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Abstract 
Buildings with special indoor air requirements like museums or libraries can be difficult to 
operate. It is difficult to construct a building that handles those special requirements with 
high levels of relative humidity and narrow temperature limits that are for conservation of 
collections of paintings and sculptures. For conservation of objects of art relative humidity 
is often proposed to be about 55 %. In this paper the moisture problems has been 
investigated and how the Moderna Museet building can handle high relative humidity.  

In the Moderna Museet, people have been suffering from Sick Building symptoms. 
Symptoms are for example headache; eye, nose, or throat irritation; or dizziness and 
nausea. Most of the complainants report relief soon after leaving the building. Cited causes 
of, or contributing factors to, the symptoms are for example inadequate ventilation, 
biological contaminants and chemical contaminants from indoor and outdoor sources.  

In this paper some details of the moisture problem was chosen for closer study. Parts of 
the building construction contain thermal bridges, which can be more critical than other 
parts of the building. The construction details investigated are all part of the roof 
construction. A computer program was constructed to calculate moister transfer through 
constructions; the program is called “Kondens 2002”. To calculate the temperature near 
the thermal bridges the program GF2-Dim was used. During the investigation it stood 
clear that the relative humidity level has been lower than what is required for art 
collections. With the relative humidity level used, the building parts that were studied 
should not get a moisture problem. A level of 55 % is the recommended relative humidity 
level for art collections, and should therefore be used henceforth. The results, simulated 
using “Kondens 2000”, using the recommended relative humidity level, shows that all 
constructions will get problem with condense. Calculations were also made with the 
program GF-Kond to see if there were any problem with condense without the thermal 
bridges. This program also showed that the level of 55 % relative humidity resulted in 
condenses problems, but during shorter periods. The relative humidity level is the 
parameter mostly affecting the building indoors, the outdoor climate only affects the outer 
parts of the construction. 

In order to know what the temperature profile in the different halls looks like, the 
temperatures were registered during a few weeks on different altitude levels in the 
exhibition hall. Measurements in the exhibition hall show that the temperature is changing 
on different altitude levels in the room. To operate the climate with reasonable relative 
humidity level, the moisture sensors should also be placed at different levels. Variation in 
temperature at different levels can be caused by radiation heat from lamps or by low air 
circulation. It is therefore important to operate the climate in this kind of building 
throughout the 24 hours. 
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To solve the problems with condense in the roof construction dry air can be injected into 
the attic. Some of the constructions details can be saved by using condense absorbing 
coating. This can absorb a small amount of condense and it should be used on the steel 
surface. 
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Sammanfattning 
Klimatstyrning av utställningsbyggnader är problematiskt. Konstföremål behöver en hög 
relativ fuktighet för att klara sig och det leder till att större krav ställs på 
byggnadskonstruktionen. I denna studie undersöks hur Moderna Museet påverkas av olika 
fukthalter inomhus. Personalen i Moderna Museet har upplevt sjuka hus symtom vilka kan 
ha sin grund i fukt. 

Några detaljer från takkonstruktionen och dess lanterniner valdes ut för att studeras 
närmare med avseende på kondensrisk. Konstruktioner som innehåller köldbryggor är ur 
fuktsynpunkt mer riskabla än andra och därför valdes främst sådana. För att få en 
uppfattning om hur temperaturprofilen ser ut i lokalen loggades temperaturen på olika 
nivåer i utställningshallen under några veckor. Ett program konstruerades i mathcad-miljö 
för att beräkna fuktdiffusion genom konstruktioner.  

Det visade sig under arbetets gång att fuktigheten i Moderna Museet har varit lägre än vad 
den borde vara med tanke på vad som är bra för konstföremålen. Med dessa lägre 
fuktigheter visar beräkningsresultaten att de utvalda detaljerna klarar sig från 
kondensproblem. I fortsättningen ska klimatet i museet styras till 55 % relativ fuktighet, 
vilket rekommenderas för konstföremål. Beräkning med denna fuktighet ger kondens i 
flertalet detaljer. Det som påverkar konstruktionen mest är den relativa fuktigheten 
inomhus, kallt uteklimat påverkar bara de yttre delarna av konstruktionen. 

Mätningar visade att det fanns temperaturskiktningar i utställningslokalen. För att klimatet 
ska kunna styras med en rimlig fuktnivå bör givare placeras på flera nivåer i lokalen. 
Skiktningar kan uppkomma av att lampor värmer upp luften genom strålningsvärme eller 
utav bristfällig luftcirkulation. Det är därför viktigt att styrning av klimatet sker dygnet runt. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts under hösten 2002 vid avdelningen för Byggnadsteknik på 
institutionen för Byggvetenskap, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Riktlinjerna 
för examensarbetet har utarbetats tillsammans med Ulf Tomner från fastighetsverket och 
handledare docent Folke Björk, avdelningen för byggnadsteknik. 

I Examensarbetet har ett museum där personalen fått sjuka hus symtom undersökts. 
Arbetet har koncentrerats till att studera kondensrisken i takkonstruktionen.  

Vi hoppas att denna studie har gett värdefull kunskap till fastighetsverket om hur 
museibyggnaden påverkas av inomhusklimatet. Samtidigt hoppas vi att läsaren får en ökad 
förståelse för fuktproblematiken i liknande byggnader. 

Vi vill tacka Folke Björk, avdelningen för byggnadsteknik, för att han var en bra handledare 
som alltid tog sig tid för oss. Tack även till Kjartan Gudmunsson som var till stor hjälp 
under beräkningsdelen av examensarbetet och till Ulf Tomner för hans engagemang för 
ämnet. Dessutom vill vi framföra vårt varma tack till driftpersonalen på fastighetsverket, 
Svante Larsson, Anders Wågberg och Mikael Zivkovic för att de var till stor hjälp vid 
riggning av mätutrustning. Till sist vill vi tacka alla som har hjälpt oss med ritningar, 
mätutrustning, klimatdata och all annan information vi har behövt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Moderna Museet i Stockholms centrala skärgård har drabbats av Sjuka hus problem. 
Personalen har upplevt ohälsa när de vistats i byggnaden. Detta har lett till att ett antal olika 
utredningar har gjorts. Vissa utredningar har antytt att det finns betydande mögelproblem, 
men provtagning har visat att problemen är av mindre omfattning. Bakgrunden till arbetet 
är om det genom beräkningar och mätningar kan undersökas vilka faktorer som kan ha 
räddat konstruktionen. Möjligheten att mögelskador som faktiskt finns ännu inte har hittats 
kommer också att beaktas. 

1.2 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att utreda om det finns riskfyllda konstruktionslösningar i 
utställningslokalen, med avseende på kondensbildning, samt tillföra fakta till frågan om ett 
förändrat sätt att styra klimatet skulle kunna ha betydelse. Genom att studera ritningar och 
göra köldbryggeberäkningar kan man finna var och hur ofta riskabla situationer 
uppkommer.  

1.3 Avgränsning 
Studien innefattar takkonstruktioner med dess lanterniner i de klimatiserade 
utställningshallarna. I takkonstruktionerna sker olika byggnadsfysikaliska processer. I det 
här arbetet undersöks transport av värme och fukt. Hur materialen påverkas av den aktuella 
miljön, temperatur och fuktighet, kommer också att diskuteras. Vid dålig överensstämmelse 
mellan beräkning och verklighet ska arbetet belysa vilka faktorer som kan ha bidragit till att 
en riskfylld konstruktion har klarat sig bättre eller sämre än vad beräkning visat.  
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2 Sjuka hus 

2.1 Sjuka hus problemet 
Sjuka hus problem uppkommer oftast i nya byggnader eller i gamla renoverade byggnader. 
Problemet har uppmärksammats sedan i mitten av 70-talet. Ett hus klassas som sjukt om 
flertalet av dem som vistas i byggnaden får besvär som sedan minskar när de lämnar 
byggnaden. Besvären kommer akut och kan bland annat vara ögon-, näs- och halsirritation 
men också huvudvärk.  Orsakerna till symtomen är okända, men forskare tror att det är 
flera olika faktorer som spelar in.  

2.2 Symtom 
Symtom som förknippas med sjuka hus är bland annat ögon-, näs- och halsirritation, 
huvudvärk, torra slemhinnor, hudutslag och allergiska symtom. Studier har visat att kvinnor 
lättare drabbas, likaså personer med allergisk sjukdom, personer med hud som tål solen 
dåligt samt de som tillbringar mycket tid framför bildskärmar (Sundell & Kjellman, 1995). 
Personer som mår psykiskt dåligt eller som inte är tillfredställda med sina arbetsuppgifter 
drabbas också lättare av sjuka hus symtom. En människas reaktion beror av koncentration 
och exponeringstid men även av specifika faktorer, till exempel har mögels sporstorlek och 
förekomst av toxiner betydelse. 

2.3 Tänkbara orsaker 
Tidigare problem som orsakades av drag, fukt, kyla och dåliga sanitära förhållanden har i 
dag i stort sett försvunnit. Tyvärr har ny byggteknik lett till andra hälso- och miljöproblem. 
Energisparåtgäder med tätare hus och minskad ventilation, för att minska byggnadens 
driftkostnader, är exempel på nytänkande som gett nya hälsoproblem (HIM-utredningen, 
1986). 

En orsak till sjuka hus problemet kan vara föroreningar i inomhusluften från till exempel 
laserskrivare, parfymer eller luftfuktare. Föroreningskällor kan även vara byggnadsmaterial 
som avger ohälsosamma ämnen som bly, formaldehyd eller lösningsmedel. Städning bidrar 
också till att förorena inomhusluften. Till exempel virvlar dammsugare upp finkornigt 
damm. Rengöringsmedel kan avgå till rumsluften, alternativt kan det bryta ner ytmaterial 
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som i sin tur ger större mängd luftburna föroreningar. Städning ska därför undvikas under 
pågående aktivitet (Sundell & Kjellman, 1995).  

Mätningar av luftkvalitet på fasta punkter i rummet ger inte en klar bild av den exponering 
som en person i rummet utsätts för. En person som rör sig virvlar upp damm. Den 
termiskt drivna luftström som alltid omger människan medverkar också till att virvla upp 
damm. Det gör att personer i rummet exponeras för högre värden än de uppmätta (Sundell 
& Kjellman, 1995). En annan vanlig orsak som bidrar med problem till inomhusluften är 
betong som inte fått torka ut tillräckligt innan matta och lim läggs på. Limmet bryts ner och 
avger emissioner som ger hälsobesvär (Sjöberg, 2001).  

Föroreningarna kan också komma med utomhusluften från till exempel motorfordon. Den 
uttjänta inomhusluften kan ventileras ut alltför nära friskluftsintaget, så att den förorenade 
luften tas in igen. För hög eller för låg luftfuktighet kan ge upphov till biologiska 
föroreningar. För hög luftfuktighet kan ge mögel- och svamptillväxt. Låg luftfuktighet ger 
mer damm och inomhusföroreningar. Alla dessa beskrivna orsaker kan i kombination ge 
problem även om de inte var för sig ger upphov till några problem.  

Tänkbara orsaker återspeglar undersökarens inriktning. En mögelexpert hittar mögel och 
en kemist hittar ett misstänkt ämne, men det finns inga klara bevis för att det skulle vara en 
enskild faktor som ger hälsoproblemen (Sundell & Kjellman, 1995). 

2.4 Åtgärder 
För att kunna åtgärda ett hus med sjuka hus problem är det viktigt att förstå varför huset 
ger problem för de som vistas där. En lösning kan vara att ta bort föroreningskällor eller 
åtminstone reducera dessa. Detta kan göras genom att riva ut material som bidrar till 
föroreningarna eller med hjälp av ökad ventilation. Det är viktigt att ha bra ventilation och 
bra luftomväxling i ett hus. Dålig luftomväxling kan leda till att föroreningar ansamlas på 
ställen där ventilationen är ineffektiv (US Environmental Protection Agency). 

Att utbilda personalen som driver byggnaden är en viktig åtgärd för att huset ska drivas på 
det sätt som det är tänkt. Det är viktigt att driftpersonalen har en bra kommunikation med 
annan personal som vistas i byggnaden. Dålig kommunikationen kan det leda till att de som 
vistas i byggnaden tar till egna åtgärder när de upplever okomfort. Ett exempel kan vara att 
personerna i byggnaden själva täpper igen ventilationsdon som det drar från. Detta kan 
leda till att ventilationssystemets funktion kommer i obalans. Människor upplever komfort 
vid olika temperaturer. Det är därför lämpligt att temperaturen styrs av driftpersonal för att 
den ska vara på en nivå som passar de flesta. Om byggnadens brukare själva styr klimatet 
kan det lätt bli temperaturvariationer som inte heller är bra för komforten i inomhusmiljön.  

Det är inte säkert att man kommer till rätta med problemen när man renoverar ett hus med 
sjuka hus problem. Försök har visat att när lim under golvmattor kommer i kontakt med 
fuktig betong kan det bildas skadliga nedbrytningsprodukter, vilka kan tränga ned 10 till 15 
cm i betongen. Att byta mattan, limmet och torka betongen är då inte tillräckliga åtgärder. 
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Nedbrytningsprodukterna kan senare tränga upp genom den nya golvbeläggningen och 
avges, speciellt om den nya golvbeläggningen är porös som klinker eller textilmattor. En 
åtgärd kan vara att förse betongen med ett spärrskikt som förhindrar att 
nedbrytningsprodukterna tränger upp (Sjöberg, 2001) 
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3 Fuktdimensionering av byggnader 

3.1 Varför fuktdimensionera 
Fuktdimensionering är åtgärder i byggprocessen som ska göra att en byggnad inte får 
fuktskador. Fuktdimensioneringen ska ske i projekteringsskedet men efter att ritningar är 
upprättade och ingående material är specificerade. Kostnaden för att göra en 
fuktdimensionering är relativt liten i jämförelse med om detta inte gjorts och en fuktskada 
uppstår. Reparationskostnaden för en fuktskada är stor. För att underlätta 
fuktdimensioneringen av en byggnad har Fuktgruppen vid Lunds tekniska högskola arbetat 
fram en checklista. I den kan man pricka av om en byggnadsdel blir godkänd eller inte efter 
att fuktdimensioneringen utförts.  

3.2 Fuktdimensionerings metod 
För att kunna göra en fuktdimensionering behövs fullständiga ritningar och materialdata. 
Byggnadens användningsområde och klimatet inne och utomhus är också av stor betydelse. 
Hänsyn ska också tas till beställarens krav och vilka skaderisker den accepterar. Vid 
eventuell ändring av ovan beskrivna parametrar bör en modifiering av den utförda 
dimensioneringen göras.  

Vid fuktdimensionering kontrolleras en byggnadsdel i taget, anslutningen mellan delarna 
kontrolleras alltså två gånger. Att kontrollera anslutningarna två gånger är bra för att 
problem oftast uppstår där. För varje byggnadsdel kontrolleras ett fuktproblem i taget för 
normal belastning och enstaka belastning. Med normal belastning menas fuktbelastningen 
som byggnadsdelen kontinuerligt utsätts för till exempel nederbörd, markfukt, luftfukt inne 
och ute. Enstaka belastning avser läckage, byggfukt och nederbörd under byggtid.  
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För att kontrollera fuktens påverkan kan någon av följande tre metoder användas: 
kvantitativ bestämning, kvalitativ bedömning eller beprövade lösningar. I kvalitativa 
bedömningen och kvantitativa bestämningen görs bedömningen utifrån beräkningar. En 
svårighet med kvantitativa bestämningen ligger i att ingående parametrar samvarierar, till 
exempel ökar värmekonduktiviteten om fuktinnehållet ökar. Kvalitativa bestämningen görs 
utifrån regler och anvisningar på hur olika detaljer skall utformas. Beprövade lösningar 
bygger på erfarenheter hur en viss byggkonstruktion klarar sig ur fuktsynpunkt. I dagsläget 
används beprövade lösningar men frågan är om de är tillräckligt beprövade eftersom dessa 
materialkombinationer har funnits under så kort tid. När byggnadsdelen har modifierats så 
att den klarar både normal och enstaka fuktbelastning godkänns den. 
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4 Fastighetsdrift 

4.1 Varför styra klimatet 
Klimatet i ett museum ska inte bara vara hälsosamt för dem som vistas där, utan det ska 
också anpassas så att konstföremålen bevaras på bästa sätt. Olika museiföremål reagerar 
inte på samma sätt på fuktförändringar. Vid fuktförändringar kan storleken och formen på 
föremålet ändras. För låg relativ fuktighet kan skapa problem. Den undre gränsen bestäms 
av risken för sprickbildning, fiberbrott och andra skador på grund av försprödning. Nedan 
beskrivs hur en målning på pannå påverkas av låg relativ fuktighet. När den relativa 
fuktigheten sjunker, lämnar fukten baksidan av pannån lättare än framsidan. Det gör att 
tavlan kröker sig och att färglagret eventuellt spricker. Om det inte sker någon mer 
förändring av den relativa fuktigheten, kommer fuktinnehållet i pannån att utjämnas och 
krökningen försvinna. 

Hög fuktighet kan ge upphov till kemiska förändringar som medför att metaller korroderar, 
färger bleknar, papper och textiler försvagas. Den övre gränsen bestäms av risken för 
tillväxt av mögel, som orsakar biologisk nedbrytning av material, detta kan förhindras om 
den relativa fuktigheten hålls under 65 procent. Museiföremåls livslängd påverkas av olika 
faktorer. Den kan reduceras om det skydd som utställningsbyggnaden ger inte utnyttjas 
fullt ut, exempelvis om utställningsbyggnaden släpper in fukt eller direkt solsken. En orsak 
till att utställningsföremålets livslängd reduceras kan vara att föremålet flyttas till ett klimat 
som det inte är vant vid (Thomson, 1987). 

4.2 Jämförelse av rekommenderade relativa fuktigheter i museum 
Osäkerheten är stor om vad som är ett lämpligt värde för den relativa fuktigheten i ett 
museum och vad som är lämpligt för olika material. Det är svårt att hitta undersökningar 
som tydligt visar vilken relativ fuktighet som är att rekommendera. 

I Holmberg (1995) förekommer en diskussion om vilka värden på den relativa fuktigheten 
som olika experter (Buck, Rodgers, Frost) anser lämpliga.  
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Tabell 4-1 Värden på den relativa fuktigheten, sommar- och vinterfall, som Buck och Rodgers anser lämpliga 
i museum (Holmberg, 1995). 
 

 Sommar Vinter 

Buck 65 % 45 % 

Rodgers 49 % 35 % 

 

I Tabell 4-1 kan man utläsa att Rodgers (1976) genomgående rekommenderar lägre värden 
på den relativa fuktigheten än Buck (1964). Rodgers rekommenderar 35 % under vintern 
och sedan en ökning av den relativa fuktigheten med 2 % per månad, för att slutligen 
uppnå 49 % under sommaren. Rodgers påpekar också att det är viktigt att tänka på att 
rekommendationer ska anpassas till det klimat som man befinner sig i och inte användas 
utan hänsyn tagen till rådande omständigheter.  

Thomson (1987) varnar för kondensrisk i ytterväggar och tak om den relativa fuktigheten 
hålls på en så hög nivå som 50 till 55 % i Sverige, eftersom Sverige har ett kallt 
utomhusklimat. Alltså måste rekommendationerna ovan anpassas till det klimatet 
byggnaden befinner sig i. 

Det är inte bra att den relativa fuktigheten varierar för mycket, Rodgers anser att en 
variation på två procent per månad är acceptabelt. Detta kan jämföras med Frost (1992) 
som anser att en variation på tre procent per dag, alternativt en variation på fem procent 
per månad är rimligt. Jämförelsen finns i  Tabell 4-2 (Holmberg, 1995).  
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Tabell 4-2 Tillåten förändring av den relativa fuktigheten per månad enligt Rodgers och Frost (Holmberg, 
1995). 

 

 Variation per månad 

Rodgers + 2 % 

Frost + 5 % 

 

4.3 Problem vid styrning av klimatet 
Det är problematiskt att finna ett rekommenderat värde på den relativa fuktigheten. Det är 
också mycket svårt att hålla angivet värde på den relativa fuktigheten i en museibyggnad, då 
det kräver avancerade klimatstyrningsanläggningar. Vidare är det viktigt att klimatet styrs 
dygnet runt för att undvika temperatur- och fuktvariationer. Man bör också tänka på att 
underhålla utrustningen så att klimatet styrs på det sätt det är tänkt och att luftcirkulationen 
fungerar.  

Luft har en benägenhet att skikta sig (Thomson, 1987). Om det finns en 
temperaturgradient hos luften inomhus, till följd av att luften står stilla, skapar det 
svårigheter att styra klimatet. För att få luften att cirkulera och skapa omblandning i 
luftskikten, kan fläktar användas. Genom att kontrollera temperaturen och relativa 
fuktigheten i olika punkter kan man se om luften skiktar sig. Exempelvis kan en förändring 
med 0,5 °C medföra en förändring av relativa fuktigheten med 2 % och en förändring på 
1,3 °C gör att den relativa fuktigheten ändras med så mycket som 5 %. Om man bara mäter 
rummets fuktighet i en punkt, i ett rum där luften inte blandar om sig, och sedan styr efter 
det, är risken stor att klimatet styrs på fel sätt (Holmberg, 1995). 
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5 Drift av Moderna Museet 
Moderna Museet i Stockholms skärgård är uppdelad i permanenta utställningslokaler och 
en tillfällig utställningslokal. I den permanenta utställningen finns de konstföremål som 
alltid är utställda där och i den tillfälliga utställningslokalen hålls olika utställningar som byts 
ut med jämna mellanrum.  

5.1 Eftersträvat inomhusklimat 
Museets ledning har gett driftpersonalen i uppdrag att styra klimatet i museibyggnaden mot 
en relativ fuktighet som ligger kring 55 % och med olika temperaturer för vinter- respektive 
sommarmånaderna. Se Tabell 5-1 för mer information om eftersträvat klimat.  

Tabell 5-1 Eftersträvat klimat i museet. 
 

 Sommar1 Vinter2 

Temperatur ºC 22 18 

Temperaturvariation ºC -2 

 

+2 

RH3 % 55 55 

RH-variation % ±3 ±3 
 

1 Sommar avser april till september. 
2 Vinter avser oktober till mars.  
3 Relativ fuktighet  
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5.2 Moderna Museets inomhusklimat  
För att kunna följa upp styrningen av klimatet i utställningslokalerna har temperatur och 
relativ fuktighet registrerats. Loggarna har registrerat ett värde, var tionde minut i fyra års 
tid, från givare som varit placerade i utställningslokalerna. Mätningarna pågick mellan åren 
1998 och 2001. Dessa mätvärden har använts som indata till beräkningarna för denna 
studie. Givarna har inte alltid varit tillförlitliga. Tre givare placerade på samma ställe har 
ibland visat helt olika värden och under större delen av år 2000 finns inga mätvärden 
registrerade. Att bedöma vilken givare som visar fel är omöjligt, därför antas medelvärdena 
av det givarna visar ge en acceptabel uppskattning av hur det har varit.  

Månadsmedelvärdena för temperaturen varierar mellan 18 och 22 °C och den relativa 
fuktigheten varierar mellan 30 och 48 % i den tillfälliga utställningslokalen. I den 
permanenta utställningslokalen var månadsmedelvärdena av temperaturen genomgående 19 
°C och den relativa fuktigheten varierade större delen av tiden mellan 45 och 50 %. 
Medelvärden högre än 50 % förekom inte. Fuktigheten har alltså genomgående varit lägre 
än vad som krävdes. Temperaturen har i snitt legat inom ramarna. Se månadsmedelvärdena 
för tillfälliga och permanenta utställningslokalerna i bilaga 1.1. 

5.3 Temperatur- och fuktighetsmätningar  
För att kontrollera om det förekommer någon temperaturskiktning i tillfälliga och 
permanenta utställningslokalerna loggades temperaturen med loggar av märket HOBO, 
Tiny Tag och Satelite. Givarna var placerade mellan golv och lanternin se Figur 5-1 och 
Figur 5-2. För att kunna placera ut givarna på olika höjder i lokalen användes en sky-lift. 
Loggarna hängdes upp på ett snöre. Mätningarna utfördes under sjutton dagar och ett 
värde registrerades per timme. Även den relativa fuktigheten loggades på några ställen. 
Därefter tömdes mätvärdena till en dator, se mätvärdena i bilaga 1.2. 
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Figur 5-1 Sektionsritning av en del av den tillfälliga utställningslokalen med dess lanternin. Givarnas placering 
är utmärkta med siffror, registrerade mätvärden finns i bilaga 1.2. 
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Figur 5-2 Sektionsritning av en del av den permanenta utställningslokalen med dess lanternin. Givarnas 
placering är utmärkta med siffror, registrerade mätvärden finns i bilaga 1.2. 

 

Ur mätningarna framgick att det fanns temperaturskiktningar. Temperaturen mättes under 
perioden 4:e till 23:e oktober men klimatanläggningen var inte i drift förrän den 10:e 
oktober. Temperaturskiktningen varierade lite från dag till dag, i Figur 5-3 visas ett 
exempel. Se bilaga 1.3 för fler exempel. Höjden över golvet är uppskattad med hjälp av 
sektionsritningar. 
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I tillfälliga utställningslokalen är det varmast i höjd med tilluftsdonet, cirka sex meter över 
golvet. Temperaturen minskar uppåt i lanterninen och längst upp är det kring 18 °C. Under 
mätperioden fanns ingen belysning uppsatt, vilket kan förklara den låga temperaturen i 
lanterninen. Vid frånluftsdonet nere vid golvet är temperaturen högre. I permanenta 
utställningen var temperaturen högre längre upp i lanterninen än i resten av 
utställningslokalen, vilket kan förklaras av att luften uppe i lanterninen värms upp av 
fönstrens strålningsvärmare och av lamporna. 

Temperaturen och den relativa fuktigheten mättes även i vindsutrymmet ovanför den 
tillfälliga utställningen. I stället för att i kondensberäkningarna till takkonstruktionen 
förutsätta att temperaturen är densamma på vinden som i utställningslokalen så gjordes 
dessa mätningar för att få rättvisare ingångsvärden. Under mätperioden fanns en skillnad 
både i temperatur och relativ fuktighet vilket kan ses i Figur 5-4 och Figur 5-5. 
Temperaturskillnaden var cirka 2 °C och skillnaden i relativ fuktighet var i snitt fyra 
procentenheter. Beräkning nedan visar att ånghalten blir nästan densamma. I beräkningen 
har värden från Figur 5-4 och Figur 5-5 använts.  

Vindsutrymmet 
Temperatur  t = 18 °C → mättnadsånghalt vs= 15,36 g/m3  

Relativ fuktighet φ = 47 % 

Ånghalt v = φ· vs = 0,47 ·15,36 = 7,21 g/m3 

Tillfälliga utställningshallen 
Temperatur  t = 20 °C → mättnadsånghalt vs= 17,28 g/m3  

Relativ fuktighet φ =  41 % 

Ånghalt v = φ· vs = 0,41·17,28 = 7,08 g/m3 

Figur 5-3 Temperaturvariation i höjdled i utställningslokalerna den 22 oktober 2002. Mätvärdena har 
registrerats med loggar av märket HOBO. Temperaturvariation för andra dagar kan ses i bilaga 1.3. 
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Figur 5-4 Temperaturerna i vindsutrymmet och i tillfälliga utställningshallen under perioden 4:e oktober till 
24:e oktober. Temperaturen i vindutrymmet registrerades med loggar av märket Tiny Tag. I utställningshallen 
registrerades temperaturen med HOBO. 
 

 

Figur 5-5 Relativa fuktigheten i vindsutrymmet och i tillfälliga utställningshallen under perioden 4:e oktober 
till 24:e oktober. Relativa fuktigheten i vindutrymmet registrerades med loggar av märket Tiny Tag. I 
utställningshallen registrerades relativa fuktigheten med HOBO. 
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6 Beskrivning av beräkningsgång 
Här beskrivs hur mätdata har sammanställts och beräkningsgången i 
kondensberäkningarna. I beräkningarna har Isovers program GF2-Dim och GF-Kond 
använts. Beräkningarna för bedömning av kondensriskerna som uppstår vid köldbryggorna 
utfördes i mathcad-miljö.  Beräkningstillämpningen är omfattande. I fortsättningen av 
rapporten kallas den ”Kondens 2002”. Se bilaga 2 för exempel på hur Kondens 2002:s 
mathcad-kod ser ut. 

6.1 Temperatursammanställning 
De månadsmedelvärden av inomhustemperaturen som driftpersonalen registrerade 
varierade bara någon grad från månad till månad. Därför användes årsmedeltemperaturer 
som indata till beräkningarna. Se månadsmedelvärdena i bilaga 1.1 och hur olika värden på 
temperaturen och relativa fuktigheten fördelar sig, se bilaga 1.1. 

På Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts, SMHIs, hemsida finns grafer över 
utomhustemperaturen som funktion av tiden (SMHI, 2002). Utifrån dessa grafer 
uppskattades månadsmedelvärden för utetemperaturerna. Under månader med stora 
temperaturvariationer delades månaden in i flera tidsperioder, vilka fick egna medelvärden. 
Se bilaga 1.5 för utomhustemperaturen. 

6.2 Fuktsammanställning 
Även den relativa fuktigheten registrerades var tionde minut i tre år. Dessa värden 
sammanställdes också till ett värde per månad. Månadsmedelvärdena av den relativa 
fuktigheten omvandlades sedan till ånghalter, utifrån sambandet att den relativa fuktigheten 
är lika med ånghalten dividerat med mättnadsånghalten.  

På Stockholms miljöförvaltnings hemsida finns grafer och tabeller med rådande relativa 
fuktigheter (MF, 2002). Med hjälp av dessa kunde månadsmedelvärden för den relativa 
fuktigheten utomhus avläsas, vilka används som ingångsvärden i beräkningarna. Se bilaga 
1.5 med utomhusvärden på relativa fuktigheten. 
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6.3 GF2-Dim 
För att ta hänsyn till köldbryggornas inverkan på temperaturfördelningen genom en 
konstruktion användes Isovers program GF2-Dim. De konstruktioner som studerades 
delades in i delområden där värmekonduktiviteten är konstant. Dessa delområden delades i 
sin tur in i mindre celler för att ge en mer noggrann beräkning. Som randvillkor på 
inomhustemperaturen användes uppmätta temperaturer i museet och för 
utomhustemperaturen användes medelvärden från SMHI: s hemsida. Beräkningen utfördes 
iterativt. Vid intressanta punkter i konstruktionerna avlästes temperaturen för att sedan 
användas som indata i Kondens 2002 där problem med diffusion i aktuell konstruktion 
beaktas. 

6.4 GF-Kond 
Programmet GF- Kond användes för att se om det även blir kondens vid sidan av en 
köldbrygga. GF-Kond beräknar kondensrisk i gränsskiktet mellan två material. I 
programmet finns klimatdata i form av utomhustemperatur och relativ fuktighet att hämta 
för olika städer i Sverige. Också värden på inomhusklimatet finns att hämta, men det är 
också möjligt att ange egna värden. För den konstruktion som ska studeras matas 
skikttjocklek, värmekonduktivitet och ångmotstånd in. I programmet finns en databas med 
vanliga material. Därifrån kan nödvändiga indata hämtas. Resultatet, ett värde på relativa 
fuktigheten per skiktgräns och månad, visas både som tabell- och i grafisk form. 
Begränsningar hos programmet är att det bara går att räkna i skiktgränser mellan material 
och inte mitt i ett materialskikt. Kondens kan bildas i ett materialskikt om det är tätt och 
har bra isoleringsförmåga. Programmet kan inte beräkna inverkan av köldbryggor.  

6.5 Kondens 2002 
Kondens 2002 är ett program som skapades för att bedöma kondensriskerna i en 
konstruktion. Programmet tar hänsyn till köldbryggor genom att de avlästa temperaturerna 
från GF2-Dim används. 

6.5.1 Indata 
Den studerade konstruktionen delas in i skikt. Skikttjocklek och värmekonduktivitet anges 
för ingående material. Ånghalten inomhus och utomhus anges som ett medelvärde per 
månad. 
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6.5.2 Beräkningar 
Temperaturerna som beräknats med GF2-Dim har sparats ned i Excelfiler. I Excelfilerna 
motsvarar varje rad en dag och varje kolumn en beräkningspunkt. Temperaturerna hämtas 
in till Kondens 2002 och med dem beräknas mättnadsånghalten nedan kallad vsat, i  

Ekvation 6-1. Först beräknas mättnadsånghalten för varje beräkningspunkt under första 
dagen och sedan för andra dagen och så vidare. I  

Ekvation 6-1 står index r för radnummer och index c står för kolumnnummer i Excelfilerna 
och på så vis kan rätt värde hämtas beroende på vilken dag och vilken beräkningspunkt 
mättnadsånghalten beräknas för. I beräkningarna har samma värde på mättnadsånghalten 
använts för alla timmar under ett dygn. 

 

Ekvation 6-1 
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Tr,c  Temperatur under dag r i beräkningspunkt c,  ºC 

 

Med hjälp av sorptionskurvor för de ingående materialen beräknades relativa fuktigheten φ 
som funktion av fukthalten w. Beroende på att sorptionskurvans lutning varierar för olika 
värden på fukthalten blir det olika formler för relativa fuktigheten för olika intervall hos 
fukthalten (Nevander & Elmarsson, 1994). Ett startvärde antas på fukthalten den första 
timmen och nästa timme beräknas ånghalten föregående timme utifrån relativa fuktigheten 
och fukthalten föregående timme. Beräkningen grundar sig på att mättnadsånghalten, vsat, 
multiplicerat med relativa fuktigheten, φ, ger ånghalten, v, se  

Ekvation 6-2. 

 

Ekvation 6-2 
ϕ⋅= vsatv  

v   Ånghalt g/m3 

vsat   Mättnadsånghalt, g/m3 

φ   Relativ fuktighet, % 
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Därefter beräknades ångmotstånden för ingående material. Storleken på ångmotståndet 
beror av avståndet mellan beräkningspunkterna, d, och av ånggenomsläppligheten, δ, hos 
respektive material, se Ekvation 6-3. 

Ekvation 6-3 

Z = d/ δ 

Z Ångmotstånd,  s/m 

d  Avstånd mellan beräkningspunkterna, m 

δ  Ånggenomsläpplighet, m2/s 

 

Utifrån ångmotstånden för respektive material beräknas trådmotstånden mellan 
beräkningspunkterna. Trådmotstånden beräknas som ett medelvärde mellan 
ångmotstånden för beräkningspunkterna på respektive sida av tråden. Mellan de 
beräkningspunkter där det finns en plastfilm adderas ett extra motstånd till det uträknade 
motståndet. 

När trådmotstånden är kända kan nettoflödet till beräkningspunkten bestämmas och 
förändring i fuktinnehåll dw. Förändring i fuktinnehåll beror av längden på tidssteget, ∆t, 
avståndet mellan beräkningspunkterna, d, och ånghalten, v, i noden som studeras samt i 
noden längre ut i konstruktionen se  

Ekvation 6-4. 

 

Ekvation 6-4 
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dw  Förändring i fuktinnehåll, g/m3 

∆t   Tidssteg, s 

 d Avstånd mellan beräkningspunkterna, m 

Znod  Ångmotstånd i studerad beräkningspunkt, s/m 

Znod+1   Ångmotstånd i beräkningspunkten utanför den studerade punkten, s/m 

vnod-1,tim-1  Ånghalt i beräkningspunkten innanför den studerade punkten, g/m3 

vnod,tim-1   Ånghalt i den studerade beräkningspunkten, g/m3 

vnod+1,tim-1 Ånghalt i beräkningspunkten utanför den studerade punkten, g/m3 
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Den nya fukthalten bestäms som summan av fukthalten timmen före och fukttillskottet dw. 
Om summan blir högre än maximalt fuktinnehåll sätts den nya fukthalten till det maximala 
värdet och om summan blir negativ sätts fukthalten till noll. Beräkningen sker sedan 
iterativt för varje timme i tre år och hela tiden med den nya fukthalten som ingångsvärde 
vid beräkning av ånghalten.   

Till sist beräknas den relativa fuktigheten för varje nod och dag med hjälp av ekvationen 
för sorptionskurvan för respektive material.  

6.5.3 Resultat  
Resultatet erhålls i form av relativa fuktigheten för respektive beräkningspunkt och timme i 
tabellform och grafiskt. Eftersom relativa fuktigheten varierar så lite per timme och dag 
plottas ett värde var tionde dag. 

6.5.4 Svårigheter 
En konstruktion kan fuktas upp och torka ut mycket snabbt om fuktmotståndet är litet. 
För att fukthalten inte ska variera mellan maximal uppfuktning och uttorkning under det 
tidssteg som studeras måste ett tillräckligt kort tidssteg väljas. I denna studie beräknades 
först fukthalten en gång per dag, men det visade sig vara ett för långt tidssteg. Därför 
valdes istället tidssteget en timme. I de studerade konstruktionerna är fuktmotståndet litet 
och därför räckte det inte att korta tidssteget. Ett annat sätt att minska fuktflödet är att öka 
avståndet mellan noderna och när det gjordes gick det att tolka beräkningsresultaten. Att 
flytta noder är tidsödande eftersom nya temperaturavläsningar måste göras i GF2-Dim. 
Tillämpningen Kondens 2002 måste anpassas för varje ny konstruktionsdel som ska 
beräknas. Indata måste ändras samt rätt sorptionskurva måste läggas in för respektive 
material. Användning av sorptionskurvan hade varit enklare och exaktare om den hade 
funnits tillgänglig i analytisk form istället för i diagramform. 
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7 Detaljer 
I det här kapitlet behandlas Moderna Museets takkonstruktion med dess lanterniner i de 
klimatsatta utställningshallarna. Genom beräkning har tre konstruktionsdetaljer undersökts 
i den tillfälliga utställningslokalen och två konstruktionsdetaljer i den permanenta 
utställningslokalen. Detaljerna har beräknats för att se om det finnas risk för kondens. 

7.1 Mineralull 
Mineralull är det material som förekommer mest i de studerade konstruktionsdetaljerna. 
Beräkningarna koncentreras till de mineralullsskikt där det troligast kan bli problem med 
påväxt, nära ångspärren på sidan som vetter mot byggnadens inre. 

Mineralullsfibrer tillverkas vid hög temperatur och av oorganiskt material och därför kan 
fibrerna i sig inte göra att det blir påväxt. För att mineralull inte ska damma vid hanteringen 
behandlas den med mineralolja under tillverkningen. Oljan kan ge underlag för påväxt och 
likaså nedbrytningsprodukter från limmet som håller samman fibrerna. Limmet kan bilda 
lukt om materialet lagras olämpligt i fuktig och varm miljö. Mineralullen kan även smutsas 
ned under byggtiden, vid hanteringen eller under transport. Smuts som fastnat i 
mineralullen kan vara underlag för påväxt. Lim, olja och smuts kan alltså medverka till att 
mikroorganismer etableras i mineralullen, men för att påväxt ska ske måste det vara fuktigt 
(Nevander & Elmarsson, 1994).  

Ingemar Samuelson från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut tror att mineralull inte 
bör utsättas för högre relativ fuktighet än cirka 80 % under lång tid om den ska klara sig 
från påväxt. Birgitta Rydén på Isover, där mineralull tillverkas, nämnde också 80 % relativ 
fuktighet som en kritisk gräns.  

I en studie om Mikrobiologisk nedbrytning av byggnadsmaterial har en jämförelse gjorts 
mellan fem laboratoriers analysmetoder. Bland annat undersöktes mineralull. Provningen 
gick i stora drag ut på att mögelsporer applicerades på byggnadsmaterialen som sedan 
placerades i en kammare med hög relativ fuktighet i en månad. De olika laboratorierna 
bedömde sedan hur utbredd påväxten blev. Alla laboratorier utom ett ansåg att halten 
mögel var alltför hög (Samuelson & Blomquist, 1995). 
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På uppdrag av Isover gjordes en undersökning utanför den ovan beskrivna studien av Irene 
von Bockelmann och hennes resultat stämde överens med de övriga resultaten. Efter analys 
lagrade von Bockelmann proven ytterligare fem veckor vid 98 till 100 % relativ fuktighet. 
Ingen ytterligare påväxt kunde ses och detta tyder på näringsbrist hos mineralullen 
förhindrade fortsatt tillväxt (Samuelson & Blomquist, 1995). 

Studier har visat olika resultat men de visar att risken för påväxt på mineralull ökar vid 
högre relativ fuktighet. Det finns inga resultat som visar att påväxt startar vid lägre relativ 
fuktighet än 80 %, därför används det som gränsen för påväxt i den här rapporten. 

7.2 Tillfälliga utställningslokalens detaljer 
Detta är en översiktsbild av lanterniner och tak i den tillfälliga utställningslokalen. Följande 
detaljer valdes ut: A yttertakskonstruktionen, B lanterninvägg och C lanterninsarg för att 
studeras närmare. Detaljerna valdes för att de innehåller köldbryggor vilka ger en ökad risk 
för kondens. Dessa detaljer studerades med hjälp av GF2-Dim, GF-Kond och Kondens 
2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-1 Översiktsbild över lanterniner och tak i den tillfälliga utställningslokalen. De valda 
beräkningspunkterna A, B och C är inringade. 
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7.3 Yttertak, detalj A 
I yttertakskonstruktionen finns en köldbrygga i form av en plåtregel, den är en del av 
stålstommen i takkonstruktionen. Plåtregelns Z-profil skär igenom nästan hela 
konstruktionen vilket kan ses i Figur 7-2. Trots att Z-profilen har en liten tvärsnittsarea kan 
den vara av betydelse, på grund av att plåt har mycket högre värmeledningsförmåga än 
omgivande material (till exempel isoleringen). Något annat som väcker uppmärksamhet är 
tjockleken på den invändiga isoleringen. Om en alltför stor del av isoleringen finns 
innanför ångspärren blir temperaturen vid ångspärren så låg att kondens kan bildas. 
Beräkning har utförts i de nedan utmärkta noderna, nod1 och nod2, eftersom de anses 
mest intressanta med tanke på kondensrisken. 
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Figur 7-2 Detalj A, takkonstruktion. Till höger ses dimensionerna hos ingående material. I snitt A-A är 
noderna markerade. Nod 1 ligger i mineralullen strax innanför ångspärren. Nod 2 finns strax innanför 
luftspalten. Notera köldbryggan i form av en Z-profil. 

  

7.3.1 Relativ fuktighet 
I Figur 7-3 visas hur relativa fuktigheten i nod 1, mineralull, varierar under tre års tid. 
Simuleringen är utförd med månadsmedelvärden på temperatur och fuktighet från åren 
1998, 1999 och 2001, se bilaga 1.1. Kondens erhålls under det sista året i ungefär 40 dagar. 
Under dessa tre år överstiger även relativa fuktigheten ett flertal gånger 80 procent, då 
mögeltillväxt kan ske. Något som måste beaktas vid studerandet av denna kurva är att 
uppmätt relativ fuktighet inomhus har varit mycket lägre än vad som egentligen 
eftersträvats i museet.  

3          Plåt 

22        Plywood 

225      Plåtregel 1,5 mm 
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100      Mineralull 
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 3         Plåt 
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I riskanalysen nedan kan ses vad som händer om önskade relativa fuktigheter uppnås. I nod 
2, utanför plastfilmen, överstiger aldrig relativa fuktigheten 80 % och alltså borde detta 
mineralullsskikt klara sig bra från mögeltillväxt se Figur 7-4.  

Vid besiktning av takkonstruktionen har inga tecken hittats som tyder på mögeltillväxt och 
inga spår av kondensvatten. En förklaring till att beräkningsresultatet skiljer sig från 
verkligheten kan vara att det har varit varmare uppe i lanterninen, än uppmätt 
rumstemperatur nere i rummet tack vare alla lampor. Det är svårt att uppskatta hur mycket 
lampornas strålningsvärme värmer upp luften uppe i lanterninen, eftersom många faktorer 
spelar in. Luftrörelserna i rummet är en viktig parameter när man ska bedöma hur mycket 
lufttemperaturen kan ha ökat, hur bra konstruktionen är isolerad spelar också in. För att 
visa vad en ökad lufttemperatur har för betydelse för kondensrisken gjordes en simulering 
med antagen inomhus temperatur 26 °C i vindsutrymmet under januari till maj år 2001. 
Denna temperaturökning begränsade risken för kondens till kortare perioder, se Figur 7-5. 
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Figur 7-3 Relativ fuktighet i nod 1, mineralull, i takkonstruktionen för rådande klimat i museet de senaste tre 
åren. 
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Figur 7-4 Relativ fuktighet i nod 2, mineralull, i takkonstruktionen för rådande klimat i museet de senaste tre 
åren. 
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Figur 7-5 Relativ fuktighet i nod 1, mineralull, i takkonstruktionen för rådande klimat i museet de senaste tre 
åren. Inomhus temperatur 26 °C under januari till maj 2001, motsvarar dag 731 till 881 i figuren. 
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7.3.2 Riskanalys 
För att testa takkonstruktionen, med avseende på risk för kondens, gjordes några 
simuleringar där utomhus- och inomhusklimatet varierades. Vid simuleringarna där relativa 
fuktigheten inomhus varierades användes genomgående inomhustemperaturen 22 °C under 
sommarmånaderna, april-september, och 20 °C under vintermånader oktober-mars. Dessa 
inomhustemperaturer är de som museets ledning önskar. Som utomhusklimat användes de 
avlästa värdena från SMHI: s hemsida. 

I de simuleringar där utomhusklimatet varierades användes månadsmedelvärden från åren 
1998, 1999 och 2001 på inomhusklimatet. I Tabell 7-1 kan resultatet från de olika 
simuleringarna ses. Grafer över den relativa fuktighetens variation från de olika 
simuleringsfallen kan ses i bilaga 3. 

Tabell 7-1 Resultat från risksimuleringarna av takkonstruktionen  

     maxpunkt maxpunkt 

RH nod 1 RH nod 2 RH inne 

% 

Temp inne 

ºC 

Ändring i Utomhusklimat 

% % 

Se bilaga 1.1 221 ingen2 100 80 

52 221 ingen2 100 95 

55 221 ingen2 100 95 

58 221 ingen2 100 95 

60 221 ingen2 100 97 

Se bilaga 1.1 20 Hela januari 2001 med -15 ºC 100 100 

Se bilaga 1.1 20 5 dagar i december 1999 med -23 ºC 100 80 

Se bilaga 1.1 20 5 dagar i januari 1999 med -25 ºC 100 81 

Se bilaga 1.1 20 Hela januari 1999 -35 ºC 100 100 
 

1 22 °C under april-september och 20 °C under oktober-mars 
2 Ingen ändring avser rådande klimat under åren 1998, 1999 och 2001 se bilaga 1.1. 
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En simulering med relativ fuktighet 55 % inomhus, som är den fuktighet som 
museiledningen önskar, ger kondens under längre perioder i nod 1, mineralull. Relativa 
fuktigheten i nod 1 kan ses nedan i Figur 7-6. Vid högre relativa fuktigheter fås kondens 
under längre perioder i nod 1. Utanför plastfilmen i nod 2, mineralull, stiger relativa 
fuktigheten upp till kritiska nivåer för begynnande mögeltillväxt men kondensvatten bildas 
inte. Simuleringar gjordes med högst 60 procents fuktighet inomhus och även då klarade 
sig nod 2 från kondens. 
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Figur 7-6 Relativ fuktighet i nod 1, mineralull, i takkonstruktionen vid 55 % relativ fuktighet inomhus. 
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Simuleringar visar att kallare utomhusklimat, en kortare period, inte påverkar lika mycket 
som en ökad fuktighet inomhus. En fem dagar lång köldperiod ger knappt någon märkbar 
förändring i relativ fuktighet inne i konstruktionen vilket kan ses vid en jämförelse mellan 
Figur 7-3 och Figur 7-7.  
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Figur 7-7 Relativ fuktighet i nod 1, mineralull, i takkonstruktionen vid - 25 °C under fem dagar i januari år 
1999. Motsvarar dag 366 till 371 i figuren. Relativ fuktighet inomhus enligt bilaga 1.1 och utomhus enligt 
bilaga 1.5.  
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7.3.2.1 Resultat GF-Kond 
Vid simulering av takkonstruktionen i GF-Kond med inomhustemperaturer och relativa 
fuktigheter från år 2001 blev det inte någon kondens. Detta kan jämföras med att det i 
Kondens 2002, med köldbryggorna medräknade, blev kondens i mars 2001.  

Beräkningar i GF-Kond gjordes också med en relativ fuktighet på 55 % inomhus och en 
inomhustemperatur på 22 ºC under sommarmånaderna  och 20 ºC under vintermånaderna. 
I det här fallet blev det enligt GF-Kond kondens under två månader i början på året medan 
det blev kondens över en längre tid, 100 dagar, i Kondens 2002. Se resultatet från GF-
Kond i bilaga 3.10 och 3.11. 

Köldbryggorna ger en lägre temperatur i konstruktionen. Varm luft kan bära mer fukt än 
kall luft och därför kondenserar det när den varma luften inifrån möter den kalla 
köldbryggan. I Kondens 2002 är köldbryggorna medräknade och därför bildas det mer 
kondens i dessa beräkningar, än i GF-Kond. 

7.3.3 Resultat och analys 
Simuleringarna visar att det borde ha kondenserat i mineralullsskiktet innanför ångspärren 
under en längre period år 2001. Hänsyn har då inte tagits till belysningens eventuella 
inverkan på kondensrisken. Vid ett antagande att inomhus temperaturen är 26 ºC uppe vid 
taket, tack vare lampornas strålningsvärme, erhålls kondens bara under en mycket 
begränsad tid. Simuleringarna visar att det är stor risk för mycket kondens i framtiden om 
den relativa fuktighet inomhus hålls vid de nivåer som museiledningen önskar. Beräkningar 
med GF-Kond visar att det även kommer att bli kondens vid sidan av köldbryggorna. 
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7.4 Lanterninvägg, detalj B 
En plåtregel skär genom det inre isoleringsskiktet i lanterninväggen vilket kan ge en tänkbar 
köldbrygga, träreglarna i luftspalten bidrar också till att leda ut värme, se Figur 7-8. 
Isolering invändigt är även här väl tilltagen och det gör att temperaturen blir låg strax 
innanför ångspärren. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-8 Lanterninvägg, detalj B. Ingående material och dimensioner samt snitt B-B där noderna är 
markerade. Nod 1 ligger mellan gipsskivorna, nod 2 i mineralullen strax innanför ångspärren och 
nod 3 i mineralullen strax innanför väggboarden. 
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7.4.1 Relativ fuktighet  
Simulering med det klimat som har varit de senaste åren i museet och utomhus visar att det 
inte finns någon risk för vare sig mögelbildning eller kondens. I Figur 7-9, Figur 7-10 och 
Figur 7-11 nedan kan ses att relativa fuktigheten som mest är drygt 80 procent och det 
under en kortare period.  
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Figur 7-9 Relativ fuktighet i nod 1, gips, i lanterninväggen med inomhusklimatet som har varit de senaste 
åren enligt bilaga 1.1. 
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Figur 7-10 Relativ fuktighet i nod 2, mineralull, i lanterninväggen med inomhusklimatet som har varit de 
senaste åren enligt bilaga 1.1. 
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Figur 7-11 Relativ fuktighet i nod 3, mineralull, i lanterninväggen med inomhusklimatet som har varit de 
senaste åren enligt bilaga 1.1. 
 

7.4.2 Riskanalys 
Eftersom relativa fuktigheten inomhus har varit mycket lägre än vad museiledningen 
föreskriver har några simuleringar utförts för att visa vad som händer vid en ökad fuktighet. 
Under åren 1998, 1999 och 2001 har det varit milda vintrar och därför simulerades några 
fall med korta kalla klimatperioder. Som kan ses i Tabell 7-2 är det bara vid en kallare 
utomhustemperatur under en hel månad som det blir kondens och då bara i det yttersta 
mineralullsskiktet. De inre skikten påverkas mer av en ökning av den relativa fuktigheten 
inomhus än av utomhustemperaturen vilket också kan ses i Tabell 7-2. Se resultat i bilaga 4. 
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Tabell 7-2 Resultat från risksimuleringarna av lanterninväggen. 

    maxpunkt maxpunkt maxpunkt

RH          
inne  

% 

Temp 
inne 

ºC 

Ändring i utomhusklimat RH skikt 
1 

% 

RH skikt 
2 

% 

RH skikt 
3 

% 

Se bilaga 1.1 221 ingen2 54 82 82 

52 221 ingen2 66 79 80 

55 221 ingen2 71 90 80 

58 221 ingen2 75 95 80 

60 221 ingen2 77 95 80 

Se bilaga 1.1 20 Hela januari 2001 med -15 ºC 58 74 100 

Se bilaga 1.1 20 5 dagar i december 1999 med -23 ºC 54 66 75 

Se bilaga 1.1 20 5 dagar i januari 1999 med -25 ºC 56 78 92 

Se bilaga 1.1 20 Hela januari 1999 -35 ºC 62 93 100 

 

 1 22 °C under april-september och 20 °C under oktober-mars 

 2 Ingen ändring avser rådande klimat under åren 1998, 1999 och 2001 se bilaga 1.1 

 

Vid 55 % relativ fuktighet inomhus blir det så fuktigt i nod 2, mineralullen, att det kan bli 
mögeltillväxt. Detta uppstår under knappt två månaders tid och sedan torkar 
konstruktionen ut igen, se Figur 7-12. 
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Figur 7-12 Relativ fuktighet i nod 2, mineralull, i lanterninväggen när det är 55 % relativ fuktighet inomhus. 
 

7.4.2.1 Resultat GF-Kond 
Vid beräkning av lanterninväggen i Kondens 2002 med köldbryggorna inräknade blev det 
ingen kondens i konstruktionen. Därför beräknades inte denna konstruktionsdel i GF-
Kond.  

7.4.3 Resultat och analys 
Konstruktionen har klarat sig bra hittills och med klimatet som museets ledning föreskriver 
kommer det inte heller att bli någon kondens. Viss risk finns för mögeltillväxt vid de högre 
relativa fuktigheterna inomhus. Vid simuleringar med extremt kallt uteklimat blir det 
problem först när det är många minusgrader i en hel månad. Detta kan vi bortse ifrån 
eftersom dessa låga temperaturer sällan uppträder. 
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7.5 Lanterninsarg, detalj C  
Lanterninsargen är intressant att studera för att stålstommen är en ganska stor del av 
konstruktionen, vilket kan medföra köldbryggor. Det förekommer även träreglar i 
luftspalten, vilka också kan bidra till köldbryggor, se Figur 7-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1 Relativ fuktighet  
Simulering av lanterninsargen visar att den också har klarat sig från kondens i det klimat 
som har varit de senaste åren. I nod 1, mineralullen på insidan av plastfilmen, överstiger 
relativa fuktigheten några gånger 80 % vilket kan medföra att mögel kan växa till, men 
konstruktionen torkar sedan ut igen. Som längst är det över 80 % i cirka 50 dagar. I nod 2 
som är placerad långt ut i konstruktionen finns ingen risk för mögeltillväxt. Relativa 
fuktighetens variation under tre års tid kan ses i Figur 7-14 och Figur 7-15. 

Figur 7-13 Lanterninsarg detalj C. Ingående material och dess dimensioner samt snitt C-C där noderna är 
markerade. Nod 1 ligger i mineralullen innanför ångspärren och nod 2 i mineralullen innanför väggboarden. 
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Figur 7-14 Relativ fuktighet i nod 1, mineralull, med klimatet som har varit de senaste åren enligt bilaga 1.1. 
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Figur 7-15 Relativ fuktighet i nod 2, mineralull, i lanterninsargen med klimatet som har varit de senaste åren 
enligt bilaga 1.1. 
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7.5.2 Riskanalys 
Simuleringar visar att om klimatet i museet skulle vara det som museets ledning önskar 
skulle det bli kondens i lanterninsargens innersta mineralullsskikt, nod 1, redan vid 52 
procents relativ fuktighet. En ökad relativ fuktighet inomhus gör att det blir 100 procents 
relativ fuktighet, alltså kondens, i mineralullen under längre perioder. I mineralullsskiktet 
utanför plastfilmen, nod 2, bildas ingen kondens men alla simuleringsfall visar risk för 
mögeltillväxt. Se Tabell 7-3. Se resultatet i bilaga 5. 

Tabell 7-3 Resultat från risksimuleringarna av lanterninsargen. 

      maxpunkt maxpunkt 

RH          
inne 

% 

Temp 
inne 

ºC 

Ändring i utomhusklimat RH skikt 
1 

% 

RH skikt 
2 

% 

Se Bilaga 1.1 221 ingen2 97 82 

52 221 ingen2 100 97 

55 221 ingen2 100 97 

58 221 ingen2 100 98 

60 221 ingen2 100 98 

Se Bilaga 1.1 20 Hela januari 2001 med -15 ºC 100 99 

Se Bilaga 1.1 20 5 dagar i december 1999 med -23 ºC 98 82 

Se Bilaga 1.1 20 5 dagar i januari 1999 med -25 ºC 100 93 

Se Bilaga 1.1 20 Hela januari 1999 -35 ºC 100 99 
 

1 22 °C under april-september och 20 °C under oktober-mars 

2 Ingen ändring avser rådande klimat under åren 1998, 1999 och 2001 enligt bilaga 1.1. 

 

I lanterninsargen ger till och med ett kallare utomhusklimat i bara några få dagar kondens. 
Detta kan jämföras med de andra konstruktionsdetaljerna där ett kallare utomhusklimat 
inte påverkade de inre skikten märkbart. Som kan ses i Figur 7-16 är det 100 procents 
relativ fuktighet endast som kortast. Om det är 55 % relativ fuktighet inomhus erhålls 
kondens under längre perioder för utomhusklimaten åren 1998, 1999 och 2001, se Figur 
7-17.  
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Figur 7-16 Relativ fuktighet i nod 1, mineralull, i lanterninsargen vid -25 °C i 5 dagar i januari 99. Motsvarar 
dag 366 till 371 i figuren. 
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Figur 7-17 Relativ fuktighet i nod 1, mineralull, i lanterninsargen när relativa fuktigheten inomhus är 55 %. 
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7.5.2.1 Resultat GF-Kond 
Vid beräkning av lanterninsargen med relativ fuktighet inomhus på 55 % och 
inomhustemperatur på 20 °C under vintern och 22 °C under sommaren blev resultatet i 
GF-Kond, då köldbryggor ej är medräknade, att det blir kondens. Se resultatet i bilaga 5.10. 
Resultatet från GF-Kond visar att kondens uppstår mellan det innersta mineralullsskiktet 
och spärrskiktet vilket är på samma ställe som Kondens 2002 visade att kondens skulle 
uppstå. Skillnaden mellan resultatet i GF-Kond och Kondens 2002 är att det blir kondens 
över en längre tidsperiod i Kondens 2002. Detta medför alltså att det blir kondens längre 
perioder i närheten av köldbryggorna. 

7.5.3 Resultat och analys 
Enligt beräkningarna av lanterninsargen ska det inte ha blivit någon kondens med det 
klimat som har varit de senaste åren. Däremot blir det höga relativa fuktigheter i nod 1, 
mineralull, som kan leda till att mögel växer till. I fallen med relativa fuktigheter som 
museets ledning önskar kommer det genomgående att bli kondens. När temperaturen ute 
sätts till mer extrema värden så leder också det till kondens. I och med dessa resultat från 
simuleringarna kan slutsatsen dras att denna konstruktionsdetalj inte kommer att klara sig 
från kondens i framtiden. 
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7.6 Permanenta utställningsdetaljer 
Detta är en översiktsbild av en lanternin i den permanenta utställningslokalen. Följande 
detaljer valdes ut: D övre lanterninhals, E nedre lanterninhals för att studeras närmare. De 
studerades med hjälp av GF2-Dim, GF-Kond och Kondens 2002. 
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Figur 7-18 Sektionsritning av den permanenta utställningslokalen med dess 
studerade detaljer D och E markerade.  
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7.7 Övre lanterninhals, detalj D 
Lanterninhalsens övre del består av mineralull, gips och plywood. En plåt mellan 
luftspalten och mineralullen fungerar som ångspärr. 

Plåt har högt ångmotstånd vilket gör att den borde rädda konstruktionen från kondens. 
Konstruktionen har ingen köldbrygga därför var beräkning i GF-Kond tillräcklig.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-19 Övre lanterninhals detalj D. Dimensioner på ingående material och snitt D – D där 
noderna är markerade. Nod 1 är placerad mellan gipsskivorna, nod 2 mellan de två 
mineralullsskikten  

13 Gips 

13 Gips 

45 Luftsp.+trapetsplåt 

3Plåt 

95 Mineralull 

95 Mineralull 

9 Gips 

95 Luftspalt 

22 Plywood 

Plåt 

D D



7 Detaljer 

 - 57 -

7.7.1 Relativ fuktighet 
I Tabell 7-4 visas hur stor den relativa fuktigheten blir mellan de olika materialen i övre 
lanterninhalsens konstruktion. Vid beräkning med de temperaturer och relativa fuktigheter 
som har varit inomhus år 2001 visar resultatet att det inte blir någon kondens i 
konstruktionen.  

Tabell 7-4 Relativ fuktighet mellan skikten i övre lanterninhalsen, med månadsmedelvärden under 2001. 

Materialskikt Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

                          

Ute                         

  84 80 77 72 65 66 72 75 81 84 87 86 

Plåt                         

  84 80 77 72 65 66 72 75 81 84 87 86 

Plywood                         

  80 76 74 70 64 65 72 75 80 82 85 83 

Luftspalt                         

  76 72 70 68 63 65 72 74 79 80 82 79 

Gips                         

  75 72 70 68 63 65 72 74 79 80 81 78 

Mineralull                         

  19 18 20 32 39 53 76 67 58 42 28 24 

Plåt                         

  49 49 50 49 49 48 48 46 47 49 51 51 

Luftspalt                         

  47 47 49 48 48 47 48 46 47 48 49 49 

Gips                         

  46 46 48 47 48 47 48 46 47 48 49 49 

Gips                         

  45 45 47 47 48 47 48 46 46 48 48 48 

Inne             
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7.7.2 Riskanalys 
Övre lanterninhalsen beräknades även med relativ fuktighet 55 % inomhus och med en 
inomhustemperatur under sommarmånaderna på 22 °C och under vintermånaderna 20 °C. 
Resultatet från den beräkningen visar att den relativa fuktigheten inte kommer upp i några 
kritiska nivåer. Det beror på att plåten mellan luftspalten och mineralullen fungerar som en 
ångspärr för att plåt har mycket högt ångmotstånd. Resultatet från denna beräkning kan ses 
i Tabell 7-5. 

Tabell 7-5 Relativ fuktighet mellan skikten i övre lanterninhalsen vid 55 % relativ fuktighet inomhus. 

Materialskikt Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

                          

Ute                         

  84 80 77 71 65 66 72 75 81 84 87 86 

Plåt                         

  84 80 77 71 65 66 72 75 81 84 87 86 

Plywood                         

  80 76 74 70 64 65 72 74 80 82 85 83 

Luftspalt                         

  76 72 70 67 62 64 71 74 78 80 81 79 

Gips                         

  75 71 69 67 62 64 71 74 78 79 81 78 

Mineralull                         

  18 17 19 27 33 45 65 57 49 40 27 23 

Plåt                         

  61 61 60 59 58 57 55 56 57 58 60 60 

Luftspalt                         

  58 58 58 57 57 56 55 56 56 57 58 58 

Gips                         

  58 58 57 56 56 56 55 55 56 56 57 57 

Gips                         

  57 57 57 55 56 55 55 55 56 56 56 57 

Inne             
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7.7.3 Resultat och analys 
Resultatet från beräkningarna i GF-Kond visar att det inte finns någon risk för kondens i 
den övre lanterninhalsens konstruktion. Beräkningarna visar att konstruktionen kommer att 
klara sig bra. Viss risk finns för tillväxt av mögel i de yttre skikten speciellt under 
vintermånaderna. Om luftspalten är tillräckligt bra ventilerad kan detta eventuellt undvikas. 

7.8 Nedre lanterninhals, detalj E 
Nedre lanterninhalsens ingående material är bland annat mineralull, betong och gips. I och 
med att den innehåller betong, vilken fungerar som en ångspärr, borde den klara sig från 
kondens. Detta undersöks genom beräkning i Kondens 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-20 Nedre lanterninhals detalj E. Dimensioner på ingående material och snitt E – E där noderna är 
markerade. Nod 1 är placerad i mineralullen strax innanför betongen, nod 2 mitt i de tre mineralullsskikten 
och nod 4 i plywooden innanför plåten. 
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7.8.1 Relativ fuktighet 
Med det klimat som har varit inomhus och utomhus de senaste åren blir det bara under en 
kortare period så fuktigt att det kan bildas mögel i mineralullsskiktet, nod 1 Figur 7-21. 
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Figur 7-21 Relativ fuktighet nod 1, mineralull, i nedre lanterninhalsen för rådande klimat i museet enligt 
bilaga 1.1.  
 

7.8.2 Riskanalys 
Som kan ses i Tabell 7-6 klarar sig skikten i lanterninhalsen bra från kondens men det finns 
risk för mögeltillväxt i det innersta mineralullsskiktet, nod 1. Relativa fuktigheten i det yttre 
mineralullsskiktet och i plywooden är låg tack vare det tjocka betongskiktet, vilket fungerar 
som ångspärr. Relativa fuktigheten i betongen, nod 2, redovisas i Tabell 7-6. Resultaten kan 
ses i bilaga 6. 
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Tabell 7-6 Resultat från risksimuleringarna av nedre lanterninhalsen. 

Risktabell    maxpunkt maxpunkt 

RH inne % Temp inne 
ºC 

Ändring uteklimat RH skikt 1 
% 

RH skikt 2 
% 

Se bilaga 1 221 ingen2 88 47 

52 221 ingen2 95 51 

55 221 ingen2 95 52 

58 221 ingen2 96 52 

60 221 ingen2 95 54 

Se bilaga 1 20 Hela januari 2001 med -15 ºC 95 47 

Se bilaga 1 20 5 dagar i december 1999 med -23 ºC 88 47 

Se bilaga 1 20 5 dagar i januari 1999 med -25 ºC 88 47 

Se bilaga 1 20 Hela januari 1999 -35 ºC 92 47 

1 22 °C under april-september och 20 °C under oktober-mars 

2 Ingen ändring avser rådande klimat under åren 1998, 1999 och 2001 bilaga 1.1. 

 

En simulering med relativ fuktighet 55 % inomhus, som är den fuktighet som eftersträvas 
inne i museet, ger inte kondens i det innersta mineralullsskiktet, nod 2. Dock är det under 
längre perioder så fuktigt att mögel kan bildas se Figur 7-22. Som kan ses i Tabell 7-6 
inverkar inte en kallare utomhustemperatur så mycket på fuktigheten i de inre skikten. Det 
krävs att det är mycket kallt under en längre period för att relativa fuktigheten i de inre 
skikten ska stiga några procent. 
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Figur 7-22 Relativ fuktighet i nod 1, mineralull, i nedre lanterninhalsen vid simulering med relativ fuktighet 
inomhus på 55 %. 
 

7.8.2.1 Resultat GF-Kond 
Vid beräkning av nedre lanterninhalsen i Kondens 2002 blev det ingen kondens i 
konstruktionen. Därför beräknades inte denna konstruktionsdel i GF-Kond.  

7.8.3 Resultat och analys 
I nedre lanterninhalsen blir det ingen kondens med det klimat som har varit de tre senaste 
åren. I nod 1, mineralull, blir relativa fuktigheten över 80 % vilket medför att det kan ske 
tillväxt av mögel. I de andra fallen med de relativa fuktigheterna som museiledningen 
önskar blir relativa fuktigheten också högre än 80 % i nod 1. I nod 2, betong, blir den 
relativa fuktigheten låg. Kallare utomhusklimat under fem dagar ger ingen skillnad i relativ 
fuktighet jämfört med hur det har varit de tre senaste åren. Konstruktionen hinner inte 
påverkas när den låga temperaturen varar så kort tid. 
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8 Diskussion och rekommendationer 
Utställningsbyggnader är komplicerade byggnader att driva och förvalta. Det krävs hög 
fuktighet för att konstföremålen ska bevaras, samtidigt som höga relativa fuktigheter kan 
innebära risker för konstruktionen.  

I stort sett har konstruktionerna klarat sig bra hittills tack vare den låga relativa fuktigheten 
som har varit i Moderna Museet de senaste åren. Beräkningar visar att med de värden på 
temperatur och relativ fuktighet som museiledningen vill ha i framtiden kommer det att bli 
kondensproblem. Problemet med kondens beror mest av den relativa fuktigheten inomhus 
och påverkas inte så mycket av utomhustemperaturen. En mycket kall vinter kommer 
därmed inte skapa problem. Detta under förutsättning att fuktnivån inomhus hålls på en 
rimlig nivå. 

För att klimatet ska kunna styras med en rimlig fuktnivå bör eventuella 
temperaturskiktningar i lokalen beaktas. Skiktningar kan uppkomma av att lampor värmer 
upp luften genom strålningsvärme eller utav bristfällig luftcirkulation. Till följd av detta 
räcker det inte att placera givare på en nivå i lokalen och styra klimat efter det. 
Utställningslokalerna måste skiljas åt vid klimatstyrningen, för de har olika konstruktioner 
som inte påverkas på samma sätt av inomhusklimatet. Till exempel klarar de permanenta 
utställningslokalerna hög relativ fuktighet bättre än den tillfälliga utställningslokalen. För 
optimal styrning av klimatet bör klimatanläggningen vara driftsäker och vara i gång dygnet 
runt. På grund av tidsbegränsning mättes temperaturskillnaden mellan vinden och tillfälliga 
utställningslokalen bara en kort period under hösten. Det skulle vara intressant att se 
variationen under ett helt år. Det blir eventuellt höga temperaturer på vinden under 
sommaren så att eventuell kondens torkar ut. Mätningarna som utfördes i denna studie är 
inte fullt tillförlitliga. Lokalen renoverades under tiden mätningarna pågick, vilket kan ha 
medfört att klimatförhållandena inte var de samma som när museet hade öppet. 
Ventilationsanläggning var inte i drift och lamporna var nedmonterade. 

Fuktproblem är en viktig fråga som inte bara inverkar på byggnadens kondition utan också 
skapar ohälsa för personerna som vistas i byggnaden. Det är ett komplext problem och det 
kan vara en enskild faktor eller flera faktorer i samspel med varandra som skapar ohälsa.  
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För att komma till rätta med problemen kan ett alternativ vara att blåsa in torr luft i 
vindsutrymmet för att rädda takkonstruktionen. För att rädda lanterninsargen skulle 
kondensabsorberande färg till exempel GRAFO THERM kunna målas på plåten innanför 
plastfilmen. Färgen absorberar kondens men endast om det bildas kondens under korta 
perioder. En annan lösning kan vara att skapa en skiktning mellan luften i rummet och 
uppe i lanterninen, där luften i lanterninen ska vara torrare. Att ta bort en del isolering på 
insidan av ångspärren kan vara en lösning på problemet, men det är svårt att genomföra. 
Om museets ledning kan acceptera något lägre nivåer på relativ fuktigheten minskar också 
risken för problem. 

Fortsatta undersökningar av fuktproblematiken i Moderna Museet skulle kunna vara att 
studera väggar med invändiga stuprör som också är riskfyllda ur kondenssynpunkt. 
Ingående materialens fuktbeständighet kan vara intressant att undersöka i laboratorium. 
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