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Sammanfattning 

Många byggnader är idag fuktskadade. Fuktskador uppstår på så väl nya som gamla 

byggnader. Idag provtrycker man hus för att få ett värde på dess täthet, men många hus som 

klarar täthetskraven drabbas ändå av fuktskador. Detta beror på att otätheterna är lokala på en 

eller flera delar av klimatskalet bortsett från otätheter vid anslutningar.   

En studie har gjorts på två väggtyper; en standardvägg och en passivhusvägg. Denna 

undersökning har begränsats till väggar för småhus. Undersökningen syftar till att ta fram vart 

gränserna går innan mögeltillväxt påvisas för olika håldiametrar i plastfolien. Jämförelse 

gjordes för dessa väggkonstruktioner i städerna Kiruna, Stockholm och Lund.  

Simulering av konstruktionerna i de olika städerna gjordes i programmet WUFI Pro 5,0 med 

en 5-årsperiod där resultaten sedan analyserats i WUFI-Bio 3,1 RC för riskbedömning av 

mikrobiell tillväxt.  

Resultat åskådliggör att konstruktioner med tjockare isolering belägna längre upp i landet 

lättare kan råka ut för skador orsakade av fukt. 

 

Nyckelord 

Fuktskador, provtryckning, täthetskrav, lokala otätheter, klimatskal, väggkonstruktioner, 

småhus, mikrobiell tillväxt, WUFI Pro 5,0, WUFI-Bio 3,1 RC. 
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Abstract 

Many buildings today are moisture damaged. Moisture damage occurs to new as well as old 

buildings. Nowadays we test the dense of the building with measurement of the air flow under 

pressure, but still many of these building structures that meet the dense requirements are still 

affected by dampness. This is because the leaking points are situated at one or other parts of 

the building shell other than at the connections. 

 

A study has been made on two wall types: a standard wall and a passive house wall. This 

investigation has been confined to walls of houses. The study aims 

to develop each boundaries before mold growth demonstrated for different hole 

diameters in plastic foil. Comparison was made for these wall structures in the 

cities Kiruna, Stockholm and Lund. 

 

The comparison of the wall structures in the different towns was done with a simulation 

program WUFI Pro 5.0 for a 5-year period. Results were then analyzed 

in WUFI Bio 3.1 RC, program for risk assessment of microbial growth. 

 

Results illustrate that structures with thicker insulation located further up in the country can 

more easily encounter damage caused by moisture. 

 

Keywords 

Moisture damage, pressure test, density requirements, local leaks, building shell, wall 

constructions, houses, microbial growth, WUFI Pro 5,0, WUFI-Bio 3,1 RC. 
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Nomenklatur 

AMA 

AMA är en akronym för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning. [15] 

Avdunstning 

När ett ämne övergår från flytande- eller fast form till gasform. [1] 

BBR 

Boverkets byggregler, är en samling av bestämmelser och regler som boverket har 

sammanställt för byggnation. Dessa är tillgängliga i både tryckt format och på nätet. [10] 

Fuktdiffusion 

Transport av vatten i ångfas från ett fuktigt material eller fuktig luft till luft eller material med 

mindre fukt. [2] 

Fuktflöde 

Transport av vatten i ångfas via luft. [1] 

Fuktkvot 

Mängden fukt i ett material i förhållande till materialets torra vikt med beteckningen u och är 

enhetsfri men uttrycks i procent (%). [2] 

Fuktproduktion 

Mängden ånga som produceras per timme från olika faktorer som till exempel människor. 

Betecknas G och har enheten (g/h). [10] 

Fukttillskott 

Differensen i ånghalt mellan luft på in- och utsidan. Beteckningen för detta är vft med enheten 

(g/m
3
). [1] 

Klimatskal 

De delar av en byggnad som skiljer inomhus från utomhus. 

Lufttäthet 

Syftar på hur bra ett material eller en byggnad står emot lufttransport. [4] 

Laminär strömning 

Då luft rör sig i raka strömmar. [1] 

Luftflöde 

Är ett mått på hur mycket luft som byts ut per tidsenhet uttryckt i (m
3
/s). [4] 

Läckande area, A 

En area på en otäthet där luft läcker igenom. 

Mättnadsånghalt 

Syftar på mängden vatten luften klarar av att hålla vid viss temperatur. [2] 



 

IX 
 

Omslutande area, Aom 

Den area som sluter ett rum från resterande rum, en lägenhet från resterande lägenheter 

och/eller ett hus från omgivningen. Denna area inkluderar väggar, golv och tak och anges i 

(m
2
). [10] 

Relativ fuktighet, RF 

Relativ fuktighet anger förhållandet mellan ånghalten v och mättnadsånghalten vs vid aktuell 

temperatur och uttrycks i (%). [1] 

Svensk Standard 

En norm för hur byggnader bör byggas i Sverige. [1] 

Tryckdifferens 

Skillnaden mellan olika tryck över ett klimatskal. [1][2][4] 

Turbulent strömning 

Då luft rör sig i oregelbundna strömmar. [1] 

WUFI-Bio 3,1 RC 

Ett tyskt datorprogram som utför riskbedömningar för mikrobiell tillväxt, med hänsyn till 

temperatur och relativ fuktighet. [13] 

WUFI Pro 5,0 

Ett tyskt datorprogram som ger realistiska beräkningar av fukttransport samt kopplad 

värmetransport med hänsyn tagen till olika klimatbelastningar i konstruktioner. [12] 

Ånggenomgångsmotstånd 

Hur mycket ett material kan förhindra vattenånga att transporteras igenom det. [1] 

Ånghalt 

Ett mått på hur mycket vattenånga luften innehåller. Ånghalten betecknas med v och uttrycks 

i (g/m
3
). [1][2] 

Ångspärr 

Ett material i byggnadsskalet som har till uppgift att förhindra fukttransport i form av 

vattenånga. [1]  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Byggnader utsätts för olika omständigheter som kan orsaka fuktskador i dess 

konstruktionsdelar. De utsättas för nederbörd, vind, temperaturändringar, fuktig luft, markfukt 

och dylikt. Ett tydligt exempel är när en byggnad utsätts för fuktskador orsakade av läckage, 

oftast i våtrum och då omfattar inte skadorna endast byggnaderna utan kan även påverka de 

boendes hälsa oavsett skadornas uppkomstsätt. 

Å andra sidan investerar byggnadsägarna mycket pengar i underhållsarbetet för att åtgärda 

problemen, men i verkligheten leder inte underhållsarbete nödvändigtvis till att åtgärda 

fuktorsakerna. Detta på grund av att det inom byggbranschen finns bristfälliga kunskaper vad 

gäller fukt och fukthantering, vilket alltså leder till att det inte täcker behovet (Anders 

Kumlin). [3] 

I branschens utveckling har fokus lagts på det konstruktionsmässiga och särskilt gällande 

energifrågan, där det strävas efter effektivare sätt att bygga med lägre kostnader och färre 

defekter. Fokus har däremot inte varit lika stor på fuktfrågan vilket har lett till att mindre 

kunskap inom området.  

Det finns mycket att fördjupa sig i och undersöka, men det som intresserar oss som studenter 

och företaget AK-Konsult i det här sammanhanget är lokala hål/otätheter i konstruktioner, där 

en konstruktions otäthetsgrad definieras som läckageflödet vid tryckdifferensen 50 Pa, 

eftersom sådana otätheter inte brukar undersökas närmare när det genomsnittliga 

läckagevärdet är godkänt. Det behöver alltså inte alltid innebära att fuktskador inte uppstår 

eftersom det finns en chans att otätheterna är samlade. [1] 

 

1.2 Uppgift 

Den så kallade lufttäthetsfaktorn i en byggnad anges som klimatskärmens genomsnittliga 

luftotäthet vid tryckdifferensen 50 Pa (q50). Att krav definieras som genomsnittvärden 

innebär att det i en byggnad, som i sig uppfyller ställda krav, kan finnas relativt stora lokala 

hål/otätheter som ger skada/skador när det teoretiskt inte bör göra det. Detta är något man inte 

brukar undersöka närmare, vilket medför skador som man inte har räknat med. Därför skall 

det i detta examensarbete läggas fokus på huruvida en befintlig otäthet i ett godkänt 

klimatskal kan ge skada eller inte. Undersökning kommer att ske på hål/otätheter med olika 

areor beroende på valda flöden för två konstruktionstyper vid tryckdifferensen 50 Pa. 
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1.3 Mål 
Målet är att utveckla ett tillvägagångssätt för att kunna bestämma hur stort ett hål i ångspärren 

får vara innan det leder till fuktskada i en godkänd konstruktion. 

Vi vill med detta arbete och med KTHs och företagets (AK-Konsult Indoor Air AB) hjälp 

tillföra kunskap till branschen. 

 

1.4 Avgränsningar 

Området fukt är väldigt brett. Fuktskador kan orsakas av en mängd olika faktorer, exempelvis 

av konvektion, läckage, kapillärt markfukt, nederbörd osv. 

Vi har därför valt att avgränsa detta arbete och skall då undersöka hur lokala hål/otätheter med 

antagna areor påverkar redan godkända konstruktioner. Vi har valt två konstruktionstyper; en 

passivhuskonstruktion och en standardkonstruktion där undersökning endast kommer att ske 

för väggar med hänsyn till termik, ventilation samt vindlast. Beräkningar för dessa 

konstruktioner kommer att göras för städerna Kiruna, Stockholm och Lund.  

Undersökningen kommer att göras för ett fiktivt småhus med höjden på det täta skikten 3 m 

och omslutande arean (Aom) 300 m
2
. 

 

1.5 Metoder 
Arbetet kommer att läggas upp enligt följande: 

 Litteraturstudie.  

 Undersökning skall göras på ytterväggar.  

 Anta hål/defekt-dimensioner och utgå från dessa. Vid beräkning bestäms ökning eller 

minskning av dimensionerna.  

 Tryckdifferens på 50 Pa över klimatskalet vid provtryckning kommer att användas för 

två konstruktionstyper på tre olika städer i landet där hänsyn tas till termik, ventilation 

samt vindlast. 

 Luftflöden genom hål/defekter kommer först att beräknas för hand och sedan 

simuleras i beräkningsprogrammet WUFI Pro 5,0. 

 Analys av fuktpåverkan samt risk för mikrobiell tillväxt kommer att göras i WUFI Pro 

5,0 samt i WUFI-Bio 3,1 RC. 

Beräkningar och resultat kommer att grunda sig på WUFI och WUFI-Bios basvärden och de 

inställningar vi själva väljer, till exempel staden som beräkningarna skall utföras för och 

flödet som det skall utgå ifrån. Det som är negativt med WUFI Pro 5,0 är att beräkningar görs 

för ett genomsnittsår för respektive stad där extrema väderförhållanden strukits. Väljer man 

att beräkna flera år görs beräkningarna upprepade gånger för samma genomsnittsår. I 

verkligheten kan detta vara lite annorlunda då extrema väderförhållanden kan förekomma.  
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2. Nulägesbeskrivning 

 

2.1 Om AK-Konsult Indoor Air AB  
AK-Konsult Indoor Air AB är ett konsultföretag som jobbar med att lösa fukt- och 

innemiljöproblem i byggnader. AK-Konsult är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom 

ovannämnda områden.  Företaget grundades 1990 av Anders Kumlin men ägs sedan 2012 av 

Polygon Sverige AB. [3] 

Företaget arbetar främst med att fastställa skadeutredningar och orsakssamband för att 

därefter uppföra åtgärdsförslag. AK-Konsult arbetar inte bara med att åtgärda redan skadade 

byggnader, utan även i tidigare skeden som projekteringsskedet. I princip granskar AK-

Konsult ritningar, val av material, byggtekniska metoder, bedömer konstruktioner och gör 

fuktdimensioneringar. [3] 

AK-Konsult arbetar inte bara med fukt och fuktrelaterade problem. De undersöker även 

miljöfarliga ämnen som till exempel asbest, kvicksilver, PCB, radon och bly i byggnader och 

ger därefter förslag på sätt att åtgärda upptäckta föroreningar. [3] 

 

2.2 Hjälp 
Konstruktionerna som undersöks i detta examensarbete har erhållits av SKANSKA Sverige 

AB via Pål Skoglund från Teknik - Byggfysik avdelningen på SKANSKA i Malmö. [14] 

Under arbetets gång har vi för det mesta suttit på KTH i Haninge där vi fått en hel del hjälp av 

vår handledare från skolan, Jenny Andersson. Vi har även suttit på företaget AK- Konsult en 

del gånger och fått det stöd och hjälp vi behövt från våra handledare på företaget, Stina Åberg 

och Anders Kumlin. 
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3. Teoretisk bakgrund 
Kunskap för att kunna utföra detta examensarbete erhölls ur högskoleingenjörsutbildningen 

Byggteknik och Design på KTH. Främst erhölls kunskap från kurserna Byggteknik 2 samt 

Skademekanismer av fukt som ingår i utbildningen. Byggteknik 2 innefattar grundläggande 

kunskaper inom byggfysik och materiallära. Kursen Skademekanismer av fukt innefattar 

fördjupade kunskaper inom fuktskadeidentifiering och fuktberäkningar. 

Kunskap om beräkningsprogrammen WUFI erhölls från företaget AK-Konsult Indoor Air AB 

i form av en komplett genomgång. 

 

3.1 Fukt 
 

3.1.1 Fukt i luft 

Luft innehåller alltid en mängd fukt. Varm luft har högre kapacitet att bära fukt i jämförelse 

med kall luft. Exempelvis har varm luft med en relativ fuktighet på 70 % högre ånghalt än 

kall luft med samma relativa fuktighet. Mollierdiagrammet nedan (se Figur 1) beskriver 

mängden luftburet vatten luften kan hålla vid olika temperaturer och relativa fuktigheter. [2]   

 

Figur 1 Mollierdiagrammet beskriver luftens förmåga att hålla vatten vid olika temperaturer och 

relativa fuktigheter. [6] 
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3.1.2  Utomhusluft 

Över året varierar dygnsmedelvärdet av den relativa fuktigheten på vintern från 80-90 % och 

på sommaren från 60-80 %. Dessa är inte strikta värden då den relativa fuktigheten vid 

regniga och dimmiga dagar kan stiga till 95-100 %, och vid torra och varma dagar sjunka till 

35-40 %. 

Ånghalten är däremot lägre under vintern och högre under sommaren. Under vintertid är 

ånghalten 1,5-4 g/m
3
 medan den under sommartid är 7-11 g/m

3
. 

 

3.1.3 Inomhusluft 

Inomhusluftens tillstånd beror av en del faktorer; ånghalten utomhus, fuktproduktionen 

inomhus och ventilationens storlek. Normalt är den relativa fuktigheten inomhus 30-60 %, då 

den är som lägst vintertid och som högst sommartid. 

Inomhus sker aktiviteter som också påverkar klimatet i form av fuktproduktion förutom 

inverkan av utomhusförhållandena. Fuktproduktion i bostäder orsakas till exempel av 

avdunstning från människor, djur och växter och från disk, tvätt, bad, dusch, och matlagning. 

Fuktproduktion betecknas med G och har enheten g/h. 

Då fuktproduktionen inomhus är känd kan ånghalten inomhus beräknas via formeln nedan: 

[2]               ⁄       ⁄            

   

                                                             

                                                            

                                                                

                                                            

                                                                

Enligt Socialstyrelsen finns i miljöbalken bestämmelser om förutsättningar för 

tillsynsmyndigheten att ställa krav på undersökningar av byggnader avsedda för bostäder och 

allmänna ändamål då fukttillskottet inomhus överstiger 3 g/m
3
 vintertid. 

Fukttillskott: 

[2]            ⁄        ⁄                              
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3.1.4 Fukttransport 

Fukttransport kan ske i två olika faser, ångfas och vätskefas. I detta arbete kommer fukt i 

ångfas att behandlas. Fukt i ångfas kan ske genom diffusion och konvektion. Diffusion 

innebär att fukt tar sig igenom ett material på ett jämnt och fördelat sätt. Konvektion innebär 

att fukt tar sig igenom ett material via en eller flera lokala otätheter. [2] 

 

3.1.5 Fuktdiffusion 

Diffusion är ett sätt för fukt att transporteras som tidigare nämnts. Detta innebär att fuktigare 

luft eller fuktigare materia strävar till att jämna ut den mängden fukt de innehåller. Fukt 

försöker ta sig från högre koncentration till lägre för att skapa jämvikt. Denna process är 

väldigt långsam men sker alltid då det finns en ånghaltsskillnad. För att ytterligare göra denna 

process långsam eller försöka förhindra den i konstruktioner brukar man sätta in en så kallad 

”ångspärr” i konstruktionen med högt genomsläpplighetsmotstånd. Sådana material brukar till 

exempel vara Plastfolie eller PVC-matta. [1][2][3] 

 

3.1.6 Fuktkonvektion 

Lufttryckskillnader över ett klimatskal uppstår på grund av vind, temperaturskillnader och 

ventilationssystem. Då tryckskillnad finns leder det till att luft strömmar genom otätheter i 

konstruktionen och tar med sig fukten som finns i luften. 

Det som avgör konvektionens storlek är storleken på tryckdifferensen, luftens ånghalt och 

konstruktionens täthet. 

Under vintertid och vid undertryck inomhus sugs kall och torr uteluft in genom otätheterna i 

konstruktionen. När luften transporteras via konstruktionen värms den upp och då sjunker den 

relativa fuktigheten. Luften torkar då ut de material den passerar. Är det däremot ett övertryck 

inomhus trycks varm och fuktig luft ut genom otätheterna i konstruktionen. Luften kyls 

istället ner när den transporteras via konstruktionen och den relativa fuktigheten stiger vilket 

kan leda till kondensation. 

Kondensation på grund av konvektion kan endast inträffa vid invändigt övertryck och om 

inneluftens ånghalt, vi är högre än uteluftens mättnadstånghalt, vus. Det är svårt/problematiskt 

att lokalisera kondensens uppkomst då mättnadsånghalten varierar beroende på material och 

vart i konstruktionen man tittar. [1][2] 

 

3.1.7 Kondensation 

Kondens sker då ånghalten överstiger mättnadsånghalten i luft. När det handlar om material 

innebär det att luften i ett materialets porer innehåller mer fukt än vad den klarar av att hålla. 

Luften i materialet är alltså mättat och den kondenserade fukten är överskottsfukt som 

omvandlats till vatten. Kondensation brukar också ske när varm luft möter kall yta. Den 

varma luften klarar av att hålla mer fukt än den kalla.  

Kondensation är väldigt farligt inuti konstruktioner då det kan leda till mikrobiell tillväxt. Just 
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därför strävar man alltid efter att alla materials ånghalter i en konstruktion inte överstiger dess 

mättnadsånghalter. Det är ett sätt att hålla konstruktionen säker från kondens. [2] 

 

3.2 Lufttryck 
I detta sammanhang spelar lufttryck i byggnaden roll då lyfttrycksdifferens uppstår mellan 

tillståndet inomhus och tillståndet utomhus. Om lufttrycket är olika läcker luft genom 

otätheterna i konstruktionen från luft med högre tryck till luft med lägre. Därför strävas det 

inom branschen att skapa ett undertryck i inomhusklimatet för att undvika läckage av varm 

inneluft genom konstruktionen.  

Tryckskillnad över en klimatskärm beror på en del faktorer; termisk drivkraft, vind och 

mekanisk drivkraft. [4] 

 

3.2.1 Termisk drivkraft 

Den termiska drivkraften leder oftast till invändigt övertryck. Detta beror på att varm luft på 

grund av lägre densitet än kall luft stiger uppåt och skapar ett övertryck. Det i sin tur skapar 

en tryckdifferens över klimatskalet och punkten där tryckdifferensen är noll kallas för 

neutrala lagret. Det neutrala lagrets placering beror på otätheternas fördelning. Om 

otätheterna är jämnt fördelade finns det neutrala lagret i mitten, det i sin tur leder till en jämn 

fördelad tryckdifferens med ett invändigt övertryck upptill och undertryck nedtill. Skulle 

otätheterna vara belägna längst ner finns det neutrala lagret också följaktligen längst ner. 

Detta innebär ett invändigt övertryck upptill. Samma sak gäller om otätheterna är belägna 

längst upp. Det neutrala lagret skulle också finnas längst upp och till följd av det blir det 

invändiga övertrycket nedtill. I figuren nedan illustreras tryckdifferensen över ett klimatskal 

vars otätheter är belägna ovanför mitten med samverkan av termisk drivkraft (se Figur 2). 

[2][4] 

 

Figur 2 Invändigt övertryck på grund av termisk drivkraft. [5] 
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3.2.2 Vind 

Vindens påverkan på tryckdifferensen är beroende av dess hastighet och husets läge. När 

vinden träffar ett hus skapas ett övertryck på lovartssidan medan det på läsidan och sidorna 

parallellt med vindens riktning skapas ett undertryck, men största undertrycket uppstår vid 

hörnen (se Figur 3 och 4). Detta innebär invändigt att det skapas ett undertryck på 

lovartssidan och ett övertryck på läsidan och sidorna parallellt med vindriktningen vilket 

sammanlagt ger ett undertryck om otätheterna är jämnt fördelade. Detta medför också en risk 

för fuktkonvektion inifrån och utåt på de sidor som utvändigt är utsatta för undertryck. Om 

otätheterna däremot är lokala på lovartssidan skulle det istället skapas ett övertryck invändigt. 

[2][4] 

               

Figur 3 Tryckdifferenserna över ett klimatskal i förhållande till vindens 

riktning. [5] 

                           

Figur 4 Tryckdifferensernas fördelning på lovart- och läsidan samt sidorna  

parallellt med vindens riktning. [5] 
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3.2.3 Mekanisk drivkraft 

Påverkan av den mekaniska drivkraften har en betydande roll i en byggnads 

ventilationssystem. Om en byggnad är lufttät bestäms den totala ventilationens storlek av den 

mekaniska ventilationen. Om en byggnad däremot inte är lufttät bestäms den totala 

ventilationens storlek av den mekaniska ventilationen tillsammans med utomhusklimatet.  

Om en byggnad förses med frånluftsventilation (F-system) innebär detta att luft sugs ut med 

hjälp av fläktar och tilluften kommer in via tilluftsdon. Detta i sin tur medför ett invändigt 

undertryck (se Figur 5), och det är just det som vill åstadkommas ur fuktsynpunkt. Om en 

byggnad däremot förses med tilluftsventilation (T-system) skapas ett invändigt övertryck och 

detta på grund av att luft trycks in med hjälp av fläktar. Det finns även ett kombinerat system 

av de nämnda ovan, nämligen från- och tilluftsventilation (FT-system). Ett sådant system 

innebär att samma mängd luft som kommer in i en byggnad via tilluftsfläktar förs ut via 

frånluftsfläktar. Detta är något man i praktiken inte till hundra procent kan uppnå. Ur 

fuktsynpunkt är det bättre att frånluftsfläktarna suger ut lite mer luft än vad tilluftsfläktarna 

för in, för att inte få ett större övertryck inomhus. [2][4] 

 

           

Figur 5 Frånluftsventilation skapar invändigt undertryck. [5] 
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3.2.4 Den totala drivkraften 

Tryckdifferensen över ett klimatskal är i verkligheten beroende på en kombination av termisk 

drivkraft, vind och mekanisk drivkraft (se Figur 6). Vid omständigheter där det är kallt ute 

och vinden är stilla har den termiska drivkraften större inverkan på tryckdifferensen. Om 

vinden däremot inte är stilla och skillnaden mellan temperaturerna ute och inne inte är så stor 

har vinden större inverkan på tryckdifferensen. Den mekaniska drivkraften finns nästan alltid 

där i form av luftombyte inomhus med hjälp av fläktar och kan i vissa fall ha en betydligt stor 

inverkan och i vissa andra fall mycket mindre beroende på rådande omständigheter. 

När alla dessa drivkrafter samverkar kan stora tryckdifferenser uppstå. Den mekaniska 

drivkraften som medför invändigt övertryck adderas med det invändiga övertrycket upptill 

som vintertid råder beroende på den termiska drivkraften. Detta adderas även med det 

invändiga övertrycket som råder på läsidan på grund av vindens inverkan. Resultatet blir ett 

övertryck upptill som i sin tur kan skapa problem som beror på fuktkonvektion. [2] 

                

 

Figur 6 Summan av termisk drivkraft och frånluftsventilation. [5] 
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3.3 Mikrobiologisk tillväxt 
Trä är bland de byggnadsmaterial som lättast kan drabbas av mikrobiologisk påväxt, men 

även andra material kan drabbas. Det krävs bara olika omständigheter för påväxten att sätta 

igång. [8] 

Kritiska relativa fuktigheter för olika material: [8] 

 Smutsade material 70-75 % 

 Trä och träbaserade material 75-80 % 

 Gipsskivor med papp 80-85 % 

 Betong 90-95 % 

 Mineralullsisolering 90-95 % 

 Cellplastisolering 90-95 % 

 

Om ett materials relativa fuktighet däremot inte är känt eller noggrant dokumenterat skall en 

relativ fuktighet på 75 % användas som kritiskt enligt BBR. [10] 

 

3.3.1 Bakterier 

Bakterier är till skillnad från mögelsvampar encelliga och mycket mindre. Den vanligaste 

förekommande bakterietypen i byggnader är actinomyceter. Actinomyceter är väldigt små 

bakterier som man även med mikroskop har väldigt svårt att definiera. Det krävs erfarenhet 

och hög noggrannhet för att undersöka sådana bakterier och deras uppbyggnad saknar en 

avgränsad cellkärna. Sådana bakterier kan förekomma i trä och träbaserade material, sand och 

betong och skapar oftast kvav luft i utrymmen vars konstruktionsdelar är drabbade. [7][8] 

 

3.3.2 Mögelsvamp 

Mögelsvamp kan växa väldigt snabbt om rätt omständigheter finns och kan ge skada/skador 

efter bara några dagar. Svampens uppbyggnad består av hyf, mycel, fruktkropp och sporer. 

Själva mögelsvampen växer på virkets yta men hyfen tar sig in i vedens märgstrålar, men 

skapar inga hot för virkets hållfasthet. Denna typ av svampar förökar sig med hjälp av hyf och 

sporer som alltid finns i luften. [8] 

Omständigheter som gynnar tillväxten av mögel: 

 En relativ fuktighet från 75 % och högre. 

 En temperatur som ligger mellan -5°C och 55°C. 

 En väldigt liten mängd näring är tillräcklig. 

 Sporer och hyf. 

 Syre. 
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Figur 7 Illustration som beskriver hur mögelsvamparnas livscykel ser ut. [3] 

 

3.3.3 Blånadssvamp 

Blånadssvampar växer både på virkets yta och in i virket till skillnad från mögelsvampar som 

växer på ytan. Denna typ av svamp kallas blånadssvamp på grund av den blånade färgen som 

bildas i veden till följd av de brunfärgade hyfernas tillväxt. Blånaden i sin tur utvecklas enbart 

om fuktkvoten överstiger 30 %.  

Virkets permeabilitet ökar då den är utsatt för en blånadsskada och detta kan ge upphov till 

röta som trivs i fuktiga förhållanden. [8] 

 

3.3.4 Rötsvamp 

Rötsvampar såväl som andra svampar sprider sig med hjälp av sporer som transporteras via 

luften. Skillnaden här är att rötsvampar bryter ner virket vilket försämrar dess hållfasthet. 

Rötsvampar trivs väldigt bra i fuktiga förhållanden som tidigare nämnts och det krävs en 

fuktkvot högre än 20 % för att sådana svampar skall kunna etablera sig. [8] 

Rötsvampar kan förekomma i tre olika former: [8] 

 Brunröta 

- Mest förekommande i byggnader. 

- Ger virket en brun färg. 

- Försämring av virkets hållfasthet vid tidigt angreppsstadium. 

- Orsakar sprickor. 

  



 

14 
 

 

 Vitröta 

- Angriper för det mesta virke från lövträd. 

- Ger virket en vit färg. 

- Sällan förekommande i byggnader. 

- Orsakar fibrösa sprickor. 

- Försämrar virkets hållfasthet. 

 

 Soft rot 

- Växer på virkesytor utsatta för hög fuktbelastning under längre tid. 

- Klarar av omständigheter med låga syreinnehåll. 

- Försämrar virkets hållfasthet. 

 

3.3.5 Provtryckning 

Idag provtrycks byggnader för att kontrollera lufttätheten. Detta görs i huvudsak för att 

minska energiförlusterna men sätts även som krav ur fuktsynpunkt angivet i BBR. [10] 

Tillvägagångssättet för provtryckning beskrivs i standarden SS-EN 13 829.  

Innan mätning bör alla ytterdörrar och fönster, från- och tilluftsdon, avlopp samt andra 

åtkomliga otätheter stängas igen och tätas. Dörrar som skiljer åt rum i huset skall hållas 

öppna. 

Mätning sker sedan med en fläkt som skapar ett under- respektive- övertryck i byggnaden, 

oftast med tryckdifferensen 50 Pa. 

För att garantera att mätningen inte är temporär görs minst fyra sådana mätningar med 

ungefär fem mätpunkter i varje, vid olika tryck. [16][3] 

Ett värde på det totala luftläckaget vid tryckdifferensen 50 Pa används sedan till grund för att 

konstatera hur tät byggnaden är. Det totala luftläckaget, R50 anges i enheten l/s. Det totala 

flödet skall sedan divideras med den omslutande arean (Aom) som motsvarar väggar, golv och 

tak som skiljer inomhus från utomhus. Ett luftläckage per kvadratmeter omslutande area 

erhålls, r50 och anges i enheten l/s·m
2. [16][1] 

 

Totalt läckageflöde: 

[1]                                       
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4. Faktainsamling 
I detta examensarbete användes en hel del informationskällor; litteratur, vetenskapliga 

skrifter, artiklar, gamla examensarbeten, sidor på nätet och programmanualer. Hjälp togs även 

av handledare Jenny Andersson på KTH och fuktsakkunniga Stina Åberg och Anders Kumlin 

från företaget AK-Konsult Indoor Air AB. [3] 

Fukthandboken [1] var i huvudsak den mest använda litteraturen för detta arbete vad gäller 

förståelsen av grunduppgiften och tillvägagångssätt för att lösa den. Fukthandboken innehåller 

i princip det allra mesta som handlar om fukt och lufttäthet och beräkningssätt för dessa 

områden. Boken Praktisk byggnadsfysik [2] var till stor nytta vad gäller teorin bakom fukt. I 

boken förklaras allting väldigt ingående och tydligt vilket gav oss en väldigt bra förståelse av 

ämnet. 

Gamla examensarbeten inom områdena fukt och lufttäthet betraktades och sätt att lösa viss 

problematik var till god hjälp för förståelsen av detta arbete.  

Litteratur, vetenskapliga skrifter och artiklar användes till grund för att förklara den 

mikrobiologiska metabolismen. 

För förståelsen av datorprogrammen WUFI Pro 5,0 och WUFI-Bio 3,1 RC användes 

framförallt de inbyggda programmanualerna samt genomgång av Stina Åberg. Stina och 

Anders Kumlin har utöver genomgångstillfället hjälpt till att förklara oklarheter med 

programmen som dykt upp under arbetets gång. 

Konstruktionerna som undersökts i detta examensarbete tillhör SKANSKA Sverige AB. 

Tillåtelse för användning av dessa har erhållits av Pål Skoglund från Teknik - Byggfysik 

avdelningen på SKANSKA i Malmö. 
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5. Genomförande 
Allt som redogörs i detta kapitel har utförts för två typer av väggkonstruktioner; en 

passivhusvägg och en standardvägg i tre olika städer; Kiruna, Stockholm och Lund. Med det 

fås sex olika fall och alla inställningar för dessa fall är samma i WUFI Pro 5,0 och WUFI-Bio 

3,1 RC, därför redogörs inställningarna vidare endast för ett fall. Alla figurer visar de 

inställningar som använts under arbetets gång. 

 Kiruna Stockholm Lund 

Passivhusvägg Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Standardvägg Fall 4 Fall 5 Fall 6 
 

Tabell 1 Ett fall för varje kombination av väggtyp och stad. 

 

 

5.1 Allmänt 
För byggnader strävas i allmänhet efter så god lufttäthet som möjligt. Detta är dock inte 

enbart ur fuktsynpunkt, utan även ur energisynpunkt. Ju tätare en byggnad är desto mindre 

fuktskador och desto mindre energianvändning. En nackdel med väldigt täta byggnader är i 

vissa fall att isolerad byggfukt inuti konstruktionsdelar inte kan torka ut. Detta kan liknas vid 

passivhuskonstruktioner som oftast brukar ha betydligt mer isolering än vanligt. Det medför 

en längre uttorkningstid även för luftburen fukt som tränger igenom otätheterna i 

konstruktionen. 

Enligt BBR skall ett klimatskal ha så god lufttäthet som möjligt men det maximala 

luftläckaget får inte överstiga 0,6 l/s·m
2
 för vanliga hus och 0,3 l/s·m

2
 för passivhus vid 

tryckdifferensen 50 Pa. [10] 

 

5.2 Förutsättningar 
Fem olika gränsvärden för luftläckage per kvadratmeter har valts för att sedan jämföras med 

framtagna resultat av luftläckage som är beroende av håldiametrar. Tillvägagångssättet för 

framtagandet av dessa luftläckage redovisas närmare i avsnitt 5.3 och resultaten redovisas 

under bilagor (se Bilaga 2). Vidare är de fem valda gränsvärdena 0,2 l/s·m
2
, 0,3 l/s·m

2
, 0,5 

l/s·m
2
, 0,6 l/s·m

2
 och 1,0 l/s·m

2
. Enligt BBR skall så god lufttäthet som möjligt åstadkommas 

och därav valdes gränsvärdet 0,2 l/s·m
2
. 0,3 l/s·m

2
 är kravet för passivhus, 0,5 l/s·m

2 
är 

SKANSKAs krav för hus uppbyggda med ”vanliga” väggkonstruktioner, 0,6 l/s·m
2
 är BBRs 

krav för ”vanliga” väggkonstruktioner och 1,0 l/s·m
2
 är ett värde som vi själva valt. [10][14] 

De gränser som sätts för luftläckage per kvadratmeter är genomsnittliga värden. I verkligheten 

finns läckagen oftast samlade i vissa områden. Mest läcker det via anslutningar men det kan 

även finnas hål i ångspärren någonstans som till exempel kan ha orsakats av 

installationsmonteringar. Sådana hål/otätheter i ångspärren kan orsaka fuktskador men 

upptäcks inte eftersom provtryckningsresultat visar ett värde på luftläckage som ligger under 
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gränsvärdet och detta sker just för att otätheter i verkligheten inte är jämnt fördelade. Hål 

antas endast i ångspärren.  

Den omslutande arean, Aom har valts till 300 m
2
. Detta innebär att de genomsnittliga 

luftläckagen som redovisats ovan multipliceras med den omslutande arean och därav fås det 

totala luftläckaget för varje gränsvärde. När man gör detta går man bakvägen vid beräknandet 

av det genomsnittliga läckageflödet. Värden för de genomsnittliga- och totala läckageflöden 

för gränsvärdena finns redovisade under bilagor (se Bilaga 1). 

”Hushöjden” har valts till 3m. I detta fall innebär hushöjden den höjd där ångspärren sitter. 

Alltså vägghöjden, men höjden på hålen som betraktats är inte exakt definierade då 

simuleringsprogrammen WUFI inte är avsedda för sådana beräkningar. Den enda klarheten är 

att otätheterna finns där det högsta invändiga övertrycket finns. Därav kan antagandet om att 

otätheternas belägenhet är högst upp göras. 

 

5.3 Beräkning av luftflöden från antagna håldimensioner 

Att anta håldimensioner som är beroende av luftflöden är startpunkten i detta arbete. Dessa 

håldimensioner beskrivs sedan i beräkningsprogrammet WUFI Pro 5,0 med luftflöden för att 

därefter kunna betraktas av analysprogrammet för mikrobiell tillväxt, WUFI Bio 3,1 RC. 

Luftflöde beroende på håldimension (area) enligt Dicks formel vid turbulent strömning: 

[1]        √
    

 
                         

    

                                      ⁄  

                                     

                                       

                                 ⁄  

                                             

Håldimensioner har betraktats för hål med diametrarna från 5mm och uppåt beroende på när 

risk för mikrobiell tillväxt på den utvändiga gipsskivan i konstruktionerna påvisats. De 

maximala håldiametrarna varierar beroende på konstruktionstyp och belägenhet i landet. 

Väggkonstruktionerna redovisas utförligt i avsnitt 5.4. 

Därefter omvandlades enheten från m
3
/s till m

3
/h för att beräkningsprogrammet WUFI Pro 5,0 

använder denna enhet. I programmet delas det inmatade flödet på en faktor 15, vilket innebär 

att bara en femtondel av det inmatade flödet beräknas tränga igenom konstruktionen medan de 

resterande fjorton femtondelarna tränger igenom anslutningar, till exempel kring dörr- och 

fönsterkarmar. För att sedan kunna få ett resultat som motsvarar håldimensioner då 

programmet inte har den funktionen multiplicerades de inmatade luftflödena med 15 (se 

Bilaga 2). Detta innebär att hela luftflödet tränger igenom väggkonstruktionen. Vilket är fallet 

då det finns ett hål i ångspärren. Självklart tränger luft genom andra delar av byggnaden också 
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men för att korrekt kunna beskriva storlekar på hål behöver detta göras. 

En Excel fil för alla värden på läckageflöden och motsvarande håldiametrar finns under 

bilagor (se Bilaga 2).  

 

5.4 Väggkonstruktioner 
Vägguppbyggnaderna som undersökts i detta examensarbete är tagna från SKANSKAs 

teknikavdelning. Dessa är de typkonstruktioner som SKANSKA använder sig av sedan 2009. 

Figurerna 8 och 9 illustrerar uppbyggnaderna utförligt. 

 

Typsektion med ingående material för passivhusvägg: 

Detta är SKANSKAs passivhusvägg för småhus. Tanken bakom uppbyggnaden är att uppnå 

lågt U-värde samtidigt som hög täthet är viktig. Ångspärrens indragna placering samt 

installationsskikt är också väl genomtänkt då ångspärren är svårt åtkomlig inifrån vilket 

minskar risken för hål i den i bygg- och bruksskedet. Placeringen av ångspärren är också 

väldigt långt bort från utsidan så att den inte kommer i kontakt med de yttre av uteluften 

nedkylda skikten för att kondens inte skall uppstå. [14]  

 

Figur 8 Uppbyggnad av passivhusvägg. [14] 
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Typsektion med ingående material för standardvägg: 

Detta är SKANSKAs standardvägg för småhus. Denna uppbyggnad är en väldigt typisk 

uppbyggnad. Här är ångspärrens indragna placering samt installationsskikt också väl 

genomtänkt då ångspärren är svårt åtkomlig inifrån vilket minskar risken för hål i den i bygg- 

och bruksskedet. Placeringen av ångspärren är också långt bort från utsidan så att den inte 

kommer i kontakt med de yttre av uteluften nedkylda skikten för att kondens inte skall uppstå. 

[14]  

 

Figur 9 Uppbyggnad av vanlig standardvägg. [14] 
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5.5 WUFI Pro 5,0 
WUFI Pro 5,0 är ett datorprogram som beräknar hur fukt och värme påverkar olika material. 

Dessa material kan kombineras till önskade konstruktioner, till exempel väggar, tak osv. 

Programmet räknar på så vis att den tar med de varierade väderförhållanden som uppstår 

under året. Programmet tar även hänsyn till omständigheterna i de olika delarna av landet. 

WUFI Pro 5,0 har utvecklats i Tyskland vid Fraunhofer IBP (Institute for Building Physics). 

Den svenska varianten har däremot framställts i samarbete med Lunds Tekniska Högskola.  

Under kommande avsnitt i detta kapitel kommer endast de relevanta delarna för detta arbete 

att redogöras. [11] 
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5.5.1 Konstruktion 

 

Uppbyggnad/Monitorpositioner 

I figurerna nedan (se Figur 10 och 11) visas fälten där de material som skall ingå i de önskade 

väggkonstruktionerna skall placeras. Utomhussidan är till vänster och inomhussidan är till 

höger. I materialfältet kan flera material placeras samtidigt bredvid varandra. Dessa kan väljas 

från materialdatabasen som finns längst ner till vänster eller så kan färdiga konstruktioner 

väljas från konstruktionsdatabasen på samma ställe. Därefter kan fukt- och värmekällor och 

källor för luftomsättning placeras i önskat skikt. Dessa väljs till höger under ”Källor, 

Brunnar” och visas i gitterområdet under konstruktionsuppbyggnaden. Monitorer kan därefter 

placeras i det skikt som önskas undersökas närmare för mikrobiell tillväxt i programmet 

WUFI-Bio 3,1 RC. För konstruktionerna nedan har varje material valts för sig själv, där 

indata motsvarar värden så nära som möjligt till verkliga värden. Se bilaga 3 och 4 för 

materialdata. [12] 

 

 

Figur 10 Uppbyggnad av passivhusvägg med ingående material och fuktkälla placerad i den utvändiga 

gipsskivan i WUFI Pro 5,0. [12] 
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Figur 11 Uppbyggnad av standardvägg med ingående material och fuktkälla placerad i den utvändiga 

gipsskivan i WUFI Pro 5,0. [12] 

 

Källor, Brunnar 

I figuren nedan (se Figur 12) visas dialogrutan som dyker upp då man går in på ”Källor, 

Brunnar”. Här kan man välja typ av källa som man vill använda sig av i det valda skiktet. 

Olika typer av källor får överlappa varandra. Alltså kan till exempel en fukt- och en 

värmekälla placeras i samma skikt och ha samma utsträckning i skiktet. Däremot kan inte två 

källor av samma slag placeras på samma plats då beräkningar inte går att utföras eftersom 

källorna ”överlappar” varandra. För att komma förbi denna problematik kan istället källornas 

utsträckning delas upp så att de ligger bredvid varandra men fortfarande befinner sig på 

samma skikt. Varför fler källor av samma slag har behövts på samma skikt är för att det i 

vissa fall krävts ett luftflöde som överstiger 100 m
3
/h·m

2 
och luftflödesgränsvärdet för varje 

fuktkälla är max 100 m
3
/h·m

2
. [12] 

För att se ifall flera fuktkällor bredvid varandra ger korrekta resultat har en jämförelse gjorts. 

Jämförelsen gjordes mellan resultatet då det bara fanns en källa med ett visst luftflöde och 

resultatet då samma luftflöde fördelats lika på två källor. Detta försök gav samma resultat och 

där av användes denna metod som en lösning på problematiken.  
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Figur 12 Dialogruta för val bland tre olika typer av källor i WUFI Pro 5,0. [12] 

 

I detta examensarbete har det endast varit relevant att använda fuktkällor för att åstadkomma 

den lösning som passar frågeställningen. Figuren nedan (se Figur 13) visar inställningar för en 

fuktkälla. En fuktkälla kan fördelas på olika sätt. Den kan placeras i ”ett element”, och med 

det menas ett ”gitter”- element. Den kan också placeras i ”flera element”, och med det menas 

flera ”gitter”- element. Fuktkällan kan även placeras i ”helt skikt”.  

För att WUFI Pro 5,0 endast kan betrakta konstruktioner i en dimension har det inte varit 

möjligt att analysera hur träreglarna som finns i väggarna påverkats. Istället har fokus lagts på 

den utvändiga gipsskivan och alla beräkningar har gjorts för den. Fuktkälla/källor har 

placerats på den utvändiga gipsskivan fastän flödet som orsakar källan egentligen läcker via 

plastfolien, inifrån och ut. Detta görs på grund av att programmet själv inte kan styra hur 

flödet rör sig från skikt till skikt.  

Alternativet för elementtyp som har valts under arbetets gång är ”flera element” och det beror 

på anvisningarna från IBP. När det krävts flera källor än en har skikttjockleken på gipsskivan 

delats på antalet källor som behövts. 

Det finns tre typer av fuktkällor. ”Transient fuktkälla från fil”, ”andel av slagregn” och 

”luftinfiltrationsmodell IBP”. Luftinfiltrationsmodell IBP har använts i detta arbete. Det 

innebär att luftflöde vid tryckdifferensen 50 Pa matas in som utgångspunkt och justeras 

därefter av programmet under uträkning för ett genomsnittligt års väderförhållanden. Detta 

innebär att tryckdifferensen varierar i storlek under året. [12] 
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Figur 13 Dialogruta för en fuktkälla i WUFI Pro 5,0. [12] 

 

 

Orientering/Lutning/Höjd 

Här justeras väderstreck som byggnaden förhåller sig till och vilken lutning den undersökta 

byggnadsdelen har. Identifiering av byggnadshöjd görs dessutom här. I detta fall har 

orienteringen valts som norr då det är det värsta fallet och lutningen 90° eftersom det är 

väggar som undersöks. Hushöjdsdefinitionen har valts till ”låg byggnad, höjd upp till 10 m” 

eftersom hushöjden i detta fall är 3 m (se Figur 14). [12]  
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Figur 14 Fält för justering av orientering, lutning och höjd i WUFI Pro 5,0. [12] 

 

 

Ytövergångskoefficient 

Ytövergångskoefficienter anger i vilken utsträckning omständigheterna i omgivningen 

påverkar byggnadsdelen, speciellt vad gäller värme och fukt som strömmar genom 

materialytor. 

Det inre värmemotståndet har valts till 0,13 m
2
K/W och det yttre till 0,04 m

2
K/W (se Figur 

15). [12] 
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Figur 15 Fält för justering av ytövergångskoefficienter för både in- och utsida i WUFI Pro 5,0. [12] 

 

Begynnelsevillkor 

Här anges fukt- och temperaturfördelningen över byggnadsdelen som undersöks. Värden kan 

väljas för varje skikt eller så kan ett medelvärde antas för hela skiktet. I det här fallet har ett 

medelvärde över byggnadsdelen valts med relativa fuktigheten 70 % och temperaturen 20°C 

(se Figur 16). [12] 

 

Figur 16 Fält för justering av begynnelsevillkor i WUFI Pro 5,0. [12] 
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5.5.2 Inställningar  

 

Tid/Profil 

Här kan start- och slutdatum för beräkningen/beräkningarna ställas in efter önskemål. Även 

tidssteg ställs in här. I det här fallet har fem år valts som tidsperiod för beräkning. 

Startdatumet är 2013-10-01 och slutdatumet 2018-10-01 för alla beräkningar och tidssteg har 

valts till en timme (se Figur 17). [12] 

 

Figur 17 Fält för justering av start- och slutdatum för beräkning, samt tidssteg i WUFI Pro 5,0. [12] 
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Numerik 

Alternativen som finns i denna dialogruta styr beräkningsgången. Val kan till exempel göras 

för ifall värme och/eller fukttransporter skall tillåtas i beräkningen eller inte. [12] 

 

Figur 18 Fält för justering av värme och/eller fukttransporter i WUFI Pro 5,0. [12] 
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5.5.3 Klimat  

För att programmet skall kunna räkna korrekt behöver det uppgifter på regn- och 

strålningsbelastning, temperatur och relativ fuktighet både ut- och invändigt för varje 

beräkningssteg. 

 

Utomhus (vänster sida) 

Här kan stad/plats väljas vid klimatdatafil. Detta innebär att programmet räknar på ett 

genomsnittsår där extrema väderförhållanden strukits. Väljer man att räkna på ett antal år 

upprepas beräkningen för samma genomsnittsår flera gånger (se Figur 19). [12] 

 

 

Figur 19 Fält för val av stad/belägenhet i landet för beräkningar i WUFI Pro 5,0. [12] 

 

  



 

31 
 

Inomhus (höger sida) 

Här kan en standard för beräkningar väljas bland tre olika standarder. Justering av 

inomhustemperatur och fukttillskott kan väljas bland redan färdiga alternativ eller också göras 

manuellt. I vårt fall har vi valt standarden EN 13788 med inomhustemperaturen 20°C och 

fukttillskottet 3 g/m
3
 (se Figur 20). [12] 

 

 

 

Figur 20 Fält för justering av inomhusklimat samt fukttillskott i WUFI Pro 5,0. [12] 

 

5.5.4 Utdata 

När beräkningar gjorts exporteras önskat data till ASCII-filer. I detta fall har relativa 

fuktigheten och temperaturen varit de intressanta faktorerna och därav har endast de 

exporterats. Dessa ASCII-filer läses sedan in från WUFI-Bio 3,1 RC för bedömning av risk 

för mikrobiell tillväxt. 
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5.6 WUFI-Bio 3,1 RC 
Det finns tre olika underlagsklasser som kan sättas till grund för bedömning av mikrobiell 

tillväxt; klass 0, I och II. [13] 

Underlagsklass 0: Optimal odlingsmedium (t.ex. fullt medium). Här är det kritiska tillståndet 

vid 71 % RF och 20°C. [13] 

Underlagsklass I: Till viss del biologiska material; såsom tapeter, gipsskivor, byggvaror 

tillverkade av biologiskt nedbrytbart material. Här är det kritiska tillståndet vid 77 % RF och 

20°C. [13] 

Underlagsklass II: Mindre biologiska material med porös struktur; till exempel mineraliska 

byggmaterial, isoleringsmaterial som inte tillhör grupp I. Här är det kritiska tillståndet vid 80 

% RF och 20°C. [13] 

Under arbetets gång har endast klass I använts på grund av att det som undersökts är den 

utvändiga gipsskivan i väggkonstruktionerna. Klass I användes istället för klass II för att vara 

på den säkrare sidan vid bedömning. 

 

 
 

Figur 21 Fält för justering av kritiskt RF i WUFI-Bio 3,1 RC [13] 
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6. Resultat 
I detta kapitel kommer håldiametrar som medför risk för mikrobiell tillväxt att redovisas samt 

jämföras med maximalt tillåtna håldiametrar för de olika gränsvärdena som sätts för 

luftläckage. 

Diagrammet nedan beskriver gränser för håldiametrar då risk för mikrobiell tillväxt påvisats 

för de två undersökta väggkonstruktionerna i Kiruna, Stockholm och Lund. (se Figur 22). 

Utifrån resultaten konstateras att ju mer isolering en vägg innehåller desto känsligare mot 

mikrobiell tillväxt blir den. Passivhusväggen kan maximalt ha ett hål med diametern 3,2 cm, 

men detta gäller endast för Lund. För Stockholm är den maximala håldiametern 2,5 cm och 

för Kiruna 2,0 cm.  

Standardväggen klarar av större håldiametrar då den maximala håldiametern för Kiruna är 3,1 

cm och för Stockholm 3,6 cm. För Lund har vi tyvärr inte kunnat ta fram ett maximalt värde 

på håldiametern då WUFI Pro 5,0 inte klarar av att utföra beräkningar med så stora flöden, 

men en håldiameter som medför risk för mikrobiell tillväxt har räknats fram till 4,3 cm. 

 

 

 

Figur 22 Diagram över gränsvärden för håldiametrar (cm) i plastfolien och medförda risker för dessa.  
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34 
 

 

Om det antas vara helt lufttätt i huset och all läckage sker genom ett enda hål kan mycket 

större hål än ovan redovisade dimensioner erhållas utan att signal för problem påvisas under 

provtryckningen då kravet för det genomsnittliga läckaget är uppfyllt för respektive 

läckagegräns för omslutande arean, Aom = 300 m
2
. Utifrån resultat ur tabellen nedan kan 

ytterligare ett resultat erhållas. I den omslutande arean kan flera hål som ger upphov till 

mikrobiell tillväxt finnas på spridda platser i ångspärren utan att upptäckas. På AK- Konsult 

brukar man efter provtryckning gå in och undersöka den omslutande arean med till exempel 

värmekamera för att ta reda på vart läckagen är belägna och i vilken utsträckning [3]. Detta 

görs allmänt inte efter alla provtryckningar vilket är väldigt synd. Det kan finnas otätheter 

som senare kommer att leda till mycket kostsamma åtgärder. 

 

r50 (l/s·m2) Aom (m2) R50 (l/s) Största möjliga håldiametrar (cm) 

0,2 300 60 11,46 
0,3 300 90 14,04 
0,5 300 150 18,12 
0,6 300 180 19,85 
1,0 300 300 25,63 

 
Tabell 2 Största möjliga håldiametrar baserade på läckageflöden utifrån krav och omslutande area. 

 

 

6,1 Simuleringar i WUFI-Bio 3,1 RC 
Graferna längst upp i varje figur visar förhållandet mellan temperatur och relativ fuktighet 

över femårsperioden som beräkningarna utförts för. ”Trafikljuset” som finns till vänster vid 

mittengraferna visar om konstruktionerna riskerar att utsättas för mikrobiell tillväxt eller inte. 

Grönt ljus innebär låg risk för mikrobiell tillväxt, gult ljus innebär att risk för mikrobiell 

tillväxt finns och rött ljus innebär hög risk för mikrobiell tillväxt. 

Färgerna säger oss inte allting, utan graferna längst ner visar utförligare hur den mikrobiella 

tillväxten varierar under åren; om tillväxten ökar, är stillastående eller avtar. Mängden 

mikrobiell tillväxt (mm) som beskrivs för varje fall är inga exakta värden utan är främst för att 

kunna jämföra olika fall åt och veta på ett ungefär hur riskerna ser ut. 

De redovisade läckageflöden för varje fall är flöden vid tryckdifferensen 50 Pa som sedan 

varierar med det aktuella trycket under beräkningarnas gång. Resultat som graferna redovisar 

är från dessa beräkningar. 
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Fall 1 - Passivhusvägg i Kiruna: 

Graferna nedan har erhållits för läckageflödet 1,17 l/s∙m
2
 som motsvarar ett hål med 

diametern 1,6 cm. Risk för mikrobiell tillväxt på den utvändiga gipsskivan finns då den gula 

lampan lyser. 

Tillväxten är som aktivast under somrarna medan den under vintrarna inte ökar mycket alls. 

Den totala tillväxten under femårsperioden är ungefär 650 mm (se Figur 23). 

 

 

Figur 23 Grafer över temperatur och relativ fuktighet samt mikrobiell tillväxt för hål med diametern 1,6 

cm simulerade i WUFI-Bio 3,1 RC [13] 
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Graferna nedan har erhållits för läckageflödet 1,83 l/s·m
2
 som motsvarar ett hål med 

diametern 2,0 cm. Hög risk för mikrobiell tillväxt på den utvändiga gipsskivan finns då den 

röda lampan lyser. 

Tillväxten är som aktivast under somrarna medan den under vintrarna inte ökar lika mycket. 

Den totala tillväxten under femårsperioden är ungefär 1700 mm (se Figur 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 Grafer över temperatur och relativ fuktighet samt mikrobiell tillväxt för hål med diametern 2,0 

cm simulerade i WUFI-Bio 3,1 RC [13] 
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Fall 2 - Passivhusvägg i Stockholm:  

Graferna nedan har erhållits för läckageflödet 1,65 l/s·m
2
 som motsvarar ett hål med 

diametern 1,9 cm. Risk för mikrobiell tillväxt på den utvändiga gipsskivan finns då den gula 

lampan lyser. 

Tillväxten är som aktivast under somrarna medan den under vintrarna inte ökar lika mycket. 

Den totala tillväxten under femårsperioden är ungefär 480 mm (se Figur 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25 Grafer över temperatur och relativ fuktighet samt mikrobiell tillväxt för hål med diametern 1,9 

cm simulerade i WUFI-Bio 3,1 RC [13]  
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Graferna nedan har erhållits för läckageflödet 2,85 l/s·m
2
 som motsvarar ett hål med 

diametern 2,5 cm. Hög risk för mikrobiell tillväxt på den utvändiga gipsskivan finns då den 

röda lampan lyser. 

Tillväxten ökar nästan under hela året men en liten skillnad finns mellan sommar och vinter. 

Under somrarna ökar tillväxten lite mer. Den totala tillväxten under femårsperioden är 2000 

mm (se Figur 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 Grafer över temperatur och relativ fuktighet samt mikrobiell tillväxt för hål med diametern 2,5 

cm simulerade i WUFI-Bio 3,1 RC [13] 
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Fall 3 - Passivhusvägg i Lund: 

Graferna nedan har erhållits för läckageflödet 2,85 l/s·m
2
 som motsvarar ett hål med 

diametern 2,5 cm. Risk för mikrobiell tillväxt på den utvändiga gipsskivan finns då den gula 

lampan lyser. 

Tillväxten är som aktivast under somrarna och lite mindre aktiv under vintrarna. Den totala 

tillväxten under femårsperioden är ungefär 650 mm (se Figur 27). 

 

 

 

Figur 27 Grafer över temperatur och relativ fuktighet samt mikrobiell tillväxt för hål med diametern 2,5 

cm simulerade i WUFI-Bio 3,1 RC [13] 
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Graferna nedan har erhållits för läckageflödet 4,68 l/s·m
2
 som motsvarar ett hål med 

diametern 3,2 cm. Hög risk för mikrobiell tillväxt på den utvändiga gipsskivan finns då den 

röda lampan lyser. 

Tillväxten stiger nästan lika mycket under åren. Den totala tillväxten under femårsperioden är 

ungefär 2300 mm (se Figur 28). 

 

 

 

 

Figur 28 Grafer över temperatur och relativ fuktighet samt mikrobiell tillväxt för hål med diametern 3,2 

cm simulerade i WUFI-Bio 3,1 RC [13] 
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Fall 4 - Standardvägg i Kiruna: 

 

Graferna nedan har erhållits för läckageflödet 2,42 l/s·m
2
 som motsvarar ett hål med 

diametern 2,3 cm. Risk för mikrobiell tillväxt på den utvändiga gipsskivan finns då den gula 

lampan lyser. 

Tillväxten är som aktivast under somrarna medan den under vintrarna är stillastående. Den 

totala tillväxten under femårsperioden är ungefär 550 mm (se Figur 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figur 29 Grafer över temperatur och relativ fuktighet samt mikrobiell tillväxt för hål med diametern 2,3 

cm simulerade i WUFI-Bio 3,1 RC [13] 
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Graferna nedan har erhållits för läckageflödet 4,39 l/s·m
2
 som motsvarar ett hål med 

diametern 3,1 cm. Hög risk för mikrobiell tillväxt på den utvändiga gipsskivan finns då den 

röda lampan lyser. 

Tillväxten är som aktivast under somrarna medan den under vintrarna inte ökar mycket alls. 

Den totala tillväxten under femårsperioden är ungefär 1500 mm (se Figur 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30 Grafer över temperatur och relativ fuktighet samt mikrobiell tillväxt för hål med diametern 3,1 

cm simulerade i WUFI-Bio 3,1 RC [13] 
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Fall 5 - Standardvägg i Stockholm: 

Graferna nedan har erhållits för läckageflödet 3,84 l/s·m
2
 som motsvarar ett hål med 

diametern 2,9 cm. Risk för mikrobiell tillväxt på den utvändiga gipsskivan finns då den gula 

lampan lyser. 

Tillväxten är som aktivast under somrarna medan den under vintrarna är stillastående. Den 

totala tillväxten under femårsperioden är ungefär 470 mm (se Figur 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 31 Grafer över temperatur och relativ fuktighet samt mikrobiell tillväxt för hål med diametern 2,9 

cm simulerade i WUFI-Bio 3,1 RC [13] 
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Graferna nedan har erhållits för läckageflödet 5,92 l/s·m
2
 som motsvarar ett hål med 

diametern 3,6 cm. Hög risk för mikrobiell tillväxt på den utvändiga gipsskivan finns då den 

röda lampan lyser. 

Tillväxten är som aktivast under somrarna medan den är lite mindre aktiv under vintrarna, 

men tillväxt sker året om. Den totala tillväxten under femårsperioden är 1500 mm (se Figur 

32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 32 Grafer över temperatur och relativ fuktighet samt mikrobiell tillväxt för hål med diametern 3,6 

cm simulerade i WUFI-Bio 3,1 RC [13]  
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Fall 6 - Standardvägg i Lund: 

Graferna nedan har erhållits för läckageflödet 8,44 l/s·m
2
 som motsvarar ett hål med 

diametern 4,3 cm. Risk för mikrobiell tillväxt på den utvändiga gipsskivan finns då den gula 

lampan lyser. 

Tillväxten är som aktivast sommartid medan den under vintertid inte ökar mycket alls. Den 

totala tillväxten under femårsperioden är 600 mm (se Figur 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 33 Grafer över temperatur och relativ fuktighet samt mikrobiell tillväxt för hål med diametern 4,3 

cm simulerade i WUFI-Bio 3,1 RC [13] 
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7. Diskussion 

En omslutande area har i verkligheten inte alla sina otätheter jämnt fördelade som tidigare 

nämnts. Därför har gränser satts på hur stora håldimensionerna kan vara tills de börjar alstra 

problem samtidigt som krav på läckagegränser beroende på omslutande area finns. Detta kan 

ge en falsk bild på att en konstruktion faktiskt kommer att klara sig om bara kraven följs. 

Med framtagna resultat kan heller inte strikta gränser sättas och konstatera att problem inte 

kommer uppstå om dessa följs. Detta påvisas i de nedersta graferna för alla resultat under 

avsnitt 6.1 då den mikrobiella tillväxten ständigt ökar med tiden. Inget av fallen har visat att 

tillväxten slutar öka helt. Detta innebär att ett hål med en godkänd dimension beräknat för till 

exempel en treårsperiod kan skapar stora problem om den kvarstår några år till. Därför bör 

otätheter undvikas så gott som möjligt. Även hushöjd och isoleringstjocklek påverkar 

håldimensionerna väldigt mycket då den kritiska håldimensionen blir lägre ju högre en 

byggnad är och lägre ju tjockare isoleringen är. Ur diagrammet i avsnitt 6 (se Figur 22) visas 

skillnaden mellan de kritiska håldimensionerna tydligt. De kritiska håldimensionerna är lägre 

för passivhusväggen som innehåller mycket isolering i jämförelse med standardväggen som 

innehåller mindre isolering.  

 

7.1 Temperatur 
Kiruna har den lägsta medeltemperaturen under ett år bland de tre valda städerna medan Lund 

har den högsta och Stockholm har ett mellanting mellan dessa.  

Med tanke på att mättnadsånghalt är lägre vid lägre temperatur stämmer resultaten väldigt bra 

överrens med den teoretiska slutsatsen då kondens lättare kan fällas vid lägre temperatur. 

Detta är konstaterat i Fall 1 och 4 för väggkonstruktionerna belägna i Kiruna där de lägsta 

kritiska håldimensionerna erhållits.  

I Fall 3 och 6 för väggkonstruktionerna belägna i Lund erhölls de högsta kritiska 

håldimensionerna till följd av bland annat högre temperatur. 

 

7.2 Relativ fuktighet 
Vidare kan vi se att den mikrobiella tillväxten är som högst sommartid eftersom den relativa 

fuktigheten under sommaren tillsammans med den höga temperaturen medför högre 

fuktinnehåll i luften än under vintern. I Kiruna är vintrarna väldigt kalla och torra vilket inte 

gynnar tillväxten. Detta syns tydligt i graferna för Fall 1 och 4 då tillväxten nästan upphör 

helt. I Lund är vintrarna inte lika kalla och torra vilket gynnar den mikrobiella tillväxten till 

viss del och det syns tydligt i graferna för Fall 3 och 6 där tillväxten ständigt ökar. För fall 2 

och 5, väggkonstruktionerna belägna i Stockholm är resultaten ganska lika Fall 3 och 6 vad 

gäller tillväxtbeteendet under året, men de kritiska håldimensionerna är lägre än de för Lund. 
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7.3 Osäkerheter/Nackdelar 
Som i de flesta beräkningar finns det i det här fallet också osäkerheter i noggrannheten. 

Främst då vi varit tvungna att sätta dit flera fuktkällor bredvid varandra för att utföra 

beräkningar med önskade läckageflöden. Osäkerhet i noggrannheten finns även i 

programmets uträkningar då WUFI Pro 5,0 räknar med ett upprepat genomsnittsår där hänsyn 

till extrema väderförhållanden inte tagits vilket skiljer sig lite från verkligheten då sådana 

extrema väderförhållanden kan förekommer. Programmet är heller inte avsett för att räkna på 

”hål” därför har vi löst problemet med att räkna på en kvadratmeter av väggen med önskat 

flöde som motsvarar en håldimension. För att programmet dessutom inte kan ta hänsyn till 

reglar då den räknar i en dimension har antagandet om att hålen finns mellan träreglarna tagits 

vilket inte alltid stämmer då hål även kan uppstå vid reglarna. 

Ytterligare osäkerhet finns då flödesstorlekarna för varje fall antagits nå den utvändiga 

gipsskivan i beräkningarna som utförts, men i verkligheten rör sig flödena från insidan och 

utåt och mellanliggande material förhindrar de till viss del. Om hålet enbart finns i ångspärren 

står den invändiga gipsskivan, mineralullen innan ångspärren och mineralullen efter 

ångspärren i vägen för att hela flödet skall nå fram till den utvändiga gipsskivan. Är hål 

däremot orsakat av till exempel borrning i väggen står endast mineralullen efter ångspärren i 

vägen. Är det däremot ett genomgående hål hela vägen ut till den utvändiga gipsskivan kan 

antagandet om att hela flödet når den tas.  

Målet var främst att ta fram ett tillvägagångssätt för beräkning av lokala otätheter och deras 

påverkan. Sedan kan önskad konstruktion undersökas på så vis. Det som kan vara en nackdel 

är att det inte går att utföra beräkningar till för ”tunna” konstruktioner. Detta på grund av att 

man som mest kan placera sex fuktkällor bredvid varandra vilket motsvarar maximalt 600 

m
3
/h·m

2
 och det kan krävas ett mycket större flöde än så. 
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8. Slutsats 

Efter utförandet av detta examensarbete och ur de framtagna resultaten och diskussionen 

kring dessa kan flera slutsatser tas: 

 Ju tjockare isoleringen i en konstruktion är desto svårare har fukt att ta sig ut. 

 

 Ju lägre årsmedeltemperaturen är desto lättare alstras mikrobiell tillväxt och leder till 

att den kritiska håldimensionen blir mindre. 

 

 Under somrarna då temperaturen är betydligt högre är det lättare för mikrobiell tillväxt 

att alstras i samverkan med den relativa fuktigheten som råder och det leder till att den 

kritiska håldimensionen blir mindre. 

 

 Under väldigt kalla och torra förhållanden upphör den mikrobiella tillväxten nästan 

helt. 

 

 Det kan mycket väl finnas lokala otätheter som orsakar fuktskador i godkända 

klimatskal.  

 

Allmänt bör stor noggrannhet vara viktig för undersökning av lokala otätheter då en 

omslutande area inte har alla sina otätheter jämnt fördelade. Vikt bör läggas på undersökning 

med värmekameror och dylikt för att reducera framtida problem så mycket som möjligt. Det 

är lönsammare att göra dessa undersökningar i början än att behöva åtgärda framkomna 

problem i efterhand.  
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9. Förslag till fortsatta studier 

Utveckling av detta examensarbete och framtida studier kan göras kring: 

 Identifiering av storlek på redan befintliga otätheter utifrån undersökning med 

värmekameror. 

 

 Effektivisering av simuleringsprogram för att kunna definierar otätheters dimensioner 

i konstruktioners tätskikt vid önskade flöden.  

 

 Tidsperioden då otätheter kan klara sig utan att mikrobiell tillväxt alstras. En ” åtgärda 

problemet” tidsperiod kan till exempel sättas för byggnader med denna metod. Det 

kommer då innebära att en begränsad tid sätts, där alla otätheter utifrån det värsta 

fallet bör åtgärdas under innan skada/skador hinner uppstå. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 
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Skanska Sverige AB 
Teknik 

III (16) 

11.3 Bilaga 3 
 

 
 

 
 
 

Dokument Datum 

VMB-P17  2009-11-16 
 
 

 

Typsektion och ingående material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materialskikt Specifikation 

44 stående lockpanel Panelbrädor av gran alternativt kärnved från furu. 
Panel skall hålla fuktkvot 15-18% vid montering. 

28x70 liggande läkt Läkt skall vara av lägst kvalitet K12 (C14) och fritt från blå- 
nad och andra svampangrepp. 
Läkt bildar en dränerad och ventilerad luftspalt bakom träpa- 
nelen. Infästning sker med Paroc distanskropp. Infästningar 
dimensioneras för aktuella vind- och vertikallaster. 
Tryckimpregnerade läkt skall ej användas. 

45 stenull Paroc WAS 35 Klimatskiva 600 eller likvärdigt. 
Densitet: ca 65 kg/m3

 

Värmekonduktivitet: λd = 0,034 W/m˚C 
Infästning med skruv och Paroc plastbricka eller likvärdigt. 

13 skiva för vindskydd 
och vindstabilisering 

Gyproc GHUE/GHU Hydro Vindskyddsskiva 

145-195 stenull Paroc UNS 37z eller likvärdigt. 
Densitet: ca 28 kg/m3

 

Värmekonduktivitet: λd = 0,037 W/m˚C 

45x145-195 träreglar s450 
alt. s600 

Virkeskvalitet enligt objekthandlingar, lägst K12 (C14). 
Målfuktkvot skall vara 15%. 
Tryckimpregnerat virke skall ej användas. 
Virke skall vara fritt från blånad och andra svampangrepp. 



 

IV 
 

 

 
 

Dokument Datum 

VMB-P17  2009-11-16 
 

 
 
 
 
 
 

145-220 stenull Paroc UNS 37z Väggskiva, obruten 
Densitet: ca 28 kg/m3

 

Värmekonduktivitet: λd = 0,037 W/m˚C 

0,2 plastfolie Icopal Akvaden Byggfolie eller likvärdigt. 
Produkten skall vara typgodkänd enligt produktstandard SS-EN 
13 984:2005 Ångspärr av plast och gummi. Plastfolien skall 
klämmas och tejpas där klämning är omöjlig. Tejpning sker 
med exempelvis butylgummitejp. Häftklammer är inte tillåtet 
att fästa plasten med. Vid genomföringar används manschetter 
om sådana finns att tillgå. 

≥70 stenull Paroc UNS 37z Väggskiva s450 
Densitet: ca 28 kg/m3

 

Värmekonduktivitet: λd = 0,037 W/m˚C 

≥70 träregel s450 Virkeskvalitet enligt objekthandlingar, lägst K12 (C14). 
Målfuktkvot skall vara 15%. 
Tryckimpregnerat virke skall ej användas. 
Virke skall vara fritt från blånad och andra svampangrepp. 

13 gips Gipsskiva typ Lafarge GKB Scan eller likvärdigt. I utrymmen 
eller miljöer med hårt slitage kan dubbla skivor alternativt 
beklädnadsskiva med större mekanisk hållfasthet krävas. 

 

Tekniska  basfakta 
 

Egenvikt (ungefärlig): Utreds objektsvis 

Värmegenomgångskoefficient: Up = se Energi-PM 
Ljudklass: R´w+Ctr,50-3150 > 45 dB(A), för mer info, se Ljud-PM 
Brandklass: Utreds objektsvis 

 

 

Rekommenderat användningsområde 
 

Som bärande yttervägg: 
I villor och småhus med bärande stomme av trä upp till två våningar. 

 
Slagregnsutsatta områden: 
Ytterväggen kan rekommenderas för slagregnsutsatta lägen. Luftspalten skapar en tryckut- 
jämnande zon (så kallad tvåstegstätning) som vattnet har svårt att passera. 
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Skanska Sverige AB 
Teknik 

V (13) 

11.4 Bilaga 4 
 

 
 
 

Dokument Datum 

VMB17 2009-08-28 
 
 

Typsektion och ingående material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materialskikt Specifikation 

44 stående lockpanel Panelbrädor av gran alternativt kärnved från furu. 
Panel skall hålla fuktkvot 15-18 % vid montering. 

28x70 liggande läkt Läkt skall vara av lägst kvalitet K12 (C14) och fritt från blå- 
nad och andra svampangrepp. 

Läkt bildar en dränerad och ventilerad luftspalt bakom träpa- 

nelen. Infästning med Paroc distanskropp för att skapa luft- 

ning mellan läkt och isolering. Infästningar dimensioneras för 

aktuella vind- och vertikallaster. 

Tryckimpregnerade läkt skall ej användas. 

45 stenull Paroc WAS 35 Klimatskiva 600 eller likvärdigt. 

Densitet: ca 65 kg/m
3

 

Värmekonduktivitet: λd  = 0,034 W/m˚C 

Infästning med skruv och Paroc plastbricka eller likvärdigt. 

13 vindskyddsskiva alt. 
vindskydd på rulle 

Gyproc GHUE/GHU Hydro vindskyddsskiva alt. 
Vindskydd på rulle; Ånggenomgångsmotstånd Z < 25000 s/m 

145-220 stenull Paroc UNS 37z eller likvärdigt. 

Densitet: ca 28 kg/m
3

 

Värmekonduktivitet: λd  = 0,037 W/m˚C 

45x145-220 träreglar s450 Virkeskvalitet enligt objekthandlingar, lägst K12 (C14). 
Maximal fuktkvot som uppmäts då virket byggs in får vara 18 

% (motsvarar ca 80 % relativfuktighet). En lägsta gräns är 13 

%. 

Tryckimpregnerat virke skall ej användas. 

Virke skall vara fritt från blånad och andra svampangrepp. 



 

VI 
 

 

 
 

Dokument Datum 

VMB17 2009-08-28 
 

 
 
 
 
 

0,2 plastfolie Icopal Akvaden Byggfolie eller likvärdigt. 

Produkten skall vara typgodkänd enligt produktstandard SS-EN 

13 984:2005 Ångspärr av plast och gummi. 

45 stenull Paroc UNS 37z Väggskiva s450 

Densitet: ca 28 kg/m3
 

Värmekonduktivitet: λd  = 0,037 W/m˚C 

45 träregel s450 Virkeskvalitet enligt objekthandlingar, lägst K12 (C14). 

Maximal fuktkvot som uppmäts då virket byggs in får vara 18 

% (motsvarar ca 80 % relativ fuktighet). En lägsta gräns är 13 

%. 

Tryckimpregnerat virke skall ej användas. 

Virke skall vara fritt från blånad och andra svampangrepp. 

13 gips Gipsskiva typ Lafarge GKB Scan eller likvärdigt. I utrymmen 

eller miljöer med hårt slitage (t ex skolor) kan dubbla skivor 

alternativt beklädnadsskiva med större mekanisk hållfasthet 

krävas. 

 

Tekniska basfakta 

Egenvikt (ungefärlig): G > 50 kg/m
2

 

Värmegenomgångskoefficient: Up = se Energi-PM 

Ljudklass: R´w+Ctr,50  > 30-35 dB(A), för mer info. se Ljud-PM 
Brandklass: Utreds objektsvis 

 

 

Rekommenderat användningsområde 
 

Som bärande yttervägg: 

I villor och småhus med bärande stomme av trä upp till två våningar. 

 
Slagregnsutsatta områden: 

Ytterväggen kan rekommenderas för slagregnsutsatta lägen. Luftspalten skapar en 

tryckut- jämnande zon (så kallad tvåstegstätning) som vattnet har svårt att passera. 
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