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Sammanfattning 

Många av Sveriges badhus byggda i slutet av 1900-talet börjar idag visa tecken på kraftiga 

fuktskador på grund av extrema inomhusklimat. Denna rapport förklarar den allmänna 

problematiken kring högt fuktbelastade byggnader och berör det fuktskadade badhuset Aquarena i 

Katrineholm.  

Extrem noggrannhet krävs vid montering av ångspärr i en konstruktion, speciellt vid högt 

invändigt fukttillskott. Optimal placering av fuktspärren i konstruktionens varmare del innebär att 

fukt aldrig tillåts kondensera och därmed minimeras risken för fuktskador och negativa 

konsekvenser. Verkligheten visar också att om kunskaper om fukt och fuktskador prioriteras redan 

i ett tidigt stadium under projektering kan många hundratusentals kronor sparas. 

Beräkningar av fukttransport har gjorts för tidigare ytterväggskonstruktion i Aquarena (den som 

drabbats av skador) och nybyggd ytterväggskonstruktion (nyframtagen till återuppbyggnaden) i 

datorprogrammet WUFI Pro 4.2 och analyserats i WUFI Bio 3.0.  

Beräkningarna visar att den tidigare väggkonstruktionen får de skador som undersökningar av den 

visat och att skadorna hade kunnat undgås om genomförningar i ångspärren hade utförts på ett 

korrekt sätt.  

Vi har med beräkningar inte kunnat bevisa att alla delar i den nybyggda ytterväggskonstruktionen 

kommer fungera perfekt. Främst beror osäkerheten i beräkningar utförda i WUFI på att 

beräkningsmodellen inte är färdigutvecklad. Osäkerheter beror också på otillräcklig kännedom av 

egenskaper hos de simulerade materialen. Beräkningar för den nyframtagna väggkonstruktionen 

visar dock entydigt på bättre resultat än för den tidigare väggkonstruktionen. Det finns därför 

anledning att vidare utreda vilka värden på fukt och temperatur som kommer att råda över de 

närmaste åren. Detta bland annat för att senare kunna korrigera beräkningsmodellen efter 

verkligheten. 

Nyckelord 

Badhus, simhall, fukt, fuktproblem, fuktskador, väggkonstruktion, mögel, WUFI, WUFI Bio 
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Abstract 

Many of Sweden's public indoor swimming pools built in the late 1900’s are beginning to show 

signs of excessive moisture damage due to extreme indoor climate. This report explains the general 

problem of high moisture-loaded buildings and involves the moisture-damaged public indoor 

swimming pool Aquarena in Katrineholm. 

Extreme care is required when assembling the moisture barrier in a structure, especially with high 

internal moisture content. Optimal placement of the moisture barrier in the warmer parts of the 

construction means that moisture is never allowed to condense, thus minimizing the risk of 

moisture damage and negative consequences. Reality also shows that if risks of moisture and 

moisture damages are assessed early in the planning process, amounts in the range of hundreds of 

thousands of Swedish crowns can be saved. 

Calculations of moisture transport have been made for the previous exterior wall structure (the one 

that suffered damage) and new exterior wall structure the (new design for the reconstruction) using 

the computer program WUFI Pro 4.2 and analyzed in WUFI Bio 3.0. 

Calculations show that the old exterior wall structure in Aquarena would have been able to 

withstand moisture damage and damages due to moisture if joints and transitions in the moisture 

barrier had been correctly performed.  

Calculations have not proven that all elements of the newly built wall design will work perfectly. 

The main reason for uncertainty in calculations when using WUFI is that the calculation model is 

not fully developed. Uncertainty is also due to insufficient knowledge of properties of the 

simulated materials. However, calculations show unambiguously better results than the previous 

wall construction. It is therefore necessary to further investigate what values of humidity and 

temperature will exist over the next few years to be able to later on correct the calculation model 

after reality. 

Key words 

Public indoor swimming pool, moisture, problems involving moisture, moisture damage, wall 

structure, mold, WUFI, WUFI Bio  
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Förord 

Detta examensarbete är en del av utbildningen Byggteknik och design vid skolan för Arkitektur 

och samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan. Grundidén till arbetet föddes genom 

diskussioner mellan författarna och Håkan Nilsson, avdelningschef för Byggfysik på WSP 

Environmental vid Globen i Stockholm. 

Vi vill tacka Jenny Andersson, vår handledare på KTH för bra stöd, bra kontakt och många 

värdefulla råd under skrivandets gång samt Håkan Nilsson, handledare på WSP för insiktsfulla 

diskussioner och samtal. 

Vi vill även rikta ett stort tack till Niclas Wahl Prytz, fuktsakkunnig på WSP, för hjälp med svar på 

frågor om funktioner i WUFI. 
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Ordlista 

BBR 
Boverkets Byggregler handlar om tekniska egenskapskrav och är en sammanställning av regler. De 

beskriver samhällets minimikrav på byggnader vad gäller; utformning, tillgänglighet och 

användbarhet, bärförmåga, brandskydd, hygien, hälsa och miljö m.fl. Finns tillgängliga i tryck eller 

på internet och utges av Boverket. [4] 

Byggfukt 
Mängden vatten som måste avges för att materialet eller byggnadsdelen skall komma i fuktjämvikt 

med sin omgivning. [2] 

Daggpunkt 
Är den temperatur viken luften måste kylas till för att kondens ska utfällas. Vid daggpunkten är 

ånghalt lika med mättnadsånghalt, d.v.s. RF ≥ 100 %. [1] 

Diffusio 
När vattenmolekyler rör sig från områden med hög ånghalt till områden med lägre ånghalt [2]  

Fukthalt 
Mått på mängden vatten per volym av materialet. Betecknas w med enheten (kg/m

3
). [1] 

Fuktkonvektion 
När luft förflyttar sig och för med sig sitt innehåll av vattenånga. [2] 

Fuktkvot 
Förhållandet mellan mängden fukt i ett material och mängden material. Betecknas u med enheten 

(%). [1] 

Fukttillskott 
Skillnaden i ånghalt mellan inne- och uteluften. Ett fukttillskott kan genereras exempelvis av 

människor och djur. [1] 

Hygroskopisk fukt 
Fukt som tas upp direkt ur luft med RF < 98%. [2] 

Hyf 
Grenad celltråd (mycelietråd) som utgör grundstrukturen i flertalet svampsorter. I hyferna sker all 

ämnesomsättning och det är genom hyferna som svampen växer och utvidgar sig. [13] 

Klimatskal 
Väggar, golv, tak, fönster och dörrar som gränsar mot utomhus eller mark d.v.s. [34] 
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Kritiskt fukttillstånd 
Anger gränsen för när ett materials avsedda funktion och egenskaper inte längre kan uppfyllas på 

grund av högt fuktinnehåll. [1] 

Mättnadsånghalt 
Anger maximala mängden vattenånga som vid en given temperatur kan finnas i luften. Betecknas 

vs med enheten (kg/m
3
). [1] 

Relativ fuktighet, RF 
Anger förhållandet mellan ånghalt v och mättnadsånghalt vs uttryckt i enheten (%.) Benämns 

vanligen RF. [1]  

Stötfog 
Lodrät fog mellan två stenar i samma skift i ett murverk [35]. Öppen stötfog tillåter luft att 

cirkulera i luftspalten bakom. 

Ånggenomgångsmotstånd 
Beskriver ett materials förmåga att hindra vattentransport i ångfas. Anges i enheten (s/m). [1] 

Ånghalt 
Anger mängden vattenånga i luft. Betecknas v med enheten (kg/m

3
). [1] 

Ångspärr 
Skikt i byggnadsskalet som minskar eller hindrar fukttransport i ångfas, vanligen en plastfolie. [1] 

[2]  
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett av de största och mest kostsamma problemen i dagens samhälle är utredning, åtgärder och 

reparation av fukt- och vattenskador. 

Många av Sveriges badhus byggda i slutet av 1900-talet börjar idag visa tecken på kraftiga 

fuktskador som uppkommit på grund av bristande kunskap inom området. På grund av extrema 

skillnader mellan inne- och uteklimat samt hög fuktbelastning är just badhus i riskzonen för 

fuktskador. 

”Slitage och bristande underhåll på landets simhallar gör att kommunerna måste investera 

uppskattningsvis 40 miljarder kronor de kommande åren. Kostnader för dessa skador uppgår alltså 

till flera miljoner varje vecka. Majoriteten av simhallarna ägs och drivs av kommunerna och 

verksamheten är både kostsam och komplicerad. Byggmissar med bristande isolering, ventilation 

och fel sorts betong har också lett till problem med söndervittrande armeringsjärn, sprickor i 

bassängerna och mögelskador. Men oavsett vilken byggteknik som används åldras simhallar fyra 

gånger så snabbt som vanliga hus och har en maximal livslängd på i snitt 50 år. Hälften av landets 

omkring 450 inomhusbad fyller 50 år innan nästa decennieskifte och behovet av att rusta upp eller 

byta ut är stort.” [5] 

”Många badhus och simhallar i länet behöver moderniseras och repareras. Frejahallen i Gnesta har 

funnits i närmare 40 år och kommunen utreder hur det ska bli med simhallen. I Oxelösund är 40-

åriga Ramsdalsbadet i behov av upprustning. I Trosa är det 22 år gamla badhuset Safiren svårt 

fuktskadat. Också i Katrineholm har man problem med mögelskador i äventyrsbadet Aquarena 

som byggdes intill 30år gamla Duveholmsbadet 2001 för 14 miljoner kronor. I Eskilstuna utreds 

frågan om ett nytt badhus men mycket talar för att det nuvarande Vattenpalatset hinner fylla 80 år 

innan det blir något nytt badhus.” [6] 

”Efter bara 25 år håller Hjortensbergsbadet i Nyköping sakta men säkert på att förfalla. Det är 

sunkigt med mögel och sprickor. Anledningen är enligt fastighetsägaren Nyköpings kommun 

1980-talets bristande byggteknik. Notan kommer sannolikt att hamna på minst 35 miljoner 

kronor.” [7] 

”Hälften av Sveriges 400 badhus ska bytas ut de kommande tio åren. Kommunerna måste ha ett 

långsiktigt perspektiv när de nya badhusen byggs, annars kommer svårbemästrade miljöproblem 

och extra kostnader som ett brev på posten.” [8] 

1.2 Dagsläge 

Ovanstående utdrag ur artiklar från de senaste tolv månaderna beskriver endast några få av de 

många simhallar och badhus som tagit skada av fukt på grund av dåliga konstruktioner. Förväntad 

livslängd på en simhallsbyggnad är enligt artikeln i DN [5] 50 år, medan man på AK-konsult [31] 
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påstår att densamma är 25 år. Oavsett livslängd konstateras lätt att simhallar och badhus åldras 

fortare än andra byggnader på grund av ett mycket högt invändigt fukttillskott.  

1.3 Uppgift 

Uppdraget har varit att ta reda på varför skador uppkommit i den tidigare ytterväggskonstruktionen 

(den som drabbats av skador) i badhuset Aquarena samt att försöka påvisa att den nybyggda 

väggkonstruktionen (nyframtagen till återuppbyggnaden) kommer att fungera bättre vid hög 

fuktbelastning och varför. Detta har gjorts dels via genomgång av teori, resonemang och tidigare 

arbeten och artiklar, och dels genom beräkningar i datorprogrammet WUFI Pro 4.2 och analys i 

WUFI Bio 3.0. En jämförelse mellan beräkningsresultaten bör sedan påvisa fördelar hos den 

nybyggda väggkonstruktionen och varför den är bättre ur fuktsynpunkt. 

1.4 Syfte 

Syftet har varit att ta reda på hur problem i högt fuktbelastade byggnader uppkommer och vilka 

faktorer som spelar in. Syftet har också varit att efter en litteraturstudie och framtagna beräkningar 

kunna klargöra varför just dessa konstruktioner är problematiska. 

1.5 Mål  

Målet är att utföra fuktberäkningar på den tidigare och den nybyggda väggkonstruktionen i 

Aquarena för att kunna jämföra dem. Målet är också att ta reda på om egenskaper hos material i 

WUFI databas stämmer överens med egenskaper för material som används i Sverige idag. 

Förhoppningsvis kan denna information användas som underlag och hjälpa andra som vill använda 

sig av WUFI för liknande arbeten. 

1.6 Avgränsningar 

Beräkningar av fukttransport i WUFI Pro 4.2 och analys i WUFI Bio 3.0 har gjorts för vårt 

specifika fall, Aquarena i Katrineholm och har berört det tidigare och ett nybyggt ytterväggssnitt. 

Övriga konstruktionsdelar har ej tagits i beaktande. Nödvändig indata för beräkning av 

ytterväggarna i WUFI har tillhandahållits av WSP. 

1.7 Lösningsmetoder 

 Arbetet börjar med en sökning efter artiklar och annan media för att definiera storlek och 

utbredning av badhusproblematiken. 

 Därefter studeras badhuset Aquarena grundligt. Dokument och rapporter rörande tidigare 

och nybyggd konstruktion, klimat och konstaterade skador erhålls av WSP. 

Kompletterande information om ytterväggar och material i Aquarena nödvändiga för 

beräkningar har hämtats ur dokument eller genom samtal med personal på WSP. 
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Då projektet Aquarena är stort och involverar många parter inser vi att viktig information 

ibland kan falla bort på vägen. För att minimera fel i beräkningar har vi valt att dubbelkolla 

bland annat specifika materialegenskaper med personer nära projektet samt med tillverkare. 

 Sedan måste en kunskapsfördjupning inom områdena fukt, lufttryck, lufttäthet samt 

mikrobiell tillväxt göras. Detta för att bättre förstå bakgrunden till hur och varför problem 

ofta uppkommer i badhus.  

Kunskapsfördjupningen har gjorts medelst en litteraturstudie. Ett ytterligare alternativ hade 

varit att visuellt inspektera problem och skador som uppkommit. Detta var dock inte möjligt då 

Aquarena redan sanerats och återuppbyggnad påbörjats. 

 När bakgrunden är klarlagd kommer vi att utföra testsimuleringar i WUFI Pro 4.2 och 

WUFI Bio 3.0 för att lära oss hur programmen används och hur resultaten tolkas bäst. 

Från början var tanken att endast använda WUFI Pro. Under arbetets gång upptäckte vi dock 

möjligheten att använda WUFI Bio som komplement till analysdelen. Vi bestämde oss därmed 

för att även lägga tid på att lära oss använda detta program och inkludera resultaten i rapporten. 

 När detta är klart skapas och simuleras Aquarena:s riktiga väggkonstruktioner, både 

tidigare och nybyggd ytterväggskonstruktion. 

Vid starten av examensarbetet var det tänkt att simuleringar skulle göras för tre snitt; ett snitt 

genom den tidigare ytterväggskonstruktionen och två genom den nybyggda (övre och undre 

del). Under arbetets gång utökade vi arbetet med två fall; ett ytterligare fall av den tidigare 

ytterväggen och ett fall med snitt genom limträpelare i den nybyggda väggen då vi vid ett möte 

med Mats Skoglund blev ombedda att även utföra beräkningar på denna. 

 När simuleringar är utförda kommer analys och jämförelser mellan våra resultat och 

”verkligheten” att utföras. 

Då det finns osäkerheter i WUFI och beräkningars och resultats pålitlighet ämnar vi testa 

materialen med varierade materialegenskaper i ett försök att komma så nära verkligheten som 

möjligt. Dock finns svårigheter i att kontrollera resultatens rimlighet då ingen 

beräkningsmetod med 100 % säkerhet finns. 

En möjlighet till bättre kontroll av rimlighet är att använda fler än ett beräkningsprogram. Då 

är det möjligt att simulera samma fall i båda beräkningsprogrammen och därmed kan en bättre 

och mer pålitlig jämförelse mellan resultat göras. Vi har valt att endast använda WUFI på 

grund av att WSP använder detta program och vi har heller inte tillgång till andra program på 

kontoret. Ett alternativ till datorbaserade program är att genomföra mätningar i de faktiska 

väggarna. Detta var dock inte aktuellt då tidsramen för examensarbetet var för kort. 

Fördelen med att använda ett datorbaserat program är att det är mycket tidseffektivt. Vi kan 

simulera flera fall åt gången, ändra en eller flera parametrar och sedan köra om beräkningen 

igen. Nackdelar med ett datorbaserat program, WUFI, berörs närmare under avsnitt 7.3. 
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2.  Nulägesbeskrivning 
Detta examensarbete skrivs för WSP Environmental, avdelningen för byggnadsfysik. WSP är ett 

globalt analys- och teknikkonsultbolag som är verksamt vid många olika typer av projekt inom 

byggindustrin, bland annat inom fuktskador och utredningar. 

Ett av WSP:s aktuella projekt är badhuset Aquarena i Katrineholm. Äventyrsbadet byggdes intill 

Duveholmsbadet för 14 miljoner kronor under 2001 och redan 2008 uppdagades det att badhuset 

drabbats av omfattande skador. Man har tidigare konstaterat att en ombyggnad/renovering av 

badhuset är nödvändig då mikrobiell tillväxt har påträffats på flera ställen på grund av att varm och 

fuktig badhallsluft trängt in i konstruktionen. 

Vi kommer under arbetets gång att sitta på huvudkontoret vid Globen i Stockholm där vi blivit 

tilldelade en arbetsplats med dator och tillgång till beräkningsprogrammen. Arbetsplatsen ligger 

bland kontorslandskapet på avdelningen för byggfysik, däremot är ingen på plats insatt i just 

projektet Aquarena vilket innebär att arbetet skett helt självständigt. En fuktsakkunnig person med 

kunskaper i WUFI har dock till och från funnits på avdelningen att rådfråga. Verksamma inom 

projektet Aquarena sitter istället på WSP:s kontor i Örebro. 
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3.  Teoretisk bakgrund 
Under våra tre år på KTH och programmet Byggteknik och design har intresset för fuktrelaterade 

frågor väckts. Vi såg därför examensarbetet som ett utmärkt tillfälle att vidare utforska och 

fördjupa oss i detta. Kurser som bidragit till att intresset väckts är: 

 Byggteknik 2 – där grundläggande kunskaper inom byggfysik och materiallära erhölls, 

bland annat har kursen berört olika byggnadsmaterials egenskaper, värme, fukt och 

ventilation. 

 Projekt hus och installationer – kursen berör bland annat klimat och termisk komfort och 

mollierdiagrammet för fuktig luft. 

 Skademekanismer av fukt – där risker med fukt berörts och kunskap inom 

fuktskadeidentifiering erhållits och enklare fuktberäkningar i programmet KFX 

genomförts. 

Det är också delvis genom dessa kurser vi erhållit de grundläggande kunskaper som krävts för att 

kunna föra diskussioner och tolka de dokument, ritningar och beräkningar vi stött på under arbetets 

gång. 

3.1 Fukt 

Vatten i byggnadsmaterial kan antingen vara kemiskt eller fysikaliskt bundet. Det man vanligen 

menar med fukt i material är det fysikaliskt bundna eller förångningsbara vattnet. Det kemiskt 

bundna vattnet är så fast fixerat att det inte behöver tas in under begreppet fukt. Mängden fukt i 

material anges som fukthalt w (kg/m
3
) eller fuktkvot u (%). [1] [2] 

Mängden vattenånga i luft anges som ånghalt v (kg/m
3
). Den maximala mängd vattenånga luft av 

en viss temperatur kan innehålla kallas mättnadsånghalt vs (kg/m
3
). Förhållandet mellan v och vs 

kallas relativ fuktighet, RF (%). Vid en viss temperatur är v = vs, d.v.s. RF = 100 %. Denna punkt 

kallas daggpunkten och om 
 

  
 > 1 kommer kondens att utfällas och således kan v aldrig bli större 

än vs. [1] 

3.1.1 Fukttransport 

Fukt kan transporteras antingen i ångfas eller i vätskefas. I ångfas sker transporten i huvudsak 

genom diffusion eller konvektion (se Figur 3:1) med t.ex. temperaturskillnader, ånghalt eller 

fukthalt som drivkrafter. I vätskefas sker transporten genom antingen tyngdkraft, vindtryck, 

vattenövertryck eller kapillärkrafter. [1] [21] 

Hur fukttransporten sker är av stor betydelse för uppkomsten av fuktskador i en konstruktion. Alla 

byggnadsmaterial kan innehålla fukt utan att ta skada, det är först vid högre fukthalter som risken 

för skador uppstår. Den kritiska fukthalten uppnås när maximal upptagning av hygroskopisk fukt 

har skett och fukttransporten övergår i vätskefas. Med hygroskopisk fukt menas när fuktutbytet 

endast sker i ångfas, alltså mellan fuktig luft och själva materialet. [1] [19] [21] [23] 
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Figur 3:1.  Fukttransport genom diffusion och konvektion.[19] 

Diffusion 

Vid diffusion strävar vattenmolekylerna i utrymmen med olika ånghalt efter en jämn 

koncentration. Således sker transporten alltid från hög till låg koncentration och en utjämning sker 

alltid. Diffusion är en mycket långsam process som är omöjlig att stoppa men den kan retarderas 

genom att man inför ett skikt med högt ånggenomgångsmotstånd. Exempel på material med hög 

ångtäthet är plastfolie, PVC-matta och plåt. [21] [22] 

Konvektion 

Vid konvektion transporteras vatten i ångfas med luftströmmar och drivkrafterna kan vara termiska 

eller skillnader i lufttryck. Vid högre temperaturer där luften håller hög relativ fuktighet kan alltså 

stora mängder fukt transporteras på mycket kort tid. [21] [22] 

För att konvektion skall uppstå krävs [20]: 

 Fukt i luften. 

 En otät konstruktion. 

 En lufttrycksskillnad med övertryck på varma sidan. 

För att skadlig kondens ska fällas ut krävs [23]: 

 Ett invändigt övertryck. 

 En otät konstruktion. 

 Att ånghalten i inneluften är högre än mättnadsånghalten vid de ytor luften passerar på väg 

ut. 

För att eliminera risken räcker det följaktligen att en av ovan nämnda krav inte är uppfyllda.  

Kapillaritet 

Med kapillaritet förknippas oftast vatten i direkt kontakt med byggnadsdelar. Då inträffar ofta 

kapillärsugning vilket innebär att vattnet sugs upp i materialporerna på grund av attraktionskrafter 

mellan vattnet och materialet samt ytspänningskrafter. [1] [3] 
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3.1.2 Kondens 

Kondensation inträffar om luftens temperatur understiger daggpunkten. För att kondens ska uppstå 

krävs en yta med lägre temperatur än den aktuella luftens daggpunktstemperatur som luften kan 

kondensera mot. [1] 

Som allmän princip gäller att man ska undvika skadlig kondens. Då dagens byggnader är mycket 

välisolerade innebär det att de yttre delarna av klimatskalet är avsevärt kallare än insidan under 

vinterhalvåret. Om fuktig luft tillåts vandra ut till dessa kallare delar kommer sannolikt kondens att 

uppstå och risk för mikrobiell tillväxt ökar. När det gäller ett badhus klimatskal är detta extra 

viktigt då inomhusluften håller högre temperatur och RF än normalt (~30
o
C, 55 % RF) och därmed 

också en högre daggpunktstemperatur. För att förhindra kondens kan en ångspärr placeras i 

klimatskalets varma del. [1] [2] [3] 

3.2 Lufttryck 

Luftströmning orsakas av tryckskillnader i luften. Olika lufttrycksförhållanden i byggnader beror i 

sin tur på tre faktorer; vind, termisk drivkraft i form av temperaturskillnader och mekanisk drivkraft 

på grund av fläktar. Normalt samspelar två eller tre av drivkrafterna, men förhållandena kan även 

helt bestämmas av bara en faktor. Förutom ovan nämnda tre faktorer påverkas även 

tryckförhållanden av bland annat otätheter i klimatskalet, ventilationsdon, dörrar och fönster. 

Tryckförhållanden varierar också med tiden och i olika delar av byggnaden. [26] [29]  

Den resulterande tryckbilden är därför komplex men dessa tumregler kan ändå anges [29]: 

 Frånluftsventilation (F-system) skapar normalt ett invändigt undertryck i byggnaden. 

 Från-/tilluftsventilation (FT-system) skapar oftast endast små tryckskillnader. 

 Under vinterhalvåret har hus med självdragsventilation (S-system) ett invändigt undertryck 

i de nedre delarna och ett övertryck i de övre delarna av huset. 

Vind 

På lovartssidan av en byggnad skapar vinden normalt ett utvändigt övertryck samt ett undertryck 

på husets läsida och gavlar, se Figur 3:2. Beroende på taklutningen kan även under- eller övertryck 

bildas på taket. Vid hård vind kan undertryck bildas vid tak och väggar vilket ger upphov till en 

tryckskillnad mellan inomhus- och utomhusluften. Terräng, lokalisering och byggnadens höjd är 

andra faktorer som påverkar vindkraften som huset utsätts för. [26] [29] 

 

Figur 3:2. Tryckbild över klimatskärmen bildad genom vindkraft. [29] 
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Termisk drivkraft 

Drivkraften bakom termodynamik kommer sig av att varm luft väger mindre än kall. Detta gör att 

den varma luften stiger i höjd och lägger sig ovanpå den kalla. Fenomenet innebär att ett invändigt 

övertryck skapas i byggnadens övre del samtidigt som ett undertryck skapas i den nedre delen, se 

Figur 3:3. [26] [29] 

 

Figur 3:3. Tryckbild över klimatskalet bildad genom termisk drivkraft. [29] 

Mekanisk drivkraft 

Med hjälp av fläktarna i mekaniska ventilationssystem skapas tryckskillnader i byggnaden. Olika 

tryckprofiler skapas beroende på vilken typ av ventilationssystem man använder. Tilluftsfläktar 

skapar normalt ett invändigt övertryck och frånluftsfläktar skapar normalt ett undertryck, se Figur 

3:4. [26] [29] 

 

Figur 3:4. Tryckbild över klimatskärmen skapad genom mekanisk drivkraft.[29] 

Ur fuktsynpunkt 

Tryckförhållandet i byggnader påverkar hur snabbt fukt kan transporteras ut ur byggnaden. Ur 

fuktsynpunkt strävar man efter ett undertryck i byggnaden för att underlätta ventilation av fuktig 

luft. I en byggnad där undertryck råder kan fukt lättare transporteras bort via ventilationen. 

Däremot, står byggnaden i övertryck kommer den fuktiga luften tryckas mot klimatskalet och ut 

genom eventuella otätheter och på så sätt kondensera mot kallare ytor i konstruktionen. 
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Figur 3:5. Önskad tryckbild över klimatskärmen skapad genom termisk drivkraft och mekanisk ventilation. [26] [29] 

I Figur 3:5 skapar termiska drivkrafter övertryck i de övre delarna av huset. Frånluftssystemet 

skapar undertryck och reducerar därmed övertrycket. Resultatet blir ett stort undertryck i de nedre 

delarna vilket ur fuktsynpunkt är bra, så länge klimatskärmen är tät. [26] [29] [30] 

3.3 Lufttäthet 

Lufttätheten i en byggnad är viktig för att få ett bra inomhusklimat, en låg energianvändning och 

för att få en hållbar klimatskärm. Dålig lufttäthet riskerar också fuktsäkerheten i konstruktionen 

och risken för att fukt ansamlas, med skador som följd, ökar markant. Vid en korrekt utförd luft- 

och ångtätning förhindras fukttransport in och ut i konstruktionen. 

En tät byggnad fås enbart om ett tätskikt, en ångspärr, monteras in i konstruktionen eller om man 

använder lufttäta material och tätar anslutningar mellan dessa. Genom bristfällig eller felaktig 

montering av tätskiktet och på grund av att material åldras och förändras uppstår otätheter i 

konstruktionen. [24] [25] [26] 

 Det finns tre olika typer av läckage [24]: 

 Läckage för hela byggnaden. 

 Läckage genom en byggnadsdel. 

 Läckage genom enskild öppning i lufttätningen – elementärläckage.  

Vid bedömning av risker för fuktskador är elementärläckagen av störst vikt och dessa delas in i tre 

undergrupper [24]: 

 Skarvar – mellan plastfolier, finns i väggar och tak 

 Anslutningar – mot fönster, dörrar, betongbjälklag 

 Genomföringar – ventilationskanaler och elkomponenter  

Enligt BBR ska det genomsnittliga luftläckaget i en byggnads konstruktionsdelar mot ouppvärmda 

utrymmen inte överstiga 0,6 l/s·m
2
 vid 50 Pa tryckskillnad. Kraven är utformade för att läckande 

konstruktioner släpper ifrån sig varm luft vilket ökar byggnadens energibehov och skapar drag. 
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Vad som ofta inte nämns är att otäta konstruktioner med hög fuktbelastning med tiden riskerar att 

få stora fuktskador på grund av dessa otätheter. [28] 

I BBR 6:531 Lufttäthet finns det allmänna rådet; ”För att undvika skador av fuktkonvektion bör 

byggnadens klimatskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är risken 

för fuktkonvektion störst i byggnadens övre delar, d.v.s. där det kan råda invändigt övertryck. 

Särskild omsorg att åstadkomma lufttäthet bör iakttas vid höga fuktbelastningar som i badhus eller 

vid särskilt stora temperaturskillnader”. [27] 

3.4 Mikrobiell tillväxt 

I naturen ingår mikroorganismer i det ”naturliga kretsloppet” där de hjälper till att bryta ner 

organiskt material för att sedan omvandla det till jord. Dessa organismer existerar naturligt överallt 

och om förutsättningarna är de rätta finns därmed en risk att det organiska materialet i våra 

byggnader angrips. [10] [12] [13]  

De avgörande faktorerna för om tillväxt kan ta vid är [12]: 

 RF på materialytan och dess tidsvariation 

 Temperatur på materialytan och dess tidsvariation 

 Materialytans struktur 

 Tillgång till näringsämnen för mikroorganismerna 

 Eventuell närvaro av tillväxthämmande ämnen (fungicid, ytbehandling)  

Mikrobiell påväxt är inom delar av byggbranschen ett samlingsbegrepp på mikroorganismer i en 

konstruktion, däremot finns det hundratals olika typer av svampar och bakterier. Om påväxt hittas 

tyder det på att konstruktionen i något skikt har nått kritiskt fukttillstånd. [10] 

Kritiska fukttillstånd för olika material presenteras i Tabell 3:1. 

Tabell 3:1. Kritiska fukttillståndsnivåer för mikrobiell tillväxt uttryckt i % RF för olika byggnadsmaterial. [11] 

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd [% RF] 

Smutsade material 75-80 

Trä och träbaserade material 75-80 

Gipsskivor med papp 80-85 

Mineralullsisolering 90-95 

Cellplastisolering (EPS) 90-95 

Betong 90-95 
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Mögelsvamp 

Mögelsporer finns i luften omkring oss i varierande halter under olika årstider och temperaturer. 

Sporerna följer genom ventilation och andra luftströmmar, med in i våra hus, och under 

gynnsamma förhållanden kan de sedimentera och börja gro. [32] För att tillväxt ska kunna ta vid 

krävs bland annat en optimal temperatur på +20 till +30
o
C, tillgång till näring och viktigast av allt, 

tillgång till fukt. Mängden fukt avgör hur snabb och hur kraftig tillväxten blir och utan fukt kan 

mögelsvampen inte börja växa. [13] 

Då det finns många arter av svampar och temperaturen är varierande är minimimängden fukt som 

svampen kräver, olika för olika klimat. Generellt kan dock sägas att en ökad temperatur samt en 

ökad RF bidrar till påskyndad mögeltillväxt fram tills RF ligger omkring 100 % under en längre 

tidsperiod. [10] [11] [32] 

Ofta är en hög fuktbelastning kortvarig och hinner inte utlösa samma konsekvenser som en 

långvarig fuktbelastning skulle gjort. [13] Exempel på detta är mikrobiell påväxt på träbaserade 

material, se Figur 3:6. 

 

Figur 3:6. Kritiska fukttillstånd för mögelpåväxt på trä vid olika temperatur och varaktigheter hos 

fukttillståndet. [13] 

Då RF når 100 % hämmas mögeltillväxten något då en vattenfilm bildas på materialets yta. Denna 

film främjar dock annan typ av tillväxt, bland andra rötsvamp och jästsvamp. [13] 

Blånadssvamp 

Till skillnad från mögelsvampen som endast växer på materialets yta har blånadssvampen 

möjligheten att även växa in i träet. Dess hyfer är brunfärgade men vid angrepp in i träet framträder 

istället en blåaktig ton om fuktkvoten i träet är större än 30 %. En fuktkvot på 30 % motsvarar RF 

över 100 %. [13] 

Trots angrepp av blånadssvampar påverkas inte träets hållfasthet, däremot kan svampen indirekt 

bidra till att öka träets permeabilitet vilket innebär att träet får en förhöjd vattenupptagande 
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förmåga. Enligt källan kan ”blånadssvampar fungera som en inkörsport för röta” då vattenmättat 

trä (RF ≤ 100 %) kan gynna tillväxt av rötsvampar, vilken är en mer kritisk form av angrepp. [13] 

Rötsvamp 

Till skillnad från andra svampar angriper rötsvampen aktivt träet och bryter ner dess struktur, detta 

resulterar i markant försämrad hållfasthet. Likt all annan mikrobiell tillväxt, behöver rötsvampen 

tillgång till fukt för att kunna växa. [13]  

För att rötsvampar ska kunna etablera sig och börja växa krävs [13]:  

 En temperatur mellan 0-40
o
C (15-30

o
C för optimal tillväxt) 

 En fuktkvot mellan 20-30 % (40-80 % för optimal tillväxt) 

 Tillgång till syre 

 En pH-nivå mellan 2 och 7 (5 för optimal tillväxt) 

Rötsvampar har olika karakteristiska egenskaper och delas därför upp i tre grupper: brunröta, 

vitröta och soft rot.  

Brunröta, som är den vanligaste sorten, kännetecknas av att träet färgas brunt och spricker upp i en 

kubliknande struktur där det redan tidigt i angreppsstadiet försämrar träets hållfasthet. 

Trä som utsätts för soft rot drabbas med tiden av ytlig sprickbildning och förlorar så småningom 

mycket av sin hållfasthetsförmåga. En karakteristisk egenskap för soft rot är att det klarar av att 

leva och föröka sig trotts mycket låga syrenivåer. 

Vitröta kännetecknas genom att träet färgas vitt och blir fibröst i sin struktur. Vitröta angriper 

oftast olika typer av lövträd och är således inte lika vanligt förekommande i huskonstruktioner som 

brunröta eller soft rot. [10] [13] 
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4.  Faktainsamling 
Arbetet började med en sökning efter artiklar och annan media via internet, för att definiera storlek 

och utbredning av badhusproblematiken. Därefter gjordes en kunskapsfördjupning i Aquarena i 

form av insamling och studier av fakta i rapporter och dokument rörande konstruktion och klimat i 

Aquarena. Dessa rapporter och dokument är framtagna sedan tidigare av bland andra WSP och 

AK-konsult. 

Efter omfattande granskning och urval av viktiga dokument fortsatte litteraturstudien för att 

kartlägga bakgrund till varför, hur och vilken typ av skador som kan uppstå vid stor fuktlast över 

klimatskärmen. Detta gjordes genom att granska litteratur och annan media inhämtad från KTH, 

bibliotek och internet. Kurslitteratur från tidigare kurser på KTH, så som ”Fukthandboken” [1] och 

”Byggnadsmaterial” [2] har varit till stor nytta under arbetets gång. 

Parallellt med litteraturstudien har vi även, med hjälp av inbyggda användarguider lärt oss hur 

datorprogrammen WUFI Pro 4.2 och WUFI Bio 3.0 fungerar samt hur man bäst tolkar resultaten. 

Material som använts vid simuleringar i WUFI Pro kommer från den inbyggda databasen. Vissa 

specifika materialegenskaper, så som diffusionsmotstånd har ändrats efter samtal med Mats 

Skoglund, WSP Örebro och genom information på respektive tillverkares hemsida.  

Tanken från början var även att granska andra simhalls-/badhuskonstruktioner för att sedan kunna 

jämföra konstruktionslösningar med Aquarena:s. Jämförelsen var tänkt att göras mellan resultat av 

simuleringar för respektive ytterväggskonstruktioner och Aquarena:s. Trots en första bra kontakt 

med andra kommuner och badhus erhölls inga ritningar eller dokument. 

Vidare har Fukthandboken och rapporter från SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut varit av 

stor betydelse för vår ökade förståelse inom områdena fukt, temperatur- och tryckförhållanden och 

mikrobiell tillväxt. 

Konstruktionsuppbyggnad för den tidigare väggen är tagen ur AK-konsults 

”Skadeutredningsrapport” och för den nybyggda väggen används konstruktionsritning ”reviderad 

version J” ritad av Mats Skoglund, WSP Örebro. Oklarheter i specifika materialegenskaper i 

”reviderad version J” har lösts med hjälp av Mats Skoglund. 

Genom samtal med Håkan Nilsson, handledare på WSP och Niclas Wahl Prytz, fuktsakkunnig på 

WSP har vissa hinder i beräkningar med WUFI kunnat lösas snabbt. 
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5.  Genomförande  

5.1 Det generella badhuset 

I badhus och simhallar råder speciella och något komplicerande förhållanden. Man vill både hålla 

tillräckligt hög temperatur och hög RF i inomhusluften för att säkerställa en acceptabel 

komfortnivå för badgäster, samtidigt som byggnaden inte får riskera att ta skada på grund av det 

extrema klimatet. Dessa komfortkrav går alltså rakt emot lämpliga förhållanden för RF och 

temperatur med avseende på fukt och skaderisker. Frågan, hur ett ”perfekt” badhus ska kunna 

utformas är således av både teknisk och ekonomisk karaktär. 

På senare år har antalet hopptorn och åkattraktioner med hög fallhöjd blivit fler, detta med ökad 

takhöjd som följd. På grund av en hög inomhustemperatur, ett högt fukttillskott och ett generellt 

rådande övertryck i byggnadens övre del är det således extremt viktigt att byggnaden är lufttät. 

I ett badhus har man vanligen en innetemperatur på 30-32
o
C och en relativ fuktighet på 55-60 %. 

Detta motsvarar en fukthalt på ~17 g/m
3
 [1], vilket är ett mycket högt värde. Dessa förhållanden 

ger också en daggpunkt på ~21
o
C. Vid övertryck i byggnadens övre delar kan varm och fuktig luft 

tryckas ut genom eventuella otätheter i konstruktionen där den genom varje skikt sjunker i 

temperatur och med sjunkande temperatur sjunker även mättnadsånghalten. Detta resulterar i att 

luft som kommer i kontakt med ett skikt med lägre yttemperatur än 21
o
C kommer att utfälla 

kondens. Denna typ av fukttransport benämns fuktkonvektion (se definition i avsnitt 3.1.1). Med 

kondenseringen stiger fukthalten i materialen och risken för fuktskador ökar därmed drastiskt. 

Beroende på utformning av badhusets övre delar är det mest optimalt om det råder ett invändigt 

undertryck nära innertaket [23]. Luft sugs då ut via ventilationssystemet istället för att tryckas ut 

genom konstruktionen som vid övertryck. Undertryck i byggnadens övre delar medför dock ett 

dubbelt så stort övertryck vid golvnivå. Detta påverkar komforten negativt genom att badgäster kan 

uppfatta lokalen som dragig. 

Fukttillskottet i luften är ett annat bra sätt att illustrera fuktbelastning i ett badhus. Denna anger hur 

mycket mer vattenånga det finns i luften inne jämfört med ute. Enligt socialstyrelsen [17] bör 

skillnaden i absolut luftfuktighet inne/ute för en lokal under vinterförhållanden inte överstiga 3 

g/m
3
 men i ett badhus under samma period kan man ha ett fukttillskott på omkring 15 g/m

3
 vilket 

ibland innebär upp till fyra gånger så stor skillnad som gränsnivån anger och 10-20 gånger större 

fukttillskott [31] än det normala i en vanlig byggnad. 

5.2 Aquarena 

Tillbyggnaden av äventyrsbadet Aquarena år 2001 skedde i anslutning till den redan befintliga 30 

år gamla simhallen, Duveholmsbadet. Aquarena gavs en relativt komplicerad arkitektonisk design 

med en högsta takhöjd på 12,5m och fallande från 10,2m ner till cirka 3m, se Figur 5:1. Bland 

annat på grund av komfortkrav valdes en inomhustemperatur på 30
o
C och en RF på ungefär 55 %, 

vilket är inom normen för normalt klimat i ett badhus. Med detta klimat kom ventilationen att vara 
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undermålig och en ogynnsam tryckprofil skapades över klimatskärmen samtidigt som skarvar i 

ångspärren var mycket dåligt utförda vilket bidrog än mer till ökad fukttransport. 

Dålig ventilation i en byggnad med hög takhöjd skapar övertryck i byggnadens övre delar. Detta i 

kombination med en hög fuktlast och ett bristfälligt tätningsarbete vid byggnadens uppförande 

medförde att varm fuktig badhallsluft trycktes ut i konstruktionen vilket gjorde det möjligt för 

kondensutfällning på flera platser. Ansamlingar av fukt i konstruktionen ledde med tiden till att 

mikrobiell tillväxt kunde ta vid på flera ställen i Aquarena. 

 

Figur 5:1. Aquarena, Katrineholm. Till vänster i bild ses tak vid 10,2m höjd och till höger, fallande från denna. Bilden 

är tagen under pågående återuppbyggnad (maj 2012). 

Efter en fuktutredning under 2008 konstaterades att stora delar av Aquarena var fuktskadat och 

behövde rivas ut för att sedan kunna återställas. Fastighetsägaren krävde att den nybyggda 

konstruktionen skulle fuktsäkras teoretiskt, så att liknande problem inte skulle kunna uppstå igen. 

Projekteringen har dock tagit längre tid än beräknat på grund av tvist mellan beställare och 

entreprenör och många långdragna beslut har också lett till att flera olika förslag på 

konstruktionslösningar tagits fram. Återuppbyggnaden pågår än idag, se Figur 5:1. 

Tidigare ytterväggskonstruktion i Aquarena bestod av tegelskalmur med bakomliggande 

träregelvägg, se Figur 5:2. 
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Figur 5:2. Till vänster: Vertikalsnitt genom tidigare ytterväggskonstruktion i Aquarena. Till höger: Vertikalsnitt genom 

bärande limträpelare i tidigare ytterväggskonstruktion i Aquarena. [16] 

Vid AK-konsult skadeutredningsrapport från år 2008 [16] nedanstående skador på tidigare 

ytterväggskonstruktion noterats: 

 Mikrobiella skador på GNU-skiva i yttervägg 

 Rinnspår, mikrobiella skador och rötskador på; 

- 170 mm träregelverk 

- 45 mm regelverk 

- Limträpelare 

Vid återuppbyggnaden har man valt att bevara tegelskalmuren. Den nybyggda 

ytterväggskonstruktionen är upp till bröstning i huvudsak uppbyggd av LECA-block och ovanför 

det, som en träregelvägg, se Figur 5:3. 

När återuppbyggnaden är klar kommer inomhusklimat, likt förr att hållas vid 30
o
C och 55 % RF, 

däremot förändras tryckbilden genom byggnation av ett övertrycksventilerat skikt i undertaket. Då 

luft blåses in i skiktet håller detta övertryck och förhindrar därmed att luft från bassängrummet 

läcker upp i och igenom taket. I ytterväggen kommer också ventilationsrör med tilluft från källare 

att byggas in i murningen och inneluft från badanläggningen ventileras istället direkt från 

bassängrummet till utsidan. Genom att man förändrat tryckbilden över klimatskärmen bidrar denna 

till en hindrad fuktkonvektion. 
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Figur 5:3. Aquarena, ytterväggskonstruktion version J, 2011. [Mats Skoglund, WSP] 

5.2.1 Fuktflöde genom spalter och hål i vägg 

Aquarena har en högsta takhöjd på 12,5m och fallande från 10,2m ner till cirka 3m. På grund av 

olika takhöjder erhålls olika stora tryck i byggnaden vilket försvårar projekteringen av simhallen. 

För att illustrera hur dessa stora skillnader i takhöjd påverkar lufttryck och fuktkonvektion följer 

nedan en beräkning av övertrycket vid tak (10,2m och 12,5m) i simhallen. 

För 10,2m gäller: 

[1]                  (5:1) 

 där, 

Δp är tryckdifferens (Pa) 

      är en konstant (N/m
3
∙
o
C) 

ΔT är temperaturdifferens, Ti-Te (
o
C) 

h är byggnadens höjd (m) 
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I vårt fall för formel (5:1) gäller: 

                -                        

                      

 där, 

1,15 är en säkerhetsfaktor [33] 

Höjden, h sätts till 8,2m då nolltrycksnivå i badhuset ligger cirka 2m ovan golv [33]. 

Luftflöde (läckage), R ut från simhallen antas vid 50 Pa vara 0,3 l/s∙m
2
 [33], vid 20 Pa blir det 0,19 

l/s∙m
2
. 

Då Aquarena ligger i Katrineholm, nära Norrköping har dimensionerande 

vinterutomhustemperatur, DVUT satts till -18
o
C. [28] 

Ånghalt inne, vi vid 30
o
C och RF 60 % = 18,2 g/m

3
 

Ånghalt ute, ve vid -18
o
C och RF 99 % = 1,2 g/m

3
 [33] 

Fuktflöde, G genom otätheter: 

[1]                (5:2) 

 där, 

  är fuktflöde (kg/s) 

   är ånghalt i inneluften (kg/m
3
) 

   är ånghalt i uteluften (kg/m
3
)

 

  är luftflöde (m
3
/s) 

I vårt fall för formel (5:2) gäller: 

                
    

    
               2

   

                                       

Vid rådande förhållanden läcker det ut cirka 2,8 dl vatten per m
2
 vägg och dag. Vid konvektion 

och utfällande kondens av denna kvantitet är risken för mikrobiell påväxt mycket stor. 

För 12,5m gäller: 

                -                         

                      

Luftflöde (läckage), R vid 24 Pa blir 0,21 l/s∙m
2
. 
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               2 

  

                                      

Vid rådande förhållanden läcker det ut cirka 3 dl vatten per m
2
 vägg och dag. Vid konvektion och 

utfällande kondens av denna kvantitet är risken för mikrobiell påväxt mycket stor! 

5.3 Beräkning av omsättning i luftspalt 

Tegelskalmuren runt Aquarena har öppna stötfogar placerade cirka var 90:e cm och 

bakomliggande luftspalt på 30 mm. Beräkningen är baserad på resultatet av ett examensarbete av 

Lars Wadsö, Luftrörelser i skalmursspalter [18]. I sitt examensarbete har Wadsö gjort mätningar 

med fyra olika metoder och av detta har följande resultat erhållits: 

”Luftomsättningen är 1-2 omsättningar i minuten för en 2 cm luftspalt med en öppen stötfog var 

120 cm”. 

Med hjälp av detta ställs följande upp: 

Antar 1,5 omsättningar/minut. 

Antar vägghöjd på 3 meter. 

                                       

 där, 

0,02 är luftspalts tjocklek, m 

1,2 är centrumavstånd mellan stötfogar, m 

Detta appliceras sedan på vår luftspalt: 

                                    

 där, 

0,03 är luftspalts tjocklek, m 

0,9 är centrumavstånd mellan stötfogar, m 

    
     

            
                  

                              

 Detta ger alltså 80 oms/h för utvändig luftspalt. 



 

5 Genomförande  

 

 

23 

 

 

5.4 Vägguppbyggnader 

Här redovisas vägguppbyggnader och tillhörande basvärden ur WUFI för valda material för alla 

simulerade fall; G-A, G-B, N-U, N-Ö1 och N-Ö2. I tabeller för basvärden visas förvalda värden av 

WUFI i svart och egna värden i rött. Egna värden för luftspalt har erhållits av WSP och övriga är 

hämtade från materialets tillverkare. 

5.4.1 Vägg G 

Tidigare ytterväggskonstruktion. Uppbyggnad redovisas i Figur 5:4 och basvärden för valda 

material i Tabell 5:1. 

 

Figur 5:4. Vertikalsnitt över vägg G. 

Omsättning i luftspalten: 80 oms/h enligt beräkning i avsnitt 5.3. 

Tabell 5:1. Basvärden i WUFI för valda material i vägg G. 

Basvärden 

 Tegel Luftspalt GNU-skiva Mineralull Plastfolie Gips 

Skrymdensitet (kg/m3) 1900 1,3 675 60 130 625 

Porositet (m3/m3) 0,24 0,999 0,71 0,95 0,001 0,73 

Specifik värmekapacitet, torr (J/kg·K) 850 1000 850 850 2300 850 

Värmeledningsförmåga, torr (W/m·K) 0,6 0,08 0,2 0,04 2,3 0,2 

Diffusionsmotstånd för vattenånga (-) 10,0 0,66 8,33 1,3 1000000 8,33 

Normalt vatteninnehåll (kg/m3) 18,0 - 7,0 - - 5,0 

Byggfukt (kg/m3) 100,0 - 20,0 - - 20,0 

Tidigare ytterväggskonstruktion – utan plastfolie. Skadeutredningsrapport för Aquarena [31] 

visar flera exempel på mycket dåligt utförd skarvning och anslutningar mellan plastfolier. I ett 
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försök att illustrera effekten av detta har vägg G simulerats utan plastfolie. För uppbyggnad, se 

Figur 5:4 utan plastfolie. 

5.4.2 Vägg N-U 

Nybyggd ytterväggskonstruktion – undre del. Uppbyggnad redovisas i Figur 5:5 och basvärden 

för valda material i Tabell 5:2. 

 

Figur 5:5. Vertikalsnitt över vägg N-U. 

Omsättning i luftspalten: 80 oms/h enligt beräkning i avsnitt 5.3. 

I WUFI har ytterväggen simulerats utan keramiska plattor då dessa är svåra att simulera korrekt. 

Tabell 5:2. Basvärden i WUFI för valda material i vägg N-U. 

Basvärden 

 Tegel Luftspalt LECA PU Plastfolie 

Skrymdensitet (kg/m3) 1900 1,3 700 40 130 

Porositet (m3/m3) 0,24 0,999 0,67 0,95 0,001 

Specifik värmekapacitet, torr (J/kg·K) 850 1000 850 1500 2300 

Värmeledningsförmåga, torr (W/m·K) 0,6 0,08 0,13 0,03 2,3 

Diffusionsmotstånd för vattenånga (-) 10 0,66 7,0 50,0 2000000 

Normalt vatteninnehåll (kg/m3) 18 - 17 - - 

Byggfukt (kg/m3) 100 - 100 - - 
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5.4.3 Vägg N-Ö1 

Nybyggd ytterväggskonstruktion – övre del. Uppbyggnad redovisas i Figur 5:6 och basvärden 

för valda material i Tabell 5:3. 

 

Figur 5:6. Vertikalsnitt över vägg N-Ö1. 

Omsättning i luftspalten: 80 oms/h enligt beräkning i avsnitt 5.3. 

Påsalad installationsvägg har i WUFI simulerats som luftspalt med 1 oms/h för att simulera värsta 

fallet. 

Tabell 5:3. Basvärden i WUFI för valda material i vägg N-Ö1. 

Basvärden 

 Tegel Luftspalt Takboard Mineralull Plastfolie Våtrumsskiva 

Skrymdensitet (kg/m3) 1900 1,3 115 60,0 130,0 1050 

Porositet (m3/m3) 0,24 0,999 0,95 0,95 0,001 0,48 

Specifik värmekapacitet, torr (J/kg·K) 850 1000 850 850 2300 840 

Värmeledningsförmåga, torr (W/m·K) 0,6 0,08 0,039 0,04 2,3 0,35 

Diffusionsmotstånd för vattenånga (-) 10,0 0,66 1000 1,3 1000000 50 

Normalt vatteninnehåll (kg/m3) 18 - 4,5 - - 45 

Byggfukt (kg/m3) 100 - 4,5 - - 45 
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5.4.4 Vägg N-Ö2 

Nybyggd ytterväggskonstruktion – övre del, snitt genom limträpelare. Uppbyggnad redovisas 

i Figur 5:7 och basvärden för valda material i Tabell 5:4. 

 

Figur 5:7. Vertikalsnitt över vägg N-Ö2. 

Omsättning i luftspalten: 80 oms/h enligt beräkning i avsnitt 5.3. 

Tabell 5:4. Basvärden i WUFI för valda material i vägg N-Ö2. 

Basvärden 

 Tegel Luftspalt Takboard Mineralull Limträpelare 

Skrymdensitet (kg/m3) 1900 1,3 115 60,0 510 

Porositet (m3/m3) 0,24 0,999 0,95 0,95 0,73 

Specifik värmekapacitet, torr (J/kg·K) 850 1000 850 850 1600 

Värmeledningsförmåga, torr (W/m·K) 0,6 0,08 0,039 0,04 0,13 

Diffusionsmotstånd för vattenånga (-) 10,0 0,66 1000 1,3 50 

Normalt vatteninnehåll (kg/m3) 18 - 4,5 - 125,9 

Byggfukt (kg/m3) 100 - 4,5 - 125,9 
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5.5 WUFI 

5.5.1 WUFI Pro 4.2 

Funktion och användningsområden 

WUFI (Wärme und Feuchte instationär) är ett datorprogram utvecklat av Fraunhofer Institut für 

Bauphysik i Tyskland. Programmet är framtaget för att kunna göra realistiska simuleringar och 

beräkningar av kopplad värme- och fukttransport i byggnadsdelar och konstruktioner. Hänsyn tas 

bland annat till olika klimatbelastning, om konstruktionen består av flera olika skikt och dess 

respektive specifika materialegenskaper. Beräkningarna utförs sedan under transienta förhållanden, 

d.v.s. att värme och fuktförhållandena varierar med tiden. [9] [14] 

WUFI kan användas som verktyg för framtagning och optimering av olika byggmaterial och 

komponenter och kan därmed ge skräddarsydda lösningar för fuktproblem och 

skadebedömningsproblem för olika konstruktionstyper. [9] [14] 

Uppbyggnad 

Utifrån specificerade förhållanden beräknar WUFI Pro 4.2 den tidsmässiga utvecklingen av fukt 

och temperatur i en vald byggnadskomponent. Utvecklingen påverkas av värme- och fuktutbyte 

mellan komponenten och dess omgivning. Storlek och riktning på utbytet beror av 

materialegenskaper och dess omgivning. Resultaten kan senare ses i form av ”snabbgrafer”, en 

film (animerade grafer) och ”isoplether”. Snabbgrafer ger en överskådlig bild av temperatur, 

relativ fuktighet och daggpunktstemperatur över den simulerade tiden i den valda 

monitorpositionen. WUFI Animation 1D gör det möjligt att studera hur exempelvis temperatur, 

vatteninnehåll och RF ändras över den simulerade tiden genom att visa resultatet som en film. 

Isoplether är valda parametrar t.ex. temperatur och RF, för varje tidssteg. Dessa kan exporteras för 

en analys i WUFI Bio. [14] 

Att skapa en simulering: 

1. Konstruktion 

 Uppbyggnad/Monitorpositioner 

Här anges byggnadskomponentens geometri uppdelad i material och skikttjocklek 

(se Figur 5:8). För varje skikt anges också specifika parametrar som definierar det 

hygrotermiska beteendet hos materialet. Dessutom kan fukt-, värmekällor och 

källor för luftomsättningar väljas. Då WUFI löser beräkningar numeriskt delas 

varje skikt in i gitter. Tre nivåer (grovt, medel och fint) av gitter finns och medel 

väljs automatiskt vilket räcker för de flesta beräkningar. Önskas en noggrannare 

beräkning kan fint gitter väljas. Monitorer kan också placeras in i skikten för en 

senare analys av temperatur och RF i det valda skiktet (s.k. isoplether).  
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Figur 5:8. Här ses komponentens geometri. I detta exempel illustrerar orange, gult och blått olika 

skikt. Rutmönstret nedanför geometrin är gittret. 

 Orientering/Lutning/Höjd  

Här anges komponentens orientering i förhållande till väderstreck, lutning och 

höjd. Dessa behövs för att kunna beräkna regn och strålningsbelastning infallande 

på ytan.  

 Ytövergångskoefficient  

Ytövergångskoefficienter bestäms för både insida och utsida och anger i vilken 

utsträckning omgivningens förhållanden påverkar komponenten, särskilt värme- 

och fuktflöden genom dess ytor. 

 Begynnelsevillkor 

Här definieras inledande fukt- och temperaturvillkor för byggnadskomponenten, 

(ex. en torr rumstempererad komponent eller en utomhustempererad komponent 

med känd byggfukt). Villkor kan anges som antingen ett medelvärde över hela 

komponenten eller ett villkor för varje enskilt skikt. 

2. Inställningar 

 Tid/Profil 

Här bestäms under vilken tidsperiod simuleringen ska utföras (ex. under 

tidsperioden 2012-01-01 till 2016-12-31). Profiler är en av WUFI:s resultattyper. 

Dessa är grafer som visar fördelningen av t.ex. fukt eller temperaturfördelning 

över en byggnadskomponent vid en specificerad tidpunkt i simuleringstiden. 
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WUFI skapar automatiskt profiler för start- och slutdatum i simuleringen men flera 

profiler kan fås genom att ange fler tidpunkter. 

 Numerik 

Här finns alternativ som tillåter större kontroll över hur beräkningarna utförs, till 

exempel beräkningar utan kapillärtransport. 

3. Klimat  

Byggnadskomponenten är via sina yttre skikt (utsida och insida) utsatta för klimat vilka 

har en stor effekt på dess hygrotermiska beteende. För att kunna utföra beräkningar 

behöver WUFI data på regn- och strålningsbelastning, invändig och utvändig temperatur 

och RF för varje tidssteg. 

 Utomhus  

Utomhusvillkor specificeras lättast genom att välja en klimatdatafil (se Figur 5:9). 

I filen finns information om RF- och temperaturvariationer över ett standardår för 

en viss plats/stad. Utförs simulering över flera år används samma standardår flera 

gånger.  

 

Figur 5:9. En klimatdatafil visar variationer i temperatur och RF för Norrköping 

 Inomhus 

Inomhusvillkor specificeras lättast via sinuskurvor (se Figur 5:10) eller tre olika 

standarder.  Om man bortser från tillfälliga fluktuationer i klimatvillkoren och 

endast ser på dess långsiktiga trend kan man modellera RF och 

temperaturförhållanden med sinuskurvor eller konstanta värden. 
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I de tre standarderna härleds inneklimatet från det yttre klimatet med hjälp av en 

algoritm specificerad i respektive standard. 

 

Figur 5:10. Inomhusvillkor med hjälp av manuellt skapade sinuskurvor för temperatur och RF. 

5.5.2 WUFI Bio 3.0 

Funktion och användningsområden 

WUFI Bio 3.0 är ett datorprogram utvecklat av K. Sedlbauer som används som ett hjälpmedel vid 

bedömning av risker för mikrobiell tillväxt. För att bedöma risken jämför WUFI Bio uppmätta 

eller simulerade värden (isoplether) för temperatur och RF under transienta förhållanden med de 

förutsättningar som krävs för tillväxt. Isoplether kan hämtas från WUFI Pro 4.2. Fukthalten i 

mögelsporen simuleras och jämförs sedan med den kritiska fukthalten vilken medger sporen att 

gro. Om tillväxt inträffar uppskattar WUFI Bio den efterföljande spridningen av angreppet med 

hjälp av tillväxtkurvor. [15] 

Att notera däremot är att simuleringarna endast är tänkta att vara ett hjälpmedel för bedömning och 

att det inte är en detaljerad realistisk simulering för tillväxtprocesser. Det finns många faktorer i 

verkligheten som kan påverka tillväxten som beräkningsmodellen i programmet inte tar hänsyn till. 

[15] 
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Uppbyggnad 

1. Input 

Här görs val av substratklass. När WUFI fastställer kritiskt vatteninnehåll och bedömd 

mögeltillväxt tas hänsyn till substratets kvalitet. Fyra substratklasser att tillgå [15]: 

Substratklass 0 

Optimala tillväxtmedium. Detta isoplethsystem motsvarar den maximala tillväxten möjlig 

för alla typer av mögel som normalt förekommer i byggnader. 

Substratklass I 

Substrat såsom tapet, gipsskivor, elastiska fogmaterial och andra. Starkt nedsmutsade ytor. 

Substratklass II 

Substrat med porös struktur, såsom puts, mineralbaserade byggnadsmaterial, vissa 

trämaterial, isolermaterial icke tillhörande Substratklass I. 

Substratklass K 

Klass K (kritiska svampar) används för bedömning av vissa arter av tillväxt som kan vara 

skadlig för människor som exponeras. 

2. Climate 

Här införs isoplether ur vald monitorposition i WUFI Pro. Detta görs i form av en 

exporterad en ASCII-fil från WUFI Pro som laddas upp i WUFI Bio. 

3. Results 

Här görs bedömningen och resultatet visas som två grafer. Första grafen visar aktuellt 

vatteninnehåll i förhållande till kritiskt vatteninnehåll i sporen vid tiden (h) och andra 

grafen visar mögeltillväxt (mm) över tiden (h). I övre vänstra hörnet i den andra grafen 

visas också ett trafikljus; grön för låg risk, gul för viss risk och röd för stor risk för 

mögeltillväxt. 

5.6 Arbetsgång i WUFI 

För att förstå hur simuleringar i WUFI genomförts förklaras detta stegvis här. 

WUFI Pro: 

Under Konstruktion, Uppbyggnad/Monitorpositioner bestäms först byggnadsdelens geometri. 

Geometri införs antingen genom att infoga material med fördefinierade basvärden ur WUFI:s 

inbyggda databas eller genom att definiera ett nytt material med egna värden. Uppbyggnad och 

basvärden för våra valda material redovisas för varje simulerat fall under avsnitt 5.4 

Vägguppbyggnader. Efter detta sätts monitorer in. För att hitta mest kritiskt skikt simulerades 

samtliga fall med minst en monitor i varje skikt. Därefter bestäms vilken gitteruppbyggnad som 

ska användas; Grovt, Medel eller Fint finns att tillgå. I alla fall har fint gitter valts. 
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Under Inställningar, Tid/Profil bestäms under vilken tidsperiod simuleringen ska pågå. Vi valde 

att simulera över en femårsperiod med start 2012-01-01 och med ett tidssteg på 1 timme. Fem år 

har valts för att kunna urskilja en eventuell årlig uppfuktning eller uttorkning av byggnadsdelen. 

Under Klimat, Utomhus väljs det klimat ur WUFI:s databas, som ska råda utomhus, d.v.s. på 

vänster sida av geometrin. Vi valde här en klimatdatafil med temperatur/RF för ett normalår i 

Norrköping då Katrineholm ej är listat och Norrköping ligger närmast. 

Under Klimat, Inomhus väljs sedan det klimat ur WUFI:s databas, som ska råda inomhus, d.v.s. 

på höger sida av geometrin. Vi valde här att simulera inomhusklimatet med konstanta sinuskurvor 

(temperatur 30
o
C och RF 55 %). Konstanta värden valdes på grund av att det i en simhall, oavsett 

årstid, skall råda ett jämnt och behagligt klimat. 

Alla övriga inställningar och parametrar som använts är de, av WUFI Pro 4.2, rekommenderade. 

Efter ovanstående steg kan simuleringen påbörjas. 

När beräkningar sedan utförts analyserades först resultatgrafen med totalt vatteninnehåll för hela 

väggen.  Sedan valdes den monitorposition där temperatur/RF var högst (mest kritiskt skikt) och ur 

denna exporterades sedan en ASCII-fil med isoplether för vidare analys i WUFI Bio. 

WUFI Bio: 

Under Input väljs först substratklass. 

Under Climate laddas sedan ASCII-filen in och därefter under Results bedöms om risk för 

mögeltillväxt föreligger. 
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6.  Resultat 
Här redovisas figurer och resultat för varje väggsnitt simulerat i WUFI Pro 4.2. Varje snitts 

uppbyggnad med basvärden för valda material redovisas under avsnitt 5.4 Vägguppbyggnader. 

Simuleringar görs över 5 års tid för att säkerställa att inga stora variationer förekommer mellan 

olika år och för att se om uttorkning eller uppfuktning av konstruktionen sker.  

Figurer från WUFI Pro benämnda ”Totalt vatteninnehåll” visar vattenbalans (kg/m
2
) för hela 

väggsnittet i kg vatten per m
2
 vägg, över den simulerade tiden (5 år).  

Figurer från WUFI Pro benämnda ”x m” (t.ex. 0,1253 m) avser monitorposition i ett skikt x m 

(0,1253 m) in i väggen räknat från utsida och visar RF och temperaturvariationer i den positionen 

över den simulerade tiden (5år). 

Figurer från WUFI Bio visar den bedömda risken för mögeltillväxt över den simulerade tiden och 

använda isoplether (data) kommer från monitorposition i det skikt som redovisats direkt ovanför. 

Tiden är i dessa figurer angiven i timmar (h) där 1 år=8760h. 

I alla väggsnitt där reglar med mellanliggande isolering förekommer har fuktberäkningar i WUFI 

Pro gjorts genom isolerskiktet. 
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6.1 Vägg G 

Tidigare väggkonstruktion 

 

Figur 6:1. Totalt vatteninnehåll för vägg G. 

Ur Figur 6:1 kan konstateras att förutom säsongsvariationer sker ingen synlig gradvis uttorkning 

eller uppfuktning av väggen under de fem första åren. Under höst och vinter ökar vatteninnehållet i 

väggen till ett genomsnittsvärde på 3-4 kg/m
2
 då RF generellt är högre under vinterhalvåret för att 

sedan under vår och sommar torka ut och hamna omkring 1-1,5 kg/m
2
. 

Efter att ha tittat i flera monitorpositioner återfanns högst RF-värden i gipsets yttersta lager, 

0,1253m från utsida, se Figur 6:2. Över ett normalår förekommer där variationer i RF mellan  

35-83%. 
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Figur 6:2. Vägg G. Värden är tagna från monitorposition i gipsets yttersta lager (0,1253m från utsida) där RF i väggen 

är som högst. 

Under vinter när RF i gipset ligger som högst (75-83 %) är skikttemperaturen som högst ungefär  

2-5
o
C. För att mikrobiell tillväxt ska kunna ta vid krävs troligtvis att materialet utsätts för dessa 

förhållanden en mycket lång tidsperiod. Då vår konstruktion endast utsätts för dessa värden under 

12-16 veckor tolkar vi det som att ingen risk för mögeltillväxt föreligger.  

Detta kan även styrkas genom resultatet i WUFI Bio där vatteninnehållet i sporen så gott som 

aldrig ligger över den kritiska nivån, se Figur 6:3. 

 

Figur 6:3. Vägg G. Risk för mögeltillväxt bedömt utifrån värden tagna ur Figur 6:2. 
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Tidigare väggkonstruktion – utan plastfolie 

 

Figur 6:4. Totalt vatteninnehåll för vägg G – utan plastfolie. 

Ur Figur 6:4 kan även här konstateras att förutom säsongsvariationer sker ingen synlig gradvis 

uttorkning eller uppfuktning av väggen under de fem första åren. Däremot är vatteninnehållet i 

väggen under flera månader mer än dubbelt så högt här som i fallet med plastfolie. 

Återigen återfanns högst RF-värden i gipsets yttersta lager, 0,1253m från utsida, se Figur 6:5. Över 

ett normalår förekommer här variationer i RF ligger mellan 70-100 % med enstaka 

uttorkningsperioder nere på 40 %. Under majoriteten av året kan i Figur 6:5 dock ses att RF ligger 

nära 100 %. Detta är en direkt konsekvens av att bygga utan ångspärr och vi vill påpeka att med 

dåliga skarvar och övergångar i ett tätskikt uppnås nästan samma effekt. 
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Figur 6:5. Vägg G – utan plastfolie. Värden är tagna från monitorposition i gipsets yttersta lager (0,1253m från utsida) 

där RF i väggen är som högst. 

Då RF i gipset ligger som högst är skikttemperaturen ungefär 12-14
o
C. Till skillnad från fallet med 

plastfolie ligger RF här högt under en så pass lång tidsperiod att risken för mögeltillväxt är mycket 

stor. 

Detta kan även styrkas genom resultatet i WUFI Bio där vatteninnehållet i sporen överstiger den 

kritiska nivån med stor marginal, se Figur 6:6. 

 

Figur 6:6. Vägg G - utan plastfolie. Risk för mögeltillväxt bedömt utifrån värden ur Figur 6:5. 
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6.2 Vägg N-U 

Nybyggd väggkonstruktion, undre del 

 

Figur 6:7. Totalt vatteninnehåll för vägg N, undre del. 

Figur 6:7 visar totalt vatteninnehåll för väggen, denna pekar på gradvis uttorkning varje år under 

de första fem åren. Under höst och vinter ökar dock vatteninnehållet i väggen något för att sedan 

under vår och sommar torka ut igen. 

Efter att ha tittat i flera monitorpositioner återfanns högst RF-värden i LECA-blockets yttersta 

lager, 0,1185m från utsida, se Figur 6:8. Över ett normalår förekommer här variationer i RF mellan 

40-84 %. 
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Figur 6:8. Vägg N, undre del. Värden är tagna från monitorposition i LECA-skiktets yttersta lager (0,1185m från utsida) 

där RF i väggen är som högst. 

Då RF i LECA-blocket ligger som högst (80-84 %) är skikttemperaturen som högst ungefär 10-

12
o
C. På grund av höga krav på fuktsäkerhet är hela den undre delen av den nybyggda ytterväggen 

uppbyggd av oorganiska material. Detta innebär att för att mögeltillväxt ska kunna ta vid måste 

troligtvis materialet vid inbyggnad vara nedsmutsat. 

Om så vore fallet är ändå risken för tillväxt låg, enligt WUFI Bio. Resultatet visar där att 

vatteninnehållet i sporen aldrig ligger över den kritiska nivån, se Figur 6:9. 

 

Figur 6:9. Vägg N, undre del. Risk för mögeltillväxt bedömt utifrån värden ur Figur 6:8. 
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6.3 Vägg N-Ö1 

Nybyggd väggkonstruktion, övre del – snitt 1 

 

Figur 6:10. Totalt vatteninnehåll för vägg N, övre del – snitt 1. 

Ur Figur 6:10 kan konstateras att förutom säsongsvariationer sker ingen synlig gradvis uttorkning 

eller uppfuktning av väggen under de första fem åren. Även här ökar under höst och vinter 

vatteninnehållet i väggen för att sedan under vår och sommar torka ut. 

Efter att ha tittat i flera monitorpositioner återfanns högst RF-värden i takboardens yttersta lager, 

0,1424m från utsida, se Figur 6:11. Över ett normalår förekommer här variationer i RF mellan  

67-84 %. 
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Figur 6:11. Vägg N, övre del – snitt 1. Värden är tagna från monitorposition i takboardens yttersta lager (0,1424m från 

utsida) där RF i väggen är som högst. 

Under vinter när RF i takboarden ligger som högst (80-84 %) är skikttemperaturen ungefär 0-6
o
C. 

För att mikrobiell tillväxt ska kunna ta vid krävs troligtvis att materialet utsätts för dessa 

förhållanden en mycket lång tidsperiod. Då vår konstruktion endast utsätts för dessa värden under 

12-16 veckor tolkar vi det som att liten risk för mögeltillväxt föreligger. Dessutom är takboarden 

tillverkad i stenull vilken i sig är okänslig för fukt. 

Även i WUFI Bio ges indikationer på låg risk för mögeltillväxt då vatteninnehållet i sporen inte 

överstiger kritisk nivå, se Figur 6:12. 

 

Figur 6:12. Vägg N, övre del – snitt 1. Risk för mögeltillväxt bedömt utifrån värden ur Figur 6:11. 



 

6 Resultat  

 

 

42 

 

 

6.4 Vägg N-Ö2 

Nybyggd väggkonstruktion, övre del – snitt 2, genom limträpelare 

 

Figur 6:13. Totalt vatteninnehåll för vägg N, övre del – snitt 2, genom limträpelare. 

Figur 6:13 visar totalt vatteninnehåll för väggen, denna pekar på en stabil gradvis uttorkning varje 

år under de första fem åren. Under höst och vinter ökar dock vatteninnehållet i väggen något för att 

sedan under vår och sommar återigen torka ut. 

Efter att ha tittat i flera monitorpositioner återfanns högst RF-värden i mineralullens yttersta lager, 

0,1412m från utsida, se Figur 6:14. Över ett normalår förekommer här variationer i RF mellan  

65-88 %. 
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Figur 6:14. Vägg N, övre del – snitt 2, genom limträpelare. Värden är tagna från monitorposition i mineralullens 

yttersta lager (0,1412m från utsida) där RF i väggen är som högst. 

Då RF i mineralullen ligger som högst (85-88 %) är skikttemperaturen ungefär 12-14
o
C. För att 

mikrobiell tillväxt ska kunna ta vid krävs troligtvis att materialet utsätts för dessa förhållanden en 

mycket lång tidsperiod. Då detta snitt utsätts för dessa maxvärden under cirka 40-45 veckor tolkar 

vi det som att viss risk för mögeltillväxt föreligger.  

Enligt WUFI Bio föreligger också risk för mögeltillväxt då vatteninnehållet i sporen vissa perioder 

överstiger den kritiska nivån, se Figur 6:15. 

 

Figur 6:15. Vägg N, övre del – snitt 2, genom limträpelare. Risk för mögeltillväxt bedömt utifrån värden ur Figur 6:14. 
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Dock finns osäkerheter i resultatet för snitt genom limträpelare på grund av att materialegenskaper 

för limträ inte fanns att tillgå i WUFI. Limträet simulerades istället som massiv furu. Två 

ytterligare simuleringar på 30mm respektive 65mm mineralull visade också gul risk i WUFI Bio  

Ser man på kurvan för totalt vatteninnehåll (Figur 6:13) vilken visar uttorkning, tror vi att risken 

för tillväxt bör minska med tiden då väggen gradvis torkar ut. Däremot, om uttorkning inte sker 

tillräckligt snabbt finns risk att tillväxt hinner ta vid innan tillräcklig mängd vatten har avgivits. 
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7.  Diskussion  

7.1 Badhus och Aquarena 

Syftet med detta arbete var att kartlägga problematiken kring högt fuktbelastade byggnader, i vårt 

fall ett badhus, för att se hur alla faktorer samverkar, oftast till det negativa. Problematiken är högst 

aktuell och utspridd men egentligen, teoretiskt sett mycket lätt att undvika. Teori och praktik är 

dock oftast långt ifrån samma sak och speciellt i fallen där hög fuktlast är en faktor. 

Badhus byggs idag med allt högre takhöjder för att ge plats åt badgästers önskan om svindlande 

höga hopptorn och avancerade vattenrutschkanor. Samtidigt bidrar tyvärr detta till ökad termisk 

drivkraft vilken skapar övertryck, vilket i sin tur ökar risken för fuktkonvektion genom 

klimatskalet med efterföljande kondens. 

Då fuktkonvektion (redovisad i avsnitt 3.1.1) beror av tre faktorer är det mycket viktigt att 

eliminera minst en av faktorerna. Att det finns fukt i luften i ett badhus är en självklarhet, så vida 

man inte använder avfuktare, och att simhalls- och badhusbyggnader står i övertryck är snarare 

regel än undantag. Detta lämnar alltså endast faktorn otätheter kvar och det är alltså denna som det 

bör läggas ned mer energi på att eliminera. I vårt fall med Aquarena var detta inte gjort. Vid 

rivning av konstruktionen konstaterades kraftiga missar i tätskiktets utförande, framförallt vid 

skarvar och anslutningar. 

Vi härrör det bristfälliga tätningsarbetet till att man förmodligen vid tidpunkten för projektering 

och byggande inte var tillräckligt insatt i ämnet fukt och fuktskador och att man därför inte tyckte 

att åtgärder för att utreda risker och för att förebygga fuktskador var viktiga. 

7.2 Resultat 

Vägg G 

I resultatet har vi bevisat att den tidigare ytterväggen (vägg G), med ett korrekt utfört tätskikt, hade 

klarat av den höga fuktlasten i badhuset. Utifrån våra resultat torkar konstruktionen dock inte ut då 

kurvan för totalt vatteninnehåll (Figur 6:1) är mer eller mindre identisk under simuleringstiden. En 

liten ökning mellan första och andra året kan till och med urskönjas. Trots en topp i vatteninnehåll 

på 6 kg/m
2
 når inte nivåerna tillräckligt högt under tillräckligt lång tid för att utgöra risk för 

mögeltillväxt. Ett tydligt bevis på hur viktigt det är med ett korrekt monterad ångspärr, framförallt 

i högt fuktbelastade byggnader. Huruvida att väggen inte torkar ut bidrog till skadorna på 

Aquarena är svårt att säga men generellt sett önskas att byggfukt gradvis torkar ur konstruktionen. 

Vägg G – utan plastfolie 

Tidigare ytterväggkonstruktion (vägg G) simulerades utan plastfolie för att illustrera konsekvenser 

av en dåligt monterad ångspärr. Markanta skillnader i resultat sågs här, större än vi förutspådde. 

Topparna i kurvan för totalt vatteninnehåll (Figur 6:4) ökade på vissa ställen med mer än 50 %, 

samtidigt som det genomsnittliga vatteninnehållet över ett helt år ökade avsevärt. RF i det mest 



 

7 Diskussion  

 

 

46 

 

 

kritiska snittet (Figur 6:5) ligger också högre än 95 % under majoriteten av året. Sätter man detta i 

paritet med att det kritiska fukttillståndet för gips (se tabell 3.1) ligger på 80-85% RF, är det 

mycket troligt att mikrobiell tillväxt sker. WUFI Bio visar också att vatteninnehållet i mögelsporen 

ligger över kritisk nivå nästintill hela året. Detta resultat påvisar varför skador i Aquarena tidigare 

uppkom och styrker ytterligare en gång därmed ångspärrens betydelse för en hållbar konstruktion. 

Nybyggda Aquarena 

Vid framtagning av den nybyggda ytterväggkonstruktionen i Aquarena beslöt man sig för att 

bevara tegelskalmuren från den tidigare väggen. Man bytte således bara ut ”insidan” av väggen. 

Den nya insidan av ytterväggen delades sedan upp; en uppbyggnad från sockel till bröstning och 

en uppbyggnad från bröstning till tak. Detta gjordes för att ytterligare minimera risken för 

fuktskador bland annat på grund av att personal i Aquarena tidigare använt högtryckstvätt för att 

spola av insidan av ytterväggarna. Man valde därför vid återuppbyggnaden, bortsett från de 

bevarade limträpelare, att konstruera en vägg där hela nedre delen består av oorganiskt material. 

Det övertrycksventilerade skiktet i undertaket fanns inte i den tidigare konstruktionen. Vid 

fältbesöket på Aquarena framkom det vid samtal med Mats Skoglund och Bengt Axelsson, WSP 

Örebro att detta är en ny typ av lösning som de tidigare bara använt vid ett annat tillfälle. Tilluften 

(ej från badhallen) i skiktet sipprar ut i uppdelade zoner i taket för att hjälpa till att trycka ut den 

fuktiga badhusluften via ventilationen. Detta bör inte påverka komforten i badhuset samtidigt som 

man nu hoppas på att kunna undvika stor fuktkonvektion vid taknivå.  

Vägg N-U 

Resultaten av simuleringar för den undre delen av den nybyggda väggen (vägg N-U) visar tydligt 

en gradvis uttorkning av väggen under de fem första åren (Figur 6:7), vilket är positivt. WUFI Bio 

visar heller ingen uppenbar risk för tillväxt. Keramiska plattor inte kunnat simuleras i WUFI, vi 

tror däremot att plattorna påverkar konstruktionen positivt, detta på grund av att plattorna är 

vattenavvisande. Vatten och fukt absorberas däremot i fogar mellan plattorna men för att den 

fukten skall kunna tränga in i väggen krävs otätheter. Skulle dock fukt ges möjlighet att tränga in 

bakom ångspärren så är LECA är ett oorganiskt material vilket gör det mindre sannolikt att väggen 

skadas än om det bakomliggande materialet vore organiskt. Detta förutsatt att materialet inte är 

nedsmutsat vid inmontering. 

Vad som kunnat tänkas vara ett intressant tillägg i denna rapport är om simuleringar för snitt 

genom limträpelare i den nedre delen av ytterväggen utförts. Detta valdes bort från början på grund 

av tidsfristen och otillräcklig information om limträpelarens egenskaper. 

Vägg N-Ö1 

I den övre delen av den nybygga ytterväggen (vägg N-Ö1) har plastfolien, till skillnad från i vägg 

G, placerats på insida isolering och en påsalad ventilerad installationsvägg har satts in. 

Installationsväggen är till för att man i badhuset ska kunna montera installationer eller andra 

komponenter på väggar utan att penetrera plastfolien.  

I ett av de reviderade förslagen på ny ytterväggskonstruktion bestod utrymmet bakom 

installationsväggen av isolering för att minska värmeförluster. Detta tyckte däremot AK-konsult 

(fuktexperter på beställarsidan) var för riskabelt ur fuktsynpunkt. Enligt dem skulle 



 

7 Diskussion  

 

 

47 

 

 

temperaturfallet över isolerlagret vara för stort och temperaturen skulle därmed hamna nära 

daggpunkten vilket innebar risk för kondens på insida plastfolie. 

I simuleringar för vägg N-Ö1 sattes luftomsättning i spalten bakom installationsväggen till  

1 oms/h. Storlek på verklig omsättning är mycket svår att bedöma eller mäta. Anledningen till att 

omsättningen här fått ett lågt värde är för att simulera ett mindre gynnsamt förhållande då en ökad 

omsättning kan tänkas ha positiv effekt avseende fukttransporter. 

I det mest kritiska skiktet i takboarden (Figur 6:11) varierar RF och temperatur mellan 70-80 % 

respektive -11 och +28
o
C över ett år. Resultaten från WUFI Bio visar att risken för mögeltillväxt är 

låg och även om vatteninnehållet i sporen emellanåt överstiger den kritiska nivån sker 

överträdelserna under för korta tidsperioder för att risken ska bedömas som påtaglig.  

Kurvan för totalt vatteninnehåll för vägg N-Ö1 (Figur 6:10) visar ingen synlig uttorkning av 

konstruktionen under den simulerade tiden och att en uppfuktning sker under första året. Orsaken 

till dessa resultat är svårt att svara på och det är alltså i detta svårigheten ligger att ta fram en 

hållbar väggkonstruktion när ingen perfekt simuleringsmodell finns. 

Jämförelse mellan G och N-Ö1 

Vid en jämförelse av kurvor för RF/temperatur i det mest kritiska skiktet mellan den tidigare 

ytterväggen (vägg G) och den nybyggda, övre delen av ytterväggen (N-Ö1) kan ses att RF i kritiskt 

skikt i vägg N-Ö1 (se Figur 6:11) har ett smalare spridningsområde men ett högre 

genomsnittsvärde än RF i kritiskt skikt i vägg G (se Figur 6:2). 

Vid jämförelse mellan kurvor för vatteninnehåll och kritiskt vatteninnehåll i sporen i WUFI Bio 

kan ses att vatteninnehåll i sporen för vägg G (se Figur 6:3) är högre än vatteninnehåll för vägg  

N-Ö1 (se Figur 6:12). Marginalen mellan verklig och kritisk nivå är också större i vägg G.  

Dessa resultat tror vi dock inte är helt rättvisande då vi i den nybyggda väggkonstruktionen har 

kunnat använda fler korrekta värden på materialegenskaper från tillverkare vid beräkningar i 

WUFI. Bland annat korrigerades diffusionsmotståndet för våtrumsskiva i vägg N-Ö1 och för 

takboard i vägg N-Ö1 och N-Ö2. Detta var dock inte möjligt vid beräkningar på tidigare 

ytterväggskonstruktion och vi har därmed endast kunnat använda material med basvärden ur WUFI 

materialdatabas. Huruvida dessa material har värden lika våra svenska material är okänt, detta 

berörs närmare under avsnitt 7.3. 

Vägg N-Ö2 

Kurvan för totalt vatteninnehåll för snitt genom limträpelare i den nybyggda väggens övre del 

(Figur 6:13) visar på en tydlig gradvis uttorkning. RF i isoleringen närmast limträpelarens utsida är 

hög, mellan 80-87 % under mer än hälften av året och på grund av en samtidig låg temperatur 

föreligger viss risk för kondensutfällning då en temperatursänkning på endast 1,5-2
o
C krävs för att 

detta skall ske. WUFI Bio styrker också detta genom att genom att varna för risk för mögeltillväxt. 

Vad som dock bör tas i beaktande är osäkerheten på värden i simuleringen. Limträ är dels gjort av 

limmad och pressad furu där limmet ger ett visst diffusionsmotstånd och dels är det ofta 
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ytbehandlat. Då limträpelaren i WUFI har simulerats som massiv furu finns inte bidrag från 

limlager eller ytbehandling med och därför kan resultatet vara missvisande. 

Vad vi dock vet är att limträpelarna är de samma som vid innan rivning och trots att resten av 

konstruktionen var skadad och angripen klarade sig dessa pelare i stor utsträckning bra från större 

angrepp. Vid fältbesöket i Aquarena framkom även att ångspärren är fäst i limträpelaren i den övre 

delen av väggen. Hur detta påverkar beräkningarna är svårt att säga då fukt kommer att vandra 

genom limträet då inget större motstånd hindrar detta. 

7.3 WUFI 

Simuleringar i WUFI Pro har visat sig vara ett bra hjälpmedel vid riskanalysering av en 

byggnadsdel. Programvaran med materialbas är dock inte felfri och som användare av programmet 

bör man därför inte stirra sig blind på resultatet, utan komma ihåg att det är just ett hjälpmedel. 

Enligt WUFI Pro användarguide [14] har WUFI ”testats utförligt och bör inte innehålla några fel 

som kan påverka beräkningsresultaten”. Men, med tanke på programmets många parametrar och 

variabler kan det ändå inte uteslutas att fel kan uppkomma. Man är också förbehållsam och skriver 

att ”det faktum att WUFI:s resultat har beräknats genom en dator betyder inte att resultaten är 

ofelbara. Man bör vid alla fall kontrollera resultatens rimlighet på grund av att flera 

omständigheter kan försämra beräkningars kvalitet, till exempel otillräcklig kännedom av den 

nödvändiga informationen”. Vi tolkar detta som att otillräcklig kännedom av ett materials 

egenskaper och beteende vid kontakt med fukt och väta, kan generera både stora och små fel och 

visst är detta sant. Införs felaktiga parametrar försämras förstås resultatets riktighet. 

Just i vårt fall med Aquarena är det dessutom mycket svårt att kontrollera beräkningarnas rimlighet 

då det inte finns något ”facit” att jämföra med. Fullständig information om materialegenskaper för 

alla material fanns inte heller att tillgå. Då WUFI är framtaget och utvecklat i Tyskland finns 

därmed flera tveksamheter kring om specifika materialdata för material i databasen stämmer 

överens med materialdata på våra svenska material. 

En annan möjlig felkälla är typen av beräkning som utförs. WUFI Pro är enligt WUFI [9] 

lämpligast att använda i vissa situationer medan det i andra är WUFI 2D som rekommenderas. 

Vilken typ av situationer detta gäller framgår dock inte av källan och försök i att finna svar på 

frågan har inte lyckats. 

I WUFI Bio användarguide [15] står att ”WUFI Bio bedömer mögeltillväxt och tillväxttakt utifrån 

den första celltråden. Denna tillväxttakt antas gälla för alla filament av mögelsvampen”. Tillväxt 

(mm per år) beskriver alltså hur många millimeter per år kanten till det angripna området rör sig 

utåt. En bedömning i WUFI Bio kräver alltså kompetens och sunt förnuft för att kunna tolkas och 

komma till användning på rätt sätt. I användarguiden står också att ”resultatet av bedömningen i 

första hand är avsedd at ge ett kvantitativt kriterium för rangordning av konstruktionsvarianter”. Vi 

tolkar detta som att det finns många osäkerheter i beräkningsmodellen. Vidare anges också att 

”modellen är skapad främst för att bedöma risk för mögeltillväxt på invändiga ytor, vid bedömning 

av risk för tillväxt på andra, till exempel utvändiga ytor måste modellens lämplighet beslutas från 

fall till fall”. I vårt fall har vi genom samtal med Niclas Wahl Prytz (fuktsakkunnig på WSP) 

bedömt att modellen är tillämpningsbar på fallet Aquarena. 
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8.  Slutsats 
Vi har fått bilden av att man i byggbranschen ofta gärna ”sparar in på de extra kostnader” som att 

ta in en fuktsakkunnig person medför. Verkligheten är att hade man från början påkostat en 

utökning av kunskapen, bland annat hos entreprenören och byggnadsarbetare på plats skulle de 

många hundratusentals kronor som en fuktskada kan kosta att åtgärda, kunnat sparas. 

Efter genomförd granskning av Aquarena kan slutsatsen dras att de fuktproblem som drabbat 

badhuset skulle kunnat undvikas om relevant information nått igenom. Vi anser att anledningar till 

att bygga fuktsäkert genom att till exempel involvera en fuktexpert, överväger anledningar att inte 

göra det.  

Korrekt placering och noggrann montering av ångspärren är av ytterst stor vikt för en högt 

fuktbelastad byggnads beständighet mot fukt och med en väl genomtänkt konstruktion och genom 

extrem noggrannhet vid montering av ångspärr kan risken för fuktskador minimeras. Detta gäller 

badhus såväl som andra byggnader. En korrekt montering av ångspärren leder dessutom till att 

konstruktionen blir lufttät och därmed till en lägre energiförbrukning. Dessutom kan obehag på 

grund av drag undvikas. 

Beräkningarna visar att den tidigare väggkonstruktionen får de skador som tidigare undersökningar 

av den visat. Vid återuppbyggnaden av Aquarena har man därför insett vikten av att i ett tidigt 

skede i projektet kalla in fuktexperter. Detta har resulterat i många detaljerade ritningar för att 

underlätta för entreprenören vid produktion. 

Vi har dock med beräkningar inte kunnat bevisa att alla delar i den nybyggda 

ytterväggskonstruktionen kommer att fungera perfekt. Resultaten visar dock entydigt på bättre 

resultat än för den tidigare väggkonstruktionen. Det finns därför anledning att vidare utreda, med 

till exempel givare på olika ställen i väggen, vilka värden på fukt och temperatur som kommer att 

råda över de närmaste åren. Detta bland annat för att senare kunna korrigera beräkningsmodellen 

efter verkligheten. 

Installation av givare kan ses som en mycket liten kostnad i jämförelse med den kostnad som kan 

uppstå vid åtgärder eller reparation av eventuella skador upptäckta i ett längre framskridet skede. 

Av framtagna resultat ser vi därmed stora möjligheter att i framtiden utveckla bättre 

väggkonstruktioner för utrymmen med hög luftfuktighet, som till exempel badhus. 
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