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Sammanfattning 

Idag ökar man isoleringen alltmer i takkonstruktion för att spara energi. Ökad mängd isolering 

minskar temperaturen över takets yttre delar och höjer den relativa fuktigheten där.  Dessutom 

finns risk att fuktigt material byggs in mellan alltmer täta skikt vilket leder till att det tar 

längre tid för byggfukten att torka. Detta resulterar i en ogynnsam fuktfördelning med höga 

relativa fuktigheter över konstruktionen där risken för mikrobiell påväxt ökar. Syftet med 

denna studie är att utreda hur fuktomlagring sker baserad på inbyggnadsfuktkvoten i 

välisolerade parallelltak. För att göra riskbedömning av olika takkonstruktioner har 

fuktsimuleringar gjorts i Wufi 2D där resultat analyserats i Wufi Bio för bedömning av 

risknivå för mikrobiell påväxt. Resultaten indikerar klart skillnad mellan val av ventilerad och 

oventilerad takkonstruktion. Det råder även en skillnad mellan val av isoleringsmaterial, 

takets färdigställandedatum, takets exponeringsriktning och takets utvändiga ytskikt. 

Slutsatsen är att det råder en större risk för mikrobiell påväxt hos oventilerad takkonstruktion, 

takkonstruktion som färdigställs under höst (den 1 oktober) jämfört med vår (den 1 april), 

takkonstruktion som är exponerad mot norr jämfört med söder samt takkonstruktion med 

utvändigt ytskikt av plåt istället för sedum.  

 

Nyckelord: fuktomlagring, inbyggnadsfuktkvot, ventilerat parallelltak, oventilerat 

parallelltak, välisolerat parallelltak, mineralull, cellulosafibrer, masonit balk, Wufi 2D, Wufi 

Bio. 
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Abstract 

Today there's an increase in the use of insulation in roof constructions in order to save energy. 

Increased amount of insulation allows temperature drops in the outer layers of the roof 

resulting in higher relative humidity in the surrounding construction.  There is also a risk that 

moist materials are built-in between tight layers which contributes to longer drying processes 

in order for the moisture to successfully dry out. 

This also contributes to an unfavorable divide in moisture with high relative humidity settling 

on top of the construction where risk of microbial growth is the greatest. The aim of this study 

is to investigate how moisture behaves based on the mounting quota of moist in well insulated 

parallel roof constructions. 

To make a risk assessment of different roof constructions, different simulations have been 

created in Wufi 2D where results are further analyzed in Wufi Bio for final assessment on 

whether there is an apparent microbial advantage. The result help shimmer light on the 

differences between ventilated and unventilated roof constructions. There is also an evident 

importance in choice of insulation materials, the finish-date for the roof, exposure 

vulnerability and the outer coating of the roof. 

The conclusion is that there is a greater risk of microbial damages in unventilated roof 

constructions when comparing the roof construction that is finished first of October in 

comparison to first of April, the roof construction that is exposed to north rather than south 

and to the roof construction with outer surface layer of tin rather than sedum.  

 

Keyword: moisture rearrangement, built-in moisture, ventilated roofs, unventilated roofs, 

well insulated roofs, mineral wool, cellulose fibers, masonite beam, Wufi 2D, Wufi Bio 
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Definitioner 

Densitet 

Är ett mått på ett materials täthet, (massa per volymenhet). Man brukar tala om skrymdensitet 

och kompaktdensitet. Skrymdensitet är förhållandet mellan den torra vikten hos ett material 

inklusive porerna och materialets totala volym. I kompaktdensitet räknas endast ett materials 

kompakta volym, d.v.s. ingen hänsyn tas till volymen på de öppna och stängda porerna. [1] 

Porositet 

Porositet anger förhållandet mellan porvolymen och den totala volymen. Ett annat ord för 

porer är hålrum. Porositet brukar vanligen anges i procent. [1] [3] 

Mättnadsånghalt 

Mättnadsånghalt är den maximala mängd vattenånga som luften kan innehålla vid en viss 

temperatur innan kondens fälls ut. [2] 

Relativa fuktigheten, RF 

Relativa fuktigheten är kvoten mellan luftens aktuella fuktinnehåll och mättnadsånghalten vid 

aktuell temperatur. RF anges i procent. [1] 

Fukthalt 

Anger mängden förångningsbar vatten ett material innehåller i förhållande till materialets 

volym. [kg/m
3
] [1] 

Fuktkvot  

Fuktkvot anger mängden fukt ett material innehåller i förhållande till mängden torrt material. 

Fuktkvot kan anges i procent eller i [kg/kg]. [1] 

Kritisk inbyggnadsfuktkvot 

Den fuktkvot vars nivå överstiger den nivå som kan medför risk för mikrobiell påväxt.  

Byggfukt 

Byggfukt är det överskott av vatten i material som behöver avges för att materialet ska 

komma i fuktjämvikt med sin omgivning. Byggfukten kan vara förorsakad av tillverkning, 

leverans och/eller uppfuktning under byggtiden. [1] 

Diffusion 

Diffusion sker när fukt eller gasmolekyler rör sig från områden med hög halt till områden med 

lägre halt. [1] 

Absorption 

Absorption anger ett materials förmåga att ta till sig fukt från intilliggande material eller 

omgivning. [1] 
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Fuktgenomgångsmotstånd  

Fuktgenomgångsmotstånd anger hur stort motstånd ett material har mot diffusion till och från 

materialet. [1] 

Sd-värde 

Sd-värde anger ett materials fuktgenomgångsmotstånd. Ett Sd-värde på 70 motsvarar 

fuktgenomgångsmotstånd i 70 [m], meter stillastående luft. [14] 

Fuktproduktion 

Fuktproduktion är den fukt som alstras av aktiviteter inomhus – för bostäder t.ex. avdunstning 

från personer, djur, tvätt, matlagning etc. [2] 

Fuktkonvektion 

Fuktkonvektion innebär att fukten förflyttas med luftens rörelse. [1] 

Kapillärtransport 

Kapillärtransport innebär att fukten transportetras i vätskeform i materialets porer. [1] 

Specifik värmekapacitet 

Specifik värmekapacitet anger förmågan hos ett material att magasinera termisk energi d.v.s. 

ett materials värmetröghet. Värmekapaciteten brukar anges i enheten [J/kgK]. [2] 

Värmeledningsförmåga 

Värmeledningsförmåga eller värmekonduktivitet anger ett materials förmåga att leda värme. 

Ju lägre värmeledningsförmågan [W/mK] är, desto bättre är materialet ur isoleringssynpunkt. 

[2]  
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1. Inledning 

I samband med att isoleringsmängden i dagens takkonstruktioner ökar, så ökar också risken 

för fuktskador. Genom ökning av isolering minskar temperaturen på de yttre delarna av 

klimatskalet. En lägre temperatur innebär att luftens fuktupptagningsförmåga minskar, vilket 

orsakar en ökning av materialens relativa fuktighet. Kritisk relativ fuktighet för mögelpåväxt 

hos träbaserade material är 75-80 procent enligt BBR. I det här arbetet undersöks 

fuktomlagring och risk för mögelpåväxt i parallella takkonstruktioner med hänsyn till olika 

inbyggnadsfuktkvoter. Simuleringar utförs med programmet Wufi 2D. 

Frågeställningar som behandlas från fuktsäkerhetsperspektiv är bl.a. skillnaden mellan 

ventilerat och oventilerat parallelltak med tillhörande mineralull eller cellulosafibrer som 

isoleringsmaterial. Vidare undersöks skillnader mellan takets exponeringsriktning mot söder 

och norr, takets färdigställandedatum den 1 oktober och den 1 april samt skillnad mellan 

plåttak och sedumtak.  

1.1 Bakgrund 

Idag byggs det alltmer energisnåla byggnader i form av passiv- eller lågenergihus. Detta 

åstadkoms bl.a. genom större mängd isolering i byggnadens klimatskal. Effekten innebär 

lägre energikostnader och mindre miljöpåfrestningar. Dock bör klimatskalet utföras lufttätt 

samt rätt konstruktionslösning väljas. I annat fall ökar risken för fuktskador och mikrobiell 

påväxt, vilket kan resultera i ohälsa och höga reparationskostnader. 

Rätt förhållande fordras mellan den RF, temperaturen och tidsvaraktigheten för att mikrobiellt 

angrepp ska ske. Hög RF och temperatur över lång tid är mycket gynnsamt för mikrobiellt 

angrepp.  

Enligt Hus AMA ska virke vid inbyggnad ha målfuktkvoten 16 procent där den tillåtna 

variationen av partiets medelfuktkvot är -2,5/+2,0. Dessutom ska 93,5 % av virkespartiet ligga 

inom intervallet 11,2 % till 20,8 % fuktkvot. 

”Med målfuktkvot menas den fuktkvot som ett virkesparti torkas till i ett sågverk och som 

partiet ska hålla vid leverans från sågverket.” [5]. Virkets fuktkvot är inte konstant och kan 

variera med ändrad temperatur och relativa fuktighet i omgivningen. 

Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att fuktproblemen beaktas när man bygger 

bostäder: ”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska 

olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa”. Av den anledningen 

är det angeläget att utreda fuktomlagringen i takkonstruktionen. Den kunskapen kan dessutom 

öka konstruktionens livslängd, vilket ger positiva effekter både ekonomiskt och miljömässigt. 
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1.2 Målformulering 

Den främsta orsaken till fuktskador är kunskapsbristen i projekteringsskedet, säger Anders 

Kumlin, senior konsult på AK-Konsult. Det kan bl.a. förebyggas genom 

fuktsäkerhetsprojektering i tidigt skede. Fuktsäkerhetsprojektering är enligt BBR: 

"Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte 

får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. I detta skede anges även de 

förutsättningar som gäller i produktions- och förvaltningsskedet för att säkerställa 

byggnadens fuktsäkerhet.”. Det är därför viktigt att koppla in en fuktsakkunnig redan i 

projekteringsskedets början. 

Syftet med denna studie är utredning av lämplig inbyggnadsfuktkvot i parallelltak med 20
o
 

lutning, takstolar av lättbalkar med dimensionen 500 mm och s1200 samt belägen i 

Stockholms ute klimat. De takkonstruktioner som utreds skiljer sig åt när det gäller luftspalt 

(ventilerade och oventilerade) och isoleringsmaterial (mineralull och cellulosafibrer). 

Vidare undersöks skillnader mellan takets exponeringsriktning (söder och norr), takets 

färdigställandedatum (den 1 oktober och den 1 april) samt de utvändiga ytskikten (plåt och 

sedum). Nedan tydliggörs de undersökningar som utförs. 

Utredning av lämplig inbyggnadsfuktkvot i:  

 Ventilerade parallelltak med: 

- Mineralullsisolering 

- Cellulosaisolering 

 Oventilerade parallelltak med: 

- Mineralullsisolering 

- Cellulosaisolering 

 

Vidare utredning av skillnader mellan: 

 Takens färdigställandedatum, den 1 oktober och den 1 april 

 Taken exponerade mot söder och norr  

 Plåttak och sedumtak 

 

Rapporten avser att ge en ökad förståelse för hur valet av material förändrar förutsättningen i 

takkonstruktionen, lyfta fram vikten av inbyggnadsfuktkvoten samt faktorer som takets 

exponeringsriktning och färdigställandedatum.  De värden som framkommer ska ses som 

riktlinjer. 
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1.3 Avgränsningar/Förutsättningar 

Nedanstående förutsättningar kommer att beaktas: 

 Takkonstruktion är exponerat mot söder (dock enskilda beräkningar mot norr) 

 Takkonstruktion färdigställs den 1 oktober (dock enskilda beräkningar den 1 april) 

 Taklutning hålls till 20° 

 Takkonstruktion undersöks i Stockholms utomhusklimat 

 Endast Masonite balk ska användas som takbalk 

 Inomhustemperaturen är konstant 20 °C 

 Fukttillskotten inomhus är 4 g/m
3
 

 Hänsyn tas till både solstrålning och nattutstrålning 

 Hänsyn tas till nederbördsbelastning 

 Ingen hänsyn till skuggbildning från intilliggande byggnader 

 Ingen hänsyn till isbildning på tak 

 Klimatdata per timme uppmätta av Lunds Tekniska Högskola över en tioårsperiod 

används utan hänsyn till klimattoppar 

 Masonitbalkens liv i plywood byggs in med 80 % RF (u=15 %) för samtliga 

beräkningar. Resterande trämaterial i takkonstruktioner beräknas med varierande 

inbyggnadsfuktkvoter 

 Endast simuleringsprogrammet Wufi 2D används för analys av fuktomlagring 

 Mögelanalys utförs med dataprogrammet Wufi Bio. 

1.4 Lösningsmetodik 

Under denna studie används simuleringsprogrammet Wufi 2D för att få svar på berörda 

frågeställningar. Wufi 2D ger verkliga värden och har validerats genom detaljerade 

jämförelser i laboratorier och mätningar vid Fraunhofer Institut für Bauphysik i Tyskland [6]. 

Med programmet kan värme- och fukttransport simuleras i två dimensioner med önskad 

konstruktionsgeometri och klimat över en viss tid. Resultat från Wufi 2D analyseras med 

mögelanalysprogrammet Wufi Bio. 

Beräkningar med Wufi 2D är tidskrävande vilket begränsar antalet beräkningar. En annan 

metod att utreda fallet är genom fältmätningar på befintliga parallelltak. Detta alternativ är 

utanför den givna tidsramen och utesluts därför.  
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2. Nulägesbeskrivning 

Detta examensarbete är utfört på konsultföretaget AK-Konsult Indoor Air AB som har kontor 

i Stockholm, Helsingborg, Uppsala och Göteborg. AK-konsult är ett av Sveriges ledande 

konsultföretag inom fukt och innemiljö och är specialiserade på skadeutredningar, 

projektering och mätuppdrag. Företaget grundades 1990 av Anders Kumlin som fortfarande är 

verksam inom företaget. AK-Konsult har nära samarbete med Fuktcentrum vid Lunds 

Tekniska Högskola, där företaget har deltagit i ett flertal forskningsprojekt.  

Från och med den 3 januari 2012 är AK-Konsult ett dotterbolag till Polygon Sverige AB som 

är ett ledande företag inom fukt- och vattenskador i Europa. 

Under vår vistelse på AK-konsults huvudkontor har vi fått värdefull handledning och respons.  
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3. Teoretisk referensram 

I vår teoretiska referensram presenterar vi de kurser och utbildningar som har varit till grund 

av vår studie. Under vår utbildning, Byggteknik och Design, har vi läst kurserna ”Byggteknik 

2, byggfysik och materiallära, 7,5 hp” och ”Skademekanismer av fukt, 7,5 hp”. 

Vi har även gått utbildning gällande simuleringsprogrammet Wufi, som gavs av Mathias 

Lindskog och Stina Åberg, AK-Konsult Indoor Air AB.  

Kursen ”Byggteknik 2, byggfysik och materiallära” innehåller bland annat följande: 

 Hur materials fysiska egenskaper förändras av yttre belastningar såsom fukt 

 De fysikaliska grunderna för värmetransport (Strålning, Ledning och Konvektion) 

 Beräkning av temperatur och relativ fuktighet i byggdelar med fler skikt 

 Riskbedömning för kondensbildning i konstruktionsdelar 

 Köldbrygga och dess effekt 

 Beräkning av fukt i luft och material samt fukttransport 

 Via laboration bestämma ett materials sorptionsisotermer, kapillaritet och fuktrörelser 

 Materialens struktur, beständighet, uppfuktning, uttorkning, volymbeständighet, 

porositet och densitet samt en koppling till byggprodukter. 

Rekommenderad förkunskap är kursen ”Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5hp”. 

Kursen ”Skademekanismer av fukt” innehåller bland annat följande: 

 Skador och riskkonstruktioner med avseende på fukt i huskonstruktioner 

 Fuktpåverkan i bland annat materialet trä 

 Stationära beräkningar i olika konstruktionsdelar 

 Enklare icke-stationära beräkningar i konstruktionsdelar 

 Fuktens påverkan på inomhusklimatet och ”sjuka hus” 

 Inomhus och utomhus klimatförhållanden. 

Rekommenderad förkunskap är kurserna ”Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5hp” och 

”Byggteknik 2, byggfysik och materiallära” 
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4 Faktainsamling 

I samarbete med Bengt Adolfi, senior byggmästare och Lars Olof Åkerlind, fuktkonsult, har 

ett urval av takkonstruktioner och kombinationer arbetats fram. Materialdata för 

fuktsimuleringar har hämtats från Wufi:s materialdatabas. Simulering av sedumtak är tagen 

från företaget Wufi i form av en datafil och dokument med tillhörande materialdata och 

tillvägagångssätt.  
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5. Genomförandet 

5.1 Teori 

Relativa fuktigheten, RF (%) baseras på den mängd fukt som luften innehåller i förhållande 

till vad den maximalt kan innehålla vid den aktuella temperaturen. RF varierar över tiden om 

temperatur och fuktighet varierar. Den kan höjas genom tillförsel av fukt, så kallat 

fukttillskott vFT (g/m
3
), eller sänkas genom att höja temperaturen, T (OC). Kall luft kan bära 

mindre vattenånga och når därför högre RF i jämförelse med varm luft med samma 

ånginnehåll. Kritisk RF för mikrobiell tillväxt för träbaserade material är 75 procent. För 

cementbaserade och icke-organiska material är procentsatsen högre, men som regel antas den 

kritiska relativa fuktigheten för oidentifierat material till 75 procent.  

Vatten förekommer kemiskt eller fysikaliskt bundet i material. Kemiskt bundet vatten ingår i 

materialet självt och vid en uttorkning av kemiskt bundet vatten kan materialet deformeras 

och dess egenskaper i övrigt förändras. Fysikaliskt bundet vatten är det vatten som via 

absorption binds till materialet och är förångningsbar. Vattenmängden i material mäts i 

fuktkvot, u (%) eller i fukthalt, w (kg/m
3
). [1] 

Sorptionskurva  

Den fysikalisk bundna fukten strävar efter att ställa sig i jämvikt med omgivningens relativa 

fuktighet. Sambandet mellan materialets jämviktsfuktkvot och den relativa fuktigheten kan 

anges med hjälp av sorptionskurva. Sambandet är materialspecifikt. Kurvorna varierar 

beroende på om materialet fuktas upp, absorptionskurva, eller om materialet torkar ut, 

desorptionskurva. Många gånger har ett material lättare att absorbera fukt från omgivningen 

än att avge fukt till sin omgivning. [1]  

5.1.1 Fukttransport 

Fukt i material transporteras som ånga och som vätska med ett ständigt byte mellan dessa 

faser. Det pågår alltid kondensation och avdunstning i ett materials porer. Detta ombyte är 

beroende av temperatur, vilket innebär att stora temperaturskillnader kan orsaka stora 

fukthaltsskillnader. Porernas storlek och struktur har också en avgörande betydelse för 

fukttransporten. Fukttransport kan även ske via kapillärtransport. [1] 

Fukttransport i ångfas 

Fukttransport i ångfas sker främst med diffusion och fuktkonvektion. Transporten kan även 

ske med hjälp av effusion och termodiffusion som är ett slags diffusion. I byggsammanhang 

har de två sistnämnda en väldigt liten inverkan på fukttransporten och brukar därför bortses. 

Drivkraften för diffusion är skillnad i ånghalt. Denna transport leder till att vattenånga 

diffunderar från högre ånghalt till lägre ånghalt. Hur mycket fukt som tillåts flöda genom ett 

material beror på materialets struktur och porositet. Exempel på konstruktion där diffusion 

förekommer är: 

 P.g.a. rådande fuktproduktion inomhus är ånghalten i genomsnitt högre inomhus än 

utomhus. Eftersom drivkraften för diffusion är skillnad i ånghalt uppstår fukttransport 

genom klimatskärmen, väggar och tak. 
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 Den byggfukt som ett material innehåller avges till dess omgivning genom att fukt 

transporteras från materialets inre till ytan. Därefter sker fukttransport från materialets 

yta till dess omgivande luft. 

Fuktkonvektion innebär att fukt i ångfas följer med en luftström. För att luftflöde ska kunna 

uppstå krävs totaltryckdifferenser. Tryckdifferenser åstadkoms genom höjdskillnad inom 

byggnaden, temperaturskillnader, ventilation och vindtryck. Med detta transportsätt kan stora 

mängder fukt transporteras. Om luftströmmen under sin väg kyls sjunker luftens 

mättnadsånghalt och kondens (vattendroppar) kan komma att fällas ut. [1][2] 

Fukttransport i vätskefas 

Vattenövertryck och kapillärsugning är de viktigaste drivkrafterna för fukttransport i 

vätskefas. Vid vattenövertryck blir de största porsystemen fyllda med vatten. Detta problem är 

aktuellt för byggnadsdelar där sprickor föreligger. Kapillärsugning sker från områden med 

hög fukthalt till områden med lägre. Kapillärtransport är också beroende av materialets 

porstruktur, t.ex. om ett finporöst material som trä är i kontakt med ett grovporöst keramiskt 

material kommer transporten att ske från det keramiska materialet till det träbaserade. Den 

kapillära transporten kan förhindras med hjälp av en fuktspärr eller ett dränerande skikt. [1] 

Kapillärkondensation 

I byggmaterial är porerna oregelbundna och tätt intill varandra. Detta leder till stor 

attraktionskraft av vattenmolekyler på materialets ytor. Stor attraktionskraft medför att 

kondensation kan uppstå redan vid lägre RF än 100 %. [1] 

5.1.2 Kritiskt fukttillstånd 

Kritiskt fukttillstånd är det fukttillstånd över vilket det finns risk att materialet förlorar sin 

goda funktion. Om ett material exponeras över det kritiska fukttillståndet kan mögelpartiklar 

finna näring och gro. De faktorer som påverkar mikrobiell påväxt är rådande relativa 

fuktighet, temperatur, exponeringstid, svampart, typ av underlag och struktur samt 

fukttillståndets varaktighet. Nedan visas kritiskt fukttillstånd för mikrobiell påväxt för olika 

materialgrupper.  

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd [% RF] 

Nedsmutsade material 75-80 

Trä och träbaserade material 75-80 

Gipsskivor med papp 80-85 

Mineralullsisolering 90-95 

Cellplastisolering 90-95 

Betong 90-95 

 

Mikrobiell tillväxt kan bedömas med hjälp av diagram “Limiting Hygrothermal conditions for 

mould growth on building material”, se figur 1. I diagrammet anges två begränsningskurvor, 

de s.k. ”limiting isopleths for mould growth”, LIM BI, LIM BII. Under dessa gränser sker 

Tabell 1 - Kritiskt mikrobiell påväxt för byggmaterial – Kunskapssammanfattning SP Energiteknik SP, rapport 2005:11 
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normalt ingen mikrobiell tillväxt. För att mikroorganismer skall kunna växa behövs lämplig 

RF, temperatur, näring men också tidsvaraktighet, vilket beaktas i dataprogrammet Wufi Bio. 

Wufi Bio används för att lättare utvärdera och bedöma den mikrobiella påväxten på 

konstruktioner. Närmare beskrivning av Wufi Bio finns i kapitel 5.3.2.  

 

För bedömning enligt Limiting Isopleth for Building material, gäller följande: 

Lim BI 

Nedbrytbara material: trä, tapeter, gipsskivor, övrigt lätt nedbrytbara material och starkt 

nedsmutsade ytor, elastiska fogmaterial etc. [15] 

Lim BII 

Material med porös struktur: puts, mineralbaserade material, vissa trämaterial, isolermaterial 

som inte tillhör Lim BI, etc. Om material från den här gruppen är nedsmutsat så tillfaller de 

Lim BI. Dock bör hänsyn tas till bindningsmedel i material. [15] 

5.1.3 Värmemekanik 

Energitransport i form av värme uppstår vid uppkomsten av en temperaturskillnad mellan två 

områden. Värmemekaniken strävar efter utjämning mellan temperaturskillnader; med det 

menas att värmeenergi transporteras från varmare områden till områden med lägre temperatur 

tills en utjämning uppstår. 

Värmeöverföring kan ske via ledning, strålning och/eller konvektion. 

 Ledning: 

Värmeöverföring mellan partiklar i ett medium med högre temperatur och därmed 

Mikrobiell tillväxt 

Ingen mikrobiell tillväxt 

Limiting hygrothermal conditions for mould growth

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0 5 10 15 20 25 30

T [°C]

R
F

 [
%

]

Lim BII

Lim BI

Figur 1 - Bedömning när mikrobiell påväxt sker [15] 
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större rörelseenergi till närliggande partiklar med lägre temperatur och rörelseenergi. 

[8] 

 Strålning: 

Värmeöverföring utan hjälp av något medium, vilket sker via vågrörelse eller 

partikelström. Värmestrålning är elektromagnetisk strålning med ett visst 

våglängdsintervall där energin färdas med ljusets hastighet. [8] 

 Konvektion: 

Värmeöverföring med hjälp av vätske- eller luftströmning. Luftkonvektion kan ske via 

termiska krafter och/eller tryckkrafter. [8] 

I porösa material sker ofta värmeöverföring via ledning, strålning och konvektion samtidigt.  

Vid stationära förhållanden kan värmeflödet beräknas med hjälp av materialets ekvivalenta 

värmekonduktivitet och temperaturgradienten över det aktuella området. 

      
  

  
  [W/m

2
]    [2] 

där 

λ = värmekonduktivitet [W/mK] 
  

  
 = temperaturgradient [K/m] 

Solstrålning 

Solstrålning är en elektromagnetisk strålning som kommer från solen. Då den totala infallande 

solstrålningen träffar en yta, kommer en del reflekteras (ρ), en del absorberas (α) och en del 

transmitteras(τ). [2] 

             [2] 

α, ρ och τ varierar med våglängden hos strålningen. Solstrålning är ljus och kortvågig men 

omvandlas till längre våglängder efter absorption; med det menas att den uppvärmda ytan 

avger långvågiga strålningar vilket upplevs som värme. Olika färger ger upphov till olika 

mängder absorption. En idealisk svart yta absorberar 100 procent av strålningen, dock är 

ingen yta helt svart. [2] 

Den absorberade strålningen eller värmeflödet (q) är beroende av infallande solstrålning med 

en vis infallsvinkel och ytans absorptans.  

  α        [W/m
2
]    [2] 

där 

qin = infallande solstrålning [W/m
2
] 

α = absorptans  [-] 

Absorptansen, α varierar mellan 0 och 1 beroende på ytans subjektiva färg och blankhet. 

Nattutstrålning 

Nattutstrålning förekommer då det är natt och stjärnklart. Det innebär att de ytor som är 

exponerade mot rymden avger värmestrålning, vilket medför en avkylning av den aktuella 
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ytan. Ofta blir ytans temperatur lägre än uteluftens temperatur. Effekten av nattutstrålning 

avtar under molniga nätter. [13] 

5.2 Parallelltak 

Med parallelltak menas ett tak där de inre och yttre takytorna är parallella. De bärande 

talbalkarna ligger ofta i takfallets riktning och mellan dessa utförs konstruktionen. Parallelltak 

förekommer som hela tak och eller som en del av en takkonstruktion. Taket kan vara 

ventilerat med utomhusluft eller oventilerat.  

5.2.1 Omsättning i luftspalt 

Det finns idag en stor kunskapsosäkerhet kring hur stor luftomsättningen i en ventilerad 

takkonstruktion verkligen blir. Strömmande luft genom luftspalten i konstruktionen sker med 

hjälp av konvektion genom att vind och temperaturskillnader skapar tryckskillnader över 

spalten. Den strömmande luften skall hjälpa till att ventilera bort fukt från konstruktionen. 

Luftens omsättning i spalten förändras beroende på spalthöjden, takets utformning, lutning 

och byggnadens höjd.  Både vind och den termiska kraften varierar också över tid. 

De beräkningar som idag finns gällande luftomsättning är utförda av Jörgen Falk, 

industridoktorand på Lunds Tekniska Högskola. Beräkningar är utförda på ventilerade 

luftspalter i yttervägg. I rapporten, skriven av Jörgen Falk, är det påvisat att luftomsättningen 

minskade med ca 20 procent om spalthöjden förändrades från 42 mm till 28 mm. 

5.2.2 Beståndsdelar 

Takplåt 

Takplåt är en form av tunnplåt. Tunnplåten består vanligtvis av stålplåt med en tjocklek på 

0,5-2 mm. Takplåten kan även vara gjord av rostfritt stål, zink, aluminium, m.fl. material. Plåt 

är ett tätt material. I det här arbetet har ett Sd-värde på 1500 [m] valts som täthet på takplåt. 

Detta kan jämföras med valt Sd-värde på 70 [m] för ångspärr av 0,2 mm plastfolie. [9] 

Sedumtak 

Sedumtak är ett grönt tak bestående av växter eller växtmaterial. Sedum levereras vanligtvis 

som färdiga växtmattor av moss-sedum och sedum-ört-gräs. Vegetations- och jordlagret i 

mattorna hålls samman med hjälp av en stark armeringsstomme. Detta möjliggör att kunna 

anlägga taket på både låglutande och branta tak. En takduk tätar sedummattan mot 

underliggande byggkonstruktion. Den ersätter underlagspappen.[4] 

Takpapp 

Takpapp eller tjärpapp är ett vattentätt underlagsmaterial för tak. Den är impregnerad med 

asfaltliknande tjära. Pappen kan användas som ett vattenavvisande skikt under plåttak/tegeltak 

med underlag av råspont eller som enda täckning på brädtak. [10] 

Råspont 

Råspont är brädor försedda med not och fjäder för att kunna gripa in föregående och 

efterföljande bräda. Brädorna kan kilas ihop en efter en eller placeras ovanpå varandra. 

Brädorna kan vara spontade på ändträet. Råsponten används som beklädnad eller som 

alternativ till skivmaterial. Exempel på användningsområden är yttertak, invändig 

väggbeklädnad och undergolv. [11] 
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Fiberboard 

Fiberboard är sammansatt av fibrer som avlagrats i vatten med träets naturliga bindemedel 

harts och lignin. Lignin fungerar som lim mellan träets fibrer. Harts är trädets naturliga saft, 

även kallad kåda, som efter uttorkning omvandlas till en mjuk eller fast massa. De avlagrade 

fibrerna filtreras samman och stelnar. Boardsskivan impregneras därefter i tallolja och härdas 

under hög temperatur. [10]  

Mineralull 

Isoleringsmaterialet mineralull finns både som sten- och glasull. Materialet levereras i form av 

lösull, skivor eller mattor beroende på användningsområdet. Stenull består ofta av 

stenmaterialet diabas som smälts och behandlas. Glasull består av sand och/eller glaskross. 

Vanligtvis har stenull något högre densitet och värmeledningsförmåga. 

Mineralull klassificeras som ett icke organiskt material, vilket medför en reducerad risk för 

mögelpåväxt. Dock kan mögelpåväxt uppstå om ytan är oren eller dammig. [3] 

Cellulosaisolering 

Cellulosaisolering är cellulosafibrer som t.ex. kan vara tillverkad av högklassigt 

tidningspapper. Isoleringen klassas som organiskt material och är biologiskt nedbrytbart men 

kan behandlas med olika medel för att skyddas. Isoleringen är värmetrögare och tätare än 

mineralisk isolering. Dessutom uppfattas den som ett miljövänligt isoleringsmaterial.[7] 

Masonitbalk 

Masonitbalk är en lättbalk vars liv består av en konstruktionsboard och med en fläns av 

konstruktionsvirke. Balken har en betydlig lägre vikt än vanligt konstruktionsvirke, vilket gör 

produkten lätthanterlig. Det tunna livet ger mycket liten köldbrygga. [11] 

Fuktspärr/Ångspärr 

Fuktspärr används för att förhindra fukttransport till eller genom en konstruktion. Dess 

uppgift är att förhindra eller minska fukttransport i ångfas, både genom fuktdiffusion och 

genom fuktkonvektion. För att förhindra fuktkonvektion skall ångspärren ha en stor lufttäthet 

och för att förhindra fuktdiffusion måste spärren ha ett stort fuktgenomgångsmotstånd. [1] 

Glespanel 

Glespanel används för att skapa ett underlag för fäste av gipsplattor/skivor, invändig panel, 

beklädnadsskivor m.m. Glespanelen i denna studie har dimensionen 28x70 mm. [10] 

Gipsskiva 

Gipsskiva består av en gipskärna som har en yttre beläggning av papp på båda sidor. Vid 

tillverkning används olika tillsatsmedel för att reglera materialets densitet och ytskiktets 

beständighet mot fukt. Gipsskivan används frekvent för invändig beklädnad av tak och 

väggar. Skivornas bredd är normalt 600, 900 eller 1200 mm och längden varierar mellan 2200 

och 3600 mm.  Gipsskivor kvalificeras som obrännbart material. [3] 
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5.3 Wufi 

5.3.1 Wufi 2D 

Wufi är ett datorprogram som är framtaget i Tyskland vid Fraunhofer IBP (Institute for 

Building Physics). Programmet är designat för att göra datasimuleringar av fukt- och 

värmetransport i byggnader. Simuleringar i Wufi kan göras både i en dimension och i två 

dimensioner. Wufi 1D kan användas för simulering av endimensionella 

byggnadskomponenter med varierande klimatbelastningar. Wufi 2D bygger på samma 

databas och beräkningsmodell som Wufi 1D, men räkningar görs i tvådimensionella modeller. 

Till exempel kan programmet simulera fuktgenomträngning i en defekt ångspärr och 

konsekvensen av detta utredas. [14] 

 

Wufi Uppbyggnad  

1. Geometri 

I denna dialogruta, figur 2 anges 

konstruktionens geometri i X och Y 

koordinater. Varje enskilt material 

ritas i form av rektanglar. Dock går 

det inte rita i triangel- eller 

cirkelformat mönster.  

 

 

 

 

 

 

2. Grid/Rutmönster 

Wufi utför beräkningar via numeriska 

metoder vilket kräver att komponenter 

delas in i olika gitterelement, se figur 

3. Gitterelementen är rutor i olika 

storlekar, där närmaste skiktgränsen 

tilldelas små gitterelement och i 

mittskiktet större gitterelement. Wufi 

föreslår automatisk ett system för 

gitteruppdelningen, men vid behov går 

det att bestämma gitternoggrannheten 

via tre olika nivåer; fin, medel och 

grov. Nivåerna går att ange i både X- 

och Y-riktning. Mer gitternoggrannhet 

innebär noggrannare beräkningar men också förhöjd beräkningstid. 

Figur 2 - Wufi 2D – Geometri 

Figur 3 - Wufi 2D – Grid/Rutmönster 
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3. Material 

Vidare bestäms önskat material i respektive skikt från Wufi:s materialdatabas, se 

figur 4. Den största databasen är Fraunhofer IBP:s, som är framtagen och provad i 

deras laboratorium.  Det finns även bl.a. en svensk och en norsk materialdatabas. 

 

 

4. Inledande villkor 

Här anges temperatur och fuktinnehåll som de enskilda materialen har vid 

beräkningens startdatum. Se figur 5. Fuktinnehållet går att ange i både fukthalt 

[kg/m
3
] och RF[%]. 

  

Figur 4 - Wufi 2D – Materialdatabas  

Figur 5 - Wufi 2D – Inledande villkor 
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5. Yta/Klimat 

Här anges det rådande 

utomhusklimatet på ena sidan av 

konstruktionen och inomhus- 

klimatet på andra sidan. För 

temperatur och RF över ett år i 

Stockholm, se figur 6 till höger. En 

ytterligare parameter som bestäms 

är systemgränserna. Systemgräns 

gör beräkningarna enklare och är 

en avgränsning i kontinuerliga 

konstruktioner. Inget utbyte sker 

över systemgränserna. 

Uppmäta klimatdata är framtagna 

av Wufi i samarbete med Lunds 

Tekniska Högskola över en 10-

årsperiod på flera orter i Sverige. 

Wufi tar hänsyn till regnbelastning, 

solstrålning och nattutstrålning 

beroende på konstruktionens 

exponeringsriktning och lutning. 

Temperaturen och fukttillskott 

kan bestämmas för inomhusklimat. 

Ånghalten inomhus är beroende av 

den aktuella ånghalten utomhus, se 

figur 7 till höger. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6 - Wufi 2D – Temperatur & RF över ett år i Stockholm 

Figur 7 - Wufi 2D – Inomhusklimat i Stockholm  

Fukttillskott [g/m3] 

Temperatur [oC] 

Relativ Fuktighet [%] 
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6. Källa 

Här kan luftutbytes-, fukt- och värmekällor läggas in i det skikt man önskar, se figur 

8. Exempel på källor är bl.a. luftomsättningar i luftspalt, vattenläckage i form av en 

andel slagregn och värmekälla i form av infallande solstrålning. 

 

 

7. Beräkningsparametrar 

Här anges startdatum och tid för beräkningen samt hur länge beräkningen skall pågå. 

Det går även att bestämma tidssteget för beräkningen, d.v.s. i vilken tidsintervall 

beräkningarna skall utföras, se figur 9. Normalt anges en timme för tidssteget. Ju 

lägre tidssteget är desto mer beräkningar utförs, vilket leder till noggrannare 

beräkningar men också förhöjd beräkningstid och filstorlek. Det finns även möjlighet 

att utföra analyser av RF, fukthalt, temperatur, kapillärtransport, diffusionstransport, 

ångtryck och värmeflöde var för sig. Dock förhöjs därmed beräkningstiden och 

filstorleken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Wufi 2D – Luftomsättning i luftspalt 

Figur 9 - Wufi 2D – Beräkningsparametrar 

Luftutbyteskälla i luftspalt, [oms/h] 
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Resultat 

Resultatet av beräkningen kan visas i två visualiseringsverktyg: 

- Wufi 2DMotion 

Resultatet från Wufi 2D visas i form av animerade 2D eller 3D grafer, se figur 

10-11, där bl.a. RF-, fukt- eller temperaturfördelningen visas per timme. På det 

viset är det enklare att se hur fuktvandringen sker och vart i konstruktionen det 

är mest riskabelt. Det går även att se profilen vid ett visst datum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wufi Graph 

Här är det möjligt att se bl.a. temperatur, fuktinnehåll och RF över tid i ett 

önskvärt område av byggnadsdelen, se figur 13. Det går även att analysera 

området, då resultatet visas i diagram med isoplether (Temperatur och RF för 

varje tidsenhet), se figur 14. Nedan visas ett markerat område att analysera.  

 

 
 

 

 

 

Figur 12 - Wufi 2DGraph – Markerat område i blått - ovansida masonitfläns att 
analysera 

Figur 10 - Wufi 2DMotion – 3D graf, RF över takkonstruktion Figur 11 - Wufi 2DMotion – 2D graf, RF över  
takkonstruktion 

Markerat område att analysera 

Utsida 

Insida 

Utsida Insida 
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I figur 13 till vänster visas ett exempel 

på RF för ett valt område över tid. 

Under det första året är RF som högst, 

och därefter sjunker den vid andra och 

tredje åren. Byggfukten har torkats ut 

efter första året och RF har blivit 

dynamiskt stabil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 14 till vänster visas exempel på 

isoplether för ett valt område. Varje 

prick representerar temperatur och RF 

för en timme. Om prickarna hamnar 

över linjegränserna (LIM1 och LIM2) 

anses det finnas risk för mikrobiell 

påväxt. Man får reda på om risk finns 

efter att resultatet analyserats i 

programmet Wufi Bio.  

 

 

 

 

 

 

Figur 13 - Wufi 2DGraph – RF över tre års period 

Figur 14 - Wufi 2DGraph – Isoplether för ett valt område  
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Wufi 2D – Beräkningsgång 

För att beräkning skall påbörjas måste behövliga indata som konstruktionens geometri, 

uppgifter om material, begynnelsevillkor, klimatdata och övergångskoefficienter definieras. 

Programmet varnar vid ofullständiga indata. Beräkningen i Wufi 2D sker med ett tidssteg åt 

gången. Om det aktuella tidssteget är ”godkänd” kommer nästa tidssteg att beräknas, se figur 

15. Skulle beräkningen inte vara godkänt kommer den aktuella tidstegen att beräknas på nytt. 

[14] 

  

Figur 15 - Wufi 2D – Beräkningsgång [5] 
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5.3.2 Wufi Bio 

För att bedöma sannolikheten för mikrobiell påväxt används datorprogrammet Wufi Bio. 

Datorprogrammet är utvecklat av Sedlbauer (Sedlbauer, K., 2003). För att Wufi Bio skall 

kunna bedöma den mikrobiella påväxten krävs indata, RF och temperatur, som en funktion av 

tiden. Indata redovisas som isoplether och hämtas från beräkningar i Wufi 2D. [15] 

Byggmaterial kan vistas under kortare tider i högre fukttillstånd än det kritiska fukttillståndet, 

men detta förutsätter att materialet kan torka ut snabbt när RF sjunker under kritiskt RF. Vid 

gynnsamma förhållanden kommer påväxt av mögelpartiklar att ske. När påväxten startar kan 

man med tillgängliga klimat- och substratberoende tillväxtkurvor uppskatta dess utbredning.  

Substraten delas in i 4 klasser; 

Substratklass 0 

Optimalt medium för mikrobiell tillväxt. Denna isopleth representerar högsta möjliga tillväxt 

av mögeltyper som normalt kan förekomma i byggnader. 

Substratklass 1 

Nedbrytbara material, exempelvis trä, tapeter, gipsskivor, övriga lätt nedbrytbara material och 

starkt nedsmutsade ytor och elastiska fogmaterial.  

Substratklass 2 

Material med porös struktur: puts, mineralbaserade material, vissa trämaterial, isolermaterial 

som inte tillhör klass 1, etc. Om material från denna grupp är nedsmutsade räknas de som 

substratklass 1. 

Substratklass K 

Vissa arter av mögel förorsakar hälsoproblem hos människor vid exponering. Klass K 

används för att bedöma risken av tillväxten hos dessa arter. Denna klass utgörs av kritiska 

svampar som exempelvis Aspergillus flavus, Stachybotrys chartarum m.fl. 
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5.4 Takuppbyggnad 

Nedan presenteras takuppbyggnad med tillhörande materialdata. Takkonstruktionen numreras 

som Tak 1, Tak 2, Tak 3 och Tak 4 för tydlighet i struktur.  

Efter samråd med Jörgen Falk, industridoktorand på LTH, valdes en konstant luftomsättning i 

luftspalt på 40 (oms/h) som standard för beräknade takkonstruktioner.   

 

5.4.1 Tak 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figur 16 - Ventilerat parallelltak (mineralullsisolering) 

 

 

 

Materialdata Trä, gran M.U. 
Plast 

folie 

Träfiber 

skiva 

Gips 

skiva 

Skrymdensitet [kg/m
3
] 455 60 130 300 625 

Porositet [m
3
/m

3
] 0,73 0,95 0,001 0,8 0,73 

Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] 1500 850 2200 1500 850 

Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,04 2,2 0,05 0,2 

Sd-värde [meter luft]  0,13 0,0013 70 0,0125 0,008 

Tabell 2 - Materialdata för Tak 1 

Utsida 

Insida 

PLÅTTÄCKNING 

UNDERLAGSPAPP 

22 RÅSPONT 

28x45 LÄKT PÅ VAR SIDA OM TAKSTOL (LUFTSPALT) 

3,2 TRÄFIBERSKIVA 

470 MINERALULL 

0,2 PLASTFOLIE 

28x70 GLESPANEL s450 

13 GIPSSKIVA 

 

 

500 LÄTTBALK s1200 
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5.4.2 Tak 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figur 17 - Ventilerat parallelltak(cellulosaisolering) 

 

 

 

Materialdata Trä, gran Cellu. 
Plast 

folie 

Träfiber 

skiva 

Gips 

skiva 

Skrymdensitet [kg/m
3
] 455 55 130 300 625 

Porositet [m
3
/m

3
] 0,73 0,93 0,001 0,8 0,73 

Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] 1500 2544 2200 1500 850 

Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,036 2,2 0,05 0,2 

Sd-värde [meter luft]  0,13 0,002 70 0,0125 0,008 

Tabell 3 - Materialdata för Tak 2 

  

Utsida 

Insida 

PLÅTTÄCKNING 

UNDERLAGSPAPP 

22 RÅSPONT 

28x45 LÄKT PÅ VAR SIDA OM TAKSTOL (LUFTSPALT) 

3,2 TRÄFIBERSKIVA 

470 CELLULOSAFIBRER 

0,2 PLASTFOLIE 

28x70 GLESPANEL s450 

13 GIPSSKIVA 

 

 

500 LÄTTBALK s1200 
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5.4.3 Tak 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 18 - Oventilerat parallelltak (mineralullsisolering) 

 

 

Materialdata Trä, gran M.U. 
Plast 

folie 

Gips 

skiva 

Skrymdensitet [kg/m
3
] 455 60 130 625 

Porositet [m
3
/m

3
] 0,73 0,95 0,001 0,73 

Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] 1500 850 2200 850 

Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,04 2,2 0,2 

Sd-värde [meter luft]  0,13 0,0013 70 0,008 

Tabell 4 - Materialdata för Tak 3 

Utsida 

Insida 

PLÅTTÄCKNING 

UNDERLAGSPAPP 

22 RÅSPONT 

500 MINERALULL 

0,2 PLASTFOLIE 

28x70 GLESPANEL s450 

13 GIPSSKIVA 

 

 

500 LÄTTBALK s1200 

Insida 

Utsida 
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5.4.4 Tak 4 
 

   

 

 

 

Figur 19 - Oventilerat parallelltak (cellulosaisolering) 

 

 

Materialdata Trä, gran Cellu. 
Plast 

folie 

Gips 

skiva 

Skrymdensitet [kg/m
3
] 455 55 130 625 

Porositet [m
3
/m

3
] 0,73 0,93 0,001 0,73 

Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] 1500 2544 2200 850 

Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,09 0,036 2,2 0,2 

Sd-värde [meter luft]  0,13 0,002 70 0,008 

Tabell 5 - Materialdata för Tak 4 

  

Utsida 

Insida 

PLÅTTÄCKNING 

UNDERLAGSPAPP 

22 RÅSPONT 

500 CELLULOSAFIBRER 

0,2 PLASTFOLIE 

28x70 GLESPANEL s450 

13 GIPSSKIVA 

 

 

500 LÄTTBALK s1200 
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5.5 Tillvägagångssätt 

För att lättare få en förståelse för hur genomförandet har gått till kommer det här att redovisas 

stegvis:  

1. Först ritas geometrin för vald takkonstruktion i Wufi 2D. Fuktomlagring i 

konstruktionen sker symmetriskt på båda sidor av takstolen. Därför har vi valt att 

beakta halva konstruktionen, se figur 20 och 21. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Därefter behövs bestämmandet för vilket av fördefinierade gitterelementen (fin, 

medium och grov) som ska användas i simuleringen. Medium har använts som 

standard. 

3. Sedan tillsattes material som konstruktionen är uppbyggd av.  

4. Därefter bestämdes fuktkvoten för respektive konstruktionskomponent. Programmet 

tar hänsyn till begynnelsevillkor som temperatur, fukthalt och relativa fuktighet, se 

bilaga 11 för omräkning av fuktkvot till RF. Fukthalten bestämdes för olika fuktkvoter 

och därefter räknades fram motsvarande RF av Wufi. Då beräkningar är väldigt 

tidskrävande valde vi att testa olika inbyggnadsfuktkvoter med 2 procentenhets 

differens. 

5. Efter det valdes, utifrån Wufi 2D:s databas, det ute- och inneklimat som skulle 

användas i beräkningarna. Samtliga beräkningar är utförda i Stockholms 

utomhusklimat. Då ytskikten består av grå takplåt valdes strålningsfaktorn för 

Figur 20 - Takkonstruktion, lättbalk c/c 1200 mm 

Figur 21 - Halva takkonstruktion 
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kortvågiga strålningar till 0,65 och långvågiga strålningar till 0,9. 

Indata för nattutstrålning har valts efter Wufi:s rekommendationer, där bl.a. molnindex 

valdes till 0,66. Med molnindex menas det procentuella värdet för molnteckning över 

året.  

När det gäller inomhusklimatet har standarden SS-EB13788 från Wufi 2D:s databas 

använts. Standarden beräknar den relativa fuktigheten i inomhusklimatet utifrån den 

relativa fuktigheten i utomhusklimatet som en funktion av vald fuktklass. Här valdes 

fuktklass 2 som motsvarar ett fukttillskott på 4 g/m
3
 då utomhus temperaturen är under 

0
0
C. Fukttillskottet avtar linjärt då utomhus temperaturen är 0

o
C-20

o
C. Vid utomhus 

temperatur över 20
o
C är fukttillskottet 0 g/m

3
, se figur 7. Inomhustemperaturen valdes 

till konstant 20
o
C. Ytkoefficienterna som används i beräkningarna är de som 

rekommenderas i Wufi 2D.  

6. För ventilerad konstruktion måste en källa definieras. Källan kan ses som en 

värmekälla, fuktkälla eller/och luftomsättningskälla. För utförda beräkningar har en 

konstant luftomsättning antagits på 40 oms/h i luftspalten, se figur 8. För sedum har en 

vattenkälla motsvarande 40 procent av slagregn applicerats på en tredjedel av 

sedumlagret mot underlagsduken, se bilaga 12 för närmare upplysning. 

7. Efter att ovanstående val har gjorts kunde beräkningar utföras. Beräkningar startades 

den 1 oktober. Simuleringar har gjort för en 3 års period med ett tidsteg på en timme. 

För varje taktyp utfördes flera beräkningar med varierande inbyggnadsfuktkvoter i de 

träbaserade materialen. 

8. När beräkningar var klara studerades resultatet med verktyget Wufi 2DMotion. Där 

visas variationer i RF, temperatur och fukthalten beroende av tid. Med hjälp av 

verktyget Wufi Graph hämtades isopleth (RF och temperatur) för de intressanta 

områdena. Isoplether från Wufi Graph analyserades sedan i Wufi Bio för en närmare 

förståelse av risken för mikrobiell påväxt. 
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6. Resultat/Analys 

Nedan visas resultat från W0oufi Bio för takkonstruktioner. Resultaten presenteras i 

ordningen Tak 1 – Tak 4. Vidare analys har gjorts gällande skillnader mellan takets 

exponeringsriktning (söder & norr), takets färdigställandedatum (1-oktober & 1-april) samt 

det utvändiga ytskiktet (plåt & sedum). Detta har redovisats i ordningen Tak 1.1–1.3 som 

jämförs med Tak 1. Tak 2.1 som jämförs med Tak 2 samt 3.1 som jämförs med Tak 3. För 

Tak 1-2 har 8 ytor fördelade över konstruktionen analyserats och för Tak 3-4 har 10 ytor valts. 

För att visa på om det finns risk för mikrobiell påväxt använder Wufi Bio sig av tre olika 

markeringar, vit (låg risk), gul (förhöjd risk) och röd (hög risk), se tabell 6. Mikrobiell påväxt 

[mm/år] ska ses som ett index och inte ett visuellt mått på tillväxt.  

Tabell 6 - Gränssnitt för mikrobiell påväxt i Wufi Bio 

Resultaten för de uppmätta ytorna är sammanställda i tabell för respektive takkonstruktion. 

Nedan visas ett exempel på presentationen av resultaten i tabell.  

Inbyggnadsfuktkvoten (virke och råspont) är placerad till vänster och risknivå representerar 

takkonstruktionen i helhet. Cellulosafibrer har analyserats i Wufi Bio med både Substratklass 

1 och Substratklass 2. Resultat från Substratklass 1 är placerad inom parentes, ( ). Se 5.3.2 

Wufi Bio för mer information gällande substratklass. 

Inbyggnads 
fuktkvot [%] 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Yta 4 Yta 5 Yta 6 Yta 7 Yta 8 Risk nivå 

14 x    
x 

( x ) 
   

Låg 
(Förhöjd) 

16 x    
x  

( x ) 
   

Förhöjd 
(Hög) 

18 x    
x 

(x) 
   Hög 

Tabell 7 - Exempel på presentationen av resultaten – I parentesen visas cellulosa isolering som analyserats med 
Substratklass 1 i programmet Wufi Bio.  

 

  

Risk Markering  Mikrobiell påväxt, x [mm/år] 

Låg 
Förhöjd 
Hög 

Vit x<50 
Gul  50≤x<200 
Röd  x>200 
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6.1 Tak 1 – Ventilerat, mineralull, färdigställt den 1 oktober och exponerat mot söder 

Den kritiska inbyggnadsfuktkvoten är 19 % (interpolation mellan 18 och 20 % för yta 1). Det 

är lättbalken, yta 1, som är mest utsatt, se figur 22 och tabell 8. Eftersom 

utomhustemperaturen är relativ låg då start datumet är den 1 oktober, sker fuktvandringen 

från konstruktionens inre delar mot de yttre delarna.  Detta är för att luftrörelse sker från 

varmare områden till kallare områden. Risken för mikrobiell påväxt på lättbalk, yta 4, är låg 

eftersom uttorkning sker mot konstruktionens yttre delar, där fukten med hjälp av luftspalten 

ventileras bort. För närmare upplysning, se bilaga 1. 

  Figur 22 - Analyserade ytor, Tak 1 

 

Inbyggnads 
fuktkvot [%] 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Yta 4 Yta 5 Yta 6 Yta 7 Yta 8 Risk nivå 

14 27 29 35 0 6 3 0 0 Låg 

16 35 33 38 0 8 5 0 0 Låg 

18 48 38 43 0 11 6 0 0 Låg 

20 60 43 48 0 15 7 0 0 Förhöjd 

22 75 49 54 0 19 8 0 0 Förhöjd 

24 89 55 58 2 24 9 0 0 Förhöjd 

  Tabell 8 - Resultat för analyserade ytor, Tak 1 – Mikrobiell påväxt [mm/år] 

     

 

 

Utsida 

Insida 

Plåttak 

Mineralull 8
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6.2 Tak 1.1 – Ventilerat, mineralull, färdigställt den 1 april och exponerat mot söder 

Risken för mikrobiell påväxt sjunker om takkonstruktionen färdigställs den 1 april jämfört 

med den 1 oktober, se figur 23 och tabell 9. Risken är låg för både inbyggnadsfukten 16 % 

och 18 %. Den ventilerande luften har en hög fuktupptagningsförmåga p.g.a. luftens låga RF 

sommartid. För närmare upplysning, se bilaga 2. 

 

  Figur 23 - Analyserade ytor, Tak 1.1 

 
 

Inbyggnads 
fuktkvot [%] 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Yta 4 Yta 5 Yta 6 Yta 7 Yta 8 Risknivå 

16 6 16 19 0 0 1 0 0 Låg 

18 7 17 20 0 0 2 0 0 Låg 

  Tabell 9 - Resultat för analyserade ytor, Tak 1.1 – Mikrobiell påväxt [mm/år] 

  

Utsida 

Insida 

Plåttak 

Mineralull 
8
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6.3 Tak 1.2 – Ventilerat, mineralull, färdigställt den 1 oktober och exponerat mot norr 

Risken för mikrobiell påväxt ökar om taket är exponerat mot norr jämfört med söder.  

Den främsta orsaken till detta bedöms vara att RF i den ventilerande luften är högre under 

större perioder hos takkonstruktion som är exponerad mot norr, se figur 25 och 26. Högre RF 

i den ventilerande luften absorberar mindre fukt från takkonstruktionen, vilket förlänger 

uttorkningstiden. För närmare upplysning, se bilaga 3. 

  Figur 24 - Analyserade ytor, Tak 1.2 

 

 

Inbyggnads 
fuktkvot [%] 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Yta 4 Yta 5 Yta 6 Yta 7 Yta 8 Risknivå 

16 61 60 72 0 15 11 0 0 Förhöjd 

18 75 69 80 0 19 12 0 0 Förhöjd 

Tabell 10 - Resultat för analyserade ytor, Tak 1.2 – Mikrobiell påväxt [mm/år] 

  

Utsida 

Insida 

Plåttak 

Mineralull 8
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Ovanstående figurer visar skillnaden i RF i luftspalten för tak som är exponerat mot söder och 

norr. I taket som är exponerat mot norr är RF hög under större perioder jämfört med taket som 

är exponerat mot söder. Beräkningar visar ett årlig medelvärde på 67,6 % RF i luftspalten mot 

söder och 73,3 % RF i luftspalten mot norr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 25 - RF i luftspalt (Tak exponerat mot söder) Figur 26 - RF i luftspalt (Tak exponerat mot norr) 
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6.4 Tak 1.3 – Ventilerat, mineralull, färdigställt den 1 oktober, exponerat mot söder och 

ytskikt av sedum 60 mm 

Risken för mikrobiell påväxt sjunker vid användning av sedum som ytskikt istället för plåt. 

Det råder låg risk för både inbyggnadsfuktkvoten 16 % och 18 %.  

Sedum är värmetrögare än plåt vilket medför en högre medeltemperatur och lägre medel-RF 

över året i luftspalten, enligt framkomna analyser. Dock orsakar sedum en avkylningseffekt 

vilket minskar höga temperaturstoppar under sommardagar. Däremot frigörs värme till 

konstruktionens inre delar kvällstid, se tabell 11, figur 28-29. 

Större mängd solvärme absorberas av sedum. Lägre RF i den ventilerande luften absorberar 

mer fukt från takkonstruktionen som vidare omsätts bort. Detta förkortar uttorkningstiden. För 

närmare upplysning, se bilaga 4. 

 

Temperatur i luftspalt - 10 juli 
Klockslag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00 

Sedum [
o
C] 25,1 25,3 33,5 39,9 37,8 31,8 

Plåt [
o
C] 12,4 28,5 50,1 47,2 29,5 17,5 

Tabell 11 - Temperatur i luftspalt med fyra timmars intervall den 10 juli 

 

Figur 27 - Analyserade ytor, Tak 1.3 

 

Inbyggnads 
fuktkvot [%] 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Yta 4 Yta 5 Yta 6 Yta 7 Yta 8 Risknivå 

16 0 0 1 0 0 0 0 0 Låg 

18 2 1 1 0 0 0 0 0 Låg 

Tabell 12 - Resultat för analyserade ytor, Tak 1.3 – Mikrobiell påväxt [mm/år] 

Utsida 

Insida 

Sedumtak 

Mineralull 8
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Ovanstående figurer visar skillnaden i RF i luftspalten för plåttak och sedumtak. 

Beräkningar visar ett årlig medelvärde på 61,3 % RF i luftspalten i sedumtaket. 

I luftspalten i plåttak är det årliga medelvärdet 67,6 % RF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28 - RF i luftspalt (Plåttak) Figur 29 - RF i luftspalt (Sedumtak) 
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6.5 Tak 2 – Ventilerat, cellulosafibrer, färdigställt den 1 oktober och exponerat mot söder 

Om cellulosaisolering används istället för mineralull blir den kritiska inbyggnadsfuktkvoten 

lägre än 14 %. Detta är för att cellulosaisoleringen byggs in med högre fukthalt jämfört med 

mineralull. Dock har cellulosaisoleringen byggts in i konstruktionen med 80 % RF som 

motsvarar 12 % fuktkvot och en fukthalt på 6,6 kg/m
3
. Detta kan jämföras med mineralull 

som har en fukthalt på 1,8 kg/m
3
 vid 80 % RF. Om cellulosaisoleringen byggs in i 

konstruktionen med 10 % fuktkvot blir den kritiska inbyggnadsfuktkvoten för hela 

konstruktionen 18 %, se tabell 14. Detta påvisar att det är betydelsefullt att bygga in 

isoleringen med rätt inbyggnadsfuktkvot för att åstadkomma en väl fungerande konstruktion. 

Cellulosaisolering är ett organiskt material och det medför en ökad risk för mikrobiell påväxt 

jämfört med mineralull som är oorganiskt, se yta 5 i figur 30 och tabell 13. För närmare 

upplysning, se bilaga 5. 

  Figur 30 - Analyserade ytor, Tak 2 

 

 

 

 

 

 

  

Utsida 

Insida 

Plåttak 

Cellulosafibrer 
8
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Nedan visas resultaten där cellulosaisolering med 12 % fuktkvot byggs in i takkonstruktion. 

I parentesen,( ), visas cellulosa isolering som analyserats med Substratklass 1 i programmet 

Wufi Bio.  

Inbyggnads 
fuktkvot [%] 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Yta 4 Yta 5 Yta 6 Yta 7 Yta 8 Risknivå 

14 63 30 34 0 
27 

(65) 
13 

(30) 
0 

(0) 
0 Förhöjd 

16 66 34 38 0 
28 

(67) 
14 

(33) 
0 

(0) 
0 Förhöjd 

18 75 37 41 0 
32 

(76) 
15 

(35) 
0 

(0) 
0 Förhöjd 

20 89 46 49 0 
40 

(90) 
16 

(41) 
0 

(0) 
0 Förhöjd 

22 100 50 53 0 
45 

(100) 
17 

(43) 
0 

(0) 
0 Förhöjd 

24 110 55 58 0 
49 

(109) 
19 

(46) 
0 

(0) 
0 Förhöjd 

  Tabell 13 - Resultat för analyserade ytor, Tak 2 – Mikrobiell påväxt [mm/år] 

 

 

Nedan visas resultaten där cellulosaisolering med 10 % fuktkvot byggs in i takkonstruktion. 

I parentesen, ( ), visas cellulosa isolering som analyserats med Substratklass 1 i programmet 

Wufi Bio. För övrigt gäller samma förutsättningar som tidigare för Tak 2. 

Inbyggnads 
fuktkvot [%] 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Yta 4 Yta 5 Yta 6 Yta 7 Yta 8 Risknivå 

16 47 32 37 0 
20 

(47) 
13 

(31) 
0 

(0) 
0 Låg 

 18 53 35 39 0 
23 

(52) 
14 

(28) 
0 

(0) 
0 Förhöjd 

Tabell 14 - Resultat för analyserade ytor, Tak 2 (10 % fuktkvot i cellulosaisolering) – Mikrobiell påväxt [mm/år] 
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6.6 Tak 2.1 – Ventilerat, cellulosafibrer, färdigställt den 1 oktober och exponerat mot söder 

och ytskikt av sedum 60 mm 

I likhet med takkonstruktion 1.3 är risken för mikrobiell påväxt låg. 

Dock är värdena högre vid användning av cellulosaisolering i jämförelse med mineralull, då 

den innehåller större mängd fukt vid inbyggnad. För närmare upplysning, se bilaga 6. 

 

  Figur 31 - Analyserade ytor, Tak 2.1 

 

 

Nedan visas resultaten där cellulosaisolering med 12 % fuktkvot byggs in i takkonstruktion. 

I parentesen, ( ), visas cellulosa isolering som analyserats med Substratklass 1 i programmet 

Wufi Bio.  

 

Inbyggnads 
fuktkvot [%] 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Yta 4 Yta 5 Yta 6 Yta 7 Yta 8 Risknivå 

16 19 3 3 0 
4 

(16) 
0 

(2) 
6 

(17) 
0 Låg 

18 24 4 5 0 
7 

(24) 
0 

(3) 
7 

(19) 
0 Låg 

  Tabell 15 - Resultat för analyserade ytor, Tak 2.1 – Mikrobiell påväxt [mm/år] 

  

Utsida 

Insida 

Sedumtak 

Cellulosafibrer 
8
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6.7 Tak 3 – Oventilerat, mineralull, färdigställt den 1 oktober och exponerat mot söder   

Denna konstruktionslösning bedömer vi som en riskabel lösning då byggfukten låses in i 

konstruktionen mellan två ångtäta dukar (PE-folie och underlagspapp). Även plåten ses som 

ångtätt skikt. Uttorkningseffekten är mycket låg och fuktvandringen sker ”fram och tillbaka” i 

konstruktionen. Den kritiska inbyggnadsfuktkvoten är lägre än 10 %, se tabell 16. 

Sommartid sker fuktvandringen inåt mot konstruktionens inre delar då det råder en förhöjd 

temperatur i de yttre delarna p.g.a. solvärmens inverkan. Detta medför en förhöjd fuktkvot i 

de inre delarna vilket gynnar mikrobiell påväxt där. För närmare upplysning, se bilaga 7. 

    Figur 32 - Analyserade ytor, Tak 3 

 

 

Inbyggnads
fuktkvot 
[%] 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Yta 4 Yta 5 Yta 6 Yta 7 Yta 8 Yta 9 Yta 10 Risknivå 

10 41 51 28 0 52 98 76 95 0 30 Förhöjd 

14 160 130 100 62 49 200 199 192 53 77 Hög 

 16 220 180 155 100 75 262 255 254 70 130 Hög 

  Tabell 16 - Resultat för Analyserade ytor, Tak 3 – Mikrobiell påväxt [mm/år] 

  

Utsida 

Insida 

Plåttak 

Mineralull 10

 



  42 
 

6.8 Tak 3.1– Oventilerat, mineralull, färdigställt den 1 oktober, exponerat mot söder och 

ytskikt av sedum 60 mm 

Vid byte av plåt mot sedum är risken för mikrobiell påväxt fortfarande hög, se tabell 17. 

Fuktfördelningen är annorlunda då temperaturen i konstruktionens olika delar blir annorlunda 

i jämförelse med plåttak. För sedumtak är yta 2, undersida råsponten, mer kritisk. Den 

mikrobiella påväxten ökar mest under april/maj eftersom omväxlingen av temperatur sker 

snabbare än RF, vilket tyder på hög temperatur och RF under april/maj, se figur 34-36. För 

närmare upplysning, se bilaga 8. 

 

   Figur 33 - Analyserade ytor, Tak 3.1 

 

Inbyggnads
fuktkvot 
[%] 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Yta 4 Yta 5 Yta 6 Yta 7 Yta 8 Yta 9 Yta 10 Risknivå 

14 117 251 52 10 79 166 132 161 117 17 Hög 

16 150 269 99 37 112 222 192 216 150 29 Hög 

Tabell 17 - Resultat för Analyserade ytor, Tak 3.1 – Mikrobiell påväxt [mm/år]  

Utsida 

Insida 

Sedumtak 
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10
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Ovanstående figurer visar förändringen i temperatur och RF i yta 2, undersida råspont.  

Temperaturamplituden är lägre för sedumtak jämfört med plåttak. Anledningen till detta är att 

sedumlagret skapar en värmetröghet över takkonstruktionen. 

  

Figur 35 - Temperatur & RF i Yta 2 för sedumtak 

Figur 36 - Temperatur & RF i Yta 2 för plåttak 

Figur 34 – Omringad yta visar att mikrobiell påväxt är störst under april/maj på yta 2 [mm/år] 
 

Brant tillväxt under april/maj 

Snabb förändring av temperatur  

under april/maj 

Trög förändring av RF  

under april/maj 
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6.9 Tak 4 – Oventilerat, cellulosafibrer, färdigställt den 1 oktober och exponerat mot söder 

På samma sätt som Tak 3 bedöms även denna konstruktion som en högrisklösning.  

Risken för mikrobiell påväxt är större här i jämförelse med tak 3 då cellulosaisoleringen 

innehåller mer mängd fukt än mineralullen. Den kritiska inbyggnadsfuktkvoten är 10 % om 

cellulosaisoleringen byggs in med 10 % fuktkvot, se tabell 10 och 11. Enligt resultaten är 

detta godtagbart när det gäller risk för mikrobiell påväxt. Dock återstår frågan om detta är 

rimligt produktionsmässigt på fält, då material kan fuktas upp av dess omgivning. För 

närmare upplysning, se bilaga 9 och 10. 

 

  Figur 37 - Analyserade ytor, Tak 4 

 

Nedan visas resultaten där cellulosaisolering med 12 % fuktkvot byggs in i takkonstruktion. 

I parentesen visas cellulosa isolering som analyserats med Substratklass 1 i programmet Wufi 

Bio.  

 

Inbyggnads
fuktkvot 
[%] 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Yta 4 Yta 5 Yta 6 Yta 7 Yta 8 Yta 9 Yta 10 Risknivå 

14 200 105 208 
108 

(213) 
71 

(141) 
120 125 

102 
(189) 

15 
(83) 

72 Hög 

16 250 135 310 
146 

(270) 
93 

(190) 
178 180 

136 
(235) 

47 
(130) 

120 Hög 

Tabell 18 - Resultat för analyserade ytor, Tak 4 – Mikrobiell påväxt [mm/år] 
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Nedan visas resultaten där cellulosaisolering med 10 % fuktkvot byggs in i takkonstruktion. 

I parentesen visas cellulosa isolering som analyserats med Substratklass 1 i programmet Wufi 

Bio. 

 

Inbyggnads
fuktkvot 
[%] 

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Yta 4 Yta 5 Yta 6 Yta 7 Yta 8 Yta 9 Yta 10 Risknivå 

10 48 45 46 
18 

(37) 
20 

(43) 
6 0 

16 
(28) 

0(0) 0 Låg 

Tabell 19 - Resultat för analyserade ytor, Tak 4 (10 % fuktkvot i cellulosaisolering) – Mikrobiell påväxt [mm/år] 
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7. Slutsats 

Beräkningar har gjorts över tre års period. Det har visat sig att byggfukten i normalfall torkar 

ut det första året i en ventilerad takkonstruktion. En vis uppfuktning i luftspalten har skett 

p.g.a. fuktig utomhusluft med följd av förhöjd relativ fuktighet, men detta har inte visat sig 

vara en större risk för mikrobiell påväxt då uttorkning har skett snabbt därefter. Val av en 

oventilerad takkonstruktion har i detta arbete visat sig vara en risk, då inbyggnadsfukten inte 

kan torka ut utan stannar mellan två täta skikt (ångspärr och underlagspapp) under de 

beräknade åren. 

Det har också visat sig vara en skillnad mellan val av inbyggnadsfuktkvot i cellulosa- 

isolering. Cellolusa är en träbaserad produkt med hög fuktupptagningsförmåga. Vid val av en 

inbyggnadsfuktkvot på 12 procent för cellolusa har de flesta konstruktioner varit inom riskzon 

för förhöjd mikrobiell påväxt. 12 procent fuktkvot motsvarar en fukthalt på 6.6 kg/m
3
. Vid 

sänkning av denna fuktkvot till 10 procent, sjunker risken för mikrobiell påväxt. 10 procent 

fuktkvot motsvarar en fukthalt på 5.5 kg/m
3
. Cellulosa isolering med densiteten lägre än 55 

kg/m
3
 innehåller mindre mängd fukt vid en fuktkvot på 12 procent.  

Även färdigställandedatum har en stor betydelse för risken av mikrobiell påväxt. 

Uttorkningen för en ventilerad takkonstruktion som är färdigställd den 1 oktober, tar ca 8 

månader för att därefter hamna på en stabil nivå. Samma takkonstruktion som är färdigställd 

den 1 april har en uttorknings tid på ca 1 månad.  

I denna studie har även exponeringsriktning av takkonstruktion analyserats. Resultatet har 

indikerat en skillnad då taket är exponerat mot söder eller norr. De konstruktioner som studien 

omfattar har en taklutning på 20 grader. Då taket är exponerat mot söder visar det sig att 

uttorkningen sker snabbare, vilket medför en lägre risk för mikrobiell påväxt. 

Det råder även skillnad mellan sedum som ytskikt i jämförelse med plåt. Sedum är uppbyggd 

av jordmassor och har en förmåga att uppta stora mängder regnvatten samt skapa en 

värmetröghet över takkonstruktionen. Resultaten indikerar en minskad risk för mikrobiell 

påväxt hos sedumtak jämfört med plåttak.  

Nedan visas en sammanställning av samtliga beräknade takkonstruktioner. Värdena 

presenterar det område med högst mikrobiell påväxt, [mm/år]. 

Låg risk [mm/år] 

Förhöjd risk [mm/år] 

Hög risk [mm/år] 

Fuktkvot [%] 14 16 18 20 

Tak 1 – Plåttak, ventilerat, mineralull, 1 oktober, söder  35 38 48 60 

    Tak 1.1 – Plåttak, ventilerat, mineralull, 1 april, söder - 19 20 - 

    Tak 1.2 – Plåttak, ventilerat, mineralull, 1 oktober, norr - 72 80 - 

    Tak 1.3 – Sedumtak, ventilerat, mineralull, 1 oktober, söder - 1 2 - 

Tak 2 – Plåttak, ventilerat, cellulosafibrer, 1 oktober, söder 63 66 75 89 

    Tak 2.1 – Sedumtak, ventilerat, cellulosafibrer, 1 oktober, söder - 19 24 - 

Tak 3 – Plåttak, oventilerat, mineralull, 1 oktober, söder 200 262 - - 

     Tak 3.1 – Sedumtak, oventilerat, mineralull, 1 oktober, söder 251 269 - - 
 

 Tak 4 – Plåttak, oventilerat, cellulosafibrer, 1 oktober, söder 208 310 - - 

Tabell 20 - Sammanställning av resultat för samtliga takkonstruktioner  
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8. Rekommendationer 

Denna studie har visat att oventilerat parallelltak är en högriskkonstruktion och av den 

anledningen rekommenderar vi användning av ventilerat parallelltak. 

Studien har även visat en klar variation av risknivå för mikrobiell påväxt beroende på rådande 

förutsättningar (isoleringsmaterial, färdigställandedatum, exponeringsriktning och takytskikt). 

Resultaten visar hur viktigt det är att fuktdimensionera en takkonstruktion efter dess 

förutsättningar. Det går inte med klarhet säga vilken inbyggnadsfuktkvot som är rimlig då 

variationer av förutsättningar varierar risken för mikrobiell påväxt. Av den anledningen 

rekommenderar vi att särskild fuktdimensionering utförs som därefter kan vara till grund för 

lämplig inbyggnadsfuktkvot.  
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9. Framtida forskning 

Det är särskilt intressant att kunna följa upp hur materialens fuktkvot förändras från det att 

leveransen mottagits på arbetsplats, till det då materialen byggs in mellan täta skikt. 

Inträffar det en uppfuktning av materialen då fukt från omkringliggande material såsom 

betongplatta, torkar ut? 

Det är också intressant att undersöka risken för mikrobiell påväxt vid sammankoppling av 

yttervägg och tak, då det många gånger används mer trämaterial vid dessa möten samt att det 

föreligger större risk för otätheter. 

Ytterligare idé för forskning vore att utreda hur luftomsättning i takkonstruktionens luftspalt 

förändras utifrån takets utformning, lutning, geografisk placering och klimat.  

  



  52 
 

  



  53 
 

Referenser 

Tryckta källor 

[1] Nevander, L E. & Elmarsson, B., Fukthandbok Praktik och teori, 

Stockholm: AB Svensk Byggtjänst, 1994 

[2] Kenneth, S., Praktisk byggnadsfysik, 

Lund: Studentlitteratur AB, 2010 

[3] Burström, P-G., Byggnadsmaterial, Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 

Lund: Studentlitteratur AB, 2001 

[4] Hemgren, Per, Husets ABC 

Stockholm: ICA Bokförlag, 2003 

Elektroniska källor 

 [5] http://www.skogsindustrierna.org/vi_tycker/remissvar_arkiv/remissvar_trabyggande/skog 

sindustriernas_remissvar_gallande_remissen_gallande_ama_hus_11_och_ra_hus_11   

[6] http://www.sp.se/sv/index/research/woodbuild/publications/Documents/Exjobb%2020011_14 

%20Fuktomlagringar%20i%20v%C3%A4lisolerade%20ytterv%C3%A4ggar%20Tomas%20Forsberg.pdf 

[7] http://www.sthlmisolering.se/ar_du_husagare_/om_var_isolering 

[8] http://energihandbok.se/x/p/i/59/Varmeoverforing.html  

[9] http://www.ruukkitak.se/Allt-om-tak 

[10] http://www.byggmax.com/se-sv/  

[11]http://www.råspont.se/ 

[12]http://www.mfbmiks.se/userfiles/Dokument/MFB%20Handbok_ver%201.pdf 

[13] http://www.trygghetsvakten.se/fuktordboken/nattutstralning/ 

Datorprogram  

[14] Wufi 2D 3.3, hjälpfunktion 

[15] Wufi Bio 3.1, hjälpfunktion 

http://www.skogsindustrierna.org/vi_tycker/remissvar_arkiv/remissvar_trabyggande/skogsindustriernas_remissvar_gallande_remissen_gallande_ama_hus_11_och_ra_hus_11
http://www.skogsindustrierna.org/vi_tycker/remissvar_arkiv/remissvar_trabyggande/skogsindustriernas_remissvar_gallande_remissen_gallande_ama_hus_11_och_ra_hus_11
http://www.sp.se/sv/index/research/woodbuild/publications/Documents/Exjobb%2020011_14%20Fuktomlagringar%20i%20v%C3%A4lisolerade%20ytterv%C3%A4ggar%20Tomas%20Forsberg.pdf
http://www.sp.se/sv/index/research/woodbuild/publications/Documents/Exjobb%2020011_14%20Fuktomlagringar%20i%20v%C3%A4lisolerade%20ytterv%C3%A4ggar%20Tomas%20Forsberg.pdf
http://www.sthlmisolering.se/ar_du_husagare_/om_var_isolering
http://energihandbok.se/x/p/i/59/Varmeoverforing.html
http://www.ruukkitak.se/Allt-om-tak
http://www.byggmax.com/se-sv/
http://www.råspont.se/
http://www.mfbmiks.se/userfiles/Dokument/MFB%20Handbok_ver%201.pdf
http://www.trygghetsvakten.se/fuktordboken/nattutstralning/


  54 
 

  



  55 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

Tak 1 – Plåttak, ventilerat, mineralull, färdigställt den 1 oktober och 

exponerat mot söder 

 

 

  

Figur 38 – RF efter 1000h (november), u=16 % Figur 39 – RF efter 3000h (februari), u=16 % 

Figur 40 – RF efter 5000h (maj), u=16 % Figur 41 – RF efter 7000h (augusti), u=16 % 

Utsida Insida 
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Bilaga 2 

Tak 1.1 – Plåttak, ventilerat, mineralull, färdigställt den 1 april och 

exponerat mot söder 

 

 

 

  

Figur 42 – RF efter 1000h (maj), u=16 % Figur 43 – RF efter 3000h (augusti), u=16 % 

Figur 44 – RF efter 5000h (november), u=16 % Figur 45 – RF efter 7000h (februari), u=16 % 

Utsida Insida 
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Bilaga 3 

Tak 1.2 – Plåttak, ventilerat, mineralull, färdigställt den 1 oktober och 

exponerat mot norr 
 

 

 

 

 

 

Figur 46 - RF efter 1000h (november), u=16 % Figur 47 - RF efter 3000h (februari), u=16 % 

Figur 48 - RF efter 5000h (maj), u=16 % Figur 49 - RF efter 7000h (augusti), u=16 % 

Utsida Insida 
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Bilaga 4 

Tak 1.3 – Sedumtak, ventilerat, mineralull, färdigställt den 1 oktober och 

exponerat mot söder 

 

 

 

 

 

 

Figur 50 - RF efter 1000h (november), u=16 % Figur 51 - RF efter 3000h (februari), u=16 % 

Figur 52 - RF efter 5000h (maj), u=16 % Figur 53 - RF efter 7000h (augusti), u=16 % 

Utsida Insida 
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Bilaga 5 

Tak 2 – Plåttak, ventilerat, cellulosafibrer,(u=12%) färdigställt den 1 oktober och 

exponerat mot söder 

 

 

 

 

 

 

Figur 54 - RF efter 1000h (november), u=16 % Figur 55 - RF efter 3000h (februari), u=16 % 

Figur 56 - RF efter 5000h (maj), u=16 % Figur 57- RF efter 7000h (augusti), u=16 % 

Utsida Insida 
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Bilaga 6 

Tak 2.1– Sedumtak, ventilerat, cellulosafibrer(u=12%), färdigställt den 1 oktober och 

exponerat mot söder 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 58 - RF efter 1000h (november), u=16 % Figur 59 - RF efter 3000h (februari), u=16 % 

Figur 60 - RF efter 5000h (maj), u=16 % Figur 61 - RF efter 7000h (augusti), u=16 % 

Utsida Insida 
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Bilaga 7 

Tak 3 – Plåttak, oventilerat, mineralull, färdigställt den 1 oktober och 

exponerat mot söder 

 

 

 

 

 

  

Figur 62 - RF efter 1000h (november), u=16 % Figur 63 - RF efter 3000h (februari), u=16 % 

Figur 64 - RF efter 5000h (maj), u=16 % Figur 65 - RF efter 7000h (augusti), u=16 % 

Utsida Insida 
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Bilaga 8 

Tak 3.1 – Sedumtak, oventilerat, mineralull, färdigställt den 1 oktober och 

exponerat mot söder 

 

 

 

 

 

Figur 66 - RF efter 1000h (november), u=16 % Figur 67 - RF efter 3000h (februari), u=16 % 

Figur 68 - RF efter 5000h (maj), u=16 % Figur 69 - RF efter 7000h (augusti), u=16 % 

Utsida Insida 
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Bilaga 9 

Tak 4 – Plåttak, oventilerat, cellulosafibrer(u=12%), färdigställt den 1 oktober och 

exponerat mot söder  

 

 

 

 

  

Figur 70 - RF efter 1000h (november), u=16 % Figur 71 - RF efter 3000h (februari), u=16 % 

Figur 72 - RF efter 5000h (maj), u=16 % Figur 73 - RF efter 7000h (augusti), u=16 % 

Utsida Insida 



  64 
 

Bilaga 10 

Tak 1.3 – Plåttak, oventilerat, cellulosafibrer (u=10%,) färdigställt den 1 oktober  

och exponerat mot söder 

 

 

 

 

 

 

Figur 74 - RF efter 1000h (november), u=16 % Figur 75 - RF efter 3000h (februari), u=16 % 

Figur 76 - RF efter 5000h (maj), u=16 % Figur 77 - RF efter 7000h (augusti), u=16 % 

Utsida Insida 
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Tabell 21 - Fuktkvot, fukthalt och relativ fuktighet 

Bilaga 11 
 

 Material Fuktkvot [%] Fukthalt [kg/m3] Relativ Fuktighet [%] 

Gran, 455 kg/m3 
  
  
  
  
  

14 63,7 69,4 

16 72,8 75,3 

18 81,9 81 

20 91 85,5 

22 100,1 90 

24 109,2 92,2 

Mineralull, 60 kg/m3 
  

3 1,8 80 

1,2 0,7 60 

Cellulosa, 55 kg/m3 
  

12 6,6 80 

10 5,5 72,1 
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Bilaga 12 

Simulation of green roofs and 
roofs with gravel covering 

The material data for substrate and gravel are based on the recalculation 
of green roof investigations and measurements at the locations 
Holzkirchen, Leipzig (Forschungsprojekt "Flachdächer in Holzbauweise" 
2007-2010, MFPA Leipzig und TUM, C. Fülle / N. Werther) and Vienna 
(Holzforschung Austria, Experimentelle Untersuchungen von 
Flachdachkonstruktionen, M. Teibinger / B. Nusser). 
The simulation of comparable green roofs should be possible with the 
following approach on the safe side. The application range should cover 
extensive green roofs with a substrate layer thickness up to 10 cm. 
In the following the application of the different material layers for 
- Green roofs without drainage layer 
- (Green roofs with drainage layer) 
- (Roofs with gravel covering) 
as well as the used boundary conditions for the simulations are 
summarized. 
Note: the information represents the current state of research; therefore 
we cannot assume any guarantee. 

Green roof without drainage layer 
Add the generic substrate layer with the required thickness (max. 10 cm). 
Add a moisture source in the lowest 2 cm of the substrate layer with 
40 % of the precipitation (source type “fraction of driving rain”). Use 
source term clipping to the free water saturation (see picture). 
Surface transfer coefficients: 
- exterior heat transfer coefficient: α = 19 W/m²K 
- short-wave radiation absorptivity: a = 0,3 
- long-wave radiation emissivity: ε = 0 
- explicit radiation balance: off 

  

Sedumlagret 
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Materialdata Sedum 

Skrymdensitet [kg/m
3
] 1500 

Porositet [m
3
/m

3
] 0,5 

Specifik värmekapacitet, torr [J/kgK] 1500 

Värmeledningsförmåga, torr [W/mK] 0,9 

Sd-värde [meter luft]  0,005 

 

 


