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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram monteringsanvisningar för tätning av 

genomföring i tak för en stålskorsten av modell NVI2000 Combi. Vidare undersöks 

fukttillskottets inverkan på kondensmängd i skorstenen och vid otätheter runt genomföringen. 

Slutligen undersöks även hur en roterande värmeväxlare kan påverka kondensrisken. Syftet 

nås genom ritning i programmet AutoCAD och genom beräkningar av daggpunktstemperatur, 

luftläckage och fuktåterföring i roterande värmeväxlare vid olika fukttillskott. 

Arbetet resulterar i en detaljerad beskrivning av tätning kring genomföringen i tak med både 

text och bilder. Vidare visar beräkningar att otätheter vid genomföringen, redan vid en storlek 

på 10 mm i diameter, kan leda till mögeltillväxt i taket efter en månads tid vid ett fukttillskott 

på 2,6 g/m
3
. Finns en roterande värmeväxlare installerad ökar kondensrisken genom att 

fuktåterföring sker om fukttillskottet överstiger 2 g/m
3
.  

Återskapad lufttäthet efter håltagning i befintlig ångspärr, tillsammans med ett lågt 

fukttillskott, är av största vikt för att undvika fuktskador i lufttäta och välisolerade hus 

försedda med roterande värmeväxlare.  

Nyckelord: genomföring i tätskikt, fukttillskott, fuktåterföring i roterande värmeväxlare, 

lufttäthet, luftläckage  

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

Abstract 

The aim of this investigation is to produce instructions detailing how to make the lead-

through in a roof air tight after installing a balanced flue steel pipe of model NVI2000 Combi. 

Further, condensation in the flue and roof due to different moisture excesses will be 

investigated. Finally the impact of a rotating heat exchanger on condensation is analyzed. To 

reach the aim, illustrations in AutoCAD will be designed. Calculations of air leakage, dew 

point temperature and moisture return in rotating heat exchangers at different moisture 

excesses will also be conducted. 

The investigation results in detailed illustrations that, together with text, explain the process of 

making the lead-through air tight. The calculations show that air leakage through holes with a 

diameter of 10 millimeters in a roof’s vapor barrier can lead to mold growth within a month, 

at a moisture excess of 2,6 g/m
3
. Rotating heat exchangers increase the risk of condensation 

through moisture return if the moisture excess exceeds 2 g/m
3
. 

To consolidate holes in vapor barriers after lead-throughs and to keep the moisture excess low 

is of great importance to avoid moisture damage in the climatic barrier of air tight houses with 

a rotating heat exchanger installed. 

Key words: lead-through, moisture excess, moisture return in rotating heat exchangers, air 

tight, air leakage  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Förord 

Denna rapport skrivs som avslutande arbete under utbildningen Byggteknik och design på 

Kungliga Tekniska Högskolan i Haninge. Intresset för fukt grundades under en 

fördjupningskurs inom ämnet, då föddes även idén om att skriva examensarbete med fokus på 

fukt. 

Vi vill tacka uppdragsgivaren Näldens Värmeindustri AB och handledare Camilla Fredin för 

fint mottagande och gott samarbete. Tack även till handledare Anders Kumlin som har varit 

ett bra stöd med sitt engagemang och agerande som bollplank. 

 

Haninge, juni 2016 

Mette Hammarberg 

Jenny Björnsson  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Begrepps- och teckenförklaring 

c/c – avstånd – centrumavstånd mellan två byggnadsdelar, till exempel två reglar. 

 

Daggpunktstemperatur - den temperatur vid vilken luften inte kan bära mer fukt, den 

relativa fuktigheten är då 100 %. Sjunker temperaturen under daggpunkten fälls 

överskottsfukt ut som kondens. 

 

EPDM-duk - elastisk gummiduk med beständiga egenskaper inom temperaturspannet  

-40°C/+120°C. 

 

Fuktdiffusion - förflyttning av vattenånga på grund av ånghaltsskillnad mellan luftmassor. 

 

Fuktkonvektion - förflyttning av vattenånga via en luftström. 

 

Fuktkvot - förhållandet mellan mängden fukt i ett material och mängden torrt material [%]. 

 

Fukttillskott - skillnaden i ånghalt mellan ute och inne, påverkas av ventilationens storlek 

och aktiviteter i huset som t.ex. duschning, matlagning och tvätt [
g

m3]. 

 

Genomföring – håltagning i byggnadens ångspärr. 

 

Integrerad tilluftskanal – kanal för tilluft i skorstenen. 

 

Klimatskal - byggnadsdelar som gränsar mot utomhus, mark eller andra ouppvärmda 

utrymmen. Exempelvis väggar och tak.  

 

Kondens – vatten i flytande form, bildas när varm luft möter en kall yta med en temperatur 

lägre än luftens daggpunktstemperatur. 

 

Kritiskt fukttillstånd - fuktinnehållet vid vilket risk finns för mikrobiell tillväxt eller att 

materialet tappar sina egenskaper. 

 

Mättnadsånghalt - maximal mängd vattenånga som luften vid en given temperatur kan 

innehålla [
g

m3]. 

 

NVI2000 Combi - dubbelmantlad stålskorsten med integrerad tilluftskanal. 

 

Regenerativ värmeväxling - värmeväxlare där frånluften värmer tilluften genom att 

luftmassorna möts. Exempelvis en roterande värmeväxlare. 

 



 
 

 
 

Rekuperativ värmeväxling - värmeväxlare där varm inomhusluft värmer kall tilluft genom 

en skiljevägg, luftmassorna möts aldrig. Exempelvis en plattvärmeväxlare. 

 

Relativ fuktighet - den mängd vattenånga luften innehåller i förhållande till vad luften 

maximalt kan innehålla vid rådande temperatur [%]. 

 

Stos – täckande krage runt rör vid genomföring, kan tillverkas av EPDM-gummi. 

 

Tecken för isolering –  

 

Ånghalt - mängden vattenånga som luften innehåller [
g

m3]. 

 

Ångspärr - skikt som hindrar diffusion och konvektion, kan vara en papp, plastfolie eller 

skiva. 

 

Övertryck - tryck över atmosfärstrycket. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Boverket ställer idag krav på maximal energianvändning för nya byggnader (BFS 2011:6, s. 

153 ff.). Energianvändningen ökar vid otätheter i klimatskalet då dessa bland annat medför 

ökat ventilationsflöde, försämrad värmeåtergivning vid värmeväxling och minskat 

värmemotstånd i husets isoleringsmaterial (Sikander 2010). Som ett led i att minska 

energiförlusterna byggs hus idag lufttäta, vilket innebär att de förses med en ångspärr i 

klimatskalets inre delar (Wahlgren 2010, s. 8). Lufttätheten tillsammans med värmeväxling 

och mer isolering i klimatskalet bidrar till att nå BBRs krav på maximal energianvändning.  

 

”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” (BFS 2011:6, s. 106). 

 

I dagens lufttäta hus skapas en god inomhusluft med ett väldimensionerat och slutet 

ventilationssystem. Systemet är inte dimensionerat för att tillgodose en eventuell kamin i 

byggnaden med förbränningsluft varvid tillförsel av förbränningsluft måste ske utifrån. 

Vanligen monteras ett rör för intag av förbränningsluft till kaminen genom en yttervägg, 

vilket bygger på att kaminen är placerad nära en yttervägg. Tilluften kan även tas genom 

golvet, det kräver då tidig planering i byggprocessen. En stålskorsten med integrerad 

tilluftskanal tar däremot tilluften genom skorstenen, denna typ av skorsten får en låg 

yttemperatur vilket gör att den kan installeras utan omgivande schakt i taket. Följden blir att 

en kamin och stålskorsten med integrerad tilluftskanal kan placeras fritt i ett hus, dels 

eftersom tilluften till förbränning tas genom skorstenen och dels för att skorstenen är 

oberoende av ett schakt. Installering av kamin och stålskorsten med integrerad tilluftskanal 

efter färdigställande av ett hus medför dock håltagning i husets lufttäta skikt i tak.  

Enligt Wahlgren (2010, s. 37) är det svårt att få genomföringar helt täta om de tillkommer 

efter färdigställandet av byggnaden, såsom genomföringen för en skorsten. Installation av 

kamin och skorsten i ett färdigställt lufttätt hus innebär således tekniska utmaningar. För det 

första är genomföringen för skorstenen svår att täta, för det andra stiger inneluft i skorstenen 

och dess tilluftskanal till följd av termisk drivkraft. Följden kan bli kondensbildning i 

takkonstruktionen respektive skorstenen. 

1.2 Problembeskrivning 

Under 2013 installerades en ny modell av stålskorsten i ett antal hus, skorstenen var av modell 

NVI2000 Combi vilken har en integrerad tilluftskanal. Husen är täta i linje med dagens 

energikrav samt försedda med roterande värmeväxlare. Geografiskt läge för husen förblir 

okänt i rapporten av sekretesskäl, husen benämns härefter som ”objekten”. Ett år efter 

installationen upptäcktes kondens i skorstenen, fukt letade sig ut ur den yttre mantelns skarvar 
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och i anslutningen mellan skorsten och tak. Fukt påträffades även i de yttre delarna av 

takkonstruktionen, se bild 1 (Kumlin, 2015). 

  
Bild 1 - Fuktskador i takkonstruktionen till följd av 

konvektion (Foto: Anders Kumlin). 

Bild 2 -  Otätheter mellan EPDM-duk  och befintlig 

ångspärr (Foto: Anders Kumlin). 

På uppdrag av Näldens Värmeindustri AB utförde fuktexpert Anders Kumlin en utredning av 

objekten för att fastställa orsaken till kondensutfällningen i skorstenen och takkonstruktionen. 

Kumlin fastslog otätheter i den yttre mantelns skarvar och otätheter i genomföring för 

skorstenen, se bild 2. Mätningar visade att fukttillskottet periodvis översteg 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för max fukttillskott, 3 g/m
3
, (FoHMFS 2014:18) 

och medelfukttillskottet var 2,6 g/m
3
. Efter utredningen utfördes följande åtgärder (Kumlin, 

2015):  

 

 Den yttre manteln byttes ut till en ny där skarvarna tätats med en gummipackning.  

 Ny tätning monterades i anslutningskanalen från skorstenens yttre mantel till kamin. 

 En extra yttre mantel monterades runt intagskanalen ovan tak för att höja temperaturen 

i skorstenens övre delar.  

Kondensproblematiken minskade efter ovan nämnda åtgärder. Kumlin och NVI drog dock 

slutsatsen att ytterligare arbete skulle behövas för att finna en hållbar lösning på monteringen 

av NVI2000 Combi i lufttäta hus, vilket lade grunden till idén om detta examensarbete. 

1.3 Syfte och mål 

På uppdrag av Näldens Värmeindustri AB är syftet med detta arbete att undersöka hur 

genomföringen i tak för skorstenen NVI2000 Combi kan tätas tillfredsställande. Utifrån denna 

undersökning ska kompletterande monteringsanvisningar för genomföring i tak tas fram, vilka 

kan användas vid framtida monteringar av NVI2000 Combi. Vidare är syftet att undersöka 

hur olika fukttillskott påverkar kondensbildningen i skorstenen och i klimatskalet vid 

otätheter. Slutligen undersöks även fukttillskottets inverkan på kondensrisken vid 

fuktåterföring i roterande värmeväxlare. Mål för att uppnå syftet är: 

 att ta fram ett tätningsförslag med monteringsanvisningar och 

materialrekommendationer vid genomföring i tak för NVI2000 Combi 

 att, vid olika fukttillskott, beräkna fuktåterföring i roterande värmeväxlare, luftläckage 

och daggpunktstemperatur. 
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1.4 Avgränsningar 

 Monteringsanvisningarna behandlar endast en rund stålskorsten av typen NVI2000 

Combi. 

 Enda materialet som kommer att undersökas för tätning runt skorsten är EPDM-

gummi. Skälet till detta är att Näldens Värmeindustri i dagsläget använder sig av 

EPDM-gummi som tätningsmaterial runt skorstenen. 

 Skarvarna i den yttre manteln och anslutningskanalen mellan skorstenen och kaminen 

anses helt täta efter tidigare angivna åtgärder (Fredin 2016). 

 Ingen hänsyn kommer att tas till den köldbrygga som skorstenen skapar. 

 Skorstenen studeras endast då kaminen inte är i bruk och under vintertid. 

 Vid beräkningar används klimatdata för objektens geografiska läge. Läget förblir 

okänt av sekretesskäl.  

 

1.5 Lösningsmetoder 

Faktainsamlingen startades med informationssökning via litteratur och internet samt via 

företagsbesök hos Näldens Värmeindustri AB och besök på mässan Nordbygg. För att skapa 

en grund för lösningsförslag till tätning av genomföringar i lufttäta hus behandlades flertalet 

rapporter kring lufttäta hus, regenerativ värmeväxling, tätningslösningar och genomföringar. 

Vidare har artiklar och böcker om fukttillskott och fuktkonvektion studerats.  

Efter faktainsamlingen följde en ritningsperiod. Alla bilder har ritats i programmet AutoCAD 

som är ett databaserat verktyg för ritningar. Detaljerade bilder ritades för att tydliggöra 

monteringsgången vid tätning av genomföring i tak. Bilderna visades för oinvigda för 

återkoppling om läsbarheten. Efter feedback korrigerades ritningarna för ökad tydlighet. 

Förklarande bilder har även ritats i programmet för att komplettera texten i rapporten. 

Slutligen gjordes beräkningar av fuktåterföring i roterande värmeväxlare och luftläckage vid 

olika storlekar på otätheter. Målet var att få en bild av fukttillskottets inverkan på 

kondensmängd i tak och skorsten, samt värmeväxlarens påverkan på ånghalten inne. 

 

Bild 3 – Arbetsgång 

1.5.1 Validitet 

Problematiken som uppstått i objekten gäller främst lufttäta hus, varvid en rekommendation 

för montering av NVI2000 Combi i just lufttäta hus tagits fram i denna rapport. 

Rekommendationerna för montering är specifika och utgår från beräkningar baserade på 

klimatförhållanden som gäller för objektens geografiska läge. Grundlig undersökning av 

tidigare forskning inom lufttäthet, regenerativ värmeväxling, fukttillskott och genomföringar 

Informationssökning Företagsbesök Nordbygg mässa 
Ritningar och 
beräkningar 

Reslutat och 
Diskussion 
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har studerats. Denna information, tillsammans med intervjuer med sakkunniga inom fukt och 

tätningsmaterial, ligger till grund för denna rapport. Avgränsningarna för rapporten gör att 

resultatet är specifikt. 

1.5.2 Reliabilitet 

Då grundläggande faktainsamling kring lufttäta hus, tätning och fukttillskott gjorts antas 

reliabiliteten på det rekommenderade monteringsförslaget ha påverkats positivt. Reliabiliteten 

kunde ha stärkts genom att testa monteringsförslaget på en takmodell och sedan mäta 

otätheterna kring genomföringen. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Näldens Värmeindustri AB, i fortsättningen kallad NVI, är beläget i Nälden, Jämtland och 

ingår i en koncern som ägs av Hallströms AB. Förutom NVI och Hallströms ingår även 

Nordsamverk AB i koncernen. Tillsammans omsätts cirka 350 miljoner kronor per år och 

antalet anställda uppgår till 180 personer. 

 

NVI var först i Europa med en CE-märkt skorsten och har Europas största utbud på 

stålskorstenar.  Företaget har cirka 25 anställda och omsätter ungefär 55 miljoner kronor per 

år. All tillverkning av skorstenarna sker på Hallströms och NVI:s fabriker i Nälden, Jämtland. 

Här klipps, valsas, svetsas och lackeras skorstensdelarna. Externa företag köper NVI:s 

skorstenar och säljer dessa tillsammans med marknadens olika kaminer. Fokus hos NVI ligger 

på skorstenarnas kvalitet och att skorstenarna skall passa alla tänkbara kaminer, de tillverkar 

därför adaptrar till de kaminer skorstenarna ska monteras på. 

 

Ett företagsbesök i Nälden gjordes under en dag med en grundlig genomgång av 

verksamheten samt uppbyggnaden av NVI2000 Combi, rapporten är dock mestadels skriven 

på KTH i Stockholm. Stöd från handledare Camilla Fredin har efter besöket skett genom 

mail- och telefonkontakt. 
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3 Teoretisk referensram  

En mängd publikationer behandlar lufttäthet och täthetslösningar. Av rapporten ”Beständighet 

hos lufttäthetslösningar” dras följande slutsats: vid ombyggnationer är risken stor att 

lufttätheten försämras (Ylmén, Hansén & Romild 2012, s. 50). Även i rapporten ”Goda 

exempel på lufttäta konstruktionslösningar” menar Wahlgren (2010, s. 37) att genomföringar 

som görs efter färdigställande är svåra alternativt omöjliga att täta på ett bra sätt. I 

”Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen” framgår att det främst är otydliga ritningar och tekniska 

lösningar som är orsaken till otätheter i klimatskalet, tillsammans med okunskap om 

fuktskador (Sandberg & Sikander 2004, s. 6). 

Vid regenerativ värmeväxling riskerar värmeväxlaren att återge fukt till inomhusluften och 

därmed öka risken för kondensbildning i klimatskalet vid otätheter. I rapporten 

”Fuktåterföring vid regenerativ värmeväxling” visar Jensen (2010, s. 8) att ett fukttillskott 

över 2 g/m
3
 vid skandinaviska vinterförhållanden kan leda till kondens i värmeväxlaren och 

därmed risk för fuktåterföring. Geving och Holme (2011, s. 414) visar att fukttillskottet i 

vardagsrum i snitt ligger runt 2 g/m
3
 vintertid och Kumlins (2015) mätningar visar att 

medelfukttillskottet i objekten är 2,6 g/m
3
. 

Resultatet av ovan nämnda studier tillsammans med problembeskrivningen har format målen 

för denna rapport. En del av kunskapen som ligger till grund för rapporten har inhämtats 

under utbildningen på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design, speciellt under 

följande kurser: 

 AF1710 Byggteknik 1 – husbyggnad och design (VT14) 

 AF1711 Byggteknik 2 - byggfysik med materiallära (VT14) 

 HS1001 Konstruktion och design (HT15) 

 HS1020 Skademekanismer av fukt (HT15) 

 HS1023 Projektering av ett husprojekt (VT16) 

 HS1013 Installationsteknik och energi (VT16). 

 

Under byggteknikkurserna introducerades programmet AutoCAD och grundläggande 

fuktmekanik. Skademekanismer av fukt var en fördjupningskurs inom ämnet fukt med 

genomgång av riskkonstruktioner och mögeltillväxt samt hur mer komplicerade 

fuktberäkningar genomförs. Fördjupade kunskaper om byggnaders uppbyggnad och i 

synnerhet klimatskalets olika skikt har inhämtats under konstruktionskurserna. Slutligen 

erhölls kunskap om ventilationssystem från Installationsteknikkursen.  
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4 Faktainsamling 

4.1 Litteraturstudier 

Kunskapen inom fuktmekanik fördjupades via kurslitteratur, till exempel Fukthandbok – teori 

och praktik (Nevander & Elmarsson 2010). Artiklar, rapporter och studier inom bland annat 

lufttäthet, täthetslösningar och fuktmekanik har inhämtats från internet. Sökmotorer som 

använts är Google, Google Scholar och Diva-portalen. Diva-portalen användes både för att se 

vad som gjorts tidigare och för att få inspiration till struktur på rapporten. Lufttäthet, 

roterande värmeväxlare, dubbelmantalad skorsten, fukttillskott, genomföringar, 

vidhäftningsförmåga, tejpuppbyggnad och EPDM-gummi är exempel på sökord som 

nyttjades. 

4.2 Företagsbesök 

Företagsbesöket på NVI genomfördes i ett tidigt skede för att få en djupare förståelse för 

konstruktionen och produktionen av NVI2000 Combi. Handledare Camilla Fredin visade 

produktionslinjen med moment som exempelvis valsning av plåt och hur tätningslisterna på 

skorstensdelarna fästs. Uppbyggnaden av skorstenen studerades i detalj och alla ingående 

material undersöktes var för sig. Vidare diskuterades examensarbetets omfattning och 

problemformulering. 

4.3 Nordbygg 

Mässan Nordbygg besöktes för inspiration till lösningsförslag vid genomföring samt för 

informationsinhämtning kring tätningsmaterial. Idéer till tätning av genomföring diskuterades 

med utställare av tätningsmaterial. Diskussionerna behandlade bland annat luftläckagets 

storlek vid tejpning utifrån mot ångspärr kontra om tejpen fästs inifrån. Vidare diskuterades 

vidhäftning mellan tejp och ångspärr mot hårt och mjukt underlag. En sammanställning av 

rekommendationerna mynnade ut i ett konkret lösningsförslag. Förslaget presenterades för 

handledare Camilla Fredin på NVI och handledare Anders Kumlin för diskussion kring dess 

fuktsäkerhet. 
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5 Teoretisk bakgrund 

5.1 NVI2000 Combi 

NVI:s skorsten NVI2000 Combi har en integrerad tilluftskanal vilket innebär att luften till 

förbränningen i kaminen tas in via skorstenen. Skorstenen är konstruerad med en inre 

rökkanal av 1 mm rostfritt stål som är isolerad med 30 mm brandsäker stenull med 

aluminiumfolie. Rökkanal och brandisolering omges av en luftspalt på 23 mm som bildas med 

hjälp av en yttre mantel. Den yttre manteln är gjord av 0,6 mm varmförzinkad stål och är 

ytbehandlad med pulverlack. Manteln kan lackas i flertalet färger och specialtillverkas i olika 

material. Luftspalten mellan brandisoleringen och den yttre manteln utgör tilluftskanalen. 

 

Teknisk data (NVI 2010): 

 Max rökgastemperatur: 450°C. 

 Utvändig diameter: 260 mm. 

 Skorstenens säkerhetsavstånd till brännbart material: ≥ 

50mm. 

 Anslutningskanalens säkerhetsavstånd till brännbart 

material: ≥ 50mm. 

 

 

 

 

 

Bild 5 – NVI2000 Combi i genomskärning (Mette Hammarberg). 

5.1.1 Kondensrisk i skorstenen 

 

 
Bild 6 - Luftflöde i kamin och skorsten (Jenny Björnsson). 

Bild 4 - NVI2000 Combi i genomskärning  

(Foto: Jenny Björnsson). 
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Kondensrisken uppstår då kaminen inte är i bruk. Fuktig inomhusluft stiger, till följd av 

termisk drivkraft, i skorstenen och tilluftskanalen och kondenserar när den når delar som är 

kallare än luftens daggpunktstemperatur. Avgörande för kondensrisken i skorstenen är 

fukttillskottets storlek och temperaturen i skorstenen. Som nämnts har åtgärder vidtagits efter 

Kumlins utredning för att minska kondensrisken, bland annat har en extra yttre mantel 

monterats och tätning av skarvar och anslutningskanal har gjorts. Tätningsåtgärderna som 

utförts medför att inneluft nu främst tar sig in via kaminen, till exempel genom en öppen 

lucka. Den extra manteln skapar en luftspalt med stillastående luft mot den befintliga manteln. 

Stillastående luft verkar isolerande och höjer värmemotståndet. 

5.2 Fuktmekanik 

5.2.1 Ånghalt 

Luft innehåller vatten i form av vattenånga, mängden vattenånga per volymenhet luft utgör 

luftens ånghalt. Maximal mängd vattenånga som luften kan bära vid en given temperatur 

kallas mättnadsånghalt, mättnadsånghalten ökar med temperaturen, se diagram 1. 

 
Diagram 1 – Mättnadsånghalt vid olika temperaturer. Mättnadsånghalten vid 5 °C är 

utmärkt i diagrammet (Kumlin 2015). 

Relativ fuktighet är ett mått på hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till 

mättnadsånghalten.  











3m

g

ghaltmättnadsån

ånghaltluftens

sv

v
RF     [5:1] 

När luft kyls ned sänks mättnadsånghalten medan ånghalten i luften förblir densamma. När 

luftens ånghalt är lika med mättnadsånghalten, det vill säga när den relativa fuktigheten är 100 

%, kan inte luften bära mer vattenånga. Temperaturen då luftens ånghalt motsvarar 

mättnadsånghalten kallas daggpunktstemperatur. Kyls luft ned under daggpunktstemperaturen 

kommer mängden vattenånga som överstiger mättnadsånghalten för den nya lufttemperaturen 

att fällas ut som kondens, vatten i flytande form. Ju högre luftens mättnadsånghalt är, desto 

högre är även daggpunktstemperaturen. Varm luft kommer således kondensera tidigare än kall 

luft vid nedkylning.  
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5.2.2 Fukttillskott 

Skillnaden i ånghalt mellan inneluft och uteluft kallas fukttillskott vilket beror av ventilation, 

luftomsättning och fuktproduktion. Fuktproduktionen ökar fukttillskottet medan högre 

luftomsättning och större ventilerad volym sänker fukttillskottet, se ekvation 5.2. Aktiviteter 

så som dusch, tvätt och matlagning ökar fuktproduktionen. 













3m

g

Vn

G
vFT

     [5:2] 

G = fuktproduktion 








h

g
 

n = luftomsättning [
1h
]  

V = ventilerad volym [
3m ] 

5.2.3 Fukttransport 

Fukt kan transporteras på olika sätt, exempelvis i ångfas genom diffusion eller konvektion. 

Diffusion kallas fenomenet där gaser, såsom vattenånga, utjämnar koncentrationsskillnader 

(Nevander & Elmarsson 2006, s. 259). Följden blir att luft med hög ånghalt vill vandra genom 

material för att utjämna skillnaden i ånghalt mot luft på andra sidan materialet. Uteluft har 

ofta lägre ånghalt än inneluft vilket skapar risk för fuktvandring över klimatskalet inifrån och 

ut. Skillnaden i ånghalt är diffusionens drivkraft vilket medför att ett högt fukttillskott ökar 

belastningen på husets klimatskärm. För att belastningen på klimatskärmen inte ska bli för 

stor bör fukttillskottet, enligt Folkhälsomyndigheten, ligga under 3 3g/m (FoHMFS 2014:18). 

 

Moderna hus är relativt täta, vilket innebär att husen har försetts med en ångspärr på 

klimatskalets varma sida. Ångspärren hindrar diffusion och konvektion från att ske genom 

husets klimatskal. Små hål i ångspärren har endast liten inverkan på diffusionen till skillnad 

från konvektion. Fuktkonvektion innebär att vattenånga följer med en luftström (Nevander & 

Elmarsson 2006, s. 265). För att fuktkonvektion ska uppstå krävs otätheter och en 

totaltrycksskillnad. Genom god lufttäthet kan skador i klimatskiljande delar på grund av 

fuktkonvektion undvikas (BFS 2011:6, s. 106). 

 

Totaltrycksskillnader förekommer mer eller mindre över alla byggnadsdelar (Nevander & 

Elmarsson 2006, s. 386). Drivkrafter som påverkar totaltryckskillnaden är vindtryck, 

temperaturdifferens och ventilationssystemets fläktar som antingen kan orsakar undertryck 

eller övertryck i byggnaden (Nevander & Elmarsson 2006, s. 266). 

Tryckskillnad på grund av temperaturdifferenser uppstår eftersom varm luft har lägre densitet 

än kall luft. Den varma luften kommer således att stiga i byggnaden och skapa ett invändigt 

övertryck mot taket (SP u.å.). Övertrycket gör att luften trycks ut genom klimatskalet vid 

otätheter och risken för fuktkonvektion är därför störst genom takbjälklaget (BFS 2011:6, s. 

106). Fuktkonvektionens storlek avgörs av fukttillskottet, mängden otätheter samt av 

övertryckets storlek och fördelning (Sandin 2010, s. 97). 
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Dagens hus är välisolerade, vilket ger klimatskalet ett stort värmemotstånd. Ett högt 

värmemotstånd medför en större temperarturvariation över isoleringen jämfört med äldre hus 

med ett tunt isolerskikt och därmed lågt värmemotstånd. Uppstår otätheter i ett välisolerat hus 

är risken för fuktskador i klimatskalet större än i hus med lågt värmemotstånd, då de låga 

temperaturerna i skalets yttre delar ökar risken för kondensation (Föreläsningsmaterial 

”Fuktkonsekvenser i lågenergibyggnader”). Vikten av god lufttäthet ökar således med 

mängden isolering. Kritiska punkter för fuktkonvektion är genomföringar, skarvar och 

anslutningar (Föreläsningsmaterial ”Lufttäthet”).  

5.2.4 Kritiskt fukttillstånd 

Kritiskt fukttillstånd anger det fuktinnehåll då ett material förlorar sina egenskaper eller då 

risken för mikrobiell tillväxt blir påtaglig. Olika material har olika kritiska fukttillstånd, om 

värde på kritiskt fukttillstånd saknas för ett material ska RF = 75 % användas (BFS 2011:6, s. 

105). 

”Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida de högsta tillåtna 

fukttillstånden för de material och produkter som ingår i byggnadsdelen” (BFS 

2011:6, s. 105). 

Det kritiska fukttillståndet beror inte enbart av fuktinnehållet utan även av temperatur och 

varaktighet. Det kritiska fukttillståndet kan därmed överskridas för vissa material under 

kortare perioder, utan riskfyllda följder (Sandin 2010, s. 121). Som diagram 2 visar påbörjas 

mikrobiell tillväxt tidigare vid högre temperaturer, trots samma fukttillstånd.  

 

Diagram 2 - Kritiskt fukttillstånd som funktion av tid och temperatur (Nilsson 2007, s. 31). 

Vid en temperatur på 20 grader Celsius och en relativ fuktighet på upp till 70 % finns ingen 

risk för mögeltillväxt på trä. Mellan 70-85 % är risken måttlig, men som nämnts ovan måste 

hänsyn även tas till temperatur och varaktighet (Sandin 2010, s. 122). Den relativa fuktigheten 

är 100 % när kondens sker, vilket överstiger det kritiska fukttillståndet för trä. Ventileras inte 

fukten bort, utan tillståndet blir varaktigt, finns hög risk för mikrobiell tillväxt på 

trämaterialet.  
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Diagram 3 - Riskfördelningskurvor för mögeltillväxt på trä (Nevander & Elmarsson 2006, s. 52). 

Fuktskador i material orsakar inte bara mikrobiell tillväxt utan kan även starta 

nedbrytningsprocesser under vilka flyktiga organiska ämnen (VOC) utsöndras. Dessa ämnen 

medför hälsorisker som bland andra huvudvärk, trötthet, luftvägssymtom och irriterade ögon 

(Socialstyrelsen 2006). Fuktkonvektion som leder till kondens kan alltså få långtgående 

följder för de boende. 

5.2.5 Fukt i material 

En sorptionskurva visar hur den relativa fuktigheten i ett material varierar med fuktinnehållet. 

Ur kurvan kan alltså utläsas hur den relativa fuktigheten ökar när fuktinnehållet i materialet 

ökar. Sambandet mellan fukthalt (w) och fuktkvot (u) anges i ekvation 5:3. 











3m

kg
ρuw      [5:3] 

u = fuktkvot    

ρ = densitet material 







3m

kg
 

Den undre kurvan, adsorptionskurvan, anger hur 

den relativa fuktigheten varierar då ett material 

fuktas upp. Den övre kurvan, desorptionskurvan, 

anger förändringen i relativ fuktighet då ett material 

torkar. Lutningen på kurvorna anger materialets 

fuktkapacitet. En brant lutning, som till höger i 

diagram 4, innebär att materialet har en hög 

fuktkapacitet. Det kan alltså ta upp eller avge 

mycket fukt utan större påverkan på den relativa 

fuktigheten. Låg fuktkapacitet innebär, i motsats till 

hög, att materialet redan vid små mängder fukt ökar 

eller minskar sin relativa fuktighet flertalet procent. Diagram 4 – Sorptionskurva trä  

(Nevander & Elmarsson 2006, s. 481). 
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Målfuktkvoten vid inbyggnad av virke är 16 % enligt svensk standard för torkningskvalitet, 

där medelfuktkvoten kan variera mellan 13,5 och 18 % (SS-EN 14298 refererad på 

traguiden.se). En fuktkvot på 16 % i trä motsvarar en relativ fuktighet på ca 75 %. Som 

diagram 4 visar är adsorptionskurvan för trä vid 75 % relativ fuktighet relativt flack. Små 

mängder fukt kommer alltså höja träets relativa fuktighet över dess kritiska fukttillstånd. 

5.3 Roterande värmeväxlare 

En roterande värmeväxlare används i ventilationssystem för att spara energi. Värmen i 

frånluften tas tillvara i värmeväxlaren och används för att värma upp tilluften. Den roterande 

värmeväxlaren ger en hög verkningsgrad, cirka 80 % och karakteriseras av låga tryckfall 

(Svensk ventilation 2014). 

Frånluften och tilluften i en plattvärmeväxlare är åtskilda, ett så kallat rekuperativt system, 

medan luftflödena i en roterande värmeväxlare möts, ett så kallat regenerativt system. I 

roterande värmeväxlare finns därmed risk för att föroreningar och fukt återförs från frånluften 

till tilluften då luftflödena passerar samma lameller (Svensk ventilation 2014). 

 

Bild 7 – Roterande värmeväxlare (Jenny Björnsson). 

Kall uteluft kyler ner lamellerna i värmeväxlaren, dessa kyler sedan avluften. Om 

fukttillskottet i avluften är tillräckligt högt kommer luften att kondensera mot de avkylda 

lamellerna. Lamellerna roterar mellan av- och tilluftsflödena vilket gör att kondens från 

avluften tillförs tilluften. Fukttillskottet ökar därmed över tid, med högre ånghalt inne och 

större risk för fuktkonvektion som följd. Diagram 5 visar resultatet från en mätning i ett hus 

med roterande värmeväxlare. Av diagrammet framgår att ånghalten inne stiger vid en ökad 

fuktproduktion till följd av fuktåterföring. 
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Diagram 5 – Fuktåterföring i hus med roterande värmeväxlare vid användning av dusch (Kumlin 2015). 

I rapporten ”Fuktåterföring vid regenerativ värmeväxling” av Lars Jensen (2010) undersöks 

fuktöverföring vid regenerativ värmeväxling med en ren metallrotor. Fuktåterföringen har en 

stark koppling till fukttillskottet. ”Fuktåterföringen har ingen betydelse för en byggnad utan 

något fukttillskott, eftersom inne och uteluftens vatteninnehåll då är de samma” (Jensen 2010, 

s. 5). 

  

I Jensens rapport redovisas ett antal diagram där det högsta tillåtna fukttillskottet kan utläsas 

som en funktion av uteluftens temperatur och relativ fuktighet vid en viss frånluftstemperatur 

och temperaturveckningsgrad (Jensen 2010, s. 7). Diagram 6 visar att ett fukttillskott över 2 

g/m
3
 utgör en risk för fuktåterföring i roterande värmeväxlare vid en utetemperatur på 1,3 

grader Celsius och en relativ fuktighet på 90 %. 

 

 
 

Diagram 6 – Högsta fukttillskott utan kondens vid värmeväxling med Tf 20°C och verkningsgrad 80 % (Jensen 

2010, s. 8). 

Jensen kommer i rapporten fram till följande angående regenerativ värmeväxling (Jensen 

2010, s. 70): 

 Fuktåtergivning för fukttillskottet 1,2 g/m
3
 är noll. 

 Fuktåtergivning för fukttillskottet 2,4 g/m
3
 är påtaglig. 

 Fuktåtergivning för fukttillskottet 3,6 g/m
3
 är kritisk. 

5.4 Tätskikt 

En byggnads tätskikt, även kallad ångspärr, ska placeras på klimatskalets varma sida. Byggs 

klimatskalet med en indragen ångspärr skapas ett installationsutrymme och risk för otätheter i 

ångspärren i samband med håltagning kan därmed undvikas. 
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Bild 8 – Icke indragen ångspärr och indragen ångspärr (Mette Hammarberg). 

Vid installering av skorsten går det dock inte att undvika håltagning i ångspärr av den orsaken 

att skorstenen måste dras genom taket. Vid genomföringar rekommenderar Wahlgren (2010, 

s. 37-38) att de främst ska tätas med stos. För tätning med stos kring en skorsten av modell 

NVI2000 Combi krävs att materialet närmast skorstenen klarar temperaturer på upp till 80 

grader Celsius. Arbetstemperatur för en stos av EPDM-gummi är -40/ +120 grader Celsius 

och materialet är elastiskt, varvid det är ett lämpligt material för ändamålet (Trelleborg 2014). 

 
Bild 9 – Stos kring rör som tätning av genomföring (Isover ”Produktblad stos”). 

För tätning av skarvar rekommenderas följande (Wahlgren 2010, s.21):  

 Skarven kläms mellan två fasta material, exempelvis två reglar, med en överlappning 

om minst 200 mm, se bild 10. 

 
Bild 10 - Skarv kläms mellan två fasta material (Mette Hammarberg). 

 Skarv tejpas över ett fast material med en överlappning om minst 100 mm, se bild 11. 

 

 
Bild 11 - Skarv tejpas över ett fast material (Mette Hammarberg). 
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 Skarv tejpas med dubbelhäftande butylband mot fast material med en överlappning 

om minst 100 mm, se bild 12. 

 
Bild 12 - Skarv tejpas med dubbelhäftande butylband mot fast material (Mette Hammarberg). 

Till skillnad från Wahlgren angav leverantörer på Nordbygg inte någon minimistorlek på 

överlappning (Personlig intervju, Nordbygg 4 april 2016). De menade att en tejp med en 

bredd från 50 mm och god vidhäftningsförmåga räcker för fullgod tätning av ångspärr. Även 

arkitekt Hans Eek på Passivhuscentrum (personlig intervju, telefon, 4 april 2016) menar att 

det inte spelar någon roll hur mycket tätningsmaterial överlappar varandra, så länge skarvarna 

blir täta genom tejpning. Valet av tejp kan dock påverka lufttätheten. 

Tejp är uppbyggd av ett ryggmaterial och ett häftämne. Ryggmaterialet ger tejpen dess 

draghållfasthet, rivstyrka, formbarhet och lufttäthet. Ryggmaterialet kan tillverkas av 

aluminium, papper, polyeten, PVC eller bomull medan häftämnet vanligen består av natur- 

eller syntetgummi, akrylat eller silikon (3M 2014, s. 157). Om material som tejpats rör sig kan 

tejpen rivas sönder och otätheter uppstå. För ökad rivstyrka kan ryggmaterialet trådarmeras, 

vilket är rekommendationen för lufttätningstejper. 

En ångspärr utgörs ofta av plaster, såsom PE-folie, vilka har en låg ytenergi < 37 mJ/m
2
 (3M, 

s. 37). Låg ytenergi medför att lim och tejp har svårt att fästa på materialet, tejp som används 

vid tätning av genomföringar bör därför ha en god vidhäftningsförmåga. 

Vidhäftningsförmågan anger hur stor dragkraft tejpen håller för per breddenhet och mäts då 

tejpen dras bort från underlaget med en vinkel på 90 grader. 

Lufttäthetskraven för tejp är desamma som kraven för det material den är avsedd att täta. En 

lufttätningstejp ska alltså uppnå minst samma lufttäthet som ångspärrar, vilken enligt Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut är 
6105,1  s/m (Personlig kommunikation Håkan Thiman, e-mail 

10 maj). 

Tejp bör appliceras vid minst 15°C, häftämnets fästförmåga ökar dock med stigande 

temperatur. För att tejp ska fästa mot ångspärr och EPDM-duk måste ytorna vara rena, torra 

och fria från lösa partiklar, samt måste ett kontakttryck tillföras. (3M 2014, s. 38, 126). Är 

ångspärr eller EPDM-duk smutsiga kan de torkas med en lätt fuktad trasa alternativt rengöras 

med en blandning av isopropanol och vatten (Personlig intervju, Joakim Jeremejeff 3M).  

 5.4.1 Beständighet hos tätskikt 

Både plastfolie och skarvmaterial, såsom tejp, åldras med tiden vilket kan innebära att deras 

lufttäthet försämras. Åldringen beror av olika faktorer såsom värme, fukt eller mekanisk 

påverkan. Materialen kan även påverka varandra, bland annat genom vandring av mjukmedel. 

(Ylmén, Hansén och Romild 2012, s. 7) 
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I studien ”Beständighet hos lufttäthetslösningar” har en utvärdering gjorts om hur 

täthetsmaterial i byggnaders klimatskal påverkas under längre tid. Bland annat testades en tejp 

bestående av PE-folie och akrylbaserat lim och en EPDM-duk med akryltejp, s.k. gummistos. 

Följande slutsatser kan dras av rapporten: 

 Det är möjligt att bibehålla lufttätheten i byggnader med plastfolie som tätskikt. 

Provning i verkliga hus visar att lösningen är beständig i minst 20 år. 

 Vid om- och tillbyggnad finns stor risk att lufttätheten försämras. 

Inga generella slutsatser om produkterna kan dock göras eftersom underlaget varit litet i 

laboratorietesterna. Om tejperna och EPDM-gummi kan ändå nämnas: 

 Tejpen klarar beständighetstesterna för mindre fristående bitar men blir otäta i en 

helhetslösning som i provrummet i studien. 

 Akryltejpen på gummistosen är inte beständig i varken provrummet eller i de 

fristående produktproverna. EPDM-gummit är dock beständigt. 
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6 Genomförande 

Resultaten av genomförandet redovisas under kapitel 7. 

6.1 Monteringsanvisningar 

En punktlista upprättades med anvisningar om hur genomföringen i tak för NVI2000 Combi 

bör tätas för att uppnå lufttäthet. Detaljerade bilder ritades i AutoCAD som ett komplement 

till anvisningarna. En teknisk specifikation kompletterar anvisningarna där exempelvis storlek 

på EDPM-duken specificeras. Ambitionen var också att rekommendera tejp med en viss 

vidhäftningsförmåga lämplig för ändamålet, därför kontaktades Sveriges tekniska 

forskningsinstitut.  

6.1.1 Praktisk tillämpning av monteringsanvisningar 

En modell bestående av ångspärr, yttre mantel till NVI2000 Combi, EPDM-duk och reglar 

med c/c 600 mm byggdes upp för att testa genomförbarheten i monteringsanvisningarna. 

Därefter tejpades genomföringen mot mjuk respektive hårt underlag och resultatet fotades. 

EPDM-duken måste överlappa ångspärren samtidigt som det ska finnas plats att tejpa mellan 

reglarna. Genomföringen ska täckas av duken även i ett sluttande tak, varpå storlek på 

EPDM-duken väljs till 450x600 mm.  

  
Bild 13 – Praktisk tillämpning  

(Foto: Jenny Björnsson). 
Bild 14 – Praktisk tillämpning  

(Foto: Mette Hammarberg). 

Tre olika tejper testades med avseende på vidhäftningsförmåga mot både ångspärr av PE-folie 

och EPDM-duk. Alla tejper var avsedda för tätning av ångspärr och genomföringar samt var 

trådarmerade. Elasticiteten på tejperna varierade något men var i regel liten. En mycket 

elastisk tejp förlorar sin häftförmåga då den töjs ut, vilket i detta fall bör undvikas.  Tejpernas 

vidhäftningsförmåga varierade mellan 6,6 N/cm och 12 N/cm. Utrustning för att mäta 

vidhäftningsförmågan fanns inte att tillgå varpå en uppskattning av skillnaden mellan tejperna 

gjordes. 

6.2 Den extra yttre manteln ovan tak 

Målet med att montera en extra yttre mantel var att höja temperaturen i skorstenens övre delar 

och därmed minska kondensrisken i skorstenen.  

Luft kan flöda fritt i tilluftskanalen varvid den kan ses som en ventilerad luftspalt. Vid 

beräkning av värmemotstånd bidrar inte material utanför en ventilerad luftspalt till att höja 

värmemotståndet. Luftspalten som den extra yttre manteln skapar bidrar således i teorin inte 

till att höja temperaturen i skorstenen. 
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6.3 Generella förutsättningar vid beräkningar 

 Utetemperatursmedel i januari där objektet är belägna är 1,3°C (YR, 2016). 

 Genomsnittlig relativ fuktighet i januari i Skandinavien är 85-95 % och antags därför 

till 90 % (SMHI, 2015). 

 Innetemperaturen varierar mellan 18-22°C på vintern (Warfvinge och Dahlblom 2010, 

s. 1.4) och antags därför till 20°C. 

 Resultat visas för beräkningar med fukttillskott på 1, 2, 2.6, 3 och 6 g/m
3
. I 

exempelberäkningar används fukttillskott 2,6 g/m
3
. 6 g/m

3
 är ett extremfall för att 

illustrera effekterna av ett fukttillskott högre än Folkhälsomyndighetens 

rekommendation. 

 Invändigt övertryck beräknas för ett tvåvåningshus med 5 meters höjd. 

 Tabell över mättnadsånghalt används ur Fukthandbok – Teori och Praktik (Nevander 

& Elmarsson 2006). 

6.4 Temperaturvariation över klimatskalet och daggpunktstemperatur 

Nedan visas ett exempel på temperaturvariationen över ett isolerat tak liknande taken i 

objekten. Vidare anges daggpunktstemperaturer för olika fukttillskott. Förutsättningar vid 

beräkning: 

 Största temperaturfallet sker över värmeisoleringen, därför görs beräkningen endast 

över isolerskiktet. 

 Isolerskiktet (t) antags till 500 mm i linje med dagens välisolerade hus. 
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3
 enligt tabell över mättnadsånghalt 
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  mmdagginne TTyx       [6:4] 

  mm3702,62027 x     [6:4] 

Kondens bildas om temperaturen understiger 6,2 °C, vilket sker 370 mm från insida 

takbjälklag. 

 

Bild 15 - Temperaturvariation över tak med 500 mm isolering (Jenny Björnsson). 

Temperaturen i skorstenens rök- och tilluftskanal antas ha samma temperaturvariation som 

isolerskiktet över klimatskalet. Skorstenen och luften i rök- och tilluftskanalen ovan tak antas 

ha samma temperatur som uteluften. Olika fukttillskott ger olika daggpunktstemperatur för 

inneluften. 

Daggpunkttemperatur vid fukttillskott 2,6 g/m
3
 har beräknats ovan. 

Daggpunkttemperatur vid fukttillskott 0,5 g/m
3
: 

3m

g
3,55,08,4 innev     [6:2] 

C3,1, innedaggT för ånghalten 5,3 g/m
3
 enligt tabell över mättnadsånghalt 

Daggpunkttemperatur vid fukttillskott 1 g/m
3
: 

3m

g
8,518,4 innev      [6:2] 

C6,2, innedaggT för ånghalten 5,8 g/m
3
 enligt tabell över mättnadsånghalt 

Daggpunkttemperatur vid fukttillskott 2 g/m
3
: 

3m

g
8,628,4 innev      [6:2] 

C0,5, innedaggT för ånghalten 6,8 g/m
3
 enligt tabell över mättnadsånghalt 
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Daggpunkttemperatur vid fukttillskott 3 g/m
3
: 

3m

g
8,738,4 innev      [6:2] 

C0,7, innedaggT för ånghalten 7,8 g/m
3
 enligt tabell över mättnadsånghalt 

Daggpunkttemperatur vid fukttillskott 6 g/m
3
: 

3m

g
8,1068,4 innev      [6:2] 

C6,12, innedaggT för ånghalten 10,8 g/m
3
 enligt tabell över mättnadsånghalt 

6.5 Roterande värmeväxlare 

Nedan beräknas hur fukttillskottet påverkar fuktåterföringen i en roterande värmeväxlare. 

Förutsättningar vid beräkning: 

 Temperaturverkningsgrad ( temp ) antags till 80 %. 

6.5.1 Kondensrisk och fuktåterföring i roterande värmeväxlare 

 





utefrånluft

utetilluft

temp
TT

TT
      [6:5] 

   C utefrånlufttemputetilluft TTTT     [6:6]

     

  C163,12080,03,1 tilluftT     [6:6] 

 
Bild 16 - Roterande värmeväxlare (Jenny Björnsson). 

3,
m

g
8,6C0,5  avluftsavluft vT enligt tabell över mättnadsånghalt 
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Ånghalten i frånluften är densamma som ånghalten i inneluften. Vid ett fukttillskott på 2 g/m
3
 

blir ånghalten i frånluften 6,8 g/m
3
 vilket motsvarar avluftens mättnadsånghalt. Vid högre 

fukttillskott kommer ånghalten i frånluften att överstiga mättnadsånghalten i avluften. 

Kondens kan således ske i värmeväxlaren om fukttillskottet överstiger 2 g/m
3
. 

Vid ett fukttillskott på 2,6 g/m
3
 blir ånghalten i frånluften 7,4 g/m

3
 och därmed kan 0,6 gram 

vatten för varje kubikmeter luft som passerar värmeväxlaren kondensera. 

6.5.2 Fuktverkningsgrad  

Beteckningar: 

 Fuktverkningsgrad, F  

 kondensmängd i värmeväxlare, s 

 fukttillskott efter fuktåterföring, efterFTv ,  









  33,1,

m

g
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Om fuktverkningsgraden beräknas kan dess påverkan på fukttillskottet räknas. 

  











3,
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     [6:10] 

Beräkningsexempel för ett initialt fukttillskott på 2,6 g/m
3
: 

3m

g
6,08,64,7 s      [6:7] 

4,56,08,4 tilluftv
3m

g
     [6:8] 

23,0
8,44,7

8,44,5





F      [6:9] 

  3,
m

g
4,3

23,01

6,2



efterFTv     [6:10] 

I och med att fukttillskottet ökar om kondens sker i värmeväxlare ökar även risken för 

fuktkonvektion vid otätheter. Teoretiskt finns ingen gräns för storleken på uttrycket i ekvation 

6:10 vilket innebär att fukttillskottet kan bli hur stort som helst. 
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6.6 Läckageflöden 

Nedan beräknas olika läckageflöden i hål och spalter genom ångspärren och dess inverkan på 

kondensmängder.   

6.6.1 Luftflöden och kondenserbar mängd vid konvektion 

Beteckningar: 

 övertryck vid tak vid jämnt fördelade otätheter, p  

 luftens densitet,   

 kondenserbar mängd per tidsenhet, G 

 luftflöde, R 

 skillnad i ånghalt inne och mättnadsånghalten ute, maxv  

 fuktflöde vid diffusion, g 

 ånggenomgångsmotstånd, Zångspärr = 2000·10
3
 s/m. 

 

Beräkning av kondenserbar mängd: 
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 2mlbAspalt       [6:15] 
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Csinne vvv      [6:16] 

 

Beräkningsexempel för fukttillskott 2,6 g/m
3
 och cirkulärt hål med en diameter på 10 mm: 
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2

m108
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hålcirkulärtA     [6:14] 
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3max
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g
1,23,54,7 v      [6:16] 
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s

g
1021,2109 45  G     [6:11] 

h

g
7,03600102 4  G      

dygn

g
17247,0 G      

vecka

g
1200,717 G   

 

Fukttransport vid konvektion beräknas på samma vid som kondenserbar mängd per tidsenhet, 

med skillnaden att luftflödet multipliceras med ånghalten inne. Fukttransport vid konvektion 

motsvarar teoretiskt sett diffusion över en viss area ångspärr, se beräkningar nedan. 

s

g
1074,7109 45  ortfukttranspG     [6:11] 

 2m
g

G
A

ortfukttransp

ångspärr      [6:17] 
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ångspärrA     [6:17] 

 

Konvektionen genom ett hål med diameter 10 mm och ett fukttillskott på 2,6 g/m
3
 motsvarar 

diffusion över en area ångspärr på 540 m
2
. Arean på 540 m

2
 är 6,7 miljoner större än hålet för 

konvektion. Små otätheter i ångspärren kan alltså leda till fuktskador till följd av konvektion 

medan otätheterna inte påverkar diffusionens storlek. 

6.6.1.1 Fukt i trämaterial 

Beräkningar nedan visar hur lång tid det tar för 1 m
2
 råspont att bli helt mättad med fukt, 

alltså nå relativ fuktighet 100 %, vid olika kondensmängder till följd av fuktkonvektion. 

Uppbyggnaden av ett varmt tak, det vill säga ett värmeisolerat tak, visas i bild 15. 

Beräkningar görs för värsta tänkbara förhållanden, vilket innebär ett tak utan luftspalt och 

med en helt tät takpapp. Kondenserad fukt kan alltså inte ventileras bort utan tas upp av 

materialen i taket.  Den fuktiga luften som kommer in i taket kondenserar i takets yttre delar. 

Råspont, som är det yttersta trämaterialet i taket, antas ta upp all kondenserad mängd fukt.   
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Bild 17 – Kondensbildning i varmt tak utan luftspalt (Mette Hammarberg). 

 

Beteckningar och förutsättningar vid beräkning: 

 inbyggnadsfuktkvot råspont, u = 16 % 

 en fuktkvot på 28 % motsvarar fibermättnad i trä (RF 100 %) 

 fukthalt vid 100 % RF, maxw  

 ρfuru= 510 kg/m
3
 

 tjocklek råspont, d = 22 mm 

 area råspont som tar upp fukt, A antags till 1m
2
 

 kondenserbar mängd per tidsenhet, G 

 g1=fukt som tillförs råspont 

 g2=fukt som avges råspont, antags till noll. 
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Beräkningsexempel för ett fukttillskott på 2,6 g/m
3
 och ett cirkulärt hål med diametern 10 

mm: 

3m

kg
8251016,0 inbyggnadw     [5:3] 

3max
m

kg
15051028,0 w      [5:3] 
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3m

kg
6882150 w      [6:19] 
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7 Resultat  

7.1 Monteringsanvisningar 

Nedanstående anvisningar är baserade på litteraturstudier, företagsbesöket, besöket på 

Nordbygg samt testet av praktisk genomförbarhet. 

7.1.1 Materialrekommendationer 

 

Material EPDM-duk Tejp  

Egenskaper Elastisk och åldersbeständig Lufttät 

Begränsad elasticitet 

Trådarmerad 

God vidhäftningsförmåga 

Dimensioner 450x600 mm med ett 

centrerat hål med diameter 

150 mm 

1 mm tjock 

50-60 mm bred 

Temperatur Arbetstemperatur  

-40/ +120 °C 

Monteringstemperatur 

≥ 15 °C för bästa 

vidhäftning 

 

7.1.2 Förutsättningar och anvisningar 

Rekommendationerna på materialdimensioner samt montering utgår från takstolar med ett 

c/c-avstånd på minst 600 mm som är ett vanligt förekommande mått för centrumavstånd på 

takstolar. Skorstenen bör centreras mellan takstolarna och monteringen ske utifrån, för att 

åverkan på innertaket ska bli så liten som möjligt. Skulle takstolarna vara placerade tätare än 

c/c 600 mm rekommenderas tätning med EPDM-duk inifrån för att undvika veckning av 

duken och för att säkerställa lufttätheten runt skorstenen. Tätning inifrån följer samma 

tillvägagångssätt som nedan, men förutsätter att innertaket frilagts med en yta om på minst 

600x600 mm för lättare montering. 

1. Trä EPDM-duken över den del av skorstenen som kommer sticka upp ur hålet i 

takbjälklaget. Hålet i duken är 150 mm i diameter, skorstenen har en diameter på 260 

mm. EDPM-duken är elastisk och ska träs på skorstenen så den smiter om 

skorstensröret. 
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2. Placera skorstensdelen med duk i hålet i takbjälklaget och montera skorstensdelen på 

resterande skorsten som monterats på kaminen. 

 
3. Se till att den befintliga ångspärren är torr, ren och slät. Är ångspärren smutsig, rengör 

då med en lätt fuktad trasa och torka torrt innan tejpningen börjar. Monteras 

tätningstejpen på en smutsig och/eller våt yta finns inga garantier för att tejpen sluter 

tätt. 

4. För ner EPDM-duken längs skorstenen så den ligger dikt an husets befintliga ångspärr. 

 
5. Klipp till fyra tejpremsor om cirka 500 mm. 

6. Tejpa en kant av EPDM-duken åt gången. Tejpen ska fästa ett par centimeter utanför 

dukens hörn samt centreras över övergången mellan duk och ångspärr. Se till att tejpen 

är slät när den fästs.  
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7. Fortsätt med nästa tejpremsa och tejpa denna längs nästa kant på EPDM-duken. Även 

här ska tejpen fästas ett par centimeter utanför dukens hörn och centreras över skarven 

mellan duk och ångspärr. Denna tejpbit kommer alltså överlappa den första tejpbiten i 

ena änden. 

 
8. Tejpa likadant över EPDM-dukens resterande två kanter. Kontrollera att det inte 

förekommer några veck i tejpen.  

 
 

9. Uppstår veck ska ytterligare tejp fästas över den befintliga tejpen, så att tejpskarvarna 

och därmed eventuella otätheter vid veck, täcks. 
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10. Fäst en ny tejpbit så att den täcker skarven mellan befintlig tejp och EPDM-duk.  

 

 

 

11. Fäst ytterligare en tejpbit, något förskjuten, så att den täcker både skarven mellan 

befintlig tejp och ångspärr samt skarven mellan de två tejpbitarna. Var noggrann så att 

inga nya veck bildas i tejpen. 
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7.2 Daggpunktstemperatur inneluft 

Tabell 7:1 – daggpunktstemperatur i inneluften vid olika fukttillskott, under tidigare angivna förutsättningar. 

Fukttillskott 

[g/m
3
] 

Ånghalt ute 

[g/m
3
] 

Ånghalt inne 

[g/m
3
] 

Daggpunktstemperatur 

inneluft [°C] 

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

1 4,8 5,8 2,6 

2 4,8 6,8 5,0 

2,6 4,8 7,4 6,2 

3 4,8 7,8 7,0 

6 4,8 10,8 12,2 

Den maximala mängd fukt som kan kondensera i skorstenen är lika med fukttillskottet. Ju 

större fukttillskottet är desto mer fukt kan kondensera. När utetemperaturen är 1,3 grader 

Celsius och den relativa fuktigheten är 90 % sker kondens om fukttillskottet överstiger 0,5 

g/m
3
.  

7.3 Fuktåterföring i roterande värmeväxlare 

Tabell 7:2 – daggpunktstemperatur i frånluften vid olika fukttillskott och redogörelse för kondensrisk i roterande 

värmeväxlare, under tidigare angivna förutsättningar. 

Fukt- 

tillskott 

[g/m
3
] 

Ånghalt 

frånluft 

[g/m
3
] 

Daggpunkts-

temperatur  

frånluft [°C] 

Temp. 

avluft 

[°C] 

Risk för 

kondens i 

värmeväxlaren 

Fukt- 

verkningsgrad 

[-] 

Fukttillskott 

tilluft efter 

fuktåterföring 

[g/m
3
] 

1 5,8 2,6 5,0 NEJ 0 1 

2 6,8 5,0 5,0 GRÄNSFALL 0 2 

2,6 7,4 6,2 5,0 JA 0,23 3,4 

3 7,8 7,0 5,0 JA 0,33 4,5 

6 10,8 12,2 5,0 JA 0,67 18 

Fukttillskottets storlek är en avgörande faktorn för hur mycket fukt som återförs till 

byggnaden via roterande värmeväxlare. Vid rådande antaganden sker fuktåterföring om 

fukttillskottet överstiger 2 g/m
3
. 

7.4 Kondensmängd vid fuktkonvektion  
Tabell 7:3 – kondenserbar fuktmängd vid fuktkonvektion genom cirkulära hål, under tidigare angivna 

förutsättningar. 

Diameter 

[mm] 

Kondensmängd, G [g/vecka]  

Fukttillskott 

[1g/m
3
] 

Fukttillskott 

[2g/m
3
] 

Fukttillskott 

[2,6g/m
3
] 

Fukttillskott  

[3 g/m
3
] 

Fukttillskott  

[6 g/m
3
] 

1 3∙ 10−1 9∙ 10−1 1 1 3 

5 7 20 30 40 80 

10 30 90  120 140 310 
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Tabell 7:4 – tidsåtgång för att mätta en kvadratmeter råspont vid fuktkonvektion genom cirkulära hål, under tidigare 

angivna förutsättningar. 

Diameter 

[mm] 

Tid för att fukta upp råsponten till RF 100 % [månader] 

Fukttillskott 

[1g/m
3
] 

Fukttillskott  

[2g/m
3
] 

Fukttillskott 

[2,6g/m
3
] 

Fukttillskott 

[3g/m
3
] 

Fukttillskott 

[6 g/m
3
] 

1 1200 420 290 250 120 

5 50 17 12 10 5 

10 12 4 3 2,5 1 

Tabell 7:5 – kondenserbar fuktmängd vid fuktkonvektion genom spalter, under tidigare angivna förutsättningar. 

Area 

[mm
2
] 

Kondensmängd, G [g/vecka] 

Fukttillskott 

[1g/m
3
] 

Fukttillskott 

[2g/m
3
] 

Fukttillskott 

[2,6g/m
3
] 

Fukttillskott  

[3 g/m
3
] 

Fukttillskott  

[6 g/m
3
] 

200 70 220 300 360 790 

400 140 430 600 720 1600 

2000 720 2200 3000 3600 7900 

En helt otätad genomföring skulle innebära en öppen spalt runt skorstenen med 50 mm:s 

bredd. Genom denna otäthet skulle i teorin 73,4 liter vatten kondensera i takkonstruktionen 

under en veckas tid, vid ett fukttillskott 2,6 g/m
3
. 
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8 Diskussion och slutsats 

Installation av stålskorstenen NVI2000 Combi medför håltagning i en byggnads befintliga 

ångspärr. Kumlins utredning av objekten tyder på att genomföringen för NVI2000 Combi 

under tidigare installationer inte tätats tillfredställande, med fuktkonvektion och fuktskador 

som följd. Otätheterna berodde dels på att EPDM-duken som användes var för stor och dels 

på att opassande tätningsmaterial användes. Bredden, 450 mm, på EPDM-duken i 

monteringsanvisningarna är vald utifrån vanligt förekommande c/c-avstånd på takstolar. 

Tanken är att EPDM-duken ska rymmas mellan takstolarna utan att veckas och att det ska 

finnas plats att tejpa dess kanter. Längden är vald till 600 mm, vilket gör att EPDM-duken 

täcker genomföringen i tak vid taklutningar upp till 45 grader. Vid tätning av genomföring i 

tak med större lutning än 45 grader bör längden ökas ytterligare. Vid tätning av skarv i 

ångspärr är den främsta rekommendationen att klämma skarven mellan två reglar alternativt 

att tejpa skarven mot ett fast underlag. Tejpas EPDM-duken mot ångspärr inifrån kan 

storleken på duken ökas till dimensioner som passar centrumavståndet på takstolarna, så att 

skarvarna kan tejpas mot fast underlag. Är inte ångspärren indragen kommer skarvarna även 

bli klämda mellan invändig gipsskiva och takstolarna. Vid genomföring i en befintlig byggnad 

medför dock tätning inifrån att innertaket delvis måste plockas bort för att montören ska 

komma åt. Efter diskussion med handledare Camilla Fredin bedömdes, trots flertalet fördelar, 

att tätning inifrån inte är genomförbart då detta exempelvis skulle förlänga monteringstiden. 

Monteringsanvisningarna visar således tejpning mot ångspärr utifrån. 

Det invändiga övertrycket medför att luft pressas mot ångspärren vilket i teorin kan leda till 

att tejp som applicerats utifrån trycks bort från ångspärren och orsakar luftläckage. De 

tillfrågade tejpleverantörerna på Nordbygg såg dock inte någon större risk för luftläckage vid 

tejpning utifrån kontra inifrån. Det viktiga för att undvika luftläckage är att applicera tejpen 

utan att veck bildas. Några av de besökta tejpleverantörerna under Nordbygg var kritiska till 

EPDM-dukens beständighet och föreslog att skarven mellan skorsten och EPDM-duk skulle 

tejpas. Som Ylmén, Hansén, och Romild (2012) konstaterat behåller EPDM-gummi sin 

elasticitet över tid, vilket indikerar att tejpning av skarven mellan EPDM-duk och skorsten 

inte förbättrar lufttätheten. Tejpning av skarven skulle även innebära ett extra moment för 

montörerna vilket ytterligare förlänger monteringstiden. Momentet har därför exkluderats från 

monteringsanvisningarna.  

Oberoende om genomföringen tätas kvarstår problemet med kondens i rök- och 

tilluftskanalen.  Kondens kan undvikas om fukttillskottet, enligt beräkningar, hålls under 0,5 

g/m
3
 alternativt om inneluften hindras från att nå skorstenen.   Eftersom skarvarna i 

skorstenen och anslutningskanalen anses täta antags luft som kondenserar i skorstenen främst 

komma in via kaminen. NVI tillverkar inte kaminer, utan skorstenar, varvid kaminernas täthet 

är svår att påverka. Finns otätheter i kaminen kan kondens uppstå i skorstenens rök- och 

tilluftskanal. Eldas det i kaminen regelbundet kommer kondensen att avdunsta innan stora 

mängder uppnås. Används däremot kaminen endast sparsamt vintertid, är risken att vatten 

ansamlas i botten av kaminen och längst ner i tilluftskanalen. Vidare visar resonemang att den 

extra yttre manteln som monterats kring skorstenen ovan tak inte minskar kondensrisken i 
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skorstenen och den innebär även ett extra moment i produktionen och vid installationen av 

NVI2000 Combi.  

Resultatet av detta arbete visar att hål i en ångspärr inte påverkar diffusionen, medan 

fuktkonvektionen däremot kan bli stor redan vid små hål. Beräkningarna av kondensmängder 

har skett med en värdesiffra, noggrannheten i beräkningarna kan därmed diskuteras eftersom 

avrundningarna emellanåt blivit stora. Enligt beräkningarna kan ett cirkulärt hål med diameter 

10 mm genom fuktkonvektion medföra att 120 gram vatten kondenserar i takkonstruktionen 

varje vecka vid ett fukttillskott på 2,6 g/m
3
. Om en kvadratmeter av råsponten i taket suger 

upp all kondens skulle den vara mättad efter tre månader. I vattenmättat trä påbörjas 

mikrobiell tillväxt vid cirka 1 grad Celsius efter fyra veckor. Över en vinter kan alltså ett litet 

hål i ångspärren leda till mögel i takkonstruktionen även vid fukttillskott under 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Risken för fuktskador till följd av konvektion 

beror dock även av takets konstruktion. Ett så kallat parallelltak har en luftspalt ovan 

isoleringen, genom vilken kondenserad fukt kan vädras ut. Ett ventilerat tak kan således 

minska risken för mikrobiell tillväxt i takkonstruktionen. 

Som Jensen (2010) även visat indikerar beräkningarna i denna rapport att ett fukttillskott strax 

över 2 g/m
3
 medför kondens i roterande värmeväxlare med fuktåterföring till tilluften som 

följd. Fuktåterföringen bidrar till att höja ånghalten i inneluften över tid och därmed öka 

kondensrisken. Enligt mätningar i objekten låg medelfukttillskottet under vintermånaderna på 

2,6 g/m
3
, vilket medför fuktåterföring i roterande värmeväxlare. Fuktåterföringen leder till att 

fukttillskottet ökas till 3,4 g/m
3
 om initialfukttillskottet är 2,6 g/m

3
, vilket överskrider 

Folkhälsomyndighetens gränsvärde
 
för fukttillskott under längre tid vintertid. Beräkningarna 

indikerar att Folkhälsomyndighetens gränsvärde är för högt vid användning av roterande 

värmeväxlare. Det högre fukttillskottet är direkt kopplat till problematiken vid otätheter kring 

genomföringen i tak och kondensutfällningen i skorstenen. Sammanfattat kan roterande 

värmeväxlare ses som en bidragande faktor till höga fukttillskott inne vintertid. Om värme i 

frånluften önskas ta tillvara utan risk för fuktåterföring bör en rekuperativ värmeväxlare 

användas, fukttillskottets storlek påverkas då endast av brukarbeteende och ventilationsgrad. 

För att undvika fuktkonvektion vid installation av NVI2000 Combi i ett lufttätt hus med högt 

värmemotstånd är det av största vikt att otätheter runt skorstenen undviks. De detaljerade 

monteringsanvisningarna kan bidra till att genomföringen för NVI2000 Combi tätas 

tillfredställande. En nödvändig fråga är huruvida genomföringen blir tät endast genom att 

monteringsanvisningarna följs, då den mänskliga faktorn inte går att bortse ifrån. En viss risk 

för otätheter kommer därmed alltid att finnas. Med det sagt är bör fukttillskottet vara så lågt 

som möjligt för att minska kondensrisken. Om det dessutom finns en roterande värmeväxlare 

installerad kan fuktåterföring ske och fukttillskottet höjas ytterligare. Problematiken kring 

fukttillskott är därmed komplex med många faktorer som påverkar dess storlek. 

Beräkningarna i rapporten indikerar sammanfattningsvis att Folkhälsomyndighetens 

gränsvärde för fukttillskott är för högt om roterande värmeväxlare används.  

Summerat kan följande slutsatser dras vid antagna förhållanden: 
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 En helt otätad genomföring för NVI2000 Combi kan leda till stora kondensmängder 

på kort tid. Att uppnå lufttäthet i befintlig ångspärr efter genomföring är av största vikt 

för att undvika kondensproblem i klimatskalet för byggnader med höga 

värmemotstånd. 

 Fuktåterföring sker i roterande värmeväxlare redan vid fukttillskott under 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Roterande värmeväxlare kan höja 

fukttillskottet genom fuktåterföring och därmed öka ånghalten inne med höjd 

kondensrisk som följd. Lufttäthet är således ännu viktigare om en roterande 

värmeväxlare finns installerad. 

 Kondensmängden i skorstenen är direkt kopplad till fukttillskottets storlek och 

kaminens täthet. 
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9 Rekommendationer och fortsatta studier 

NVI:s befintliga monteringsanvisningar bör kompletteras med monteringsanvisningarna i 

denna rapport. En informationstext där vikten av lufttäthet framgår bör även läggas till. Den 

yttre extra manteln ovanför taket gör ingen märkbar skillnad på temperaturen i skorstenen. 

Manteln minskar därmed inte kondensrisken i skorsten och kan uteslutas från monteringen. 

 

Som exempel på fortsatt studie skulle en modell av ett välisolerat tak kunna byggas upp och 

provtryckas för att praktiskt testa tätheten i monteringsförslaget. Möjligtvis kan detta leda 

fram till någon form av standardisering för denna typ av genomföring. 

Skarvarna i skorstenen och anslutningskanalen mellan kamin och skorsten är tätade med 

gummilister och drevgarn. Försämras materialens egenskaper över tid kan detta påverka 

tätheten. Att vidare undersöka livslängd på drevgarn och andra tätningsmaterial kan vara av 

intresse för att hitta optimala material för ändamålet. 

Installering av ett spjäll långt ner i skorstenen skulle kunna hindra att luft rör sig upp i 

skorstenen genom termisk drivkraft. Det finns dock en risk med spjäll eftersom tilluften inte 

få strypas vid förbränning. Hur ett spjäll kan användas i skorsten utan att påverka 

förbränningen i kamin negativt kan ytterligare vara ett område för vidare studier. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kondensmängd vid fuktkonvektion 

Cirkulära hål 

Tabell B:1 – Fukttillskott 1 g/m3  

Diameter 

[mm] 

Luftflöde,  /smR 3  Kondensmängd,  g/sG  Kondensmängd,  g/dygnG  

1 9·10
-7 

5·10
-7

 4·10
-2

 

5 2,3·10
-5

 1,2·10
-5

 1 

10 9,3·10
-5

 4,7·10
-5

 4 

Tabell B:2 – Fukttillskott 2 g/m3  

Diameter 

[mm] 

Luftflöde,  /smR 3  Kondensmängd,  g/sG  Kondensmängd,  g/dygnG  

1 9·10
-7

 1·10
-6

 1,2·10
-1

 

5 2,3·10
-5

 3,5·10
-5

 3 

10 9,3·10
-5

 1,4·10
-4

 12 

Tabell B:3 - Fukttillskott 2,6 g/m3 

Diameter 

[mm] 

Luftflöde,  /smR 3  Kondensmängd,  g/sG  Kondensmängd,  g/dygnG  

1 9·10
-7

 2·10
-6

 1,7·10
-1

 

5 2,3·10
-5

 4,9·10
-5

 4,2 

10 9,3·10
-5

 2·10
-4

 17 

Tabell B:4 – Fukttillskott 3 g/m3  

Diameter 

[mm] 

Luftflöde,  /smR 3  Kondensmängd,  g/sG  Kondensmängd,  g/dygnG  

1 9·10
-7

 2·10
-6

 2·10
-1

 

5 2,3·10
-5

 5,8·10
-5

 5 

10 9,3·10
-5

 2,3·10
-4

 20 

Tabell B:5 – Fukttillskott 6 g/m3  

Diameter 

[mm] 

Luftflöde,  /smR 3  Kondensmängd,  g/sG  Kondensmängd,  g/dygnG  

1 9·10
-7

 5,1·10
-6

 0,4 

5 2,3·10
-5

 1,3·10
-4

 11 

10 9,3·10
-5

 5,1·10
-4

 44 

 



 
 

 
 

Spalter 

Tabell B:6 – Fukttillskott 1 g/m3  

Area [mm
2
] Luftflöde,  /smR 3  Kondensmängd,  g/sG  Kondensmängd,  g/dygnG  

200 2,4·10
-4

 1,2·10
-4

 10 

400 4,8·10
-4

 2,4·10
-4

 21 

2000 2,4·10
-3

 1,2·10
-3

 100 

 

Tabell B:7 – Fukttillskott 2 g/m3  

Area [mm
2
] Luftflöde,  /smR 3  Kondensmängd,  g/sG  Kondensmängd,  g/dygnG  

200 2,4·10
-4

 3,6·10
-4

 31 

400 4,8·10
-4

 7,1·10
-4

 62 

2000 2,4·10
-3

 3,6·10
-3

 310 

Tabell B:8 – Fukttillskott 2,6 g/m3 

Area [mm
2
] Luftflöde,  /smR 3  Kondensmängd,  g/sG  Kondensmängd,  g/dygnG  

200 2,4·10
-4

 5·10
-4

 43 

400 4,8·10
-4

 1·10
-3

 86 

2000 2,4·10
-3

 5·10
-3

 430 

Tabell B:9 – Fukttillskott 3 g/m3  

Area [mm
2
] Luftflöde,  /smR 3  Kondensmängd,  g/sG  Kondensmängd,  g/dygnG  

200 2,4·10
-4

 5,9·10
-4

 51 

400 4,8·10
-4

 1,2·10
-3

 100 

2000 2,4·10
-3

 5,9·10
-3

 510 

Tabell B:10 – Fukttillskott 6 g/m3  

Area [mm
2
] Luftflöde,  /smR 3  Kondensmängd,  g/sG  Kondensmängd,  g/dygnG  

200 2,4·10
-4

 1,3·10
-3

 110 

400 4,8·10
-4

 2,6 ·10
-3

 230 

2000 2,4·10
-3

 1,3·10
-2

 1100 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 2 – Elektroniska källor (ej PDF:er) 

Sikander, E., 2015. Hämtad 2016-03-30 
Lufttäthet - Kan ett hus bli för tätt? 

Eva Sikander  

Vad är täthet?  

Med täta byggnader menas ofta lufttäta byggnader, men begreppet kan också avse 

diffusionstäthet, regntäthet mm. För att byggnaderna skall bli energieffektiva, beständiga och 

fuktsäkra med god innemiljö är det viktigt att man under byggprocessen planerar och 

producerar för dessa olika tätheter. Denna artikel berör dock fortsättningsvis lufttätheten då 

det många gånger är denna täthet som man ibland känner sig tveksam inför. Lufttätheten 

anger hur mycket luft som kan strömma genom konstruktioner, oftast klimatskalet.  

Bo i en plastpåse?  

Många känner igen frågan – är det verkligen bra att bo i en plastpåse? Man kan ju inte andas i 

en tät plastpåse. Våra byggnader kan dock inte jämföras med en plastpåse eftersom vi har, och 

måste ha, ett ventilationssystem som ser till att luften inomhus byts ut i tillräcklig mängd 

(detta regleras bland annat i BBR).  

Varför vill vi ha ett lufttätt klimatskal?  

Det finns flera motiv till att vi vill bygga hus med lufttäta klimatskal. Ett av de vanligaste 

argumenten till att bygga mycket lufttätt är att vi vill ha en låg energianvändning i våra 

byggnader. Lågenergihus och passivhus skulle inte klara den låga energianvändningen om 

man inte hade låga U-värden i klimatskalet och en mycket god lufttäthet. Se 

beräkningsresultat i tabell nedan.  

Tabell: Specifik energianvändning [kWh/(m2år)] vid olika placering av byggnader i 

vindutsatt respektive vindskyddat läge. Beräkningen har gjorts för hus med olika lufttäthet hos 

klimatskalet. Beräkningen är utförd för en byggnad med passivhusstandard - Um = 0,12 

W/(m2 K). Beräkningarna är utförda vid Tute,medel = 7 °C. Atemp = 130 m2, Aom = 350 

m2. 

  0,1 l/m2s 0,2 l/m2s 0,4 l/m2s 0,8 l/m2s 

Kraftig avskärmning 33 34 36 40 

Måttlig avskärmning 34 36 39 47 

Liten avskärmning 35 37 42 54 

  

Ett annat tungt argument för att bygga lufttätt är att man vill undvika fuktskador i 

klimatskalet. Om fuktig inneluft strömmar ut i klimatskalet genom otätheter kan luften 

kondensera och skapa fuktproblem i konstruktionen. För att detta skall ske krävs samtidigt att 

det råder ett invändigt övertryck inomhus.  

Dessutom är lufttätheten viktig för att få en god innemiljö med exempelvis bra termiskt 

klimat, bra luftkvalitet (lukt och partiklar från konstruktionen eller utifrån kan nå innemiljön 

via luftotätheter) och för att få en god ljudmiljö.  

Kan ett hus bli för lufttätt?  



 
 

 
 

Ett hus som produceras idag kan inte bli för lufttätt! Ju mer lufttätt ett hus är desto mer 

energieffektivt och fuktsäkert blir det. Självklart får inte fuktiga material byggas in i 

konstruktionen, men detta gäller oavsett om huset har god lufttäthet eller inte.  

När man däremot gör energieffektiviserande åtgärder i gamla hus måste man se upp när 

lufttätande åtgärder genomförs. Om luftväxlingen i en befintligt byggnad bygger på att det 

strömmar luft via fönsteranslutningar och springor så måste ventilationen inomhus tillgodoses 

på annat sätt innan dessa luftläckage tätas. I annat fall finns risk för att vi gör samma misstag 

som under energikrisen på 70-talet. Då Då utfördes lufttätande åtgärder samtidigt som man 

glömde bort ventilationssystemet. Det resulterade i dålig luftväxling inomhus. När det gäller 

nyproduktion så behöver man dock inte ha sådana betänkligheter eftersom man alltid planerar 

för ett väl fungerande ventilationssystem.  

Att läsa mer:  

Sandberg, Sikander, Wahlgren, Larsson;  Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen. Tekniska 

konsekvenser och lönsamhetskalkyler. SP Rapport 2007:23  

Sandberg, Sikander. Luftrörelser i och kring konstruktion, del 3. Lufttäthetsfrågorna i 

byggprocessen – Kunskapsinventering, laboratoriemätningar och simuleringar för att 

kartlägga behov av tekniska lösningar och utbildning. SP Rapport 2004:22  

Läs mer på SP >> 

 

SMHI, 2015 hämtad 2016-03-30 
Luftfuktighet 

Luftfuktighet, eller mängden vattenånga i atmosfären, har stor betydelse för väder och klimat 

och inte minst för upplevelsen av vädret. Luftfuktigheten varierar i landet och mellan olika 

årstider. Det finns olika mått för att ange luftfuktighet, exempelvis absolut eller relativ 

luftfuktighet. 

 

<img src="/polopoly_fs/1.34692.1398236846!/image/Dimma-

822614.jpg_gen/derivatives/Original_185px/Dimma-822614.jpg" alt="Dimma" 

class="orgWidth185" />  

Genom vattnets avdunstning från hav, sjöar, vegetation, mark, utandning mm tillförs 

vattenånga till atmosfären. 

 

Vatten förekommer i atmosfären i alla tre faser, i fast form som is eller snö, i flytande form 

som vatten och i gasform som vattenånga. 

 

När vattnet övergår från fast form till flytande form säger vi att isen/snön smälter. Övergång 

från flytande form till gasform kallas avdunstning. Is eller snö kan även övergå direkt från fast 

form till gasform vilket kallas sublimation. För att dessa övergångar ska ske behöver värme 

tillföras. 

 

http://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/PDF-filer/Rapporter/SP_Rapport_2007_23.pdf
http://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/PDF-filer/Rapporter/SP_Rapport_2004_22.pdf
http://www.sp.se/sv/index/research/airtightness/sidor/default.aspx


 
 

 
 

När övergången sker i motsatt riktning frigörs värme. När vattenångan övergår till 

vattendroppar så kondenserar vattnet, som när moln eller imma bildas. När vattnet övergår 

från vatten till is fryser vattnet. 

 

Vattenånga kan övergå direkt till fast form vilket kallas deposition. Det förekommer ibland att 

denna övergång kallas kondensation eller desublimering. Inom meteorologin kan denna 

övergång även benämnas sublimation, samma som vid den omvända övergången. 

 

Mängden vattenånga i den marknära luften varierar från nästan inget alls när det är som 

kallast i Sverige vintertid till i genomsnitt cirka 1 % av mängden luft under juli och augusti. 

 

Dimma och moln består av små vattendroppar men kan också bestå av iskristaller. Dropparna 

och kristallerna är så små att de håller sig svävande. 

Luftfuktighetens betydelse 

Alla påverkas vi av luftfuktigheten i vårt dagliga liv, kanske utan att vi tänker på det. När vi 

varit ute i kylan och kommer in får vi imma på glasögonen eftersom luften närmast de kalla 

glasögonen kyls och vattenångan kondenserar. När vi badat på sommaren vill vi torka oss för 

att inte frysa eftersom vattnet på kroppen vill avdunsta och värmen som krävs för 

avdunstningen tas från huden. Många husägare har problem med sina krypgrunder eftersom 

den relativt varmare uteluften kyls då den förs ner i grunden och den relativa fuktigheten 

stiger därmed, så att kondensation kan ske. 

 

Inom industrin kan för låg fuktighet innebära att material torkar ur och för hög luftfuktighet 

kan leda till mögel eller korrosion. Om luften är för torr kan elektroniska komponenter få 

problem med statisk elektricitet och är fuktigheten för hög kan det bli problem med kondens 

som ökar risken för överslag. Om livsmedel förvaras för torrt eller fuktigt kan det leda till 

torka eller mögel. 

 

Vid svackor utmed våra vägar kan det ofta bli problem vintertid med halka. I svackorna 

samlas den kallare och tyngre luften och här finns ofta ett vattendrag som avdunstning kan ske 

från så att luftfuktigheten är högre än i omgivningen. 

 

När vattenångan har kondenserat i atmosfären till vattendroppar kan dessa vid minusgrader 

orsaka problem. Isbildning på flyg, båtar och master är främst en följd av påfrysning av 

underkylda molndroppar. Flygplanen avisas på marken och man kan under färd värma planen 

vid behov. Båtar kan vara svårt nedisade och nedtyngda. Nära nedisade master och 

vindkraftverk kan det vara farligt att vistas då det börjar blåsa. Risk finns att isen lossnar och 

faller ned. 

Luftfuktighet och hälsa 

När den relativa luftfuktigheten är hög och vinden är svag upplevs luften som klibbig och 

kvalmig. Svett avdunstar inte, i kombination med höga temperaturer kan detta leda till 

värmeslag. 

 

Om det börjar blåsa transporteras den relativt sett fuktigare luften närmast kroppen bort och 

avdunstningen kan öka. När svetten avdunstar tas värme från kroppen och vinden upplevs 

som skönt svalkande. 

 

När det är kallt ute vintertid blir det ofta mycket torrt inomhus Orsaken är att den kalla 

utomhusluften värms upp när den förs inomhus vilket innebär att den relativa fuktigheten 



 
 

 
 

sjunker till ett minimum. Detta leder till problem med torr hud och torra luftrör. 

 

Om luftfuktigheten är låg kan människan klara av höga temperaturer så länge svettningen 

förmår kyla kroppen. Det finns dock en risk för uttorkning och därför är det viktigt att tillföra 

kroppen extra vätska. 

Olika mått på luftfuktighet 

Luftfuktigheten kan beskrivas med flera olika mått som: 

 

• absolut fuktighet (g vatten/m3) 

• relativ fuktighet (%) 

• daggpunkt (°C) 

• våt temperatur (°C) 

• specifik fuktighet (g vatten/kg fuktig luft) 

• blandningsförhållande (g vatten/kg torr luft) 

• ångtryck (hPa) 

• entalpi (kJ/kg torr luft) 

 

Nedan beskrivs den absoluta och den relativa fuktigheten i ett klimatologiskt perspektiv. 

Absolut luftfuktighet 

Massan vattenånga i en kubikmeter luft kallas absolut fuktighet och har enheten g vatten/m³. 

Den absoluta fuktigheten benämns också ibland ånghalt, vattenångans densitet eller täthet. 

 

Den maximala mängden vattenånga beror på lufttemperaturen, ju varmare det är desto mer 

vattenånga kan finnas innan kondensation inträffar, se figur nedan. 

Hur mycket vattenånga 

som maximalt kan finnas i gasform vid olika temperaturer. Förstora Bild  

Den absoluta fuktigheten är i genomsnitt tre till fyra gånger högre under sommaren jämfört 

med vintern, se figur nedan. Under sommaren då det är varmare avdunstar mer vatten och den 

maximala mängden vattenånga ökar med temperaturen. 

 

Den absoluta fuktigheten är i genomsnitt högst i södra Sverige. Fuktigheten avtar norrut och 

med avståndet från kusten. Variationerna under dygnet är i genomsnitt små. 

 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34697.1398236594!/image/absolutfukt-temp-mattnad.png_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-temp-mattnad.png
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34690.1398236975!/image/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34697.1398236594!/image/absolutfukt-temp-mattnad.png_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-temp-mattnad.png


 
 

 
 

 

<img src="/polopoly_fs/1.34690.1398236975!/image/absolutfukt-jan-1996-

2012.jpg_gen/derivatives/Original_185px/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg" alt="Januari, 

absolut fuktighet [g vatten/m³], medelvärden 1996-2012." class="orgWidth185" 

title="Januari, absolut fuktighet [g vatten/m³], medelvärden 1996-2012." /> Januari, absolut 

fuktighet [g vatten/m³], medelvärden 1996-2012. Förstora Bild  

Juli, absolut fuktighet [g vatten/m³], medelvärden 1996-2012. Förstora Bild  

Den absoluta luftfuktigheten har ökat 

Tio stationer i Sverige med i stort sett kompletta tidsserier för perioden 1951 – 2012 har valts 

ut från Bredåkra i söder till Arjeplog i norr. 

 

Medelvärdet av den absoluta fuktigheten från dessa stationer har ökat under perioden 1951-

2012 för maj, augusti och för årsvärdet, se figur nedan. 

 

För medelvärdet från dessa stationer har den absoluta fuktigheten ökat under perioden 1951-

2012 för maj, augusti och för årsvärdet, se figur nedan. Orsaken till ökning är att det blivit 

varmare och avdunstningen har därmed ökat. 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34690.1398236975!/image/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34690.1398236975!/image/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34690.1398236975!/image/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34690.1398236975!/image/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34690.1398236975!/image/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34690.1398236975!/image/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34691.1398235939!/image/absolutfukt-jul-1996-2012.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-jul-1996-2012.jpg
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34690.1398236975!/image/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-jan-1996-2012.jpg


 
 

 
 

Observationer av absolut 

fuktighet. Genomsnittligt månadsmedel- och årsvärde för tio svenska mätstationer. Ökningen 

för maj, augusti och årsvärdet är statistiskt säkerställd, dock ej för november. Förstora Bild  

Relativ luftfuktighet 

Den relativa luftfuktigheten beskriver mängden vattenånga i luften vid en viss temperatur i 

förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. Ju varmare det är 

desto mer vattenånga kan förekomma. Den relativa luftfuktigheten uttrycks vanligen i 

procent. Om mängden vattenånga är maximal vid rådande temperatur råder mättnad och den 

relativa fuktigheten är 100 %. I dimma med kanske lite lätt duggregn är luftfuktigheten 95-

100 %. 

 

Den relativa luftfuktigheten är starkt kopplad till temperaturen. Då luften värms sjunker den 

relativa fuktigheten som på vintern då den kalla utomhusluften förs inomhus och värms. 

Många får då problem med torra luftrör. Om temperaturen istället sjunker stiger den relativa 

fuktigheten som i svala källare. Där vet vi att det är olämpligt att förvara material som suger 

åt sig fukt som exempelvis böcker och kläder. 

 

Den relativa fuktigheten utomhus under juli är i genomsnitt 70-80 % i stora delar av inlandet, 

se figur nedan. Vid kusten är den relativa fuktigheten högre än i inlandet. Orsaken är att 

avdunstning sker från havet och att havet kyler kusttrakterna på sommaren. 

 

Under januari är den genomsnittliga relativa fuktigheten högre än under sommaren, 85-95 % i 

nästan hela landet. I södra Sverige är det ofta kallare i inlandet vintertid eftersom havet 

värmer varför den relativa luftfuktigheten i genomsnitt är högre där jämfört med kusten. 

 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34696.1398236099!/image/absolutfukt-1951-2012.png_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-1951-2012.png
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34694.1398236287!/image/relativfukt-jan-1996-2012.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/relativfukt-jan-1996-2012.jpg
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.34696.1398236099!/image/absolutfukt-1951-2012.png_gen/derivatives/Original_1004px/absolutfukt-1951-2012.png


 
 

 
 

 

<img src="/polopoly_fs/1.34694.1398236287!/image/relativfukt-jan-1996-

2012.jpg_gen/derivatives/Original_185px/relativfukt-jan-1996-2012.jpg" alt="Januari, relativ 

luftfuktighet [%], medelvärden 1996-2012." class="orgWidth185" title="Januari, relativ 

luftfuktighet [%], medelvärden 1996-2012." /> Januari, relativ luftfuktighet [%], medelvärden 

1996-2012.Förstora Bild  
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<img src="/polopoly_fs/1.34695.1398236114!/image/relativfukt-jul-1996-

2012.jpg_gen/derivatives/Original_185px/relativfukt-jul-1996-2012.jpg" alt="Juli, relativ 

luftfuktighet [%], medelvärden 1996-2012." class="orgWidth185" title="Juli, relativ 

luftfuktighet [%], medelvärden 1996-2012." /> Juli, relativ luftfuktighet [%], medelvärden 

1996-2012.Förstora Bild  

Den relativa fuktigheten är i inlandet ofta lägst dagtid under våren och högst nattetid och på 

vintern, se exempel i figur nedan. Vid kusten varierar den relativa fuktigheten betydligt 

mindre eftersom temperaturen är betydligt jämnare under dygnet. 
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Arvika. Relativ fuktighet 

[%], variation under månad (x-axel) och under dygn (y-axel), medelvärden 1996-

2012.Förstora Bild  

Det finns ingen statistisk säkerställd förändring av den relativa luftfuktigheten under perioden 

1951-2012. 

Luftfuktighet i framtida klimat 

Vattenångan är den viktigaste växthusgasen som har störst effekt på uppvärmningen. 

Koldioxid som det vanligen talas mest om kommer först på andra plats. 

 

Det framtida klimatet simuleras med hjälp av matematiska modeller som beräknar 

klimatscenarier. Resultat från dessa scenarier visar att det förväntas bli varmare i Sverige. 

Detta innebär att avdunstningen kommer att öka och därmed förväntas mängden vattenånga 

(den absoluta fuktigheten) också att öka i atmosfären vilket förstärker växthuseffekten 

ytterligare. När mängden vattenånga i atmosfären är större finns också risk för att 

nederbörden kan bli intensivare. 

 

Det är däremot mer osäkerhet om och hur den relativa fuktigheten kommer att förändras. Den 

relativa fuktigheten beskriver mängden vatten i luften i förhållande till maximal mängd vid 

rådande temperatur. 
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SP u.å. hämtad 2016-03-29 
Orsaker till tryckskillnader 

Tryckskillnader över byggnadsskalet uppkommer av tre olika anledningar: 

  

Termisk drivkraft 

Varm luft är lättare än kall luft. Denna skillnad skapar 

invändigt övertryck i byggnadens övre delar. 

  

Inverkan av vind 

Vindtrycket skapar tryckskillnader över väggar och tak. 

   

 

Inverkan av ventilationssystem 

Fläktarna i mekaniska ventilationssystem skapar 

tryckskillnader över byggnadsskalet; olika 

tryckskillnader för olika typer av ventilationssystem. 

  

  

Termisk drivkraft (skorstensverkan); varm luft är lättare än kallare luft, vilket under den 

kalla årstiden skapar ett invändigt övertryck i byggnadens övre delar och ett undertryck i de 

nedre delarna. Effekterna förstärks om huset har en varm murstock. 

Något förenklat kan tryckskillnaden beräknas som: 

 

där 

p = tryckskillnad i Pa 

h = höjdskillnad i meter 

T = temperaturskillnad i °C 

  

För ett småhus med en höjd på 3 m och en temperaturskillnad på 40 °C blir alltså den totala 

tryckskillnaden på grund av termisk drivkraft drygt 5 Pa. 

  

http://www.fuktsakerhet.se/sv/luft/tryck/Sidor/default.aspx#termisk%20drivkraft
http://www.fuktsakerhet.se/sv/luft/tryck/Sidor/default.aspx#inverkan%20av%20vind
http://www.fuktsakerhet.se/sv/luft/tryck/Sidor/default.aspx#inverkan%20av%20ventilationssystem
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Inverkan av vind; vinden skapar i allmänhet utvändigt övertryck på byggnadens lovartsida 

och undertryck på gavlar och läsida. På tak kan över- eller undertryck bildas beroende på 

taklutningen. Eftersom vindhastigheten ökar med höjden och påverkas av terrängen runt huset 

(tät bebyggelse eller friliggande) kan vindpåverkan bli mycket olika för olika hus med olika 

lokalisering. 

Vindtrycket mot en fasad beräknas som 

 

där 

q = vindens hastighetstryck i Pa 

µ = formfaktor 

u = vindhastighet i m/s 

Exempel på formfaktorer: 



 
 

 
 

 

Teckning: Agneta Olsson-Jonsson, SP 

  

Inverkan av ventilationssystem; fläktarna i mekaniska ventilationssystem påverkar 

tryckskillnaderna; frånluftsfläktar skapar invändigt undertryck och tilluftsfläktar invändigt 

övertryck. 

Den resulterande tryckbilden i en byggnad i drift är summan av de tre ovanstående orsakerna. 

Det innebär att den blir komplex och varierar över tiden och över olika delar av klimatskalet. 

Dessutom påverkas den av hur byggnadens otätheter är fördelade, öppna/stängda 

ventilationsdon, fönster m m. Några tumregler kan man ändå ge: 

 Hus med F-ventilation har normalt invändigt undertryck 

 Hus med FT-ventilation har oftast små tryckskillnader. De kan dock påverkas dels av 

relationen av flödena till/frånluft och dels av termisk drivkraft så att invändigt övertryck 

bildas i byggnadens övre delar och undertryck i de nedre 

 Hus med S-ventilation (självdrag) har (under den kalla årstiden) invändigt undertryck i 

de nedre delarna och övertryck i de övre 

 Vindhastigheten är i medeltal ganska låg på de flesta håll och vindriktningen varierande. 

Vind har därför begränsad inverkan på långsamma eller övergripande förlopp som t ex 

fuktskador eller årlig energianvändning. Däremot kan vind momentant ge stora effekter 

på t ex termisk komfort. 

Figuren visar hur inverkan av termisk drivkraft och F-ventilation adderas. Övertrycket av 

termisk drivkraft i de övre delarna av huset reduceras (eller övergår i undertryck). 
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Fördjupad information om beräkning av luftflöden finns i avsnitt 73:3 i Fukthandboken. 

Svensk ventilation, 2014. Hämtad 2016-02-19 
Olika typer av värmeväxlare 

Den värme som finns i bostaden, oavsett var den kommer ifrån, ska inte släppas rakt ut. Den 

ska återvinnas. En värmeväxlare med hög verkningsgrad gör att energikostnaderna hålls på en 

betydligt lägre nivå än de annars skulle varit på. 

Värmeåtervinning betyder helt enkelt att den uppvärmda frånluften hjälper till att värma upp 

den kalla tilluften som hämtas utifrån. Därigenom sparas mycket energi. Det finns idag ett 

antal olika typer av system för återvinning av värme ur frånluften. Hit kan exempelvis räknas: 

Plattvärmeväxlaren 

Korsströmsvärmeväxlare och motströmsvärmeväxlare, eller 

som de vanligtvis kallas, plattvärmeväxlare, är de vanligaste av de olika typer som finns på 

marknaden. De finns i första hand i enfamiljshus och i flerfamiljshus som har separata 

ventilationsanläggningar i varje lägenhet. Tekniken är enkel, där till- och frånluften passerar 

varandra i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp 

aluminiumplåtar varvid den kalla tilluften tar upp värmen. 

Plattvärmeväxlare har verkningsgrader på cirka 60 – 90 %, där motströmsvärmeväxlarna 

ligger högst. Både kors- och motströmsvärmeväxlare kan upplevas som svåra att rengöra på 

grund av sin konstruktion. 

http://www.fuktsakerhet.se/sv/fakta/Sidor/Handbocker.aspx


 
 

 
 

 

Roterande värmeväxlare 

Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd kring roterande hjul bestående av veckade 

aluminiumprofiler där den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den 

kalla tilluften. Systemet har många fördelar i jämförelse med andra lösningar. Trots detta 

förekommer den i mindre omfattning än korsströmsvärmeväxlaren. Detta beror till största 

delen på att det kan finnas en risk för överläckning av förorenad frånluft till 

luftbehandlingsaggregatets tilluftssida. Den roterande värmeväxlaren karakteriseras av låga 

tryckfall, vilket leder till låga fläkteffektbehov och därmed låg elenergianvändning i 

fläktarbetet. Den är förhållandevis enkel att rengöra samt har hög verkningsgrad, cirka 80 %. 

Vätskekopplad värmeåtervinning 

Det vätskekopplade systemet bygger på att en frysskyddad vätskelösning (ofta vårdslöst 

kallad ”brine”) cirkuleras mellan kyl- och värmebatterier placerade i frånluftssystemet 

respektive tilluftssystemet. Den varma frånluften värmer upp vätskan som avger värmen till 

den kalla tilluften. 

Systemet medger att till- och frånluftsaggregatet placeras oberoende av varandra, exempelvis 

kan tilluftsaggregatet stå i källaren medan frånluftsaggregatet placeras på vinden. Systemet är 

flexibelt och medger att flera återvinningsstationer i olika frånluftssystem kan installeras och 

sammanföras till ett gemensamt tilluftsbatteri. Systemet uppnår cirka 70 % verkningsgrad. 

Det används normalt i flerbostadshus och kan med fördel användas i renoverings- och 

kompletteringssammanhang. 

Träguiden, 2003. Hämtad 2016-04-27 
Fuktinnehåll och sorptionskurvor 

Publicerad 2003-09-01 

Fuktkvoten i trä strävar efter att ställa sig i jämvikt med omgivningens relativa 

luftfuktighet (RF). Sambandet mellan virkets jämviktsfuktkvot och den relativa 

luftfuktigheten brukar anges med så kallade sorptionskurvor. Sambandet varierar 

något med temperaturen.  

Vid en och samma RF ökar fuktkvoten med ökad temperatur. Kurvan får olika utseende vid 

fuktavgivning, desorptionsisoterm, och fuktupptagning, adsorptionsisoterm, se diagrammet. 

Adsorptionskurvan ligger alltid under desorptionskurvan. I en träbit som fuktas upp är 

jämviktsfuktkvoten därför lägre än vid torkning av samma träbit. För varje cykel av torkning 

respektive återfuktning minskar skillnaden mellan desorptionskurvan och adsorptionskurvan. 

Vid 50 % RF varierar skillnaden i jämviktsfuktkvot mellan 1 och 4 %-enheter. När skillnaden 



 
 

 
 

närmar sig noll talar man om att virket har "dött". Gamla snickare ville att virket skulle vara 

"dött" innan de använde det för tillverkning av snickerier. Tiden från avverkning av trädet till 

tillverkning av en träprodukt skulle vara minst två år. 

 
Diagram 1. Desorptionsisoterm (överst) och absorptionsisoterm (underst). Temperatur cirka 

+20◦ C. 

Klimatklasser och fuktkvoter 

För att underlätta bearbetning och behandling av trä, samt för att undvika olämplig krympning 

och svällning i den slutliga konstruktionen finns flera olika fuktkvotsnivåer normerade, 

klassificerade eller vedertagna för träprodukter. Klimatet i en konstruktion är sällan konstant 

utan varierar över året. På sommaren är klimatet inomhus och utomhus ungefär detsamma, 

medan det på vintern är fuktigare utomhus än inomhus. Träprodukter i olika 

byggnadskonstruktioner har därför olika fukttillstånd vid olika årstider. 

Vid dimensionering av en träkonstruktion beaktas fuktens inverkan på bärförmåga och styvhet 

genom att konstruktionen hänförs till olika klimatklasser enligt Eurokod 5, SS-EN 1995-1-1, 

se tabell 1. Därutöver finns benämningar på fuktkvotsnivåer som är allmänt vedertagna, se 

tabell 2. 

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info. 

Klimatklass Miljö 

Klimatklass 1 karakteriseras av en fuktkvot i materialen svarande mot en temperatur av 20°C 

och en relativ luftfuktighet som överskrider 65 % endast några få veckor per år. 

(Medelfuktkvoten i de flesta barrträslagen överskrider inte 12 % i Klimatklass 

1.) 

Klimatklass 2 karakteriseras av en fuktkvot i materialen svarande mot en temperatur av 20°C 

och en relativ luftfuktighet som överskrider 85 % endast några få veckor per år. 

(Medelfuktkvoten i de flesta barrträslagen överskrider inte 20 % i Klimatklass 

2.) 

Klimatklass 3 karakteriseras av klimatförhållanden som ger högre fuktkvot än i Klimatklass 2. 



 
 

 
 

Tabell 1. Klimatklasser för trä enligt Eurokod 5. 

Benämning Fuktkvot 

Möbeltorrt 6-10 % 

Rumstorrt, snickeritorrt 10-15 % 

Limningstorrt 14 % 

Hyvlingstorrt 15-19 % 

Lufttorrt (skeppningstorrt) 15-23 % 

Tabell 2. Benämningar på virke med olika fuktkvotsnivå. 

Fuktkvot i virke anges som målfuktkvot enligt SS-EN 14298. Målfuktkvot används vid 

torkning av virket i sågverket. Medelfuktkvoten får då ligga inom ett intervall som anges för 

varje målfuktkvot. Om till exempel målfuktkvoten 16 % är föreskriven får medelfuktkvoten 

för ett virkesparti variera mellan 13,5 % och 18 %. Undre respektive övre gräns för 93,5 

procent av virkespartiets bitar är dessutom 11,2 % och 20,8 %. Enstaka bitar tillåts dock falla 

utanför dessa gränser. Tabell 3 visar lämpliga målfuktkvoter för virke till olika användningar. 

Målfuktkvot (%) Användning 

12 Bräder till undergolv som ska beläggas med parkettstav 

8 Inredningar såsom lister, färdiga snickerier och dylikt 

9 Beläggningar av trä inomhus 

Underlag för beklädnader inomhus 

12 Bräder till undergolv 

Fasta reglar och kilar till undergolv 

12 

 

Virke till synliga vägg- och takpaneler inomhus 

Massivträelement 

Limträ 

Fanerträ vid inbyggnad 

16 Virke till tralläkt 

Virke vid inbyggnad 

Virke till synliga vägg- och takpaneler utomhus 

Tabell 3. Tabellen visar på föreslagna målfuktkvoter enligt Ama Hus för olika typer av 

användingsområden. Kraven i AMA Hus avseende fuktkvot i virke gäller vid inbyggnad och 

det förutsätts därför att virket tas emot och lagras skyddat på byggplatsen så att 

fuktupptagning undviks.  

Efter konditionering vid +20°C och 65 % relativ luftfuktighet är fuktkvoten normalt: 

 12 - 13 % för gran- och furuvirke 

 11 - 12 % för plywood, leveransfuktkvot 10-14 % 

 10 % för spånskivor, leveransfuktkvot 7+2 % 

 8 % för träfiberskivor, oljehärdade träfiberskivor har fuktkvoten 6 %. 

 


