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Sammanfattning 

Kallvindar har varit drabbade av fuktskador på grund av olika faktorer. Reparationer av 
sådana skador blir väldigt dyra. Nya ventilationslösningar har introducerats som kan 
förhindra uppkomsten av fuktskador. Vissa lösningar har visat sig ge bättre resultat än 
andra. Värmeisolering av en kallvind innebär att kvarhålla värmen i byggnaden från taket 
och har historiskt sett hanterats genom att lägga in tjockare isolering i vindsbjälklaget. 
Det har medfört konsekvenser som mögelskador på kallvindar. Tilläggsisoleringen i 
befintliga byggnader ökar risken för relativ fuktighet till en nivå som är i riskzon för 
mikrobiell tillväxt. Relativ fuktighet samt temperatur styr mängden av mikrobiell tillväxt. 
Olika delar av en byggnad utsätts för olika temperaturer och relativ luftfuktighet. Det är 
ett resultat av designen av konstruktionen och fukt från utomhusluften vid ventilation. 
Material som används i konstruktionen påverkas av de omgivande förhållandena, och om 
de är gynnsamma för mögelsvampar finns det en risk för att mögel växer på materialen. 

Med insikten för risk av fukt förekom förslag om att förbättra ventilationen och förhindra 
stora reparationskostnader. En vanlig ventilationslösning som har använts det senaste 
århundrandet är självdrag. Med tiden introducerades nya tekniker såsom mekaniskt styrd 
ventilation. Nya byggnadstekniska lösningar för vinds- och yttertakskonstruktioner med 
fokus på minskad energiförbrukning förändrar klimatet i ett vindsutrymme. I Sverige har 
mestadels små- och flerbostadshus självdragsventilerade kallvindar med underlagstak 
med råspont. 

I studien undersöks två kallvindar på två skolor i Kalmar från 2019. Fokuset ligger på 
deras kallvindar som har samma uppbyggnad, men två olika ventilationslösningar, 
självdragsventilation respektive mekaniskt styrd ventilation. Tillvägagångssättet i arbetet 
har varit mätningar, både manuellt genom arbetsplatsbesök och automatiskt registrerad 
mätdata via sensorer utplacerade i vindsplanen, för att få kunskap om hur kallvindarna 
påverkas från period till period över året. Mätdata från respektive mätningsmetoder 
presenteras i olika diagram. Med resultatet läggs en jämförelse och ett underlag skapas 
för vilken ventilationslösning som är mer effektiv. 

Insamlad mätdata från skolorna gav olika mätvärden. Falkenbergsskolans klimatloggrar 
samlade data under hela dygnet och presenterade det som dygnsmedelvärde. 
Djurängsskolans klimatloggrar samlade data oregelbundet. Loggrarna mätte relativ 
fuktighet och temperatur vid oregelbundna tider på dygnet. Denna oregelbundenhet 
resulterade i att en direkt jämförelse av dygnsmedelvärden för skolorna försvårades. 

Resultaten från denna studie visar att den mekaniska ventilationen ger ett bättre klimat på 
kallvinden. Den mekaniska ventilationen styrs med klimatsensorer som väljer när luften 
är fördelaktig att föra in på vinden. Självdragsventilationen ventilerar med utomhusluften 
hela tiden oavsett temperatur eller relativ fuktighet i luften.  

Nyckelord: fukt, kallvind, MGP, mögeltillväxt, ventilation 

 





 

 

Abstract 

Cold attics have been subjected to moisture damage due to various factors. Repairs of 
such damage become very expensive. New ventilation solutions have been introduced 
that can prevent the occurrence of moisture damage. Some of the solutions in preventing 
mold growth have been shown to produce better results than others. Thermal insulation of 
attic floors has historically been handled by adding a larger amount of insulation, which 
has had consequences such as mold damage on a cold attic. The additional insulation 
increases the relative humidity to a level where there is a risk for microbial growth.  

In this thesis, two different ventilation solutions and their preventive effect on mold 
growth in two cold attics with identical roof constructions were analyzed. The analysis 
took place through manual measurements via on-site visits and automatically registered 
measurement data via sensors. The results obtained in this study showed tendencies of a 
better climate and lower RF in the cold attic with a mechanically controlled ventilation 
system, which only ventilates when the outdoor moisture content of the outdoor air is 
lower than the moisture in the air in the attic. However, for an accurate assessment of the 
effect of the different ventilation solutions, further investigations are necessary. 

 
Keywords: microbial growth, ventilation solution, mold, cold attic, moisture damage, 
isolation 
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1 Introduktion 

För att skapa en hållbar utveckling krävs det att hela samhället är med och bidrar. Inom 
byggsektorn har det blivit mer fokus på miljötänkande vid byggnation. Idag tillverkas 
byggnader lufttäta och med tjock isolering som bidrar till energisnåla konstruktioner. 
Vindar i bostäder har tilläggsisolerats för att minska värmeförlusten genom 
vindsbjälklaget. Tilläggsisoleringen på vinden leder å andra sidan till lägre temperatur 
och högre luftfuktighet vilket bidrar till fuktskador och mögelangrepp på så kallade 
kallvind (Nik, Sasic Kalagasidis & Kjellström, 2012). Problem orsakade av fukt på 
kallvindar kan vara kostsamma att åtgärda och påverkar ekonomi och miljö och kan även 
påverka hälsan hos människor som vistas i byggnaden. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Kallvindar är riskkonstruktioner som kan medföra fuktproblem. Nya byggnadstekniska 
lösningar för vinds- och yttertakskonstruktioner med fokus på minskad energiförbrukning 
förändrar klimatet i ett vindsutrymme. Med tjockare isolering minskar temperaturen som 
på vinden medför ökad relativ fuktighet (RF) när ånghalt är konstant. I Sverige har 
mestadels små- och flerbostadshus ventilerade kallvindar med underlagstak med råspont 
(Persson Lidgren, 2010).  

Trä är ett organiskt material och kan därför angripas av mikrobiell påväxt som sker 
beroende på bland annat fukt och temperatur. Mängden vatten som luften kan bära beror 
på temperaturen, dvs att varm luft har egenskaperna att kunna bära mer vattenånga än kall 
luft. När den fuktiga luften träffar en kallare yta sjunker temperaturen och luften släpper 
ifrån sig vatten som kallas kondens. Vid välisolerade vindbjälklag kan temperaturen på 
vinden bli lika kall som utomhus och vid vissa tillfällen kallare. Detta gör kallvinden 
känslig för fukttillskott och ökar risken för mögeltillväxt på trästommen när vattnet 
kondenserar på de kalla ytorna. Det är därför kallvindar behöver ventilation som 
balanseras klimat på kallvindarna och utomhus. 

Vindkonstruktioners ventilation är vanligtvis uppbyggd av en luftspalt i takfoten för att 
ventilationen ska ske med uteluften. Emellertid kan det resultera i att fuktproblem uppstår 
när klimatskiftet leder till att luften blir varmare och fuktigare under en viss period av 
året. Av den anledningen behöver kallvindar ventilation som balanseras av klimat. Det 
gäller särskilt för de hustak som är skuggade där solen inte kunnat värma upp yttertaket 
och vinden (Arfvidsson & Harderup, 2005). 

Tidigare undersökningar visar att kallvindar har stora problem med mögelskador (Nik, 
2012), och 60 % av traditionella vindar med självdragsventilering har rikligt med 
mikrobiell påväxt (Ahrenens & Borglund, 2007). Kommande klimatförändringar med 
varmare och fuktigare klimat kan enligt studien leda till ökade fuktproblem på kallvindar 
(Nik, Sasic Kalagasidis & Kjellström, 2012).  

Från upptäckten av fuktskador vid tilläggsisolering har rekommendationer givits att öka 
ventilationen av vindsutrymmet för uttorkning av fuktproblemen (Anticimex, 2021). 
Däremot har föregående studie påvisat att en ökning av ventilation med utomhusluft ger 
ett förvärrat fuktproblem om det har tillkommit okontrollerad luft med högre fukthalt 
(Nik, Sasic Kalagasidis & Kjellström, 2012).  

Fastighetsägare vill helst undvika att utföra åtgärder som minskar fuktproblemen med 
hjälp av tekniska installationer som medför kostnader i drift och underhåll. Därför finns 
det ett behov av att undersöka om fuktproblematiken kan hanteras genom att enbart 
begränsa luftningen av vinden, vilket skulle innebära en kostnadsbesparing. 
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1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att med hjälp av mätningar på kallvindarna se vilken av 
ventilationslösningarna, styrd mekanisk respektive självdrag, som är mest hållbar ur ett 
hälso-, fukt- och säkerhetsperspektiv. Målet med studien är att undersöka vindarna på 
Djurängsskolan och Falkenbergsskolan i Kalmar. Djurängsskolan har den traditionella 
lösningen med luftspalt för att ventilera vinden dvs. självdragsventilering. 
Falkenbergsskolans vind är byggd med en mekaniskt styrd ventilationsanläggning som 
vid behov sätter igång ventilationen endast när ånghalten i utomhusluften är lägre än 
ånghalten på kallvinden. Målet med undersökningen är att kontrollera samt jämföra 
resultat från uppmätt data med beräkningar och diagram, om Djurängs- och 
Falkenbergsskolans kallvindars status uppfyller de krav som ställs vid nybyggnation 
enligt Boverkets byggregler (BBR) 6:52 (BFS 2011:6). Det innebär att den relativa 
fuktigheten inte överstiger 75 % under en viss tidsperiod. Vid överskridande av 75 % 
finns förutsättningar för mikrobiell påväxt och vid 85 % röta i materialet. 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie är begränsad till att undersöka två kallvindar i två skolor i Kalmar, 
Djurängs- och Falkenbergsskolan. Studiens huvudfokus är en jämförelse mellan två olika 
typer av ventilationslösningar för uteluftsventilerade kallvindar baserat på mätdata inom 
ett begränsat tidsintervall.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Definitioner 
Daggpunkt, Tsat [ºC] 
Daggpunkten är temperaturen då den relativa luftfuktigheten når 100 % under 
förutsättningen att mängden vattenånga i luften är densamma. Ju varmare lufttemperatur, 
desto mer fukt kan luften innehålla. 

Fukthalt, [kg/m3] 
Kvot av vattnets massa i fuktigt material och materialets totala volym. 

Fuktkvot, u [%] 
Kvoten mellan vattnets vikt i det fuktiga materialet och vikten av torrt trä efter torkning. 

Fuktproduktion, G [kg/h] 
Mängden fukt per tidsenhet som tillförs en lokal. Fuktproduktionen i bostäder kommer 
ifrån följande: 

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

Fukttillskott, vFT [kg/m3, g/m3] 
Skillnaden i ånghalt mellan luften i ett utrymme och en referensmiljö (ofta 
utomhusluften). 

Mättnadsånghalt, vs [kg/m3, g/m3] 
Den maximala mängden ånghalt vid given temperatur. 

Relativ fuktighet (RF), φ [%] 
Kvoten mellan ånghalt samt mättnadsånghalt. 

Värmekonduktivitet/ Värmeledningsförmåga, λ [W/mK] 
Värmemängden som passerar genom en kvadratmeter av ett material per sekund vid fallet 
av en grads temperaturdifferens. Ju lägre värmekonduktivitet desto bättre värmeisolering.  

Ånggenomgångsmotstånd, Z [s/m] 
Materialets förmåga att hindra vattenånga att transporteras i gasfas. 

Ånghalt, v [g/m3] 
Absolut fuktighet eller mängden vattenånga i luften. 

MGP (Mögeltillväxt potential) 
En formel Ventovind använder för att redovisa om en kallvind har potential till 
mögeltillväxt. Den definieras av en skala med normalvärdet från 0 till 1. Om den 
överstiger 1,0 är risken för mögeltillväxt överhängande. 
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2.2 Svensk takkonstruktions historia 
Användningen av vinden har ändrats under det senaste århundradet på grund av 
förändrade levnadsförhållanden. Det betyder att uppbyggnaden av vinden har ändrats med 
hänsyn till isolering, uppvärmning och energi. I början av 1900-talet byggdes vinden som 
förråd eller boyta. Isoleringsmaterialet som användes var kutterspån eller koksaska. När 
vindarna användes som boyta krävdes det att vinden var uppvärmd och det gjordes med 
hjälp av murstocken för att sprida värmen upp till vinden. Syftet var att värma ytan under 
tak och förhindra fuktproblem under de kallare perioderna. Om taket hålls varmt blir det 
större risk för snöras och stora istappar som kan falla ner på marken under. Yttertaken var 
ofta klädda med falsad plåt eller taktegel. Takkonstruktionens bärande ramverk bestod av 
trä (Björk, Kallstenius & Reppen, 2002, s 31–33).  

I slutet på 1920-talet var det bostadsbrist, vilket ledde till att det byggdes tätare 
bostadsområden. Vinden var fortsatt vanlig att användas som boyta, där bjälklag och tak 
var konstruerade av trä. Produktionen gick över till sågade plank från tidigare handbilat 
virke (Björk, Kallstenius & Reppen, 2002, s 36).  

Till följd av kriget var det rådande bränslebrist under 1940-talet. Det satte stora krav på 
energibesparingar för landet. Nybyggda hus kläddes ibland med dubbel plankvägg för att 
värmeisolera mer effektivt (Björk, Kallstenius & Reppen, 2002, s 37). 

Byggbranschens stora förändringar fick genomslag under 1970-talet. Förändringarna 
bidrog till att under rådande oljekris började husen byggas med plastfolie som fuktspärr. 
Vindsbjälklagen isolerades även mer än tidigare, vilket gjorde att vindarna blev kallare. 
Vanligt var att bjälklagen i flerbostadshus bestod av bjälklagselement av betong med 
förspänd armering och isoleringen var mineralullsmatta (Björk, Kallstenius & Reppen, 
2002, s 97). 

Byggbranschens kunskaper fortsatte att utvecklas och under 80-talet och 90-talet 
introducerades värmepumpen och fjärrvärmen som var mer energieffektiva och 
miljövänliga än olja. Under 1980-talets ökande energisparkrav isolerades både väggar och 
tak med tjockare isolering än tidigare och byggnaderna byggdes tätare för att minska 
värmeläckage. Takstolar av trä var fortsatt vanligast med möjlighet att fästa ingjutna 
beslag i vindsbjälklaget. Yttertaket kunde byggas med tvåkupiga betongpannor liggandes 
på träläkt, underlagspapp och råspont. Mineralullsisoleringen låg ovanpå en tjock 
betongplatta med armering som utgjorde vindsbjälklaget (Björk, Kallstenius & Reppen, 
2002, s 159). 

Problem uppstod senare med mögel och fukt på grund av att konstruktionen byggdes 
tätare och mer isolerad. Byggbranschen hade energieffektiviserat genom att uppföra 
byggnader som var mer luft- och fukttäta och att bygga mer värmeisolerade byggnader 
(Harderup & Arfvidsson, 2010). 

2.3 Anledningar till fuktproblem på vinden 
Med dagens energikrav och miljötänk kan det vara svårt att bygga kallvindar fuktsäkert 
och samtidigt uppfylla BBR:s krav. Vid 75 % relativ fuktighet är träbaserade materials 
kritiska punkt för mikrobiell påväxt enligt BBR 6:52 (se Bilaga 1).  

Organismer som växer bäst vid 75 % relativ fuktighet kan överleva under ogynnsamma 
perioder. Organismens art varierar beroende på hur resistenta de är mot 
klimatförändringar. Vindens klimatförhållanden är aldrig konstant, den varierar med 
årstiden. Vid ett kort överskridande av 75 % RF och fördelaktig temperatur behöver inte 
byggnadsmaterialet bli drabbat av mögeltillväxt om den relativa fuktigheten varit lägre 
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under en längre tid, se 2.8.2 Mögeltillväxtkurvor. Ett varierande klimat minskar därför 
mögeltillväxten (Johansson, Svensson & Ekstrand-Tobin, 2013). 

Dagens ökande fuktproblem på kallvinden beror till stor del på grund av följande: Högre 
miljötänk och att spara energi bidrar till mer välisolerade byggnader. Mer isolering på 
vindsbjälklaget eller i takkonstruktionen minskar temperaturen på vinden och kring takets 
yttre delar. Fuktig luft från boytan som läcker upp genom en otät eller obefintlig fuktspärr 
till ett kallt vindsutrymme kan ge kondens. Lägre temperatur ökar den relativa fuktigheten 
på vinden. Montering av bristfälligt väderskyddat byggnadsmaterial i tätare byggnader 
medför risk för större och snabbare fuktrelaterade problem. Konstruktionen har en ökad 
risk för mikrobiell påväxt vid en hög relativ fuktighet (Hagentoft & Sasic Kalagasidis, 
2014).  

Användningsområdet för vinden har ändrats. Såsom nämnts tidigare användes vinden 
som boyta eller förvaringsutrymme. Utrymmet behövde tillgång till värme för att kunna 
användas som boende. Idag är användningsområdet för en vind annorlunda, det kräver 
sällan uppvärmning som tidigare på grund av husets utformning ser annorlunda ut. 
Kallvindar har högre risk för fuktproblem till skillnad från en uppvärmd vind (Persson 
Lidgren, 2010, s 3). 

Bristande kunskap i fuktsäkert byggande, även i projekteringsskedet. Kunskapen som 
finns används inte på rätt sätt, fuktsakkunnig saknas ofta under byggprocessen. Under 
produktionen ska fuktsäkerheten följas upp av byggentreprenören, som alltid bör utse en 
fuktsäkerhetsansvarig. En väl genomförd fuktsäkerhetsprojektering bidrar till minskade 
kostnader i form av ombyggnad eller kostsamma renoveringar i senare skede. Med rätt 
kompetens i projekteringsgruppen minskar risken för konstruktionsproblem och 
fuktproblem. Det leder också till en kostnadseffektivisering och om något fel uppdagas 
kan det lösas innan produktionen är färdig. För att uppfylla krav i BBR - och kundernas 
ställda krav behöver alla inblandade inom projektet kunskap om fuktsäkerhet. Det är 
byggherren som är ansvarig för bygget och som gentemot samhället bär ansvaret för 
eventuella fel och brister enligt plan- och bygglagen (Mjörnell, 2013). 

Byggfukt i trä kan öka. Förvaring av materialet utomhus med bristande väderskydd leder 
till fukt i materialet som kan byggas in med mer fukt än vad det hade vid leverans. 
Väderskyddat material kan spara tid och pengar, om material blivit blött av regn kan 
bygget behöva stoppas och byggkonstruktionen torkas tills det är torrt. 
Materialegenskaperna i trä försämras om det utstått regn och smuts, vilket kan betyda 
minskad hållfasthet. Inspektera byggarbetsplatsen och det material som finns 
kontinuerligt mot checklista för att minska fuktproblem (Sikander, 2005). 

Sveriges klimat är fuktigt och bidrar till ökad risk för mikrobiell påväxt. I en studie av 
Nik, Sasic Kalagasidis och Kjellström (2012) konstaterar de att klimatet i Sverige är 
fuktigare under 2000-talet än 1960–1990. Det bidrar till ökade fuktproblem på 
kallvindarna som byggs med luftspalter och ventileras okontrollerat med utomhusluften. 

2.4 Fukttransport 
Vattenångan transporteras i huvudsak av diffusion och konvektion. Diffusion betyder att 
fukten vandrar från hög ånghalt till låg (Samuelsson et al. 2007, s 129). Ånghalten i 
byggfysikaliska sammanhang är ett mått på mängden vattenånga per volymenhet i luften 
(g/m3) (Sandin 2010, s 72). Diffusionsflödet av vattenånga är beroende av skiktets 
ånggenomgångsmotstånd som beror på materialets tjocklek och ånggenomsläpplighet. 
Diffusionen ökar med fuktkvoten i materialet (Samuelsson et al. 2007, s 129). Fuktkvot i 
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ett material betyder förhållandet mellan vattenmängden och materialets torra mängd 
enligt ekvation (1) (Sandin 2010, s 82) 

 
 𝑢 = 𝑤/𝑝 (1) 

där 

w = fukthalt i [kg/m3], 

𝑢 = fuktkvot i [%] och 

ρ = materialets densitet [kg/m3]. 

 

Fuktvandringen sker även via konvektion, tryckdifferenser som transporterar vattenånga i 
luften. Mekanisk ventilation är en kontrollerad form av konvektion som för ut fuktig luft 
ur byggnaden. Självdrag är en mindre kontrollerad form, där luften på grund av 
lufttrycksskillnader förflyttas genom otätheter i konstruktionens klimatskal (Samuelsson 
et al. 2007, s 129–130). 

2.5 Kondens 
Mättnadsånghalt anger den mängd vatten som luften kan bära vid en viss temperatur. 
Varm luft har egenskaperna att bära mer vatten än kall luft. Mättnadsånghalten uppnås 
när luften inte kan bära mer vatten. Om den vattenburna luften träffar en kallare yta blir 
det kondensutfall, temperaturen sjunker och luften släpper vatten (Sandin, 2010, s 72). 
För att enkelt veta när utfällningen av kondens sker finns ett Mollierdiagram, som med 
kurvor i olika skalor visar luftens fukttillstånd. Det finns tabeller till aktuell 
mättnadsånghalt vid olika temperaturer. Mättnadsånghalten går även att beräkna med 
ekvation (2) (Nevander & Elmarsson 1994, s 239) 

 

 ν (T) = a(b + T100) ∗ Mv/R ∗ (273,15 + T) (2) 
där 

𝜈𝑠 = mättnadsånghalten i [kg/m3], 

𝑎 = 288,68 då T>0 och 4,689 då T <0 i [Pa], 

𝑏 = 1,098 då T>0 och 1,486 då T <0,  

𝑇 är temperatur i [°C],  

𝑛 = 8,02 då T>0 och 12,3 då T <0,  

𝑀𝑣 är molekylvikt för vatten = 18,02 i [kg/kmol] och  

𝑅 = allmänna gaskonstanten = 8314,3 i [J/(kmolK]. 

Mättnadsånghalten kombineras med en RF för att få den aktuella ånghalten. Fuktinnehåll 
för luft beräknas enligt ekvation (3) (Nevander & Elmarsson, 1994, s 239). 

 

 
 𝜈=𝜈𝑠(𝑇)∗𝜑 (3) 
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där 

𝜈 = aktuell ånghalt i [kg/m3]  

𝜈𝑠 = mättnadsånghalten i [kg/m3]  

𝜑 = RF i [%] 

 

Vid situationer där taket har en kallare temperatur än temperaturen utomhus kan det 
medföra kondens både på in- och utsidan av taket som i sin tur kan leda till frost om 
temperaturen är lägre än fryspunkten. Takets kallare temperatur beror på att den klara 
natthimlen särskilt kyler ner ytor som är vinklade mot himlen. Taket kan då förlora mer 
värme via utstrålning mot himlen jämfört med värmeöverföringen till taket från luften, 
särskilt om vindhastigheten är låg. Takkonstruktionen får då en lägre temperatur än 
utomhusluftens temperatur. Detta kan leda till kondens och även frost på en kallvind. 
Bildandet av kondens på insidan av yttertaket, exempelvis ett underlagstak av råspont, 
ökar fukthalten vilket leder till högre risk för mögelskador på vinden (Hagentoft 2002, s 
152).  

2.6 Värmetransport 
Värmetransport sker genom ledning, strålning eller konvektion vid temperaturskillnader. 
Värmeledning sker genom ett ogenomskinligt, fast och icke poröst material, till exempel 
stål eller sten. I genomskinliga fasta material sprids värmen även genom strålning, till 
exempel i materialet glas. I gas och vätskor sker värmetransporten via konvektion där 
mediet kommer i rörelse. I vindsbjälklaget sker naturlig konvektion i samband med 
temperatur- och densitetsskillnader när den varma luften stiger uppåt. Konvektion som är 
påtvingad sker via t.ex. fläktar eller vindtryck (Sandin, 2010, s 24–32). 

Olika material har olika värmeledningsförmåga, det visar värmekonduktiviteten λ, se 
Tabell 1. Om ett material har god värmeledningsförmåga har det ett lågt λ-värde (Sandin, 
2010, s 39). 

 

Tabell 1: Värmekonduktiviteten för olika material (Energimyndigheten, 2009) 
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Värmekapaciteten i material betyder förmågan att lagra värme och fördröja 
temperaturvariationer. Värmekapacitet kallas även specifik värmekapacitet när 
materialets värmekapacitet beskrivs i J/kg och °C (Burström, 2007, s 49). 

När ett värmesystem i ett hus byts ut och ersätter exempelvis eldningen i en kamin eller i 
en kakelugn förändras tryckförhållandena i huset. Vid användning av en 
förbränningsanläggning skapas ett lägre lufttryck inomhus jämfört med trycket utomhus. 
Om det inte finns någon förbränningsanläggning kommer tryckfördelningen över 
klimatskalet att bero på temperaturen inomhus och temperaturen utomhus, fördelningen 
av otätheter i klimatskalet, vindhastighet och vindriktning. Vanligtvis leder detta till ett 
övertryck i byggnadens övre delar och ett undertryck i byggnadens nedre delar. 
Övertrycket som skapas gör att den varma och fuktiga inomhusluften riskerar att tränga 
upp genom vindsbjälklaget om det inte är lufttätt (Energimyndigheten, 2009). För ett 
isolerat vindsbjälklag med en varm murstock kan temperaturen bli 5 °C högre än 
utomhustemperaturen (Samuelsson & Hägerhed Engman, 2006). Vid den 
temperaturökningen kan luften exempelvis bära 3,42 g/m3 mer vatten om temperaturen 
ökar från 10 °C till 15 °C (Sandin, 2010, s 130). Med moderna uppvärmningssystem, 
såsom fjärrvärme eller värmepump, där murstocken ej används går denna effekt förlorad.   

2.7 Tilläggsisolering  
Tilläggsisolering av vindsbjälklaget har varit en bra åtgärd för energi- och 
kostnadseffektivisering (Bodin, 2014). Mineralull i form av skivor eller lösull är vanligast 
vid tilläggsisolering, och läggs ovanpå befintlig isolering på vindsbjälklaget. Vid 
tilläggsisoleringen kontrolleras bjälklagets lufttäthet och ångspärr. För att få en 
fungerande luftspalt monteras oftast en skiva vid takfoten som tillåter isolering att fyllas 
upp till skivan utan att påverka ventilationen (Nevander & Elmarsson, 1994, s 99–100). 

Enligt energimyndigheten (2009) kan takisoleringen även läggas på insidan av råsponten. 
Det minskar arbetet vid renovering då taket inte behöver rivas ut, i stället kan arbetet 
utföras från insidan av vinden med isoleringsskivor eller sprayisolering. Den lösningen 
avråder Ljungby Fuktkontroll och Sanering AB (2021) stark fastighetsägare ifrån, på 
grund av de isoleringsmaterialen är inte tillräckligt fukttåliga. Takets konstruktion av 
råspont och takstolar hamnar mellan två täta skikt, takpapp och isolering. Fukt som 
kommer in på vinden och fäster mot träkonstruktionen har svårt att torka och det kan 
resultera i mögelproblem.  

2.8 Ventilationssystem 

2.8.1 Ventilation i bostaden 
Idag finns det i huvudsak fyra olika typer av ventilationssystem för byggnader. 
De är följande: 

 Självdrag 

 Mekanisk frånluft 

 Mekanisk tilluft 

 Mekanisk till- och frånluft 

 
Självdragsventilation, där ventileras huset genom otätheter och ventiler och utbytet av luft 
sker på grund av temperaturskillnader mellan luft inomhus och utomhus. Det går även att 
komplettera med en frånluftsfläkt, vanligtvis i kök och badrum. Den forcerar ut luften så 
ny luft kan gå in via ventilerna (Boverket, 2021). 
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Huset kan ha mekanisk frånluftsventilation, det betyder att luften kommer in genom 
ventiler och går ut genom frånluftsfläktar (Boverket, 2021). Om det är mekanisk till- och 
frånluftsventilation styrs båda flödena, FTX-ventilation som innehåller återvinning, 
innebär att den varma luften som går ut kan användas för energibesparing. 

2.8.2 Ventilation av kallvindar 
En vinds uppbyggnad avgör om taket är varmt eller kallt. Ett så kallat varmt yttertak har 
isolering i direkt anslutning till yttertaket och ger ett varmt vindsutrymme. Kalla tak har 
isoleringen i vindsbjälklaget. Det gör att vinden är ett kallt utrymme (Sandin, 2010, s 76).  

Förr i tiden, för att förhindra snö från att smälta och bilda istappar vid takfoten, 
ventilerades vinden till utomhusluftens temperatur (Thermocell, 2014). Syftet med 
ventilation av en vind idag är att föra bort fukt. 

Ventilerna för inluft kan placeras på olika ställen, på gaveln eller i takfoten. 
Gavelventilation har ventiler i vardera gaveln där luften flödar igenom vinden. 
Ventilation i takfoten har ständigt luftinsläpp via luftspalten oftast längs hela takfoten.  

I täta konstruktioner fungerar enligt SBUF (2013) mekanisk ventilation bäst, där 
luftomväxling kan kontrolleras. Ventilationen genom gavel eller takfoten på en kallvind 
behöver eventuellt tätas, och även yttertaket ska vara tätt. Styrd ventilation klarar 
fukttillskott från daglig användning av bostaden och klimatförändringar (SBUF, 2013). 
Vid styrd ventilation tas luft in med en tilluftsfläkt som varvtalsregleras via styrenheten 
och luften går ut genom frånluftsspjällen i andra änden av kallvinden. På vinden och 
fasaden sitter sensorer kopplade till ventilationsanläggningen. Styrenheten tar emot 
mätdata från klimatsensorerna och startar ventilationsanläggningen när fukthalten i 
utomhusluften är lägre än fukthalten i luften på kallvinden. Sensorerna mäter relativa 
fuktigheten och temperaturer av utomhusluften, om den är högre eller lägre än på vinden 
(Hagentoft, Sasic Kalagasidis, Nilsson & Thorin, 2008).  

2.9 Mikrobiell tillväxt 

2.9.1 Mögeltillväxt 
Olika delar av en byggnad utsätts för olika temperaturer och relativ luftfuktighet. Det är 
ett resultat av till exempel designen av konstruktionen och fukt producerad av mänsklig 
aktivitet. Material som används i konstruktionen påverkas av de omgivande 
förhållandena, och om de är gynnsamma för mögelsvampar, finns det en risk för att 
mögel växer till på materialen. Allt material är inte lika mottagliga för mögeltillväxt. 
Endast organiska material, exempelvis trä, kan påverkas för mögel, medan oorganiska 
material som tegel eller betong inte påverkas. Den kritiska fuktnivån för organiska 
material för mögeltillväxt är temperaturberoende och vid 20 ºC gäller 75 % RF (BFS 
2011:6). Om detta överskrids finns det en risk att mögelsvampar växer till på materialet.  

Mögelsvampar behöver mer vatten för att växa vid lägre temperaturer och därför kommer 
kritiska fuktnivåer att vara högre vid lägre temperaturer än vid högre temperaturer. 
Förhållandet mellan temperatur, fukt och hastighet på tillväxt på näringsmedier har 
beskrivits för ett antal svamparter som isopleter. Isoplet är en linje för en funktion av två 
olika variabler som sammanfogar punktvärden med lika värde. Några isopleter har 
anpassats för att förutsäga risken för mögeltillväxt i byggmaterial. Genom att beräkna de 
förväntade förhållandena innan konstruktion eller en del av en byggnad kan dessa 
begränsande tillväxtkurvor användas för att bedöma risken för mögeltillväxt. Dessutom 
kan olika behandlingar av ett material förändra motståndskraften mot mögeltillväxt 
(Johansson, Svensson & Ekstrand-Tobin, 2013). 
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Även om det finns optimala och minimala tillväxtförhållanden för de olika mikrosvampar 
som beskrivs som mögelsvampar kan organismer överleva perioder med ogynnsamma 
förhållanden. I konstruktioner där villkoren som byggmaterial utsätts för är sällan 
konstanta, där är variationer i både temperatur och RF. Dessa variationer kan vara 
långvariga under hela säsongen eller kortare pga. Mänsklig aktivitet eller lokala 
klimatförhållanden. Därför kan den kritiska fuktnivån för ett byggmaterial överskridas 
under en kortare eller en längre period, medan andra gånger nivån inte gynnar 
mögeltillväxt. Det förväntas därför att risken för mögeltillväxt är låg om variationen är 
sådan att fuktnivåerna är betydligt lägre än de kritiska gränserna över en tillräckligt lång 
period samt att de kritiska gränserna överskrids endast under korta perioder (Johansson, 
Svensson & Ekstrand-Tobin, 2013).  

2.9.2 Mögeltillväxtkurvor 
I en artikel från 2013 av Johansson et al. (2013) presenteras ett sätt att ta fram 
materialspecifika mögeltillväxtkurvor för kritisk relativ fuktighet. Kurvorna utgår ifrån 
kritiska fuktnivåer som uppmätts i en laboratorisk atmosfär under konstant temperatur 
och RF. I tre enfamiljshus i Borås i Sverige placerades provbitar ifrån samma typ av 
material, i detta fall trä, under 2,5 år. Provbitarna köptes i lokala byggaffärer och får anses 
vara standardmaterial i den svenska byggsektorn. Objekten var enfamiljshus med 
trästomme. Test-vindarna var tre uteluftsventilerade självdragsvindar. På vindarna 
placerades provbitarna i anslutning till underlagstaket. 

Under denna period, 2,5 år, har loggrarna registrerat atmosfären som omger provbitarna i 
anslutning underlagstaket och med hjälp av mögeltillväxtkurvorna gjordes en bedömning 
av ett eventuellt mögelangripande på provbitarna. Fem olika analyser utfördes under 
denna period och en värdesättning sattes av i form av ett diagram i fem-punkts skala. Ett 
överskridande av en bestämd gräns på skalan avgjorde etableringen av mögel. En 
jämförelse av förväntat resultat matchade det verkliga resultatet (Johansson, Svensson & 
Ekstrand-Tobin, 2013). 

Funktionen för mögeltillväxtkurvor är enligt Johansson, Svensson och Ekstrand-Tobin 
(2013) följande: 

 𝑅𝐹 = 𝑎 + 𝑐(𝑡 − 54 ∗ 𝑡) (4) 
Värdet a och c fås ut i följande: 

 
𝑐 =

(𝑅𝐹 − 𝑅𝐹 )

𝑡 − 𝑡 − 54(𝑡 − 𝑡 )
 

(5) 

 𝑎 = 𝑅𝐹 − 𝑐(𝑡 − 54 ∗ 𝑡 ) (6) 
där 

a och c endast är parametrar som används i ekvationen, 

t är den aktuella temperaturen, 

t1 är högst temperatur som kritisk fukthalt baseras på i [°C]  

t2 är lägst temperatur som kritisk fukthalt baseras på i [°C]  

RF𝑐𝑟𝑖𝑡1 är lägst kritisk RF för materialet i [%] och 

RF𝑐𝑟𝑖𝑡2 är högst kritisk RF för materialet i [%]. 

 

Free Hand
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Figur 1. Plywoods mögeltillväxtkurvor och mätvärden för RF och temperatur uppmätt under 2,5 år på tre 
vindar. Streckade halvcirklarna visar värden där klimatloggarna inte kunna beräkna det korrekta värdet 

(med medgivande av Johansson, Svensson & Ekstrand-Tobin, 2013) 

2.10 Fuktkvotsmätning 
Fuktkvotsmätning kan utföras på ett flertal sätt. Vanligast är resistansmätning, 
kapacitansmätning, och mätning i torkugn (Sjöström, 2011). Mätverktyget vid 
resistansmätning har två elektroder som trycks in i det valda träbaserade materialet längs 
träfibrerna. Med en unik kalibreringskurva för det specifika materialet mäter den 
resistensen och fuktkvoten visas på displayen direkt (Sandin, 2010, s. 125). Med 
kapacitansmätare placeras två elektriska ledare på vardera sida om materialet. Ledarna 
avger en elektrisk spänning som mäter kapacitansen mellan spänning- och 
laddningsskillnaden (Sjöström, 2011).  

Att torka materialet i ugn där vägning sker innan och efter torkning är ett effektivt sätt att 
mäta fuktkvot av mindre material. Skillnaden mellan vikten innan torkning och efter är 
materialets fuktinnehåll.  
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3 Objektbeskrivning 

Två nybyggda skolor i Kalmar har studerats. De är placerade på två olika områden i 
Kalmar med ett avstånd på 3,0 km mellan varandra, Djurängsskolan i norr och 
Falkenbergsskolan i söder, se figur 2. Skolorna är belägna i samma stad och förutsätts 
därför utsättas för samma utomhusklimat, dvs. det utesluter skillnader i temperatur och 
luftfuktighet hos utomhusluften som ventilerar vindarna. 

 

 

Figur 2. Karta Kalmar, avstånd Djurängsskolan och Falkenbergsskolan 

Google Maps (2021). Flygfoto Kalmar https://www.google.se/maps [2021-05-20] 

Figur 3 visar materialuppbyggnaden och materiallista i takkonstruktionen som gäller för 
båda skolorna. Vindarna har olika höjder från vindsbjälklaget till taknocken. 
Materiallistan är följande enligt Figur 3: 

 Ytskikt 
 Parocskiva 
 Underlagspapp 
 Råspont 
 Takstol 
 Mineralull 
 PE-folie 
 Glespanel 
 Ytskikt 
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Figur 3. Material i takkonstruktionerna. Ritning från Conservator AB av vindsbjälklagen för Djurängsskolan 
och Falkenbergsskolan (med medgivande av Conservator AB, 2021). 

3.1 Kallvinden i Djurängsskolan 
Höjden från vindsbjälklag till taknock är 2 m och längden på den längsta sidan är 57 m. 
Formen av taket är ett sadeltak med olika vinklar på takfallen, där den längre sidan riktas 
söderut. Ventilationen i Djurängsskolan sker via gavelventiler och är 
självdragsventilering som varierar med lufttryck, temperatur, vindhastighet och 
vindriktning. Med en varm temperatur ute medan vindsutrymmet håller sig kallare skapas 
kondens vid för stor ventilation. Om vindsutrymmet har lägre lufttryck än lufttrycket 
inomhus kan det bidra till att fuktig luft tränger sig upp genom otätheter från rummen 
under vindsutrymmet. 

 

 

Figur 4. En bild av vindsutrymmet i Djurängsskolan 
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3.2 Kallvinden i Falkenbergsskolan 
På Falkenbergsskolans vind är VentoVind Pro monterad, en ventilationsanläggning 
tillverkad av Corroventa som består av en tilluftsfläkt och ett mekaniskt styrt 
frånluftsspjäll. Ventilationsanläggningen justerar luftintaget i realtid med hjälp av 
ventilationsanläggning så att den tillför utomhusluft när det är mer gynnsam för 
luftfuktigheten på kallvinden. 

En styrenhet är placerad på kallvinden som tar emot och skickar ut signaler till systemet. 
Sensorer på vinden och utomhus styr när ventilerna ska öppnas för att ventilera 
kallvinden och meddelar styrenheten som skickar en signal till fläktaggregatet. 
Klimatsensorerna mäter RF och temperatur både på kallvinden och utomhus. Är luften på 
vinden sämre än utomhus, det vill säga högre ånghalt på vinden, öppnas ventilerna och 
utomhusluft blåser in för att ventilera kallvinden. Om ånghalten är lägre på kallvinden 
och VentoVind anser utomhusluften vara sämre hålls ventilationsanläggningen avstängd 
tills ett mer gynnsamt klimat uppstår utomhus.  

 

 

Figur 5. En bild av vindsutrymmet i Falkenbergsskolan 
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4 Metod och genomförande 

Studien har utförts genom mätningar med klimatsensorer som installerats på vindarna och 
genom mätningar vid platsbesök. Klimatsensorerna på kallvindarna monterades av 
Ventovind på Falkenbergsskolan och Siemens på Djurängsskolan. Sensorerna på 
Djurängsskolan loggade RF och temperatur oregelbundet. Falkenbergsskolans sensorer 
loggade konstant och redovisade vid avslutat dygn ett dygnsmedelvärde. Mätningarna 
från platsbesöken på vindarna innebär fuktkvotsmätning i råspont och takstol samt okulär 
kontroll. Insamlade mätdata av temperatur och RF från klimatsensorerna användes för att 
beräkna ånghalten på vindarna. 

4.1 Mätningar 
Såsom nämnts sker Djurängsskolans ventilation av kallvinden genom självdrag via 
luftspalter i takfoten. Falkenbergsskolan däremot har en ventilationsanläggning 
installerad med sensorer utomhus och på vinden som mäter temperaturer och relativ 
luftfuktighet. Systemet avgör om anläggningen ska öppna ventilerna och släppa in 
utomhusluft eller hålla ventilen stängd, beroende på om utomhusluften är fördelaktig att 
ta in eller inte. Figur 6 och 7 visar placering av klimatloggrar som mäter temperatur och 
RF på kallvindarna samt de manuella mätpunkterna under platsbesöken. 

 

Figur 6. Toppvy av vinden på Djurängsskolan samt placeringen av klimatlogg och mätpunkter på vinden 
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Figur 7. Toppvy av vinden på Falkenbergsskolan samt placeringen av klimatlogg och mätpunkter på vinden. 

4.1.1 Utrustning 
När skolorna byggdes önskade Conservator AB installationer av två olika klimatsensorer 
på Falkenbergsskolan respektive Djurängsskolan för att kunna samla in information om 
vindarnas klimat, se Figur 8 för Djurängsskolan och Figur 9 för Falkenbergsskolan. 
Ventovind är sensoren som installerades på Falkenbergsskolans kallvind och Siemens för 
Djurängsskolan. Loggrarna i båda skolorna mäter temperatur och RF på vindarna. Data 
från loggrarna används för att kontrollera om trämaterialet och isoleringen på vinden är i 
riskzonen, dvs. för fukt- och mögelskador eller inte.  

 

 

Figur 8. Mätsensor Siemens i Djurängsskolan 
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Figur 9. Mätsensor Ventovind i Falkenbergsskolan 

 

Mätutrustningen som användes för manuell mätning var Protimer Surveymaster till 
fuktkvotsmätning Fuktkvotsutrustningen har två elektroder som mäter mängden vatten i 
materialet. Spikarna knackas in i materialet, ungefär hälften av materialtjockleken, längs 
materialets fiberriktning för mest noggranna resultat.  

 

 

Figur 10. Fuktkvotsmätare Protimer Surveymaster POL 5365 
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Testo 605-H1 användes till RF och temperatur i luften, se figur 11. 

 

Figur 11. RF/Temperaturmätare Testo 605-H1 

 

De manuella mätningarna gjordes nära tidigare mätpunkter för att minska eventuella 
felkällor, se Figur 12. Mindre avstånd mellan mätpunkterna bör medföra mer jämförbara 
resultat vid mättillfällena. 

 

 

Figur 12.  Mätpunkterna med Protimer Surveymaster från fuktkvotsmätningar som utfördes 23/2 och 26/4–
2021 
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4.1.2 Loggdata 
Djurängsskolans klimatloggrar, vid nedladdning av data, visade oregelbundet uppmätta 
värden. Tidpunkterna för mätningen av RF och temperaturen var olika och de kunde 
mätas från noll till fyra gånger per dag. Djurängsskolans klimatloggrar sparade mätvärden 
för en mätperiod av de senaste fyra månaderna. Mätvärden för hela dygn för vissa dagar 
saknas under mätperioden. 

Falkenbergsskolans klimatloggrar mäter RF och temperatur vid samma tidpunkt och varje 
timme, vid slutet av dygnet beräknas och presenteras ett dygnsmedelvärde för vindens 
klimat. Ventovind har sparat all mätdata sedan installation av aggregatet 2019.  

4.1.3 Manuella mätningar 
De manuella mätningarna gjordes för att kontrollera klimatloggrarnas värden för samma 
dagar. Vid platsbesöken mättes RF och temperatur utomhus samt på kallvindarna, 
fuktkvot i råspont och i takstol. Fuktkvotsmätningarna i råspont och takstol gjordes 
konsekvent i samma höjd där möjlighet fanns. Mätningar som gjordes i lägre höjd, 
närmare isolering, antecknades. Utifrån uppmätta värden beräknades ånghalten i luften på 
kallvindarna. Fuktkvotsmätningarna utfördes med Protimer Surveymaster som knackades 
in i råspont och takstol för mätning av fuktkvot. RF och temperatur i luften mättes upp 
med Testo 605-H1. Mätpunkterna markerades ut på ritningen av vindarna, se Figurer 6 
och 7. Värdena antecknades till respektive punkt som användes i excel för beräkningarna. 

4.2 Platsbesök 
Skolorna besöktes två gånger (23/2–2021 och 26/4–2021) med två månaders mellanrum. 
Det var soligt och svag vind utomhus vid båda platsbesöken. Vindarna och takfötterna 
från marknivå okulärbesiktigades, alla vindsutrymmen kontrollerades för synliga fukt- 
eller mögelangrepp på träkonstruktionen eller isoleringen. Under platsbesöken 
fotograferades mätningar och eventuella upptäckter. Platsbesöken gjordes i samma 
ordning, först Djurängsskolan sen Falkenbergsskolan. Tiden mellan mätningarna på 
skolorna är 30 minuter. Veckan innan första platsbesöket var det regn och kallt utomhus. 
Inför andra platsbesöket hade klimatet varit varmare och torrare veckan innan besöket. 

4.3 Beräkningar 
Samtliga beräkningar har genomförts i datorprogrammet Excel och diagram har skapats 
utifrån beräkningar och mätvärden från kallvindarna. Beräkningar med Ekvation (2) och 
(3) gav ånghalten på vinden. De utgörs av uppmätta värden för RF, temperatur, 
molekylvikt i vatten, den allmänna gaskonstanten samt värden som utnyttjas beroende på 
temperaturen. Med hjälp av linjediagram och stapeldiagram redovisas de hygrotermiska 
förhållandena på kallvindarna. Dessa förhållanden inkluderar följande: 

 Kortvariga förhållanden för temperatur och RF. 
 Minimum- och maximumvärden av dygnsmedelvärden för temperatur och RF 

under mätperioden december 2020-april 2021. 
 Temperatur 
 RF 
 Ånghalt 
 Fuktkvot 

Diagrammen i denna studie, se kapitel 5, visar relationen mellan RF och temperatur (C°) 
där mögeltillväxt uppstår vid ett RF av 70 %, medan röta antas uppstå vid 85 % RF. 
Bedömningen av om trämaterialet ligger i riskzonen har gjorts beroende på antalet 
tillfällen som fukttillståndet överskrider gränsen för mögeltillväxtkurvorna i diagrammen. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas samtliga resultat från fältstudier samt registreringar från loggar i 
figurer. I figurerna redovisas de olika värden som är essentiella för undersökningen. 

5.1 Mätvärden loggrar 
Loggrar har varit placerade i olika positioner på vindarna för att under en tidsperiod 
automatiskt registrera RF, temperatur, mögeltillväxtpotential (MGP) och tidpunkten. 
Utplacerade klimatloggrar visas i Figurer 6 och 7. 

5.1.1 Djurängsskolan 
Nedan i Figur 13, presenteras dygnsmedelvärdet för RF och temperatur som registrerats 
på två vindsutrymmen i Djurängsskolan. RF-värdet i vindsutrymmet når sitt maximum på 
86 % den 01-02-2021 med temperaturen -11,5 ºC och minimum 25-04-2021 på 47 % med 
18,3 ºC. Det uppmätta RF-värdet utomhus går upp till 88 % vid ett antal tillfällen i mars 
samt april. Det registrerade maximala värdet av ånghalt nådde 15,52 g/m3 i slutet av mars. 

 

 

Figur 13. Djurängsskolan loggdata 15/12–2020 → 26/4–2021 
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5.1.2 Falkenbergsskolan 
Registreringen av värden enligt Figur 14, har gjorts under perioden 27 augusti 2019 till 26 
april 2021. Det största uppmätta dygnsmedelvärdet för RF i vindsutrymmet sker under 
vinterperioden och är 78 %. Det sänks drastiskt när temperaturen ökar vilket minskar 
risken för mögeltillväxtpotential (MGP). Ventilationen startar vid behov med olika 
hastigheter.  

 

Figur 14. Diagram loggdata Falkenbergsskolan från 27/8–2019 → 26/4–2021 

 

Det främsta fokuset ligger på uppmätt data mellan december 2020 och april 2021. 
Mögeltillväxtpotentialen följer RF och når ett maximum på 0,92 i december. Den relativa 
fuktigheten ökade upp till 78 % i januari när vindsutrymmets temperatur var 3 ºC och har 
med tiden sänkts till minimivärdet 31 % i april. Temperaturen på vinden nådde som högst 
upp till 16 ºC i slutet av mars och var som lägst -7 ºC i februari. 

 

Figur 15. Diagram loggdata MGP Falkenbergsskolan 15/12–2020 → 26/4–2021 
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I Figur 16 redovisas ånghalten i vindsutrymmet. Den har beräknats med data för RF och 
temperatur. Under samma dag i mars med den högsta temperaturen visas det högst 
uppmätta värdet av ånghaltsmängd vilket är 8,04 g/m3. 

 

 

Figur 16. Diagram loggdata ånghalt Falkenbergsskolan 15/12–2020 → 26/4–2021 

5.2 Mätvärden platsbesök 
Förutom automatiska registreringar av mätvärdena genom loggrar gjordes mätningar vid 
platsbesöken. På plats mättes fuktkvot, RF och temperatur med utrustning som 
fuktkvotsmätare respektive RF- och temperaturmätare. På vindsutrymmena 
uppmärksammades ingen mögeldoft. 

5.2.1 Djurängsskolan 
I Djurängsskolan mättes 6 positioner, i två olika vindsdelar i samma byggnad. 
Vindsdelarna delas av en brandvägg på grund av brandkrav. För de uppmätta värdena 
beräknades ett gemensamt medelvärde eftersom vindsdelarna har samma uppbyggnad. De 
uppmätta RF-värdena i februari är exakt lika stora i luften i vindsutrymmet och i 
utomhusluften medan april skiljer det 21 %. Med hänsyn till temperaturen som ökade 
endast med 0,7 ºC har resterande värden sänkts med ett antal enheter. I Figur 17 visar 
stapeldiagram de olika mätvärdena för februari (diagrammet till vänster) respektive för 
april (diagrammet till höger). 
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Figur 17. Djurängsskolan uppmätta värden vid platsbesök, 23/2 och 26/4–2021 

 

5.2.2 Falkenbergsskolan 
På kallvinden i Falkenbergsskolan gjordes mätningar i fyra olika punkter. Mätningarna 
omfattade RF, temperatur samt fuktkvot. Fuktkvoten i råspont samt i takstol skiljer sig åt 
i de olika positionerna. Utifrån de fyra mätpunkterna beräknades ett medelvärde för 
takstol respektive råspont. Medelvärdet vad gäller mätningen av fuktkvot i februari blir då 
12,7 % och för takstolen 12,2 %. I april är medelvärdet för råsponten 8,6 % och 9,5 % för 
takstolen. Temperaturen på kallvinden var den samma vid båda mättillfällena. Den 
relativa fuktigheten höll sig strax ovanför 60 % både utomhus samt i vindsutrymmet vid 
mätningarna i februari. Däremot var RF i april i vindsutrymmet 28,4 % och 25 % 
utomhus. 
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Figur 18. Falkenbergsskolan uppmätta värden vid platsbesök, 23/2- och 26/4–2021 
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6 Analys 

Framtagna resultat i denna studie skall gå igenom en analys utifrån teoretiska kunskaper 
samt jämföra de två kallvindar. Analysen innehåller även resultat från andra relevanta 
undersökningar. Med detta följer en bedömning och diskussion av de två 
ventilationslösningar i kallvindar som studien grundas på.  

6.1 Analys och diskussion av resultat 
Med en skillnad på alla värden vid olika perioder visade sig RF vara den mest tydliga. 
Loggdata av Falkenbergsskolan visade att RF i vindsutrymmet ökar under vinterperioden 
med ett kallt klimat där fukt lagras i material som i sin tur torkas ut under 
sommarperioden. Bortsett från ventilationshastigheten avgörs procentandelen för 
riskzonen till mögeltillväxt av temperaturen på kallvinden och utomhus. Det vill säga att 
en högre temperatur medför vanligast lägre RF. Risken för mögeltillväxt på 
Falkenbergsskolan var som högst under vinterperioden, se Figur 14 och 15. 
Djurängsskolan har ingen formel vad gäller MGP vilket utesluter redovisning av 
information om mögeltillväxtpotential enligt Figur 13. Samma mönster kan presenteras 
för Djurängsskolan med tanke på att mögeltillväxt följer ökning/förminskning av RF och 
temperatur. Ökning av MGP ser ut att ha samband med högre RF och temperatur. 
Mätningar från flera kallvindar inom samma klimatzon kan förbättra överblicken av 
fukttillståndet i takkonstruktioner. 

Falkenbergsskolan har loggdata sparad från byggtiden. En bristfällig faktor med studien 
är att Djurängsskolans mätdata endast sträcker sig tillbaka till december 2020 vilket 
omöjliggör en jämförelse kring en längre period. Jämförelse av klimat på vindarna från 
start av klimatloggning, med eventuell byggfukt kan ej diskuteras. En rekommendation 
till att frambringa mätdata med långa tidsperioder för en noggrannare jämförelse kan 
därför vara fördelaktig. För ett generellt påstående för valet av vilken är optimal 
ventilationslösning bäst, ytterligare undersökning av flera kallvindar är nödvändig. 

6.1.1 Loggdata för de två kallvindarna 
Ånghalten i kallvinden på Falkenbergsskolan under tidsperioden enligt Figur 14, håller 
sig jämn med undantag för vissa kortare tider. En ökning av ventilationen sänker inte 
ånghalten. Med hjälp av loggrarnas mätdata vid en stigande ånghalt startar ventilationen 
för att sänka RF, som leder till en jämn mängd ånghalt på kallvinden. Ånghalten ökar 
efter ventilationen avtar och vinden slutar ventileras. Det illustreras tydligast i Figur 16, 
för Falkenbergsskolan 13/2, där ventilationen är som mest aktiv är RF lägst, vilket 
betyder att ventilationsanläggningen gör vad den ska dvs. förbättra klimatet på 
kallvinden. 

Djurängsskolans loggrar visar enligt Figur 13 ett RF i de två vindsutrymmena som 
ständigt håller sig över 80 % framtill slutet av februari. Det innebär ett överskridande av 
den kritiska fuktnivån. Den okulära besiktningen visades dock inga mögelpåväxtområden 
eller något som visuellt ser påverkat ut i vindsutrymmet. Okulära besiktningen gjordes 
enbart från vindsgången, inne i hörn eller vid takfot kunde inget tydligt antagande göras 
om mögelpåväxt. Loggrarna har även gett ojämna dygnsmedelvärden under hela 
tidsperioden. Det beror på att registreringen sker vid slumpmässiga tider på dygnet på 
grund av ej inställda klimatloggrar, och utgör inget medelvärde för respektive dygn. 
Dessutom misslyckades samtliga loggrar i Djurängsskolan att registrera RF utomhus och 
temperaturen för vissa dygn. För större reliabilitet behöver den automatiska 
klimatloggningen justeras in och logga RF och temperatur till exempel varje kvart på 
dygnet för att få ett jämförbart dygnsmedelvärde. 
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Figur 19 visar jämförelser mellan Falkenbergs- och Djurängsskolans RF under perioden 
mellan 2020-12-15 och 2021-04-26. En jämförelse mellan skolornas loggdata tyder på att 
Djurängsskolans RF är betydligt högre och under längre period än i Falkenbergskolan. 
Falkenbergsskolan ventileras när ånghalten är lägre utomhus än på vinden. 
Djurängsskolan har inget direkt jämförande, självdragsventilation beror på 
temperaturskillnader, vindriktning och vindhastighet. Ånghalten under den begränsade 
tidsperioden konstateras enligt resultaten vara högre i Djurängsskolan än 
Falkenbergsskolan. En begränsning för denna jämförelse är det faktum att 
Djurängsskolan knappt har fem månaders sparad klimatdata i form av punktvärden. 

 

 

Figur 19. Relativ fuktighet Falkenbergsskolan, Djurängsskolan och utomhus 
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Figur 20 visar jämförelser mellan Falkenbergs- och Djurängsskolans temperatur under 
perioden mellan 2020-12-15 och 2021-04-26. Enligt Figur 20 följer temperaturen för de 
båda kallvindarna snarlikt temperaturen som är utomhus. Loggrarna från Djurängsskolans 
klimatdata visar tydligt att det ej är ett dygnsmedelvärde utan oregelbundna uppmätta 
punktvärden av temperaturen.  

 

 

Figur 20. Temperatur Falkenbergsskolan, Djurängsskolan och utomhus 

 

Figur 21 visar jämförelser mellan Falkenbergs- och Djurängsskolans ånghalt under 
perioden mellan 2020-12-15 och 2021-04-26. Ånghalten enligt Figur 21 konstateras 
enligt resultaten vara högre i Djurängsskolan än Falkenbergsskolan under uppmätt period. 
Loggrarna på Djurängsskolan visar spretiga resultat på grund av oregelbundet uppmätta 
punktvärden. Om klimatsensorerna loggat dygnsmedelvärde anses Djurängsskolan ha en 
snarlik men högre ånghalt än Falkenbergsskolan. Djurängsskolans självdragsventilation 
anses följa ånghalten utomhus.  
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Figur 21. Ånghalt Falkenbergs- och Djurängsskolan 

 

6.1.2 Manuella mätningar av de två kallvindarna 
Ett medelvärde från Djurängsskolans kallvindar mättes upp med hjälp av flera olika 
mätpunkter i vindsutrymmet. Mätutrustning användes för att mäta fuktkvoten i råspont 
samt takstol för att klargöra hur mycket fukt respektive material innehåller. Uppfuktning 
och uttorkning är långsamma förlopp jämfört med ändringar av ånghalt och RF i 
utomhusluften. Fler mätningar hade säkerligen givit mer tydlighet kring kallvindarnas 
status. Djurängsskolan har enligt Figur 17 en högre fuktkvot jämfört med 
Falkenbergsskolan.  

Vid en jämförelse av resultaten från de manuella mätningarna på Falkenbergsskolan visar 
de en stor sänkning i RF och ånghalt. Det får anses vara på grund av att de första 
mätningarna gjordes vintertid då klimatet är fuktigare och de andra mätningarna gjordes 
närmare sommaren med torrare klimat. Mätningarna gjordes enbart som 
ögonblicksmätningar och ett säkrare resultat hade kunnat erhållas med fler mätningar. 
Kallvinden anses vara fuktsäker enligt mätningen med RF-mätare (se kapitel 4.5). En 
bidragande faktor till det torrare klimatet bör vara Ventovindsanläggningen, se Figur 7. 
Resultaten visar att den mekaniskt styrda ventilationen ger en lägre ånghalt och därmed 
ett lägre RF, vilket minskar risken för mikrobiell påväxt, jämfört med 
självdragsventilationen.  

6.2 Analys och diskussion av teori och resultat från andra 
undersökningar 

Ett mindre isolerat vindsbjälklag med ett högre U-värde ger en varmare vind och därmed 
ett torrare klimat, det vill säga ett RF eftersom mättnadsånghalten är högre vid en högre 
temperatur på kallvinden. Att öka isolering ger motsatt effekt. I en fältundersökning av 21 
kallvindar i småhus visas att bättre isolering av vindsbjälklag ökar mögelproblem på 
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underlagstaket (Samuelsson och Hägerhed Engman, 2006). Vindsbjälklagen från skolorna 
är väl isolerade så att värme genom bjälklaget inte påverkar fuktförhållanden och 
temperaturen på kallvindarna. Kallvindarna följer i stort sett utomhusluftens temperatur 
enligt studiens resultat. 

Vid bedömning av vinden, om den är mögelangripen, kan svårigheter uppstå. Diagram 
och mögeltillväxtkurvor visar bara tendenser. Det ger inga exakta mått om vindens hälsa 
är nedsatt på grund av mikrobiell påväxt. En bedömning och jämförelse kan göras med 
studien enligt Johansson et al. (2013) som i Figur 1, avsnitt 2.9.2 visar klimatloggning 
med mätpunkter från tre vindar under 2,5 år. Vindarna i undersökningen är byggda i 
plywood.  

Det hade varit intressant att studera under vilken period på året en förbättring av 
kallvindens klimat sker i förhållande till utomhusklimatet. Mekanisk ventilation som 
startar när uteluften har en lägre ånghalt än vindens luft är enligt flera studier en effektiv 
lösning. Tre olika kallvindskonstruktioner testas och analyseras i en studie av Nik et al. 
(2012) som jämförts med en referensvind. Likt vindarna i denna studie, Djurängs- och 
Falkenbergsskolan, har testvindarna 400 mm mineralull och plastfolie. Första vinden 
ventileras genom självdrag via luftspalt i takfot och har isolerats i taket. Andra vinden har 
mindre flöde via gavelventilation och är isolerad i taket. Tredje vinden har mekaniskt 
styrd ventilation, likt Falkenbergsskolan. Skillnaden mellan fuktigheten utomhus och på 
vinden styr ventilationen av kallvinden som resulterar i att vinden blir helt tät. 
Referensvinden är självdragsventilerande via luftspalt i takfot. Säkraste lösningen enligt 
Hagentoft et al. (2008) är mekanisk ventilation.  

6.3 Analys och diskussion av metod och genomförande 
Mätutrustningen som användes för mätning av fuktkvot, RF och temperatur på 
platsbesöken var kalibrerad och inställd för att ge korrekta mätvärden. Elektroderna på 
fuktkvotsmätaren slogs in ungefär halvvägs i virket, vilket utesluter påverkan från ytan av 
materialet vid mätning. För mer tillförlitliga mätvärden kunde mätningarna gjorts flertalet 
gånger inom samma område, för ett medelvärde vid varje specifik punkt. 
Fuktkvotsmätningen ansågs ge ett riktvärde om vindens fukttillstånd som kompletterar 
klimatloggningen.  

För att komplettera mätningar och beräkningar samt att kunna bedöma fukttillståndet på 
vinden hade en mykologisk undersökning varit att föredra. En mykologisk undersökning 
innebär en undersökning av mögel. Detta för att uppmärksamma det som inte syns vid 
okulär besiktning eller vid klimatloggning och beräkning. Mätningarna och loggningarna 
gjordes från vindens gångar, inte längst in mot takfot eller ute på ställen som ej var nåbara 
från vindsgången. Vid en visuell översikt av Djurängsskolans kallvindar 
uppmärksammades att luftspalten runt om på fåtal ställen var fylld med lösull. Det härrör 
från insprutning av lösull på vindsbjälklaget. Påverkan från detta på eventuellt minskad 
luftgenomförsel är ej uppmätt eller kontrollerad.  

Vindsbjälklagets konstruktion undersöktes ej, utan enbart vad som visuellt gick att 
kontrollera från gången på vinden. Områden inne i hörnen vid takfot med dåligt ljus och 
ingen tillgång via vindsgången kan vara påverkade av mögelpåväxt utan att det syntes. 
Ingen mögeldoft uppmärksammades vilket anses vara positivt, men frånvaron av 
mögeldoft är inget som med säkerhet bekräftar att vinden ej är drabbad av mikrobiell 
påväxt. 
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7 Slutsatser 

BBR:s krav kan vara svåra att uppnå trots modern byggteknik. En byggkonstruktion 
drabbas dock inte alltid av risk för fuktproblem även om RF skulle vara över 75 %, vilket 
enligt BBR bör användas som kritiskt fukttillstånd.  

Det finns rekommendationer att begränsa ventilationen på kallvindar (Persson Lidgren 
2010). Det bör dock finnas en viss ventilation, vilket skolorna i denna studie har, där 
Falkenbergsskolan har mekanisk styrd ventilation och Djurängsskolan har självdrag. 
Detta är för att ventilera ut eventuellt fukttillskott. Skolorna i denna studie är byggda 
2019 och vindsbjälklagen antas därför vara mycket lufttäta. Resultaten som erhölls i 
denna studie visar ett bättre klimat och lägre RF på Falkenbergsskolans kallvind. 
Ventovind-anläggningen, som enbart ventilerar om utomhusklimatet är fördelaktigt att 
föra in på kallvinden, får anses fungera bättre än självdrag. För att konstatera om 
kallvindarna i de två skolorna ligger i riskzonen för fuktproblem och jämföra vindarnas 
ventilationslösningar behövs dock synkroniserade mätvärden under en längre mätperiod.  
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Bilaga 1 sida 1 
 

Bilaga 1, BBR 6:52 

Detta är ett utdrag ur BFS 2011:6. 

6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd 

Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd ska kritiska fukttillstånd användas varvid 
hänsyn tas till osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar (till exempel 
materialdata) eller mätmetoder. 

För material och materialytor, där mögel och bakterier kan växa, ska väl undersökta och 
dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Vid bestämning av ett materials kritiska 
fukttillstånd ska hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet. 

Om det kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt och dokumenterat ska 
en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd. 

Vid bestämning av kritiska fukttillstånd för ett material kan hänsyn behöva tas till 

– när tillväxt av mögel och bakterier börjar, 

– när oacceptabla kemiska och elektrokemiska reaktioner sker, 

– när oacceptabla fuktrörelser sker, 

– när transportprocesser för fukt, joner och andra vattenlösliga ämnen 

påverkas i oacceptabel omfattning, 

– förändringar av mekaniska egenskaper, 

– förändringar av termiska egenskaper, 

– angrepp av rötsvamp, och 

– angrepp av virkesförstörande insekter. 

De kritiska fukttillstånden för olika material är inte i detalj kända. Uppgifter om kritiska 
fukttillstånd kan normalt fås av materialtillverkare eller importör
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Bilaga 2, Beräkning av ånghalt 
 
Exempel utdraget ifrån uppmätta värden i Djurängsskolan 23 februari och 26 april. 

Resultatet av Ekvation (2) läggs i Ekvation (3) 

𝑎(𝑏 + 𝑇100)𝑛 ∗ 𝑀𝑣/𝑅 ∗ (273,15 + 𝑇) ∗ 𝜑 

där 

𝑎 = 288,68 då T>0 och 4,689 då T <0 i [Pa]  

𝑏 = 1,098 då T>0 och 1,486 då T <0  

𝑇 är temperatur i [°C]  

𝑛 = 8,02 då T>0 och 12,3 då T <0  

𝑀𝑣 är molekylvikt för vatten = 18,02 i [kg/kmol]  

𝑅 = allmänna gaskonstanten = 8314,3 i [J/(kmolK] 

𝜑 = RF i [%] 

Djurängsskolan 23 februari:  

4,689 ∗ (1,486 + (13/100)^12,3 ) ∗ (18,02/(8314,3 ∗ (273,15 + 13) ) ∗
1000; (288,68 ∗ (1,098 + (13/100))^8,02 ) ∗ (18,02/(8314,3 ∗ (273,15 + 13) )) ∗
1000) ∗ (65/100) = 7,38 𝑘𝑔/𝑚^3   

Djurängsskolan 26 april: 

4,689 ∗ 1,486 +
, ,

∗    (18,02/(8314,3 ∗ (273,15 + 13,7))) ∗

1000; (288,68 ∗ (1,098 + (13,7/100))^8,02) ∗ (18,02/(8314,3 ∗ (273,15 + 13,7))) ∗
1000) ∗ (44/100) = 5,22 𝑘𝑔/𝑚^3  
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