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Sammanfattning 

Fuktskador på uteluftsventilerade vindar är ett ökat problem, i det mer miljömedvetna 

Sverige. Genom tjockare vindsbjälklagsisolering minskar både energiförlusten genom 

bjälklaget och uppvärmningsbehovet i huset, men hur många funderar på vad som händer med 

det förändrade klimatet på vinden och hur det kan påverka fuktförhållandena i utsatta delar av 

konstruktionen.  

 

Studier från Chalmers Tekniska Högskola har framställt ett fuktberäkningsprogram för 

uteluftsventilerade vindar vid namn Simple Cold Attic Model. Programmets funktion och 

potential har prövats i denna rapport genom en beräkningsanalys av en uteluftsventilerad 

vindskonstruktion. Försök till att förbättra fuktsäkerheten i konstruktionen har utförts och 

redovisas i rapporten. 

 

Studien har påvisat att den studerade konstruktionen inte är fuktsäker om den uppförs i 

Stockholmsområdet. Det visades även att aktiva val i konstruktionen kan förebygga 

fuktskador. 

 

Studien har påvisat vikten av inte beräkna med medelår för klimat och hur det påverkar 

beräkningsresultatet av mögeltillväxt. Detta har understrukit vikten av att ha ett 

beräkningsprogram som Simple Cold Attic Model som kraftigt reducerar beräkningsmängden 

vid fuktriskbedömning. 

 

Rekommendationen till företaget AK Konsult är att tillämpa beräkningsprogrammet när det 

har utvecklats till fullo. 
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Abstract 

Moisture Damage in outdoor air ventilated attics is a growing problem in the more 

environmentally conscious Sweden. Thick ceiling insulation reduces both energy loss through 

the soffit and the need for heating in the house, but how many people are thinking about what 

happens to the changing climate on the wind and how it can affect moisture conditions in 

deprived parts of the structure. 

 

Studies from Chalmers University of Technology have resulted in a moisture calculation 

program for outdoor air ventilated attics named Simple Cold Attic Model. The program's 

performance and potential have been examined in this report, through a calculation analysis of 

an outdoor air ventilated attic construction. Attempts to improve the moisture safety in the 

construction have been carried out and are presented in this report. 

 

The study has demonstrated that the studied structure is not moisture-proof if it is built in the 

Stockholm area. It also shows that an active choice in the design can prevent moisture 

damage. 

 

The study has shown the importance of not calculating with an average year for climate and 

how it affects the calculation result of mold growth. This emphasizes the importance of 

having a calculation tool as Simple Cold Attic Model, that significantly reduces the amount of 

calculations in the assessment of moisture related damage. 

 

The recommendation for AK Konsult is to apply the calculation program when it is fully 

developed. 
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Förord 

Denna studie är ett examensarbete inom utbildningen Byggteknik och Design, KTH Haninge 

vårtermin 2014. Under arbetets gång har vi stött på mot- och medgångar vilket har gjort att 

dessa 10 veckor har varit mycket intressanta och lärorika. 

Efter mycket intensivt arbete känner vi oss stolta med vår färdigställda rapport och vi vill rikta 

ett stort tack till vår handledare Anders Kumlin som har bidragit med sin fuktkunskap. 

Vi vill även tacka:  

Jenny Andersson, vår handledare på KTH Haninge. 

Ett av de ledade byggföretagen i Sverige, för tillgång till material. 

Angela Sasic, från Chalmers Tekniska Högskola. 

Vahid Nik, från Chalmers Tekniska Högskola. 
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Terminologi 
Här beskrivs termer som kommer användas i rapporten. 

Deterministisk  

En deterministisk beräkning är en beräkning som följer ett bestämt förlopp. Detta resulterar 

i att samma beräkning alltid ger samma svar, förutsatt att man använt samma indata.
1
 

 

Stokastisk  

En stokastisk beräkning är en beräkningsmetod som ger ett slumpmässigt utfall.
 2

  I detta 

fall är det ett slumpmässigt utfall av beräkningen, styrt av en fördelning inom det angivna 

indataspannet.  

 

Ånghalt  

Är vattenångans densitet i luft. Enheten är massa per volymenhet (kg/m
3
).

3
 

 

Relativ fuktighet (RF) 
Beskriver kvoten mellan det aktuella fuktinnehållet i luften och ett mättnadsvärde vid 

aktuell temperatur.
4
 

 

Råspont 

Råspont är brädor av furu eller gran, dessa är spontade och den ena sidan är slätare än den 

andra. Sponterna kilas i varandra, antingen efter eller på varandra.
5
 

 

Fukttransportkoefficient 

Fukttransportkoefficient benämns δv (m
2
/s) och beskriver hur mycket fukt som kan 

transporteras genom ett material vid olika RF. Fukttransportkoefficient kan också kallas 

ånggenomsläpplighetskoefficient eller ångpermeabilitet.
6
 

 

Termisk konduktivitet 

Ett annat ord för termisk konduktivitet är värmeledningsförmåga och benämns λ (W/mK) 

och det beskriver ett materials förmåga att leda värme igenom sig själv.
7
 

 

Termisk resistans 

Termisk resistans beskriver ett materials värmemotstånd och benämns R (m
2
K/W). 

Motståndet beror av värmeledningsförmågan och beräknas:
8 

  
 

 
                            

 

                                                           
1
 (Nationalencyklopedin, Deterministisk) 

2
 (Nationalencyklopedin, Stokastisk) 

3
 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, s.236 stycke 41:3) 

4
 (Ibid s.239) 

5
 (Vad är råspont?) 

6
 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, s.260-261,484-485, Tabell 92.2) 

7
 (Ibid s.311,496, Tabell 92.15) 

8
 (Ibid s.305) 
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U-värde 

U-värde är det totala värmemotståndet genom en konstruktion och beräknas:
9
 

  
 

  
  

 

MGI 

Mold Growth Index (Mögeltillväxtindex) 

  

                                                           
9
 (J Andersson, KTH syd, Byggteknik 1 AF1017 husbyggnad och design, formler och tabeller, s.1) 
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Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Kalla uteluftsventilerade vindar har dålig fuktsäkerhet och mängden fuktskador har ökat de 

senaste åren. Orsaker kan vara läckage utifrån, byggfukt i material, ökad isoleringstjocklek i 

moderna vindskonstruktioner, tilläggsisolering på befintliga vindsbjälklag samt att fuktig 

inomhusluft läcker upp genom otätheter. Den ökade isoleringen har förändrat klimatet på 

kalla vindar och gjort det till en fuktkänsligare konstruktion. Påföljden kan bli mögel- och 

rötskador samt missfärgningar.
10

 Råsponten är det som är värst drabbat, där fuktig luft ofta 

kondenserar. Denna kondensation uppstår pga. en hög ånghalt i vindsluften och den 

nattstrålning som nattetid kan sänka råspontens temperatur.
11

 Den höga ånghalten i 

vindsluften är en konsekvens av diffusion från material i byggnaden och konvektion genom 

vindsbjälklaget. 

 

Studier inom fukt vid Chalmers Tekniska Högskola har resulterat i ett nytt 

fuktberäkningsprogram för uteluftsventilerade vindar, vid namn Simple Cold Attic Model från 

Annex 55. Programmet har en utökad funktion som tar hänsyn till brister i konstruktionen 

såsom variationer i tätheten för bjälklaget, isoleringstjocklek och ventilation. Programmet kan 

med denna indatastyrning göra en stokastisk beräkning där indata ges ett övre och undre värde 

som fungerar som en begränsningsram och på så sätt ta hänsyn till variationerna i 

konstruktionen. Simple Cold Attic Model kan under en beräkning variera indata inom de 

angivna värdena, detta resulterar i flera troliga fuktutfall.
12

 

Tidigare beräkningsprogram har endast gjort en deterministisk beräkning, där fås ett fast 

värde för fukt och temperatur från de indata programmet tilldelats. 

 

I denna studie betraktas en vindskonstruktion, från ett av de ledande byggföretagen i Sverige. 

Företaget använder sig av en typkonstruktion för alla sina uteluftsventilerade kallvindar. Detta 

innebär att samma konstruktion skall klara ändrade förhållanden såsom byggnadens 

väderstreck samt variation i byggnadshöjd. Tidigare beräkningsprogram har inte kunnat ta 

hänsyn till dessa ändrade förhållanden, vilket innebär att man måste genomföra flera 

beräkningar för att testa en konstruktion.  

 

Målet med denna studie är att studera programmet ur ett praktiskt och ett ingenjörsmässigt 

perspektiv. Detta för att utreda programmets nytta och se om det kan användas som ett 

verktyg för att uppnå ett hållbart byggande. 

 
  

                                                           
10

 (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Uteluftsventilerade vindsutrymmen över vindsbjälklag) 
11

 (Hagentoft et al. Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Bilaga 3: 

Probabilistisk riskbedömning av mögelpåväxt i kallvindskonstruktion med isolering i yttertak) 
12

 (Hagentoft Chalmers University of Technology, Determination of liquid water transfer properties of porous 

building materials and development of numerical assessment methods) 
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1.2 Målformulering 
I denna studie undersöks programmets funktion och tillämpning vid beräkning av 

fuktförhållanden i kalla uteluftsventilerade vindar. Med Simple Cold Attic Models utökade 

indatastyrning erhålls ett bredare resultat, vilket ger en annan bedömningsgrund av 

fuktsäkerheten i den beräknade konstruktionen. 

En byggnadskonstruktion skall prövas och analyseras med hjälp av jämförelser med ett 

deterministiskt beräkningsprogram för fukt (WUFI, se 3.4). Delmål i denna process är att från 

fastställd indata (väder och konstruktion), kunna utföra stokastiska beräkningar och analysera 

nyttan av dessa. Samt efter resultatanalys försöka förbättra konstruktionen ur fuktsynpunkt 

m.h.a. parameterstyrning av tre olika indata i programmet.  

De parametrar som är aktuella att ändra för att förbättra konstruktionen är: 

 Isoleringstjocklek i vindsbjälklaget 

 Termisk resistans för tak 

 Ventilationsarea vid takfoten i konstruktionen 

Det slutgiltiga målet är att bedöma nyttan av beräkningsprogrammet samt se om det kan vara 

till användning för AK Konsult, men även om programmet har en potential till att bli en 

ledande beräkningsverktyg vid fuktprojektering i branschen. 

 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie inriktar sig enbart på fuktförhållanden på kalla uteluftsventilerade 

vindskonstruktioner med ett låglutande sadeltak. Beräkningsprincipen är begränsad till Simple 

Cold Attic Model samt en jämförelseberäkning av samma konstruktion i WUFI. 

En typkonstruktion är studerad och den geografiska placeringen är Stockholm. 

Beräkningar för framtagning av sämsta och bästa indata för konstruktion beräknas i 90 grader 

orientering, vilket motsvarar väderstreck öst för husets ena ventilerade långsida, samt 

klimatdata från klimatdataår 30. 

 

1.4 Lösningsmetoder 
För att få grundläggande kunskap inom ämnet och om programmet, granskades rapporter som 

har skrivits rörande Simple Cold Attic Model. Material i form av ritningar på 

uteluftsventilerade vindar har tagits in från ett av de ledande byggföretagen i Sverige. 

Materialdata och ritningar granskas för att få indata till simuleringarna i Simple Cold Attic 

Model.  

 Beräkningar görs deterministiskt och stokastiskt i Simple Cold Attic Model. 

Resultaten från dessa beräkningar jämnförs med WUFI och analyseras. 

 Försök till att förbättra fuktsäkerheten utförs, detta genom att ändra tre olika indata för 

konstruktionen. 

 Därefter görs nya beräkningar med Simple Cold Attic Model av den förbättrade 

konstruktionen. 

 

Metodens svagheter: 

 Begränsningen av endast en vald vindkonstruktion och att det geografiska läget är 

begränsat till Stockholm.  

 Endast ett väderstreck och klimatdataår beräknas vid sämsta och bästa indata för den 

stokastiska modellen. 
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Metodens styrkor: 

 Att jämföra resultaten från Simple Cold Attic Model med beräkningar från WUFI. 

Genom jämförelsen kan man se att beräkningarnas resultat är rimliga, samt studera 

skillnaderna i resultatet mellan de stokastiska och deterministiska beräkningarna. 

 

Nulägesbeskrivning 
 

2.1 Företaget 
Denna studie är utförd med hjälp av AK Konsult Indoor Air AB. Företaget är ett av Sveriges 

ledande konsultföretag inom fukt och innemiljö och grundades 1990 av Anders Kumlin. AK 

Konsult arbetar bland annat med skadeutredningar, projektering och mätuppdrag för att skapa 

bättre fuktsäkerhet och inomhusmiljö. Företaget har kontor i Stockholm, Uppsala och 

Helsingborg. Idag ägs AK Konsult av Polygon Sverige AB. 

 

2.2 Arbetssätt 
Arbetet har upprättats vid KTH Haninge och hos AK Konsults kontor i Spånga, i Stockholm.  

På arbetsplatsen hos AK Konsult fanns tillgång till konferensrum, material i form av böcker, 

skrivare, USB-minne och kopiator samt expertis hjälp från de anställda. Datorer tillhandahölls 

ej. 
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Teoretisk referensram  
 

3.1 Uteluftsventilerade vindar 
Uteluftsventilerade vindar, även kallade kalla tak, innebär att vindsbjälklaget är isolerat och 

tätt. Detta skapar ett kallt vindsutrymme under yttertaket, som kan bestå av träpanel med en 

beklädnad av papp, plåt eller takpannor. 
13

 

 

Ventilationen sker med uteluft ofta vid takfoten, men kan även ske uppe vid nock eller via 

gavelventiler. Dagvattnet förs bort genom utvändiga hängrännor och stuprör som är placerat 

vid takfoten. Även eventuellt skydd mot snö och regn, som kan blåsa upp mot den öppna 

ventilationsvägen, är placerat där.
 14

  

 

Anledning till att vindarna byggs kalla i Sverige beror dels på tradition, men också för att 

hålla taket kallt. Det kalla taket motverkar snösmältning vintertid och skyddar på så sätt mot 

läckage och istappsbildning. Dagens moderna uteluftsventilerade vindar är välisolerade, syftet 

är att sänka energiåtgången, vilket resulterar i minskad miljöpåverkan. Med ökad isolering 

ökar kravet på ett lufttätt hus, detta för att förhindra en transport av fuktig luft till vinden eller 

andra kalla delar i konstruktionen. Den ökade isoleringen resulterar i att temperaturen på 

vinden sänks ytterligare och får en temperatur som är närmare utomhustemperaturen. Fokus 

på energieffektiviseringen har även resulterat i att tilläggsisoleringen på omoderna vindar 

ökat. Äldre hus har inte samma täthet i vindsbjälklaget som nya, vilket kan leda till att 

fuktskadan snart därefter kan vara ett faktum.
15

 

 

 

 
Figur 1. Huset till vänster beskriver äldre hus, vindsisoleringen är tunnare och värmestocken 

höjer temperaturen på vinden. Pilen visar att fuktig luft transporteras upp till vinden. Huset till 

höger beskriver modernare hus med tjock vindisolering och ingen värmestock. Pilen visar att 

mindre luft transporteras upp till vinden. Ritat av: Karin Mattisson 2014-05-06 

 

 

 

I äldre hus, där man förr eldade för att värma upp huset, spred även värmestocken värme 

på vinden. Den höjda temperaturen på vinden förbättrade fuktförhållandena.  

                                                           
13 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, s.86 stycke 31:3) 
14

 (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Fuktteknisk bedömning) 
15

 (Sasic, Hagentoft, SBUF informerar om effekter på funktion och kostnad av styrd ventilation av kallvindar) 
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Borttagning av denna värmekälla sänker temperaturen på vindsutrymmet liksom en 

tjockare isolering och är därför också en bidragande källa till ökade fuktproblem.
16

(se 

Figur1)  

 

3.2 Mögel 

Mögel är svampar som växer på fuktiga, homogena ytor. För att svamparna ska få tillväxt 

behövs näring som mögelsvampen får genom att bryta ner den underliggande ytan. 

Mögelsvampar förökar sig genom att skicka ut sporer under tillväxten som transporteras 

genom vind till en ny homogen yta där de väntar på ett gynnsamt klimat för tillväxt.  

Mängden sporer i utomhusluften varierar under årstiderna på året, vinter och vår har en lägre 

mängd sporer medan sommar och höst har en högre. Högre mängd förekommer också vid 

starka vindar.
17

 

Mögel i hus är vanligast i krypgrundar eller på uteluftsventilerade vindar. Statistik visar att 

ohälsa är vanligare i bostäder med fukt och mögelproblem. Förekomsten av mögel i en 

byggnad betyder dock inte att inomhusmiljön per automatik är ohälsosam.
18

 

 

3.3 Fuktrisker för uteluftsventilerade vindar 

3.3.1 Fukttillskott 

Fukttillskottet höjer ånghalten i inomhusluften. Denna kommer från städning, duschning, 

människor som vistas i bostaden mm. Detta fukttillskott skapar ingen problematik inne i 

bostaden, men om den fuktigare inomhusluften transporteras till kallare utrymmen som 

vinden så höjs den relativa fuktigheten där.  

3.3.2 Diffusion 

Vinden kan utsättas för fukt genom diffusion, detta är en fukttransport i ångfas. 

Denna transport inträffar om ånghalten är olika inomhus och på vinden. Fukten transporteras 

då genom vindsbjälklaget upp till vinden, för att skapa en balans i ånghalt. Diffusion kan även 

ske när byggfukt i material avges till omgivningen.
19

  

Byggfukt kan finnas i vindsbjälklaget, om det är av betong eller lättbetong. Det är därför 

viktigt att byggfukten ventileras ut, för att skydda konstruktionen från mögel. För att 

motverka att fukt från betongen transporteras upp till vinden används en diffusionsspärr, även 

kallad ångspärr som placeras under isoleringen på vindsbjälklaget.
20

 

  

                                                           
16

 (Kumlin, AK Konsult) 
17

 (Rylander, Mögel inomhus och hälsorisker) 
18

 (Boverket, Så mår våra hus) 
19

 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, s.259 stycke 43:21) 
20

 (Ibid s.44) 
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3.3.3 Konvektion 

Fukttransport genom konvektion är vatten i ångfas som följer med en luftström. Denna 

luftström är ett resultat av en lufttrycksdifferens mellan byggnadsdelens båda sidor. 

Konvektionens inverkan för fuktsäkerheten på vinden är stor, då det finns ett fukttillskott i 

inomhusluften.
21

 

3.3.4 Tryckdifferenser  

Den termiska drivkraften skapar ett övertryck i byggnadens övre delar. De två faktorerna som 

inverkar på detta är temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften samt 

byggnadens höjd. Ökad temperaturdifferens eller ökad höjd ger ett högre lufttryck.
22

 

Andra faktorer som inverkar på lufttrycket är vindtrycket på byggnaden och 

ventilationssystem. Vindtrycket på byggnaden varierar beroende på husets höjd, placering i 

väderstreck, samt dess omgivning. Ventilationens tilluftssida skapar ett övertryck medan 

frånluftssystem skapar ett undertryck i byggnaden.
23

 

3.3.5 Nattstrålning 

Under klara nätter sjunker temperaturen på taket pga. nattstrålning, detta genererar en snabb 

temperatursänkning av taket, som kan skapa ytkondens på insidan av råsponten. Problem 

uppstår främst om det finns luftläckage genom vindsbjälklaget eller byggfukt på vinden.
 24

 

3.3.6 Ventilation på vinden 

Lokala skador kan även förekomma där ventilationsluft tas in, då ventilationsluften kan vara 

fuktigare än luften som redan finns på vinden samt att den sänker temperaturen lokalt. 

Ventilationsarean har också betydelse för hur mycket luft som ventileras ut/in på vinden. Om 

ett vindsbjälklag är otätt och ventilationsarean minskas vid takfoten ökar risken för kondens 

på råsponten. För att motverka ytkondens kan råsponten isoleras med en tunnare isolering, för 

ett ökat värmemotstånd i taket, samt höja temperaturen i vindens utsatta delar.
25

 

3.3.7 Tilläggsisolering på vinden 

När vindsbjälklaget tilläggsisoleras sänks temperaturen uppe på vinden pga. att mindre värme 

transporteras upp genom bjälklaget. Temperaturen har betydelse för den relativa fuktigheten, 

då en grads höjning av temperaturen sänker den relativa fuktigheten med 6 %.
26

 

  

                                                           
21

 (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Uteluftsventilerade vindsutrymmen över vindsbjälklag) 
22

 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, s.265-266) 
23

 (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Orsaker till tryckskillnader) 
24

 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, s.89) 
25

 (Hagentoft et al, Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438) 
26

 (Lundstedt, Tilläggsisolera – men inte för mycket)  
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3.3.8 Relativ fuktighet 

När vindsutrymmet blir kallare får det ett liknande klimat som utomhus, vilket innebär att den 

relativa fuktigheten också ökat. Den relativa fuktigheten utomhus under vintern ligger runt 

80% och för att mögel ska få tillväxt i trämaterial krävs 75% relativ fuktighet, men 

temperaturen och tiden spelar också in för mögeltillväxten (se Figur2). Detta innebär att 

risken för mögel- och fuktskador på vinden under vintern är stor.
 27

 

 

 
Figur 2. Diagrammet beskriver kritisk fuktnivå för trä med hänsyn till 

fuktnivå, temperatur och varaktighet. L-O Nilsson 2014-05-31 

 

3.3.9 Geografisk placering 

Den geografiska placeringen av en kallvind har stor betydelse. Enligt forskning från  

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har det konstaterats att mögelpåväxt på 

uteluftsventilerade vindar är större i södra Sverige. Detta beror framförallt på varmare 

utomhustemperatur och en hög relativ fuktighet som gör att mögel har en gynnsammare miljö 

för tillväxt på vinden. Klimatet i norra Sverige är kallare och råare, detta medför att 

mögeltillväxten har svårare att utvecklas.
28

  

  

                                                           
27

 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, s.292 tabell 52.1; s.293) 
28

 (Hagentoft et al, Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438) 
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3.4 Beräkningsprogrammet WUFI 
WUFI är idag ett av de ledande verktygen för beräkning av fukt. Detta program använder sig 

av en deterministisk beräkningsmodell för den beräkningskonstruktion som upprättas i 

programmet. Programmet kan användas för en bedömning av: 

 Torktid för murverk med instängd fukt 

 Faran för invändig kondens 

 Påverkan av slagregn 

 Hydrotermisk prestanda för tak och väggar
29

 

3.4.1 Väderdata för WUFI 

Väderdata som WUFI använder sig av är ett medelklimatår från en sammanställning av de 30 

senaste mätta klimatdataåren. Det finns även separat klimatdata för vissa orter med extremår, 

dessa extremår är utvalda gamla klimatår där det varit en extremt varm sommar eller en 

extremt kall vinter. Om olika års väderdata skall användas vid beräkningen i WUFI måste 

väderfiler skapas för respektive år och sedan laddas in i programmet. 
30

 

 

  

                                                           
29

 (WUFI - What's that?) 
30

 (Test reference years) 
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3.5 Beräkningsprogram Simple Cold Attic Model 

 
Figur 3, Bild på hur programmet är uppbyggt grafiskt, 2014-04-28 

Programmet är uppdelat i två delar, en deterministisk beräkning och en stokastisk. 

Vid den deterministiska beräkningen, som finns till vänster på bilden (se figur 3), anges 

bestämda värden för den beräknade konstruktionen. Det är även här som väderdata
31

 laddas in 

för att programmet ska kunna ta hänsyn till yttre klimat. 

Väderdata i Simple Cold Attic Model laddas in i en fil med 30 separata väderdataår som 

hanterar: 

 Vindstyrka och vindriktning vid specifik höjd 

 Lufttemperatur utomhus 

 Relativ luftfuktighet utomhus 

 I väderdatan beaktas också taklutningen på huset, ökad taklutning påverkar inverkan 

av solens strålning på taket. 

Vid deterministiska beräkningar bestäms endast ett klimatdataår som programmet ska 

använda vid beräkning. Vid den stokastiska beräkningen väljer programmet slumpmässigt ett 

år inom det angivna spannet av klimatdataår under varje beräkning, detta upprepas för varje 

beräknat resultat.
32

 

 

För att göra en deterministisk beräkning klickar man på: Run the Attic Model under den 

deterministiska delen av programmet. När beräkningarna är slutförda erhålls resultatet i en 

Excel-fil som visar ett index på högsta risk för mögeltillväxt över året
33

 och värmeförlust 

genom vindsbjälklaget i januari. Därutöver visas en textfil med temperatur och relativa 

fuktigheten vid råspontens innersida, samt MGI (Mold Growth Index) och värmeförlust 

genom vindsbjälklaget.  

                                                           
31

 (Building Physics Research Group, Chalmers University of Technology, Building Physics, Chalmers offers 

support and collaboration for impact analysis of future climate on buildings and infrastructure) 
32

 (Hagentoft, Janssen, Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting – Probability Assessment of 

Performance and Cost) 
33

 (Hukka, Viitanen, A mathematical model of mould growth on wooden material) 
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Under ”Plotting Results” visas även fyra diagram över hur temperaturen, den relativa 

fuktigheten, mögeltillväxten vid råsponten och värmeförlusten genom vindsbjälklaget har 

förändrats under året. 
34

 

 
Figur 4, Bild på ett exempel hur man får ut resultatet i Excel-filen. 1. Indata 

som programmet beräknat med, 2.  MGI över året och värmeförlust genom 

vindsbjälklaget i januari. 2014-05-28 

  

 

  

                                                           
34

 (Hagentoft, Janssen, Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting – Probability Assessment of 

Performance and Cost) 
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Under den stokastiska beräkningen, till höger på bilden (se figur 3, s11), anges två värden för 

varje indata som representerar det spann som indatat kan röra sig mellan. Rutan ”Number of 

Simulations” innebär hur många simuleringar som programmet ska göra under varje 

beräkning. Vid varje simulering väljer programmet slumpmässigt ut värden från de angivna 

spannen och detta upprepas för alla simulationer under beräkningen. 

 

För att göra en stokastisk beräkning klickar man på ”Run the Attic Model” på den högra 

stokastiska sidan av programmet(se figur 3, s11). Resultatet från programmets beräkningar 

redovisas som den deterministiska beräkningen.
35

 

 

Två av programmets indata är byggnadshöjden och byggnadens väderstreck. Dessa två 

aspekter är viktiga tillsammans då vindens riktning och styrka på olika höjder spelar stor roll 

för ventilationen på vinden.
36

 Orienteringen på huset anges för indata i grader, mellan 0-270˚. 

 0˚ – Nord 

 90˚ – Öst 

 180˚ – Syd 

 270˚ – Väst 

Att man kan välja ett spann av hushöjder samt vrida huset 180  , innebär att man kan använda 

sig av en beräkning för alla huskonstruktioner inom det geografiska området.
37

 

 

  

                                                           
35

 (Building Physics Research Group, Chalmers University of Technology, About the Attic Model) 
36

 (Hagentoft et al, Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438) 
37

 (Hagentoft, Janssen, Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting – Probability Assessment of 

Performance and Cost) 
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I denna studie är resultaten av MGI det mest intressanta. Mögeltillväxt kan finnas trots att 

man inte kan se det med blotta ögat, det krävs ett mikroskop. Den matematiska modellen 

beräknar mögeltillväxten med hjälp av differentialekvationer, som beräknar inverkan av 

kritisk relativ fuktighet, exponeringstid, temperaturinverkan och torrperioder. Svaret från 

denna beräkning presenteras i ett mögeltillväxtindex (MGI), som presenteras i tabell 1. 

Bestämda gränsvärden för mögelrisk från beräkningsmodellen finns inte, gränsen för MGI 

väljs därför utifrån det studerade objektet. I denna studie sätts gränsvärdet för MGI till 1,0, 

där initial tillväxt påbörjas.
38

 

Index Mögeltillväxt/ påväxt  

0 Ingen Sporer har ej börjat gro 

1 Någon - kan upptäckas i mikroskop Initialt stadium med tillväxt av hyfer 

2 Medel - kan upptäckas i mikroskop Täcker mer än 10% av ytan 

3 Någon - kan upptäckas med ögat Nya sporer bildas 

4 Tydligt - synligt med ögat Täcker mer än 10% av ytan  

5 Rikligt - synligt med ögat Täcker mer än 50% av ytan 

6 Mycket rikligt och tätt Täcker nästan hela ytan 
Tabell 1, Definition av mögelindex.

 39
 

Faktainsamling 

Information om beräkningsprogrammet i form av rapporter och studier upptäcktes med hjälp 

av Anders Kumlin på AK Konsult. Dessa fanns på byggnadsteknologi.se och fuktcentrum.se. 

Genom dessa rapporter har även andra studier framkommit, som sedan har sökts fram på 

internet. Frågor och funderingar kring beräkningsprogrammet har besvarats av Vahid Nik vid 

Chalmers Tekniska Högskola. 

 

Indata till beräkningsprogrammet har samlats in genom information som utlästes från 

konstruktionsritningarna. 

Fukthandboken och formelsamling för kursen AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design, 

har används för att ta ut tabellvärden för indata. 

Boverkets byggregler, BBR20, har tillämpats för att ta reda på regler för termisk komfort. 

 

Fuktcentrum anordnar varje år en informationsdag kallat fuktcentrumdagen. Där företag och 

personer inom byggbranschen får möjlighet att lyssna på föredrag, från kunniga personer 

inom området, om förändringar och nya upptäckter inom fuktområdet. Ett föredrag hölls av 

Angela Sasic där hon pratade om tillförlitlighets bedömning av energieffektiviserande 

åtgärder i befintliga byggnader. Där bland annat programmet Simple Cold Attic Model 

introducerades och aktuell information togs upp.  

 

 

  

                                                           
38

 (Hagentoft et al, Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438) 
39

 (Ibid) 
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Genomförandet 
 

Uppgiften är uppdelad i fyra moment: 

 Simple Cold Attic Models indatabegränsningar skall studeras, detta görs med hjälp av 

deterministiska beräkningar i programmet med varierande indata. 

 Stokastiska beräkningar av den studerade takkonstruktionen görs i Simple Cold Attic 

Model.  

 Deterministisk beräkning av konstruktionen görs i beräkningsprogrammet WUFI. 

Resultatet från denna beräkning används som en grund för analysen av svaret från den 

stokastiska beräkningen i Simple Cold Attic Model. 

 Efter beräkningsanalysen skall försök till att förbättra resultat göras, detta genom 

förändring av tre valda indata: 

- Isoleringstjocklek på vindsbjälklaget. 

 - Termisk resistans för taket 

 - Ventilationsarea vid takfoten 
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5.1 Indata till programmet 
För att kunna göra beräkningarna i de båda programmen samlades data in från tillhandahållna 

ritningar och från litteratur inom området. Takkonstruktionen som studeras visas nedan. 

 

 

 

Figur 9. Detta är en skissritning av den ordinarie ritningen. (Se bilaga 2 för ordinarie 

ritning.) Ritat av: Karin Mattisson 2014-05-25  

 

Utifrån ritningarna togs följande indata fram: 

1. Uc – U-värde för vindsbjälklag 0,0901 W/m
2
˚C (Se bilaga 1 för uträkning) 

2. Rr – Termisk resistans för taket 0,37 m
2
˚K/W (Se bilaga 1 för uträkning) 

3. Råspontens tjocklek 0,022 m 

4. Ventilationsarea per löpmeter längs takets långsida 0,025 m
2
/m 
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Figur 10. Detta är en förenklad ritning av den ordinarie ritningen. (Se bilaga 3 

för ordinarie ritning.) Redigerad av: Karin Mattisson 2014-05-25  

 

5. Byggnadshöjd 26 m 

 

Figur 11. Detta är en förenklad ritning av den ordinarie ritningen. (Se bilaga 

4 för ordinarie ritning.) Redigerad av: Karin Mattisson 2014-05-25  

 

6. Takarea 232 m
2
, endast en delarea är antagen av den totala arean. 

7. Byggnadslängd 20 m 
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Resterande indata söktes fram: 

8. Fukttransportkoefficient för trä 1*10
-6 

m
2
/s.

40
 

 

9. Värmekonduktivitet för trä i tak 0,14 W/mK.
41

 

 

10. Fukttillskott inomhus 1,5-4 g/m
3
.
42

 

Utifrån detta gjordes ett antagande på 2,5 g/m
3
 till de deterministiska beräkningarna. 

 

11. Initial relativ fuktighet i trä 70 %. 

(Fuktkvot 16 % 
43

 x densitet 510 kg/m
3 

= Fukthalt 82 kg/m
3
, därefter utläses 70 % RF 

ur sorptionskurvan för furu.)
 44

 

 

12. Temperaturen inomhus skall enligt BBR hållas över 18 ˚C i bostäder och lägst 20 ˚C i 
hygienutrymmen. Högsta tillåtna temperatur är 26 ˚C.

45
 

Utifrån detta gjordes ett antagande på 21˚C. 

 

13. Läckagearea genom vindsbjälklaget. Antagande 6,4*10
-6 

m
2
/ m

2
.
46

 

 

5.2 Väderdata 
Väderdata för beräkningar i Simple Cold Attic Model tillhandahålls av Vahid Nik och  

Angela Sasic vid Chalmers Tekniska Högskola. Väderdata som användes vid beräkningarna 

är begränsad till Stockholm och låglutade tak (max 20˚) på byggnaden.  Klimatscenariona är 

mellan 1975-2005. 

 

Väderdata för beräkningar i WUFI tillhandahålls av programmets tillverkare. 

 

5.3 Deterministisk beräkning 
De deterministiska beräkningarna görs för att ta reda på vilka begräsningar programmet har i 

parameterstyrningen. Efter att provberäkningarna utförts konstaterades att indata till Simple 

Cold Attic Model var mycket begränsad och fungerade endast inom vissa spann. För att 

beräkningar skulle kunna utföras på relevanta objekt krävdes det en omprogrammering av 

programmets parameterstyrning. Denna omprogrammering utfördes av Vahid Nik vid 

Chalmers Tekniska Högskola. Efter korrigeringen i programmet kunde beräkningar utföras 

med tidigare nämnda indata för vår studerade konstruktion. 

 

  

                                                           
40

 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, Tabell: 92.2 s.485) 
41

 (J Andersson, KTH syd, Byggteknik 1 AF1017 husbyggnad och design, formler och tabeller, komplettering till 

formelsamling) 
42

 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, s.278) 
43

 (Svensktträ, Fuktkvot) 
44

 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, Utläst ur diagram: Figur 92.11 s.481) 
45

 (Boverketsbyggregler, 6:42 Termisk komfort) 
46

 (Hagentoft et al, Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, s.9) 
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5.4 Förändring av byggnadshöjd 
För att fastställa att det inte fanns några begränsningar i väderdata som tillhandahållits, samt 

ta reda på hur husets höjd påverkar förhållandena på vinden gjordes en höjdstudie som 

redovisas i bilaga 5. Detta är även viktigt att studera, för att kunna veta hur förhållande i 

konstruktionen förändras när det används till olika objekt. Eftersom det endast är höjdens 

inverkan som är relevant i denna delstudie görs dessa beräkningar deterministiskt. 

 

Ur tabellen i bilaga 5 kan utläsas att mögeltillväxtindex (MGI) ökar med husets höjd, detta 

beror till stor del av det ökade läckaget av fuktig luft genom vindsbjälklaget. 

  

Det kan även utläsa att MGI sjunker när byggnaden blir högre än 16m, för att sedan kraftigt 

stiga vid 22 meter igen. Efter en analys av resultaten kunde det konstateras att detta var en 

effekt av ventilationsförändring på vinden pga. vindriktning och vindstyrka. Denna 

ventilationsförändring skapade ett ogynnsammare klimat för möglet och hämmade därmed 

tillväxten. 
 

5.5 Stokastisk beräkning 
Stokastisk beräkning utfördes med samma indata som grund (se 5.1), men med ett antaget 

börvärdesspann.  

 

Antaganden för indata spannen är grundade på: 

5.5.1 Tjocklek råspont 

Det valda spannet på +/-1mm är baserat på den tillåtna måttavikelsen för ohyvlat virke på -1 

till +3mm.
47

 

5.5.2 Ventilationsarea 

Valet av spannet för luftspalten är baserat på en kombination av måttavvikelse för trä och 

träskivans rörelse pga. fukt. 

5.5.3 Termisk konduktivitet för trä 

Har tilldelats ett osäkerhetsspann på +/- 0,01 då materialets densitet, fuktinnehåll och 

fiberriktning kan påverka konduktiviteten.
48

 

5.5.4 Termisk resistans för trä 

Termisk konduktivitet beräknas:  

  
 

 
 

 
L är tjockleken på träet och variation i tjockleken kan uppkomma genom sågning.

49
 

5.5.5 Fukttransportkoefficient för trä 

Enligt Fukthandboken i tabell 92.2 varierar fukttransportkoefficienten mellan 0,2-0,9x10
-6

 för 

RF 35-70 % och mellan 0,5-2,0x10
-6

 för RF 70-80 %, då en konstruktion utan mögeltillväxt 

söks har spannet valts inom dessa relativa fuktigheter.
50

  

                                                           
47

 (Svensktträ, Tvärsnittsmått) 
48

 (Träguiden, Värmeegenskaper) 
49

 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, s. 305) 
50

 (Ibid, s. 485, Tabell 92.2) 
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5.5.6 Initial RF för trä 

Då trä kan förvaras både inomhus och utomhus påverkas materialets fuktinnehåll då det vill 

hamna i balans med dess omgivning. Enligt Fukthandboken i tabell 93:6 får trä som förvarats 

ute vid lägre temperaturer högre RF än trä som förvarats inomhus med högre temperatur.
51

 

5.5.7 Läckagearea 

Med antagande av sprickbildning i betong, med en läckagearea på 3,6 mm
2
/m

2
. Detta 

motsvarar en ökad läckagearea med 835mm
2
 (8,35cm

2
) för vindsbjälklaget. 

5.5.8 U-värde för vindsbjälklag 

Spannet är antaget för en variation på +/-5cm i isoleringslagret pga. avvikelser i tjocklek vid 

utsprutning av lösull över vindsbjälklaget. 

5.5.9 Inomhustemperatur 

Då temperaturen i bostäder ska hållas över 18 ˚C och under 26 ˚C, väljs spannet med 

beaktande för energibesparingar.
 52

 

5.5.10 Fukttillskott inomhus 

Enligt Statens Institut för Byggnadsforskning har fukttillskottet mätts till 1,5-4 g/m
3
 för 

flerbostadshus, spannet har valts efter detta.
53

 

Dessa indata är: 

Byggnadshöjd (m)   26 

Takarea och innetaksarea (m
2
)  232 

Ventilationsarea/ meter (m
2
/m)  0,023 – 0,027 

Byggnadslängd (m)   20 

Tjocklek råspont (m)   0,021 – 0,023 

Fukttransportkoefficient för trä (m
2
/s)  0,8e

-6 
– 1,2e

-6
 

Initial RF i trä (-)    0,6 – 0,8 

Termisk konduktivitet för trä i tak (W/mK) 0,13 – 0,15 

Termisk resistans för tak (m
2
˚K/W)  0,35 - 0,39 

Läckagearea för vindsbjälklag/ m
2
 (m

2
/m

2
) 6,4e

-6
 – 1e

-5
 

U-värde för vindsbjälklag (W/m
2
K)  0,0814 – 0,0988 

Inomhustemperatur (C˚)   18 – 22 

Fukttillskott inomhus (kg/m
3
)  0,0015 – 0,004 

Husets orientering   0, 45, 90, 135, 180 

Klimatdata över året   1 – 30 

 
Resultaten från de stokastiska beräkningarna presenteras likt de deterministiska beräkningarna 

med mögeltillväxtindex för varje troligt utfallsår. Eftersom detta endast är ett troligt utfall 

görs 36 stokastiska beräkningar, detta för att svaret skall kunna sammanställas och analyseras 

i det stokastiska resultatspannet. 

 

  

                                                           
51

 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, s. 510, Tabell 93.6) 
52

 (Boverkets byggregler, 6:42 Termisk komfort) 
53

 (Nevander, Elmarsson, Fukthandboken, s. 278) 
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5.6 Förändring av indata 
För att förbättra fuktförhållandet på vinden görs stokastiska beräkningar med samma 

beräkningsmetod som för originalkonstruktionen, men med förändring av ett indata åt gången. 

Detta för att kunna studera inverkan på MGI för varje enskild förändring.  

 

De indataförändringar som gjorts i beräkningarna är följande: 

Isoleringstjocklek 

350 mm – U-värde = 0,115 W/m
2
K (Se bilaga för uträkning av nytt U-värde.) 

550 mm – U-värde = 0,074 W/m
2
K (Se bilaga för uträkning av nytt U-värde.) 

 

Termisk resistans för tak 

Isoleringstjocklek 10 cm – 3,11 (Se bilaga för uträkning av nytt värde för termisk resistans.) 

Isoleringstjocklek 5 cm – 1,76 (Se bilaga för uträkning av nytt värde för termisk resistans.) 

 

Ventilationsarea i konstruktionen 

Ventilationsarea/ meter 0,020 m
2
/m 

Ventilationsarea/ meter 0,015 m
2
/m 

Ventilationsarea/ meter 0,010 m
2
/m 

Ventilationsarea/ meter 0,005 m
2
/m 

 

5.7 Beräkningsanalys 
Efter påbörjad beräkningsanalys upptäcktes fel i de indata som Simple Cold Attic Model 

använde sig av. Det visade sig att ett fel uppkommit i den stokastiska beräkningen efter 

omkodningen av programmet. Detta fel medförde att programmet inte tog hänsyn till de 

indataspann som tilldelats. De indata som påverkats av detta är de parametrar som har en 

normalfördelning i den stokastiska beräkningen.  

 

Detta innebar att alla de stokastiska beräkningarna i Simple Cold Attic Model var irrelevanta 

och det fanns nu inte tid till att skriva om koden till programmet inom tidsramen för vår 

studie. 

 

För att kunna göra en bedömning av programmets framtida nytta betraktas nu endast den 

deterministiska beräkningsdelen i Simple Cold Attic Model. Med hjälp av denna beräknas det 

stokastiska resultatspannet för konstruktionen, samt beräkningar av konstruktionen med 

varierande väderdata. 

 

5.8 WUFI 
Då det inte finns några stokastiska beräkningar att bedöma och jämföra, har vi valt att inte 

utföra beräkningen i WUFI. Detta då det inte längre är relevant för denna studie.  
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5.9 Förändrad uppgift 

5.9.1 Lösningsmetod 

Alla beräkningar utförs i Simple Cold Attic Model. 

 

 Deterministiska beräkningar med förändring av väderdata görs för 

originalkonstruktionen. Förbättring av konstruktionen m.h.a. indataförändring 

beräknas deterministiskt med förändring av väderdata var för sig. Bästa resultat från 

indataförändringar sammanställs till en förbättrad konstruktion. 

 Beräkningstester av indata med låst väderdata för att fastställa bästa respektive sämsta 

förutsättningar ur MGI-synpunkt för konstruktionen. 

 Beräkningar görs deterministiskt för att bestämma det stokastiska spannet för 

originalkonstruktionen och den förbättrade konstruktionen m.h.a. den sammanställda 

bästa/sämsta förutsättningar ur MGI-synpunkt för konstruktionen.  Resultaten från 

dessa beräkningar jämförs med varandra samt med beräkningarna där endast väderdata 

påverkar konstruktionen. 

 

Metodens svagheter:  

 Begränsningen av endast en vald vindkonstruktion och att det geografiska läget är 

begränsat till Stockholm.  

 Endast ett väderstreck och klimatdataår beräknas vid sämsta och bästa indata för den 

stokastiska modellen. 

 Indata för bästa/sämsta förutsättning har beräknats var för sig, olika konstruktioner 

reagerar olika på väderdata och en annan kombination av indata skulle kunna skapa ett 

ännu bättre/sämre resultat ur MGI-synpunkt. 

 

Metodens styrkor:  

 God uppfattning om det stokastiska spannet från resultaten. 

 Lätt att se vädrets inverkan på konstruktion kontra indataförändringens påverkan. 

 

5.9.2 Genomförande 

Den förändrade uppgiften är: 

 Simple Cold Attic Models indatabegränsningar skall studeras, detta görs med hjälp av 

deterministiska beräkningar i programmet med varierande indata. 

 Deterministiska beräkningar av den studerade takkonstruktionen görs i  

Simple Cold Attic Model för att hitta bästa respektive sämsta utfall ur högsta 

mögeltillväxt för varje indata. Målet är att ta fram bästa respektive sämsta 

takkonstruktion ur MGI-synpunkt. 

 Efter beräkningsanalysen skall försök till att förbättra resultat göras, detta genom 

förändring av tre valda indata: 

- Isoleringstjocklek på vindsbjälklaget. 

 - Termisk resistans för taket 

 - Ventilationsarea 
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5.10 Deterministiska beräkningar för bestämning av stokastiskt spann och 
väderpåverkan   
För att kunna bestämma bästa respektive sämsta utfall i det stokastiska resultatspannet 

beräknas gränsvärdena för respektive indata var för sig. Dessa summeras sedan i två 

sammanställningar, en med de indata som gav bästa resultatet med hänsyn till 

mögeltillväxtindex och en med de sämsta. Dessa sammanställningar i indata används som 

beräkningsgrund för det stokastiska intervallet. För att få en bättre bild av hur stor klimatets 

inverkan är på konstruktionen, görs även beräkningar med konstruktionens ordinarie indata 

och endast förändrade klimatdata (klimatår och vindriktning). Detta ger en ökad förståelse för 

hur stor del av resultatspannet som utgörs av förändring av väderdata i det stokastiska 

resultatspannet.  

 

5.10.1 Beräkningsmetod för indata 

För att få fram den bästa respektive sämsta konstruktionen från det indataspann, som tilldelats 

de stokastiska beräkningarna, användes indata för originalkonstruktionen låsta till vinkeln 90   

och klimatdataår 30. Sedan ändras ett indata i taget och bästa respektive sämsta svars indata 

samlas in till en bästa respektive sämsta konstruktion. Begränsningen i att endast göra dessa 

beräkningar under ett klimatdataår och en vinkel är gjord pga. tidsfristen för studien. 

Från resultaten i beräkningarna av bästa respektive sämsta indata kunde det utläsas vilket 

indata som hade högst påverkan på MGI, detta är fukttillskottet inomhus. Då detta värde är 

relaterat till läckagearean gjordes en testberäkning där både läckagearean och fukttillskottet 

beräknades med sitt högsta värde. Även detta för att få en ökad förståelse för hur dessa två 

indata påverkar det stokastiska spannet. För en extra kontroll av MGI görs samma beräkning 

med förändring av väderdata. 

5.10.2 Beräkningsmetod för väderdata och stokastiska spann 

 lla beräkningar av de sammanställda konstruktionerna ut örs med  asta indata  ör 

konstruktionens alla delar.  essa indata tilldelas sedan en vinkel (0          90    1     eller 180  )  

 örst 0   sedan      och så vidare.  ör varje vinkel görs en beräkning per indataår, i denna studie 

är det 30 klimatdataår. Svaren i MGI från dessa beräkningar antecknas och det bästa 

respektive det sämsta svaret representerar lägsta respektive högsta värde i resultatspannet.  

Det stokastiska resultatspannet utgörs av det bästa resultatet  rån den sammanställda ”bästa” 

konstruktionen och det sämsta resultatet  rån den sammanställda ”sämsta” konstruktionen. 
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5.11 Förbättring av konstruktion 
För att försöka förbättra resultatet av det stokastiska spannet görs beräkningar med 

individuella förändringar av vald indata: 

 Isoleringstjocklek på vindbjälklaget 

 Termisk resistans för tak 

 Ventilationsarea 

Beräkningarna för dessa indataförändringar görs enligt den beräkningsmetod som använts för 

orginalkonstruktionen med förändring av väderdata. (Se 5.10.2) 

5.11.1 Isoleringstjocklek på vindsbjälklaget 

Isoleringstjockleken har i beräkningen ökats till 550mm och minskats till 350mm, detta 

motsvarar ett U-värde på 0,074 W/m
2
K respektive 0,115 W/m

2
K för vindsbjälklaget. 

Ökningen av isoleringen till 550mm har gjorts för att se om detta kan bidra till ett sämre 

klimat för mögeltillväxten (längre perioder med temperaturer under 0 C˚). 350mm har satts 

som minsta isoleringstjocklek då det totala U-värdet för takkonstruktionen inte bör vara över 

0,13 W/m
2
K.

54
 

5.11.2 Termisk resistans för tak 

Genom att öka den termiska resistansen för yttertaket simuleras en tilläggsisolering på utsidan 

av råsponten på fem respektive tio cm, detta motsvarar ett R-värde på 1.76 m
2
K/W respektive 

3.11 m
2
K/W. Denna isolering har för avsikt att höja temperaturen hos den utsatta råsponten 

och på så sett sänka den relativa fuktigheten.
55

 

5.11.3 Ventilationsarea 

Då den studerade konstruktionen har ett vindsbjälklag av betong och kan betraktas som 

konvektionstätt har beräkningar gjorts på en stegvis förminskad ventilation. Beräknade 

ventilationsareor är 0.020m
2
/m, 0.015m

2
/m, 0.010m

2
/m, 0.005m

2
/m. Den lägsta öppningen 

för ventilationen är satt till 5mm, detta mått valdes då det är svårt att bygga en luftspalt 

tunnare än detta. En mindre ventilationsarea än detta skulle medföra en ändring av 

konstruktionen, vilket vi inte har som mål i denna studie. 

 

5.12 Sammanställning av bästa förbättringsresultat 
De bästa resultaten från förbättringsförsöken sammanställs till en konstruktion som beräknas 

enligt samma princip som orginalkonstruktionen. Med uträkningar för det stokastiska 

resultatspannet, samt endast väderförändring för det troligaste resultatspannet. (se 5.10)  

                                                           
54

 (Boverkets byggregler, Alternativt krav på byggnadens energianvändning, tabell 9:4) 
55

 (Hagentoft et al, Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438) 



Kungliga Tekniska Högskolan  
 

25 
 

Beräkningsresultat 
 

6.1 Deterministiska beräkningar. 

6.1.1 Beräkningar av indata.  

Beräkningar där respektive indata har ändrats enskilt inom de angivna spannen. (se 5.5) 

Originalkonstruktionens indata. 

Byggnadshöjd (m)   26    

Takarea och innertaksarea (m
2
)  232  

Ventilationsarea/ meter (m
2
/m)  0,025   

Byggnadslängd (m)   20   

Tjocklek råspont (m)   0,022   

Fukttransportkoefficient för trä (m
2
/s)  1,0*10

-6
   

Initial RF i träet (-)   0,7   

Termisk konduktivitet för trä i tak (W/mK)  0,14   

Termisk resistansför tak    0,37   

Läckagearea för innetak/ m
2
 (m

2
/m

2
)  6,4*10

-
6   

U-värde vindsbjälklag (W/m
2
K)  0,0901   

Temp inomhus (C˚)   22   

Fukttillskott inomhus (kg/m
3
)  0,0025 

 

Resultat med väderförändring. 

    Bästa  Sämsta 

 MGI    0,081  1,238 

 

6.1.2 Vilket indata har störst inverka på MGI. Detta utgör ett svarsspann mellan högsta 

och lägsta MGI. 

 

Ventilationsarea/ meter (m
2
/m)  0,014 

Tjocklek råspont (m)   0,006 

Fukttransportkoefficient för trä (m
2
/s)  0,027 

Initial RF i träet (-)   0,004 

Termisk konduktivitet för trä i tak (W/mK)  0,003 

Termisk resistans för tak (m
2
˚K/W)  0,024 

Läckagearea för innetak/ m
2
 (m

2
/m

2
)  0,260 

U-värde vindsbjälklag (W/m
2
K)  0,044 

Temp inomhus (C˚)   0,010 

Fukttillskott  inomhus (kg/m
3
)  0,706 
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MGI resultat för original konstruktionen med ändring av två indata (fukttillskott 0,04 kg/m
3
 

och läckagearea 1,0x10
-5

 m
2
/m

2
) med låst väder (klimatår 30 och orientering 90˚) och 

förändrat väderdata: 

Original konstruktion låst väderdata MGI: 0,125 

Förändrad konstruktion låst väderdata MGI: 2,094 

Original konstruktion med väderdata MGI: 1,238 

 

Förändrad konstruktion med väderdata MGI: 5,998 

 

6.1.3 Sammanställning av de bästa och sämsta indata för konstruktionen, vilket 

motsvarar det tänkta spannet i den stokastiska modellen. (se 5.10.1) 

Bästa  Sämsta 

Byggnadshöjd (m)   26   26  

Takarea och innertaksarea (m
2
)  232  232 

Ventilationsarea/ meter (m
2
/m)  0,023  0,027 

Byggnadslängd (m)   20  20 

Tjocklek råspont (m)   0,023  0,021 

Fukttransportkoefficient för trä (m
2
/s)  1,2*10

-6
  8,0*10

-7
 

Initial RF i träet (-)   0,6  0,8 

Termisk konduktivitet för trä i tak (W/mK)  0,13  0,15 

Termisk resistansför tak    0,39   0,35 

Läckagearea för innetak/ m
2
 (m

2
/m

2
)  6,4*10

-
6  1,0*10

-5
 

U-värde vindsbjälklag (W/m
2
K)  0,0988  0,0814 

Temp inomhus (C˚)   22  18 

Fukttillskott inomhus (kg/m
3
)  0,0015  0,004 

 

Resultat för det stokastiska spannet. 

Bästa  Sämsta 

 MGI    0  6,0 
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6.2 Beräkning med förändrat indata 

6.2.1 Isoleringstjocklek i vindsbjälklaget (se 5.11.1) 

 
Diagram 1, visar att MGI ökar med en ökad isoleringstjocklek. 

U-värde = 0,0901 W/m
2
K – 450 mm isolering. Högsta MGI: 1,238 

U-värde = 0,115 W/m
2
K – 350 mm isolering. Högsta MGI: 0,944 

U-värde = 0,0740 W/m
2
K – 550 mm isolering. Högsta MGI: 1,628 

6.2.2 Termisk resistans för yttertak (se 5.11.2) 

 
Diagram 2, visar att MGI minskar när isolering placeras på utsidan av råsponten. 

R=0,37 – Ingen isolering. Högsta MGI: 1,238 

R=1,76 – 5 cm isolering. Högsta MGI: 0,745 

R=3,11 – 10 cm isolering. Högsta MGI: 0,691 

 

0 1 2 3 4 5 6

Org.Konstr. U=0,0901

U=0,115

U=0,074

MGI

0 1 2 3 4 5 6

Org.Konstr. R=0,37

R=1,76

R=3,11

MGI
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6.2.3 Ventilationsarea vid takfot (se 5.11.3) 

 
Diagram 3, visar att MGI minskar med en minskad ventilationsarea. 

Ventilationsarea - 0,025 m
2
/m. Högsta MGI: 1,238 

Ventilationsarea - 0,020 m
2
/m. Högsta MGI: 1,233 

Ventilationsarea - 0,015 m
2
/m. Högsta MGI: 0,976 

Ventilationsarea - 0,010 m
2
/m. Högsta MGI: 0,887 

Ventilationsarea - 0,005 m
2
/m. Högsta MGI: 0,628 

 

  

0 1 2 3 4 5 6

Org.Konstr. A=0,025 m

A=0,020 m

A=0,015 m

A=0,010 m

A=0,005 m

MGI
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6.3 Sammanställning av ändrade indata till en förbättrad takkonstruktion. 

6.3.1 Den förbättrade konstruktionens indata. (se 5.12)  

Byggnadshöjd (m)   26    

Takarea och innertaksarea (m
2
)  232  

Ventilationsarea/ meter (m
2
/m)  0,005   

Byggnadslängd (m)   20   

Tjocklek råspont (m)   0,022   

Ånggenomströmningskoefficient för trä (m
2
/s) 1,0*10

-6
   

Initial RF i träet (-)   0,7   

Termisk konduktivitet för trä i tak (W/mK)  0,14   

Termisk resistansför tak    3,11   

Läckagearea för innetak/ m
2
 (m

2
/m

2
)  6,4*10

-
6   

U-värde vindsbjälklag (W/m
2
K)  0,115   

Temp inomhus (C˚)   22   

Fukttillskott inomhus (kg/m
3
)  0,0025 

 

Resultat med väderförändring. 

    Bästa  Sämsta 

 MGI    0  0,109 

 

6.3.2 Sammanställning av de bästa och sämsta förutsättningarna (indata) för den 

förbättrade konstruktionen, vilket motsvarar det tänka spannet i den stokastiska 

modellen. 

Bästa  Sämsta 

Byggnadshöjd (m)   26   26  

Takarea och innertaksarea (m
2
)  232  232 

Ventilationsarea/ meter (m
2
/m)  0,003  0,007 

Byggnadslängd (m)   20  20 

Tjocklek råspont (m)   0,023  0,021 

Ånggenomströmningskoefficient för trä (m
2
/s) 1,2*10

-6
  8,0*10

-7
 

Initial RF i träet (-)   0,6  0,8 

Termisk konduktivitet för trä i tak (W/mK)  0,13  0,15 

Termisk resistansför tak    3,13   3,09 

Läckagearea för innetak/ m
2
 (m

2
/m

2
)  6,4*10

-
6  1,0*10

-5
 

U-värde vindsbjälklag (W/m
2
K)  0,1237  0,1063 

Temp inomhus (C˚)   22  18 

Fukttillskott inomhus (kg/m
3
)  0,0015  0,004 

 

Resultat för det stokastiska spannet. 

Bästa  Sämsta 

MGI    0  2,243 
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Analys 

 

7.1 Original konstruktionen 

7.1.1a Analys av de bästa och sämsta förutsättningarna (indata). 

I beräkningarna har snäva intervall av indata använts, detta var ett medvetet val för att kunna 

visa att små skillnader i en konstruktion kan göra stor skillnad för MGI på en kallvind. 

 

7.1.1b Analys av original konstruktion med väderförändring. 

Resultatet visar att originalkonstruktionen får stora förändringar i MGI, detta trots att inga 

indata ändrats.  Detta påvisar vädrets betydelse för MGI-värdet, då MGI varierar mellan 0,081 

och 1,238. MGI-värdet skall sträva mot 0 och gränsen för att mögelsporer skall börja gro är 

1,0. Vilket innebär i det sämsta beräkningsfallet att en tillväxt av mögel börjat på vinden. 

Resultat från endast väderförändring påvisar vikten av att inte använda sig av medeldataår vid 

beräkning, då detta inte tar hänsyn till klimatdata som skiljer sig från medelvärdet (extremår: 

kalla och varma). Detta blir extra tydligt vid jämförelsen i 7.1.2 nedan. 

 

7.1.2 Analys av störst inverkan på MGI. 

Det indata som har störst påverkan på MGI är fukttillskottet, detta påvisas av beräkningarnas 

resultatspann vid beräkningen av bästa/sämsta konstruktionsförutsättning ur MGI-synpunkt. 

Genom att jämföra alla beräkningars resultat kan det indata som har störst inverkan på MGI 

utläsas. 

 

Från resultatet av MGI i originalkonstruktionen med ändrade indata (fukttillskott och 

läckagearea) kan det utläsas att dessa tillsammans har en stor betydelse för mögeltillväxten på 

vinden. När även väderdata används når MGI nästan sitt maximala värde i sitt tillväxtindex. 

 

7.1.3 Analys av det stokastiska spannet för original konstruktion. 

Genom att ta fram det bästa och sämsta MGI-resultatet i det stokastiska spannet, påvisas de 

extremresultat som kan ske på vinden. Sannolikheten att alla indata har sitt bästa eller sämsta 

värde samtidigt är liten, men det finns fortfarande en risk att det värsta resultatet kan inträffa. 

Detta bör beaktas vid byggandet av en kallvind. Sannolikheten att en annan kombination av 

indata kan ge ett sämre MGI-resultat finns. Detta då beräkningarna endast har prövat ett 

enskilt indata åt gången. Olika kombinationer av indata påverkas olika av olika väderdata, 

detta betyder att det kan finnas en annan kombination av indata, som har en större inverkan på 

MGI. 
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7.2 Analys av ändrade indata 

7.2.1 Isoleringstjocklek i vindsbjälklaget. 

Av resultatet kan det utläsas att MGI blir lägre ju tunnare isolering som finns ovanpå 

vindsbjälklaget. MGI sjunker pga. att värmeflödet ökar genom vindsbjälklaget upp till vinden 

och på så sätt höjer vindens och råspontens temperatur. 

 

7.2.2 Termisk resistans för yttertak. 

Från beräkningarna kan det konstateras att MGI sänks med en isolering av yttertaket. 

Resultatet visar att de första centimetrarna av isolering är de som gör störst skillnad. Det 

påvisas när temperaturen på undersidan av råsponten jämförs för de olika 

isoleringstjocklekarna, där isoleringens första fem centimeter står för ca.75 % av 

temperaturhöjningen vid råsponten.  

Anledningen till detta kan vara en minskad nattstrålning från råsponten, då denne nu är 

skyddad bakom isoleringen, som har ett betydligt bättre värmemotstånd. 

 

7.2.3 Ventilationsarea vid takfot. 

Från resultatet kan en minskande trend av MGI-värdet utläsas, ju mindre ventilationsspalt är. 

Detta pekar på att denna takkonstruktion fungerar bättre ur fuktsynpunkt om mindre luft 

ventileras ut/in genom vinden. Detta stämmer överens med tidigare forskning, där det 

uppmanas till en strypning av ventilationen om det är ett konvektionstätt vindsbjälklag.
56

 

Betongbjälklaget i den aktuella konstruktionen kan betraktas som konvektionstätt med en 

läckagearea på 14,8 cm
2 

på den totala arean av 232 m
2
. 

7.3 Förbättringar av takkonstruktionen 

7.3.1 Analys av den förbättrade konstruktionen med väderförändring. 

Resultatet visar att med de bästa förutsättningarna för den modifierade konstruktionen så har 

vädret inte lika stor inverkan på MGI-värdet, då MGI varierar mellan 0 och 0,109. 

7.3.2 Analys av det stokastiska spannet för den förbättrade konstruktionen. 

I detta resultat påvisas hur stor påverkan uppbygganden av konstruktionen har på MGI, efter 

att ha bytt till de nya indataförbättringarna så kunde MGI-värdet sänkas från 6,0 till 2,243. 

Detta kan ses som en markant förbättring, men det satta gränsvärdet på 1,0 i MGI kunde inte 

uppnås. 

7.4 Analys av programmet 
Beräkningsprogrammet Simple Cold Attic Model har potential att bli en ledande 

beräkningsmetod vid fuktprojektering i byggnadsbranschen, men inte så som programmet 

fungerar idag. För att förstå hur programmet fungerar bör en tydligare användarmanual av 

programmet utarbetas, för att användaren snabbare ska förstå programmets tillämpning.  

I denna studie användes inte resultaten från de stokastiska beräkningarna pga. av att svaren 

var irrelevanta men nyttan av stokastiska beräkningar istället för deterministiska var 

uppenbar. För att ersätta en stokastisk beräkning med en deterministisk beräkning av det 
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stokastiska spannet krävs 300 olika beräkningar av klimatscenarion för att uppnå samma 

resultat och säkerhet i bedömningen. Detta visar den stokastisk beräkningens nytta och hur 

tidsbesparande detta beräkningsverktyg är. 

7.5 Analys av metoden 

Metoden har givit en bra uppfattning av arbetsbelastningen för att ta fram det stokastiska 

resultatspannet mha. en deterministisk beräkning. De snäva indataspannen gav en tydlig och 

verklighetsförankrad bild av hur små förändringar, i en konstruktion, har stor betydelse för 

resultatet i MGI. Större kontroller av indata för det stokastiska spannet hade gynnat studien, 

men kunde inte genomföras pga. den korta tidsramen.  

Slutsatser 
Denna studie har påvisat att det inte går att bygga en helt fuktsäker kallvind i 

Stockholmsområdet av denna konstruktionstyp. Studien visar även att man med aktiva val i 

konstruktionen kan förbättra dess fuktsäkerhet och förebygga fuktskador, men människan kan 

ej styra yttre faktorer som klimatet.  

Denna beräkningsgranskning har visat oss vikten av väderförändringar och hur den påverkar 

utfallet i MGI, trots små förändringar i en konstruktion. Detta har understrukit vikten av att ha 

ett beräkningsprogram som Simple Cold Attic Model som kraftigt reducerar 

beräkningsmängden vid fuktriskbedömning då olika klimatdataår slår olika på olika 

konstruktioner. 

 

Slutsatsen är att AK Konsult kommer att ha en framtida nytta av programmet när det är 

färdigutvecklat och att beräkningsverktyg har en stor potential att bli ledande för 

fuktberäkningar av uteluftsventilerade vindar. 

Rekommendationer 
Rekommendation till företaget AK Konsult är att tillämpa beräkningsprogrammet när det har 

utvecklats till fullo, dvs. när parameterstyrningen är anpassad till stokastiska beräkningar och 

när det finns väderdata för fler städer och taklutningar.  

För att skapa en fuktsäker uteluftsventilerad vindskonstruktion rekommenderar vi den studie 

som Angela Sasic och Carl-Eric Hagentoft gjort tillsammans med en projektgrupp från 

byggbranschen och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Studien behandlar 

uteluftsventilerade vindar med mekaniskt styrd ventilation och är etapp II av III inom ett 

forskningsprojekt av kallvindar.
57
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Bilaga 1 

Beräkning av U-värde på vindsbjälklaget för isoleringstjocklek 450mm: 

Lösull:  d = 450 mm ; λ = 0,042 W/m    

Betong:  d = 230 mm ; λ = 1,7 W/m    

Träullsplatta: d = 20 mm ; λ = 0,08 W/m    

 

Beräkning av värmemotstånd: 

       
    

     
              

       
    

   
              

              
    

    
             

Σ Värmemotstånd: 10,71 + 0,135 + 0,25 = 11,1        

 

U-värde: 

   

    
               

 

  



Beräkning av termisk resistans med ingen isolering i yttertak : 

Inifrån och ut: 

Råspont 

Luftspalt 

Tegelpannor 

 

Σ R = 0,2 m
2
˚C/W. 

1
 + Övergångmotstånd: 0,04 m

2
˚C/W + 0,13 m

2
˚C/W. 

2
 = 0,37 m

2
˚C/W 

  

                                                           
1
 (J Andersson, KTH syd, Byggteknik och design Byggfysik, formler och tabeller, s.3, tabell 3.) 

2
 (J Andersson, KTH syd, Byggteknik och design Byggfysik, formler och tabeller, s.3, tabell 1.) 



Beräkning av U-värde på vindsbjälklaget för isoleringstjocklek 350mm: 

Lösull:  d = 350 mm ; λ = 0,042 W/m    

Betong:  d = 230 mm ; λ = 1,7 W/m    

Träullsplatta: d = 20 mm ; λ = 0,08 W/m    

 

Beräkning av värmemotstånd: 

       
    

     
             

       
    

   
              

              
    

    
             

Σ Värmemotstånd: 8.33 + 0,135 + 0,25 = 8,715        

 

U-värde: 

   

     
              

  



Beräkning av U-värde på vindsbjälklaget för isoleringstjocklek 550mm: 

Lösull:  d = 550 mm ; λ = 0,042 W/m    

Betong:  d = 230 mm ; λ = 1,7 W/m    

Träullsplatta: d = 20 mm ; λ = 0,08 W/m    

 

Beräkning av värmemotstånd: 

       
    

     
               

       
    

   
              

              
    

    
             

Σ Värmemotstånd: 13,095 + 0,135 + 0,25 = 13,48        

 

U-värde: 

   

     
              

 

  



Beräkning av termisk resistans med 10cm isolering i yttertak: 

Inifrån och ut: 

Råspont 

Isolering Cellplast 

Luftspalt 

Tegelpannor 

 

Termisk resistans isolering:  

  
   

      3
             

 

Σ R = 0,2 m
2
˚C/W + Övergångmotstånd: 0,04 m

2
˚C/W + 0,13 m

2
˚C/W + 2,78 m

2
˚C/W  

= 3,11 m
2
˚C/W 

 

Beräkning av termisk resistans med 5cm isolering i yttertak: 

Termisk resistans isolering:  

  
    

     
             

 

Σ R = 0,2 m
2
˚C/W + Övergångmotstånd: 0,04 m

2
˚C/W + 0,13 m

2
˚C/W + 1,39 m

2
˚C/W  

= 1,76 m
2
˚C/W 

 

                                                           
3
 (J Andersson, KTH syd, Byggteknik och design Byggfysik, formler och tabeller, Komplettering till 

formelsamling.) 









Bilaga 5

Resultat Byggnadshöjd 6m 8m 10m 12m

Simulation 1 1 1 1
Byggnadshöjd 6 8 10 12
Takarea och innertaksarea 220 220 220 220
Husets orientering 90 90 90 90
Vent.area /meter 0,02 0,02 0,02 0,02
Byggnadslängd 20 20 20 20
Tjocklek råspont (m) 0,022 0,022 0,022 0,022
Ånggenomströmningskoefficient för trä 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001
Initiell RF i träet 0,7 0,7 0,7 0,7
Termisk konduktivitet för trä i tak 0,13 0,13 0,13 0,13
Termisk resistans för tak 0 0 0 0
Läckagearea för innertak / m2 (m2/m2) 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003
U-värde vindsbjälklag 0,2 0,2 0,2 0,2
Temp inomhus 21 21 21 21
Fukttillskott inomhus 0,002 0,002 0,002 0,002
Antal år klimatdata 30 30 30 30

Högsta mögeltillväxt 0,465026 0,596788 0,769563 0,965163
Värmeförlust i vindsbjälklag under jan. 4,132142 4,130101 4,12824 4,126532

Byggnadshöjd 14m 16m 18m 20m

Simulation 1 1 1 1
Byggnadshöjd 14 16 18 20
Takarea och innertaksarea 220 220 220 220
Husets orientering 90 90 90 90
Vent.area /meter 0,02 0,02 0,02 0,02
Byggnadslängd 20 20 20 20
Tjocklek råspont (m) 0,022 0,022 0,022 0,022
Ånggenomströmningskoefficient för trä 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001
Initiell RF i träet 0,7 0,7 0,7 0,7
Termisk konduktivitet för trä i tak 0,13 0,13 0,13 0,13
Termisk resistans för tak 0 0 0 0
Läckagearea för innertak / m2 (m2/m2) 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003
U-värde vindsbjälklag 0,2 0,2 0,2 0,2
Temp inomhus 21 21 21 21
Fukttillskott inomhus 0,002 0,002 0,002 0,002
Antal år klimatdata 30 30 30 30

Högsta mögeltillväxt 1,166878 1,21167 1,162963 1,141269
Värmeförlust i vindsbjälklag under jan. 4,124942 4,12345 4,122032 4,120689



Byggnadshöjd 22m 24m 26m

Simulation 1 1 1
Byggnadshöjd 22 24 26
Takarea och innertaksarea 220 220 220
Husets orientering 90 90 90
Vent.area /meter 0,02 0,02 0,02
Byggnadslängd 20 20 20
Tjocklek råspont (m) 0,022 0,022 0,022
Ånggenomströmningskoefficient för trä 0,000001 0,000001 0,000001
Initiell RF i träet 0,7 0,7 0,7
Termisk konduktivitet för trä i tak 0,13 0,13 0,13
Termisk resistans för tak 0 0 0
Läckagearea för innertak / m2 (m2/m2) 0,00003 0,00003 0,00003
U-värde vindsbjälklag 0,2 0,2 0,2
Temp inomhus 21 21 21
Fukttillskott inomhus 0,002 0,002 0,002
Antal år klimatdata 30 30 30

Högsta mögeltillväxt 1,486495 1,573274 1,622186
Värmeförlust i vindsbjälklag under jan. 4,119403 4,118174 4,116982


