammare uttorkning ledde till angrepp. Studien visar att om tillförseln av fukt 

avbryts och materialet torkas avstannar tillväxten av mögel. Men skulle materialet 

sedan fuktas upp återigen lär det inte krävas mycket fukt för angreppet att utvecklas 

igen. Detta visar att det är viktigt att skydda byggnadsmaterialen från fukt och smuts 

under byggtiden för att undvika att angreppen sker[8]. 

 

3.2. Mögelangrepp på byggnadsmaterial 

Som nämnt ovan krävs en tillgång på fukt för att mögel ska kunna angripa ett 

byggnadsmaterial. Lägsta nivån på mängden fukt som behövs för att ett material ska 

angripas av mögel kallas för kritiskt fukttillstånd och varierar för olika material.(se 
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tabell 2 nedan) Värdena i tabellen avser fukttillståndet i materialets ytskikt under en 

lång varaktighet i rumstemperatur[8]. 

Om materialet är smutsigt, t.ex. av jord eller damm, ökar detta materialets känslighet 

mot angrepp p.g.a. näringsinnehållet i smutsen. För sådana smutsiga material kan det 

kritiska fukttillståndet sänkas till 75-80% oavsett av vad fuktnivån var för det rena 

materialet[8]. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Skador i olika delar av en byggnad 

Mögelskador kan ske på olika delar av 

en byggnad, men inte alla angrepp 

påverkar inomhusmiljön negativt. En 

mögelskada på en husfasad kanske inte 

är estetiskt tilltalande men påverkan på 

inomhusmiljön är liten eller ingen alls. 

Däremot, ju längre in mögelskadan 

sitter i konstruktionen ju större risk blir 

det för att inomhusmiljön påverkas 

negativt. Lukter och gifter från 

utvecklade mögelsvampar inuti en 

konstruktion kan t.ex. transporteras in i 

byggnaden via otätheter i konstruktionen om det råder ett undertryck inomhus[8]. 

Det är främst cellulosainnehållande byggmaterial som t.ex. kartonggips som angrips av 

mögelsvamp, främst Stachybotrys chartarum, vid en fukt- eller vattenskada. Den här 

typen av mögelsvamp är vanligt förekommande som mögelangrepp på 

gipskonstruktioner i bl.a. våtutrymmen och enstegstätande träregelväggar. Till följd av 

fuktskador på byggnadsmaterial uppstår ofta nedbrytning av material, dålig lukt och 

påväxt av mikroorganismer som mögel. Det har också uppmärksammat att skadorna 

även kan förekomma redan i byggskedet eller innan själva garantitiden gått ut (dolda 

Tabell 2 Kritiska fukttillståndet för olika material[8] 

 

Tabell 

En spånskiva angripen av mögelsvampen  

Stachybotrys chartarum 

 

En spånskiva angripen av mögelsvampen  

Stachybotrys chartarum 
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fel garanti). Detta har lett till oförutsedda kostnader i projektet och har även skapat 

olägenheter för de boende [9]. 

 

3.3. Metoder för att upptäcka mögel i byggnader 

Nedan följer några vanliga metoder för att analysera förekomsten av mögel i 

byggnader: 

A. Bestämning och identifiering av angrepp genom direkt mikroskopering. 

Med genomskinlig tejp tas prover från delar av materialet. Proverna analyseras sedan i 

mikroskop. Detta är en relativt enkel och snabb metod som ger bra information om 

angreppet, tyvärr går det inte alltid att bestämma vilka arter det är som ingår i 

angreppet. Däremot går det att se vilken typ av mikroorganism det rör sig om[8]. 

B. Odling av angreppet 

Små prover av det angripna byggnadsmaterialet placeras på odlingsplattor med en 

näringsmedia där angreppet för möjlighet att gro och växa. Odlingen gör det möjligt 

att bestämma arten som växer på materialet, dock behövs minst en vecka innan 

hyferna växt till sig ordentligt[8]. 

C. Mätning av luftburna sporer 

Partiklar som frigörs till luften från mögelsvamparna utgörs av sporer och delar av 

hyfer. Med olika metoder går det att mäta mängden sporer i luften. Vanligaste 

metoden är att en viss mängd luft sugs över en platta mer näringsmedia. Näringsmediet 

på plattan gör det möjligt för sporerna och delar av hyferna att växa. Den här metoden 

underskattar dock mängden då det har visat sig att endast 1 % av det totala antalet 

sporer i luften är odlingsbara. Metoden är dock användbar till att upptäcka källor till 

mögel i inomhusluften[8]. 

3.4. Mögel och hälsa 

Inomhusmiljön i en byggnad är inte en naturlig miljö för mögel därför finns det risker 

att hälsan hos personer som vistas i byggnaden påverkas negativt. Det är känt att det 

finns ett samband mellan ohälsa och att vistas i fuktiga byggnader under en lång tid. 

Forskarna är dock inte helt säkra på vad det är i samband med en fuktskada som leder 

till ohälsan. Det är också osäkert vad det är hos mikroorganismerna som orsakar 

obehag hos människan. Påverkan varierar också mellan olika personer. Till exempel är 

barn och äldre mer känsliga för exponering av mögel, liksom personer med nedsatt 

immunförsvar [8]. 
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3.4.1. Mögellukt 

Det är vanligt med obehaglig lukt i fuktskadade byggnader, där mögellukt kan vara 

källan till en av dem. Mögellukt beskrivs ofta som att det luktar jordkällare, fukt eller 

sommarstuga. Den här lukten produceras av mikroorganismer som växer i byggnaden, 

där den vanligaste organismen som producerar lukten är aktinomyceter som är en typ 

av bakterie[8]. 

En nackdel med utvecklad mögellukt är att lukten kan finnas kvar även om 

mikroorganismen som producerar lukten dör ut. Lukten kan finnas kvar i materialet 

eller i möbler, kläder m.m. som har varit i närheten av det angripna materialet.  Även 

lukt från byggnadsmaterial i en konstruktion behöver inte betyda att materialet är 

angripet. Det kan ha suttit i närheten av ett annat material som varit angripet och 

producerat lukten [8]. 

3.4.2. Symptom som är associerade med exponering av mögel 

Allergi 

Inandning eller kontakt med sporer kan ge upphov till allergiska reaktioner. Detta 

orsakas av substanser(ofarliga i sig själva) som får immunförsvaret att reagera. 

Vanliga tecken på en allergisk reaktion är rinnande näsa, kliande ögon, hosta m.m. 

Personer som är känsliga för mögel kan utveckla astma om de exponeras för mögel[8]. 

Irritation 

Det karaktäristiska för irritationssymptom är att de upphör relativt snabbt när man 

lämnar miljön där symptomen uppkommer. Några vanliga irritationssymptom är olika 

typer av slemhinneirritationer som nästäppa och irriterade ögon. Dessa kan likna 

allergiska reaktioner men orsakas inte av immunförsvaret. Även huvudvärk och 

extrem trötthet kopplas ibland till mögel i inomhusmiljön[8]. 

Toxiska(giftiga) effekter 

Vissa mögelsvampar, till exempel Stachybotrys chartarum, kan bilda ämnen som är 

bundna till partiklar (sporer och delar av hyfer) och som är giftiga. Dessa ämnen kallas 

mykotoxiner [8]. Som nämnt tidigare är mykotoxiner väldigt giftiga och kan ge 

upphov till allvarliga sjukdomar då de bl.a. är vävnadsförstörande samt cancer- och 

inflammationsframkallande [9]. 

 

3.5. Sanering av mögelskador 

Med finansiering av Skanska AB och Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsfond(SBUF) utförde IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Lunds 

Universitet en undersökning kring saneringsmetoder av mögelskador [9]. Bakgrunden 
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till undersökningen är att det finns få data som visar hur effektiva de olika 

saneringsmetoderna vid sanering av mögelskadade byggnadsmaterial är. 

Undersökningens syfte är att studera hur de olika saneringsmetoderna fungerar med 

avseende på avdödning av mögel samt reducering av mykotoxiner [9]. 

3.5.1. Utförda saneringsmetoder 

Saneringsmetoderna som studeras kan delas in i fem olika grupper: oxiderande medel 

(ozon och Penetrox-S), borpreparat (Boracol och Vitalprotect), värme (ånga, 

värmepistol och eld), Klorin(Natriumhypoklorit) och Alg & MögelBORT 

Proffs(BioKleen, ammonium-kloridbaserad mögeltvätt). Dessa metoder testades på 

30cm
2
 kartonggips och furusplint som sedan infekterades med två olika mögelarter. De 

två olika mögelarter som odlades fram på gips- och furusplintbitar var av art S. 

chartarum och A. versicolor. Eftersom det är fastställt av DTU att S.chartarum 

producerar makrocykliska trikotecener(satratoxin G och H) samt trikodermol och A. 

versicolor producerar sterigmatocystin, kommer den kemiska analysen(toxinanalys) 

därför att utföras för bl.a. dessa mögelgifter. Efter att bitarna infekterats analyserades 

de först mikrobiologiskt och kemiskt, detta fungerade som en negativ kontroll i studien 

och betecknas som provtagning 1. Därefter odlades mögelarterna upp på 

MEA(maltextraktagar) där 

mögelsporerna skördades och 

överfördes i vattenlösning. Lösningen 

sprejades över materialet och 

hängdes upp i en fuktkammare vid 95 

% relativ fuktighet till dess att de var 

övertäckta med mögel. 

Materialproverna studerades återigen 

mikrobiologiskt och kemiskt varav 

två av proverna användes som en 

positiv kontroll och betecknades som 

provtagning 2[9]. 

Resterande prover behandlades med utvalda saneringsmetoder och medel enligt 

tillverkarens anvisningar. Ett av dessa prover tilläts att enbart torka, men behandlades i 

övrigt på samma sätt som övriga. Efter att proverna behandlats med respektive 

medel/metod lät man dem torka/verka i 24 timmar innan en ny analys 

gjordes(provtagning 3). Därefter förvarandes de behandlade proverna torrt i 

rumstemperatur i 6 veckor för att illustrera verkliga förhållanden efter en fukt-

/vattenskada. Återigen gjordes en analys av proverna (provtagning 4) varpå proverna 

hängdes upp i fuktkammaren igen i 6 veckor i 95 % RF. Proverna analyserades sedan 

en sista gång mikrobiologiskt och kemiskt efter 6 veckor.(provtagning 5)[9]. 

Odling på agarplattor[8] 

 

Odling på agarplattor[8] 
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3.5.2. Resultat från studien 

Innan någon form av behandling kunde man med mikroskopering upptäcka täckande 

påväxt av Strachybotrys sp. på gipsskivorna och Aspergillus sp. på furusplinten. Efter 

behandling med olika medel/metoder sågs en skillnad i påväxten på ett synligt plan. 

Under torktiden sågs ingen större skillnad mikroskopiskt, men efter återuppfuktning 

ökade påväxten väldigt snabbt. Utöver de mögelarter som odlats på materialen 

återfanns även andra mögelsvampar.(se tabell 3)[9]. 

Odlingen av proverna på MEA resulterade i mögeltillväxt för samtliga fall. Många 

prover innehöll någon typ av mögelart som spridit sig på agarplattorna. Observera att 

odlingen i sig inte ger ett kvantitativt mått på hur mycket mögel som finns på 

materialet då det inte tar hänsyn till död mögelbiomassa, som även det kan innehålla 

gifter. Dock kan odlingen på MEA ge en möjlighet att studera överlevnad och 

tillväxten för de undersökta mögelarterna som finns kvar i materialet efter behandling. 

Odlingen kan på detta sätt påvisa hur de olika behandlingsmetoderna dödat 

mögelsvampen[9]. 

Tabell 3. Visar påväxt av mykoflora på furusplinten efter genomgånget experiment (i de olika 

stadier). Mängden mögelförekomst bedömdes som (-) ingen, (+) liten, (++) medelstor och (+++) stor  

Toxinanalysen visa att toxinproduktionen i den positiva kontrollen ökade över tiden 

för samtliga gifter i båda materialen. I gipspappen producerades höga mängder av alla 

toxiner vid provtagning 1, avtog något vid provtagning 2 men ökade riktigt mycket vid 

provtagning 3, för trikodermol över 140 gånger. Vid provtagning 4 minskade mängden 

satratoxiner medan mängden trikodermol och verrukarol ökade. I furusplintprovet 

ökade sterigmatocystin mängden mellan provtagning 1 till 2 och höll sig därefter 
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konstant. Toxinhalterna i alla gipspappsprover som senare sanerades följde samma 

mönster efter provtagning 1, störst vid produktionen av verrukarol, följt av 

trikodermol[9]. 

Sammanfattningsvis var det ingen av de testade saneringsmetoderna som kunde 

eliminera livskraftig mögelväxt på de olika byggnadsmaterialen. I ett fall (med Alg & 

MögelBORT Proffs) neutraliserades den mögelart som materialet ursprungligen 

infekterats med, men återkolonisering med nya mögelarter förhindrades inte under 

gynnsamma förhållanden[9]. 

Gruppen som innefattade värme som saneringsmetod (med ånga, värmepistol och eld) 

minskade inte mängden toxin i gipsskivan utan ökade den snarare. Gipsskivor 

behandlade med oxiderande medel minskade mängden av visa toxiner marginellt 

medan de ökade för andra. Detsamma kunde konstateras för borpreparaten. Ett av 

borpreparaten(Vitalprotect) var det enda medlet som verkade kunna eliminera 

satratoxinet i gipsskivan. Alg & MögelBORT Proffs minskade mängden av samtliga 

toxiner medan Klorin istället ökade mängden toxiner[9]. 

Alg & MögelBORT Proffs var de enda medlet som minskade halten av alla typer av 

toxiner i gipsskivan och neutraliserade svampen S. chartarum. I furusplinten minskade 

mängden toxin efter flera behandlingar av Pentrox-S, borpreparaten, Klorin, Alg & 

MögelBORT Proffs samt efter torkning. Även då metoderna var mer effektiva på 

furusplinten( alt. mot A. versicolor) eliminerade dock inget saneringsmedel toxinerna 

helt från det skadade byggnadsmaterialet[9]. 

Sammanfattningen av mängdskillnaden av varje mykotoxin återfinns i tabell 4. 

Tabell 4. Mängdskillnaden av varje mykotoxin mellan (pt1) och (pt4). SATG= satratoxin G, SATH= 

satratoxin H, TRID= trikodermol, VER= Verrukarol, STRG= sterigmatocystin[9]. 
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4. SPALTMETODEN- en bakgrund 

På 1970-talet började det komma andra byggnadsmaterial på marknaden som har lett 

till att vi bygger mycket tätare hus för att bl.a. hålla uppvärmningskostnaderna låga. I 

samband med detta började också fuktskadorna att öka. Året 2004 startades ett 

fuktskadeprojekt där sju kriterier formulerades för en teknisk lösning på problemet. 

Den tekniska lösningen kallades för Spaltmetoden och skulle: 

1. vara aktivt ventilerande 

2. vara dränerande, vatten inuti konstruktionen ska ha en väg ut 

3. utgå från vanliga byggmetoder 

4. vara kostnadseffektiv 

5. avslöja om en läcka uppstått på ett tidigt stadium 

6. vara överskådlig och pedagogisk  

7. lämna bostadens yttre skal opåverkad (hålla uppvärmningskostnaderna låga)[11]. 

Den patenterade Spaltmetoden bygger på att det finns en spalt i väggar, golv och tak 

där luften får utrymme att röra sig fritt. Skillnaden mellan Spaltmetoden och andra 

metoder som t.ex. Rum-i-rum metoden är att den är dränerande och att det finns en 

värmekabel som ligger i spalten längsmed väggen intill golvet. Med hjälp av 

värmekabel skapas en temperaturskillnad mellan luften i spalten och luften i rummet, 

vilket leder till en ökad konvektion (luftrörelse) i spalten.  Den här luftrörelsen är 

viktig vid uttorkning av fuktskador då större temperaturskillnad ger en större 

luftrörelse och den fuktiga luften kan transporteras bort snabbare[5].  

4.1. Utförda undersökningar i tidigare studier av Spaltmetoden 

Då det här arbetet behandlar Spaltmetoden kommer här en ganska grundlig 

genomgång av tidigare utförda studier. 

I sin avhandling presenterar Tord af Klintberg tre undersökningar där han använt sig 

av Spaltmetoden. Den första (1)  var att undersöka uttorkningen av ett fuktskadat golv 

samt mögeltillväxten, i den andra (2) mättes luftflödet och temperaturen i spalten och 

den sista (3) undersökningen (som fortfarande pågår) tittar på relationen mellan 

uttorkningen och luftflödet[5]. 

4.1.1. Konstruktion 

Den grundläggande konstruktionen för Spaltmetoden är att spaltsystemet är utformat 

så att spalter i golv och väggar är sammankopplade och att båda har luftintag 

respektive luftuttag i hörnen mellan golv och vägg samt vägg och tak. Luften som 

ventileras i spalten är vanlig inomhusluft som sugs in via luftintaget och sätts i rörelse 
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med hjälp av värmekabeln[5]. Utförandet av Spaltmetoden varierar beroende på 

anslutningen mellan väggar och golv. Nedan följer två exempel på utformningen. 

Väggar/golv parallella med golvbjälklagen (innerväggar) 

En mindre dimension än de stående reglarna används till bottensyllen, toppsyllen och 

isolering för att skapa spalt i väggen. För att förhindra att mineralullen faller tillbaka in 

i spalten används cellplastblock. Luftspalten i väggen leder till ett luftuttag vid taket 

där luften med hjälp av skorstensverkan sugs ut ur spalten. I golvet lämnas ett 

utrymme under bottensyllen öppen och även här används en mindre dimension på 

isolering för att få till en vertikal spalt. Se ritning 1 nedan[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väggar/golv rätvinkliga mot golvbjälklagen (Bärande mellanvägg) 

Den här konstruktionen har en större dimension på de stående reglarna, men även här 

används en dimension mindre på syllar och isolering för att bilda en spalt. Utförandet 

Ritning 1 Utförande av Spaltmetoden i en innervägg 

 

Figur 
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är för övrigt densamma som för innerväggar. I golvet skiljer sig konstruktionen lite då 

golvbjälklagen vilar på mellanväggen och ytterväggen. En mindre dimension på 

isoleringen i golvet ger en vertikal spalt både under och över isoleringen. Se ritning 2 

nedan. Punkten 17 visar mätpunkter för studie ett (1) som består av två par skruvar[5]. 

 

4.1.2. Utförande av studierna 

Studie 1 

Studie 1 utförs i en laboratorisk lägenhet som är 24m
2
 och är indelat i ett 

”badrum”(6m
2
) och ett ”sovrum” (18m

2
). Golvet, innerväggen och den bärande 

mellanväggen är 

utformade enligt figur 

x som nämns ovan. 

Själva lägenheten står 

på 1,2m höga stolpar 

som går det möjligt att 

komma åt golvet 

underifrån. I vardera 

rum borras ett hål till 

inlopp för vatten. 98 

mätpunkter(som utgörs 

av skruvar, se ritning 2 

punkt 17) är fästa i 

glespanelen i golvet. 

(se figur 6)[5]. 

 

Figur 6 Fördelningen av mätpunkterna i lägenhetens golv[5] 

 

 

Figur 

 

Ritning 2 Utförande av Spaltmetoden i en bärande mellanvägg 

 

Figur 
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Fyra experiment utförs i laboratorielägenheten, där 120 liter vatten hälls ut i golvet i 

varje experiment, 60 liter i varje inlopp. Under experimenten gång uppskattades den 

mängd vatten som dränerats bort samt den kvarvarande mängden vatten som torkar ut 

vid varje mätpunkt i golvet. Förhållandena i lägenheten under experimenten beskrivs i 

tabell 1 nedan. Efter varje experiment togs också prover med tejp från glespanelen i 

golvet och gipsskivorna(taket under golvet) bredvid mätskruvarna. Proverna skickades 

sedan till ett laboratorium för att undersökas ifall någon mögelart utvecklats under 

experimentets gång[5]. 

Tabell 5 Förhållanden för experiment 1.1-1.4[5]. 

Experiment  1.1              1.2                         1.3                 1.4 

Värmekablar                 2st=18,2 W/m         1st=9,1 W/m         1st 9 1   m              

Medeltemperatur 19,7 °C             21,2 °C                   19,8 °C                19,9 °C 

Temperatur Max/Min 22/17 °C             23/19 °C                 23/18 °C              22/18 °C 

RF efter 5 dagar 43,6 %             53,4 %                    65,2 %                 74,4 %           

RF Max/min 48/40 %             65/47 %                 74/50 %                77/63 %  

 

Resultat från studie 1 

Mellan 90 och 105 liter av de 120 liter vatten som hälldes i golvet rann genast ut 

genom luftintaget och lite av de droppade från några golvbjälklag genom gipsskivorna, 

resterade vatten torkades sedan ut i spalten. Figur 7 visar hur snabbt fukten i spalten 

torka ut vid de olika försöken. Den visar tydligt att uttorkningen sker snabbare om 

värmekabel används[5].  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Uttorkningen i laboratoriegolvet[5]  

 

Figur 
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Proverna som skickades till ett laboratorium för att undersöka om det förekom någon 

mikrobielltillväxt visade att det inte förekom någon mögelutveckling där värmekabeln 

används. Däremot hade det blivit en mögelutveckling på en area av 0,5 m
2
 med arterna 

Acermonium sp. och Cladosporium sp. under testet då ingen värmekabel användes. 

Anledningen till detta kan dock ha berott på både den höga relativa fuktigheten under 

den tiden och den reducerade ventilationen(eftersom värmekabeln inte var igång). I 

tabell nedan sammanställs resultaten från laboratoriet[5]. 

 

Tabell 6 Förekomst av bakterier eller mögel i golvkonstruktionen[5]. 

Experiment  1.1 1.2 1.3 1.4 

Tillväxt  Nej Nej Nej Ja 

Förekomst av Ja Ja Ja Ja 

sporer och hyfer 

Mögelart  Ingen Ingen Ingen Ja, Acremonium sp. 

          Cladosporium sp. 

 

Studie 2 

Experimentet i studie 2 

utförs i en 2,4m hög och 

0,145m tjock vägg. 

Väggen har ett luftintag 

vid golvet och ett uttag 

vid taket. Tio punkter 

borras med jämna 

mellanrum i en vertikal 

linje i väggen. Inuti de 

borrade punkter i mitten 

av luftspalten placeras 

temperatursensorer som 

mäter temperaturen i 

spalten under 

experimentets gång. 

Även i rummet placeras tre temperatursensorer på olika höjder med 10cm avstånd från 

väggen. Se figur 8[5]. 

Experimenten till studie 2 gjordes under två tillfällen (dag 1 och dag 2). Under dag 2 

var temperaturen i rummet något varmare. Studien inkluderar mätningar av 

temperaturen, luftflödet samt värmekabelns effekt(kommer ej att behandlas här). 

Figur 8 Utformning av väggen i studie 2[5] 

 

Figur 
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Mätningarna av temperaturökningen och luftrörelsen i spalten beräknas efter att ha 

låtit värmekabeln vara igång i minst 60 minuter under experimentens gång[5]. 

Värmekabeln som värmer upp luften i spalten gör att det blir en 

temperaturskillnad(ΔT) mellan spaltens medeltemperatur och rummets 

medeltemperatur. Ett positivt värde på skillnaden gör att luften får en lägre densitet i 

spalten i jämförelse med rummets. Densitetsskillnaden på luften gör att ett tryck 

skapas i spalten som ger en skorstensverkan genom att pressa upp luften mot 

luftuttaget. Temperaturen i spalten och rummet mättes med hjälp av termoelement som 

var kopplade till en dataloggare. Med mottagna värden på medeltemperaturerna i 

spalten och rummet kunde sedan den viktade medelvärdet(ΔT) beräknas[5].  

Luftrörelsen i spalten mättes vid luftintaget och tre andra mätpunkter strax under 

mätpunkterna för temperaturen (se figur 8). En varmtråds anemometer användes för att 

mäta hastigheten, den minsta möjliga mätbara hastigheten för mätaren är 5 cm/s. 

Mätningarna gjordes vid försök med respektive variant av värmekabel, båda 

värmekablarna och utan[5]. 

Resultat från studie 2 

Resultaten från mätningarna av temperaturskillnaden mellan spalten och rummet visar 

att en ganska stor skillnad i värden från samma mätserie för varje test som utförts med 

en värmekabel. För värmekabeln G-15 under dag 2 var förhållandet mellan det högsta 

och lägsta värdet 1.76(se tabell 7). Det visade sig även vara stora skillnader i värden 

mellan dag 1 och dag 2 för båda kabelvarianter[5]. 

 

Tabell 7 Värden för ΔT(°C) vid varje mätserie. U K står för utan kabel, B K med båda kablar 

och D1, D2 står för dag 1 och dag 2[5]. 

Nr. U K, D1   U K, D2   G15, D1   G15, D2   T18,D1   T18,D2   B K, D1   B K, D2 

1 0.18          -0.08         0.48         0.17          0.54        0.44         1.13         0.61 

2  0.12          -0.03         0.40         0.24          0.59        0.36         1.20         0.64          

3  0.09          -0.03         0.37         0.24          0.63        0.38         1.21         0.68    

4 -0.04          -0.05        0.40          0.23          0.67        0.34         1.13         0.64 

5 -0.01          -0.04        0.39          0.21          0.58        0.45         1.10         0.85 

6  0.09          -0.03        0.54          0.30          0.60        0.39         1.13         0.69 

7 -0.04          -0.11        0.40          0.27          0.69        0.39         1.15         0.70 

8 -0.04          -0.11        0.34          0.31          0.64        0.41         1.15         0.75 

9  0.03          -0.12        0.36          0.30           0.67        0.43        1.17         0.84 

10  0.00          -0.08        0.39          0.30           0.40        0.37        1.13         0.80 

Medel 0.04           -0.07        0.41          0.26           0.60        0.40        1.15         0.72 

Förhållande                1.59          1.76           1.73        1.32        1.1           1.39  
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Det genomsnittliga luftflödet i spalten beräknades med hjälp av lufthastigheten. 

Värdena på luftflödet var mer likartade jämfört med värdena för temperaturdifferansen 

(ΔT). I figur 9 kan man se förhållandet mellan luftflödet och temperaturen. Det är 

tydligt att flödet ökar när temperaturskillnaden mellan spalten och rummet är större. 

Man kan också se att flödet är väldigt lågt(eller obefintlig) vid testerna utan 

värmekabel[5].         

Studie 3 

För studie 3 används två rum som är byggda med en ”platta på mark” med 

överliggande isolering. Ett av rummen är byggt med vanlig metod(utan luftspalt) och 

den andra med Spaltmetoden. Båda rummen har arean 2,75x2,25 m
2
 med en 0,1 m 

tjock betongplatta. Betongplattorna bekläddes med två lager PE- folie för att förhindra 

fukten från att tränga igenom till golvspånskivan eller ner i marken under plattan. 

Även golvspånskivorna kläddes in i plastfolie av experimentella anledningar. Detta var 

den generella utformningen för del 1 av studie 3. När del 1 utförts borrades fem hål för 

mätinstrumenten i väggen samt i golvspånskivan för att förbereda för del 3 i 

studien[5]. 

Studie 3 är uppdelad i tre delar; del 1 undersöker hur den relativa fuktigheten avtar i 

betongplattans nedre zon, i del 2 testas en metod för att mäta lufthastigheten som 

sedan jämförs med befintliga metoder och i del 3 undersöks hur Spaltmetoden torkar 

ut fukten vid olika lufthastigheter[5].   

I del 1 av studie 3 mättes den relativa fuktigheten och temperaturen i plattan med 

detektorer som installerats på ett 50mm djup i varje platta. Under experimentets gång 

registrerades hur den relativa fuktigheten sjönk med tiden i den nästan fuktmättade 

betongplattan[5]. 

Figur 9  Förhållandet mellan luftflödet och temperaturen under de olika mätdagarna 

 

Diagram 
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Som nämnt ovan i studie 2 användes en varmtråds anemometer till att mäta 

lufthastigheten. Eftersom hastigheterna i spalten förväntades vara lägre än 5cm/s (som 

är lägsta möjliga mätbara med mätaren) testas en metod med spårgas istället. Metoden 

utfördes i väggen som 

används i studie 2 där 

fukten i spalten 

fungerade som en 

spårgas för att mäta 

lufthastigheten. 

Mätningen inleddes 

med att registrera RF- 

nivån (fukt per meter) 

vid mätpunkten 15 i 

figur 10 därefter 

tillfördes 5ml vatten 

vid punkt 14 i figur. 

Efter en tid(tC) är det 

tänkt att RF-nivån ökar 

p.g.a. den tillförda 

vattenmängden. 

Hastigheten beräknas 

då som ett förhållande mellan avståndet från vattenintaget till RF-mätaren och tiden tC. 

Lufthastigheten från den här metoden jämfördes sedan med hastigheten som erhölls 

med varmtråds anemometer[5].  

I sista delen av studien undersöks hur Spaltmetoden torkar ut en kombinerad golv- och 

vägg konstruktion genom att granska hur vatten i ett vattenskadat golv transporteras 

bort och vid vilken lufthastighet. Undersökningen inleddes med att hälla i 6 liter vatten 

i golvkonstruktionen genom ett vattenintag . Mätningen av fukthalten och 

lufthastigheten gjordes efter 14 

dagar under en dag[5].  

Resultat från studie 3 

Figur 11 visar hur fukten i 

betongplattan i det vanliga rummet 

och i rummet med Spaltmetoden 

torkar ut. I det vanliga rummet 

sjunker den relativa fuktigheten 

med 6 % från 98 till 92 % efter 52 

dagar. För rummet med 

spaltmetoden sjunker RF med 12 % 

Figur 10 Utformningen av väggen i studie 3 del 2 

 

 

Figur 

 

Figur 11 Uttorkningen av betongplattan i de olika 

rummen 

 

Figur 
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från 97 till 85 % under samma tidsperiod. Med hjälp av en sorptionskurva (se bilaga 2) 

för K40 betong går det att uppskatta hur stor mängd vatten som avdunstat. En 

kvadratmeter betong innehåller 102 kg vatten vid en RF på 92 % och 89 kg vid RF på 

89 %. Betongplattans volym är 0,6 m
3
 i båda rummen, detta innebär att rummet med 

Spaltmetoden torkar ut 8 liter mer vatten än i det vanliga rummet i det utförda 

testet[5]. 

Figur 12 visar resultaten från mätningarna med spårgas metoden. Under de första 100 

sekunder håller sig RF-nivån stabil runt 49 %. Efter att 5 ml vatten tillförts tar det ca 

10 sekunder innan en markant ökning av den relativa fuktigheten registreras. Den här 

ökningen visar att fukten rör sig med luftrörelsen upp i spalten. Tiden det tar för att få 

en ökning(från punkt i till punkt d) är det som betecknas med tC. När man sedan 

jämförde värdena från den här metoden med anemometer- metoden var det tydligt i 

båda att luftflödet i spalten är nästintill obefintlig utan värmekabel. Det förekom lite 

skilda värden mellan metoderna men medelvärdena stämde överens[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figur 12 Visar hur RF i spalten ökar efter att vatten tillförts.  

Vid mätningen av fukthalten i ett fuktskadat rum och ett vanligt rum visade det sig 

vara en 15 % skillnad på den relativa fuktigheten. Mellan luftintaget och uttaget var 

skillnaden i fukthalten 0.7 gram/m
3
, utifrån detta går det att konstatera att fukten rör 

sig upp i spalten och ut genom luftuttaget[5]. 

Medelluftflödet i spalten är 0.43·10
-3

 m
3
/m· s, detta ger ungefär ett luftflöde på 37 m

3
/ 

dygn. Om vi har ett rum som är 2.45 m bred och med en fukthalt på 0.7g/m
3
 som 

nämnt ovan innebär det att 0.06 liter vatten per dag passerar spalten i väggen. Skulle 

flödet vara konstant i 52 dagar innebär detta att metoden torkar ut 3 liter vatten av de 6 

liter som hällts ut i studien[5]. 
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5. FASTIGHETSFÖRVALTARENS BEHOV 

5.1. Spaltmetoden i praktiken 

I Västerhaninge söder om Stockholm utför Akelius omfattande renoveringar på sina 

flerbostadshus, där renoveringen bl.a. innefattar badrummen. I samråd med företaget 

Ikator och Tord af Klintberg bestämde de sig för att använda Spaltmetoden i 

badrummen. Då Ikator använder sig av prefabricerade badrum vid renoveringar är det 

lätt att tillämpa Tords uppfinning.   

I början av arbetet åkte jag ut till arbetsplatsen i Västerhaninge för att undersöka hur 

tillämpbar metoden var vid renoveringar. Där träffade jag Patrik Andreasson som var 

arbetsledaren på plats för Ikator. Ikators metod bygger på den såkallade rum-i-rum 

principen, nämligen att ett rum byggs inuti den gamla. Spalten som skapas mellan det 

gamla rummet och det nya gör det möjligt för fukt att torka ut bakom. Detta innebär att 

renoveringen av ett fuktskadat badrum kan ske utan att fukten måste torka ut innan. 

Att slippa vänta på uttorkningen vid en 

renovering kan förkorta renoveringstiden 

avsevärt, från 8 veckor till 12 dagar[11]. 

Förutom att fukten kan torka ut i spalten går 

renoveringen snabbare då prefabricerade 

väggar används. De prefabricerade 

väggarna består av träfiberskivor med en 

laminatyta som till utseende påminner om 

vanliga kaklade väggar(se bild 2). Skivorna 

har ett unikt låssystem som ger en jämn och 

osynlig skarv samtidigt som de förhindrar 

fukt att tränga igenom[12]. Tidigare 

användes kaklade element men det förekom problem med sättningar.  

Ett test med rök utfördes i badrummen för att jämföra luftflödet i spalten då 

värmekabeln var igång och avstängd. Testet visade att ventilationen av spalten 

fungerade minst lika bra utan värmekabeln igång. Därför tyckte Ikator att värmekabeln 

var en onödig funktion speciellt då badrummen knappt hade fuktskador och då det 

ändå fanns en luftrörelse i spalten utan att värmekabeln var igång[11]. 

Rum-i-rum principen kan tillämpas i de flesta badrummen, dock kan den vara 

olämplig i äldre badrum, t.ex. från 30-40 talet då väggarna kan bestå av material som 

idag inte är godkända(som asbest) och ändå måste rivas ut[11]. 

5.2. Ikators byggmetod  

Under besöket fick jag se några badrum som var i olika stadier i byggprocessen. För 

alla badrum gäller det att gamla vitvaror och golvet rivs ut. Platonmattan läggs på 

Bild 2  Väggar och tak i ett av de renoverade 

badrummen i Västerhaninge 
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golvet innan avjämningsmassan sprids ut(se bild 2 i bilaga 3). En monteringsram (se 

bild 1 i bilaga 3) med skenor och plastreglar monteras upp på väggarna så att 

väggskivorna sedan ska kunna fästas. Värmekabeln läggs ut intill väggen ovanpå 

golvprofilen(se bild 3 i bilaga 3). Innan golv och väggar monteras görs alla 

nödvändiga rörgenomföringar som är samlade i en stamkassett för underlätta 

lokaliseringen av en eventuell läcka i framtiden(se bild 4 i bilaga 3). Golvet utförs som 

i vanliga badrum där ett vattenbaserat tätskikt rollas ut innan klinkerplattor läggs på. 
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6. FULLSKALIGA TESTER 

Min studie med Spaltmetoden bygger på fullskaliga experiment i ett rum på ca 3,2 m
2
. 

Väggar och golv i rummet är utförda på liknande sätt som badrummen som renoverats 

i Västerhaninge. På golvet sprids några blöta wettexdukar ut som ska simulera en 

fuktskada. Studien går sedan ut på att dagligen mäta fuktkvoten i dukarna för att få en 

bild av uttorkningshastigheten och uttorkningsmönstret i golvet. 

6.1. Mätrummets utformning 

Mätningarna utförs i ett rum med måtten 2,1x1,5 m som byggts i en klimatkammare. 

Ursprungliga väggar i rummet är uppbyggda av 12mm spånskiva, reglar med måtten 

45x70 mm och 70 mm mineralull. På väggen skruvas 23mm läkt med centrumavstånd 

60cm som bildar spalten i väggen och därefter MDF skivor och gipsskivor(se ritning 

3). Vid ena gavelväggen har en öppning lämnats för att komma åt rummet. Till golvet 

används reglar med måtten 45x95 mm, 95 mm mineralull, spånskivor och MDF 

skivor. Golvet har målats med båtfärg för att få en vattentålig yta, därefter läggs 

Platonmattan på och viks upp en bit mot väggarna för att skapa en jämn luftrörelse 

mellan golv och vägg(se bild i bilaga 4). Ca 30 cm av MDF- och gipsskivornas nedre 

del i väggen har sågats till så att delarna är lätta att skruva av och på för att komma åt 

wettexdukarna efter varje mätning(se bild i bilaga 4). Wettexdukarna läggs ut på 

golvet med jämna mellanrum, totalt användes 16 dukar. 

Ritning 3 Mätrummets uppbyggnad 

 

Ritning  

Läkt 
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6.1.1. Mätpunkter 

Totalt placerades 16 wettexdukar på golvet med jämna mellanrum. Punkterna är 

fördelade som en matris med fyra kolumner och fyra rader. (se figur 13). I ena väggen 

har en öppning lämnats för att komma åt golvet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Placering av wettexdukar i golvet 

 

6.2. Mätutrustning 

Mätutrustningen består av en fuktkvotsmätare, plastisolerade 2-lednings kablar, 

krokodilklämmor, polskruvar och wettexdukar.  

6.2.1. Fuktkvotsmätare 

Fuktkvotsmätaren är av märket Gann hydromette HT 85 Digital. Mätaren används 

främst till att mäta träfuktighet, men går även bra att använda till andra 

byggnadsmaterial[13]. Innan en storskalig mätning påbörjas kommer en kalibrering i 

mindre skala att utföras.  

Mätaren arbetar genom elektrisk motstånds- resp, ledningsmätning. D.v.s. det 

elektriska motståndet är starkt beroende av fuktigheten i materialet. Ju mer vatten 

materialet innehåller desto bättre leds ström och det elektriska motståndet blir mindre. 

Tvärtom blir de ju mindre vatten materialet innehåller då praktiskt taget ingen ström 

alls kan ledas. Med andra ord, ju mer vatten desto högre fuktkvot[13]. 
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För mätning i byggnadsmaterial ska mätaren ställas på läge x med temperaturen 

inställd på 20 grader[12]. Men då temperaturen i klimatkammaren till en början var 

över 23 grader, ställdes mätaren in på 25 grader istället. 

Vid låga fuktkvoter under 10 % kan statisk elektricitet bygga upp höga spänningar 

genom yttre omständigheter. Detta kan i sin tur leda till stora mätvärdesvariationer 

eller minusindikering på mätinstrumentet[13]. 

6.2.2. Kalibrering av mätare 

Innan de fullskaliga mätningarna inleddes utfördes försöken i mindre skala. Till 

mätningarna användes en laminerad träbricka(så att underlaget inte suger upp vatten), 

på denna låg wettexdukarna som vägdes på en brevvåg både innan och efter att vatten 

hällts på. Systematiska mätningar gjordes till en början med en mätare som mätte 

resistansen och vid varje mätningstillfälle antecknades vikten och wettexdukens 

resistans. Mätvärdena var dock för osäkra då mätaren växla mellan olika värden och 

den riktiga resistansen var svår att få fram. Försöken gjordes om på nytt med en Gann 

hydrometer istället som mäter 

fuktkvoten i ett material (främst 

olika träslag). Första försöken 

gjordes på två wettexdukar som 

låg fritt på träbrickan. Dukarna 

blötlades med vatten, 50ml 

vatten på den ena och 100ml på 

den andra. Resultaten från 

försöken finns i bilaga 5 

Därefter gjordes nytt försök där 

wettexdukarna låg under en bit 

Platonmatta och tunga böcker 

för att tynga ner mattan. Även 

här används två olika dukar med 

50ml resp. 100ml vatten. Resultaten av mätningarna finns i bilaga 5. 

Eftersom de tidigare försöken utfördes nära ett luftintag gjordes ett nytt försök i ett 

mindre dragigt utrymme. Resultaten finns i bilaga 5. 

 

6.2.3.  Resultat från kalibreringen 

Diagram 1 nedan visar hur fuktkvoten förhåller sig till den blöta wettexdukens vikt. Då 

duken väger ca 8 gram i torrt stadie innebär det att duken anses vara torr då mätaren 

Mätutrustningen som användes till kalibreringen 
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visar en fuktkvot lägre än 20 %. I diagram 2 ser vi hur lång tid det tog för den blöta 

wettexduken att torka ut i ett slutet utrymme. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diagram 1 Förhållandet mellan fuktkvoten och wettexdukens vikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2 Visar fuktkvoten i wettexduken efter en viss tid 
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6.3. Resultat från mina studier 

6.3.1. Studie 1 

Första studie gjordes med värmekabeln igång och 100ml vatten hälldes på varje 

wettexduk. Mottagna värden av fuktkvoterna under de sista dagarna kan ha varit lite 

felaktiga då en av kontakterna på mätaren visade sig vara lös. Då detta upptäcktes 

öppnade jag upp golvet efter 12 dagar. Fem av wettexdukarna hade efter 12 dagar 

mellan fyra och två gram vatten kvar medan de resterande var helt torra. Diagram 3 

nedan visar hur fuktkvoten avtar i wettexdukarna för varje dag, men eftersom 

helgtillstånd till laboratoriet saknades under den här studien saknas värden mellan dag 

4 och dag 7. Detta framgår i diagrammet då fuktkvoten avtar väldigt snabbt mellan 

dessa dagar, det går även att se att punkterna närmst dörröppningen i rummet torkar 

snabbast. Efter den här studien påträffades ingen mikrobiell tillväxt. 

 

Diagram 3 Uttorkning av wettexdukarna i första mätningen med värmekabeln igång 

6.3.2. Studie 2 

Andra studien var utan värmekabeln igång och med 100ml vatten på varje duk. 

Studien gjordes över jul- och nyårshelgen så enbart två mätningar utfördes, vid 

experimentets början och innan golvet öppnades upp igen. Varje wettexduk vägdes 

efter att vattnet hällts på och därefter när golvet öppnats upp 19 dagar senare. I tabell 8 

nedan redovisas värdena från studien. Efter 19 dagar var de flesta punkter helt torra, 

några hade max ett gram vatten kvar. Inte heller fanns några tecken på mikrobiell 

tillväxt. 
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Tabell 8 Erhållna värden från studie 2 

Punkt 
Startvikt 

[gram]. 

Slutvikt 

[gram]. 

Fuktkvot, 

Dag 19[%]. 

Total 

fuktavgivning[gram]. 

1A 86 7 15,3 79 

1B 91 6 12,8 85 

1C 82 6 9,8 76 

1D 80 5 6,3 75 

2A 99 9 40,1 90 

2B 85 7 17,4 78 

2C 81 6 11,2 75 

2D 80 6 8,1 74 

3A 84 8 28,4 76 

3B 95 9 16,5 86 

3C 80 7 18,6 73 

3D 84 6 14,5 78 

4A 86 6 10,8 80 

4B 80 6 10,3 74 

4C 85 6 8,3 79 

4D 87 7 9,7 80 

6.3.3. Studie 3 

Tredje studien utfördes också utan att värmekabel var igång men med ca 125ml vatten. 

Efter 20 dagar var det några enstaka punkter som hade väldigt lite fukt kvar, övriga var 

helt torra. I den här studien var det fyra punkter som visade tecken på någon form av 

mikrobiell tillväxt (se tabell i bilaga 7). I diagram 4 kan man se att uttorkningen sker 

långsammare jämfört med när värmekabeln igång. Det dröjer 7-8 dagar innan 

fuktkvoten avtar snabbare för de flesta punkter.  

 
Diagram 4 Uttorkning av wettexdukar i andra mätningen utan värmekabeln igång 
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6.3.4. Studie 4 

I sista studien var värmekabeln igång och 125ml vatten hälldes på wettexdukarna. 

Efter 15 dagar var det tre punkter som var lite fuktiga men resten var helt torra. I 

diagram 5 ser man att fuktkvoten sjunker snabbare än vid mätningarna utan 

värmekabeln. De flesta punkter börjar torka tre dagar tidigare än vad det gör i fallet 

utan värmekabel. Även här var det några punkter som visade tecken på mikrobiell 

tillväxt(se tabell i bilaga 8).  

 

Diagram 5 Uttorkningen av wettexdukarna i andra mätningen med värmekabel 
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7. ANALYS 
 

7.1. Utvärdering av resultaten från mätningarna 

7.1.1. Rumstemperaturen under mätningarna 

Rumstemperaturen i laboratoriet var till en början väldigt hög upp mot 25 °C. Den 

höga temperaturen ledde till att effekten av värmekabeln blev liten och då blev 

temperaturskillnaden mellan spalten och rummet inte tillräckligt hög. Detta innebär en 

lägre luftrörelse i spalten och att uttorkningen gick långsammare. I början av den andra 

studien med värmekabeln pågick annat arbete i laboratoriet så att garageporten hölls 

öppen länge. Detta kylde ner laboratoriet till 21 °C och det visade sig i mätresultaten 

då den första punkten torkade ut relativt snabbt.  

7.1.2. Onoggrannhet vid mätningar 

Vissa mätfel kan ha förekommit i första studien med värmekabel eftersom det 

upptäcktes att en av banankontakterna till mätaren hade lossnat vilket innebär att den 

kan ha varit lös under mätningarna mot slutet av experimentet. 

En ny kalibrering gjordes under tiden en studie var igång så mätaren transporterades 

därför mellan två ställen. Detta kan ha lett till att mätaren kylts ned något under 

transporten och att det påverkat mätningarna något.  

Ytterligare en faktor kan vara kopplingen mellan wettexduken och mätaren. Vid 

kalibreringen kopplades nämligen mätaren direkt till duken med krokodilklämmor, 

men i studien är kablar anslutna till wettexduken som sedan ansluts till mätaren i andra 

ändan.  

7.1.3. Skillnader i resultaten 

Skillnader i resultaten kan bero på att olika mängd vatten har använts, nämligen 100ml 

i första omgången med och utan kabel och sedan 125 ml. Det kan också bero på 

wettexdukarna och hur mycket vatten var och en av dem kan suga åt sig. 

Uttorkningskurvorna från resultaten har dock liknande utseende i samtliga studier 

genom att uttorkningen i början sker långsamt för att därefter gå fortare efter ett par 

dagar. 

7.1.4. Uttorkningsmönster 

Det generella för alla studier är att de flesta punkter från första raden närmst 

öppningen torkar ut snabbast. Sedan torkar det ut rad för rad inåt mot den bakre 

väggen. Det finns lite skillnader i hur snabbt de olika punkterna torkar ut var för sig 
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vilket beror på hur mycket vatten som dukarna lyckats suga upp vid varje mättillfälle. 

Vanligtvis är det punkten i närmsta hörnet till vänster(se bild 3) som torkar ut fortast, 

detta kan bero på att punkten utsätts för luftrörelse från två riktningar samtidigt som 

öppningen kan bidra till extra ventilation. Punkterna i mitten av rummet torkar 

långsammare än punkterna närmst väggarna(se markering i bild 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 Uttorkningsmönster i golvet då värmekabeln var 

igång(Studie 4) 

 

7.1.5. Mögelrisk 

Under andra studien utan värmekabel visade några punkter tecken på någon form av 

mikrobiell tillväxt(se bilder i bilaga 9). Detta kan dock bero på att omständigheterna 

under den studien var gynnsamma för sådan tillväxt. Rumstemperaturen var ganska 

hög i rummet vilket kan ha varit en av faktorerna som varit till en fördel för 

mikrobielltillväxt. En annan anledning kan bero på materialen, hur lätt det är för mögel 

att utvecklas på blöta wettexdukar speciellt i kontakt med den här typen av underlag, 

som är en målad MDF- skiva. Med tanke på att wettexduken som användes under sista 

kalibreringen också utveckla mögel kan de blöta dukarna (som till stor del består av 

cellulosa) ha lätt för att utveckla mögel. Även under andra studien med 

värmekabel(studie 4) förekom det någon tillväxt, men då det var vid samma punkter 

som i studien utan värmekabel kan detta bero på att sporer eller hyfer från den studien 

stannat kvar eftersom ingen speciell sanering gjordes innan den nya mätningen 

påbörjades. Eftersom punkterna utsattes för vatten vid flera tillfällen kan det ha fått 

sporer som möjligtvis bildats i första försöket att utvecklas under de senare studierna.  
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7.2. Jämförelse med tidigare resultat 

7.2.1. Uttorkningstiden 

Kurvorna från min studie följer i princip kurvorna som är framtagna i den tidigare 

studien som Tord utförde(se figur 7). Uttorkningen utan värmekabeln tog ca 20-21 

dagar i min studie vilket det också gjorde i den tidigare studien. I studie med 

värmekabeln skiljde de sig lite där uttorkningen tog mellan 12-15 dagar i min studie 

och 12-13 dagar i Tords. Trots mindre skillnader är det tydligt att uttorkningen sker 

snabbare med värmekabeln igång. 

7.2.2. Mögelutveckling 

I Tords experiment upptäcktes en 0,5 m
2
 yta med mögel tillväxt under försöket utan 

värmekabel. Motiveringen var att detta möjligtvis berodde på den höga relativa 

fuktigheten i rummet under experimentet. Ytterligare en faktor kan ha varit att 

luftrörelsen i spalten inte var tillfredställande då värmekabeln inte var igång. 

I min studie förekom även där mögel tillväxt under försöket när värmekabeln inte var 

igång.  
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8. DISKUSSION 

8.1. Spaltmetoden i byggprocessen 

Att använda spaltmetoden vid renovering av badrum är relativt enkelt om man 

använder sig av rum-i-rum principen, det enda skillnaden är att en värmekabel 

installeras. Den här principen skulle även kunna tillämpas vid nybyggnation i 

flerbostadshus med betongstomme. Metoden är även enkel att tillämpa vid 

nybyggnation i vanliga lättbyggen. Konstruktionen här har naturliga spalter i 

bjälklaget under och över bjälklagsisoleringen. I väggarna fås spalterna genom att 

använda mindre dimensioner på bottensyllen, toppsyllen och den mellanliggande 

isoleringen[5]. Vid renoveringar i villor med träregelstomme kan metoden vara något 

svårare att tillämpa eftersom det inte går att ändra dimensioner på reglarna i efter hand, 

dock skulle det gå om ”rum-i-rum” metoden tillämpas. Den enda nackdelen är att 

dräneringsfunktionen försvinner. 

8.2. Mätmetodens trovärdighet  

Eftersom resultaten från de olika mätningarna stämmer överens med varandra och 

liknar resultaten mottagna från tidigare studier går det att konstatera att mätmetoden 

med wettexdukar och fuktkvotsmätaren fungerar. Mindre skillnader i resultaten beror 

på mängden vatten som hällts på varje wettexduk vid mätningarna samtidigt som alla 

wettexdukar inte är homogena. 

 

8.3. Kostnader 

Genom att använda en värmekabel tillkommer det kostnader för att driva värmekabeln 

samtidigt som det blir en tilläggskostnad när den installeras.  

Det finns andra avfuktningsmetoder med t.ex. fläktar och infravärme men med dem 

kan renoverings arbetet i rummet inte påbörjas innan fukten torkat ut. Även här 

tillkommer kostnader för att driva utrustningen men också en eventuell kostnad för att 

hyra den. De här andra avfuktningsmetoderna kanske kräver mer el än en värmekabel 

vilket även det kan leda till högre kostnader. Förutom något högre kostnader kan det 

finnas andra nackdelar t.ex. fläktar kan ge ifrån sig störande ljud och med tanke på att 

fläkten vanligtvis är påslagen dygnet runt kan det störa de boende.  

Trots att det kostar att installera och driva värmekabeln vid en eventuell fuktskada kan 

detta tänkas vara en bra investering om skadorna minimeras. 
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9. SLUTSATS 
 

Även om det blir en uttorkning av fukten utan värmekabel så skiljer det sig med ca sju 

dagar mellan de olika metoderna. Jag rekommenderar därför att värmekabeln används 

vid uttorkning av en fuktskada då processen sker mycket snabbare och risken för 

mögelutveckling minimeras. 

Uttorkningsmönstret i golvet visar att punkterna närmst dörröppningen och vid hörnen 

tenderar att torka ut snabbare, sen går den inåt mot bortre väggen. Troligtvis beror det 

(i det här fallet) på den extra ventilationen som fås vid dörröppningen. Det var några 

punkter som det tog lite längre för att torka ut. En rekommendation kan då vara att 

undvika att placera en golvbrunn vid de punkterna där uttorkningen sker långsamt. 

Som både min och Tords studie visade så förekom det någon form av mögel tillväxt i 

undersökningen utan värmekabel. Detta kan ha berott på de rådande förhållandena i 

rummet, men det går inte att bortse från att uttorkningen tar ca en vecka mer utan 

värmekabel och detta kan vara en väldigt avgörande faktor för mögel utvecklingen. 

Spaltmetoden är ganska lätt att tillämpa i t.ex. småhus med lätta träregelkonstruktioner 

då de bara behövs mindre dimensioner på regelverkan för att skapa spalten i väggar 

och golv. Metoden är även tillämpningsbar i flerbostadshus med betongstomme om 

man använder sig av rum-i-rum principen. När det gäller renoveringar av befintliga 

badrum, så är metoden lättare att tillämpa med hjälp av prefabricerade element. 
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FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN 

Fler studier med spaltmetoden skulle behöva göras för att undersöka hur stor risken för 

mögelutveckling är vid en fuktskada. Eftersom det är svårt att säga exakt vad som 

krävs för att mögelsvampar ska utvecklas och spridas kan flera studier ge en lite bättre 

bild om vad som är avgörande för mögel utvecklingen vid fuktskador.  

Det skulle också vara bra att göra nya mätningar med en mindre luftspalt för att 

undersöka om uttorkningstiden påverkas. 

Även om metoden lyckas torka ut en fuktskada återstår risken för mögelutveckling, 

därför är det fortfarande viktigt att bygga fuktsäkert och att anlita någon med rätt 

kunskaper som utför renoveringen så att denna sker på ett fackmässigt korrekt sätt. 
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BILAGA 1- DEFENITIONER 
 

Cellulosa 

Viktig beståndsdel i alla växters cellväggar och det vanligaste organiska ämnet i 

naturen. Bomull är den renaste naturliga formen av cellulosa. Cellulosa bryts ned i 

naturen av svamp och bakterier[15]. 

Wettexduk 

Består av en blandning av bomull och cellulosa. Används främst som städmaterial. 

Ånghalt 

Beskriver mängden vattenånga som luften innehåller[3]. 

 

Mättnadsånghalt  

Den maximala ånghalten luften kan ha vid en viss temperatur[3]. 

Fuktkvot 

Hur mycket vatten ett material innehåller i förhållande till materialets torra vikt. 

Betecknas med u där u= Det förångningsbara vattnets vikt/ materialets torra vikt 

alternativt u= Materialets torra vikt/ materialets volym. [3]. 

Konvektion 

En värmetransportmekanism då man transporterar ett medium(fukt, luft, ånga) mellan 

områden med olika temperatur. Oftast används de i sammanhang med luft. [3]. 

Naturlig konvektion 

Uppstår då varm luft är lättare än kall luft, varm luft strömmar mot en kall yta(uppåt), 

kall luft faller därför uppstår en cirkulation. Naturlig konvektion är det som uppstår i 

luftspalter, då omgivande väggar har olika temperatur[3]. 

Fuktkonvektion 

Luften förflyttar sig med dess innehåll av vattenånga. Detta är det viktigaste 

transportsättet för fukt in i byggnader. Dock är den till stor nytta genom att 

transportera bort den fukt som bildats från människor, tvätt och duschning.  Det kan 

även vara till nackdel om varm fuktig luft tar sig in och transporteras till kalla ytor där 

fukten kondenserar och därmed kan ge upphov till en fuktskada[3]. 

Diffusion 

Då vattenmolekylerna rör sig från områden med hög ånghalt till områden med låg 

ånghalt[3]. 

Hygroskopisk fukt 

Fukt som absorberas ur luft med en RF som understiger 98 %[3]. 
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Relativ (luft)fuktighet 

Förhållandet mellan aktuell ånghalt i luften och mättnadsånghalten. Förkortas som RF 

eller RH(relative humidity)[3]. 

 

Kapillär fukt 

Vatten som är bundet i materialets porer sugs ut med hjälp av en dragkraft[3]. 

 

Fibermättnadspunkten 

Då endast bundet vatten återstår i materialet, tillståndet motsvarar ungefär en jämvikt 

med 100 % RF[3]. 

 

Ånggenomgångsmotstånd 

Hur starkt ett material kan stå emot fukt via diffusion[3]. 

 

Porösa material 

Material med porer(hålrum), t.ex. tegel, trä, gips, mineralull och betong[3]. 

 

Lignin 

Lignin bidrar till de mekaniska styrkeegenskaperna hos trä[16] 

Hydrofob 

Ett kemiskt ämne som stöter bort vatten[17]. 

 

Enzym 

En biologisk katalysator, substans som påskyndar vissa kemiska reaktioner utan att 

själva delta i reaktionerna[18]. 

Hyfer 

Greniga och kärnförsedda celltrådar som bygger upp en svamp. En hyf kan bestå av en 

eller flera celler. En individs samtliga hyfer bildar ett mycel[19]. 

 

Sporer 

En liten, könlös förökningskropp hos växter, alger och svampar som vanligen bildas av 

ett särskilt organ, ett sporangium, och som frigörs och utvecklas till en ny individ[20]. 

Mycel 

Svampars vegetativa hyfer[21]. 

 

Rum- i- rum principen 

Innebär att ett nytt rum byggs inuti det gamla rummet för att skapa en spalt i väggar, 

golv och tak. 
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Platonmatta 

Ventilerande luftsplatsbildande matta av plast, används som fuktspärr[3]. 
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BILAGA 2- SORPTIONSKURVA FÖR K40 BETONG 

Punkt a och b visar fukthalten för den relativa fuktigheten som fåtts i studie 3 del 1. 
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BILAGA 3 – BILDER FRÅN BESÖK I VÄSTERHANINGE 
 

 

   

Bild 1 Bild 2 

Bild 3 Bild 4 
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BILAGA 4- BILDER FRÅN MIN STUDIE 
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BILAGA 5- KALIBRERING  
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BILAGA 6- MÄTNING NR. 1 MED VÄRMEKABEL 
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BILAGA 7 – MÄTNING NR 2 UTAN VÄRMEKABEL 
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BILAGA 8- MÄTNING NR 2 MED VÄRMEKABEL 
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BILAGA 9 – BILDER PÅ MIKROBIELL TILLVÄXT FRÅN MÄTNINGARNA 
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