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Sammanfattning 

Idag ligger fokus på energieffektivisering av byggnader. I och med detta ligger tung vikt på 
fuktsäkerhetsprojektering i konstruktioner som i sin tur måste vara lufttäta och diffusionstäta. 

Kombinationen av svenska vinterperioder och övertrycket som uppstår inomhus medför att 
taken utsätts för stora påfrestningar. Luften inomhus innehåller alltid mer fukt än luften utomhus. 
Då fukt alltid strävar efter att jämna ut sig går den varma och fuktiga inomhusluften till 
utrymmen med lägre fukthalt eller lägre lufttryck. Det är bland annat av dessa anledningar man 
använder ångspärr i ytterväggar och takkonstruktioner.  

Syftet med detta projekt är att genomföra en fuktteknisk bedömning för takkonstruktioner 
uppbyggda av TRP plåt, PIR isolering utan plastfolie. Anledningen till att bygga tak utan 
plastfolie är att sätta fuktfrågorna i fokus vid nybyggnadsprojekt samt att eftersträva skapandet av 
fuktsäkra och sunda konstruktioner.  

För att analysera takkonstruktionen samt genomföra fukttekniska bedömningar har simuleringar 
av konstruktionen under olika förutsättningar i WUFI Pro 5.1. genomförts. Därefter har 
resultatet analyserats ur diffusions- och konvektionssynpunkt. 

Resultaten visar inga större skillnader ur diffusionssynpunkt. Dock är skillnaderna mer uppenbara 
ur konvektionssynpunkt. Fuktmängden i konstruktionen utan plastfolie var betydligt större än 
konstruktion med plastfolie. Resultaten visar på att luftläckaget och fuktmängden har ett 
proportionellt förhållande med luftspaltbredden som bildas mellan PIR isoleringselementen. 
Detta gäller om ingen plastfolie används i konstruktionen. 

Slutsatsen är att det råder en större risk för luftläckage hos takkonstruktionen utan plastfolie på 
grund av otätheter i skarvar och spalter. För att få en fuktsäker och sund konstruktion 
rekommenderar författarna att plastfolie används.  

Nyckelord: WUFI, plastfolie, luftläckage, konvektion, diffusion, PIR- isolering, inomhusluft, 
ångspärr, lufttäta, fuktsäker.     



 

 

  



 

 

Abstract 

Nowadays there is a high focus on energy efficiency of buildings. Therefore, a lot of resources are 
dedicated to moisture management in order to ensure that constructions stay airproof and 
diffused.   

The combination of Swedish winter periods and the overpressure that occurs indoors means that 
the ceilings are subjected to the great stress. Indoor air contains more moisture than the air 
outdoors. As moisture is always striving to even out, the hot and humid indoor air moves to 
spaces with lower moisture content or lower air pressure. It is partly for these reasons why it is 
necessary to use a vapor barrier in the outer wall and roof construction. 

The purpose of building roofs without plastic foil is to put moisture issues in focus for new 
construction projects, but also, seek to create moisture proof and healthy construction designs. 

Further the goal of this project is to conduct a moisture technical assessment of roof structures 
built by TRP plate and PIR insulation without plastic film. Additionally, investigate if PIR-
insulation can act as diffusion and convection protection. 

In order to analyze the roof structure and conduct moisture technical assessments, the design has 
been simulated using WUFI Pro 5.1 during different conditions. The result has then been 
analyzed from diffusion and convection perspectives. 

The results showed no major differences when compared from diffusion point of view. 
However, the differences are more obvious from convection perspective. The amount of 
moisture in the construction without plastic foil was considerably larger than the construction 
with a plastic foil. The results also showed that the air leakage and moisture amount has 
proportional ratio to the air gap width between the PIR-insulation elements. This is the case if no 
plastic foil used in the construction. 

The conclusion is that there is a greater risk of air leakage in the roof construction without the 
plastic foil because of leaks in the joins or gaps. For a moisture-proof and healthy design, the 
authors recommend that a plastic foil should be used. 

Keyword: WUFI, plastic foil, air leakage, diffusion, convection, PIR- insulation, indoors, vapor 
barrier, airproof, moisture-proof. 

  



 

 

 

  



 

 

Förord 
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Definitioner  

Fuktkvot: anger mängden vatten i förhållande till mängden torrt material i [kg/kg]. Fuktkvot 
anges oftast i viktprocent (Nevander, L E, 1994). 

Fukthalt: anger mängden förångningsbar vatten ett material innehåller i förhållande till 
materialets volym [kg/m3] (Nevander, L E, 1994). 

Sambandet mellan fuktkvot och fukthalt: 

W = u . ρ 

W = fukthalt (kg/m3) 

u= fuktkvot (%) 

ρ = skrymdensitet (kg/m3) 

Relativ fuktighet (RF): kvoten mellan luftens aktuella fuktinnehåll och mättnadsånghalten vid 
aktuell temperatur som anges i procent. Formeln nedan visar sambandet: 

 φ= ν
νs

  

φ = relativ fuktighet RF (%) 

ν = ånghalt (kg/m3) 

νs = mättnads ånghalt (kg/m3) 

Den mängden av vattenånga som finns i luften kallas luftens ånghalt och definieras i två olika 
typer; verklig ånghalt och mättnadsånghalt (Nevander, L E, 1994). 

Verklig ånghalt: anger hur många kg vattenånga det finns per m3 luft (Kenneth, S, 2010). 

Mättnads ånghalt: varierar med temperatur och definitionsmässigt är den maximala mängd 
vattenånga som luften kan innehålla vid en viss temperatur innan kondens sker (Kenneth, S, 
2010). 

Porositet: porositet eller hålrum anger förhållandet mellan porvolymen och den totala volymen, 
som anges i procent (Burström, P-G, 2001).  

Densitet: är ett mått på ett materials täthet, (massa per volymenhet). Man brukar tala om 
skrymdensitet och kompaktdensitet. Skrymdensitet är förhållandet mellan den torra vikten hos ett 
material inklusive porerna och materialets totala volym. I kompaktdensitet räknas endast ett 



 

 

materials kompakta volym, d.v.s. ingen hänsyn tas till volymen på de öppna och stängda porerna 
(Nevander, L E, 1994). 

Specifik värmekapacitet: med specifika värmekapaciteten eller materialets värmetröghet menas 
den mängd energi som går åt för att värma upp ett kilogram av materialet en grad och anges i 
enheten [J/kg K] (Nevander, L E, 1994). 

Värmekonduktivitet: materialets förmåga att leda värme kallas värmekonduktivitet och anges i 
enheten [W/mK].  Ju lägre värmeledningsförmåga desto bättre isoleringsförmåga (Kenneth, S, 
2010). 

Sd-värde: materialets fuktgenomgångsmotstånd anges i Sd-värde, ett Sd-värde på 50m motsvarar 
fuktgenomgångsmotstånd i 50m stillastående luft (Kenneth, S, 2010). 

Fuktgenomgångmotstånd: fuktgenomgångsmotstånd anger hur stort motstånd ett material har 
mot diffusion till och från materialet (Nevander, L E, 1994). 

Fuktproduktion: fuktproduktion är den fukt som alstras av aktiviteter inomhus (Kenneth, S, 
2010). 

Fuktkonvektion: fuktkonvektion innebär att fukten förflyttas med luftens rörelse (Nevander, L 
E, 1994). 

Diffusion: diffusion sker när fukt eller gasmolekyler rör sig från områden med hög halt till 
områden med lägre halt (Nevander, L E, 1994).  

Värmegenomgångskoefficient: kallas även U-värdet och anger enligt definition ”den vattenmängd 
som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av 
konstruktionen är en grad.” Lägre U-värde innebär bättre isoleringsförmåga. Anges i enheten (W/ 
m2K) (Kenneth, S, 2010).
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1 Inledning 
Många byggnadsskador kan kopplas samman till fuktproblem vilket kan leda till höga 
reparationskostnader. Fukt kan vara både synliga och dolda i en konstruktion i form av mögel 
och fläckar men även vittringar och röta (Georgsdottir T, Sawirs E). 

Taken på industrihallar drabbas ofta av fuktskador och det är viktigt att vara medveten om i 
vilket skede i byggprocessen skadorna uppstår. Enligt Byggfelsstudier inom SVR (Bergström 
1989) visar det sig att andelen fel uppstår i följande skeden av byggprocessen:   

• Projektering 51 % 
• Utförande 25 % 
• Material 10 % 
• Överpåverkan, användning 9 % 
• Underhåll, övrigt 5 % 

En av anledningarna till att fuktskador blivit mer förekommande beror främst på bristande 
kunskap i hur konstruktionen fungerar. Dessutom används inte befintlig kunskap i den mån som 
krävs för att säkerställa att konstruktionen är fuktsäker. Vidare förekommer även okritisk 
användning av nya material utan tidigare erfarenheter (Nevander, L E, 1994). 

1.1 Bakgrund 
De senaste årens fokus på att reducera miljöpåverkan till en hållbar nivå har drivit en hög 
efterfråga på energieffektivisering och fuktsäkerhet inom byggbranschen.  I BBR diskuteras ur en 
miljö och energisynsätt, krav på att takkonstruktioner måste vara lufttäta för att undvika 
fuktskador som orsakas av konvektion och diffusion (BBR 21, 2014). 

Takkonstruktion är den del i byggnaden som påverkas mest av fukt i olika former såsom 
nederbörd, fukttillskott, byggfukt mm som tränger in genom konstruktionen. Detta leder till att 
materialets egenskaper påverkas som i sin tur även kan leda till hälsoproblem för personer som 
vistas i området. Utövar de redan nämnda konsekvenserna finns en risk att kostnaderna för att 
åtgärda problemen blir höga (Nevander, L E, 1994). 

Northpower Stålhallar AB har visat intresse för att undersöka om möjlighet finns att bygga 
takkonstruktioner utan plastfolie och samtidigt uppfylla kraven för en sund konstruktion. 
Projektet har tagit sig an denna utmaning för att undersöka om detta är möjligt utan att få 
fuktskador. 

1.2 Mål 
Projektets mål är att undersöka om det är möjligt, utifrån en fuktteknisk bedömning, att bygga ett 
TRP plåttak med PIR isolering utan plastfolie. 

Projektet beräknas vara levererat 1 juni 2015.  
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1.3 Syfte 
Syftet med att bygga tak utan plastfolie är att sätta fuktfrågorna i fokus vid nybyggnadsprojekt 
samt att eftersträva för att skapa fuktsäkra och sunda konstruktioner. Vidare är syftet med detta 
projekt att lyfta fram konsekvenser som kan uppstå när man bygger taket på detta sätt under 
produktions- och förvaltningsskedet.  

1.4 Avgränsningar 
Projektet kommer att avgränsas enligt följande: 
 

● Undersökningen kommer endast utföras på Northpower Stålhallar AB. 

● Undersökningen utförs endast för utvalda material som takpapp, 120mm PIR isolering 
och TRP plåt. 

● Endast tak som har en lutning på 4°. 

● Ingen hänsyn kommer att tas till anslutningen mellan taket och väggen. 

● Läckage från skruvhålen anses försumbar. 

● Undersökningen omfattar båda fenomenen diffusion och konvektion. 

● Geografiskt avgränsar vi oss till Stockholm.  

● Beräkningar görs i WUFI Pro 5.1 d.v.s. en dimension.  

1.5 Målgrupp 
Denna rapport är för samtliga anställda på Northpower Stålhallar AB samt studenter som vill 
fördjupa sig inom det berörda området. 

1.6 Metoder  
1. Projektet börjar med en informationssökning kring fuktpåverkan i konstruktioner, 

därefter ett studiebesök på nuvarande takkonstruktion för att få en helhetsbild av 
takkonstruktionens delar och bättre förstå problematiken med att använda sig utav 
plastfolie.  

2. Vidare ligger mycket fokus på litteraturstudier och faktainsamling från relevanta källor. 
Denna del av arbetet kommer ge en större förståelse för att kunna utföra 
undersökningen.  

3. Därefter intervjuas fuktexperten, fuktsakkunnig och projektledaren. Valet av kandidaterna 
basereras på kunskapen de har om fukt i olika material samt fuktsäkerhet i 
konstruktioner. Intervjufrågorna ligger som bilaga II. 

4. Handberäkningar kommer att utföras för att räkna ut fuktflöde på grund av luftläckage 
med olika spaltbredd som sedan används som en fuktkälla i WUFI. 

5. Sedan utförs testsimuleringar i WUFI för att lära oss hur programmet används samt hur 
resultat tolkas och utvärderas.   
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2 Nulägesbeskrivning 
Northpower Stålhallar AB är ett norrländskt företag som expanderat och idag etablerat sig i 
Stockholmsområdet. Företaget är uppdelat i tre bolag med inriktning mot byggnationer av 
stålhallar, industrifastigheter och takarbeten. Företaget grundades 2001 av Niklas Granström och 
Dan Jonsson. NORTH står för den berömda norrländska arbetskraften som är stark, lojal och 
pålitlig. POWER står för den kraft som utmärker deras verksamhet och vilja (Northpower 
Stålhallar AB, 2015).   

Northpower är ett företag som lägger ned stor fokus på miljöfrågor. Företaget har tillsammans 
med QiM arbetat fram ett miljöledningssystem som följer ISO 14001:2004. Miljö och 
kvalitetstänket finns med i samtliga Northpowers projekt från planering till färdig produkt. All 
material som väljs ut har noggrant validerats för att säkerställa minimal påverkan på miljön 
(Northpower Stålhallar AB, 2015).   
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Materialbeskrivning  
Följande avsnitt beskriver takkonstruktionens beståndsdelar: 

1. Takpapp 
2. PIR isolering 
3. Plastfolie (ångspärr) 
4. TRP plåt 

 

Figur 1 Takkonstruktionens delar 

 

3.1.1 Takpapp  

Takpappen består av bitumen mattor och är ett förekommande taktäckningsmaterial, som även 
kallas vattentäta skikt. Viktiga egenskaper är värmetålighet, åldersbeständighet samt att det utgör 
ett skydd mot halka. Viktigt att ta hänsyn till är att man bör undvika stående vatten och lutningen 
bör vara minst 1,4 grader för yttertak. I detta projekt lutningen är på 4 grader (Nevander, L E, 
1994).  

3.1.2 PIR isolering   

När vatten eller fukt kommer in i konstruktionen ökar värmeledningsförmåga i 
isoleringsmaterialet. Då volymprocenten av fukt i ett material är 1 % ökar 
värmeledningsförmågan till 85 %. Detta leder till högre värmeöverföring genom isoleringsskiktet. 
Då är det viktigt att använda sig av ett isoleringsmaterial som varken transporterar eller 
absorberar vatten (PU Nordic, 2015).  

PIR (Polyuretanisolering) är en typ av isoleringsmaterial som är betydligt tät mot vattenånga. 
Ångdiffusion påverkar inte isoleringens egenskaper och fukten leder inte till ökad 
värmeledningsförmåga. PIR isoleringen har ett ytskikt på båda sidor som består av aluminium 
(PU Nordic, 2015).  

PIR isoleringens fördelar:  

• Isoleringselementen är lufttäta 
• Låg vikt 

1 

2 

3 
4 
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• Låga fraktkostnader 
• Bra energivärden 
• Bra brandvärden 
• Ej väderberoende vid läggning 
• Återgår snabbt till tidigare värmeledningsförmåga efter att ha utsatts för onormal fukt 

(Northpower Stålentreprenad AB, 2015).  

Prisskillnader mellan PIR isolering och andra isoleringsmaterial som Mineralull och EPS 
redovisas nedan: 

PIR 150-160SEK/m2 (Finnäs K). 

Mineralull 44,90SEK/m2 (Byggmax). 

EPS 47,80SEK/m2 (Byggmax).   

PIR- isoleringen är ett dyrare material jämfört med andra isoleringsmaterial. Denna kostnad 
sparas dock in redan i produktionsskedet eftersom fukt kan uteslutas i en konstruktion. På sikt 
sparas även en del pengar in genom lägre energikostnader (Touma S, Jardemyr P, 2013). 

3.1.3 Plastfolie (ångspärr) 

Ångspärrens funktion är att förhindra fukttransporter till eller genom konstruktionen. 
Förekommande material är olika typer av folier, papp och skivor. En ytterligare funktion är att 
hindra eller minska fukttransporter i ångfas, både genom fuktdiffusion och fuktkonvektion (se 
kap 3.2). I detta projekt är materialet på fuktspärren tunn ålderbeständig plastfolie. 

Ångspärren måste ha ett stort ånggenomgångsmotstånd och stor lufttäthet för att hindra både 
fuktdiffusion och fuktkonvektion. Ett hål i ångspärren har inte stor påverkan när det gäller 
fuktdiffusion men stor betydelse för fuktkonvektion (Nevander, L E, 1994).  

Ångspärrens uppgift (Nevander, L E, 1994): 

• Att ge en god lufttäthet  
• Hindra genomblåsning (exempelvis i träkonstruktion) 
• Energihushållning och ventilation 
• Hindra fuktkonvektion  

3.1.4 TRP plåt 

Northpower Stålhallar AB använder självbärande TRP-plåt (högprofilerad). Den bärande plåten 
är naturligtvis tät men pga. det förekommande änd- och sidoöverlapp, hål och skarvar blir inte 
plåtskiktet helt lufttät.(Nevander, L E, 1994). 

3.2 Allmänt om fukt 
Fukt är vatten som förekommer i tre olika faser (Nevander, L E, 1994): 
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• gas (vattenånga)  
• vätska (vatten) 
• fastform (snö och is) 

Fukttillståndet beskriver nivån på fuktförhållandet som fuktkvot, fukthalt eller relativ fuktighet. 
Vid det kritiska fukttillståndet förändras materialets egenskaper vilket i sin tur kan leda till 
mikrobiell tillväxt på materialytan. Enlig BBR ska material som inte anses väl undersökta och 
dokumenterade ha 75 % relativ fuktighet som kritiskt fukttillstånd. 

Ånghalten inomhus är alltid högre än utomhus (om man inte avfuktar inneluften). Ventilationen 
och fuktproduktionen bestämmer mängden på ånghalten. Faktorer som ökar fuktproduktionen 
och ånghalten inne är när man lagar mat, duschar eller gör aktiviteter. Skillnaden i ånghalten 
strävar att utjämna sig vilket påverkar t ex tak eller vägg genom diffusion och konvektion 
(Samuelsson I, 2015). 

3.2.1 Diffusion 

Diffusion är ett långsamt förlopp av fukttransport där fukt med hög ånghalt rör sig till lägre 
ånghalt. Hastigheten i detta Fall beror på materials ångtäthet. Figur 2 nedan förklarar hur 
vattenångan transporteras från hög koncentration mot låg. Exempelvis från inomhus till utomhus 
(vanligen är ånghalten inomhus högre än utomhus) (Samuelsson I, 2015). 

 

 

Figur 2 Diffusion (Träguiden, 2014) 

3.2.2 Konvektion 

Med konvektion menas att vattenånga förflyttas med en luftström. Genom otäta konstruktioner 
kan luften läcka in och ut. Lufttrycket inne och ute påverkar luftrörelsens riktning. För att 
kondens skall uppstå måste tre förutsättningar vara uppfyllda; det måste vara ett invändigt 
övertryck, konstruktionen är otät samt att ånghalten i inneluften är högre än mättnadsånghalten 
vid kalla ytorna där luften passerar. För att mitigera risken för att kondens ska uppstå räcker det 
att en av faktorerna elimineras. Exempelvis genom att säkerställa invändigt undertryck eller 
sänker ånghalten i inneluften kan man minska risken för kondens (Samuelsson I, 2015). 
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Figur 3: Diffusion (Träguiden 2014) 

3.3 Det tillåtna fukttillståndet 
När fukten orsakar skador som påverkar hälsa och materialegenskaper har det högsta tillåtna 
fukttillståndet överskridits. Mögel och bakterier trivs i organiska material som kan förekomma i 
huset och skada byggnadsdelar. Dessutom kan dessa bakterier orsaka hälsoproblem såsom astma, 
allergier och trötthet (Fuktskador, 2015).  

Enligt BBR 6:52 (2014) förklaras kravet om högsta tillåtna fukttillståndet enligt följande: 

”Högsta tillåtna fukttillstånd är den övre gräns där fukt inte kan förväntas orsaka skador 
som påverkar hygien eller hälsa. Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd ska 

kritiska fukttillstånd användas varvid hänsyn ska tas till osäkerhet i beräkningsmodell, 
ingångsparametrar eller mätmetoder. För material och produkter där mögel och bakterier 

kan växa ska man använda kritiska fukttillstånd som är väl undersökta och 
dokumenterade. Vid bestämning av kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till eventuell 
nedsmutsning av materialet eller produkten. Om det kritiska fukttillståndet inte är väl 

undersökt och dokumenterat ska en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt 
fukttillstånd. (BFS 2014:3)… ”Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida de 
högsta tillåtna fukttillstånden för de material och produkter som ingår i byggnadsdelen.” 

3.4 Mögel 
Mikroorganismer består av mikrosvampar och bakterier, samlingen kallas för mögel. Dessa 
mikroorganismer växer och ökar sig när byggnadsmaterialen drabbas av fuktskador. Halter av 
mikroorganismer är högst under sensommaren fram till hösten. Dessa sedimenterar i materialet 
och om förhållandena är lämpliga så kommer sporer och svampar växa till. För att mögel skall 
förekomma behöver fyra förutsättningar finnas; värme, fuktighet, näring samt tid. En närmare 
förklaring ges nedan (Georgsdottir T, Sawirs E): 
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Temperatur:  
Mögel kräver en temperatur mellan 0-40°C. Vid 0°C är tillväxten långsam och över 40°C dör den. 
Den optimala temperaturen för mögeltillväxt ligger mellan 20-25°C (Georgsdottir T, Sawirs E). 

Fuktighet: 
Nedan redovisas risk för mögeltillväxt (Nevander, L E, 1994): 

RF% <70  ingen risk 

RF% 70-85 liten måttligt 

RF% >85 stor 

Näring: 
Mögel behöver näring för att föröka sig. Näringen får dem genom exempelvis nedsmutsning av 
material eller vid användning av smutsiga handskar vid montering (Georgsdottir T, Sawirs E). 

Tid:  
Tillväxten är även beroende av tiden. Är klimatet gynnsamt blir tillväxten snabbare (Georgsdottir 
T, Sawirs E).  

3.5 Fuktskador som takkonstruktioner utsätts för 
Det finns en del speciella skador på plåttak som läckande skarvar och anslutningar. Läckage i 
dessa områden kan visa sig som vattendroppar som orsakar fuktskador.  Även genomföringar 
kan orsaka fuktskador exempelvis om byggarbetaren har smutsiga handskar och monterar något 
då kan det avge fukt (Svensk Byggtjänst, 1988).  

Enligt BBR paragraf 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd:   

”För material och produkter där mögel och bakterier kan växa ska man använda kritiska 
fukttillstånd som är väl undersökta och dokumenterade. Vid bestämning av kritiska 
fukttillstånd ska hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet eller produkten.” 

Utöver exemplet ovan finns det fler förekommande risker. En av riskerna är nederbörd i form av 
regn och snö som kan tränga sig in i taket och leda till fuktproblem. Detta kan åtgärdas genom att 
täta takbeläggningen så att regnvatten inte läcker in i takkonstruktionen. Taket utsetts även för 
stora påfrestningar av luftfukten inomhus då fukten i inneluften kondenserar mot yttertakets 
insida. Ytterligare faktor som kan leda till fuktskador är byggfukt i konstruktionen. Detta kan 
åtgärdas genom att torka byggfukten (Samuelsson I, 2015). 

3.6 Lufttäthet 
Lufttätheten anger hur mycket mängd luft som kan ta sig in genom konstruktionen. Det är viktigt 
att under byggprocessen säkerställa att byggnaden blir så lufttät som möjligt för att undvika 
fuktskador som uppstår på grund av fuktkonvektion. En synergieffekt är att energianvändningen 
blir låg i byggnaden (Sikander E, 2009). 
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Det finns även krav på att bygganden ska ha ett välfungerande ventilationssystem som övervakar 
att inomhusluften är frisk och säker. I BBR 21, 6:531 behandlas krav på lufttäta byggnader: 

”Allmänt råd för att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens 
klimatskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är risken för 
fuktkonvektion störst i byggnadens övre delar, dvs. där det kan råda invändigt övertryck. 
Särskild omsorg att åstadkomma lufttäthet bör iakttas vid höga fuktbelastningar som i 

badhus eller vid särskilt stora temperaturskillnader. Lufttätheten kan påverka 
fukttillståndet, den termiska komforten, ventilationen samt byggnadens värmeförluster. 

Metod för bestämning av luftläckage finns i SS-EN 13829. Vid bestämning av 
luftläckaget bör även undersökas om luftläckaget är koncentrerat till någon byggnadsdel. Om 

så är Fallet kan risk finnas för fuktskador.” 

3.7 Luftläckage  
Luftläckage är en viktig bidragsgivare till fuktproblem och energiförluster i byggnader. 
Luftläckage omfattar både infiltration, när luften kommer in genom konstruktionen och 
exfiltration, när luften läcker ut ur konstruktionen. Det är viktigt att klimatskalet (väggar, golv & 
tak) är lufttäta. Luftläckage genom klimatskalet kan resultera i en ökning av energiförbrukningen, 
koldioxidutsläpp samt fuktkonvektion som påverkar människors hälsa. När varm fuktig luft 
kondenserar inuti taket och kommer i kontakt med de yttre delarna som är kallare uppstår 
fenomenet fuktkonvektion (NSB, 2014). 

Luftläckage kan mätas med en trycktest där en fläkt kontrolleras för att hålla en tryckskillnad på 
50 Pa mellan inomhus och utomhus. Detta värde används som ett referensvärde för byggnaders 
luftläckage (NSB, 2014). 

3.8 Ventilation 
Partiklar och vattenånga tillförs till inomhusluften från människor och material. Ventileras inte 
dessa bort så finns en risk för kondens. Det måste finnas en väl fungerande ventilation som för 
bort luft föroreningar och tillföra ren luft i byggnaden. Byggnadens ventilationssystem bör ha ett 
svagt undertryck för att fukten inte ska ledas ut via luften i väggar och fönster. Dessutom 
tillkommer så kallad ofrivillig ventilation genom vädring, öppningar och genomläckning i 
otätheter (Svein R, 2015). 

Enligt boverkets byggregler 21, paragraf 6:2450  beskrivs följande gällande ventilationssystem: 

”Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. 
Ventilationssystem ska också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, 
utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i 

byggnaden i den utsträckning sådana olägenheter inte förs bort på annat sätt. 
Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 

golvarea”. 
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4 Genomförande  

4.1 Intervjuer 
Enligt fuktexperten, Peter Brander som jobbar på AK-Konsult har vi inte långtidserfarenheter 
med denna takkonstruktion (TRP plåt med PIR) i Sverige. Den allvarliga risken med denna 
takkonstruktion är att man inte löser lufttätheten. När man bygger sådan takkonstruktion utan 
plast folie, under vintertid blir övertryck mot taket och detta kan leda till kondensbildning mot 
kalla sidan av klimatskalet. Andra faktorer som kan påverka fuktmängden i konstruktionen är 
driftmiljötyp samt ventilationssystemet. 

Enligt Sourosh Ehsani som är fuktsakkunnig och jobbar på Bjerking AB kan konvektion via PIR 
isolering inte ske för att PIR i sig är mycket tät. Det betyder att luft inte kan ta sig igenom. 
Problemet är att TRP plåt kan släppa in luft via sina kanaler och om luft läcker via kanaler även i 
nästa steg kan problem uppstå om det finns spalter mellan isoleringselementen.  

Projektledaren Kristoffer Sjöstedt från Northpower Stålhallar AB ställde en fråga gällande 
montering av S-och G formade isoleringselement. Frågan löd: ”Om man monterar S- och G formade 
isoleringselement så att det blir riktig tätt i mitten av skarvarna och på så sätt stoppar luftläckaget, uppstår det 
även då en risk för fukt? Vart tar luften vägen?” Denna fråga besvarades av Sourosh Ehsani att antigen 
måste materialet absorbera fukten, eller så uppstår kondens mot insidan under varma 
sommardagar då det är övertryck på yttersta skiktet. 

4.2 WUFI 
WUFI Pro 5.1 är ett datorprogram utvecklat vid Fraunhofer IBP i Tyskland. WUFI är 
förkortningen av ”Wärme und Feuchte instationär”, och betyder ”icke stationär värme och fukt”. 
Vidare har en svensk version framtagits i samarbete med Lunds tekniska högskola (Latif Aref H, 
Ehsani S, 2013). 

Programmet är framtaget för att göra datasimuleringar av fukt och värmetransporter i byggnader i 
både en dimension och två dimensioner, dock så kommer detta projekt endast ta fram 
simuleringar i en dimension. Programmet delas upp i tre områden: konstruktion, inställningar och 
klimat som i sin tur delas in i fler underkategorier (Latif Aref H, Ehsani S, 2013). 

WUFI Pro 5.1 beräknar utifrån specifika förhållanden den tidsmässiga utvecklingen av fukt och 
temperatur i en utvald komponent. Resultatet presenteras i form av grafer som ger en överskådlig 
bild av hur: 
1) Temperaturen och RF-fördelningen varierar med tiden.  
2) Vatteninnehållet i den studerande komponenten. 
3) Mögeltillväxt i form av ”isoplether-diagram”. 
4) U-värde. 

4.2.1 Konstruktioner 

Den första kategorin kallas ”konstruktioner” där man väljer materialparametrar. Tabellen nedan 
summerar de ingående värdena projektet använt sig utav.  
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Material Tjocklek [m] Material i WUFI 

Takpapp - Bituminous Felt with PVC (Sd.300m) 

PIR isolering 0,120 PU (heat cond 0,03 W/mk) 

Aluminium skikt  0,001 Vapour barrier (Sd.1500m) 

Plastfolie - (Sd.50m) 
Figur 4 Ingående materialparametrar i WUFI Pro 5.1 

 

Under kategorin ”konstruktioner” finns det ytterligare fyra underkategorier: 

Uppbyggnad/Monitorpositioner  

I denna underkategori anges komponentens geometri. Material och tjocklek väljs. Dessutom kan 
man lägga till fukt och värmekällor. Fuktkällan motsvarar till exempel som ett hål i plastfolien. I 
WUFI kan man inte lägga till hål i konstruktionen och då väljs istället fuktkälla.  

Orientering/Lutning/Höjd  

• I orientering anges olika väderstreck. Effekten av detta i vårt Fall var försumbar och då 
valdes syd.  

• Tak lutning är 4°. 

Ytövergångskoefficienter 

• Ytövergångskoefficienter anges för utsida samt insida av konstruktionen. 
• Värmemotstånd beräknas för tak. 
• För ytan på insidan väljs ytbehandling i form av plastfolie och Sd-värde bestäms till 50m 

(beroende på vilket Fall man undersöker väljs konstruktionens insida med/utan 
plastfolie). 

Begynnelsevillkor  

• Begynnelsefuktigheten och begynnelsetemperaturen i konstruktionen väljs 50 % RF och 
20°C.  

4.2.2 Inställningar  

Tid/Profil  

• Simuleringar väljs under tidsperioden 2015-10-01 till 2025-10-01.  

 Numerik  

• Här finns förslag till hur beräkningarna utförs. Till exempel fukttransportberäkning.  
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4.2.3 Klimat  

Utomhus 

• Utomhus klimatet väljs till Stockholm från en extern fil. 

Inomhus  

• Inomhusklimatet väljs enligt standarden EN 13788. Inomhustemperaturen sätts till 20°C. 

Fuktklasser  

Det finns fyra olika fuktklasser som går att välja mellan. Fuktklass 1 har en fuktlast på 2 g/m3, 
fuktklass 2 har 4 g/m3, fuktklass 3 har 6 g/m3 och fuktklass 4 har 8 g/m3. Fuktklassen definieras 
enligt tabellen nedan i denna undersökning.  

Temperatur Fuktlast 

– 10 3 

0 3 

20 0 

Figur 5 definition av fuktklass 
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5 Resultat 
Simuleringar som utfördes i WUFI redovisas nedan för två Fall ur diffusionssynpunkt och tre 
Fall ur konvektionssynpunkt. Simuleringar för en tioårsperiod har tagits fram för att analysera 
vilka variationer som förväntas ske under perioden. 

5.1 Undersökning av TRP tak utan PIR isolering med/utan 
plastfolie ur diffusionssynpunkt 

Tabellen nedan visar skillnaderna mellan Fall 1 och Fall 2. 

Fall 1 Fall 2 

Takpapp Takpapp 

PIR isolering PIR isolering 

Aluminium skikt på bägge sidor Aluminium skikt på bägge sidor 

PE-folie Utan PE-folie  

Tabell 1: Skillnaden mellan Fall 1 och Fall 2 

 

Figur 6 nedan visar takuppbyggnaden i WUFI. PIR isolering, aluminiumskikt samt placering av 
monitorerna kan ses på bägge sidor.  

 

Figur 6: Takuppbyggnad samt placering av monitorer. 

Monitorer 

Al - skikt 
PIR 
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5.1.1 Beräkningsresultat  

Fall 1 illustreras i Figur 7 och Fall 2 i Figur 8. Båda Figurerna visar fuktmängden [kg/m3] och 
fuktkvoten [%] som funktion av tiden i det yttersta skiktet av PIR isoleringen.  

 

Figur 7 Vatteninnehåll Fall 1 

 

Figur 8 Vatteninnehåll Fall 2 
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Analys av Figur 7 och Figur 8 
Fuktutvecklingen i PIR isolering har en stigande ökning varje år dvs. gradvis uppfuktning under 
tioårsperioden. Under höst och vinter ökar vatteninnehållet i konstruktionen för att sedan torka 
ut under vår och sommar.  Vatteninnehållet på yttersta skiktet av PIR isoleringsskiktet når till 3,5 
kg/m3. Fall 1 och Fall 2 visar samma förhållande.  

Fall 1 illustreras i Figur 9 och Fall 2 i Figur 10. Båda Figurerna visar den relativa fuktigheten i 
grönt och temperaturen i °C i rött i yttersta skiktet av PIR isoleringen under 10 årsperioden. 

 

 
  

Figur 9 Temperatur och RF för Fall 1 
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Figur 10 Temperatur och RF för Fall 2 

Analys av Figur 9 och Figur 10 
RF i PIR isoleringen är som högst under vinterperioder med värden på 81-83%. Den lägsta 
uppmätta temperatur är -14°C medan den högsta temperatur är 50°C. Då RF är som högst blev 
värdena mellan 37-40%. Samma förhållanden gäller för Fall 1 och Fall 2.   

 

Fall 1 illustreras i Figur 11 och Fall 2 i Figur 12. Figurerna visar hur RF och temperatur utvecklas 
under en tioårsperiod i det mest kritiska snittet. Snittet är i det yttersta skiktet av PIR isoleringen.  

 
Figur 11 Isoplethdiagram för Fall 1 
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Figur 12 Isoplethdiagram för Fall 2 

Analys av Figur 11 och Figur 12 
Om de blåa punkterna hamnar över linjegränserna (LIM B1) finns det risk för mikrobielltillväxt. 
RF stabiliserar vid ca 84 %. Fall 1 och Fall 2 visar samma förhållande.  

 

Fall 1 illustreras i Figur 13 och Fall 2 i Figur 14. Figurerna visar U-värdet under en tioårsperiod.  

 

Figur 13 U-värde för Fall 1 
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Figur 14 U-värde för Fall 2 

  

Analys av Figur 13 och Figur 14 
U-värdet ökar inte med tiden för Fall 1 och Fall 2.  
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5.2 Undersökning av TRP plåt tak med PIR isolering med/utan 
plastfolie ur konvektionssynpunkt 

 

 Tabellen nedan visar skillnader mellan Fall 1, Fall 2 och Fall 3.  

Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Takpapp Takpapp Takpapp 

PIR isolering PIR isolering PIR isolering 

Aluminium skikt på bägge 
sidor 

Aluminium skikt på bägge 
sidor 

Aluminium skikt på bägge 
sidor 

PE-folie (inga luftläckage)  

 

Utan PE-folie - lufttäthet 
klass A, luftläckage Q=0,07 
[m3/(m2.h)] är en fast 
parameter i WUFI.  

 

Utan PE-folie - med luftspalt 
bredd på 0,5mm samt ett 
luftläckage Q=0,96 
[m3/(m2.h)] se bilaga I. 

 

Tabell 2 skillnaden mellan Fall 1, Fall 2 och Fall 3. 

 

Definition av luftläckaget 
Enligt WUFI bestämmer de praktiska mätningarna det totala luftflödet genom hela klimatskalet. 
Den genomsnittliga flödestätheten genom standard tvärsnitt av en komponent är ungefär en 
faktor 15 mindre än den genomsnittliga flödestätheten genom hela klimatskalet (innefattande 
även fönster, dörrar, fogar mellan byggnadsdelar och andra läckor). Därför enligt WUFI skall det 
genomsnittliga luftläckaget genom tvärsnittet av komponenten multipliceras med en faktor 15 
(denna faktor gäller för samtliga zoner). 
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Figur 15 Placering av fuktkälla samt monitorer i PIR isolering och aluminiumskikt 

 

Fuktkrav 
Enlig BBR krav, kap 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd, anges bland annat: ”[… ]För material och 
materialytor, där mögel och bakterier kan växa, ska väl undersökta och dokumenterade Kritiska fukttillstånd 
användas. … Om det kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt och dokumenterat ska en 
relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd.” 

Eftersom det kritiska fukttillståndet inte är exakt definierad så väljs Fall 1 till den fuktkritiska 
nivån. Alla andra Fall kommer jämföras med detta Fall.  

 

5.2.1 Beräkningsresultat 

Figur 16 visar fuktmängden [kg/m3] och fuktkvoten [%] som funktion av tiden i yttersta skiktet 
av aluminiumskiktet. Figur 17 visar vatteninnehållet i PIR isoleringen. Båda Figurer gäller för Fall 
1. 
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Figur 16 vatteninnehåll för Fall 1 i aluminiumskikt 

 

Figur 17 vatteninnehåll för Fall 1 i PIR isolering 

 

Analys av Figur 16 och Figur 17 
Vatteninnehåll i aluminiumskiktet och PIR isoleringen för Fall 1 har en svag stigande ökning 
varje år. Vattenmängden i aluminium skiktet är 0,01 [kg/m3] efter 10 år vilket är försumbart. 
Vatteninnehållet i PIR isolering är 6,5 [kg/m3]. 
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Figur 18 visar fuktmängden [kg/m3] och fuktkvoten [%] som funktion av tiden i yttersta skiktet 
av aluminiumskiktet. Figur 19 visar motsvarande för PIR isoleringen. Båda Figurerna gäller för 
Fall 2.  

 

Figur 18 Vatteninnehåll i yttersta skiktet av aluminiumskiktet för Fall 2 

 

Figur 19 Vatteninnehåll i yttersta skiktet av PIR isoleringen för Fall 2 
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Analys av Figur 18 och Figur 19 
Vatteninnehåll i aluminiumskiktet och PIR isoleringen i Fall 2 har en stigande ökning varje år. 
vattenmängden i aluminium skiktet är 0,07 [kg/m3] och i PIR 34,88 [kg/m3] efter 10 år. 

Figur 20 visar fuktmängden [kg/m3] och fuktkvoten [%] som funktion av tiden i yttersta skiktet 
av aluminiumskiktet. Figur 21 visar motsvarande för PIR isoleringen. Båda Figurerna gäller för 
Fall 3.  

 

Figur 19 Vatteninnehåll i yttersta skiktet av aluminiumskiktet för Fall 3 

 

Figur 21 Vatteninnehåll i yttersta skiktet av PIR isolering för Fall 3 
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Analys av Figur 20 och Figur 21 
Vatteninnehållet i aluminiumskiktet och PIR isoleringen för Fall 3 har en ökning varje år. 
Vattenmängden i aluminiumskiktet är 0,34 [kg/m3] och för PIR 62,48 [kg/m3] efter 10 år. 

Figur 22 visar den relativa fuktigheten i grönt och temperaturen i rött för aluminiumskiktet under 
en tioårsperiod. Figur 23 visar motsvarande för PIR isoleringen. Båda Figurerna gäller för Fall 1.  

 

Figur 22 Temperatur och RF i aluminiumskiktet för Fall 1 
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Figur 23 Temperatur och RF i PIR isolering för Fall 1 

 

Analys av Figur 22 och Figur 23 
Figur 23 visar att RF i aluminiumskiktet under vinter som högst är 90-95 % med lägsta 
temperatur -16 ºC. Under sommaren är RF som högst och hamnar mellan 25-30 % där den högst 
uppmätta temperaturen låg vid 58-60 ºC. RF-fördelningen efter tre år är nästan konstant under 
samtliga år vilket innebär att det finns mindre risk för kondens. Figur 24 visar att RF i PIR 
isoleringen under vinterperioden första året är mellan 80-82 %. Lägsta uppmätta temperatur var -
15 ºC. Under sommar varierar RF som mest mellan 30-35 % med högsta temperatur 63 ºC. Efter 
tre år får RF en konstant dynamisk förändring vilket leder till mindre risk för kondens. 

 

Figur 24 visar den relativa fuktigheten i grönt och temperaturen i °C i rött för aluminiumskiktet 
under en tioårsperiod. Figur 25 visar motsvarande för PIR isoleringen. Båda Figurerna gäller för 
Fall 2.  
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Figur 24 Temperatur och RF i aluminiumskiktet för Fall 2 

 

Figur 25 Temperatur och RF i PIR isolering för Fall 2 

 

Analys av Figur 24 och Figur 25 
Figur 26 redovisar RF-fördelningen i aluminiumskiktet för Fall 2. Under första vinter är RF som 
högst på 90-95 %.  Den lägsta uppmätta temperatur låg på -16 ºC. Under sommar är RF som 
högst på 30-35 % med högsta temperatur 60-62 ºC. RF fördelningen efter andra året blir nästan 
100 % på vinter under samtliga år vilket betyder att det finns risk för kondens. 
I Figur 27 går det att läsa att RF i PIR isoleringen under första års vinterperiod är på 90 % med 
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lägsta temperatur -14ºC. Under sommaren är RF som högst då det varierar mellan 40-45 % med 
högsta temperatur 62 ºC. RF-förändringen visar att isoleringen får en RF på 100 % efter 9 år. 

Figur 26 visar den relativa fuktigheten i grönt och temperaturen i °C i rött för aluminiumskiktet 
under en tioårsperiod. Figur 27 visar motsvarande för PIR isoleringen. Båda Figurerna gäller för 
Fall 3.  

 

Figur 26 Temperatur och RF i aluminiumskiktet för Fall 3 

. 

 

Figur 27 Temperatur och RF i PIR isoleringen för Fall 3 
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Analys av Figur 26 och Figur 27 
I Figur 26 redovisas RF fördelningen i aluminiumskiktet för Fall 3. Redan under första vintern är 
RF som högst på 100 % med lägsta temperatur -18 ºC. Under sommar RF som högst är 40-45 % 
med högsta temperatur 62-64 ºC. RF fördelningen efter tredje året på sommar är nästan 55 % 
med en temperatur på 62-64 ºC, vilket resulterar i en fuktig konstruktion. 

Figur 27 redovisas att RF förändring i PIR isoleringen för Fall 3, redan under första vintern får en 
RF på 100 %. Efter varje år får PIR en högre RF under sommaren, vilket betyder att 
konstruktionen har blivit fuktigare under tiden. 

Fall 1 illustreras i Figur 28, Fall 2 i Figur 29 och Fall 3 i Figur 30. Figurerna visar hur RF och 
temperatur utvecklas under en tioårsperiod i det mest kritiska snittet. Snittet är i det yttersta 
skiktet av PIR isoleringen.  

 

 

Figur 28 Isoplethdiagram för Fall 1 
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Figur 29 Isoplethdiagram för Fall 2 

 

Figur 30 Isoplethdiagram för Fall 3 

. 

Analys av Figur 28, Figur 29 och Figur 30 
Om punkterna (RF) hamnar över linjegränsen (LIM B1) anses det finnas risk för mikrobiell 
tillväxt. Figur 1 redovisar att det är ett litet område med risk för mögeltillväxt. Dock blir detta 
större och större för Fall 2 och Fall 3. Desto högre luftläckage desto större område för 
mögeltillväxt. 

Fall 1, Fall 2 och Fall 3 illustreras i Figur 31. Figurerna visar U-värdet under en tioårsperiod.  
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Figur 31 U-värde för Fall 1, Fall 2 och Fall 3 

 

Analys av Figur 31 
Enligt WUFI är det resulterande värmeflödet: 

Q = U. (Ti-Tu) [w/m2] 

Enligt denna beräkning blir värmeförlusten i konstruktionen med Fall 2 på 7 %. För Fall 3 blir 
värmeförlusten i konstruktionen 16 % dvs. en ökning av U-värde med tiden.  
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6 Slutsats  
WUFI Beräkningar har gjorts för en tioårsperiod. De takkonstruktioner som studien omfattar har 
en lutning på 4 grader.  

Simuleringarna i WUFI har indikerat att takkonstruktioner med PIR isolering med 
aluminiumskikt på bägge sidor är lufttäta och fungerar utmärkt ur diffusionssynpunkt utan att 
någon ångspärr som plastfolie placeras i konstruktionen. Dock har WUFI beräkningarna visat en 
stor skillnad på takkonstruktioner med ångspärr jämfört med konstruktionen utan någon 
ångspärr ur en konvektionssynpunkt.  

Simulering av Fall 1 motsvarar nuvarande konstruktion d.v.s. TRP tak med PIR isolering och 
plastfolie. Detta Fall är helt lufttät och inget luftläckage sker. En rätt monterad PE-folie resulterar 
i en tillräcklig lufttäthet. I denna undersökning tas inte hänsyn till anslutningar mellan tak och 
vägg samt luftläckage från skruvhålen. Anledningen till detta är för att en bricka monteras på 
ovansidan av skruven som stänger igen hålet. 

Simulering av Fall 2 motsvarar ett passivhus med ett luftläckage på 0,30[l/(s.m2)] som är det bästa 
möjliga Fall utan plastfolie. Detta Fall har en lufttäthetsklass (A) med 0,07 [m3/(m2.h)] läckage 
(Passivhuscentrum, 2015) 

Simulering av Fall 3 motsvarar takkonstruktionen utan plastfolie med en luftspalt bredd på 
0,5mm och därmed ett luftläckage på 0,96 [m3/(m2.h)]. 

Efter genomförd simulering av dessa Fall för takkonstruktionen kan slutsatsen konstateras att 
fuktproblem som takkonstruktionen utsätts för kan undvikas eller elimineras betydligt mer om en 
ångspärr exempelvis i form av plastfolie placeras på insidan av taket. Detta för att plastfolien 
fungerar som ett diffusionsskydd samt kan förhindra att en viss luftmängd tränger in i 
konstruktionen via otätheter. 

Undersökningen har visat att plastfoliens täthet är avgörande för hur mycket fukt i form av 
luftläckage via konvektion kan vandra utåt mot klimatskalet. Takkonstruktioner utan plastfolie 
leder till högre uppvärmningskostnader på grund av försämrad värmeisoleringsförmåga. Det 
finns även stor risk för fukttransport och mögeltillväxt på kritiska zoner av klimatskalet. I detta 
Fall yttersta skiktet av aluminiumskiktet och i PIR isoleringen där varm inomhusluft kyls ner av 
kall utomhusluft. Vid montering av isoleringselementen bildas spalter där det finns en risk för 
luftläckage via konvektion. Enligt Poiseuilles lag för laminär strömning blir skadorna ännu 
påtagligare om luftspalter mellan isolering elementen ökar. Mängden av fuktskador har ett 
proportionellt förhållande med spaltbredden. 
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8  Bilagor 
I) Bilaga 1: Luftströmning via konvektion  
Indata 

Tak area = 42 x 24 =1008 m2 

byggnadshöjd: h= 10 m  

Pir isolering element = 4000 x 1185 x 120 mm  

Spaltbredd mellan elementen = 0,5 mm och 1 mm  

Innetemperatur= 20°C  

Utetemperatur = 5°C 

∆t=tinne _ tute = 15°C   

Termisk drivkraft 

∆𝑝 = 0,043.∆𝑇.ℎ (𝑃𝑎) 

∆𝑝 = 0,043.15.10 = 6,45 𝑃𝑎 → P= 6,45
2

 = 3,225 Pa 

Poiseuilles formel vid laminär strömning vid hål eller spalt:                                   

∆𝑝𝑡𝑡𝑡= 12.𝜂.𝑙.𝑈𝑚
𝑏2

+ ƺ . 𝜌.𝑈𝑚2

2
 (Pa) 

R = Um . A (𝑚
3

𝑠
) 

A = hålets area (m2) 

Um= strömningshastighet (m/s) 

η = luftens dynamiska viskositet, 18 x 10-6 (𝑁𝑠
𝑚2) vid 20°C 

ξ = förlustfaktor, sätts till 1,8  

ρ = luftens densitet, 1,2 ( 𝑘𝑘 𝑚3� )  

l = spaltens längd i strömriktning (m) 
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b= spaltens bredd, minsta mått (m) 

En luftspalt på bredd 0,5 mm ger: 

3,225 = 12.𝑈𝑚.0,12.18.10−6

0,00052
+ 1,8. 1,2.𝑈𝑚2

2
  

3,225 = 103,68 92 Um + 1, 08 𝑈𝑚2  → 𝑈𝑚2 + 96Um-2, 98= 0 

Um= 0, 0312 m/s 

Tak mått = 42 x 24 → 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠 𝑙ä𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑠𝑡𝑙𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑛𝑛 

 = 42
4

 = 10, 5 st detta ger 10 spalter  

10spalter. 24 = 240 m 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑛𝑛
𝑖𝑠𝑡𝑙𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑛𝑛

  = 24
1,18

 = 23 st detta ger 22 spalter  

22 spalter. 42= 924 m 

Total spalt längd = 924 m + 240 m = 1164 m  

Aspalt = 1164 x 0,0005 = 0,582 m2 

R = Um . Aspalt = 0,0312. 0,582 =0,018 𝑚
3

𝑠
 

Qp = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙 𝑓𝑙ö𝑛𝑡 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙 𝐴𝑖𝑡𝑡

 = 0,18
1008

 = 1,75. 10-5 𝑚3

𝑠.𝑚2
 

Q50 = 
50
𝑃

 . qp =  
50

3,225  . 1,75 . 10 -5 = 0,000268 𝑚
3

𝑠.𝑚2  

Q50 == 0,96  𝑚
3

ℎ.𝑚2 
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Om luft spalten förstoras till 1 mm då ges: 

3,225 = 12.𝑈𝑚.0,12.18.10−6

0,0012
+ 1,8. 1,2.𝑈𝑚2

2
  

3,225 = 25, 92 Um + 1, 08 𝑈𝑚2  → 𝑈𝑚2 + 24Um-2, 98= 0 

Um= 0, 12 m/s 

Tak mått = 42 x 24 → 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠 𝑙ä𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑠𝑡𝑙𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑛𝑛 

 = 42
4

 = 10, 5 st detta ger 9 spalter  

9 spalter. 24 = 216 m 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑛𝑛
𝑖𝑠𝑡𝑙𝑡𝑖𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑛𝑛

  = 24
1,18

 = 23 st detta ger 22 spalter  

22 spalter. 42= 924 m 

Total spalt längd = 924 m + 216 m = 1140 m  

Aspalt = 1140 x 0,001 = 1,14 m2 

R = Um . Aspalt = 0,12 . 1,14 =0,14 𝑚
3

𝑠
 

Qp = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙 𝑓𝑙ö𝑛𝑡 
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙 𝐴𝑖𝑡𝑡

 = 0,14
1008

 = 1,35. 10-4 𝑚3

𝑠.𝑚2
 

Q50 = 
50
𝑃

 . qp =  
50

3,225  . 1,35 . 10 -4 = 0,002 𝑚
3

𝑠.𝑚2  

Q50 ==7,7 𝑚
3

ℎ.𝑚2 
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II) Bilaga 2: Intervjufrågor  
Takkonstruktionen analyseras i två Fall, med och utan plastfolie. 

 En fuktteknisk bedömning på konstruktionen? 

 Vilka är den kritiska zonen ur fuktsynpunkt? 

 Vilka är köldbryggor och hur påverkar dessa på konstruktionen? 

 Hur och i vilka faser sker fukttransport? 

 Åtgärder och resultatet när konstruktionen föreställs utan plastfolie? 
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