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Abstract 

The author has, with the help of AK Consultancy Indoor Air AB, formed a series of questions 

regarding moisture problems in buildings and how these are handled in extreme climates with 

high temperatures and a high relative humidity. Furthermore to analyse and indentify key 

material that makes a construction safe against moisture problems. Ventilation, AC and the 

choice of materials have in a later stage of the thesis been investigated to enhance the 

knowledge of moisture protection. The research for this report includes measurements on 

existing buildings, calculation models on the building envelope for analyses and the ingoing 

materials of the envelope. The health aspect of moisture problems related to “sick building 

syndrome” has been included and interviews have been conducted to gather relevant 

information.  

A study of the American system, ASHRAE, American Society of Heating, Refrigeration and 

Air Conditioning Engineers and the standards used in Singapore has been made to highlight 

the difference. A comparison between a Swedish wall construction and the technical solutions 

made in extreme climates for the envelope shows the difference in design that has to be made 

for the envelope to successfully stop moisture to penetrate the building.   

Furthermore has a study in the building process been made to investigate how moisture 

problems are handled during construction and how known problems are processed and 

treated. 
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Sammanfattning 

Författaren har med hjälp av AK konsultföretag utarbetat en frågeställning angående hur 

fuktrelaterade problem hanteras och behandlas i ett extremt klimat med hög temperatur och 

hög luftfuktighet, samt att genom analys identifiera de nyckelmaterial som får konstruktionen 

säker ur fuktsynpunkt. I ett senare skede har ventilation, AC, samt materialval undersökts för 

att bredda kunskapen om fuktsäkerhet. I examensarbetet har mätningar på befintliga 

byggnader utförts, beräkningar på klimatskalet har utförts med framtagna metoder för 

analysering och de material som ingår i konstruktionen har studerats. Författaren har även 

inkluderat de hälsorelaterade problem som kopplas till fuktskador och relevant information 

från intervjuer har inhämtats.  

Genom att vidare ställa det svenska bygget mot de principer och tekniska lösningar som 

författaren kommit fram till i extrema klimat kan skillnaden i uppbyggnad tydliggöras mellan 

de olika klimaten. En undersökning i den amerikanska standarden för inomhusluft, ASHRAE, 

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, har även utförts 

för att se hur den står mot de normer som används i sydöstra Asien, främst till Singapore 

Standards, SS.    

Vidare har granskning gjorts av byggprocessen i sydöstra Asien för att undersöka hur 

fuktrelaterade problem behandlas under byggnationen samt hur de uppkomna problemen 

bearbetas och åtgärdas i ett senare skede.  
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Förord 

Som avslut på högskoleingenjörsutbildningen åligger det studenten att skriva ett 

examensarbete omfattande 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. 

Dessa har för min del disponerats dels i Singapore, där större delen av 

informationsinsamlingen ägt rum, och dels på AK konsultföretag för att slutföra rapporten. 

Författaren vill framföra sitt tack till de hjälpsamma lärare och doktorander vid National 

University of Singapore för deras stöd i arbetet. Vidare riktas ett tack till AK konsult och dess 

medarbetare samt till min familj för allt stöd. 

Ett speciellt tack till Anders Kumlin, handledare, som har stöttat mig genom resans gång samt 

till Ingrid Johansson för ihärdigt arbete.   
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Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns goda kunskaper inom byggindustrin gällande fuktrelaterade problem. Med 

hjälp av byggtekniska lösningar samt rätt materialval förebyggs fuktskador samt 

fuktrelaterade hälsoproblem i våra byggnader. Kunskapen om hur dessa problem behandlas 

och vilka tekniska lösningar som tillämpas i extrema klimat, så som sydöstra Asien, är väldigt 

låga. Den växande exploateringen och överflytten av företag till just Asien gör det intressant 

att undersöka dessa frågor. Genom att mäta och analysera hur klimatskalet fungerar ur 

fuktsynpunkt i extrema klimat kan en djupare kunskap erhållas inom området för fuktsäkerhet 

och den fuktrelaterade hälsoproblematiken i byggnader. Dessa kunskaper kan eventuellt 

användas med tanke på ett i Sverige framtida varmare klimat. 

I USA används ASHRAE som är en norm inriktad på främst ventilation för byggnader i 

extrema klimat. ASHRAE ligger som underlag vid analys och jämförelse mot de resultat som 

framkommer i sydöstra Asien och dess standard på fuktsäkert byggande. 

 

1.2 Målformulering 

Målet med rapporten är att: 

 presentera en djupare kunskap inom området för fuktproblematik i sydöstra Asien 

jämfört med Norden. 

 ta reda på hur fuktproblem i byggnader hanteras ur ett hälsoperspektiv samt se till var 

fuktproblemen uppstår och varför. 

 ge en inblick i huruvida hänsyn tas till fuktproblematiken i byggprocessen och 

projekteringen i sydöstra Asien. 

Det ligger även i författarens intresse att presentera enklare beräkningar på klimatskalet för att 

underlätta förståelsen för ovanstående problematik. 

 

1.3 Avgränsningar 

Insamlandet av underlag, mätningar och huvuddelen av beräkningar samt sammanställningar 

av material är utförda i Singapore. 

Två typer av byggnader har analyserats med hänsyn till klimatskalet och dess utformning: 

 Flerbostadshus, typ studentlägenheter. Äldre byggnation. 

 Kontorsbyggnad, Nyproduktion. 

Fokus har lagts på materialval samt uppbyggnad av klimatskalet för att säkerställa ett 

behagligt inomhusklimat samt fuktsäker konstruktion. System, som ventilation och 
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avfuktning, har även tagits i beaktande då den största problematiken i sydöstra Asien är att 

kyla en byggnad. 

För att säkerställa att erhållna uppgifter håller god kvalitet har intervjuer genomförts med 

lärare på National University of Singapore, NUS. De utvalda lärarna är aktiva inom området 

för fuktfrågor samt materialkunskap.   
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1.4 Lösningsmetoder 

1.4.1 Litteraturstudie 

Flertalet böcker har skrivits om fuktskador samt fuktproblematiken i Sverige. Dessa har inte 

tagits i beaktande då kursen, HS1020 Skademekanismer av Fukt, på KTH har tillhandahålligt 

kunskap inom området. Lärare och handledare Anders Kumlin, har även bistått med material 

för att stärka kunskapsnivån från Sverige. I sydöstra Asien har inga böcker påträffats som 

behandlar fuktproblematiken i sin helhet utan information återfinns i flertalet böcker under en 

separat sektion. Dessa har granskats och ett beslut har tagits för deras relevans i rapporten.  

1.4.2 Äldre studier 

Äldre studier som behandlar fuktproblematiken relaterat till hälsoproblem i sydöstra Asien har 

påträffats i Sverige. Dessa har inte inkluderats i rapporten då stor hjälp och information har 

kommit från intervjuer med berörda lärare som är verksamma inom området för inomhusmiljö 

och fuktrelaterade hälsoproblem i sydöstra Asien.  

1.4.3 Mätningar 

De fysiska mätningarna har utförts med lånad utrustning från AK konsult, HOBO, Testo samt 

Protometer MMS. Utrustningen har använts för att samla referensdata som i ett senare skede 

har analyserats och använts i beräkningar.  

 HOBO, Klimatloggrar 

Datalogger som kopplas ihop med ett datorprogram, BoxCar Pro version 4.3, och 

ställs in för önskade intervallmätningar av temperatur och relativ fuktighet, RF. Kan 

ställas in med fördröjd start. 

 Testo, Testoprober 

Mätinstrument som används för att mäta RF samt temperaturen i luft. Kontrolleras i en 

saltlösning och korrigeras efter mätning mot kontrollering.  

 Protimeter MMS, Fuktkvotsmätare  

Moisture Measurement System, MMS, Används för att mäta, indikera, fuktnivåer och 

diagnostisera fukt i byggnader och byggnadsmaterial. Med en hygrostick, komplement 

till MMS, kan relativ fuktighet samt temperatur i rum och material mätas. MMS kan 

även användas till att mäta fuktkvoten i trä. 
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1.4.4 Beräkningar 

Beräkningar har utförts för att schematiskt visa en trend om hur fukten kommer att vandra i 

klimatskalet och för att möjliggöra riskbedömning för mikrobiell tillväxt i de olika materialen.  

Två olika beräkningssätt har använts. 

 Glaserberäkning i Excel 

Glaserberäkningen används för att beräkna de olika förväntade temperaturerna och RF 

nivåer i klimatskalet. Med denna metod kan de material som gör konstruktionen 

fuktsäker identifieras. Materialen kallas ”nyckelmaterial” i denna rapport. 

 WUFI Pro 5.0 

WUFI är ett program som används för att bedöma risken för mikrobiell tillväxt i 

konstruktionen. Den visar en simulerad trend om hur fukten vandrar i de olika 

byggnadsdelarna som klimatskalet är uppbyggt av under en given tid.  

 

1.5 Dataanalys 

Beräkningar av förväntat utfall av fuktvandringen genom klimatskalet har utförts på de 

byggnader som mätningarna utförts i. Indata till beräkningar har tagits fram från granskning 

av ritningar och tekniska lösningar i de olika fallen. Erhållet resultat har sedan jämförts mot 

ett beräknat verkligt utfall, där data från de fysiska mätningarna har använts samt den 

mekaniska ventilationen har tagits i beaktande. Excel-programmet har använts för att i ett 

tidigt skede få fram förväntat resultat samt senare ett verkligt utfall. Se kap 5.1.1. WUFI-

programmet har använts för att göra en fullständig analys av hur fukten vandrar i 

materialskikten under ett helt år. Detta för att identifiera riskzoner i uppbyggnaden med 

avseende på risk för mikrobiell tillväxt. Se kap 5.1.2. 

 

1.6 Intervjuer 

Under arbetets gång har kompletterande information samt uppgifter om materialegenskaper 

inhämtats från lärare verksamma inom området. Författaren har haft god kontakt med flertalet 

av dessa personer under sin tid i Asien. De har kontinuerligt bistått med kunskap som spridit 

ljus över uppkomna frågor.  

 

1.7 Begreppsordlista 
Ånghalt – mängden fukt i gram per m

3
 luft, V. 

Fuktkonvektion – luftströmmar som transporterar fukt i ångfas. Drivs av tryckskillnad över 

klimatskalet.  

Fuktdiffusion – Skillnaden i ånghalt driver luften att ställa sig i jämvikt över klimatskalet 

Fuktkvot – andelen fukt som ett material innehåller i förhållande till sin egen torrvikt 
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Relativ Fuktighet, RF – visar mängden vattenånga i % som luften maximalt kan innehålla vid 

en bestämd temperatur. 

Mättnadsånghalt – mättnadsgrad, den maximala ånghalten som luft kan innehålla vid viss 

temperatur 

Äldre byggnation – med detta yttryck menar författaren en byggnad som är äldre än 10 år 

Nyproduktion – med detta yttryck menar författaren en byggnad som är max 5 år 

Brukare – med brukare menar författaren de personer som nyttjar en byggnad.  
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Fuktproblematiken 

”Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, 

fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande under byggnadens livslängd 

och därmed olägenheter för människors hälsa kan undvikas”. (BFS 2006:12). Ur Boverkets 

byggregler, kap 6,Hygien, hälsa och miljö. 

I Sverige har vi följaktligen klara direktiv och föreskrifter för hur en byggnation skall 

planeras, utformas och vad som skall tas i hänsyn. Med dessa får byggentreprenören en 

guidad vägledning om hur man säkerställer en hög kvalitet på konstruktionen och ett 

fuktsäkert byggande. 

AK-konsult är ett företag som kopplas in i de fall där dessa föreskrifter inte följts, med andra 

ord när en skada relaterad till fukt finns eller tros finnas i en byggnad. Företaget är uppbyggt 

med flertalet fuktsakkunniga som har stor erfarenhet av fältarbete och innehar stora kunskaper 

om fukt problematiken i Nordiskt klimat.  

En byggnad påverkas av flera faktorer. Utifrån är det väder, vind och markfukt, inifrån av 

människan och dess apparater. Skadeangrepp från mögel och röta är beroende av en hög grad 

fuktighet, en hög temperatur samt ett organiskt material att nära sig på för att växa. Det är 

förhållandet mellan fuktighet och temperatur som behöver säkras så att den kritiska nivån inte 

nås i en byggnad eller dess material. Fukten utifrån får inte tränga in i byggnaden och fukten 

inifrån får inte nå konstruktionens kalla delar. Som exempel kan ges trä: en temperatur på 20 

⁰C samt en RF på 80 % ger en mikrobiell tillväxt inom 12 veckor. Se kap 5.5. 

Utvecklingen av byggteknik, byggmaterial och energiteknik har under de senaste decennierna 

varit snabb. Hus har byggts med konstruktioner som inte har varit anpassade till 

fuktförhållanderna i Norden. Energisnål byggteknik har lett till konstruktioner som blivit 

känsligare för fukt, tätare hus har gett sämre ventilation med försämrat inomhusklimat som 

följd.  

 

2.1 Vad är fukt? 

Fukt är, per definition, vattenmolekyler i luften. Hur mycket vattenmolekyler som luft kan 

innehålla beror på dess temperatur. Ju högre temperatur luften har, desto mer vattenmolekyler 

kan den innehålla. När luften når sin mättnadsgrad, dvs. maxkapaciteten av vad den kan 

kvarhålla, bildas kondens och fritt vatten fälls ut som exempelvis regn eller droppar på en 

materialyta, det senare med skador i konstruktionen som följd.  

Vatten i material ses som fysiskt bundet vatten och återfinns i luften i materialets porsystem. 

Material är såpass porösa att luften i porsystemet alltid står i kontakt med den omgivande 

luften, således står fuktkvoten i ett material alltid i jämvikt med den omgivande luftens RF. 

Värt att nämna är att fuktkvoten i material är materialspecifikt. Samma RF i luft kan ge olika 

fuktkvot i olika material.  
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Fukt kan transporteras till och från material i ångfas och vätskefas. I vätskefas är det främst 

tyngdkraften, tryckskillnader i vatten och vind samt kapillära sugkrafter som påverkar. Ångfas 

sker som regel genom diffusion samt konvektion. Dessa två transporter av fukt kan ske 

samtidigt eller oberoende. 

 

2.2 Fukt i material  

Alla material upptar fukt från omgivningen och med tiden ställs materialets fukthalt i jämvikt 

med luftens fukthalt.  Fukthalten i luften kan aldrig överstiga 1000 kg/m
3
 då detta är 

densiteten för vatten. Däremot kan ett materials fuktkvot överstiga 100 %. Fuktkvot = 

mängden förångningsbart vatten/mängden torrt material. 

När ett material fuktas upp, absorption, sker detta genom materialets hygroskopiska 

egenskaper samt genom kapillärsugning. Med de hygroskopiska egenskaperna menas den 

grad ett material kan uppta fukt direkt från luften. Maxgränsen för det hygroskopiska området 

nås när omgivande luft är nära 100 % RF. För att få materialet att fuktas upp mer, krävs att det 

är i direkt kontakt med fritt vatten alternativt ett blötare material. Uppfuktningen, 

absorptionen, sker då genom kapillärsugning. Övre gräns för kapillärsugning kallas 

kapillärmättnad. När materialet är så pass blött att det inte upptar mer fukt kallas den 

vattenmättad.  

När ett material avger fukt, desorption, sker detta genom diffusion, dvs. skillnad i ånghalt 

mellan material och omgivande luft. Denna process är mycket långsammare och således går 

det fort att blöta upp ett material medan det sedan tar lång tid att torka ut det till samma nivå 

som innan uppfuktningen började.  

 

 
Figur 1 Fukt i material, Nevander och Elmarsson 2006  
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2.3 Hur mäts fukt? 

Fukt mäts oftast som en åtgärd efter att klagomål inkommit på illaluktande luft eller 

fuktrelaterade hälsoproblem, så som huvudvärk, irriterande hud osv. Som ett första steg i 

utredningen försöker man finna det området som det tros finnas fuktskador i. Beroende på typ 

av byggnad och omfattning av skadan kan detta göras på olika sätt. Genom enkätfrågor eller 

genom att gå runt i byggnaden och lukta på väggarna kan området för fuktskadan identifierats 

och mätningar kan utföras om behövligt och en analys av skadan kan utföras. 

Beräkningar av konstruktionen görs även i ett planeringsskede för att få en uppfattning om 

hurvida fukten kommer vandra i den planerade byggnaden. Detta görs för att förhindra 

fuktskador i ett tidigt skede. Tyvärr händer det allt för ofta att beräkningar stämmer på 

ritningar men slarv på arbetsplatsen lämnar köldbryggor, otätheter m.m. som sedan resulterar i 

en utbredd skada.  

Fukt i luft mäts med olika instrument som kan visa temperatur, RF, daggpunkt och ånghalt. 

Av dess parametrar är det temperatur, ånghalt samt RF, som är av intresse för rapporten. 

Genom att mäta dessa tre parametrar på utsidan respektive insidan av en yttervägg kan, med 

hjälp av byggritningar, beräkningar ställas upp och en förväntad fuktvandring genom 

klimatskalet kan schematiskt presenteras.   

 

2.4 Fukt i Norden 

Hög fuktighet i material medför ökad risk för fuktskador, kemisk nedbrytning, emissioner och 

deformationer av ingående material. I BBR anges de minimikrav som skall uppfyllas i en 

byggnad med hänsyn till att fuktskador skall minimeras.  

”Både privatekonomiskt och nationalekonomiskt lönar det sig att projektera, bygga och 

förvalta med större omsorg så att fuktskador undviks. För detta krävs i första hand att 

tillgänglig kunskap sprids till alla berörda inom byggnadsverksamheten” ur Fukthandboken 

av Lars Erik Nevander och Bengt Elmarsson. 

Konstruktioner som ofta ger upphov till fuktskador är grundläggning, som betongplatta på 

mark med överliggande isolering eller invändig isolerade källarväggar. Fuktproblematiken är 

också vanligt i byggnader som har platta eller låglutande tak, vanliga på 60- och 70-talet. 

Dålig ventilation leder till hög RF inomhus och kan leda till kondens på kalla ytor, till 

exempel fönster, med mikrobiell tillväxt som följd. 

Indikationer på fuktskador kan vara synligt och/eller luktande mögel, fuktfläckar, bubblor i 

plastmattor, missfärgningar eller röta i trämaterial. Skadorna är dock inte alltid synliga. Trots 

att mögellukt ofta är karaktäristisk och genomträngande finns det risk att de boende vänjer sig 

vid dessa. Fuktskador i byggnader måste tas på allvar och åtgärdas snabbt så att skadan inte 

ökar i omfattning och medför en risk för konstruktionen. I första hand är det fastighetsägaren 

som har ansvar för att kartlägga, utreda och åtgärda brister i en byggnad. I ett senare skede 

kan företagshälsovården, arbetsmiljöinspektionen eller miljökontoret kontaktas. 
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2.5 Fukt i Asien 

Inom byggprocessen i Sydöstra Asien finns ingen uttalad fuktsakkunning enligt den modell vi 

har i Sverige. Ansvaret ligger hos de olika aktörerna som planerar en byggnad att ha kunskap 

om fuktrelaterade problem. Om man skall trycka på en instans som anses ha störst ansvar i 

dessa frågor är det ”Mechanical Enginering” I vissa stora och viktiga byggen kan team som 

specialiserats på ”Total Building Performance” tas in för att utvärdera byggnaden ur dessa 

punkter. Främst är det inomhusklimatet som mäts och ventilationen regleras därefter. 

Singapore Standard 554 specificerar att inomhusklimatet skall hålla 22.5 – 25.5 ⁰C samt en 

RF på under 70 %.  

De senaste 40 åren har byggnaderna byggts tätare för att hindra den varma fuktiga luften från 

att läcka in i byggnaden. Inomhusklimatet regleras med ACMV, Air Condition and Mechanic 

Ventilation. Genom att ha ett tätt klimatskal minskar man energiåtgången för byggnaden. 

Problemet kommer då man kyler luften till under 12 ⁰C för att avfukta den, vilket medför att 

fritt vatten fälls ut och kan ge fuktskador i ventilationsutrymmet. När den kylda luften tas in i 

byggnaden kan dock inomhusklimatet upplevas som kallt. Problemet ligger då främst i de 

byggnader som har öppningsbara fönster. Brukaren anser att det är något kallt och öppnar 

fönstret för att släppa in varmare luft. Den varma fuktiga luften sveper in och träffar de kalla 

ytorna och fritt vatten fälls ut på ytorna.  

Samma problematik kan ses i de hem som använder sig av AC utan ventilation, 

inomhusklimatet anses som svalt men koldioxidhalten ökar kraftigt pga. den bristande 

ventilationen. Brukaren öppnar då gärna fönstret för att vädra och den varma fuktiga luften 

kommer in i byggnaden.  

Även om organiska material är behandlade på sådant sätt att de har bättre motstånd mot fukt 

finns ändå risker i oventilerade utrymmen, exempelvis garderob och förvaringsutrymmen, då 

fukten inte ventileras bort. 

Vanliga problem i Asien är fuktskador relaterade till golvläggning. Betongen tillåts inte torka 

ut ordentligt innan golvet läggs på plats. I äldre byggnader är det främst golv med plastmatta 

som orsakar att emissioner uppstår då golvlimmet reagerar med den blöta betongen.  

Ett annat vanligt problem är det som beskrivs ovanför, brukaren försöker höja värmen i 

rummet genom att släppa in varm uteluft och kondens sker. I allvarliga fall upprepas detta och 

en vattensamling kan förankras i konstruktionen, vilken ger upphov till mögel och röta.  
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2.5.1 Sjuka Byggnader 

Med begreppet ”Sjuka Byggnader” menas att brukarna mår dåligt när de vistas i byggnaden 

men mår sedan bättre när de lämnar byggnaden. De vanligaste symptomen för brukare i en 

sjuk byggnad är irritation i ögonen, huvudvärk och irritation på huden. Symptomen ses vara 

direkt relaterade till inomhusluftens kvalitet och luftrörelse. Således kopplas en sjuk byggnads 

parametrar till: 

 Ventilation 

 Materialval 

Materialvalet i en byggnad återkopplar ofta till den typ av golvbeläggning som lagts in i 

byggnaden. Ofta läggs denna in för tidigt i förhållande till golvbeläggning och emissioner från 

reaktionen mellan lim och betong sker. Om en organisk matta används anses smuts och 

partiklar samlas i mattan och över tid kan den avge olika VOC:er, ”Volatile Organic 

Compounds”, till luften vilket kan skadar hälsan. ACMV, Air Condition and Mecanik 

Ventilation, som byggnaderna förlitar sig på kan även ge upphov till ”Sjuka Byggnader”. Det 

är då kondensen från kylaggregatet som ger en fuktskada i ventilationsutrymmet som ger 

upphov till elakt lukt, mögel eller röta. Kondens tillåts på utsidan av väggen då den är lätt att 

upptäcka och åtgärda men kritiskt är när fukten tar sig in i väggkonstruktionen.   
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Teoretisk referensram 

Utbildningen som erhållits på KTH har legat som en grund för förståelsen och analysen i detta 

examensarbete. Den främsta kunskapen har kommit från kurser inom Skademekanismer av 

fukt, byggtekniken respektive materialegenskaper. Ytterligare information och kunskap har 

erhållits genom kurser som berör byggprocessen, sydöstra Asiens arkitekturhistoria och 

intervjuer med sakkunniga.   

Undersökningar av hälsoproblem relaterade till byggnader i Sverige har studerats, men någon 

rapport eller dylikt som diskuterar de material och byggnadssätt som ger ett säkert byggande 

med hänsyn till fukt i sydöstra Asien har inte identifierats.  

Artiklar författade av intervjuade lärare som diskuterar ASHRAE har tagits som 

informationsunderlag och som en kvalitetssäkring då dessa är vetenskapligt publicerade. 

Examensarbetet har begränsats till att analysera endast en typ av konstruktion, nämligen en 

yttervägg i två olika byggnadstyper. Diskussionen inom ämnet är stort och utförligare arbeten 

behöver göras för att få en komplett bild av hela klimatskalet hos en byggnad.  

Beräkningarna är gjorda med en viss felmarginal. Dessa är dock inom intervallet för att kunna 

analysera den trend som resultatet visar.  
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Faktainsamling 

4.1 Informationsundersökning 

Insamlandet av data har skett i tre faser: 

Internet har initialt använts för att få en förståelse och överblick över det sydost Asiatiska 

bygget och dess komponenter. Det har sedan använts som en bas för kontroll av information 

och artiklar som samlats in under senare skede. 

Böcker och skrifter har studerats i förhoppningar att få en djupare förståelse i hur ett fukt 

säkert klimatskal ser ut, fokus har här legat på materialval och konstruktionsprinciper. 

I den tredje fasen har intervjuer använts som informationskälla för att fylla de luckor som 

uppstått angående fuktsäkerheten i klimatskalet.   

4.1.1 Internet 

Regler och föreskrifter har hämtats från Internet, såväl för Sverige, Boverkets Byggregler, 

som för sydöstra Asien, Singapore Standards och ASHRAE. Typexempel över beräkningar 

samt bilder över konstruktioner har hämtats för att få en djupare förståelse i informationen. 

Faktablad över olika material har används för att ta reda på materialens egenskaper och för att 

säkerställa att rätt materialdata använts i utförda beräkningar.    

4.1.2 Böcker och skrifter 

Ett fåtal böcker har används under arbetets gång då de böcker författaren har undersökt i NUS 

bibliotek alla har en sak gemensamt: de tar upp väldigt lite om fukt. Flertalet böcker har en 

sektion där de tar upp frågan om fukt och visar på olika exempel, dess information är snarlika 

varandra. Den mest lämpade boken har använts för att säkerställa kvaliteten i informationen.  

Under sektionen ”Analys klimatskal Norden” har endast en bok använts då denna tar upp de 

aspekter som behandlas i rapporten. Boverkets byggregler har även används som referens i 

rapporten. 

Flertalet artiklar har använts för kvalitetssäkring av information, främst till att undersöka den 

amerikanska byggnormen ASHRAE. Dessa artiklar är vetenskapligt publicerade och 

trovärdigheten i dessa dokument bedöms vara väldigt hög.  

Referenser till angivna källor återfinns sist i rapporten. 

4.1.3 Intervjuer 

Flertalet intervjuer har varit nödvändiga för att samstämma den information som samlats in. 

Dels personliga intervjuer samt email intervjuer har använts. E-mail intervjuerna har i första 

hand använts som referens under analys av hälsoproblemen relaterade till fuktskador i 

Sydöstra Asien. Intervjuerna har fyllt i luckor i informationen och frågeställningar som dykt 

upp under arbetets gång har kunnats klargöras.  
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4.2 Kvalitetssäkring av beräkningar 
Mätningar har utförts med två olika metoder för att säkerställa en hög kvalité. De antagna 

värdena som använts för de initiala beräkningarna byts ut mot de värden som har mäts på 

plats under olika förhållanden. Apparaturerna som använts beskrivs i kapitlet 1.4.2, 

mätningsgången behandlas i kapitel 5.1. 
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Genomförande 

Relevanta parametrar har framtagits ur befintliga konstruktioner för att kunna göra 

beräkningar och analys av klimatskalets fuktsäkerhet, konstruktionsprincip samt för att 

identifiera nyckelmaterial. 

För att säkerställa en god analys av klimatskalet krävs att relevant information om väggens 

uppbyggnad finns tillgänglig samt att data från mätningar insamlas på ett tillförlitligt sätt för 

att kunna göra behövliga beräkningar. Se kap 4.1 

För att säkerställa en hög kvalitet på arbetet har fokus legat på uppbyggnaden av vägg i två 

olika byggnadstyper.  

 Flerbostadshus, typ studentlägenheter. Äldre byggnation   

 Kontorsbyggnad, Nyproduktion. 

 

Flerbostadshuset är byggt med principen självdrag. Detta system förlitar sig på att brukaren 

själv skall låta fönster stå öppna och takfläkten på för att skapa luftrörelse in i lägenheten. De 

fysiska mätningarna gjordes under 3 dygn för att undersöka om klimatet inomhus kommer 

likna klimatet utomhus. 

Kontorsbyggnaden förlitar sig på ett mekaniskt system, ACMV, AirCondition and 

Mechanical Ventilation, för att skapa och vidhålla en god kvalitet på inomhusklimatet. Här 

har mätningar utförts under 5 dygn, vardag samt helg, för att undersöka klimatet både när 

verksamheten är igång och brukaren påverkar inomhusklimatet, vardag, samt då 

verksamheten är stängd och brukaren inte inverkar, helg.  

Analys har gjorts genom beräkningar med hjälp av Excel för att ta fram ett förväntat resultat 

om fuktvandringen i klimatskalet och dess uppbyggnad. Fysiska mätningar har därför utförts 

och data från dessa har insamlats och bearbetas. Nya beräkningar med Excel samt WUFI har 

utförts med uppmätta värden för att få fram det verkliga utfallet av fukttransporten i 

klimatskalet. 

Med hjälp av det teoretiskt beräknade och förväntade resultatet samt det verkliga beräknade 

utfallet kan en analys göras. Denna analys baseras sedan på den insamlade informationen om 

byggnation i sydöstra Asien och en komplett utvärdering om klimatskalet och dess 

fuktvandring kan presenteras. 

Klimatloggningar registrerade mätningar av klimatet under en längre tidsperiod för att få en 

inblick i hur vädret ändras och hur temperatur och RF förhåller sig genom klimatskalet under 

dessa förändringar.   
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5.1 Beräkningsmodeller 

5.1.1 Glaserberäkning Excel 

 

 

 

 

 

 

För att påvisa en trend i fukttransporten genom klimatskalet används denna Glaserberäkning. 

Genom att ställa upp de olika material som ingår i konstruktionen och deras parametrar 

gällande tjocklek på material, värmekonduktivitet, ånggenomsläpplighet samt ångmotstånd 

kan en beräkning göras på det förväntade värdena i konstruktionen gällande temperatur, 

ånghalt och RF i de olika materialskikten. På så vis kan ett förväntat resultat presenteras i ett 

tidigt skede.   

  

Temp RF (%) v (g/m3)

Uteluft 25,0 45,0 10,36
vtillskott 2,0

Inneluft 22,0 63,7 12,36

Beräknad 

temperatur

Mättnads-

ånghalt

Ånggenomslä

pplighet
Ångmotstånd

Beräknad 

ånghalt

RF i 

skikten

MATERIALSKIKT d (m) λ R=d/λ ΔT (˚C) T (˚C) vs (g/m
3
) δ (*10-6) Z=d/δ (*103) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Summa 0,293 6,07 -3,0 3014 2,00

ΣR ΣΔT ΣZ ΣΔv

U ≈ 0,16

22,0 19,41 12,36 63,7%

Gips 0,013
12,36 63,4%

Rsi 0,13 -0,1
0,25 0,05 0,0 4 0,00

22,1 19,48

53,1%
3000 1,99

12,35 63,3%

23,7 21,43 10,36 48,3%

22,1 19,51

45,2%
Mineralull 0,08 0,033 2,42 -1,2 20 4,0 0,00

0,00 0,0 0,00
24,9 22,93

Luftspalt vent 0,036

Mineralull 0,12 0,036 3,33 -1,6 20

10,36

6,0 0,00
22,1 19,51 10,36

PE-folie 0,00 0,0

10,36 45,2%
0,00

10,36 45,2%

25,0 23,02 10,36 45,0%

24,9 22,93

Rse 0,13 -0,1
24,9 22,93

Lockpanel 0,044 0,6 0,0

Indata för förhållandet 

utanför samt innanför 

klimatskärmen 

Indata för uppbyggnaden av 

klimatskalet 

Beräknad temperaturdifferens 

mellan materialskikten 

Ånghaltsförändringen 

genom materialskikten 

Relativ Fuktighet i 

materialskikten 
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5.1.2 WUFI Pro 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wufi erbjuder möjligheten att analysera klimatskalet på en bestämd geografisk plats samt 

under en bestämd tid. Genom att likt Glaserberäkningen rada upp de ingående materialen i 

väggen kan en bedömning utifrån temperatur, vatteninnehåll samt RF göras med hänsyn tagen 

till tidsaspekten.   

  

Temperatur genom klimatskalet 

Vatteninnehåll kg/m3 i material 

Ingående materialdata, 

klimatskalets uppbyggnad  

Relativ fuktighet genom 

klimatskalet 
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5.2 Analys luftbehandling Sverige – Sydöstra Asien 

I sydöstra Asien förlitar byggindustrin sig mer och mer på den mekaniska vägen att försäkra 

sig om en god inomhusmiljö. Nya system utvecklas ständigt för att sänka energikostnaderna 

med bibehållen kvalitet på den luft som släpps in i byggnaden. I Nordiskt klimat ligger 

ånghalten, V, alltid något högre inomhus än utomhus. Man försöker stoppa fukten från att 

vandra inifrån och ut genom att använda en ångspärr på insida av ytterväggen.  

V inne > V ute 

I sydöstra Asien är principen omvänd, ånghalten antar lägre värden inomhus, likaså 

temperaturen, det är här viktigt att stoppa den varma fuktiga utomhusluften från att vandra in i 

byggnaden, således placeras ångspärren på utsidan av konstruktionen. 

V inne < V ute 

För att tillse att den luft som ventileras in i byggnaden håller rätt temperatur samt RF används 

kylaggregat i ventilationssystemen som sänker luftens temperatur till under 12 ⁰C vilket 

innebär att luften avfuktas. 

Anta att uteluften håller 30 ⁰C och en RF på 80 %. Då innehåller denna luft ca 24 g fukt/m
3
 

luft. Om uteluften kyls till 12 grader, innehåller den ca 10,67 g fukt/m
3
 luft. 13,33 g fukt/m

3
 

luft skall således tas bort. Detta är en energikrävande process. För att minska den energi som 

går åt till avfuktningsprocessen cirkuleras en del av den kallare inomhusluften och blandas 

med den varmare intagna luften för att få en kylning innan kylaggregatet. Fukten som tas från 

den varma utomhusluften leds ut ur byggnaden. Det är i detta skede som risk för fuktskador är 

stor om systemet inte är rätt utformat. Se kap 2.5.  

I Norden använder vi oss av ett liknande system. Skillnaden ligger i att vi värmer den luft som 

går in i byggnaden i stället för att kyla den. När luft värms sjunker RF och ingen avfuktning 

behövs. I vissa byggnader cirkuleras även en del av inomhusluften tillbaks till tilluften för att 

få en uppvärmning av den intagna luften i tidigt skede. 

För båda systemen, Norden och sydöstra Asien, krävs att noga övervaka koldioxidhalten och 

emissioner i den luft som tillåts ventileras in i byggnaden då en del av denna luft består av 

redan ”använd” inomhusluft. Återcirkuleras för hög grad av inomhusluften kan klimatet 

inomhus försämras även då den håller rätt temperatur och RF.  I detta skede är filtreringen av 

den återcirkulerande luften viktig och att dessa filter som renar luften från skadliga partiklar 

regelbundet byts ut.   

I Boverkets byggregler finns klara direktiv för luftflödet och ventilation, likaså har ASHRAE 

och Singapore riktlinjer för utformning av ventilationssystem. Se kap 5.7.  
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5.3 Analys klimatskal Norden 

En svensk vägg med uteventilerad lockpanel samt ångspärr på insidan av konstruktionen ses i 

figur 2 samt 3. Utformningen skall möjliggöra att byggfukt kan torkas ut samt att skadlig 

inverkan av fukt förhindras. Väggen skall hållas tät, förslagsvis med en ångspärr som placeras 

på varma sidan av väggen för att tillåta att fukten torkas utåt. Fasaden, som här utgörs av en 

träpanel, uppförs med luftspalt mellan fasadpanelen och väggen för att möjliggöra dränering 

av den fukt som fasaden inte kan skydda mot, exempelvis slagregn som tränger förbi 

träpanelen. Genom beräkningar i Excel, se figur 4 samt 5, kan värden för temperatur och 

ånghalt i de olika skikten utläsas. I båda fallen, sommar och vinter, påvisar dessa beräkningar 

att det är god isolering tillsammans med ångspärren på insida vägg som får konstruktionen, 

klimatskalet, fuktsäkert. Det är således isoleringen som är barriär för temperaturskillnaden 

och ångspärren som hindrar den höga halten av fukt från att diffundera ut i konstruktionen.  

 

En sommardag med ett klimat ute på 25 ⁰C och RF på 45 % samt inomhustemperatur på 22 

⁰C och RF på ca 60 % inomhus, med ett fukttillskott på 2 g/m
3
 luft. 

 
Figur 2 Trend för temperatur och ånghalt i en Svensk vägg sommartid, ökande värde i Y led 

En vinterdag med ett klimat ute på 0 ⁰C och RF på 85 % samt inomhustemperatur på 22 ⁰C 

och ett RF på ca 40 % inomhus, med ett fukttilskott på 3 g/m
3
 luft. 

 
Figur 3 Trend för temperatur och ånghalt i en Svensk vägg vintertid, ökande värde i Y led  

Isolering 

Ångspärr 

Isolering 

Ångspärr 
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Figur 4 Beräkningar gjorda under en sommardag i Sverige 

 

 
Figur 5 Beräkningar gjorda under en vinterdag i Sverige 

  

Temp RF (%) v (g/m3)

Uteluft 25,0 45,0 10,36

vtillskott 2,0

Inneluft 22,0 63,7 12,36

Beräknad 

temperatur

Mättnads-

ånghalt

Ånggenomslä

pplighet
Ångmotstånd

Beräknad 

ånghalt

RF i 

skikten

MATERIALSKIKT d (m) λ R=d/λ ΔT (˚C) T (˚C) vs (g/m3) δ (*10-6) Z=d/δ (*103) Δv (g/m3) v (g/m3) RF (%)

Summa 0,293 6,07 -3,0 3014 2,00

ΣR ΣΔT ΣZ ΣΔv

U ≈ 0,16

22,0 19,41 12,36 63,7%

Gips 0,013
12,36 63,4%

Rsi 0,13 -0,1
0,25 0,05 0,0 4 0,00

22,1 19,48

53,1%
3000 1,99

12,35 63,3%

23,7 21,43 10,36 48,3%

22,1 19,51

45,2%
Mineralull 0,08 0,033 2,42 -1,2 20 4,0 0,00

0,00 0,0 0,00
24,9 22,93

Luftspalt vent 0,036

Mineralull 0,12 0,036 3,33 -1,6 20

10,36

6,0 0,00
22,1 19,51 10,36

PE-folie 0,00 0,0

10,36 45,2%
0,00

10,36 45,2%

25,0 23,02 10,36 45,0%

24,9 22,93

Rse 0,13 -0,1
24,9 22,93

Lockpanel 0,044 0,6 0,0

Temp RF (%) v (g/m3)

Uteluft 0,0 80,0 3,88

vtillskott 3,0

Inneluft 22,0 35,4 6,88

Beräknad 

temperatur

Mättnads-

ånghalt

Ånggenomsläp

plighet
Ångmotstånd

Beräknad 

ånghalt

RF i 

skikten

MATERIALSKIKT d (m) λ R=d/λ ΔT (˚C) T (˚C) vs (g/m3) δ (*10
-6

) Z=d/δ (*10
3
) Δv (g/m

3
) v (g/m

3
) RF (%)

Summa 0,293 6,07 22,0 3016 3,00

ΣR ΣΔT ΣZ ΣΔv

U ≈ 0,16

22,0 19,41 6,88 35,4%

Gips 0,013
6,88 36,4%

Rsi 0,13 0,5
0,25 0,05 0,2 6 0,01

21,5 18,89

20,8%
3000 2,98

6,87 36,8%

9,3 8,98 3,88 43,3%

21,3 18,69

77,4%
Mineralull 0,08 0,033 2,42 8,8 20 4,0 0,00

0,00 0,0 0,00
0,5 5,01

Luftspalt vent 0,036

Mineralull 0,12 0,036 3,33 12,1 20

3,88

6,0 0,01
21,3 18,69 3,89

PE-folie 0,00 0,0

3,88 77,4%
0,00

3,88 77,4%

0,0 4,85 3,88 80,0%

0,5 5,01

Rse 0,13 0,5
0,5 5,01

Lockpanel 0,044 0,6 0,0
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5.4 Analys klimatskal sydöstra Asien 

I bilaga 1 B ses den trend som kan förväntas i de båda byggnaderna i sydöstra Asien. Dessa 

mätningar är gjorda med klimatloggar som har mätt under flera dygn. Data från dessa 

mätningar används som referens mot de fysiska mätningarna som utförts under en dag i 

februari månad. Då dessa datan inte ger en utförlig eller fullt tillförlitlig information användes 

dessa endast för att se den trend som förväntas av klimatskalet. Vidare analys finns i kap 5.4.1 

samt 5.4.2 

Genom att göra beräkningar på temperatur och RF i väggkonstruktionen kan en trend grafiskt 

visas hurvida konstruktioner håller mot de förutsättningar man satt upp. Genom att sedan 

analysera det förväntade värdena kan man utläsa vad som ger väggen dess egenskaper med 

hänsyn till fukt. Detta kan göras med enkelhet för att påvisa en trend, dvs. vad som kan 

förväntas utifrån vald konstruktion.  

5.4.1 Kontorsbyggnad 

Mätningarna utfördes i ett kontorsrum i en byggnad ansluten till National University of 

Singapore. Byggnaden var utrustad med ”Air Condition and Mechanical Ventilation”, 

ACMV, och förlitade sig på denna teknik för att tillhandahålla ett behagligt klimat inom 

klimatskalet. ACMV kontrollen var inställd att hålla ett klimat om 22,5 ⁰C samt en RF på 

under 70 %, med riktvärde 60 %.  Värden enligt Singapore Standard 553 samt 554 

Byggnaden är byggd med stålstomme med mellanliggande isolering, 100 mm, av typen 

mineralull. På båda sidor om konstruktionen placeras en silikat skiva för att bromsa 

fukttransporten genom klimatskärmen. Innerväggar, mellanväggar, bestod av dubbel gips 

monterade på aluminiumskenor. Golv var av betong med PVC-matta, taket var klätt i 

ljudabsorberande plattor med utrymme för ventilation och installationer. Större delen av 

ytterväggen är beklädd med fönster av enkelglas som håller U-värde som är högre än för 

själva väggen så dessa tas ej med i beräkningarna. 

Under 5 dygn lämnades klimatloggrar i rummet för att logga temperatur och RF, ånghalt och 

daggpunkt beräknas sedan fram. Detta för att få en inblick i hur utomhus klimatet påverkar 

klimatet inne i rummet och för att ha en referenspunkt vid de fysiska mätningarna. 

Apparaturerna placerades på följande vis: 

 utsidan av ytterväggen, för att mäta klimatet utomhus 

 insida av ytterväggen, för att mäta klimatet strax innanför klimatskärmen 

 motstående sida av rummet, dvs. så långt från ytterväggen som möjligt, detta för att se 

klimatskillnaden i rummet.  
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5.4.1.1 Förväntat resultat 

Beräkningarna i figur 6 visar det förväntade resultatet i rummet, en hög RF då temperaturen är 

låg, RF > 100 % dvs. utfällning av fritt vatten. Hänsyn har inte tagits till den mekaniska 

ventilationen och temperaturen inomhus har satts som ett sätt värde för att kunna påvisa 

trenden i en konstruktion som förlitar sig på ett system som ACMV. Temperaturskillnaden 

mellan isoleringen och silicate boarden på insida vägg sker endast då temperaturen inne är satt 

som fast värde. I verkligheten skulle denna konstruktion inte ge någon märkbar skillnad i 

temperatur och ånghalt. Silikatskivan som återfinns på utsida vägg är till för att bromsa 

konvektionen och diffusionen genom klimatskärmen, den skyddar även mot väderpåverkan 

och korrosion i stålkonstruktionen.  

5.4.1.2 Verkligt resultat 

I figur 7, har det uppmätta värdet som framtagits genom fysiska mätningar för temperatur och 

RF används som riktvärde. För att nå dessa resultat krävs att fukttillskottet antar ett negativt 

värde, dvs. fukten minskar över tiden. Detta uppnås genom att använda mekanisk avfuktning, 

här ACMV. 

5.4.1.3 Analys 

Genom att implementera data från klimatmätningarna under dagtid då de fysiska mätningarna 

utfördes och ta fram ett medelvärde för timmarna under dygnet kan en enkel tabell ställas upp 

för att underlätta vid analys.  

Tabell 1 

 Utsida 
yttervägg 

  Insida 
yttervägg 

  

 RF Temp V RF Temp V 

       

00:00 70-85% 25-30 Ca 20 55-70% 23-30 13-18 

06:00 80-85% 25-30 Ca 20 65-75% 25-30 15-18 

12:00 50-65% 30-40 Ca 20 50-70% 23-30 10-19 

18:00 60-75% 25-30 Ca 20 50-70% 20-30 10-19 

       
Mätvärden uppsatta I tabellformat från bilaga 1 A och B samt Bilaga 2 C. 

Principen för konstruktionen är att stålstommen med mellanliggande isolering skyddas av en 

ångspärr i form av silikatskiva på båda sidor om konstruktionen. Silikatskivorna bromsar 

fuktvandringen genom klimatskärmen och ger ett skydd mot väderpåverkan i väggen. 

Ånghalten antar lägre värden inomhus vilket resulterar i att ångspärren placeras på utsidan 

alternativt på bägge sidor om konstruktionen. Isoleringen hjälper att hålla det svala klimatet 

inomhus och förhindrar värmeavgången genom klimatskärmen. Nämnas bör att ångspärren på 

utsida vägg inte sluter tätt vid golvanslutning, en glipa på 10 mm lämnas och denna kan då ses 

som en ventilerad luftspalt. 

På utsida yttervägg antar ånghalten, V, värden runt 20 g/m
3
 oberoende av temperaturen. Ses 

däremot V på insida yttervägg ligger ånghalten aldrig över 19 g/m
3
, i vissa fall nere mot 10 
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g/m
3
, detta ger en klar bild att fukten kommer diffundera utifrån och in pga. skillnaden i 

ånghalt, samt att fukten försvinner. Detta görs möjligt genom den mekaniska ventilationen 

och avfuktningseffekten som finns i AC systemet. Skulle insida yttervägg stå i jämvikt med 

utemiljön, dvs. ha en ånghalt på 20 g/m
3
 finns stora risker för utfällning av fritt vatten då 23 

gradig luft har en mättnadsgrad på 20 g/m
3
. Vidare kan nämnas att temperatur och RF på 

insida mellanvägg ligger något lägre än insida yttervägg vilket visar att klimatet närmast 

ytterväggen påverkas dels av värmeflödet utifrån (värmekonduktiviteten i materialet) samt av 

fukttransporten genom väggen. Beräkningarna i figur 6 och 7 visar att det är en kombination 

av isolering, ångspärr samt mekanisk ventilation som får denna konstruktion att fungera ur 

fuktsynpunkt.   

I bilaga 2 C ses klimatloggning under 5 dygn, denna visar att ytterväggen påverkas vid ett 

flertal tillfällen av RF värden som ligger närmare 80-85 %, värt att nämna är att dessa dagar 

har varigt molniga och under den ”kalla perioden” i Singapore, februari månad.  

De första två dygnen är under helgdagar då ACMV har gått på lågvarv, detta syns tydligt i 

kurvan för RF samt ånghalt. Även under nätterna mellan veckodagarna antar RF och ånghalt 

höga värden då fukten inte ventileras ut. 

I bilaga 3 E ses en beräkning gjord i Wufi som visar konstruktionens fuktbelastning under ett 

helt år. Från denna kan utläsas att silikatskivan som skyddar på utsida vägg håller en hög 

fuktighet då den står i jämvikt med uteluften. Vidare tillåts isoleringen innehålla stora 

mängder fukt då det kan ventileras ut genom den medvetna otätheten i anslutningen mot 

golvet. Silikatskivan mot insida yttervägg verkar här stoppa fukten effektivt, men detta är 

endast med hjälp av det mekaniska ventilationssystemet som håller inomhusklimatet på 

behaglig nivå. Flera gånger under ettårsperioden ses att RF antar värden över 80 % närmast 

utsida vägg, detta tillsammans med den höga temperaturen ger stora risker för mögel.   
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Figur 6 Beräknat förväntat resultat i kontor 

 

 
Figur 7 Beräknat verkligt utfall kontor 
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5.4.2 Flerbostadshus 

Mätningarna tog plats i en studentlägenhet i en byggnad i anslutning till National University 

of Singapore. Byggnaden var av typen med självdrag och endast en takfläkt var installerad i 

lägenheten. Principen går ut på att fönster, byggda med medvetna otätheter, alltid skall stå 

öppna och takfläkten igång för att skapa självdrag och luftrörelse i rummet. På detta sätt 

kommer lägenhetens klimat att efterlikna klimatet utomhus. 

Uppbyggnaden av huset består av betongstomme med tegelstensfasad. Bärande väggar har 

dubbla lager tegelsten med mellanliggande betong för att erhålla behövlig bärkapacitet. Tak 

och golv är av prefab betong, taket samt väggar har målats med cementplast, och golvet är 

beklätt med kakel. I lägenheten finns fasta möblemang såsom skrivbord, hyllor och 

garderober, allt i behandlat trä.    

Klimatloggningar utfördes under 3 dygn för att registrera mätningar av temperatur och RF. 

Mätningarna gjordes på båda sidor om klimatskärmen för att se hur stor skillnaden var inne i 

lägenheten mot utomhus även då klimatskalet var brutet, fönster stod öppna. 

Mätplatser: 

 strax utanför fönster 

 bokhyllan ca 1 m från det öppna fönstret 

5.4.2.1 Förväntat resultat 

I fallet med lägenhet antas det förväntade resultatet efterlikna det verkliga resultatet då 

lägenhetens klimat står i direkt kontakt med klimatet utomhus. Se figur 8. En viss förskjutning 

kommer dock att inträffa då massan av rummets ”skal” kommer hålla lägenheten något 

svalare kvällstid och något varmare under förmiddagen. Detta på grund av materialets 

värmekonduktivitet, förmågan att kvarhålla värme/kyla. Det förväntade värdet i lägenheten, 

höga temperaturer med hög RF under längre tid, är av den grad att det föreligger en stor risk 

för fuktskador. Se kap 5.5  

5.4.2.2 Verkligt resultat 

I figur 9 ses att även då ute temperaturen håller 30 ⁰C och en RF på ca 67 % ger detta ett 

klimat inomhus på 29 ⁰C och ca 77,7 % RF. Detta beror på fukttillskottet som kommer från 

människan samt värmekonduktiviteten hos materialet som ”klär” lägenheten. Vid tidpunkten 

då beräkningen gjordes var vädret soligt och klart. En mild dag ger då 75 % RF i lägenheten 

vilket anses som riskvärde för träkonstruktioner, så resultatet från en fuktig alternativt regnig 

dag kommer att ge RF-värden närmare 100 %.  
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5.4.2.3 Analys 

Ställs flerbostadshusets mätningar upp på liknande sätt som för kontorsbyggnaden i en tabell 

underlättar detta för analys. Endast klimatloggningar har utförts för flerbostadshus för att 

endast påvisa en trend för att bevisa det förväntade resultatet. 

Tabell 2 

 Utsida 
yttervägg 

  Insida 
yttervägg 

  

 RF Temp V RF Temp V 

       

00:00 70-75% 27-29 19-20 70-75% 28-29 19-20 

06:00 75-80% 26-28 19-20 70-75% 27-28 19-20 

12:00 60-65% 29-30 18-19 60-65% 27-29 18-19 

18:00 65-70% 30-32 19-20 60-65% 29-30 19-20 

       
Mätvärden uppsatta I tabellformat från bilaga 2 D. 

Flerbostadshuset bygger på självdrag som här innebär att klimatet ute kommer liknar klimatet 

inomhus, alltså sätts låga krav på konstruktionens utformning med hänsyn till fukt. Insidan är 

målad med en cementplast som bromsar fukttransporten genom väggen. Materialet är ej 

känsligt för fukt då det består av tegel och betong, de fasta möblerna i lägenheten är 

behandlade med tryckimpregnering för att motstå höga fuktnivåer. Genom att sätta ångspärren 

på insida kommer väggen att torka utåt, vilket ger en positiv effekt då fukthalten inomhus 

alltid kommer ligga något högre än utomhus då ett fukttillskott tillkommer, här från 

människan. Denna princip kan efterliknas mot den Nordiska väggen, ånghalten antar högre 

värden inomhus och således placeras ångspärren på insida vägg.  

Fukttillskottet inomhus ger en högre RF under eftermiddagen då materialets 

värmekonduktivitet i byggnaden ger en lägre temperatur inomhus under denna del av dygnet. 

På förmiddagen ges motsatt effekt då uteluften håller en lägre temperatur än inomhus och 

således sänks RF inomhus. Skillnaden i temperatur och RF över klimatskalet är små och att ta 

i beaktande är att klimatet utomhus varit torrt under dagarna för mätning så inga extrema 

värden har påträffats. Vid regn och hög fuktighet utomhus kommer RF inomhus ligga över de 

kritiska värdena för mögel och röta, närma sig värden på 90 – 100 %. Se kap 5.5 

Från beräkningarna i figur 8 och 9 samt bilaga 2 D kan den trend som beskrivits ovan utläsas.  

I bilaga 3 F ses beräkningar från Wufi under ett år. Dessa påvisar även den trend som har 

diskuterats, att inomhusklimatet liknar utomhusklimatet. Värt att nämna är dock de höga 

halterna av fukt i betongen. Detta medför en risk för uppfuktning av insida silikatskiva som då 

utsätts för höga värden av fukt och risk för mögel kan vara en följd. Ett dolt fuktproblem som 

är svårupptäckt då det inte är synligt.  
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Figur 8 Beräknat förväntat resultat i lägenhet 

 

 
Figur 9 Beräknat verkligt utfall lägenhet 
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5.5 Tidsaspekten 

Vid projektering av en byggnad, med hänsyn till fukt, är det viktigt att se till tiden och inte 

endast till fukthalten i materialet. Som ses i figur 10 påverkas materialet olika snabbt 

beroende på temperatur samt fukthalt i omkringliggande luft. Antagande görs att materialet 

står i jämvikt med omgiven luft dvs. materialet innehåller samma mängd fukt som luften. Som 

tidigare nämnts går uppfuktningen av ett material fortare än uttorkningen, så även om den 

omgivande luftens RF sjunker under kritiska värden kan en för hög mängd fukt vara kvar i 

materialet innan det åter har ställt sig i jämvikt med luften. Som exempel kan ges regn, luftens 

RF återgå till lägre värden efter regnet medan materialet håller kvar fukt under längre tid. Det 

är därför viktigt att inte bara se till omgivande lufts RF utan till materialets fuktinnehåll, dess 

fuktkvot, som skiljer sig mellan olika material.  

För röta krävs att materialet står i direkt kontakt med fritt vatten, detta kan vara genom 

kondens på material eller vattenansamlingar. Vid dimensionering är det viktigt att anta att 

mikroorganismer som orsakar röta finns överallt.  

Mögel kräver en RF i luft över 80 % samt 20 ⁰C för att tillväxa. Det krävs dock att materialet 

hålls inom dessa parametrar under längre tid. 

Som ses i bilaga 2 C, kontor, är det materialen på utsida vägg som under större delen av året 

ligger i riskzonen och bör därför regelbundet bytas ut då det slits fort. I bilaga 2 D, lägenhet, 

är det silikatskivan på insida vägg som riskerar mögelväxt då betongen hålls blöt. 

Regelbunden kontroll av fuktvärden i skivan är därför nödvändiga för att övervaka att en god 

inomhus miljö säkerställs och att hälsorisken minimeras i en byggnad.  

I extrema klimat där utomhusluften har ett medelvärde på RF som ligger på 85 % är det 

viktigt att lägga fokus på de material som utgör skydd mot väderpåverkan. Närmar sig dessa 

material 90 % RF med en temperatur på 30 ⁰C tar det endast 1 dygn innan mögeltillväxt är 

etablerad.  

 
Figur 10 Kritisk fuktnivå för trä med hänsyn till fuktnivå, temperatur och varaktighet.  Bild från AK-konsult. 
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5.6 Materialval Sverige – Sydöstra Asien 

Som beskrivs i kap 2.5 är det ”Mechanical Engineer” som tillhandahåller förslag till 

materialval i sydöstra Asien. De skall inte bara vara bra ur hälsosynpunkt med låga emissioner 

utan de skall även motstå den höga fuktigheten under längre tid utan att fallera i varken 

estetik, kvalitet eller hållbarhet. Det skiftande klimatet gör att materialen slits fortare, sväller 

och krymper då de ständigt skiftar i fuktkvot, samt påfrestas av de starka skyfallen.  

Då väggen endast består av ett kärnmaterial som i vissa fall kläs med en målad plast ställer 

detta stora krav på kärnmaterialet. I dag byggs byggnader ofta med en stålram som kläs med 

antingen glas eller aluminium. Detta medför att speciella glas, så som tvåstegsglas, måste 

användas för att få behövlig temperatur och fuktmotstånd.  

I Norden används ofta ett fasadmaterial som ventileras och kan därför tillåtas innehålla höga 

mängder fukt under kort tid. Exempelvis kan regn tränga igenom fasadskiktet som sedan 

torkas ut pga. luftflödet i luftspalten.   

I sydöstra Asien krävs att fasadmaterialet inte tar upp fukt då det är barriären mellan utomhus 

och inomhus, fukt får här inte diffundera in i byggnaden. Trämaterialet som används, och som 

utsätts för de höga temperaturerna samt fuktigheten, impregneras med kemiska medel, 

exempelvis paraffinvax och polyamidelack. I vissa fall används även ett ”fuskmaterial” som 

består av trä och återanvänd plast. Denna tillåts avge emissioner av den grad att det inte 

skadar hälsan påtagligt. Några värden på dessa emissioner inte gått att finna då det är väldigt 

diffust vad som tillåts, striktare regler kring materialanvändningen bearbetas dock ständigt. 

Som ångspärr i sydöstra Asien används ofta polyethylene, vilket är en platsfolie med högt 

diffusionsmotstånd mot vatten, ånga och luftrörelse som motstår diffusion och konvektion. 

Ofta behöver denna ångspärr bytas ut efter ett par år pga. väderpåverkan i form av direkt 

solljus och kraftigare skyfall. Då ångspärren ofta ligger på utsidan av klimatskärmen tvättas 

och målas denna regelbundet med vattenavstötande färg, så som cementplast, för att vidhålla 

ett gott skydd mot fuktvandring genom klimatskalet.  

Ett problem som framkommit är att materialen saknar innehållsförteckning. I sydöstra Asien 

är det inte lag på att leverantören måste visa vad som ingår i ett material. Skandinavien har 

här påverkat Asien och försök med att inför regler för materialförteckning pågår.  
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5.7 ASHRAE och Singapore Standards 

ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, är en 

standard utvecklad i USA som 1989 publicerade ett positionsdokument som påpekade vikten 

av att hålla en god inomhusmiljö med minskad energikonsumtionen och utan påverkan på den 

mänskliga hälsan. År 2000 stod det klart att ASHRAE skulle innefatta hälsoaspekten när 

gränsvärlden för acceptabla värden för inomhusluft sattes. ASHRAE  62.1 och 55 är de 

kapitel som behandlar problematiken med fukt och hälsa. Dessa påvisar vikten av att 

förebygga och kontrollera konstruktionen genom hela byggprocessen. 

ASHRAE menar att en god kommunikation mellan parterna i hela byggprocessen behövs för 

att säkerställa en god inomhusmiljö och minska riskerna för fuktskador och hälsoproblem. 

Detta inkluderar då designers, konstruktörer, ingenjörer, fastighetsskötare, service företag 

samt brukare av byggnaden. 

1996 la ASHRAE grunden för dokumentation av en byggnads process ur dessa synvinklar för 

att säkra en god konstruktion. Då dessa riktlinjer ständigt uppdateras och förbättras tvingas 

marknaden att använda mera låg-emissionerande produkter med mindre hälsopåverkan. Att 

hålla i minnet är att vissa material blir dåliga med tiden, så som trämaterial, så en analys av 

materialets livscykel är därför nödvändig att presentera vid materialvalet. 

I extrema klimat, så som i sydöstra Asien, förlitar byggindustrin sig mer och mer på den 

mekaniska vägen att tillgodose en god inomhusmiljö. Av detta spelar HVAC en viktig roll. 

Systemet behöver ständigt ses över och optimeras för att kunna erhålla en god miljö. 

ASHRAE erbjuder en bred kunskap inom dessa system samt en standard, 62.1, som anger 

minimikraven för ventilation samt underhåll av systemet. Dessa system är till stor hjälp i 

frågan om fuktskador men hänsyn måste tas till effekten av tryckdifferensen inom byggnaden 

och des olika rum. Detta kan annars medföra att en skada blir mer allvarlig. 

ASHRAE rekommenderar och stödjer, tillsammans med regeringen, fortsatt utveckling och 

forskning kring material samt mekaniska system för att förbättra inomhusmiljön.  

Pågående forskning utförs idag i flertalet länder, fokus ligger där på de olika mekaniska 

systemen och dess effektivitet att handhålla en god inomhusmiljö med minsta möjliga 

energiåtgång.  

Singapores egen standard bygger på ASHRAE. Fokus ligger på de system som tillser en god 

inomhusmiljö, ACMV.  Skillnaden ligger främst i de värden på exempelvis luftflöden, relativ 

fuktighet, koldioxidhalt m.m som tillåts i en byggnad. Vad författaren har funnit är att SS, 

Singapore Standards, ligger något lägre i de flesta punkter gemfört mot ASHRAE.  

Byggprocessen ser även annorlunda ut då man i sydöstra Asien lägger fokus på just 

inomhusklimatet och dess system för att tillhandahålla ett behagligt klimat. 
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Slutsatser 

Den analys av klimatskalet som författaren har utfört i extrema klimat ger slutsatsen att ett 

fuktsäkert byggande endast är möjligt genom en kombination av materialval samt mekaniska 

system. Fokus ligger inte i konstruktionens utformning utan i de system som vidhåller en god 

kvalitet av inomhusmiljön. En uttalad fuktsakkunning, som vi använder oss av i Norden, finns 

inte utan det är instanser med specialisering på inomhusmiljö och ventilation som styr 

fuktfrågorna samt dess skador. Största orsaken till skador är främst golvbeläggning som lagts 

in för tidigt mot blöt betong. Vanligt är även att ventilationssystemet påverkar 

inomhusklimatet negativt. Det är då den luft som kylts ner för att avfuktas innan den tas in i 

byggnaden som orsakar fuktskador, exempelvis mögelväxt i ventilationsutrymmet. I privata 

hem som har AC utan mekanisk ventilering uppstår också fuktskador. Vid vädring släpps 

varm fuktig luft in som kondenserar mot kalla ytor.  

I Norden antar ånghaltsvärdet högre nivåer inomhus och ångspärren placeras på insidan av 

konstruktionen. I sydöstra Asien, där ånghalten är högst utomhus, placeras ångspärren på 

utsidan av konstruktionen.  

Kondens tillåts på byggnadens utsida då den är lätt att upptäcka och kan vädras utåt. 

Lösningen görs enkel genom att tvätta fasaden och måla med fuktavvisande färg. I flertalet 

byggnader byts även den yttersta fuktspärren, som i rapportens fall består av en silikatskiva, 

ut och en ny placeras då materialen slits fort i det ständigt skiftande vädret.   

Materialen som används för byggnation är anpassade efter det extrema klimat som råder, 

brister i materialens innehållsförteckning gör dock att liten kunskap fins om vad materialen 

innehåller och i flera fall uppstår emissioner från dessa material då de blir fuktiga. Särskilda 

föreskrifter om vad som tillåts har inte påträffats. Försök att efterlikna Norden görs i sydöstra 

Asien för att i framtiden kunna presentera materialförteckning och göra materialvalet enklare.   
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Rekommendationer 

Författarens rekommendationer för vidare kunskap inom området är att: 

- analysera hela klimatskalet, dvs. att inte bara se till konstruktionsprincipen utan till 

hela väggens uppbyggnad.  

- göra djupare studier i de system som får inomhusklimatet att hålla sig inom gällande 

riktvärden, främst ventilation och avfuktning. 

- djupare undersöka materialförteckning och dess inverkan på hälsan samt 

motståndskraft i extrema klimat.  

- göra mätningar under en längre tidsperiod, och gärna uppdelat under olika ”säsonger” 

för att få en bredare analys och förståelse i inverkan av de höga temperaturerna samt 

den höga luftfuktigheten.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Bilaga A Fysiska mätningar sammanställt under ett dygn i kontor 

 

 

 
Bilaga B Fysiska mätningar sammanställt under ett dygn i kontor 
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Bilaga 2 

  

Bilaga C RF, Temperatur och ånghalt uppmätt med HOBO under 5 dygn i kontor 
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Bilaga D RF, Temperatur och ånghalt uppmätt med HOBO under 3 dygn i lägenhet 
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Bilaga 3 

 
Bilaga E Wufi beräkning på fuktvandring samt RF under ett år, klimatskal kontor 
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Bilaga F Wufi beräkning på fuktvandring samt RF under ett år, klimatskal lägenhet 


