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Sammanfattning	  

	  

Fukt	  i	  material	  kan	  påverka	  energibehovet	  dels	  genom	  ökad	  värmeledningsförmåga	  hos	  
materialet	  och	  dels	  genom	  att	  energi	  krävs	  för	  att	  materialet	  ska	  torka	  ut.	  

Genom	  simuleringar	  i	  WUFI	  av	  fuktinnehållet	  i	  de	  olika	  ingående	  materialen	  i	  Blå	  
Jungfrun	  och	  därefter	  genom	  beräkningar	  enligt	  standarden	  ISO	  10456:700	  har	  detta	  
arbete	  visat	  att	  fuktinnehållet	  i	  materialen	  i	  Blå	  Jungfrun	  inte	  leder	  till	  en	  ökad	  
värmeledningsförmåga	  och	  därmed	  inget	  ökat	  energibehov.	  

Detta	  arbete	  har	  med	  hjälp	  av	  simuleringar	  i	  WUFI	  visat	  att	  uttorkningen	  av	  betong	  
kräver	  energi	  men	  att	  den	  däremot	  inte	  har	  en	  betydande	  inverkan	  på	  energibehovet	  
under	  bruksskedet	  då	  den	  är	  utslagen	  på	  m2	  Atemp.	  Simuleringarna	  i	  WUFI	  visar	  också	  att	  
uttorkningstiden	  varierar	  med	  konstruktionstyp	  och	  att	  det	  kan	  ta	  mellan	  10	  och	  +30	  år	  
för	  att	  konstruktionen	  ska	  komma	  i	  jämvikt	  med	  omgivningen.	  Simuleringarna	  visar	  
även	  att	  huvuddelen	  av	  torkningen	  sker	  under	  eldningssäsongen.	  

Simuleringar	  har	  gjorts	  i	  TorkaS	  och	  WUFI	  för	  att	  se	  vct:s	  inverkan	  på	  uttorkningstid	  och	  
energibehov.	  TorkaS	  visar	  en	  tydlig	  förkortning	  av	  uttorkningstid	  då	  ett	  lägre	  vct	  
används.	  Simuleringarna	  i	  WUFI	  visar	  däremot	  att	  ett	  lägre	  vct	  har	  en	  mycket	  liten	  eller	  
ingen	  inverkan	  på	  energibehovet.	  Det	  kan	  därför	  vara	  lämpligt	  att	  använda	  ett	  lägre	  vct	  
för	  att	  få	  en	  kortare	  uttorkningstid,	  särskilt	  i	  grundplattan	  som	  har	  svårt	  att	  torka	  ut,	  
men	  det	  är	  tveksamt	  om	  det	  är	  motiverat	  att	  använda	  ett	  lägre	  vct	  för	  att	  få	  ett	  lägre	  
energibehov.	  

Nivåer	  på	  energiåtgång	  som	  krävs	  för	  uttorkning	  som	  erhållits	  i	  detta	  arbete	  är	  ganska	  
betydande	  lägre	  än	  de	  nivåer	  som	  beräknats	  under	  projekteringen	  och	  de	  nivåer	  som	  
uppmätts	  under	  det	  första	  driftsåret	  för	  Blå	  Jungfrun.	  Det	  krävs	  dock	  fler	  mätningar	  
under	  flera	  driftsår	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  bedömning	  om	  rimligheten	  för	  både	  beräknade	  
nivåer	  under	  projekteringen	  och	  beräknade	  nivåer	  i	  detta	  arbete.	  



	   6	  



	   7	  

Abstract	  

	  

Moisture	  in	  materials	  can	  affect	  the	  energy	  demand	  partly	  by	  increasing	  the	  thermal	  
conductivity	  of	  the	  material	  and	  partly	  by	  the	  energy	  required	  for	  the	  material	  to	  dry	  
out.	  

Through	  simulations	  of	  moisture	  content	  of	  the	  various	  materials	  included	  in	  Blå	  
Jungfrun	  in	  WUFI	  and	  then	  by	  calculations	  according	  to	  the	  standard	  ISO	  10456:700,	  
this	  work	  has	  shown	  that	  the	  moisture	  content	  of	  materials	  in	  the	  Blue	  Maiden	  does	  not	  
lead	  to	  an	  increased	  thermal	  conductivity	  and	  therefore	  no	  increase	  in	  energy	  demand.	  

This	  work	  has	  with	  simulation	  in	  WUFI	  shown	  that	  drying	  of	  the	  concrete	  requires	  
energy,	  but	  it	  does	  not	  have	  a	  significant	  impact	  on	  energy	  demand	  during	  the	  usage	  
stage	  when	  it	  is	  spread	  out	  over	  m2	  Atemp.	  The	  simulations	  in	  WUFI	  also	  shows	  that	  
drying	  time	  varies	  with	  the	  type	  of	  construction	  and	  that	  it	  may	  take	  between	  10	  and	  
+30	  years	  for	  the	  construction	  to	  equilibrate	  with	  the	  environment.	  The	  simulations	  also	  
show	  that	  most	  of	  the	  drying	  takes	  place	  during	  the	  heating	  season.	  

Simulations	  have	  been	  made	  in	  TorkaS	  and	  WUFI	  to	  see	  the	  vct:s	  impact	  on	  time	  for	  
drying	  and	  energy	  needs.	  TorkaS	  shows	  a	  clear	  reduction	  of	  the	  time	  for	  drying	  when	  
using	  a	  lower	  vct.	  The	  simulations	  in	  WUFI	  show	  that	  a	  lower	  vct	  have	  minimal	  or	  no	  
impact	  on	  the	  energy	  demand.	  It	  may	  therefore	  be	  appropriate	  to	  use	  a	  lower	  vct	  to	  get	  a	  
shorter	  time	  for	  drying,	  especially	  in	  the	  base	  plate	  which	  is	  difficult	  to	  dry	  out,	  but	  it	  is	  
doubtful	  whether	  it	  is	  justified	  to	  use	  a	  lower	  vct	  to	  get	  a	  lower	  energy	  need.	  

Levels	  of	  energy	  consumption	  required	  for	  the	  dehydration	  obtained	  in	  this	  work	  is	  
quite	  substantial	  lower	  than	  the	  rates	  calculated	  during	  the	  design	  process	  and	  the	  
levels	  measured	  during	  the	  first	  year	  of	  operation	  of	  Blå	  Jungfrun.	  However,	  more	  
measurements	  for	  several	  years	  of	  operation	  is	  needed	  in	  order	  to	  assess	  the	  
reasonableness	  of	  both	  the	  calculated	  levels	  at	  the	  design	  phase	  and	  calculated	  levels	  in	  
this	  work.	  
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1. Inledning	  
	  

1.1. Bakgrund	  
Allt	  fler	  byggnader	  uppförs	  idag	  med	  större	  krav	  på	  energieffektivitet	  än	  vad	  gällande	  
lag	  kräver.	  	  Några	  olika	  koncept	  som	  används	  är	  bland	  annat	  passivhus,	  nollenergihus	  
eller	  plusenergihus.	  Huvudprincipen	  för	  teknikerna	  är	  att	  minimera	  värmebehovet	  
genom	  att	  utforma	  byggnaden	  välisolerad	  och	  lufttät	  samt	  genom	  att	  ta	  tillvara	  på	  värme	  
från	  frånluft,	  människor,	  apparater	  och	  solinstrålning.	  Ett	  nollenergihus	  och	  
plusenergihus	  producerar	  även	  el	  från	  exempelvis	  sol	  eller	  vind	  för	  att	  täcka	  det	  egna	  
behovet	  respektive	  producera	  ett	  överskott.	  

Svenska	  Bostäder	  var	  först	  i	  Stockholm	  med	  att	  bygga	  passivhus	  som	  hyresrätter.	  
Kvarteret	  kallas	  Blå	  Jungfrun	  och	  ligger	  i	  Hökarängen,	  södra	  Stockholm.	  Alla	  hus	  som	  
Svenska	  Bostäder	  bygger	  idag	  är	  passivhus	  eller	  lågenergihus.	  Intresset	  är	  därför	  stort	  
för	  att	  följa	  upp	  och	  utvärdera	  Blå	  Jungfruns	  energiförbrukning	  för	  att	  dra	  lärdom	  och	  
inhämta	  kunskap.	  	  

Traditionellt	  byggs	  flerbostadshus	  idag	  med	  en	  stomme	  av	  betong,	  något	  som	  även	  Blå	  
Jungfrun	  har.	  En	  byggnad	  uppförd	  med	  betongstomme	  har	  en	  stor	  mängd	  
inbyggnadsfukt	  som	  måste	  torkas	  ut.	  Att	  torka	  ut	  till	  en	  nivå	  i	  jämvikt	  med	  byggnadens	  
omgivning	  kan	  ta	  uppemot	  flera	  årtionden,	  något	  som	  rimmar	  dåligt	  med	  de	  tighta	  
tidplanerna	  inom	  byggbranschen.	  När	  ytskikten	  appliceras	  i	  byggnaderna	  är	  
fukthalterna	  fortfarande	  höga	  jämfört	  med	  jämviktsförhållandet	  och	  huvuddelen	  av	  
uttorkningen	  kvarstår	  under	  bruksskedet.	  För	  att	  uttorkningen	  ska	  ske	  krävs	  det	  att	  
energi	  tillförs.	  Hur	  mycket	  som	  krävs	  och	  hur	  det	  påverkar	  det	  totala	  energibehovet	  är	  
något	  som	  i	  dagsläget	  inte	  är	  undersökt.	  Eftersom	  att	  energieffektiva	  byggnader	  har	  ett	  
lägre	  energibehov	  än	  en	  traditionell	  byggnad	  kan	  uttorkningen	  få	  en	  stor	  inverkan	  på	  
det	  totala	  energibehovet.	  

	  

1.2. Syfte	  
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  utreda	  hur	  mycket	  byggfukt	  en	  betongstomme	  innehåller	  samt	  
hur	  den	  påverkar	  energibehovet	  under	  bruksskedet.	  Förslag	  skall	  ges	  på	  hur	  mängden	  
byggfukt	  i	  betongkonstruktioner	  kan	  minskas.	  Arbetet	  ska	  både	  presenteras	  generellt	  
samt	  för	  det	  aktuella	  objektet	  Blå	  Jungfrun.	  

	  

1.3. Avgränsningar	  
Arbetet	  har	  avgränsats	  så	  att	  det	  endast	  berör	  byggfukt	  i	  betongkonstruktioner	  samt	  hur	  
den	  påverkar	  energibehovet.	  Arbetet	  tar	  alltså	  inte	  upp	  andra	  fuktkällor	  eller	  andra	  
fuktrelaterade	  skador	  som	  kan	  påverka	  en	  byggnad.	  Fokus	  ligger	  på	  hur	  betongens	  
beståndsdelar	  påverkar	  dess	  mängd	  byggfukt	  och	  uttorkningsförlopp.	  Olika	  metoder	  på	  
byggarbetsplatsen	  för	  att	  påverka	  uttorkningsförloppet	  berörs	  endast	  mycket	  kort.	  
Metoder	  för	  fuktmätningar	  beskrivas	  även	  kortfattat.	  

	  



	   12	  

1.4. Metodik	  
Arbetet	  kommer	  inledande	  bestå	  av	  en	  litteraturstudie	  av	  betongtorkning	  samt	  en	  
studie	  av	  stommen	  i	  det	  aktuella	  objektet	  Blå	  Jungfrun.	  Därefter	  kommer	  arbetet	  
successivt	  övergå	  till	  mätningar	  och	  simuleringar	  av	  fukttillståndet	  i	  objektet.	  Slutligen	  
kommer	  studien	  av	  fukttillståndet	  att	  mynna	  ut	  i	  en	  beräkning	  av	  extra	  energibehov	  på	  
grund	  av	  uttorkningen.	  

1.4.1. Litteraturstudie	  
Litteratur	  som	  undersöks	  utgörs	  huvudsakligen	  av	  böcker,	  rapporter,	  avhandlingar,	  
broschyrer	  samt	  ett	  fåtal	  internetkällor.	  Källor	  från	  svenska	  upphovsmän,	  såväl	  på	  
svenska	  som	  på	  engelska,	  kommer	  att	  prioriteras.	  Källor	  tryckta	  och	  publicerade	  runt	  år	  
2000	  och	  senare	  kommer	  att	  prioriteras.	  

1.4.2. Simuleringar	  
Datorsimuleringar	  av	  fuktillståndet	  i	  objektet	  kommer	  att	  utföras	  i	  TorkaS	  och	  WUFI.	  

1.4.3. Fuktmätningar	  
Fuktmätningar	  i	  objektets	  stomme	  kommer	  att	  utföras	  av	  RBK-‐auktionerad	  
fuktkontrollant	  för	  betong	  för	  att	  säkerställa	  att	  mätningarna	  utförs	  korrekt.	  Antal	  och	  
placering	  av	  mätpunkter	  kommer	  att	  väljas	  strategiskt.	  
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2. Fukt	  
	  

Fukt	  är	  vatten	  i	  de	  tre	  olika	  faserna	  ånga,	  vätska	  och	  is.	  Fukt	  är	  därför	  en	  för	  oss	  ständigt	  
närvarande	  och	  livsviktig	  parameter.	  I	  byggsammanhang	  har	  ordet	  ofta	  en	  negativ	  klang	  
men	  det	  är	  först	  i	  stora	  mängder	  eller	  på	  ”fel”	  plats	  som	  fukten	  gör	  skada.	  Skador	  som	  
kan	  uppstå	  är	  bland	  annat(Nevander & Elmarsson, 1994)	  

• Nedbrytning	  av	  material	  
• Hälsorisker	  för	  användarna	  av	  byggnaden	  
• Ökat	  energibehov	  
• Försämrad	  hållfasthet	  för	  materialet	  
• Fuktbetingade	  rörelser	  
• Estetiska	  

De	  olika	  fuktkällorna	  som	  kan	  orsaka	  skada	  är	  

• Nederbörd	  
• Luftfukt	  
• Byggfukt	  
• Markfukt	  
• Läckage	  från	  installationer	  	  

I	  detta	  arbete	  kommer	  tonvikten	  att	  läggas	  på	  byggfukt	  i	  betong	  som	  fuktkälla	  och	  dess	  
inverkan	  på	  byggnadens	  energibehov	  i	  bruksskedet.	  Till	  byggfukt	  räknas	  överskottsfukt	  
i	  materialet	  från	  tillverkning	  samt	  nederbörd	  under	  byggnation.	  
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3. Fuktmekanik	  
	  

Den	  fukttekniska	  funktionen	  för	  material	  och	  byggnader	  påverkas	  av	  ett	  samspel	  mellan	  
materialets	  egenskaper	  samt	  omgivande	  miljö	  och	  materials	  egenskaper.	  Det	  är	  därför	  
av	  vikt	  att	  känna	  till	  hur	  fukt	  beter	  sig	  både	  i	  luft	  och	  material	  samt	  hur	  fuktjämvikt	  med	  
omgivande	  medium	  uppstår	  och	  vilka	  de	  olika	  fukttransportmekanismerna	  är	  
(Petersson, 2004).	  

	  

3.1. Fukt	  i	  luft	  
Alla	  byggnadsmaterial	  är	  mer	  eller	  mindre	  porösa.	  Deras	  porsystem	  innehåller	  därmed	  
luft	  som	  huvudsakligen	  står	  i	  kontakt	  med	  omgivande	  luft.	  Luftens	  förmåga	  att	  ta	  upp	  
och	  avge	  fukt	  på	  grund	  av	  fuktinnehåll	  och	  temperatur	  är	  därför	  av	  betydelse	  för	  att	  
kunna	  studera	  materials	  fuktinnehåll	  (Nevander & Elmarsson, 1994).	  

Luft	  innehåller	  alltid	  en	  viss	  mängd	  vattenånga	  och	  mängden	  brukar	  betecknas	  som	  
luftens	  ånghalt	  v	  (kg/m3).	  Mängden	  vattenånga	  i	  luft	  varierar	  med	  luftens	  temperatur,	  ju	  
högre	  temperatur	  på	  luften	  desto	  mer	  vattenånga	  kan	  den	  innehålla.	  Den	  maximala	  
mängd	  vattenånga	  som	  luften	  kan	  innehålla	  brukar	  kallas	  mättnadsånghalt,	  vs	  (kg/m3).	  
Mättnadsånghalten	  är	  således	  mycket	  temperaturberoende,	  ökad	  temperatur	  leder	  till	  
ökad	  mättnadsånghalt	  (Petersson, 2004).	  

Den	  definition	  som	  är	  mest	  förekommande	  för	  att	  beteckna	  fukt	  i	  luft	  är	  luftens	  relativa	  
fuktighet,	  RF.	  RF	  är	  kvoten	  mellan	  luftens	  aktuella	  ånghalt	  och	  mättnadsånghalt	  vid	  
aktuell	  temperatur.	  RF	  brukar	  betecknas	  med	  ϕ	  och	  är	  dimensionslös	  men	  brukar	  
vanligen	  uttryckas	  i	  %	  (Sandin, 1997).	  

Utomhus	  kan	  den	  relativa	  fuktigheten	  beräknas	  vara	  runt	  85	  %	  under	  vintern	  och	  runt	  
70	  %	  under	  sommaren.	  Inomhus	  styrs	  den	  relativa	  fuktigheten	  av	  uteluftens	  temperatur	  
och	  ånghalt,	  inneluftens	  temperatur,	  fuktproduktionen	  inomhus	  samt	  
ventilationsintensiteten	  under	  stationära	  förhållanden(Paroc, 2008).	  I	  Boverkets	  rapport	  
Så	  mår	  våra	  hus	  redovisas	  uppmätt	  fuktproduktion	  för	  småhus	  och	  flerbostadshus.	  Ca	  
90%	  av	  småhusen	  har	  en	  uppmätt	  fuktproduktion	  på	  3	  g/m3	  eller	  lägre	  och	  i	  
flerbostadshusen	  har	  ca	  90%	  av	  lägenheterna	  en	  uppmätt	  fuktproduktion	  på	  2	  g/m3	  
eller	  lägre.	  

	  

3.2. Fukt	  i	  material	  
Fukt	  kan	  binda	  till	  material	  antingen	  kemiskt	  eller	  fysikaliskt.	  Kemiskt	  bunden	  fukt	  är	  så	  
fast	  fixerad	  att	  den	  ingår	  i	  det	  torra	  materialets	  stuktur.	  Kemiskt	  bunden	  fukt	  brukar	  
därför	  kallas	  icke	  förångningsbart	  vatten.	  Fysikaliskt	  bunden	  fukt	  är	  fukt	  som	  finns	  i	  
materialets	  porer	  och	  hålrum	  och	  som	  kan	  förångas	  vid	  105°C.	  Det	  fysikaliskt	  bundna	  
vattnet	  brukar	  därför	  kallas	  förångningsbart	  vatten	  (Nevander & Elmarsson, 1994).	  Till	  
fysikaliskt	  bundet	  vatten	  räknas	  vatten	  som	  adsorberats	  på	  porväggarna	  samt	  vatten	  
som	  binds	  i	  porsystemet	  på	  grund	  av	  kapillärkondensation.	  Mängden	  vatten	  som	  binds	  
ökar	  med	  ökad	  RF,	  se	  bild	  3.1	  nedan	  (Nilsson, 1997).	  
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Vanligtvis	  brukar	  begreppet	  fukthalt	  w	  (kg/m3)	  användas	  för	  att	  ange	  den	  mängd	  fukt	  
som	  finns	  i	  ett	  material.	  Fukthalten	  anger	  mängden	  vatten	  (kg)	  per	  volym	  material	  (m3)	  
(Nevander & Elmarsson, 1994).	  

	  

3.3. Fuktjämvikt	  
Som	  nämnts	  ovan	  råder	  det	  ett	  samband	  mellan	  materialets	  fuktinnehåll	  och	  omgivande	  
miljös	  fuktförhållande.	  Materialet	  kan	  uppfuktas	  eller	  uttorkas	  av	  omgivningen	  samt	  
befinna	  sig	  i	  jämvikt	  med	  omgivningen,	  dvs	  materialet	  uppfuktas	  och	  uttorkas	  lika	  
mycket	  per	  tidsenhet.	  Material	  kan	  uppfuktas	  eller	  uttorkas	  genom	  att	  materialet	  är	  i	  
kontakt	  med	  fuktig	  luft,	  fritt	  vatten	  eller	  med	  ett	  annat	  material.	  I	  det	  första	  fallet	  är	  
materialets	  hygroskopiska	  egenskaper	  avgörande	  medan	  materialets	  kapillaritet	  och	  
permeabilitet	  är	  avgörande	  i	  det	  andra	  fallet.	  För	  det	  tredje	  fallet	  är	  det	  en	  kombination	  
av	  nämnda	  egenskaper	  som	  är	  avgörande	  (Nevander & Elmarsson, 1994).	  

Sambandet	  mellan	  ett	  materials	  fukthalt,	  w	  och	  luftens	  relativa	  fuktighet	  RF	  i	  jämvikt	  
visas	  med	  hjälp	  av	  en	  sorptionskurva	  som	  är	  specifik	  för	  respektive	  material	  och	  dess	  
materialegenskaper.	  På	  grund	  av	  hysteres	  ges	  två	  olika	  kurvor	  beroende	  på	  om	  
materialet	  uppfuktas	  (absorption)	  eller	  avfuktas	  (desorption),	  se	  bild	  3.2.	  Ofta	  
försummas	  inverkan	  av	  hysteres	  och	  en	  kurva	  får	  symbolisera	  båda	  fallen	  (Nevander & 
Elmarsson, 1994).	  

	  

Sorptionskurvan	  för	  ett	  material	  bestäms	  genom	  att	  materialet	  förvaras	  i	  en	  miljö	  med	  
konstant	  temperatur.	  Sorptionskurvor	  erhålls	  därmed	  som	  kurvskalor	  med	  en	  kurva	  för	  
respektive	  temperatur.	  För	  de	  mest	  intressanta	  temperaturområdena	  för	  vanliga	  

Figur	  3.2:	  Principiellt	  utseende	  för	  sorptionskurvan	  för	  
desorption	  respektive	  absorption.	  

(Nevander & Elmarsson, 1994)	  

Figur	  3.1:	  Fysikalisk	  bindning	  genom	  adsorption	  
och	  kapillärkondensation	  vid	  olika	  relativa	  
fuktigheter,	  RF.	  (RH=RF)	  

(Nilsson, 1997)	  
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oorganiska	  byggnadsmaterial	  är	  dock	  temperaturberoendet	  litet	  och	  man	  brukar	  därför	  
använda	  sorptionskurvan	  för	  20°C	  (Nevander & Elmarsson, 1994).	  

Lutningen	  på	  sorptionskurvan	  är	  en	  viktig	  materialegenskap	  som	  kallas	  fuktkapacitet,	  se	  
figur	  3.3.	  Parametern	  beskriver	  materialets	  förmåga	  att	  lagra	  fukt	  vid	  ändringar	  i	  
fukttillståndet.	  Vid	  höga	  och	  låga	  RF	  är	  lutningen	  på	  sorptionskurvan	  stor	  och	  därmed	  är	  
även	  fuktkapaciteten	  stor.	  Vid	  RF	  =	  20-‐60	  %	  är	  lutningen	  liten	  och	  därmed	  är	  
fuktkapaciteten	  liten	  (Nilsson, 1997).	  

	   	  

	  

3.4. Fukttransport	  
Fysikaliska	  grunder	  möjliggör	  transport	  av	  fukt	  i	  ång-‐	  eller	  vattenfas:	  

• Diffusion	  –	  transport	  av	  vattenånga	  på	  grund	  av	  skillnader	  i	  ånghalt	  
• Konvektion	  –	  transport	  av	  vattenånga	  med	  strömmande	  luft	  
• Kapillärsugning	  –	  transport	  av	  vätska	  
• Tyngdkraft,	  vattenövertryck	  och	  vindtryck	  –	  transport	  av	  vätska	  

(Nevander & Elmarsson, 1994)	  

De	  olika	  transportsätten	  kommer	  att	  beskrivas	  mera	  detaljerat	  under	  styckena	  3.4.1-‐
3.4.3.	  

Vid	  transport	  av	  fukt	  i	  material	  är	  det	  oftast	  en	  kombination	  av	  dessa	  olika	  transportsätt	  
som	  även	  kan	  ske	  i	  motsatta	  riktningar	  till	  varandra.	  Dock	  kan	  man	  oftast	  urskilja	  ett	  
transportsätt	  som	  är	  dominerande.	  Detta	  är	  av	  betydelse	  eftersom	  att	  transportsätten	  
kan	  ha	  stor	  skillnad	  i	  transporthastighet.	  Diffusion	  dominerar	  vid	  lägre	  fukttillstånd	  
medan	  kapillärsugning	  dominerar	  vid	  höga	  fukttillstånd	  samt	  har	  högre	  
transporthastighet	  än	  diffusion	  (Sandin, 1997).	  I	  en	  konstruktion	  med	  stora	  otätheter	  är	  
konvektionen	  dominerande	  (Paroc, 2008).	  

Bild	  3.4	  nedan	  visar	  schematiskt	  fukttransporten	  i	  ett	  sammanhängande	  system	  av	  små	  
och	  stora	  porer.	  Vid	  låga	  RF	  sker	  transporten	  via	  diffusion	  i	  samtliga	  porer	  för	  att	  med	  
högre	  RF	  övergå	  till	  en	  kombination	  av	  diffusion	  i	  de	  större	  porerna	  och	  vätsketransport	  
i	  de	  mindre	  porerna.	  Ju	  högre	  RF	  desto	  mindre	  betydelse	  får	  transporten	  genom	  
diffusion	  (Nilsson, 1997).	  

Figur	  3.3:	  Lutningen	  på	  sorptionskurvan	  anger	  materialets	  
fuktkapacitet,	  dw/d(RH).	  (RH=RF)	  

(Nilsson, 1997)	  
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3.4.1. Diffusion	  
Diffusion	  sker	  till	  följd	  av	  gasers	  strävan	  att	  jämna	  ut	  koncentrationsskillnader.	  I	  
fuktsammanhang	  leder	  detta	  till	  att	  vattenånga	  transporteras	  från	  platser	  med	  hög	  
ånghalt	  till	  platser	  med	  lägre	  ånghalt.	  Utjämningen	  av	  koncentrationsskillnaden	  går	  
väsentligt	  långsammare	  i	  material	  än	  i	  luft	  (Sandin, 1997).	  

3.4.2. Konvektion	  
På	  grund	  av	  lufttryckskillnader	  över	  klimatskalet	  kan	  fuktig	  inneluft	  strömma	  genom	  
otäta	  konstruktionsdelar	  och	  fukta	  upp	  material	  genom	  att	  luften	  kondenserar	  på	  kalla	  
ytor.	  Hur	  stor	  konvektionen	  blir	  beror	  på	  lufttryckskillnaden,	  luftens	  ånghalt	  och	  
konstruktionens	  lufttäthet	  (Sandin, 1997).	  

3.4.3. Fukttransport	  i	  vätskefas	  
Av	  de	  transportmekanismer	  i	  vätskefas	  som	  nämnts	  ovan	  är	  det	  kapillärsugning	  och	  
vattenövertryck	  som	  är	  de	  två	  dominerande.	  De	  två	  transportsätten	  kräver	  att	  
materialet	  är	  i	  kontakt	  med	  fritt	  vatten.	  För	  att	  kapillärsugning	  ska	  ske	  krävs	  dessutom	  
ett	  sammanhängande	  finkornigt	  porsystem	  som	  uppstår	  då	  kritiskt	  fukthalt	  uppnås	  i	  
materialet.	  Vid	  transport	  på	  grund	  av	  vattenövertryck	  fylls	  i	  första	  hand	  de	  grövre	  
porerna	  (Nevander & Elmarsson, 1994).	  

Figur	  3.4:	  Principiell	  fukttransport	  i	  en	  por	  

a) Vid	  låg	  RF	  sker	  fukttransporten	  endast	  genom	  
ångdiffusion,	  qv	  

b) Vid	  högre	  RF	  sker	  fukttransporten	  genom	  en	  
kombination	  av	  ångdiffusion	  och	  
vätsketransport,	  qw	  	  

(Nilsson, 1997)	  
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4. Byggfukt	  
	  

Byggfukt	  är	  den	  överskottsfukt	  i	  material	  som	  kvarstår	  från	  tillverkningen	  samt	  fukt	  
som	  tillförts	  materialet	  under	  lagring,	  transport	  och	  byggnation.	  Mer	  specifikt	  kan	  
byggfukt	  också	  definieras	  som	  den	  mängd	  fukt	  som	  måste	  avgå	  för	  att	  materialet	  ska	  
komma	  i	  fuktjämvikt	  med	  omgivande	  medium,	  luft.	  Det	  är	  därmed	  inte	  enbart	  
inbyggnadsfukthalten	  i	  materialet	  utan	  även	  omgivningens	  relativa	  fuktighet	  som	  avgör	  
mängden	  byggfukt	  i	  materialet.	  	  Ekvationen	  för	  mängden	  byggfukt	  blir	  således	  enligt	  
ekvation	  4.1.	  

wbyggfukt	  =	  winbyggnadsfukt	  –	  wjämvikt	  (kg/m3)	  	   	   	   (ekv	  4.1)	  

Detta	  innebär	  att	  två	  konstruktioner	  med	  samma	  inbyggnadsfukthalt	  men	  i	  miljöer	  med	  
olik	  relativ	  fuktighet	  har	  olika	  stora	  mängder	  byggfukt.	  Sambandet	  mellan	  materialets	  
fukthalt,	  w	  och	  luftens	  relativa	  fuktighet	  RF,	  ϕ	  visas	  med	  hjälp	  av	  en	  sorptionskurva,	  se	  
figur	  4.1	  (Nevander & Elmarsson, 1994).	  	  

	  

4.1. Byggfukt	  i	  betong	  
Beståndsdelarna	  i	  betong	  är	  cement,	  vatten	  och	  ballast.	  Vatten	  kan	  även	  tillföras	  
betongen	  genom	  härdning	  av	  den	  nygjutna	  betongen.	  Allt	  tillfört	  vatten	  blir	  dock	  inte	  till	  
byggfukt.	  Delar	  av	  vattnet	  binds	  kemiskt	  och	  fysikaliskt	  till	  materialet.	  Det	  är	  därmed	  
endast	  det	  obundna	  fria	  överskottsvattnet	  som	  räkans	  till	  byggfukt,	  se	  figur	  4.2	  (Nilsson, 
1997).	  

	  

Betong	  kan	  ibland	  även	  innehålla	  olika	  tillsatsmedel	  och	  tillsatsmaterial	  som	  påverkar	  
betongens	  egenskaper,	  däribland	  mängden	  byggfukt	  (Nevander & Elmarsson, 1994).	  

Figur	  4.2:	  Principiell	  byggfukt	  i	  betong	  

W0	  –	  tillförd	  vattenmängd	  genom	  blandningsvatten	  
ΔW	  –	  tillförd	  vattenmängd	  genom	  härdning	  
Wn	  –	  kemiskt	  bunden	  vattenmängd	  
W∞	  –	  fukthalt	  vid	  jämvikt	  (fysikaliskt	  bundet)	  
WB	  –	  vattenmängd	  byggfukt	  

(Nilsson, 1997)	  

Figur	  4.1:	  Mängden	  byggfukt	  i	  relation	  till	  
jämviktsfukthalten	  vid	  omgivning	  med	  RF	  50%	  
respektive	  85%.	  

(Nevander & Elmarsson, 1994)	  

	  



	   20	  

Nedan	  kommer	  inverkan	  på	  mängden	  byggfukt	  av	  kemisk	  bindning,	  cementtyp,	  
härdning	  samt	  av	  tillsatsmedel	  och	  tillsatsmaterial	  att	  förklaras.	  

	  

4.1.1. Kemisk	  bindning	  
Som	  nämnt	  ovan	  är	  huvudbeståndsdelarna	  i	  betong	  cement,	  vatten	  och	  ballast.	  Tabell	  
4.1	  nedan	  visar	  några	  normala	  betongsammansättningar.	  

Hållfasthetsklass	   vct	   Vatten,	  W	  
kg/m3	  

Cement,	  C	  
kg/m3	  

Ballast,	  A	  
kg/m3	  

K25	   0,75	   180	   240	   1920	  
K30	   0,65	   180	   275	   1890	  
K35	   0,55	   180	   325	   1840	  
K40	   0,50	   185	   370	   1790	  

Tabell	  4.1:	  Normala	  betongsammansättningar,	  beakta	  den	  äldre	  hållfasthetsklassningen.	  Cementets	  
densitet	  är	  3100	  kg/m3,	  ballastens	  densitet	  är	  2650	  kg/m3	  (Fagerlund, 1997).	  

Blandningen	  mellan	  cement	  och	  vatten	  brukar	  kallas	  för	  cementpasta.	  Cementpastans	  
egenskaper	  beror	  till	  stor	  del	  på	  det	  så	  kallade	  vattencemettalet,	  vct,	  som	  visar	  
proportionen	  mellan	  vatten	  och	  cement	  enligt	  ekvation	  4.2	  nedan.	  

	   	   	   	   	   	   (ekv	  4.2)	  

där	  
W	  =	  mängden	  blandningsvatten	  
C	  =	  mängden	  cement	  

Omedelbart	  när	  betongens	  delmaterial	  blandas	  startar	  kemiska	  reaktioner	  mellan	  
cement	  och	  vatten.	  Reaktionerna	  kallas	  hydratation	  och	  medför	  att	  betongen	  hårdnar	  
successivt	  genom	  bildande	  av	  en	  reaktionsprodukt	  som	  brukar	  kallas	  cementgel.	  Figur	  
4.3	  visar	  schematisk	  hur	  strukturen	  utvecklas	  i	  cementpastan.	  

	  

Bilden	  visar	  hur	  utrymmet	  mellan	  cementkornen	  fylls	  ut	  mer	  och	  mer	  med	  cementgel	  
allt	  eftersom	  att	  reaktionen	  fortskrider.	  Det	  utrymme	  som	  inte	  förmås	  fyllas	  ut	  med	  
cementgel	  består	  av	  större	  hålrum	  som	  kallas	  kapillärporer.	  Mängden	  kapillärporer	  
ökar	  ju	  högre	  vattenhalten	  är	  (Burström, 2007).	  

Hydratationens	  reaktionshastighet	  är	  som	  störst	  de	  första	  dygnen	  och	  minskar	  därefter	  
successivt	  (Burström, 2007).	  Vid	  28	  dygn	  brukar	  man	  för	  normalcement	  säga	  att	  

Figur	  4.3:	  Strukturutveckling	  hos	  cementpastan	  

a) Direkt	  efter	  blandning	  
b) Efter	  några	  minuter	  
c) Vid	  bindning	  
d) Efter	  några	  månader	  

	  
(Burström, 2007)	  
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betongen	  är	  hårdnad,	  dvs	  att	  den	  är	  färdighydratiserad.	  Sanningen	  är	  att	  full	  hydratation	  
av	  cementkornen	  kan	  ta	  flera	  år	  (Holmgren, Lagerblad, & Westerberg, 2009).	  
Hydratationens	  tillstånd	  i	  en	  viss	  punkt	  anges	  med	  hydratationsgraden,	  α.	  
Hydratationsgraden	  anger	  andelen	  fullständigt	  hydratiserat	  cement	  av	  den	  totala	  
mängden	  cement,	  enligt	  ekvation	  4.3	  nedan.	  

	   	   	   	   	   	   (ekv	  4.3)	  

där	  
Cn	  =	  mängden	  fullständigt	  hydratiserat	  cement	  
C	  =	  totala	  mängden	  cement	  

Eftersom	  att	  mängden	  cement	  varierar	  med	  vct	  varierar	  även	  hydratationsgraden	  med	  
vct.	  Figur	  4.4	  visar	  hur	  vct	  inverkar	  på	  hydratationsgradens	  tillväxt.	  

	  

En	  hydratationsgrad	  på	  α=1	  innebär	  en	  fullständig	  hydratation	  av	  cementkornen.	  
Hydratationen	  leder	  till	  att	  delar	  av	  blandningsvattnet	  övergår	  till	  kemiskt	  bundet	  
vatten.	  Vid	  full	  hydratation	  binds	  ca	  0,25kg	  vatten	  till	  1	  kg	  cement.	  Den	  kemiskt	  bundna	  
vattenmängden,	  Wn	  blir	  således	  enligt	  ekvation	  4.4.	  

Wn	  =	  0,25	  •	  α	  •	  C	   	   	   	   	   (ekv	  4.4)	  

Vid	  ett	  vct	  på	  ca	  0,39	  kommer	  en	  fullständig	  hydratation	  av	  cementkornen	  att	  ske.	  Vid	  
lägre	  vct	  (<0,39)	  kan	  inte	  fullständig	  hydratation	  av	  cementkornen	  ske	  eftersom	  att	  
reaktionsprodukten,	  cementgelen,	  upptar	  allt	  tillgängligt	  utrymme.	  Kapillärporositeten	  i	  
materialet	  är	  därmed	  noll	  vid	  vct	  lika	  med	  eller	  mindre	  än	  0,39,	  se	  figur	  4.5	  (Fagerlund, 
1997).	  

Figur	  4.4:	  Vattencementtalets	  inverkan	  på	  
hydratationsgradens	  tillväxt.	  

(Fagerlund, 1997)	  
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Om	  betongen	  väljs	  med	  ett	  lågt	  vct	  (t.ex	  en	  högpresterande	  betong)	  går	  det	  alltså	  att	  få	  
en	  betong	  som	  praktiskt	  taget	  är	  självuttorkande,	  dvs	  att	  mängden	  skadlig	  byggfukt	  blir	  
mycket	  liten	  eftersom	  att	  huvuddelen	  av	  blandningsvattnet	  binds	  kemisk	  och	  fysikaliskt	  
till	  materialet	  (Nevander & Elmarsson, 1994).	  En	  högpresterande	  betong	  med	  ett	  lågt	  vct	  
innebär	  dock	  inte	  att	  mängden	  vatten	  som	  binds	  kemiskt	  ökar	  markant	  jämfört	  med	  en	  
vanlig	  betong	  med	  högre	  vct,	  ökningen	  är	  endast	  marginell.	  Det	  som	  däremot	  har	  
betydelse	  är	  att	  sorptionskurvan	  för	  en	  betong	  med	  lågt	  vct	  är	  flackare	  än	  
sorptionskurvan	  för	  en	  normal	  betong.	  Detta	  leder	  till	  att	  en	  sänkning	  av	  fukthalten	  i	  
materialet	  leder	  till	  en	  större	  RF-‐sänkning	  i	  en	  betong	  med	  lågt	  vct	  än	  en	  betong	  med	  
högre	  vct	  (Johansson N. , 2005).	  Figur	  4.6	  nedan	  visar	  en	  principiell	  jämförelse	  mellan	  
sorptionskurvor	  för	  normal	  betong	  (vänster	  kurva)	  och	  högpresterande	  betong	  (höger	  
kurva).	  Det	  vertikala	  avståndet	  mellan	  kemiskt	  bundet	  vatten	  Wn	  och	  fysikaliskt	  bundet	  
vatten	  We	  symboliserar	  mängden	  byggfukt.	  Jämför	  med	  tidigare	  figur	  4.5.	  

	  

4.1.2. Cementtyp	  
På	  marknaden	  finns	  det	  många	  olika	  cementtyper	  som	  varierar	  efter	  kemisk	  
sammansättning,	  användningsområde	  och	  egenskaper.	  Typen	  av	  cement	  har	  stor	  
betydelse	  för	  betongens	  egenskaper	  under	  alla	  de	  tre	  skedena	  färsk,	  hårdnande	  och	  
hårdnad.	  Under	  betongens	  färska	  skede	  har	  cementtypen	  betydelse	  för	  betongens	  
vattenbehov	  och	  val	  av	  cementtyp	  kan	  därför	  påverka	  mängden	  byggfukt	  i	  betongen.	  
Cementtypen	  påverkar	  vattenbehovet	  dels	  genom	  cementets	  alkalihalt	  och	  dels	  genom	  
cementets	  specifika	  yta.	  Alkalihalten	  påverkar	  på	  det	  sättet	  att	  en	  hög	  halt	  ger	  ett	  högre	  
vattenbehov.	  Den	  specifik	  yta	  påverkar	  på	  det	  sättet	  att	  ju	  större	  yta	  desto	  större	  blir	  
kontaktytan	  mellan	  cementkorn	  och	  vatten	  vilket	  medför	  en	  högre	  reaktionshastighet	  
vilket	  leder	  till	  ett	  större	  vattenbehov	  för	  att	  uppnå	  vissa	  konsistenser.	  Om	  man	  däremot	  
vill	  ha	  en	  betong	  med	  snabb	  hållfasthetstillväxt	  och	  hög	  självuttorkning	  gäller	  det	  
motsatta	  där	  en	  hög	  specifik	  yta	  och	  alkalihalt	  påskyndar	  processerna	  (Johansson S.-E. , 
1997).	  	  

Figur	  4.5:	  Fördelning	  av	  cementpastans	  volym	  vid	  
fyllständig	  hydratation.	  

(Fagerlund, 1997)	  
	  
	  

Figur	  4.6:	  Principiella	  sorptionskurvor	  för	  
normal	  betong	  (vänster)	  och	  
högpresterande	  betong	  (höger).	  

W0	  =	  totalt	  tillfört	  vatten	  
Wn	  =	  kemiskt	  bundet	  vatten	  
We	  =	  fysikaliskt	  bundet	  vatten	  

(Nilsson, Hedenbland, & Norling-Mjörnell, 
2000)	  
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4.1.3. Tillsatsmedel	  och	  tillsatsmaterial	  
Med	  tillsatsmedel	  och	  tillsatsmaterial	  påverkas	  betongens	  egenskaper	  under	  alla	  dess	  
faser	  färsk,	  hårdnande	  och	  hårdnad.	  Påverkan	  kan	  både	  var	  positiv	  och	  negativ.	  

De	  tillsatsmedel	  som	  främst	  inverkar	  på	  mängden	  byggfukt	  i	  betongen	  är	  
vattenreducerande	  medel	  och	  flyttillsatsmedel.	  De	  kan	  användas	  för	  att	  ge	  en	  lösare	  
konsistens	  på	  betongen	  vid	  bevarat	  vct	  eller	  för	  att	  sänka	  betongens	  vct	  genom	  att	  
vattenhalten	  kan	  minskas	  men	  med	  bibehållen	  konsistens	  på	  betongen.	  Flyttillsatsmedel	  
har	  en	  mycket	  större	  effekt	  än	  vattenreducerande	  medel	  och	  kan	  ge	  en	  reduktion	  av	  
vattenhalten	  med	  10-‐30%	  jämfört	  med	  5-‐12%	  för	  vattenreducerande	  medel	  (Byfors, 
1997).	  

Mineraliska	  tillsatsmaterial	  såsom	  silikastoft,	  flygaska	  och	  granulerad	  masugnsslagg	  
påverkar	  cementpastans	  struktur.	  Ju	  större	  mängd	  som	  blandas	  in	  desto	  större	  blir	  
påverkan	  på	  strukturen.	  När	  tillsatsmaterial	  används	  ska	  vattencementtalet,	  vct	  bytas	  ut	  
mot	  vattenbindningstalet,	  vbt	  enligt	  ekvation	  4.5	  nedan.	  

	   	   	   	   	   (ekv	  4.5)	  

där	  
W	  =	  mängden	  blandningsvatten	  
C	  =	  mängden	  cement	  
D	  =	  mängd	  tillsatsmaterial	  

Materialstrukturen	  påverkas	  bland	  annat	  genom	  att	  tillsatsmaterialen	  har	  en	  annan	  
hydratationsutveckling	  än	  cementen	  och	  att	  hydratationsgraden	  därmed	  är	  olika	  för	  
materialen.	  Vid	  en	  viss	  tidpunkt	  beror	  materialstrukturen	  således	  på	  en	  kombination	  av	  
dessa	  två	  hydratationsgrader.	  Materialstrukturen	  påverkas	  också	  av	  det	  bildas	  en	  annan	  
typ	  av	  cementgel	  vid	  hydratationen	  av	  tillsatsmaterialen	  som	  har	  en	  annan	  porositet	  
(Fagerlund, 1997).	  

Silikastoft	  är	  det	  tillsatsmaterial	  som	  används	  mest	  i	  Sverige.	  	  Användandet	  av	  
materialet	  ökar	  dock	  vattenbehovet	  och	  bör	  därför	  användas	  tillsammans	  med	  
vattenreducerande	  medel	  eller	  flyttillsatser	  (Burström, 2007).	  En	  annan	  nackdel	  som	  
inblandningen	  av	  silikastoft	  har	  är	  att	  cementpastan	  frigör	  kemiskt	  bundet	  vatten	  efter	  
en	  viss	  tid.	  Detta	  är	  till	  skillnad	  mot	  rent	  portlandcement	  som	  ökar	  den	  kemiska	  
bindningen	  med	  tiden	  (Fagerlund, 1997).	  

	  

4.1.4. Härdningsmetod	  
När	  betongen	  är	  nygjuten	  måste	  den	  skyddas	  mot	  för	  snabb	  uttorkning	  då	  det	  påverkar	  
betongens	  hydratation	  med	  sämre	  kvalitet	  som	  följd.	  Metoder	  för	  att	  förhindra	  en	  för	  
snabb	  avdunstning	  är	  genom	  vattenbegjutning,	  täckning	  med	  plastfolie	  eller	  genom	  att	  
använda	  membranhärdningsvätska.	  Som	  nämnts	  tidigare	  binds	  en	  vattenmängd	  
motsvarande	  vct	  0,25	  kemiskt	  till	  cementen	  vid	  fullständig	  hydratation.	  Betong	  med	  
högre	  vct	  än	  0,5	  har	  därmed	  ett	  stort	  vattenöverskott	  och	  det	  lämpar	  sig	  därför	  med	  
täckning	  av	  plastfolie	  eller	  membranhärdningsvätska	  för	  att	  förhindra	  avdunstningen	  
och	  få	  ett	  gynnsamt	  härdningsklimat.	  För	  betong	  med	  lågt	  vct	  kan	  täckning	  med	  



	   24	  

plastfolie	  eller	  membranhärdningsvätska	  vara	  otillräcklig	  för	  att	  uppnå	  ett	  fuktigt	  
härdningsklimat	  och	  då	  lämpar	  sig	  vattenbegjutning	  (Burström, 2007).	  
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5. Uttorkning	  av	  byggfukt	  i	  betong	  
	  

Uttorkning	  av	  material	  innebär	  en	  process	  där	  fukthalten	  i	  materialet	  minskar	  och	  
därmed	  även	  den	  relativa	  fuktigheten,	  RF,	  beroende	  på	  sambandet	  mellan	  fukthalt,	  w	  
och	  RF	  i	  sorptionskurvan.	  

Uttorkning	  av	  betong	  sker	  till	  följd	  av	  en	  kombination	  av	  inre	  självuttorkning	  och	  
fukttransport	  utåt.	  Faktorer	  som	  påverkar	  betongens	  uttorkningshastighet	  och	  
uttorkningstid	  är	  	  

• Vattencementtal,	  vct	  (vattenbindemedelstal,	  vbt)	  	  
• Cementtyp	  	  
• Tillsats	  av	  mineraliska	  tillsatsmaterial	  (silikastoft,	  flygaska,	  slagg)	  
• Härdningsmetod	  	  
• Nederbörd	  	  
• Temperatur	  hos	  betong	  och	  omgivning	  	  
• Relativ	  fuktighet	  hos	  omgivning	  	  
• Konstruktionstyp	  (Johansson N. , 2005)	  

De	  fyra	  övre	  punkterna	  har	  diskuterats	  i	  kapitel	  4	  ovan	  och	  de	  tre	  senare	  kommer	  att	  
diskuteras	  nedan	  i	  avsnitt	  5.1	  till	  5.3.	  

	  

5.1. Uttorkningsförlopp	  genom	  fukttransport	  
För	  de	  flesta	  byggmaterial	  varierar	  uttorkningshastigheten	  genom	  fukttransport	  med	  
tiden	  enligt	  figur	  5.1	  nedan.	  Uttorkningsförloppet	  kan	  beskrivas	  med	  två	  olika	  skeden,	  
skede	  1	  och	  skede	  2.	  För	  betong	  sker	  uttorkningen	  huvudsakligen	  i	  skede	  2	  (Petersson, 
2004).	  

	  

Skede	  1	  –	  Uttorkningshastigheten	  bestäms	  av	  avdunstningshastigheten	  från	  en	  fri	  
vattenyta	  så	  länge	  som	  fukttransporten	  i	  materialet	  är	  tillräckligt	  stor	  för	  att	  hålla	  ytan	  
våt,	  se	  figur	  5.2.	  När	  fukttransporten	  i	  materialet	  inte	  är	  tillräckligt	  stor	  för	  att	  hålla	  ytan	  
våt	  övergår	  uttorkningen	  till	  skede	  2.	  För	  att	  få	  en	  snabb	  uttorkning	  krävs	  en	  stor	  
potential	  för	  avdunstningen	  och	  en	  effektiv	  ångövergångskoefficient.	  Praktiskt	  kan	  man	  
uppnå	  detta	  genom	  

	  

Figur	  5.1:	  Principiell	  utseende	  för	  uttorkningshastigheten	  
varierande	  med	  tiden	  för	  de	  flesta	  byggnadsmaterial.	  

(Petersson, 2004)	  
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• Låg	  ånghalt	  i	  omgivande	  luft	  
• Hög	  temperatur	  hos	  materialet	  
• Hög	  lufthastighet	  vid	  materialytan	  (Petersson, 2004)	  

	  

Uttorkningshastigheten	  g	  vid	  avdunstning	  från	  den	  våta	  ytan	  under	  skede	  1	  ges	  av	  

g	  =	  β	  •	  (vs(Ts)	  –	  v)	   (kg/m2s)	   	   	   	   (ekv	  5.1)	  

där	  
β	  -‐	  ångövergångskoefficient	  (m/s)	  
vs	  –	  mättnadsånghalt	  i	  ytan	  vid	  yttemperaturen	  Ts	  (kg/m3)	  
v	  –	  ånghalt	  i	  omgivande	  luft	  (kg/m3)	  

Ångövergångskoefficienten	  är	  beroende	  av	  lufthastigheten	  vid	  ytan,	  se	  figur	  5.3.	  

	  

Skede	  2	  –	  Uttorkningshastigheten	  bestäms	  av	  fukttransporten	  i	  materialet	  fram	  till	  ytan.	  
Till	  en	  början	  sker	  transporten	  både	  genom	  kapillär-‐	  och	  ångtransport	  för	  att	  senare	  helt	  
övergå	  till	  ångtransport.	  Fuktjämvikt	  med	  omgivande	  klimat	  eftersträvas	  i	  ytan	  och	  
fukthalten	  i	  ytan	  närmar	  sig	  jämviktsfukthalten,	  se	  figur	  5.4.	  Uttorkningshastigheten	  i	  
det	  här	  skedet	  sker	  betydligt	  långsammare	  och	  faktorer	  som	  på	  verkar	  är	  
konstruktionens	  dimension,	  materialegenskaper,	  fukttillstånd	  och	  diffusionstransporten	  
i	  materialet.	  För	  att	  öka	  uttorkningshastigheten	  krävs	  

• Låg	  ånghalt	  i	  omgivande	  luft	  
• Hög	  temperatur	  hos	  materialet	  (Petersson, 2004)	  

Figur	  5.2:	  Uttorkning	  genom	  avdunstning	  från	  våt	  yta.	  

(Sandin, 1997)	  
	  
	  

Figur	  5.3:	  Samband	  mellan	  ångövergångskoefficienten,	  β	  
och	  vindhastigheten.	  

(Sandin, 1997)	  
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Uttorkningshastigheten	  g	  vid	  avdunstning	  inuti	  ett	  material	  under	  skede	  2	  ges	  av	  

	  
(kg/m2s)	   	   	   (ekv	  5.2)	  

där	  
δv	  	  -‐	  ånggenomsläpplighetskoefficient	  (m2/s)	  
vs	  –	  mättnadsånghalt	  i	  materialet	  (kg/m3)	  
v	  –	  ånghalt	  i	  omgivande	  luft	  (kg/m3)	  
d	  –	  skikt	  som	  är	  ”torrt”	  (m)	  
Z	  –	  ånggemomgångsmotstånd	  (s/m)	  (Sandin, 1997)	  

	  

5.2. 	  Torkmetoder	  
Som	  besktrivits	  ovan	  torkar	  material	  ut	  genom	  att	  fukten	  avdunstar	  från	  materialet	  till	  
omgivande	  luft	  där	  den	  tas	  upp	  som	  vattenånga.	  Vid	  uttorkning	  under	  det	  första	  skedet	  
kan	  luften	  snabbt	  bli	  fuktmättad	  och	  det	  är	  därför	  viktigt	  att	  den	  fuktiga	  luften	  ventileras	  
bort	  med	  erforderlig	  luftväxling	  och	  ersätts	  med	  ny	  torr	  luft.	  Under	  det	  andra	  skedet	  
sker	  avgivningen	  av	  fukt	  betydligt	  långsammare	  och	  det	  behövs	  därför	  inte	  en	  lika	  stor	  
luftväxling	  som	  under	  det	  första	  skedet.	  För	  att	  avdunstningen	  från	  materialytan	  ska	  ske	  
krävs	  även	  energi	  i	  form	  av	  värme.	  Detta	  innebär	  att	  värme	  måste	  tillföras	  luften	  och	  
konstruktionen	  under	  torkningen.	  Metoder	  för	  att	  se	  till	  att	  erforderlig	  torkning	  uppnås	  
är	  genom	  att	  

• tillföra	  uppvärmd	  luft	  och	  ventilera	  
• tillföra	  uppvärmd	  luft	  och	  använda	  avfuktare	  (Petersson, 2004)	  

Under	  vår	  och	  sommar	  är	  utomhusluften	  ganska	  varm	  och	  har	  hög	  RF.	  Byggfukten	  kan	  
därför	  tas	  upp	  av	  luften	  utan	  särskild	  uppvärmning.	  Under	  vintern	  är	  dock	  
utomhusluftens	  temperatur	  och	  ånghalt	  låg	  och	  det	  krävs	  därför	  uppvärmning	  av	  luften	  
för	  att	  luften	  ska	  få	  förmåga	  till	  fuktupptagning.	  Båda	  fallen	  förutsätter	  att	  den	  
nedfuktade	  luften	  ventileras	  bort	  samt	  att	  de	  byggfuktiga	  materialen	  värms	  upp	  
(Petersson, 2004).	  

	  

Figur	  5.4:	  Uttorkning	  genom	  avdunstning	  från	  en	  fuktfront	  
inuti	  materialet.	  

(Sandin, 1997)	  
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5.3. 	  Förhindrad	  uttorkning	  
Byggfukten	  skall	  alltid	  ges	  möjlighet	  att	  torka	  ut	  ur	  konstruktionen	  innan	  ytskikt	  
appliceras	  på	  konstruktionen	  och	  förhindrar	  fortsatt	  uttorkning.	  Den	  förhindrade	  
uttorkningen	  kan	  leda	  till	  att	  skador	  uppstår	  på	  materialen.	  Eftersom	  att	  uttorkningen	  
kan	  ta	  uppemot	  flera	  år	  finns	  det	  aldrig	  tid	  att	  vänta	  på	  att	  jämvikt	  ska	  uppnås	  i	  
materialet.	  Istället	  anges	  kritiska	  nivåer	  på	  RF	  för	  olika	  ytskikt	  (Petersson, 2004).	  I	  
HusAMA	  98	  anges	  följande	  högsta	  tillåtna	  RF	  i	  underlaget	  vid	  applicering	  av	  ytskikt:	  

60%	   Trägolv	  utan	  underliggande	  fuktskydd	  
85%	   Plastmatta,	  Gummimatta	  
90%	   Linoleummatta	  
95%	   Trägolv	  med	  underliggande	  fuktskydd	  

När	  en	  platta	  eller	  vägg	  av	  betong	  torkar	  ut	  sker	  uttorkningen	  först	  vid	  ytan	  medan	  höga	  
fukthalter	  fortfarande	  råder	  i	  konstruktionens	  inre,	  se	  kurva	  b	  i	  figur	  5.5	  och	  figur	  5.6.	  
När	  en	  tät	  beläggning	  därefter	  appliceras	  på	  ytan	  förhindras	  fortsatt	  uttorkning	  och	  det	  
sker	  en	  omfördelning	  och	  utjämning	  av	  fukten,	  se	  kurva	  c	  i	  figur	  5.5	  och	  figur	  5.6.	  För	  att	  
uppskatta	  det	  RF	  som	  kommer	  att	  uppstå	  under	  ytskiktet	  mäts	  RF	  på	  det	  så	  kallade	  
ekvivalenta	  djupet.	  Det	  ekvivalenta	  djupet	  inträffar	  då	  kurva	  b	  och	  c	  skär	  varandra,	  20%	  
av	  höjden	  H	  för	  dubbelsidig	  uttorkning	  och	  40%	  av	  H	  för	  enkelsidig	  uttorkning.	  
Eventuell	  höjd	  av	  avjämningsmassa	  ska	  inte	  räknas	  till	  höjden	  H	  (RBK, 2010).	  

	  

	  

Figur	  5.5:	  Dubbelsidig	  uttorkning	  

a) fuktprofil	  innan	  uttorkning	  
b) fuktprofil	  under	  uttorkning	  
c) fuktprofil	  efter	  applicering	  av	  ytskikt	  och	  

omfördelning	  av	  fukt	  under	  ytskiktet	  

(RBK, 2010)	  
	  

Figur	  5.6:	  Enkelsidig	  uttorkning	  

a) fuktprofil	  innan	  uttorkning	  
b) fuktprofil	  under	  uttorkning	  
c) fuktprofil	  efter	  applicering	  av	  ytskikt	  och	  

omfördelning	  av	  fukt	  under	  ytskiktet	  

(RBK, 2010)	  
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6. Metoder	  för	  fuktberäkning	  
	  

Vid	  beräkningar	  av	  fukttransport	  kan	  man	  antingen	  behandla	  flödena	  som	  en-‐	  eller	  
tvådimensionella.	  Endimensionella	  flöden	  gäller	  för	  plana	  konstruktioner	  så	  som	  plattor	  
och	  tvådimensionella	  flöden	  gäller	  för	  pelare	  eller	  kanter	  på	  plana	  konstruktioner,	  se	  
figur	  6.1.	  

	  

Flödena	  kan	  även	  beräknas	  som	  stationära	  eller	  icke	  stationära	  flöden.	  Vid	  stationära	  
flöden	  är	  flödet	  konstant	  i	  tiden	  och	  vid	  icke	  stationära	  flöden	  varierar	  flödena	  med	  
tiden.	  Uttorkning	  av	  byggfukt	  är	  ett	  exempel	  på	  ett	  icke	  stationärt	  flöde.	  Ett	  stationärt	  
flöde	  uppstår	  först	  när	  konstruktionsdelen	  kommer	  i	  jämvikt	  med	  sin	  omgivning,	  dvs	  
lika	  stor	  mängd	  fukt	  tillförs	  och	  avges,	  se	  figur	  6.2.	  

	  	  

För	  att	  fuktberäkningarna	  ska	  spegla	  verkligheten	  och	  ge	  ett	  så	  rätt	  värde	  som	  möjligt	  
vid	  beräkning	  av	  uttorkning	  av	  betong	  krävs	  det	  alltså	  att	  beräkningarna	  utförs	  med	  icke	  
stationära	  flöden.	  För	  att	  kunna	  lösa	  en	  sådan	  beräkning	  med	  varierande	  variabler	  är	  
det	  bästa	  sättet	  att	  använda	  en	  numerisk	  lösningsmetod,	  vilket	  i	  regel	  kräver	  datorhjälp	  
på	  grund	  av	  den	  stora	  beräkningsvolymen	  som	  genereras(Nevander & Elmarsson, 1994).	  	  

Det	  finns	  även	  omfattande	  studier	  av	  erforderliga	  uttorkningstider	  genomförda	  vid	  
avdelningen	  Byggnadsmaterial	  vid	  Lunds	  Tekniska	  Högskola.	  Studien	  har	  resulterat	  i	  
flertalet	  typfall	  för	  flera	  olika	  vct	  och	  varierande	  miljö	  för	  uttorkningen.	  Typfallen	  finns	  
bland	  annat	  presenterade	  i	  skriften	  Uttorkning	  av	  byggfukt	  i	  Betong	  –	  Torktider	  och	  
fuktmätning	  av	  Göran	  Hedenblad	  i	  serien	  Fuktsäkert	  byggande.	  

	  

Figur	  6.1:	  En-‐	  och	  tvådimensionellt	  flöde.	  

(Nevander & Elmarsson, 1994)	  
	  
	  

Figur	  6.2:	  Fuktflödets	  variation	  med	  tiden	  

a) Uttorkning	  utåt	  och	  inåt	  med	  stor	  
intensitet	  

b) Uttorkning	  utåt	  och	  inåt	  med	  
avtagande	  intensitet	  

c) Stationärt	  flöde	  –	  balans	  mellan	  
tillförd	  och	  avgiven	  fukt	  

(Nevander & Elmarsson, 1994)	  
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6.1. Datorprogram	  
För	  betongkonstruktioner	  har	  betongens	  förmåga	  till	  kemisk	  bindning	  av	  fukt	  stor	  
betydelse	  för	  fukttillståndet	  i	  materialet	  under	  betongens	  första	  månader.	  För	  att	  få	  en	  
korrekt	  prognos	  av	  uttorkningsförloppet	  genom	  datorsimuleringar	  krävs	  således	  ett	  
program	  som	  både	  tar	  hänsyn	  till	  uttorkning	  på	  grund	  av	  fukttransport	  och	  
temperaturvariationer	  samt	  beaktar	  den	  kemiska	  bindningen	  av	  fukten	  (Lindvall, 2010).	  

	  

6.1.1. TorkaS	  
TorkaS	  är	  ett	  program	  för	  att	  bedöma	  uttorkningstider	  hos	  nygjutna	  
betongkonstruktioner.	  Hänsyn	  tas	  till	  konstruktionens	  utformning,	  betongens	  kvalitet,	  
torkklimatet,	  omgivningens	  klimat	  samt	  avgörande	  punkter	  i	  projektets	  tidplan.	  Den	  
senaste	  versionen	  TorkaS	  3.1	  gäller	  för	  Byggcement.	  Beräkningarna	  i	  programmet	  
bygger	  på	  etablerade	  teorier	  samt	  ett	  stort	  antal	  försök	  som	  gjorts	  vid	  FuktCentrum,	  
avdelning	  Byggnadsmaterial	  vid	  LTH	  (Fuktcentrum, 2011).	  

 

6.1.2. WUFI	  
WUFI	  är	  ett	  simuleringsverktyg	  för	  att	  göra	  samtidiga	  fukt-‐	  och	  värmeanalyser	  av	  en	  
byggnads	  klimatskal	  över	  tiden.	  Programmet	  finns	  både	  för	  beräkningar	  i	  en	  och	  två	  
dimensioner.	  Beräkningsprojektets	  parametrar	  kan	  enkelt	  läggas	  in	  i	  programmet	  och	  
varieras	  för	  att	  göra	  numeriska	  analyser.	  Resultaten	  visas	  pedagogiskt	  med	  grafik	  samt	  
korta	  videoklipp.	  

Vid	  beräkning	  av	  värmetransport	  beaktar	  WUFI:	  

• värmeledning	  	  
• värmeflöde	  genom	  fuktrörelse	  med	  fasövergång	  
• kortvågig	  solstrålning	  
• långvågig	  strålning	  nattetid	  kylning	  
• Konvektiv	  värmetransport	  genom	  luftflöden	  har	  åsidosatts	  eftersom	  att	  det	  oftast	  

är	  svårt	  att	  kvantifiera	  och	  sällan	  endimensionella	  

Vid	  beräkning	  av	  ångtransport	  beaktar	  WUFI	  ångdiffusion	  och	  vätskediffusion.	  Dock	  har	  
konvektiv	  ångtransport	  med	  luftflöden	  inte	  beaktats.	  

Vid	  beräkningar	  av	  transport	  i	  vätskefas	  har	  man	  beaktat	  kapillärsugning	  och	  
ytdiffusion.	  Man	  har	  inte	  beaktat	  inverkan	  av	  flöde	  genom	  gravitation	  och	  
tryckskillnader	  samt	  elektrokinetiska	  och	  osmotiska	  effekter.	  
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7. Fuktens	  inverkan	  på	  energibehovet	  
	  

Fukt	  i	  konstruktionsdelar	  leder	  till	  ökat	  energibehov	  genom	  

• Ökad	  värmeledningsförmåga	  jämfört	  med	  torrt	  material	  
• Fasomvandlingar	  inom	  konstruktionen	  leder	  till	  energitransport	  
• Uttorkning	  kräver	  energi	  (Nevander & Elmarsson, 1994)	  

Värmeledningsförmågan	  ökar	  då	  materialet	  är	  fuktigt	  eftersom	  att	  luften	  i	  porsystemet	  
ersätts	  med	  vatten	  som	  har	  en	  värmeledningsförmåga,	  λ-‐värde,	  på	  0,6	  W/mK.	  Om	  
vattnet	  fryser	  till	  is	  ökar	  λ-‐värdet	  ytterligare	  till	  2,3	  W/mK	  (Nevander & Elmarsson, 
1994).	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  luftens	  λ-‐värde	  på	  0,026W/mK,	  materialets	  
isoleringsförmåga	  blir	  således	  drastiskt	  försämrat	  då	  det	  innehåller	  fukt.	  
Värmeledningsförmågan	  ökar	  även	  genom	  att	  det	  kan	  uppstå	  avdunstning	  och	  
kondensation	  i	  porerna.	  Det	  går	  till	  så	  att	  vattnet	  förångas	  på	  porens	  varma	  sida	  och	  
sedan	  kondenserar	  på	  porens	  kalla	  sida	  varvid	  ångbildningsvärmen	  avgår.	  
Kondensvattnet	  sugs	  därefter	  tillbaka	  kapillärt	  till	  porens	  varma	  sida.	  Detta	  kretslopp	  
får	  större	  effekt	  ju	  högre	  ånghalten	  i	  porerna	  är	  och	  ju	  större	  vattenhalt	  i	  
kapillärporerna.	  Vid	  höga	  fukthalter	  har	  även	  temperaturen	  en	  ökande	  förmåga	  på	  
värmeledningsförmågan	  eftersom	  att	  ånghalten	  beror	  av	  temperaturen	  (Burström, 2007).	  

I	  samband	  med	  vattens	  fasomvandlingar	  avges	  eller	  upptas	  energi.	  Omvandlingen	  is-‐
vätska-‐ånga	  kräver	  energi	  medan	  omvandlingen	  ånga-‐vätska-‐is	  avger	  energi.	  Störst	  
mängd	  energi	  krävs	  vid	  omvandlingen	  vätska-‐ånga.	  Fasomvandlingar	  inom	  
konstruktionen	  kan	  ske	  antingen	  genom	  att	  fukt	  är	  instängd	  mellan	  två	  täta	  skikt	  eller	  
att	  fuktig	  inneluft	  kondenserar	  inuti	  konstruktionen.	  Det	  första	  fallet	  förutsätter	  att	  de	  
ingående	  materialen	  har	  stor	  ånggenomsläpplighet,	  till	  exempel	  mineralull,	  lättklinker	  
och	  träull.	  För	  material	  med	  lägre	  ånggenomsläpplighet,	  till	  exempel	  cellplast	  och	  
lättbetong,	  blir	  effekten	  därmed	  försumbar.	  För	  det	  senare	  fallet	  frigörs	  energi	  när	  
inneluften	  kondenserar	  inuti	  konstruktionen.	  Denna	  energi	  binds	  sedan	  när	  kondensen	  
torkar	  ut.	  Detta	  gör	  att	  den	  totala	  energitransporten	  blir	  liten	  och	  det	  därmed	  inte	  blir	  
något	  anmärkningsvärt	  extra	  energibehov.	  Däremot	  kan	  uppfuktningen	  av	  materialet	  ha	  
en	  inverkan	  på	  dess	  λ-‐värde	  beskrivet	  enligt	  ovan	  (Nevander & Elmarsson, 1994).	  

För	  att	  avdunsta	  fukt	  i	  konstruktionsdelar	  åtgår	  värmeenergi.	  Under	  de	  första	  åren	  kan	  
uttorkningen	  utgöra	  en	  väsentlig	  del	  utav	  uppvärmningsenergin	  för	  byggnaden.	  Men	  för	  
de	  yttre	  delarna	  av	  konstruktionen	  tas	  även	  energi	  från	  uteluften	  och	  solstrålning	  
(Nevander & Elmarsson, 1994).	  
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8. Metoder	  för	  energiberäkning	  
	  

8.1. Fuktens	  inverkan	  på	  värmeledningsförmågan	  
Materials	  värmeledningsförmåga	  anges	  vanligen	  av	  materialtillverkarna	  för	  relativa	  
fuktigheter	  på	  50%.	  För	  att	  korrigera	  för	  att	  ett	  materials	  värmeledningsförmåga	  ökar	  
då	  det	  är	  fuktigt	  finns	  det	  korrigeringstermer	  till	  tillverkarens	  deklarerade	  värde.	  
Standarden	  ISO	  10456:2007	  reglerar	  hur	  värmeledningsförmågan	  ska	  korrigeras	  och	  
vilka	  korrigeringstermer	  som	  ska	  användas.	  Enligt	  standarden	  ska	  det	  korrigerade	  
värdet	  på	  värmeledningsförmågan	  λ2	  beräknas	  enligt	  nedanstående	  ekvation	  8.1:	  

λ2	  =	  λ1	  •	  Fm	  	   	   	   	   	   	   (ekv	  8.1)	  

där	  λ1	  är	  förhållandet	  vid	  det	  deklarerade	  värdet	  och	  Fm	  är	  korrektionsfaktorn	  för	  
fuktinnehåll.	  

Korrektionsfaktorn	  Fm	  kan	  beräknas	  genom	  massan	  av	  fuktinnehållet	  eller	  genom	  
volymen	  av	  fuktinnehållet.	  Ekvationerna	  blir	  enligt	  ekvation	  8.2	  och	  ekvation	  8.3.	  

Fm	  =	  efu(u2	  	  -‐	  u1)	   	   	   	   	   (ekv	  8.2)	  

respektive	  

Fm	  =	  efψ(ψ2	  	  -‐	  ψ1)	  	   	   	   	   	   (ekv	  8.3)	  

där	  
u1	  –	  fuktinnehåll	  (massa/massa)	  för	  förhållande	  1	  
u2	  –	  fuktinnehåll	  (massa/massa)	  för	  förhållande	  2	  
ψ1	  –	  fuktinnehåll	  (volym/volym)	  för	  förhållande	  1	  
ψ2	  –	  fuktinnehåll	  (volym/volym)	  för	  förhållande	  2	  

Faktorerna	  fu	  och	  fψ	  finns	  tabellerade	  för	  olika	  material	  i	  standarden.	  

	  

8.2. Fasomvandlingen	  vätska-‐ånga	  
Uttorkning	  av	  fukt	  sker	  som	  nämnts	  tidigare	  genom	  avdunstning	  direkt	  från	  materialets	  
våta	  yta	  eller	  från	  en	  fuktfront	  inne	  i	  materialet	  då	  materialytan	  är	  torr.	  	  Avdunstning	  
innebär	  att	  vätska	  övergår	  till	  gasform	  vid	  en	  lägre	  temperatur	  är	  kokpunkten.	  
Dunstningen	  är	  en	  spontan	  endoterm	  reaktion,	  det	  vill	  säga	  den	  kräver	  energi	  för	  att	  
ske.	  Anledningen	  till	  att	  energi	  krävs	  för	  aggregationsövergången	  är	  för	  att	  bryta	  de	  
kemiska	  bindningar	  som	  finns	  inom	  och	  mellan	  molekyler.	  Hur	  mycket	  energi	  som	  krävs	  
beror	  på	  bindningstypen	  (Borén m fl, 2011).	  Som	  diskuterats	  tidigare	  kan	  vatten	  binda	  
både	  kemiskt	  eller	  fysikaliskt	  till	  materialet	  men	  vattenmolekylerna	  binder	  även	  till	  
varandra	  i	  fastfas	  och	  vätskefas.	  De	  bindningar	  som	  binder	  vattnet	  kemiskt	  är	  de	  starka	  
bindningarna	  (angivna	  i	  avtagande	  styrka)	  jonbindning,	  kovalent	  bindning	  och	  
vätebindning.	  Generellt	  är	  dessa	  bindningar	  så	  starka	  att	  det	  utgör	  en	  del	  av	  materialets	  
struktur	  och	  vatten	  som	  är	  bundet	  genom	  dessa	  bindningar	  räknas	  som	  icke	  
förångningsbart	  vatten.	  Det	  fysikaliskt	  bundna	  vattnet	  är	  däremot	  svagare	  bundet	  och	  
brukar	  räknas	  som	  förångningsbart	  vatten.	  Till	  fysikaliskt	  bundet	  vatten	  räknas	  vatten	  
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bundet	  genom	  adsorption	  och	  kapillärkondensation.	  Vid	  adsorption	  binds	  
vattenmolekylen	  till	  det	  fasta	  materialet	  genom	  van	  der	  Waalsbindning	  som	  är	  den	  
svagaste	  bindningstypen.	  Kapillärkondensation	  uppstår	  då	  flera	  lager	  vattenmolekyler	  
adsorberats	  på	  materialytan	  och	  relativa	  fuktigheten	  ökar	  så	  att	  det	  uppstår	  fria	  krökta	  
vätskeytor	  i	  porerna	  som	  i	  sin	  tur	  attraherar	  vattenmolekyler	  att	  kondensera	  på	  
vattenytan,	  så	  kallad	  kapillärkondensation	  (Ahlgren, 1972).	  Attraktionskraften	  mellan	  
vattenmolekyler	  utgörs	  av	  vätebindningar	  som	  binder	  vattenmolekyler	  till	  vätskefasen	  
och	  förhindrar	  att	  de	  lämnar	  den	  (Borén m fl, 2011).	  

Vart	  kommer	  då	  den	  energi	  som	  krävs	  ifrån?	  Den	  energi	  som	  krävs	  för	  avdunstningen	  
tas	  upp	  av	  vattnet	  från	  omgivningen	  i	  form	  av	  värmeenergi.	  Det	  avdunstade	  vattnet	  får	  
på	  så	  sätt	  ett	  högre	  energiinnehåll	  medan	  omgivningen	  får	  ett	  minskat	  energiinnehåll	  
vilket	  leder	  till	  att	  omgivningen	  kyls	  av	  (Borén m fl, 2011).	  För	  att	  avdunsta	  en	  vätska	  
krävs	  en	  viss	  energimängd	  kallad	  ångbildningsvärme	  eller	  ångbildningsentalpi,	  he.	  
Ångbildningsvärmen	  är	  den	  energi	  som	  behövs	  för	  att	  förånga	  1	  kg	  av	  vätskan	  enligt	  
ekvationen	  nedan	  

Q	  =	  m	  •	  he	  (kJ)	   	   	   	   	   (ekv	  8.4)	  

där	  m	  –	  massa	  (kg),	  he	  –	  ångbildningsvärme	  (kJ/kg)	  

Ångbilningsvärmen	  är	  temperaturberoende	  enligt	  tabell	  8.1	  nedan.	  

Temp	  (°C)	   Ångbindningsvärme	  (kJ/kg)	  
0	   2500,6	  
20	   2453,7	  
100	   2256,7	  
Tabell	  8.1:	  Ångbilningsvärmens	  temperaturberoende	  (Mundt & Malmström, 2008)	  

Genom	  att	  utnyttja	  att	  1	  kWh	  =	  3,6	  MJ	  kan	  ekvationen	  istället	  skrivas	  enligt	  följande	  

	   (kWh)	   	   	   	   (ekv	  8.5)	  
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9. Objektet	  –	  Blå	  Jungfrun	  
	  

	  

Objektet	  som	  ska	  studeras	  är	  Svenska	  Bostäders	  nybyggda	  bostadskvarter	  Blå	  Jungfrun	  
som	  byggts	  enligt	  passivhusteknik.	  Blå	  Jungfrun	  består	  av	  fyra	  lamellhus	  med	  totalt	  97	  
hyreslägenheter.	  Ett	  av	  husen	  har	  5	  våningar	  medan	  de	  övriga	  tre	  har	  6	  våningar.	  De	  
fyra	  husen	  har	  samma	  yttre	  formgivning	  men	  lägenheternas	  storlek	  och	  
sammansättningen	  varierar	  mellan	  husen.	  Byggstarten	  skedde	  under	  2008	  och	  de	  första	  
två	  husen	  var	  färdiga	  för	  inflyttning	  maj-‐juli	  2010	  och	  de	  sista	  två	  husen	  var	  färdiga	  för	  
inflyttning	  september-‐november	  2010.	  Totalentreprenör	  för	  bygget	  var	  Skanska	  Sverige	  
AB.	  

	  

9.1. Byggnadsbeskrivning	  Blå	  Jungfrun	  
Alla	  uppgifter	  om	  byggnadens	  tekniska	  utformning	  har	  hämtats	  från	  fastighetens	  
fuktskyddsdokumentation,	  genom	  att	  studera	  ritningar	  för	  projektet	  och	  från	  Karin	  
Ståhl,	  projektledare	  på	  Svenska	  Bostäder.	  

Grundläggning:	  

Grundläggningsmetoden	  är	  platta	  på	  mark	  för	  hus	  1,	  2	  och	  4.	  Plattan	  är	  150	  mm	  tjock	  
med	  300	  mm	  underliggande	  EPS	  på	  150	  mm	  dränerande	  och	  kapillärbrytande	  skikt.	  
Under	  kantförstyvningar	  och	  hissgropar	  består	  isoleringen	  av	  100	  mm	  XPS.	  

Hus	  3	  är	  delvis	  grundlagt	  men	  platta	  på	  mark	  enligt	  ovan	  och	  delvis	  som	  fribärande	  
platta	  på	  pålar.	  Plattjockleken	  är	  i	  det	  senare	  fallet	  200mm.	  

Ytterväggar:	  

Ytterväggarna	  är	  uppbyggda	  med	  VST-‐system	  med	  platsgjuten	  betong	  mellan	  två	  24mm	  
fibercementskivor.	  Väggarna	  har	  en	  total	  tjocklek	  av	  200	  mm	  respektive	  250	  mm	  vid	  

Figur	  9.1:	  Fasad	  Blå	  Jungfrun	  

(VST Nordic, 2010)	  
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högre	  ljudkrav.	  Utanpå	  fibercementskivan	  har	  250	  mm	  EPS	  klistras/fäst	  mekaniskt	  på	  
fibercementskivan	  och	  fasadmaterialet	  utgörs	  av	  10	  mm	  tunnputs.	  

VST-‐vägg	  under	  marknivå	  har	  utförts	  med	  ett	  vattentätande	  membran	  av	  kallasfalt	  och	  
bitumenmatta.	  250	  mm	  EPS	  har	  därefter	  monterats	  på	  membranet	  och	  slutligen	  100mm	  
isodränskiva.	  

Ovanför	  vindsbjälklaget	  består	  ytterväggarna	  av	  en	  träregelstomme	  med	  250	  mm	  
utanpåliggande	  EPS	  och	  10	  mm	  tunnputs.	  

Bjälklag:	  

Alla	  mellanbjälklag	  består	  av	  50	  mm	  plattbärlag	  med	  200	  mm	  pågjutning	  och	  10	  mm	  
avjämningsmassa.	  Golvbeläggningar	  i	  lägenheterna	  är	  plastmatta	  i	  badrum	  och	  parkett	  
med	  underliggande	  fuktspärr	  i	  övriga	  utrymmen.	  I	  trapphusen	  är	  golvbeläggningen	  
klinker.	  Beläggningen	  i	  tvättstugor	  utgörs	  av	  klinker	  med	  tätskikt	  och	  i	  fläktrummen	  av	  
plastmatta	  under	  aggregaten.	  

Innerväggar:	  

Bärande	  och	  lägenhetsskiljande	  väggar	  utgörs	  av	  VST-‐vägg.	  Övriga	  innerväggar	  utgörs	  
av	  stålregelstomme	  med	  gipsbeklädnad.	  

Yttertak:	  

Yttertaket	  utgörs	  av	  uppstolpat	  pulpettak	  av	  trä.	  Taket	  är	  utfört	  antingen	  som	  varmt	  tak	  
eller	  kallt	  tak	  beroende	  på	  användningsområdet	  för	  utrymmet	  under	  taket.	  I	  
vindsutrymmen	  som	  skall	  beträdas	  har	  taket	  utformats	  som	  varma	  tak	  med	  minst	  
395mm	  lösullsisolering.	  I	  utrymmen	  som	  ej	  ska	  beträdas	  har	  taket	  utformats	  som	  ett	  
kallt	  tak	  med	  500	  mm	  lösullsisolering	  på	  vindsbjälklaget.	  

	  

9.2. VST-stomme	  
Som	  nämnts	  under	  byggnadsbeskrivningen	  ovan	  är	  husens	  stomme	  uppbyggd	  av	  en	  så	  
kallad	  VST-‐stomme.	  Systemet	  består	  av	  prefabricerade	  kvarsittande	  väggformelement	  
av	  24	  mm	  cementbundna	  träfiberskivor	  hoppsatta	  med	  patenterade	  formlås.	  Elementen	  
levereras	  färdigarmerade	  till	  byggarbetsplatsen	  där	  de	  monteras	  samman	  (VST Nordic, 
2010).	  
	  
Innehåll	  i	  skivor,	  viktprocentuell	  fördelning:	  
Cement	  ca	  55-‐60%	  
Träspån	  ca	  30-‐40%	  
Aluminumsulfat	  (Al2SO4)<	  2%	  
Vattenglas	  (NaSiO2)<2%	  (VST Nordic, 2010)	  

Väggelementen	  gjuts	  med	  självkompakterande	  betong	  i	  två	  etapper	  och	  gjuts	  slutligen	  
samman	  med	  plattbärlaget	  i	  samband	  med	  bjälklagsgjutningen.	  Formelementen	  har	  
mycket	  god	  ytjämnhet	  och	  minimala	  fogsprång	  vilket	  medför	  att	  utvändig	  isolering	  kan	  
fästas	  mekaniskt	  eller	  genom	  limning	  direkt	  på	  elementet	  utan	  förarbete	  av	  ytan.	  Även	  
på	  innerytan	  kan	  ytskikt	  appliceras	  med	  endast	  små	  förberedelser	  (VST Nordic, 2010).	  
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Byggmetoden	  leder	  till	  att	  det	  inte	  blir	  några	  otäta	  skarvar	  mellan	  elementen	  vilket	  
resulterar	  i	  mycket	  låga	  luftläckage.	  Extra	  hänsyn	  måste	  dock	  tas	  till	  tätning	  av	  fönster	  
och	  dörrar.	  Tätheten	  tillsammans	  med	  konstruktionens	  stora	  massa	  och	  goda	  isolering	  
medför	  att	  väggen	  är	  mycket	  energieffektiv.	  Konstruktionen	  innebär	  även	  en	  fuktsäker	  
konstruktion	  då	  aluminumsulfatet	  och	  alkalit	  i	  cementen	  förhindrar	  mögelpåväxt	  på	  
formelementen.	  Då	  cementen	  karbonatiseras	  sänks	  halten	  alkali	  men	  även	  RF	  sänkts	  
vilket	  förhindrar	  förutsättningen	  för	  mögelpåväxt	  (VST Nordic, 2010).	  

	  

9.3. Betongkvaliteter	  
I	  tabell	  9.1	  nedan	  visas	  de	  betongkvaliteter	  som	  använts	  i	  projektet.	  Uppgifterna	  
kommer	  från	  VST	  och	  gäller	  för	  väggar,	  plattbärlag	  och	  mellanbjälklag.	  För	  grundplattan	  
finns	  ingen	  säker	  källa	  för	  värdena	  men	  efter	  att	  ha	  studerat	  fakturor	  för	  betongen	  
bedöms	  kvaliteterna	  vara	  samma	  som	  för	  mellanbjälklagen.	  Både	  i	  grundplattan	  och	  i	  
mellanbjälklaget	  gjuts	  badrummen	  med	  en	  bättre	  kvalitet	  än	  övriga	  utrymmen.	  	  	  

Byggnadsdel	   Kvalitet	   vct	  
Grund	   C32/40	  skb	   0,55	  
Vägg	   C32/40	  skb	   0,55	  
Bjälklag	   C32/40	  skb	   0,55	  
Badrum	   C32/55	   0,4	  
Tabell	  9.1:	  Använda	  betongkvaliteter	  i	  Blå	  Jungfrun.	  

	  

9.4. Konstruktionens	  möjlighet	  till	  uttorkning	  
Grundplattans	  uttorkning	  begränsas	  nedåt	  av	  cellplastisoleringen	  som	  har	  ett	  högt	  
ånggenomgångsmotstånd	  och	  uttorkningen	  sker	  därför	  enkelsidigt.	  När	  ytskikt	  
appliceras	  på	  grundplattan	  förhindras	  fortsatt	  uttorkning	  av	  betongen	  uppåt.	  
Kvarvarnade	  fukt	  i	  betongen	  blir	  därmed	  instängd	  mellan	  cellplasten	  och	  ytskiktet	  med	  
mycket	  små	  möjligheter	  till	  uttorkning.	  

Ytterväggarna	  av	  VST-‐systemet	  kan	  torka	  ut	  genom	  dubbelsidig	  uttorkning	  tills	  det	  att	  
cellplastisoleringen	  fästs	  på	  den	  yttre	  ytan.	  Fortsatt	  torkning	  sker	  därefter	  genom	  
enkelsidig	  uttorkning.	  Enligt	  VST	  påverkar/förhindrar	  fibercementskivorna	  inte	  
betongens	  uttorkning	  (Gustafsson, 2012).	  

Mellanbjälklag	  i	  form	  av	  plattbärlag	  är	  ett	  specialfall	  av	  dubbelsidig	  uttorkning.	  Om	  
plattbärlaget	  har	  ett	  lägre	  vct	  än	  pågjutningen	  är	  plattbärlagets	  betong	  tätare	  och	  kan	  
därmed	  förhindra	  uttorkningen	  av	  pågjutningen.	  Om	  så	  är	  fallet	  brukar	  man	  använda	  
0,25*H	  som	  ekvivalent	  djup	  där	  H	  är	  totala	  höjden	  av	  plattbärlaget	  och	  pågjutningen	  
(RBK, 2010).	  

	  

9.5. Skanskas	  uppskattning	  av	  uttorkning	  av	  betong	  i	  Blå	  Jungfrun	  
Beräkningarna	  av	  den	  energimängd	  som	  behövs	  för	  uttorkning	  av	  byggfukten	  i	  Blå	  
Jungfrun	  baseras	  på	  några	  grundläggande	  antaganden	  av	  Skanskas	  Forskningsdirektör	  
Kyösti	  Tuutti	  som	  är	  betong-‐	  och	  fuktexpert.	  Han	  har	  uppskattat	  att	  vattenmängden	  i	  
betongen	  är	  100	  kg	  H2O/m3	  betong	  samt	  att	  40%	  av	  byggfukten	  torkas	  ut	  under	  
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byggtiden,	  50%	  under	  driftår	  1	  och	  10%	  under	  driftår	  2.	  För	  enkelhetens	  skull	  antogs	  
det	  att	  alla	  uttorkning	  av	  byggfukten	  sker	  på	  bekostnad	  av	  ett	  ökat	  behov	  av	  köp	  energi.	  
Inverkan	  av	  solenergins	  uttorkande	  verkan	  bortsågs	  således.	  	  

Genom	  att	  använda	  vattnets	  ångbildningsvärme	  2,26	  MJ/kg	  och	  att	  1	  kWh	  =	  3,6	  MJ	  
erhölls	  

	   	   	   	   (ekv	  9.1)	  

Betongmängderna	  i	  projektet	  uppskattades	  till:	  

Platta	  på	  mark	   400	  m3	  
Kantbalkar	  och	  voter	   200	  m3	  
Väggar	   	   1900	  m3	  
Bjälklag	   	   2200	  m3	  
Totalt	   	   4700	  m3	  

Det	  totala	  energibehovet	  blev	  således	  4700	  •	  63	  =	  296	  MWh	  och	  29	  kWh/m2	  fördelat	  på	  
den	  totala	  ytan.	  

Fördelat	  på	  byggtid,	  driftår	  1,	  2	  och	  3	  blir	  totalt	  förväntat	  köpt	  energibehov	  för	  
uttorkning	  enligt	  tabell	  9.2.	  (Nordström, 2008).	  

	   Förväntat	  köpt	  energibehov	  
(kWh/m2)	  

Byggtid	   11,6	  
Driftår	  1	   14,	  5	  
Driftår	  2	   2,9	  
Driftår	  3	   0	  
Tabell	  9.2:	  Förväntat	  köpt	  energibehov	  för	  betonguttorkning.	  
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10. Bedömning	  av	  fukttillståndet	  i	  Blå	  Jungfrun	  
	  

Bedömning	  av	  fukttillståndet	  i	  Blå	  Jungfrun	  har	  gjorts	  dels	  genom	  datorsimuleringar	  och	  
dels	  genom	  fuktmätningar.	  Nedan	  kommer	  det	  att	  redogöras	  för	  vilka	  simuleringar	  och	  
mätningar	  som	  gjorts,	  deras	  genomförande,	  resultat	  och	  eventuella	  felkällor.	  Slutligen	  
kommer	  en	  samlad	  bedömning	  av	  fukttillståndet	  att	  göras	  genom	  diskussion	  och	  
jämförelse	  mellan	  de	  olika	  simuleringarna	  och	  mätningarna.	  

För	  att	  kunna	  få	  jämförbara	  resultat	  från	  simuleringarna	  och	  mätningarna	  har	  
ambitionen	  varit	  att	  simulera	  och	  mäta	  de	  olika	  konstruktionsdelarna	  under	  samma	  
förhållanden.	  Tabell	  10.1	  visar	  de	  konstruktionsdelar	  och	  deras	  omgivande	  förhållanden	  
som	  eftersträvats	  att	  undersökas.	  

Konstruktionsdel	   Förhållande	  
	   Sida	  1	   Sida	  2	  
VST-‐yttervägg	   Uteklimat	  Syd	   Inneklimat	  
VST-‐yttervägg	   Uteklimat	  Norr	   Inneklimat	  
VST-‐innervägg	   Inneklimat	   Inneklimat	  
Grundplatta	   Markklimat	   Inneklimat	  
Bjälklag	   Inneklimat	   Inneklimat	  
Tabell	  10.1:	  De	  olika	  undersökta	  konstruktionsdelarna	  och	  deras	  omgivande	  förhållanden.	  

	  

10.1. Datorsimuleringar	  
Datorsimuleringar	  gjordes	  dels	  i	  TorkaS	  och	  dels	  i	  WUFI	  för	  att	  bedöma	  fuktillståndet	  i	  
Blå	  Jungfrun.	  En	  beskrivning	  av	  programmen	  har	  getts	  under	  kapitel	  6.	  

	  

10.1.1. TorkaS	  
TorkaS	  är	  ett	  betydligt	  enklare	  beräkningsprogram	  än	  WUFI	  med	  färre	  möjligheter	  till	  
indata	  och	  utdata.	  TorkaS	  har	  dock	  den	  fördelen	  gentemot	  WUFI	  att	  inte	  endast	  beakta	  
inverkan	  av	  fukttransport	  utan	  även	  den	  kemiska	  bindningen	  av	  fukt	  i	  betong.	  
Programmet	  har	  även	  den	  fördelen	  att	  det	  är	  enklare	  att	  använda	  och	  att	  inmatning	  av	  
indata	  och	  beräkningen	  går	  betydligt	  snabbare	  än	  WUFI.	  

Den	  senaste	  versionen	  TorkaS	  3.1	  har	  använts	  i	  detta	  arbete.	  
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10.1.1.1. Metod	  

	  

Figur	  10.1	  visar	  hur	  programmet	  ser	  ut	  när	  det	  öppnats.	  Inmatning	  av	  indata	  i	  TorkaS	  
måste	  göras	  under	  de	  två	  flikarna	  Förutsättningar	  samt	  Torkklimat.	  Indata	  kan	  även	  
anges	  under	  fliken	  Temp.	  påverkan	  men	  den	  är	  frivillig.	  

Nedan	  kommer	  det	  att	  redogöras	  för	  hur	  inmatning	  av	  data	  görs	  samt	  vilka	  värden	  som	  
valts.	  På	  grund	  av	  de	  begränsningar	  som	  finns	  i	  programmet	  angående	  
konstruktionsutformningen	  har	  endast	  grundplattan	  och	  bjälklaget	  kunnat	  simuleras	  
med	  korrekt	  utformning.	  VST-‐väggen	  har	  kunna	  simuleras	  genom	  att	  anta	  att	  den	  har	  
samma	  utformning	  som	  en	  platta	  på	  mark,	  därigenom	  har	  inverkan	  av	  
fibercementskivorna	  försummats.	  

	  

Förutsättningar	  

Under	  fliken	  förutsättningar	  anges	  

• Konstruktionstyp	  (6	  st	  olika	  möjliga)	  
- Platta	  på	  mark,	  underliggande	  mineralull	  
- Platta	  på	  mark,	  underliggande	  cellplast	  
- Platta	  på	  mark,	  underliggande	  plastfolie	  
- Mellanbjälklag,	  dubbelsidig	  uttorkning	  
- Mellanbjälklag,	  plattbärlag	  
- Mellanbjälklag,	  kvarsittande	  plåtform	  

• Datum	  för	  
- Gjutning	  
- Tätt	  hus	  
- Styrd	  torkning	  
- Slut	  

• Materialtjocklekar	  
• Betongegenskaper	  

- vct	  
- vattenhalt	  

• Ort	  i	  Sverige	  (12	  st	  olika	  möjliga)	  

Figur	  10.1:	  TorkaS	  

(Egen	  bild)	  
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Genom	  att	  studera	  Skanskas	  huvudtidplan	  för	  Blå	  Jungfrun,	  se	  bilaga	  1,	  har	  datumen	  
uppskattats	  och	  ansatts	  enligt	  tabell	  10.2.	  Datumen	  gäller	  för	  hus	  4.	  Perioden	  för	  
stommresning	  sträcker	  sig	  över	  cirka	  sex	  månader	  mellan	  juni	  och	  november.	  
Gjutningsdatum	  varierar	  därför	  beroende	  på	  vilken	  våning	  som	  ska	  undersökas.	  För	  att	  
kunna	  jämföra	  simuleringen	  för	  VST-‐väggen	  med	  utförda	  fuktmätningar	  i	  
konstruktionen	  på	  bottenvåningen	  antas	  gjutningsdatumet	  vara	  ca	  en	  månad	  efter	  
påbörjad	  stomresning.	  Datum	  för	  styrd	  torkning	  finns	  inte	  med	  i	  huvudtidplanen	  men	  
antas	  vara	  påbörjad	  ca	  3	  veckor	  efter	  tätt	  hus.	  På	  VST-‐väggen	  appliceras	  inget	  tätt	  
ytskikt	  som	  förhindrar	  vidare	  uttorkning.	  Simuleringar	  av	  VST-‐väggen	  har	  därför	  gjorts	  
till	  slutdatumet	  2012-‐04-‐16,	  datumet	  för	  fuktmätning	  i	  konstruktionen.	  

Gjutning	  Grundplatta	   2009-‐05-‐04	  
Gjutning	  VST-‐vägg	  och	  Bjälklag	   2009-‐06-‐29	  
Tätt	  hus	   2009-‐12-‐23	  
Styrd	  torkning	   2010-‐01-‐11	  
Slut	  (applicering	  av	  golvytskikt)	   2010-‐04-‐19	  
Tabell	  10.2:	  Tidplan	  för	  Blå	  Jungfrun,	  hus	  4.	  

Konstruktionstyp	  och	  materialtjocklekar	  för	  de	  olika	  konstruktionsdelarna	  har	  angetts	  
enligt	  tabell	  10.3.	  För	  att	  undersöka	  inverkan	  av	  vct	  har	  simuleringar	  gjorts	  för	  tre	  olika	  
vct;	  0,55,	  0,5	  och	  0,4.	  Betongegenskaper	  för	  respektive	  vct	  visas	  i	  tabell	  10.4.	  För	  
samtliga	  konstruktionsdelar	  har	  Stockholm	  valts	  som	  ort.	  Klimatdata	  är	  konstruerad	  
som	  typvärden	  under	  perioden	  1995	  –	  2005	  och	  inga	  extrema	  väderperioder	  har	  tagits	  
med.	  	  

Konstruktionsdel	   Konstruktionstyp	   Material-	  
tjocklekar	  (cm)	  

Grundplatta	   Platta	  på	  mark,	  
underliggande	  cellplast	  

Btg	  15	  cm	  
EPS	  30	  cm	  

Bjälklag	   Mellanbjälklag,	  
plattbärlag	  

Btg	  20	  cm	  
Plattbärlag	  5	  cm	  

VST-‐vägg	   Platta	  på	  mark,	  
underliggande	  cellplast	  

Btg	  20	  cm	  
EPS	  25	  cm	  

Tabell	  10.3:	  Konstruktionstyp	  och	  materialtjocklekar	  för	  de	  olika	  konstruktionsdelarna.	  

Betongegenskaper	  
vct	   Vattenhalt	  

(l/m3)	  
Cementhalt	  
(kg/m3)	  

0,55	   180	   327	  
0,5	   180	   360	  
0,4	   180	   450	  
Tabell	  10.4:	  Betongegenskaper	  för	  olika	  vct.	  

	  

Torkklimat	  

Under	  fliken	  torkklimat	  anges	  tork-‐	  och	  härdningsklimatet	  under	  ett	  år	  efter	  gjutning.	  
När	  ort	  väljs	  under	  fliken	  Förutsättningar	  anges	  typvärden	  för	  temperatur,	  relativ	  
fuktighet	  och	  regnbelastning	  fram	  till	  datumet	  för	  styrd	  torkning.	  Därefter	  kan	  
användaren	  själv	  ange	  temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  inomhus	  som	  visas	  som	  
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konstanta	  värden	  under	  den	  styrda	  torkningen.	  Det	  finns	  även	  möjlighet	  att	  själv	  
definiera	  helt	  egna	  klimatförhållanden.	  I	  detta	  arbete	  har	  av	  programmet	  angivna	  
parametrar	  använts.	  Under	  fasen	  för	  styrd	  torkning	  har	  defaultvärdena	  för	  temperatur	  
och	  relativ	  fuktighet	  behållits,	  18°C	  respektive	  60%	  RF.	  	  

	  

Temp.	  påverkan	  

Inställningar	  under	  fliken	  Temp.	  påverkningar	  är	  frivilliga.	  Inställningar	  som	  kan	  göras	  
här	  är	  

• Gjuttemperatur	  
• Typ	  av	  form	  
• Eventuell	  formisolering	  
• Eventuell	  täckning	  
• Vind	  

Under	  denna	  punkt	  har	  endast	  gjuttemperaturen	  valts	  att	  definieras,	  till	  det	  
fördefinierade	  värdet	  15°C.	  

	  

10.1.1.2. Resultat	  
Fullständiga	  resultat	  för	  respektive	  byggnadsdel	  kan	  ses	  under	  bilaga	  2.	  Nedan	  ges	  en	  
kort	  sammanställning	  av	  resultaten.	  

De	  resultat	  som	  fås	  i	  TorkaS	  baseras	  på	  stabila	  temperaturer	  och	  RF,	  något	  som	  inte	  kan	  
jämföras	  med	  förhållandena	  på	  arbetsplatsen.	  För	  att	  kompensera	  för	  detta	  
rekommenderas	  det	  i	  programmet	  att	  minska	  resultaten	  för	  RF	  med	  en	  mätosäkerhet.	  
Det	  rekommenderas	  att	  samma	  mätosäkerhet	  som	  för	  fuktmätningarna	  i	  betongen	  
används.	  Enligt	  Rådet	  för	  Byggkompetens,	  RBK,	  manual	  "Manual	  -‐	  Fuktmätning	  i	  
betong"	  ska	  mätosäkerheten	  ligga	  mellan	  2-‐3	  %	  RF.	  Genomförda	  fuktmätningar	  i	  betong	  
utförda	  i	  Blå	  Jungfrun	  av	  Dry-‐IT	  har	  utförts	  med	  en	  mätosäkerhet	  på	  2,3%.	  TorkaS	  
avrundar	  resultaten	  för	  RF	  endast	  till	  heltal	  och	  därför	  har	  mätosäkerheten	  i	  
programmet	  för	  beräkningarna	  i	  detta	  arbete	  bestämts	  till	  2%.	  Detta	  innebär	  att	  om	  
önskad	  kritisk	  RF	  är	  90%	  ska	  programmet	  visa	  en	  RF	  på	  88%.	  

Resultaten	  av	  simuleringarna	  visade	  att	  grundplattan	  och	  bjälklaget	  inte	  torkat	  ut	  till	  
erforderlig	  RF	  vid	  det	  planerade	  datumet	  för	  inläggning	  av	  parkettgolv,	  2010-‐04-‐19.	  Den	  
simulerade	  tidsperioden	  förlängdes	  därför	  för	  att	  se	  vid	  vilket	  datum	  88%	  RF	  uppnåtts	  
på	  40%	  av	  tjockleken	  för	  platta	  på	  mark-‐konstruktion	  respektive	  25%	  av	  tjockleken	  för	  
plattbärlag-‐konstruktion.	  VST-‐väggen	  simulerades	  till	  datumet	  för	  fuktmätning	  i	  
konstruktionen.	  Tabell	  10.5	  nedan	  visar	  uppnådd	  RF	  vid	  de	  olika	  datumen.	  
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Byggnadsdel	   vct	   RF	  (%)	   Datum	  
90	   2010-‐04-‐19	  0,55	  
88	   2010-‐10-‐14	  

0,5	   88	   2009-‐11-‐15	  

Grundplatta	  

0,4	   83	   2009-‐11-‐01	  

91	   2010-‐04-‐19	  0,55	  
88	   2011-‐02-‐13	  

0,5	   88	   2010-‐03-‐08	  

Bjälklag	  

0,4	   83	   2010-‐02-‐23	  

0,55	   87	   2012-‐04-‐16	  
0,5	   85	   2012-‐04-‐16	  

VST-‐vägg	  

0,4	   79	   2012-‐04-‐16	  
Tabell	  10.5:	  Datum	  och	  uppnådd	  RF	  för	  de	  olika	  konstruktionsdelarna.	  

	  

10.1.1.3. Felkällor	  
En	  nackdel	  med	  programmet	  är	  att	  klimatförhållande	  endast	  kan	  anges	  	  ett	  år	  från	  
gjutningsdatum.	  Simuleringar	  med	  slut	  mer	  än	  ett	  år	  efter	  gjutning	  görs	  därför	  med	  
samma	  temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  som	  under	  fasen	  för	  styrd	  torkning,	  något	  som	  
inte	  stämmer	  överens	  med	  förhållandena	  då	  huset	  är	  inflyttat.	  	  	  

En	  stor	  felkälla	  vid	  simuleringen	  av	  VST-‐väggen	  är	  att	  den	  simulerade	  konstruktionen	  
inte	  överensstämmer	  helt	  med	  den	  verkliga	  konstruktionen	  eftersom	  att	  möjligheten	  till	  
egen	  utformning	  av	  konstruktionsdel	  inte	  finns	  i	  TorkaS.	  Det	  bedömdes	  ändå	  intressant	  
att	  utforma	  väggen	  som	  en	  platta	  på	  mark	  för	  att	  se	  om	  resultatet	  gick	  att	  jämföra	  med	  
fuktmätningen.	  Eftersom	  att	  simuleringen	  för	  väggen	  även	  genomförs	  för	  en	  längre	  
period	  än	  ett	  år	  efter	  gjutning	  görs	  simuleringen	  med	  innemiljöklimatet	  18°C	  och	  60%	  
RF.	  Något	  som	  borde	  ha	  en	  betydande	  inverkan	  på	  resultatet.	  	  

	  

10.1.2. WUFI	  
Beräkningsprogrammet	  WUFI	  är	  betydligt	  mer	  omfattande	  än	  TorkaS.	  Programmet	  
kräver	  betydligt	  mer	  indata	  och	  kräver	  att	  användaren	  är	  insatt	  i	  fukt-‐	  och	  
temperaturberäkningar.	  Fördelen	  med	  WUFI	  jämfört	  med	  TorkaS	  är	  dock	  att	  flera	  
parametrars	  inverkan	  kan	  undersökas	  samt	  att	  mängden	  utdata	  bli	  mer	  omfattande.	  

Den	  senaste	  versionen	  av	  WUFI	  i	  en	  dimension,	  WUFI	  Pro	  5:1,	  har	  använts	  i	  detta	  arbete.	  

	  

10.1.2.1. Metod	  
Inmatningen	  av	  indata	  i	  WUFI	  sker	  under	  tre	  olika	  flikar;	  konstruktion,	  inställningar	  och	  
klimat.	  Alla	  flikar	  har	  i	  sin	  tur	  underflikar.	  Nedan	  redovisas	  hur	  inmatning	  av	  indata	  görs	  
i	  WUFI	  samt	  resonemang	  och	  motiv	  för	  hur	  parametrarna	  för	  indata	  valts.	  

I	  WUFI	  finns	  inga	  begränsningar	  i	  utformningen	  av	  konstruktionen.	  Simuleringar	  i	  WUFI	  
har	  därför	  gjorts	  för	  VST-‐yttervägg	  i	  syd-‐	  respektive	  norrfasad,	  VST-‐innervägg,	  
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grundplatta	  samt	  mellanbjälklag.	  Simuleringar	  har	  gjorts	  för	  betong	  med	  vct	  0,6	  (#1)	  
samt	  för	  betong	  med	  vct	  0,4	  (#2)	  för	  att	  kunna	  undersöka	  vilken	  inverkan	  val	  av	  vct	  har.	  

	  

Konstruktion	  

Under	  fliken	  konstruktion	  definieras	  uppbyggnad/monitorposition,	  
orientering/lutning/höjd,	  ytövergångskoefficient	  samt	  begynnelsevillkor.	  

Uppbyggnad/monitorposition:	  

	  

Under	  punkten	  uppbyggnad/monitorposition	  definieras	  uppbyggnaden	  av	  
konstruktionen	  som	  ska	  undersökas,	  se	  figur	  10.2.	  Detta	  görs	  genom	  att	  definiera	  
komponenternas	  geometri	  och	  materialparametrar.	  Konstruktionens	  geometri	  kan	  
antingen	  definieras	  genom	  att	  använda	  konstruktionsdatabasen,	  materialdatabasen	  
eller	  genom	  manuell	  inmatning.	  Konstruktionsdatabasen	  innehåller	  färdiga	  
konstruktioner	  med	  föreslagna	  fördefinierade	  materialtjocklekar	  och	  
materialparametrar.	  Genom	  att	  använda	  materialdatabasen	  med	  fördefinierade	  
materialparametrar	  och	  föreslagna	  materialtjocklekar	  kan	  man	  fritt	  bestämma	  
ordningsföljden	  av	  de	  ingående	  komponenterna.	  Vid	  användande	  av	  såväl	  
konstruktionsdatabasen	  som	  materialdatabasen	  låser	  man	  sig	  inte	  till	  de	  fördefinierade	  
tjocklekarna	  och	  materialparametrar	  utan	  dessa	  kan	  lätt	  justeras	  efter	  önskemål.	  Genom	  
att	  definiera	  konstruktionen	  manuellt	  finns	  total	  frihet	  att	  själv	  definiera	  egna	  
materialparametrar	  och	  skiktens	  ordning	  och	  tjocklek.	  När	  konstruktionens	  geometri	  är	  
definierad	  delas	  den	  därefter	  upp	  i	  gitter	  vars	  storlek	  kan	  justeras	  manuellt	  genom	  
definiering	  av	  geometrin	  eller	  justeras	  automatiskt	  i	  tre	  steg;	  grovt,	  medel	  och	  fint.	  I	  
gittret	  kan	  monitorer	  placeras	  för	  att	  på	  så	  sätt	  undersöka	  konstruktionens	  relativa	  
fuktighet	  och	  temperatur	  i	  valt	  snitt.	  I	  gittret	  finns	  det	  även	  möjlighet	  att	  infoga	  
fuktkällor,	  värmekällor	  och	  luftomsättningar	  i	  skiktet.	  

Figur	  10.2:	  
Uppbyggnad/	  
monitorposition	  i	  
WUFI.	  

(Egen	  bild)	  
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För	  att	  definiera	  konstruktionernas	  geometri	  i	  detta	  arbete	  stod	  valet	  mellan	  att	  
använda	  materialdatabasen	  eller	  att	  själv	  definiera	  materialparametrarna	  manuellt.	  
Valet	  föll	  på	  att	  genom	  att	  använda	  materialdatabasen	  och	  själv	  justera	  skiktens	  
ordningsföljd	  och	  tjocklek.	  Detta	  innebär	  att	  de	  använda	  materialparametrarna	  inte	  
stämmer	  helt	  överens	  med	  de	  verkliga	  materialparametrarna.	  Användande	  av	  
fördefinierade	  materialparametrar	  bedömdes	  ändå	  stämma	  bättre	  överens	  med	  
verkligheten	  än	  att	  själv	  definiera	  parametrarna	  eftersom	  att	  mängden	  parametrar	  är	  
omfattande	  och	  mycket	  avgörande	  för	  kvalitén	  på	  resultatet.	  Det	  bedömdes	  helt	  enkelt	  
för	  svårt	  att	  få	  tag	  i	  alla	  nödvändiga	  parametrar	  och	  säkerställa	  att	  de	  var	  korrekta	  för	  
att	  definiera	  materialparametrarna	  manuellt.	  Valet	  föll	  på	  att	  använda	  
materialparametrar	  i	  materialdatabasen	  framtagna	  genom	  provningar	  på	  Lunds	  
Tekniska	  Högskola,	  LTH.	  De	  ur	  materialdatabasen	  valda	  materialens	  parametrar	  kan	  ses	  
i	  bilaga	  3.	  Använt	  vct	  i	  Blå	  Jungfrun	  är	  0,55.	  Materialdata	  för	  vct	  0,55	  finns	  inte	  med	  i	  
materialdatabasen	  och	  därför	  användes	  data	  för	  vct	  0,6	  istället.	  

Orientering/lutning/höjd:	  

	  

Under	  denna	  punkt	  definieras	  vilket	  vädersträck	  byggnadsdelens	  är	  
placerad,	  vilken	  lutning	  den	  har	  samt	  vilken	  regnbelastning	  den	  utsätts	  för,	  se	  figur	  10.3.	  
De	  olika	  byggnadsdelarna	  definierades	  enligt	  tabell	  10.6	  nedan.	  

Byggnadsdel	   Orientering	   Lutning	   Regnbelastning	  
VST-‐vägg	  Syd	   Syd	   90°	   Fördefinierade	  parametrar	  i	  WUFI	  

enligt	  ASHRE	  Standard	  160P	  
VST-‐vägg	  Norr	   Norr	   90°	   Fördefinierade	  parametrar	  i	  WUFI	  

enligt	  ASHRE	  Standard	  160P	  
VST-‐innervägg	   -‐	   90°	   -‐	  
Grundplatta	   -‐	   0°	   -‐	  
Bjälklag	   -‐	   0°	   -‐	  
Tabell	  10.6:	  Orientering,	  lutning	  och	  regnbelastning	  för	  de	  olika	  byggnadsdelarna.	  

Figur	  10.3:	  
Orientering/	  
lutning/höjd	  i	  WUFI.	  

(Egen	  bild)	  
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Ytövergångskoefficient:	  

	  

Under	  denna	  punkt	  definieras	  ytövergångskoefficienterna	  för	  den	  yttre	  ytan	  (höger	  sida	  
i	  konstruktionens	  geometri)	  och	  inre	  ytan	  (vänster	  sida	  i	  konstruktionens	  geometri).	  
Värdena	  kan	  definieras	  av	  användaren	  eller	  genom	  fördefinierade	  värden,	  se	  figur	  10.4.	  
Ytövergångskoefficienterna	  för	  de	  olika	  byggnadsdelarna	  definierades	  för	  den	  yttre	  ytan	  
enligt	  tabell	  10.7	  och	  för	  den	  inre	  ytan	  enligt	  tabell	  10.8.	  Värden	  markerade	  med	  *	  är	  
användardefinierade	  och	  är	  de	  värmemotstånd	  som	  normalt	  används	  i	  Sverige	  
(Jóhannesson, 2009).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  10.4:	  
Ytövergångskoefficient	  i	  
WUFI.	  

(Egen	  bild)	  
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Byggnadsdel	   Yttre	  yta	  (vänster	  sida)	  

	   Värmemotstånd	  
m2K/W	  

Sd-‐värde	  
m	  

Absorptionstal	  
-‐	  kortvågig	  
strålning	  

Emissionstal	  
-‐	  långvågig	  
strålning	  

Absorptionstal	  
-‐	  regnvatten	  

VST-‐vägg	  Syd	   0,04*	   0,2	  
Puts.	  min	  
(utan	  

slagregn)	  

0,4	  
Puts,	  normalljus	  

0,9	  
Puts,	  

normalljus	  

0,7	  
Enligt	  

konstruktionstyp/	  
lutning	  

VST-‐vägg	  
Norr	  

0,04*	   0,2	  
Puts.	  min	  
(utan	  

slagregn)	  

0,4	  
Puts,	  normalljus	  

0,9	  
Puts,	  

normalljus	  

0,7	  
Enligt	  

konstruktionstyp/	  
lutning	  

VST-‐
innervägg	  

0,04*	  
	  

-‐	  
Ingen	  

ytbehandling	  

-‐	  
Ingen	  absorption	  

-‐	  
Ingen	  emission	  

-‐	  
Ingen	  

regnvattenabsorption	  
Grundplatta	   0,04*	  

	  
-‐	  

Ingen	  
ytbehandling	  

-‐	  
Ingen	  absorption	  

-‐	  
Ingen	  emission	  

-‐	  
Ingen	  

regnvattenabsorption	  
Bjälklag	   0,04*	  

	  
-‐	  

Ingen	  
ytbehandling	  

-‐	  
Ingen	  absorption	  

-‐	  
Ingen	  emission	  

-‐	  
Ingen	  

regnvattenabsorption	  
Tabell	  10.7:	  Ytövergångsmotstånd	  för	  den	  yttre	  ytan	  (vänster	  sida).	  

Byggnadsdel	   Inre	  yta	  (höger	  sida)	  

	   Värmemotstånd	  
m2K/W	  

Sd-‐värde	  
m	  

VST-‐vägg	  Syd	   0,13*	   -‐	  
Ingen	  

ytbehandling	  
VST-‐vägg	  Norr	   0,13*	   -‐	  

Ingen	  
ytbehandling	  

VST-‐innervägg	   0,13*	  
	  

-‐	  
Ingen	  

ytbehandling	  
Grundplatta	   0,13*	  

	  
100	  

Ångspärr	  
Bjälklag	   0,13*	  

	  
100	  

Ångspärr	  
Tabell	  10.8:	  Ytövergångsmotstånd	  för	  den	  inre	  ytan	  (höger	  sida).	  
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Begynnelsevillkor:	  

	  

Under	  punkten	  begynnelsevillkor	  anges	  begynnelsefuktighet	  och	  
begynnelsetemperatur	  i	  byggnadsdelen,	  se	  figur	  10.5.	  

Begynnelsefukthalten	  i	  byggnadsdelarna	  valdes	  att	  anges	  vart	  skikt	  för	  sig	  med	  typiska	  
värden	  för	  byggfukt	  hämtade	  från	  materialdatabasen.	  Värdena	  för	  respektive	  material	  
anges	  i	  tabell	  10.9	  nedan.	  De	  två	  olika	  betongkvaliteterna	  valdes	  att	  simuleras	  med	  
samma	  vatteninnehåll	  eftersom	  att	  det	  främst	  är	  skillnaden	  i	  utseende	  hos	  deras	  
sorptionskurvor	  som	  påverkar	  RF	  i	  materialet.	  

Material	   Vatteninnehåll	  (kg/m3)	  
Betong	  vct	  0,6	  &	  0,4	   100	  
Fibercementskiva	   95	  
Cellplast	  expanderad	   0,18	  
Avjämningsmassa	   75	  
Tabell	  10.9:	  Typiska	  värden	  för	  byggfukt	  i	  de	  olika	  konstruktionsdelarna.	  

Begynnelsetemperaturen	  kan	  antingen	  ansättas	  som	  ett	  medelvärde	  över	  
byggnadsdelen	  eller	  genom	  en	  fil	  med	  temperaturfördelningen	  över	  byggnadsdelen.	  
Begynnelsetemperaturen	  för	  VST-‐väggen	  och	  grundplattan	  valdes	  att	  ansättas	  genom	  en	  
fil.	  Temperaturfördelningen	  för	  filen	  togs	  fram	  genom	  beräkningar	  i	  Comsol,	  se	  bilaga	  4.	  
För	  de	  övriga	  byggnadsdelarna	  bjälklag	  och	  innervägg	  valdes	  begynnelsetemperaturen	  
att	  ansättas	  som	  ett	  medelvärde	  över	  konstruktionsdelen.	  Båda	  byggnadsdelarna	  är	  helt	  
omgivna	  av	  inomhusklimat	  och	  temperaturen	  sattes	  till	  18°C,	  den	  temperatur	  som	  
uppskattas	  råda	  inomhus	  under	  fasen	  för	  styrd	  torkning.	  

	  

Figur	  10.5:	  
Begynnelsevillkor	  i	  
WUFI.	  

(Egen	  bild)	  
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Inställningar	  

Under	  fliken	  inställningar	  görs	  inställningar	  för	  beräkningsperioden	  samt	  för	  numerik.	  

Tid/profil:	  

Under	  punkten	  tid/profil	  anges	  startdatum	  och	  slutdatum	  för	  beräkningsperioden.	  
Stardatumet	  sattes	  till	  den	  dag	  då	  inläggningen	  av	  golv	  ska	  påbörjas	  enligt	  
huvudtidplanen	  för	  Blå	  Jungfrun,	  2010-‐04-‐19.	  Slutdatumet	  bestämdes	  genom	  att	  
genomföra	  simuleringar	  med	  flera	  olika	  slutdatum	  och	  därigenom	  komma	  fram	  till	  ett	  
datum	  då	  alla	  material	  kommit	  i	  jämvikt	  med	  omgivningen.	  I	  simuleringarna	  visade	  det	  
sig	  att	  detta	  skulle	  ta	  väldigt	  lång	  tid	  för	  vissa	  konstruktioner	  och	  slutdatum	  sattes	  
därför	  till	  2040-‐04-‐19.	  

Under	  denna	  punkt	  kan	  man	  även	  bestämma	  med	  vilket	  tidssteg	  beräkningarna	  ska	  ske	  
med.	  Det	  fördefinierade	  värdet	  på	  tidssteget	  anges	  till	  en	  timme.	  Detta	  värde	  valdes	  att	  
behållas	  eftersom	  att	  ett	  lägre	  värde	  ökar	  simuleringstiden	  markant	  och	  med	  ett	  högre	  
värde	  kan	  resultaten	  bli	  felaktiga.	  Tidssteget	  kan	  dessutom	  inte	  vara	  noggrannare	  än	  
tidssteget	  för	  klimatfilen.	  

Numerik:	  

Under	  punkten	  numerik	  bestäms	  vilka	  beräkningar	  som	  ska	  göras	  och	  vilka	  parametrar	  
som	  ska	  beaktas.	  Här	  bestäms	  även	  hur	  fel	  som	  uppstår	  under	  beräkningen	  ska	  
behandlas.	  Här	  ändrades	  inga	  inställningar	  utan	  alla	  fördefinierade	  inställningar	  
användes,	  se	  figur	  10.6.	  

	  

	  

Figur	  10.6:	  
Numerik	  i	  WUFI.	  

(Egen	  bild)	  
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Klimat	  

Under	  fliken	  klimat	  bestäms	  indata	  för	  klimatet	  utomhus	  (vänster	  sida)	  och	  inomhus	  
(höger	  sida).	  Även	  om	  sidorna	  benämns	  utomhus	  och	  inomhus	  kan	  ett	  inomhusklimat	  
ansättas	  på	  utomhus-‐sidan	  och	  ett	  utomhusklimat	  på	  inomhus-‐sidan.	  Man	  kan	  därmed	  
simulera	  en	  konstruktion	  med	  inomhusklimat	  respektive	  utomhusklimat	  på	  båda	  sidor.	  
Om	  simuleringen	  skall	  genomföras	  med	  olika	  klimat	  på	  vardera	  sida	  måste	  dock	  
utomhusklimatet	  ansättas	  på	  vänstra	  sidan	  och	  inomhusklimatet	  på	  högra	  sidan.	  

Det	  finns	  fem	  olika	  sätt	  att	  definiera	  klimatet,	  genom	  karta/fil,	  sinuskurva	  samt	  enligt	  
standarderna	  EN12788,	  EN15026	  eller	  ASHRAE	  160.	  Av	  de	  fem	  sätten	  kan	  de	  två	  första	  
användas	  för	  utomhusklimatet	  och	  samtliga	  förutom	  karta	  kan	  användas	  för	  
inomhusklimatet.	  Klimaten	  för	  de	  olika	  konstruktionerna	  i	  det	  aktuella	  fallet	  har	  ansatts	  
enligt	  tabell	  10.10.	  

Konstruktionsdel	   Vänster	  sida	   Höger	  sida	  
VST-‐vägg	  Syd	   Utomhusklimat	  –	  Karta	   Inomhusklimat	  –	  EN13788	  
VST-‐vägg	  Norr	   Utomhusklimat	  –	  Karta	   Inomhusklimat	  –	  EN13788	  
VST-‐innervägg	   Inomhusklimat	  (tvättstuga)	  

–	  EN13788	  
Inomhusklimat	  –	  EN13788	  

Grundplatta	   Markklimat	  –	  Sinuskurva	   Inomhusklimat	  –	  EN13788	  
Bjälklag	   Inomhusklimat	  –	  EN13788	   Inomhusklimat	  –	  EN13788	  
Tabell	  10.10:	  Typiska	  värden	  för	  byggfukt	  i	  de	  olika	  konstruktionsdelarna.	  

	  Klimatdata	  för	  utomhusklimatet	  valdes	  enligt	  metoden	  karta	  eftersom	  att	  data	  för	  
temperatur	  och	  relativ	  fuktighet	  för	  Stockholm	  fanns	  angivna,	  se	  figur	  10.7.	  Datan	  är	  
framtaget	  vid	  LTH	  och	  är	  konstruerad	  som	  typvärden	  under	  perioden	  1995	  -‐	  2005.	  Inga	  
extrema	  väderperioder	  har	  tagits	  med.	  

	  

Klimatdata	  för	  inomhusklimatet	  valdes	  enligt	  standarden	  DIN	  EN	  ISO	  
13788.	  Genom	  att	  använda	  den	  metod	  tas	  data	  för	  innemiljöklimatet	  fram	  genom	  att	  
utnyttja	  data	  från	  utemiljön	  och	  en	  algoritm	  specificerad	  i	  ovan	  angivna	  standard.	  En	  

Figur	  10.7:	  Klimatdata	  
för	  Stockholm.	  

(Egen	  bild)	  
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konstant	  inomhustemperatur	  samt	  en	  varierande	  fuktlast	  efter	  olika	  fuktklasser	  
definieras	  av	  användaren.	  I	  detta	  arbete	  sattes	  inomhustemperaturen	  till	  21°C.	  
Fuktlasten	  definerades	  enligt	  fuktklass	  1	  vilket	  innebär	  en	  fuktproduktion	  på	  2	  g/m3,	  se	  
figur	  10.8.	  Fuktklass	  1	  valdes	  eftersom	  att	  en	  fuktproduktion	  på	  2	  g/m3	  överensstämmer	  
med	  det	  värde	  på	  fuktproduktion	  som	  anges	  i	  Boverkets	  skrift	  Så	  mår	  våra	  hus.	  I	  
simuleringen	  av	  en	  VST-‐innervägg	  finns	  det	  en	  tvättstuga	  på	  ena	  sidan	  av	  väggen.	  Här	  
valdes	  fuktklass	  3	  vilket	  innebär	  en	  fuktproduktion	  på	  6	  g/m3.	  

	  

För	  att	  simulera	  klimatet	  under	  grundplattan	  var	  enda	  alternativet	  att	  använda	  metoden	  
med	  sinuskurva	  eftersom	  att	  förhållandena	  under	  plattan	  är	  relativt	  konstanta.	  För	  att	  få	  
fram	  ett	  värde	  på	  temperaturen	  under	  plattan	  genomfördes	  beräkningar	  i	  programmet	  
Comsol.	  Beräkningarna	  resulterade	  i	  en	  marktemperatur	  på	  ca	  10°C.	  Beräkningarna	  i	  
Comsol	  beskrivs	  utförligare	  i	  bilaga	  4.	  Relativa	  fuktigheten	  under	  plattan	  ansattes	  till	  
100%	  (Nevander & Elmarsson, 1994).	  Se	  figur	  10.9.	  

Figur	  10.8:	  Klimatdata	  
inomhus	  för	  Stockholm	  
enligt	  standarden	  DIN	  EN	  
ISO	  13788.	  

(Egen	  bild)	  
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10.1.2.2. Resultat	  
Utdata	  från	  WUFI	  är	  omfattande.	  Av	  dessa	  data	  finns	  bland	  annat	  grafer	  på	  totalt	  
vatteninnehåll	  i	  konstruktionsdelen	  samt	  vatteninnehåll	  i	  de	  enskilda	  materialen	  i	  
konstruktionsdelarna	  som	  funktion	  av	  tiden.	  Det	  finns	  även	  profiler	  som	  visar	  
temperatur,	  relativ	  fuktighet	  samt	  fuktinnehåll	  som	  funktion	  av	  läget	  i	  
konstruktionsdelen.	  Ovan	  nämnda	  utdata	  har	  bedömts	  som	  mest	  relevant	  för	  detta	  
arbete	  och	  finns	  redovisade	  i	  bilaga	  3.	  Delar	  av	  data	  kommer	  att	  redovisas	  nedan.	  

	  

Totalt	  vatteninnehåll	  i	  konstruktionsdel	  

Nedan	  kommer	  grafer	  för	  totalt	  vatteninnehåll	  i	  konstruktionsdelarna	  att	  redovisas	  för	  
respektive	  vct	  för	  en	  30-‐årsperiod	  och	  för	  en	  5-‐årsperiod.	  Graferna	  för	  en	  30-‐årsperiod	  
ger	  svar	  på	  när	  konstruktionsdelen	  kommer	  i	  jämvikt	  och	  hur	  mycket	  fukt	  som	  måste	  
torka	  ut	  totalt	  tills	  jämvikt	  uppstått.	  Graferna	  för	  en	  5-‐årsperiod	  ger	  en	  mer	  detaljerad	  
bild	  då	  uttorkningen	  är	  som	  kraftigast	  och	  ger	  svar	  på	  hur	  uttorkningen	  ser	  ut	  år	  för	  år	  
och	  variationer	  under	  året.	  

Figur	  10.9:	  
Klimatdata	  för	  mark.	  

(Egen	  bild)	  
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VST-vägg	  Syd,	  t=30	  år	  

	  

	  

Jämvikt	  i	  konstruktionsdelen	  uppstår	  efter	  ca	  14-‐15	  år.	  Skillnaden	  i	  totalt	  vatteninnehåll	  
mellan	  de	  olika	  vct	  är	  ca	  0,8	  kg/m2.	  

Figur	  10.10:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  VST-‐vägg	  
Syd	  vct	  0,6.	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  

Figur	  10.11:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  VST-‐vägg	  
Syd	  vct	  0,4.	  

(Egen	  bild)	  
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VST-vägg	  Syd,	  t=5år	  

	  

	  

Från	  och	  med	  år	  två	  visar	  grafen	  att	  det	  inte	  sker	  någon	  större	  uttorkning	  under	  
månaderna	  2-‐5	  eftersom	  att	  grafen	  är	  någorlunda	  konstant	  under	  den	  perioden	  .	  ”Åren”	  
startar	  i	  mitten	  av	  april	  månad.	  Utifrån	  detta	  kan	  det	  uppskattas	  att	  det	  inte	  sker	  någon	  
större	  uttorkning	  under	  perioden	  mitten	  av	  maj	  till	  mitten	  av	  augusti.	  Huvuddelen	  av	  
uttorkningen	  sker	  således	  under	  eldningssäsongen.	  Tabell	  10.11	  visar	  hur	  mycket	  fukt	  
som	  torkar	  ut	  respektive	  år	  de	  fem	  första	  åren.	  

	  	   VST-yttervägg	  
	  	   vct	  0,6	   vct	  04	   Skillnad	  
År	   1	   2	   3	   4	   5	   1	   2	   3	   4	   5	   1	   2	   3	   4	   5	  

Fukt	  att	  
torka	  ut	  
(kg/m2)	  

3,8	   2,2	   1,6	   1,2	   0,9	   3,6	   1,8	   1,6	   1,2	   1	   0,20	   0,40	   0,00	   0,00	   -‐0,10	  

Tabell	  10.11:	  Fukt	  som	  torkas	  ut	  respektive	  år	  de	  fem	  första	  åren.	  

Figur	  10.12:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  VST-‐vägg	  
Syd	  vct	  0,6.	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  

Figur	  10.13:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  VST-‐vägg	  
Syd	  vct	  0,4.	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  



	   55	  

VST-vägg	  Norr,	  t=30	  år	  

	  

	  

Jämvikt	  i	  konstruktionsdelen	  uppstår	  efter	  ca	  14-‐15	  år.	  Skillnaden	  i	  totalt	  vatteninnehåll	  
mellan	  de	  olika	  vct	  är	  ca	  0,8	  kg/m2.	  

Figur	  10.14:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  VST-‐vägg	  
Norr	  vct	  0,6.	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  

Figur	  10.15:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  VST-‐vägg	  
Norr	  vct	  0,4.	  

(Egen	  bild)	  
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VST-vägg	  Norr,	  t=5	  år	  

	  

	  

Ingen	  skillnad	  i	  totalt	  vatteninnehåll	  är	  synbar	  vid	  jämförelse	  mellan	  graferna	  för	  VST-‐
vägg	  Syd	  och	  VST-‐vägg	  Nord.	  Fukt	  att	  torka	  ut	  för	  VST-‐vägg	  Nord	  blir	  därför	  den	  samma	  
som	  för	  VST-‐vägg	  Syd,	  se	  tabell	  10.12.	  

	  	   VST-yttervägg	  
	  	   vct	  0,6	   vct	  04	   Skillnad	  
År	   1	   2	   3	   4	   5	   1	   2	   3	   4	   5	   1	   2	   3	   4	   5	  

Fukt	  att	  
torka	  ut	  
(kg/m2)	  

3,8	   2,2	   1,6	   1,2	   0,9	   3,6	   1,8	   1,6	   1,2	   1	   0,20	   0,40	   0,00	   0,00	   -‐0,10	  

Tabell	  10.12:	  Fukt	  som	  torkas	  ut	  respektive	  år	  de	  fem	  första	  åren.	  

Figur	  10.16:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  VST-‐vägg	  
Norr	  vct	  0,6.	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  

Figur	  10.17:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  VST-‐vägg	  
Norr	  vct	  0,4.	  

(Egen	  bild)	  
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VST-innervägg,	  t=30	  år	  

	  

	  

Jämvikt	  i	  konstruktionsdelen	  uppstår	  efter	  ca	  10-‐11	  år.	  Skillnaden	  i	  totalt	  vatteninnehåll	  
mellan	  de	  olika	  vct	  är	  ca	  0,6	  kg/m2.	  

Figur	  10.18:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  VST-‐
innervägg	  vct	  0,6.	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  

Figur	  10.19:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  VST-‐
innervägg	  vct	  0,4.	  

(Egen	  bild)	  
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VST-innervägg,	  t=5	  år	  

	  

	  

Liksom	  för	  VST-‐yttervägg	  visar	  graferna	  för	  VST-‐innervägg	  att	  uttorkningen	  är	  mycket	  
liten	  under	  sommarmånaderna	  eftersom	  att	  kurvorna	  i	  princip	  är	  konstanta	  under	  de	  
perioderna.	  Tabell	  10.13	  visar	  hur	  mycket	  fukt	  som	  torkar	  ut	  respektive	  år	  de	  fem	  första	  
åren.	  

	  	   VST-innervägg	  
	  	   vct	  0,6	   vct	  04	   Skillnad	  

År	   1	   2	   3	   4	   5	   1	   2	   3	   4	   5	   1	   2	   3	   4	   5	  
Fukt	  att	  
torka	  ut	  
(kg/m2)	  

5,2	   2,2	   1,4	   0,8	   0,6	   4,3	   2,3	   1,4	   1	   0,6	   0,9	   -‐0,1	   0	   -‐0,2	   0	  

Tabell	  10.13:	  Fukt	  som	  torkas	  ut	  respektive	  år	  de	  fem	  första	  åren.	  

Figur	  10.20:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  VST-‐
innervägg	  vct	  0,6.	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  

Figur	  10.21:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  VST-‐
innervägg	  vct	  0,4.	  

(Egen	  bild)	  
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Grundplatta,	  t=30	  år	  

	  

	  

Jämvikt	  i	  konstruktionsdelen	  uppstår	  inte	  inom	  den	  simulerade	  30-‐årsperioden.	  
Skillnaden	  i	  totalt	  vatteninnehåll	  mellan	  de	  olika	  vct	  är	  ca	  0,6	  kg/m2.	  

Figur	  10.22:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  
Grundplatta	  vct	  0,6.	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  

Figur	  10.23:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  
Grundplatta	  vct	  0,4.	  

(Egen	  bild)	  
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Grundplatta,	  t=5	  år	  

	  

	  

För	  grundplattan	  syns	  inga	  variationer	  i	  uttorkningen	  beroende	  på	  årstidsvariationen.	  
Tabell	  10.14	  visar	  hur	  mycket	  fukt	  som	  torkar	  ut	  respektive	  år	  de	  fem	  första	  åren.	  

	  	   VST-Grundplatta	  
	  	   vct	  0,6	   vct	  04	   Skillnad	  

År	   1	   2	   3	   4	   5	   1	   2	   3	   4	   5	   1	   2	   3	   4	   5	  
Fukt	  att	  
torka	  ut	  
(kg/m2)	  

0,65	   0,95	   0,9	   0,7	   0,8	   0,65	   0,95	   0,7	   0,5	   0,8	   0	   0	   0,2	   0,2	   0	  

Tabell	  10.14:	  Fukt	  som	  torkas	  ut	  respektive	  år	  de	  fem	  första	  åren.	  

Figur	  10.24:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  
Grundplatta	  vct	  0,6.	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  

Figur	  10.25:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  
Grundplatta	  vct	  0,4.	  

(Egen	  bild)	  
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Bjälklag,	  t=30	  år	  

	  

	  

Jämvikt	  i	  konstruktionsdelen	  uppstår	  inte	  inom	  den	  simulerade	  30-‐årsperioden.	  
Skillnaden	  i	  totalt	  vatteninnehåll	  mellan	  de	  olika	  vct	  är	  ca	  1,2	  kg/m2.	  

Figur	  10.26:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  Bjälklag	  
vct	  0,6.	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  

Figur	  10.27:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  Bjälklag	  
vct	  0,4.	  

(Egen	  bild)	  
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Bjälklag,	  t=5	  år	  

	  

	  

För	  bjälklaget	  syns	  samma	  variationer	  i	  uttorkningen	  beroende	  på	  årstidsvariationen	  
som	  för	  ytter-‐	  och	  innervägg.	  Tabell	  10.15	  visar	  hur	  mycket	  fukt	  som	  torkar	  ut	  
respektive	  år	  de	  fem	  första	  åren.	  

	  	   Bjälklag	  
	  	   vct	  0,6	   vct	  04	   Skillnad	  

År	   1	   2	   3	   4	   5	   1	   2	   3	   4	   5	   1	   2	   3	   4	   5	  
Fukt	  att	  
torka	  ut	  
(kg/m2)	  

3,5	   1,1	   1,1	   1,05	   0,75	   2,5	   1,5	   0,75	   0,75	   0,7	   1	   -‐0,4	   0,35	   0,3	   0,05	  

Tabell	  10.15:	  Fukt	  som	  torkas	  ut	  respektive	  år	  de	  fem	  första	  åren.	  

Figur	  10.28:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  Bjälklag	  
vct	  0,6.	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  

Figur	  10.29:	  Totalt	  
vatteninnehåll	  i	  Bjälklag	  
vct	  0,4.	  

(Egen	  bild)	  
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Profiler	  

Profiler	  på	  relativ	  fuktighet	  som	  funktion	  av	  konstruktionsdelens	  tjocklek	  togs	  ut	  för	  vct	  
0,6	  och	  för	  det	  datum	  då	  fuktmätning	  utfördes	  i	  konstruktionen,	  2012-‐04-‐16.	  Nivåerna	  
för	  aktuellt	  datum	  representeras	  av	  graferna	  med	  blå	  färg.	  

VST-vägg	  Syd	  vct	  0,6	  

30	  mm	  in	  i	  konstruktionen	  från	  höger	  sida	  är	  RF	  ca	  57%.	  

	  

	  

VST-vägg	  Norr	  vct	  0,6	  

30	  mm	  in	  i	  konstruktionen	  från	  höger	  sida	  är	  RF	  ca	  57%.	  

	  

Figur	  10.30:	  Relativ	  fuktighet	  på	  
olika	  djup	  i	  VST-‐vägg	  Syd	  vct	  0,6.	  

0-‐25	  cellplast	  
25-‐27,4	  fibercementskiva	  
27,4-‐42,6	  betong	  
42,6-‐45	  fibercementskiva	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  

Figur	  10.31:	  Relativ	  fuktighet	  på	  
olika	  djup	  i	  VST-‐vägg	  Norr	  vct	  0,6.	  

0-‐25	  cellplast	  
25-‐27,4	  fibercementskiva	  
27,4-‐42,6	  betong	  
42,6-‐45	  fibercementskiva	  

(Egen	  bild)	  
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VST-innervägg	  vct	  0,6	  

30	  mm	  in	  i	  konstruktionen	  från	  höger	  sida	  är	  RF	  ca	  56%.	  

	  

	  

Grundplatta	  vct	  0,6	  

64	  mm	  in	  i	  konstruktionen	  från	  höger	  sida	  är	  RF	  ca	  91%.	  

	  

Figur	  10.32:	  Relativ	  fuktighet	  på	  
olika	  djup	  i	  VST-‐innervägg	  vct	  0,6.	  

0-‐2,4	  fibercementskiva	  
2,4-‐17,6	  betong	  
17,6-‐20	  fibercementskiva	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  

Figur	  10.33:	  Relativ	  fuktighet	  på	  
olika	  djup	  i	  Grundplatta	  vct	  0,6.	  

0-‐30	  cellplast	  
30-‐45	  betong	  
45-‐45,1	  avjämningsmassa	  

(Egen	  bild)	  
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Bjälklag	  vct	  0,6	  

	  

10.1.2.3. Felkällor	  
Kvaliteten	  på	  resultaten	  från	  datorsimuleringar	  avgörs	  bland	  annat	  av	  kvaliteten	  på	  
indata	  samt	  användarens	  förståelse	  av	  genomförda	  beräkningar	  i	  det	  använda	  
programmet.	  

Eftersom	  att	  WUFI	  kräver	  mycket	  indata	  under	  flera	  olika	  flikar	  är	  det	  lätt	  hänt	  att	  fel	  
smyger	  sig	  in.	  För	  att	  undvika	  detta	  har	  indata	  gåtts	  igenom	  flertalet	  gånger	  och	  fel	  har	  
på	  så	  sätt	  kunna	  rättas	  till.	  Detta	  garanterar	  dock	  inte	  att	  alla	  fel	  upptäckts	  utan	  fel	  kan	  
fortfarande	  kvarstå.	  	  

	  

10.2. Fuktmätningar	  
Bedömning	  av	  fukttillståndet	  i	  Blå	  Jungfrun	  gjordes	  genom	  fuktmätning	  i	  stommen.	  

	  

10.2.1. Fuktmätning	  i	  stomme	  
Till	  fuktmätning	  i	  stommen	  anlitades	  en	  RBK-‐auktoriserad	  fuktkontrollant	  för	  att	  
säkerställa	  att	  mätningarna	  blev	  fackmannamässigt	  utförda.	  Firman	  som	  anlitades	  var	  
Dry-‐IT	  och	  det	  var	  även	  de	  som	  gjorde	  fuktmätningarna	  under	  byggskedet	  inför	  
applicering	  av	  ytskikt.	  

Mätningarna	  utfördes	  på	  bottenvåningen	  i	  hus	  4.	  Antalet	  mätpunkter	  och	  deras	  
placering	  valdes	  enligt	  tabell	  10.16	  och	  figur	  10.35.	  Tre	  mätpunkter	  placerades	  i	  VST-‐
väggen	  i	  olika	  förhållanden	  och	  vädersträck	  för	  att	  kunna	  undersöka	  vilken	  inverkan	  
solenergin	  och	  innemiljöförhållandet	  har	  på	  uttorkningen.	  En	  mätpunkt	  valdes	  att	  
placeras	  i	  grundplattan	  eftersom	  att	  uttorkningen	  är	  förhindrad	  där	  från	  och	  med	  det	  att	  
ytskiktet	  appliceras.	  

	  

Figur	  10.34:	  Relativ	  fuktighet	  på	  
olika	  djup	  i	  Bjälklag	  vct	  0,6.	  

0-‐5	  plattbärlag	  
5-‐25	  betong	  
25-‐25,1	  avjämningsmassa	  

(Egen	  bild)	  
	  
	  



	   66	  

Mätpunkt	   Placering	   Motiv	  

1	   Yttervägg	  söderfasad	  
Bovärds	  expedition	  

Att	  kunna	  se	  vilken	  inverkan	  det	  extra	  
solenergintillskottet	  har	  på	  uttorkningen	  

2	   Innervägg	  
Mellan	  Bovärds	  expedition	  och	  
tvättstuga	  

Att	  kunna	  se	  vilken	  inverkan	  ett	  
innemiljöklimat	  på	  båda	  sidor	  av	  väggen	  har	  
på	  uttorkningen	  

3	   Yttervägg	  norrfasad	  
Trapphus	  

Att	  kunna	  jämföra	  med	  uttorkningen	  av	  
söderfasaden	  och	  se	  vilken	  inverkan	  endast	  
innemiljöklimatet	  har	  på	  uttorkningen	  

4	   Grundplatta	  
Trapphus	  (ytskikt	  av	  klinker)	  

Att	  kunna	  se	  vilket	  fukttillstånd	  som	  råder	  i	  
grundplattan	  när	  uttorkningen	  är	  
förhindrad	  av	  ytskikt	  

	  	  Tabell	  10.16:	  Mätpunkter	  och	  deras	  placeringar	  	  

	  
Figur	  10.35:	  Mätpunkter	  och	  deras	  placeringar	  	  
	  

10.2.1.1. Metod	  
Mätningen	  utfördes	  med	  borrat	  mäthål	  och	  ej	  kvarsittande	  givare.	  Metoden	  går	  till	  så	  att	  
ett	  hål	  borras	  i	  betongen	  till	  konstruktionens	  ekvivalenta	  djup	  (se	  tidigare	  avsnitt	  5.3)	  
och	  noga	  rengörs	  från	  betongrester.	  Därefter	  placeras	  ett	  mätrör	  i	  hålet	  som	  tätas	  i	  
underkant	  och	  överkant	  mellan	  rör	  och	  betongyta	  för	  att	  säkerställa	  att	  RF	  mätningen	  
utförs	  i	  botten	  av	  mäthålet	  och	  inte	  i	  hålets	  väggar.	  Innan	  givaren	  monteras	  ska	  det	  ha	  
gått	  minst	  tre	  dygn	  för	  att	  säkerställa	  att	  störningen	  som	  borrningen	  orsakat	  i	  betongen	  
inte	  påverkar	  mätresultatet.	  När	  givaren	  monterats	  i	  plaströret	  ska	  den	  sitta	  där	  minst	  
12	  timmar	  före	  avläsning	  eftersom	  att	  det	  uppstår	  luftväxling	  i	  röret	  då	  givaren	  
monteras	  samt	  för	  att	  givaren	  och	  betongen	  ska	  komma	  i	  fuktjämvikt.	  Det	  är	  mycket	  
viktigt	  att	  givaren	  har	  samma	  eller	  högre	  temperatur	  än	  betongen	  eftersom	  att	  det	  
annars	  kan	  uppstå	  kondens	  på	  givaren.	  	  RF	  och	  betongens	  temperatur	  läses	  därefter	  av	  
med	  ett	  mätinstrument	  som	  hör	  till	  givaren.	  Det	  avlästa	  RF	  kalibreras	  därefter	  efter	  
givarens	  kalibreringskurva	  samt	  korrigeras	  för	  temperatur,	  fuktkapacitet	  och	  osäkerhet	  
(RBK, 2010).	  

I	  det	  aktuella	  fallet	  borrades	  mäthålen	  till	  ett	  djup	  av	  30	  mm	  i	  väggarna	  och	  64	  mm	  i	  
grundplattan.	  Givarna	  och	  mätaren	  var	  av	  märket	  Viasala.	  Borrningen	  av	  mäthålen	  
skedde	  tisdagen	  den	  10	  april	  2012,	  montering	  av	  givare	  fredagen	  den	  13	  april	  2012	  och	  
avläsningen	  måndagen	  den	  16	  april	  2012.	  
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10.2.1.2. Resultat	  
Avlästa	  värden	  på	  RF	  och	  slutvärde	  på	  RF	  efter	  kalibrering	  och	  korrigering	  för	  
temperatur,	  fuktkapacitet	  och	  osäkerhet	  kan	  ses	  i	  tabell	  10.17	  nedan.	  

Mätpunkt	   Avläst	  RF	  (%)	   Slutvärde	  RF	  (%)	  
1	   61,8	   64,4	  
2	   55,7	   63,4	  
3	   67,5	   71,0	  
4	   83,3	   88,0	  
Tabell	  10.17:	  Avläst	  och	  korrigerat	  slutvärde	  på	  RF	  	  

Fullständigt	  fuktmätningsprotokoll	  kan	  ses	  i	  bilaga	  5.	  

10.2.1.3. Felkällor	  
Metoderna	  för	  fuktmätning	  i	  betong	  är	  utvecklade	  för	  mätning	  i	  grundplattor	  och	  
bjälklag.	  Några	  motsvarande	  riktvärden	  på	  ekvivalent	  djup	  i	  väggar	  finns	  således	  inte.	  
Det	  kan	  tänkas	  att	  mätdjupet	  i	  väggen,	  30mm,	  är	  för	  grunt	  eftersom	  att	  
fibercementskivan	  har	  en	  tjocklek	  av	  24mm	  och	  att	  fuktmätningen	  därför	  sker	  i	  gränsen	  
mellan	  skivan	  och	  betongen.	  Resultaten	  kan	  därför	  vara	  missvisande.	  
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11. Bedömning	  av	  extra	  energibehov	  på	  grund	  av	  byggfukt	  
	  

11.1. Fuktens	  inverkan	  på	  värmeledningsförmågan	  
Under	  kapitel	  8.1	  beskrevs	  det	  hur	  fuktens	  inverkan	  på	  värmeledningsförmågan	  kan	  
beräknas	  med	  hjälp	  av	  standarden	  ISO	  10456:700.	  Korrektionsfaktorn	  Fm	  kan	  beräknas	  
genom	  volymen	  av	  fuktinnehållet,	  

Fm	  =	  efψ(ψ2	  	  -‐	  ψ1)	  	   	   	   	   	   (ekv	  11.1)	  

Genom	  beräkningarna	  i	  WUFI	  har	  svar	  fåtts	  på	  vilka	  fuktnivåer	  som	  kan	  uppstå	  i	  
materialen.	  Speciell	  inverkan	  har	  fukten	  på	  värmeisoleringsmaterial,	  i	  det	  aktuella	  fallet	  
expanderad	  cellplast,	  eftersom	  att	  de	  har	  lägre	  värmekonduktivitet,	  λ	  jämfört	  med	  andra	  
material.	  Simuleringen	  i	  WUFI	  visar	  att	  det	  högsta	  vatteninnehållet	  i	  cellplasten	  inträffar	  
i	  VST-‐vägg	  Syd	  vct	  0,6,	  se	  figur	  11.1.	  Vatteninnehåll	  för	  övriga	  konstruktionsdelar	  kan	  
ses	  i	  bilaga	  3.	  

	  

Som	  kan	  ses	  av	  figur	  11.1	  är	  det	  inga	  stora	  mängder	  vatten	  som	  cellplasten	  innehåller,	  
som	  mest	  ca	  1,4	  kg/m3.	  Om	  detta	  värde	  och	  vatteninnehållet	  vid	  jämvikt	  0,2	  kg/m3	  sätts	  
in	  i	  ovanstående	  ekvation	  fås	  

Fm	  =	  e4(0,0014	  	  -‐	  0,0002)	  =	  1,005	   	   	   	   (ekv	  11.2)	  
λ	  =	  0,036	  •	  1,005	  =	  0,03618	  W/mK	   	   	   	   (ekv	  11.3)	  

Vatteninnehållet	  har	  som	  synes	  ingen	  större	  inverkan	  på	  värmekonduktiviteten.	  
Inverkan	  på	  väggens	  U-‐värde	  kan	  beräknas	  genom	  

	  

(ekv	  11.4)	  

	  

Figur	  11.1:	  Vatteninnehåll	  i	  
cellplast	  i	  VST-‐vägg	  Syd	  vct	  0,6.	  

(Egen	  bild)	  
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(ekv	  11.5)	  

Vatteninnehållet	  har	  därmed	  ingen	  större	  inverkan	  på	  energiförbrukningen.	  Om	  
vatteninnehållet	  däremot	  skulle	  ha	  varit	  10	  kg/m3	  fås	  

Fm	  =	  e4(0,01	  	  -‐	  0,0002)	  =	  1,04	   	   	   	   	   (ekv	  11.6)	  
λ	  =	  0,036	  •	  1,04	  =	  0,03744	  W/mK	   	   	   	   (ekv	  11.7)	  

	  

(ekv	  11.8)	  

	  

Simuleringen	  i	  WUFI	  visar	  att	  vatteninnehållet	  i	  betongen	  avtar	  från	  100	  kg/m3	  till	  en	  
jämvikt	  med	  ca	  30	  kg/m3.	  Ett	  medelvärde	  på	  fuktinnehållet	  blir	  därmed	  ca	  65	  kg/m3.	  
Figur	  11.2	  visar	  fuktinnehållet	  i	  betongen	  i	  VST-‐vägg	  Syd	  vct	  0,6.	  Vatteninnehåll	  för	  
övriga	  konstruktionsdelar	  kan	  ses	  i	  bilaga	  3.	  

	  

Om	  korrigerat	  λ-‐värde	  och	  U-‐värde	  beräknas	  fås	  

Fm	  =	  e4(0,065	  	  -‐	  0,030)	  =	  1,15	   	   	   	   	   (ekv	  11.9)	  
λ	  =	  1,7	  •	  1,15	  =	  1,955	  W/mK	   	   	   	   (ekv	  11.10)	  

Figur	  11.2:	  Vatteninnehåll	  i	  
betong	  i	  VST-‐vägg	  Syd	  vct	  0,6.	  

(Egen	  bild)	  
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(ekv	  11.11)	  

	  

Fukten	  i	  betongen	  påverkar	  λ-‐värdet	  men	  i	  slutändan	  påverkas	  inte	  U-‐värdet	  av	  det	  
ökade	  fuktinnehållet	  jämfört	  med	  det	  ursprungliga	  U-‐värdet.	  

Av	  detta	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  aktuellt	  fuktinnehåll	  i	  byggnadsdelarna	  inte	  påverkar	  
energiförbrukningen.	  	  

	  

11.2. Fasomvandlingen	  vätska-‐ånga	  
Energiåtgången	  beroende	  på	  fasövergången	  vätska-‐ånga	  diskuterades	  under	  avsnitt	  8.2.	  
Energiövergång	  som	  krävs	  kan	  beräknas	  genom	  följande	  ekvation.	  

	   (kWh)	   	   	   	   (ekv	  11.12)	  

där	  he	  är	  ångbildningsvärmen	  som	  är	  2,4537	  MJ/kg	  vid	  20°C.	  

Tabell	  11.1	  nedan	  visar	  hur	  lång	  tid	  det	  tar	  att	  uppnå	  jämvikt	  och	  hur	  mycket	  fukt	  som	  
måste	  torka	  ut	  ur	  de	  olika	  konstruktionsdelarna	  till	  jämvikt.	  Värdena	  har	  tagits	  fram	  
genom	  att	  studera	  graferna	  för	  totalt	  vatteninnehåll	  under	  30	  år.	  Graferna	  kan	  ses	  i	  
avsnitt	  10.1.2.2	  samt	  i	  bilaga	  3.	  Det	  visade	  sig	  att	  det	  inte	  var	  någon	  synbar	  skillnad	  i	  
graferna	  för	  totalt	  vatteninnehåll	  mellan	  VST-‐vägg	  Syd	  och	  VST-‐vägg	  Norr	  och	  samma	  
värden	  har	  därför	  använts	  på	  de	  två	  konstruktionsdelarna.	  Tabell	  11.2	  visar	  vilken	  total	  
energiåtgång	  som	  krävs	  för	  att	  torka	  ut	  konstruktionsdelarna	  till	  jämvikt.	  

Fukt	  att	  torka	  ut	  (kg/m2)	  Konstruktionsdel	   Tid	  till	  jämvikt	  (år)	  
vct	  0,6	   vct	  0,4	  

VST-‐yttervägg	   14-‐15	   12	   11,4	  
VST-‐innervägg	   10-‐11	   11,2	   10,6	  
Grundplatta	   30+	   9,5	   8,9	  
Bjälklag	   30+	   16	   14,8	  
Tabell	  11.1:	  Tid	  till	  jämvikt	  och	  fukt	  att	  torka	  ut	  i	  de	  olika	  konstruktionsdelarna.	  	  

	   VST-yttervägg	   VST-innervägg	   Grundplatta	   Bjälklag	  
	   vct	  0,6	   vct	  04	   vct	  0,6	   vct	  04	   vct	  0,6	   vct	  04	   vct	  0,6	   vct	  04	  

Energiåtgång	  
(kWh/m2)	  

8,18	   7,77	   7,63	   7,22	   6,48	   6,07	   10,91	   10,09	  

Skillnad	  (kWh/m2)	   0,41	   0,41	   0,41	   0,82	  
Tabell	  11.2:	  Energiåtgång	  för	  uttorkning	  i	  de	  olika	  konstruktionsdelarna.	  Observera	  att	  areorna	  här	  är	  för	  
respektive	  byggnadsdel.	  
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Tabell	  11.3	  nedan	  visar	  en	  uppskattning	  av	  areorna	  av	  de	  olika	  konstruktionsdelarna	  för	  
alla	  fyra	  hus.	  Total	  våningshöjd	  inklusive	  bjälklag	  antas	  vara	  2,75	  m,	  detta	  innebär	  en	  
invändig	  takhöjd	  på	  2,5	  m.	  Tabellen	  visar	  även	  total	  energiåtgång	  tills	  det	  att	  
byggnadsdelen	  kommit	  i	  jämvikt	  med	  omgivningen	  samt	  skillnaden	  i	  total	  energiåtgång	  
mellan	  de	  olika	  vct	  .	  

Konstruktionsdel	   Area	  (m2)	   Total	  
energiåtgång	  

(kWh)	  

∆Energiåtgång	  
(kWh)	  

VST-‐yttervägg	   3	  111,3	   25	  450,2	   1	  275,6	  
VST-‐innervägg	   6	  340	   48	  374,2	   2	  599,4	  
Grundplatta	   2	  048	   13	  271,0	   839,7	  
Bjälklag	   11	  776	   128	  476,2	   9	  656,3	  
Totalt	   	  	   215	  571,6	   14	  371,0	  
Tabell	  11.3:	  Totala	  areor	  av	  respektive	  byggnadsdel	  för	  hela	  Blå	  Jungfrun,	  total	  energiåtgång	  för	  
uttorkning	  samt	  skillnaden	  i	  energiåtgång	  mellan	  vct	  0,6	  och	  0,4	  i	  de	  olika	  konstruktionsdelarna.	  	  

Total	  energiåtgång	  per	  Atemp	  för	  hela	  uttorkningsperioden	  till	  jämvikt	  i	  
konstruktionsdelen	  blir	  därmed	  

	  

	  

Genom	  att	  titta	  på	  graferna	  för	  totalt	  vatteninnehåll	  märks	  att	  graferna	  har	  som	  störst	  
lutning	  under	  de	  fem	  första	  simulerade	  åren.	  Detta	  innebär	  att	  uttorkningen	  är	  som	  
störst	  under	  de	  åren	  och	  att	  uttorkningen	  därmed	  har	  störst	  inverkan	  på	  energiåtgång	  
under	  den	  perioden.	  I	  tidigare	  avsnitt	  10.1.2.2	  samt	  i	  bilaga	  3	  kan	  grafer	  för	  totalt	  
vatteninnehåll	  ses	  för	  en	  5-‐årsperiod	  för	  respektive	  konstruktionsdel	  och	  vct.	  	  

Tabell	  11.4	  nedan	  visar	  totalt	  energiåtgång	  år	  1-‐5	  för	  alla	  konstruktionsdelar	  och	  
respektive	  vct	  och	  tabell	  11.5	  nedan	  visar	  skillnaden	  i	  total	  energiåtgång	  mellan	  de	  olika	  
vct.	  Bilaga	  6	  visar	  beräkningen	  av	  totalt	  energiåtgång	  för	  år	  1-‐5.	  

Observera	  att	  år	  1	  börjar	  vid	  applicering	  av	  ytskikt	  i	  hus	  4,	  i	  mitten	  av	  april	  2010.	  
Inflyttning	  i	  hus	  4	  skedde	  under	  perioden	  mitten	  av	  december	  2010	  till	  januari	  2011.	  
Huvuddelen	  av	  år	  1,	  ca	  8-‐9	  månader	  är	  därför	  under	  byggtiden.	  
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	  	   Totalt	  alla	  konstruktionsdelar	  

	  	   vct	  0,6	   vct	  04	  

År	  
1	  

(byggtid)	   2	   3	   4	   5	   1	  
(byggtid)	   2	   3	   4	   5	  

Total	  
energi-
åtgång	  
(kWh)	  

59528,2	   24327,1	   19528,0	   15406,5	   11637,7	   47188,7	   27121,5	   16439,6	   13583,7	   11448,5	  

Total	  
energi-
åtgång	  
per	  Atemp	  
(kWh/m²)	  

5,4	   2,2	   1,8	   1,4	   1,1	   4,3	   2,5	   1,5	   1,2	   1,0	  

Tabell	  11.4:	  Total	  energiåtgång	  och	  total	  energiåtgång	  per	  Atemp	  (=11003	  m2)	  för	  uttorkning	  av	  alla	  
konstruktionsdelar	  för	  alla	  fyra	  husen	  uppdelat	  per	  år	  och	  respektive	  vct	  0,6	  och	  0,4.	  	  

	  	   Totalt	  alla	  konstruktionsdelar	  

	  	   Skillnad	  
År	   1	  (byggtid)	   2	   3	   4	   5	  

Total	  energiåtgång	  (kWh)	   12339,6	   -‐2794,4	   3088,4	   1822,8	   189,3	  

Total	  energi-	  
åtgång	  per	  Atemp	  (kWh/m²)	  

1,1	   -‐0,3	   0,3	   0,2	   0	  

Tabell	  11.5:	  Skillnad	  i	  total	  energiåtgång	  och	  total	  energiåtgång	  per	  Atemp	  mellan	  vct	  0,6	  och	  0,4.	  	  
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12. Diskussion	  
	  

Nedan	  kommer	  olika	  jämförelser	  och	  sammanfattningar	  av	  resultat	  att	  redovisas	  och	  
diskuteras.	  

	  

12.1. Jämförelse	  av	  fukttillståndet	  i	  konstruktionen	  mellan	  simuleringar	  i	  
TorkaS	  och	  fuktmätning	  i	  stommen	  under	  byggtiden	  

Tabell	  12.1	  visar	  datum	  för	  uppnådd	  RF	  i	  grundplatta	  och	  bjälklag	  för	  olika	  vct	  vid	  
simuleringar	  i	  TorkaS.	  Tabell	  12.2	  visar	  datum	  för	  uppmätta	  värden	  i	  grundplatta	  och	  
bjälklag	  vid	  fuktmätning	  under	  byggtiden.	  

Byggnadsdel	   vct	   RF	  (%)	   Datum	  
90	   2010-‐04-‐19	  0,55	  
88	   2010-‐10-‐14	  

0,5	   88	   2009-‐11-‐15	  

Grundplatta	  

0,4	   83	   2009-‐11-‐01	  

91	   2010-‐04-‐19	  0,55	  
88	   2011-‐02-‐13	  

0,5	   88	   2010-‐03-‐08	  

Bjälklag	  

0,4	   83	   2010-‐02-‐23	  
Tabell	  12.1:	  Datum	  och	  uppnådd	  RF	  för	  de	  olika	  konstruktionsdelarna	  i	  simulering	  i	  TorkaS.	  En	  
säkerhetsfaktor	  på	  2%	  RF	  har	  använts.	  Detta	  innebär	  att	  ett	  tabellerat	  värde	  på	  88%	  ger	  88+2=90%	  RF	  
osv.	  

Byggnadsdel	   vct	   RF	  (%)	   Datum	   Placering	  
90	   2010-‐08-‐11	   Sovrum	  Grundplatta	   0,55	  
84,4	   2010-‐09-‐01	   Badrum	  

0,55	   89,9	   2010-‐04-‐08	   Sovrum	  plan	  3	  Bjälklag	  
0,4	   84,9	   2010-‐03-‐22	   Badrum	  plan	  3	  

Tabell	  12.2:	  Datum	  och	  uppmätt	  RF	  för	  de	  olika	  konstruktionsdelarna	  i	  fuktmätning	  i	  stommen	  i	  hus	  4	  
under	  byggtiden.	  Data	  är	  hämtad	  från	  fuktskyddsdokumentationen	  för	  Blå	  Jungfrun.	  

TorkaS	  visar	  överlag	  längre	  torktider	  än	  uppmätta	  värden	  visar.	  Detta	  är	  särskilt	  tydligt	  
för	  bjälklaget	  där	  torktiden	  för	  att	  uppnå	  RF	  90%	  för	  vct	  0,55	  är	  nästan	  ett	  år	  längre	  i	  
TorkaS	  än	  vid	  uppmätning.	  Datumen	  för	  att	  uppnå	  RF	  85%	  för	  vct	  0,4	  stämmer	  däremot	  
väldigt	  bra	  överens	  mellan	  TorkaS	  och	  uppmätt.	  För	  grundplattan	  stämmer	  torktiden	  för	  
att	  uppnå	  RF	  90%	  för	  vct	  0,55	  ganska	  bra	  då	  TorkaS	  visar	  cirka	  två	  månader	  längre	  
torktid.	  Vct	  0,4	  har	  använts	  i	  bjälklagen	  i	  badrummen	  men	  det	  är	  oklart	  om	  vct	  0,4	  även	  
använts	  i	  badrummen	  på	  bottenvåningen.	  TorkaS	  visar	  att	  RF	  85%	  med	  vct	  0,4	  skulle	  ha	  
uppnåtts	  i	  grundplattan	  i	  november	  2009	  medan	  fuktmätningen	  under	  byggtiden	  
redovisar	  att	  RF	  85%	  	  uppnåtts	  i	  september	  2010.	  Detta	  tyder	  på	  att	  vct	  0,55	  använts	  i	  
badrummen	  på	  bottenvåningen.	  

Notera	  att	  varken	  de	  simulerade	  eller	  majoriteten	  av	  de	  uppmätta	  värdena	  på	  RF	  ej	  
kommit	  ned	  till	  RFkritisk	  vid	  det	  planerade	  startdatumet	  för	  applicering	  av	  ytskikt	  enligt	  
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huvudtidplanen	  för	  Blå	  Jungfrun.	  Om	  en	  simulering	  gjorts	  innan	  byggstart	  hade	  denna	  
försening	  på	  grund	  av	  uttorkning	  kunnat	  motverkas	  genom	  att	  förlänga	  tidplanen	  eller	  
genom	  att	  använda	  ett	  lägre	  vct	  eller	  bättre	  torkning	  och	  värmning	  under	  byggtiden.	  

	  

12.2. Jämförelse	  av	  fukttillståndet	  i	  konstruktionen	  mellan	  simuleringar	  i	  
WUFI	  och	  fuktmätning	  i	  stommen	  i	  april	  2012	  

Tabell	  12.3	  och	  tabell	  12.4	  nedan	  visar	  värden	  på	  RF	  i	  de	  olika	  konstruktionsdelarna	  vid	  
simulering	  i	  WUFI	  respektive	  fuktmätning	  i	  stommen	  i	  april	  2012.	  

Konstruktionsdel	   Värde	  RF	  
(%)	  

VST-‐yttervägg	  Syd	   57	  
VST-‐innervägg	   56	  
VST-‐yttervägg	  Norr	   57	  
Grundplatta	   91	  
Tabell	  12.3:	  Värde	  på	  RF	  i	  de	  olika	  konstruktionsdelarna	  vid	  simulering	  i	  WUFI	  med	  slutdatum	  2012-‐04-‐
16.	  

Mätpunkt	   Avläst	  RF	  
(%)	  

Slutvärde	  RF	  
(%)	  

1	  (VST-‐yttervägg	  Syd)	   61,8	   64,4	  
2	  (VST-‐innervägg)	   55,7	   63,4	  
3	  (VST-‐yttervägg	  Norr)	   67,5	   71,0	  
4	  (Grundplatta)	   83,3	   88,0	  
Tabell	  12.4:	  Avläst	  värde	  och	  korrigerat	  slutvärde	  på	  RF	  vid	  fuktmätning	  i	  konstruktionen	  2012-‐04-‐16.	  

Vid	  jämförelse	  mellan	  simuleringen	  i	  WUFI	  och	  uppmätta	  värden	  stämmer	  värdena	  för	  
tre	  av	  konstruktionsdelar	  någorlunda	  väl	  överens	  i	  storleksordning.	  Värdena	  för	  VST-‐
yttervägg	  Norr	  skiljer	  sig	  dock	  mellan	  simulerat	  och	  mätt	  värde.	  Simuleringen	  i	  WUFI	  
visade	  att	  vädersträcket	  inte	  hade	  någon	  inverkan	  på	  RF	  medan	  de	  mätta	  värdena	  visar	  
att	  vädersträcket	  har	  betydelse.	  Vad	  detta	  beror	  på	  är	  oklart	  men	  de	  avlästa	  värdena	  
bedöms	  som	  mer	  trovärdiga	  än	  simuleringen.	  

	  

12.3. Jämförelse	  av	  energibehovet	  mellan	  simulering	  i	  WUFI	  och	  Skanskas	  
beräkning	  

Beräknad	  total	  energiåtgång	  för	  uttorkning	  av	  byggfukt	  har	  i	  detta	  arbete	  beräknats	  till	  
19,6	  kWh/m2	  Atemp,	  detta	  är	  cirka	  två	  tredjedelar	  av	  det	  värde	  som	  Skanska	  beräknat,	  29	  
kWh/m2	  Atemp.	  Dock	  har	  ett	  annat	  värde	  på	  ångbildningsvärmen	  använts	  vid	  Skanskas	  
beräkning,	  nämligen	  ångbildningsvärmen	  vid	  100°C	  som	  är	  2,26	  MJ/kg.	  Om	  Skanskas	  
beräkning	  istället	  genomförs	  med	  den	  ångbildningsvärme	  som	  använts	  i	  detta	  arbete	  
(ångbildningsvärmen	  vid	  20°C,	  2,4537	  MJ/kg)	  fås	  cirka	  31,5	  kWh/m2	  Atemp.	  

Tabell	  12.5	  visar	  total	  energiåtgång	  de	  fem	  första	  simulerade	  åren	  i	  WUFI	  eftersom	  att	  
uttorkningen	  är	  som	  kraftigast	  då.	  Observera	  att	  konstruktionsdelarna	  inte	  har	  kommit	  i	  
jämvikt	  med	  omgivningen	  under	  de	  fem	  först	  åren.	  Uttorkning	  sker	  enligt	  WUFI	  totalt	  i	  
cirka	  14-‐15	  år	  för	  VST-‐ytterväggen,	  10-‐11	  år	  för	  VST-‐innerväggen	  och	  +30	  år	  för	  
grundplattan	  och	  bjälklagen.	  
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Figur	  12.1:	  Uppmätt	  och	  beräknad	  
energianvändning	  i	  Blå	  Jungfrun	  år	  2011	  

(Svenska	  Bostäder)	  

	   Total	  energiåtgång	  
(kWh/m2	  Atemp)	  

År	  1	  (Byggtid)	   5,4	  
År	  2	   2,2	  
År	  3	   1,8	  
År	  4	   1,4	  
År	  5	   1,1	  
∑	   11,9	  
Tabell	  12.5:	  Total	  energiåtgång	  för	  betonguttorkning	  per	  m2	  Atemp	  beräknat	  efter	  simuleringar	  i	  WUFI	  för	  
vct	  0,6.	  

Tabell	  12.6	  visar	  förväntat	  köpt	  energibehov	  beräknat	  av	  Skanska.	  

	   Förväntat	  köpt	  energibehov	  
(kWh/m2	  Atemp)	  

Byggtid	   11,6	  
Driftår	  1	   14,	  5	  
Driftår	  2	   2,9	  
Driftår	  3	   0	  
∑	   29	  
Tabell	  12.6:	  Förväntat	  köpt	  energibehov	  för	  betonguttorkning	  per	  m2	  Atemp	  enligt	  Skanska.	  

Figur	  12.1	  visar	  uppmätt	  och	  beräknad	  energianvändning	  i	  Blå	  Jungfrun	  år	  2011.	  
Uttorkningen	  av	  betongen	  har	  satts	  till	  10	  kWh/m2	  Atemp,	  inte	  till	  14,5	  kWh/m2	  Atemp	  
som	  Skanska	  beräknat,	  eftersom	  att	  driftår	  1	  för	  hus	  1	  och	  2	  startar	  i	  juni	  2010	  och	  för	  
hus	  3	  och	  4	  i	  december	  2010.	  

	  

Att	  döma	  av	  resultaten	  för	  uppmätta	  värden	  i	  figur	  12.1	  verkar	  det	  som	  om	  det	  av	  
Skanska	  beräknade	  värdet	  på	  energibehov	  på	  grund	  av	  uttorkning	  stämmer	  bra	  överens	  
med	  verkligheten.	  	  Detta	  skulle	  innebära	  att	  erhållna	  resultat	  i	  detta	  arbete	  är	  felaktiga	  
eftersom	  att	  energiåtgången	  per	  driftsår	  är	  betydligt	  lägre	  än	  de	  av	  Skanska	  beräknade	  
värden.	  Det	  krävs	  dock	  jämförelser	  med	  fler	  driftsår	  för	  att	  säga	  att	  det	  definitivt	  är	  så.	  
En	  alternativ	  förklaring	  kan	  till	  exempel	  vara	  att	  det	  faktiska	  behovet	  för	  ”normal”	  
uppvärmning	  är	  högre	  än	  det	  beräknade	  och	  på	  så	  sätt	  döljer	  inverkan	  av	  uttorkningen.	  
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12.4. Inverkan	  av	  val	  av	  betong	  med	  ett	  lägre	  vct	  
Genom	  simuleringarna	  i	  TorkaS	  ses	  vct:s	  förkortande	  inverkan	  på	  uttorkningstiden	  
tydligt,	  se	  tabell	  12.1	  ovan.	  För	  att	  nå	  ett	  slutvärde	  på	  90%	  RF	  ger	  en	  liten	  sänkning	  från	  
vct	  0,55	  till	  vct	  0,5	  en	  förkortning	  av	  uttorkningstiden	  med	  cirka	  ett	  år.	  Denna	  
förkortning	  leder	  till	  att	  ytskikt	  kan	  appliceras	  i	  tid	  med	  tidplan	  eller	  till	  och	  med	  
tidigare	  och	  på	  så	  sätt	  förkorta	  byggtiden.	  

Tabell	  12.7	  visar	  hur	  mycket	  mindre	  energi	  som	  krävs	  de	  fem	  första	  simulerade	  åren	  om	  
vct	  0,4	  används	  istället	  för	  vct	  0,6.	  Simuleringarna	  i	  WUFI	  visar	  att	  ett	  lägre	  vct	  främst	  
har	  inverkan	  på	  energiåtgången	  under	  det	  första	  simuleringsåret,	  som	  i	  detta	  fall	  
huvudsakligen	  utgörs	  av	  byggtid	  (se	  avsnitt	  10.2).	  Därefter	  är	  skillnaden	  mellan	  de	  olika	  
vct	  relativt	  liten.	  Den	  totala	  energiåtgången	  för	  uttorkning	  av	  byggfukt	  för	  vct	  0,4	  har	  i	  
detta	  arbete	  beräknats	  till	  18,3	  kWh/m2	  Atemp.	  Jämfört	  med	  det	  beräknade	  värdet	  på	  
total	  energiåtgång	  för	  uttorkning	  med	  vct	  0,6	  som	  beräknats	  till	  19,6	  kWh/m2	  Atemp	  
verkar	  val	  av	  vct	  inte	  ha	  någon	  avgörande	  betydelse	  för	  energibehovet.	  

	   Skillnad	  i	  total	  energiåtgång	  
(kWh/m2	  Atemp)	  

År	  1	  (Byggtid)	   1,1	  
År	  2	   -‐0,3	  
År	  3	   0,3	  
År	  5	   0,2	  
År	  5	   0	  
Tabell	  12.7:	  Värdena	  visar	  hur	  mycket	  mindre	  energi	  som	  krävs	  för	  betongtorkning	  om	  vct	  0,4	  används	  
istället	  för	  vct	  0,6.	  	  
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13. Slutsatser	  och	  åtgärder	  
	  
Fukt	  i	  material	  kan	  påverka	  energibehovet	  dels	  genom	  ökad	  värmeledningsförmåga	  hos	  
materialet	  och	  dels	  genom	  att	  energi	  krävs	  för	  att	  materialet	  ska	  torka	  ut.	  

Genom	  simuleringar	  i	  WUFI	  av	  fuktinnehållet	  i	  de	  olika	  ingående	  materialen	  i	  Blå	  
Jungfrun	  och	  därefter	  genom	  beräkningar	  enligt	  standarden	  ISO	  10456:700	  har	  detta	  
arbete	  visat	  att	  fuktinnehållet	  i	  materialen	  i	  Blå	  Jungfrun	  inte	  leder	  till	  en	  ökad	  
värmeledningsförmåga	  och	  därmed	  inget	  ökat	  energibehov.	  

Detta	  arbete	  har	  med	  hjälp	  av	  simuleringar	  i	  WUFI	  visat	  att	  uttorkningen	  av	  betong	  
kräver	  energi	  men	  att	  den	  däremot	  inte	  har	  en	  betydande	  inverkan	  på	  energibehovet	  
under	  bruksskedet	  då	  den	  är	  utslagen	  på	  m2	  Atemp.	  Simuleringarna	  i	  WUFI	  visar	  också	  att	  
uttorkningstiden	  varierar	  med	  konstruktionstyp	  och	  att	  det	  kan	  ta	  mellan	  10	  och	  +30	  år	  
för	  att	  konstruktionen	  ska	  komma	  i	  jämvikt	  med	  omgivningen.	  Simuleringarna	  visar	  
även	  att	  huvuddelen	  av	  torkningen	  sker	  under	  eldningssäsongen.	  

Simuleringar	  har	  gjorts	  i	  TorkaS	  och	  WUFI	  för	  att	  se	  vct:s	  inverkan	  på	  uttorkningstid	  och	  
energibehov.	  TorkaS	  visar	  en	  tydlig	  förkortning	  av	  uttorkningstid	  då	  ett	  lägre	  vct	  
används.	  Simuleringarna	  i	  WUFI	  visar	  däremot	  att	  ett	  lägre	  vct	  har	  en	  mycket	  liten	  eller	  
ingen	  inverkan	  på	  energibehovet.	  Det	  kan	  därför	  vara	  lämpligt	  att	  använda	  ett	  lägre	  vct	  
för	  att	  få	  en	  kortare	  uttorkningstid,	  särskilt	  i	  grundplattan	  som	  har	  svårt	  att	  torka	  ut,	  
men	  det	  är	  tveksamt	  om	  det	  är	  motiverat	  att	  använda	  ett	  lägre	  vct	  för	  att	  få	  ett	  lägre	  
energibehov.	  

Nivåer	  på	  energiåtgång	  som	  krävs	  för	  uttorkning	  som	  erhållits	  i	  detta	  arbete	  är	  ganska	  
mycket	  lägre	  än	  de	  nivåer	  som	  beräknats	  under	  projekteringen	  och	  de	  nivåer	  som	  
uppmätts	  under	  det	  första	  driftsåret	  för	  Blå	  Jungfrun.	  Det	  krävs	  dock	  fler	  mätningar	  
under	  flera	  driftsår	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  bedömning	  om	  rimligheten	  för	  både	  beräknade	  
nivåer	  under	  projekteringen	  och	  beräknade	  nivåer	  i	  detta	  arbete.	  	  
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