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Sammanfattning	  
Ett problem i den svenska byggbranschen är fuktrelaterade skador i takkonstruktioner. Detta 
på grund av att det ofta råder ett fuktigt klimat med korta uttorkningsperioder. Idag 
konstrueras småhus vanligen med takkonstruktioner av typer som kalltak och parallelltak. Nio 
av tio småhus är utförda med kalluftsventilerade vindar och 72 % av dessa har påvisat för 
höga fukttillstånd enligt studier genomförda i Västra Götaland. Idag har det blivit vanligare att 
konstruera tak som parallelltak för att undvika dessa problem men också för att skapa en 
högre rumshöjd. 	  

Välisolerade parallelltak är en sluten konstruktion. Det är en relativt ny byggmetod där 
långvariga mätningar och omfattande studier på risker inte tidigare undersökts. En anledning 
till detta kan vara den begränsade möjligheten till inspektion. Beräkningar har endast 
genomförts för enstaka konstruktioner och klimatdata i tidigare rapporter. Denna 
kunskapsbrist skapar ett stort intresse för att vidare utreda riskerna med parallelltak genom 
praktiska mätningar.  

Denna studie syftade till att utreda om det förekom fuktproblem i parallelltak. Detta genom att 
praktiska mätningar utfördes i takkonstruktionens luftspalt, vilka gav svar på om det kritiska 
fukttillståndet uppnåddes i konstruktionens råspont, samt vilka konsekvenser detta i så fall 
orsakat. Vid påträffande av mikrobiell påväxt var syftet också att mäta vart det uppkommit 
och dess omfattning. Målet var att slutligen kunna jämföra dessa mätningar med teoretiska 
beräkningar i Wufi Pro 5.3.  

Studien genomfördes genom praktiska mätningar i en villa vid kusten i Halmstad. Loggrarna 
registrerade både relativ fuktighet och temperatur under en period från februari till april. 
Kontinuerlig loggning gav en tillförlitlig bild över takkonstruktionens tillstånd över tid. En 
analys genom mikroskopiering av råsponten och fuktkvotsmätning genomfördes också för att 
få en nulägesanalys av råsponten. För att jämföra de praktiska mätningarna med teoretiska 
beräkningar användes Wufi Pro 5.3. Simuleringar genomfördes för tre olika orter med närhet 
till Halmstad. 

Mätningarna i parallelltaket påvisade höga fukttillstånd i hela takkonstruktionen, vilka 
översteg BBR:s krav för det kritiska fukttillståndet i trä på 75 %. Den högsta relativa 
fuktigheten uppmättes i takets nock som i många fall visade på kondens. Emellertid påvisades 
riklig mikrobiell aktivitet även i takkonstruktionens takfötter och västliga takmitt. Dessa 
resultat kan förklaras med att det krävs rätt förutsättningar och varaktighet för mögeltillväxt 
att kunna uppstå. Simuleringarna i Wufi Pro 5.3 gav betydligt lägre resultat av den relativa 
fuktigheten och Wufi Bio visar låg risk för mögeltillväxt. Dock hamnar ändå dess värden på 
gränsen för, eller över, det kritiska gränsvärdet för trä enligt BBR.  

Eftersom Wufis klimatdatafiler är begränsade till ett antal orter och inte heller tar hänsyn till 
några extremvärden kan dessa beräkningar inte jämföras med ett specifikt års mätningar. Det 
kan även konstateras att det i både praktiska mätningar och teoretiska beräkningar råder höga 
fukttillstånd under längre tidsperioder i parallelltaket. Av denna anledning kan parallelltak 
inte anses riskfritt ur fuktsynpunkt och bör utredas vidare. 



II	  
	  

	   	  



III	  
	  

Abstract	  
Nine out of ten small houses in Sweden are today constructed with cold ventilated roofs with 
attics. In a study made in Sweden, 72 % of these have shown high moisture conditions which 
have led to moisture related damages. To avoid these problems, and also get a larger volume 
inside, it has become more usual to build parallel roofs.	  

Because of the parallel roofs sealed construction an inspection is not accomplishable. Some 
studies have been made by computer programs to investigate the risk of moisture damages 
and mould growth in this kind of roof. 

The purpose with this study was, with practical measurements, to examine if moisture 
problems occur in parallel roofs. The practical measurements were processed in the airgap 
and wood and registered relative humidity and temperature to give information about the 
condition of the wood and possible mould growth. To compare the results from the practical 
measurements, simulations were made in Wufi Pro 5.3 and Wufi Bio 3.2.  

The simulations showed lower relative humidity than the practical measurements, which can 
be explained by the limits of the programs and also misleading settings. The practical 
measurements showed very high relative humidity throughout the roof. By this reason the 
parallel roof cannot be considered risk-free from a moisture point of view.    
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Förord	  
Examensarbetet omfattar 15 av 180 högskolepoäng och utgör den avslutande delen av 
studierna inom konstruktion och projektering på byggingenjörsprogrammet vid högskolan i 
Halmstad.  Arbetet genomfördes under vårterminen 2016 och grundades på en idé från 
SWECO Management AB i Halmstad. 	  

Vi vill rikta ett stort tack till Carl-Gustav Lundgren, civilingenjör på SWECO Management 
AB, som gett oss värdefull handledning; och genom ett stort engagemang i arbetet bidragit 
med allt ifrån idéer och inspiration till teori, kontakter samt ovärderliga diskussioner. Vi vill 
även tacka Rolf Andersson på SWECO Management AB som med sin stora erfarenhet varit 
en frisk idérik fläkt från början till slut. Ett stort tack riktas även till villaägaren som med sitt 
stora engagemang och gästfrihet gjort denna studie möjlig att genomföra.  

Efter flera innehållsrika och vägledande samtal tackar vi nu Olof Mundt Petersen som har löst 
många funderingar och frågor kring Wufi Pro. Dessutom uppskattar vi den hjälp vi fått i Wufi 
av Mathias Lindskog på AK-Konsult. Slutligen riktas ett tack till vår handledare Margaretha 
Borgström på högskolan i Halmstad. 

 

Halmstad, juni 2016 

   
Angelica Johansson Anna Larsson 
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  
Bostäder i form av småhus konstrueras vanligen idag med takkonstruktioner av typer som 
kalltak och parallelltak. Studier genomförda i Västra Götaland har konstaterat att 72 % av 
mängden småhus med kallvindar har påvisat för höga fuktvärden och som följd fått förekomst 
av mögelsvamp (Corroventa, 2016). Ett försök till att förbättra kallvindars fuktsäkerhet har 
gjorts genom att rekommendera placering av vindsutrymmet innanför klimatskärmen och 
därigenom skapa ett varmt klimat; detta genom att utföra yttertak som fullisolerade 
parallelltak (Hägerhed Engman and Samuelson, 2006). Idag är omkring nio av tio småhus 
utförda som kalluftsventilerade vindar (Corroventa, 2016). 

Med ovanstående statistik är kallvindar en känd riskkonstruktion i fuktsammanhang 
(Hägerhed Engman and Samuelson, 2006). För att skapa ett varmare inomhusklimat och 
samtidigt nå upp till energikraven isoleras vindsbjälklag med en ökad mängd isolering 
(Isover, 2016). En ökning av isolering medför en ökad risk för fuktproblem, då det leder till 
lägre temperaturer i kalltakens vindsutrymmen. Då luftens temperatur samt mättnadsånghalt 
sjunker, ökar takmaterialens relativa fuktighet som följd, vilket bidrar till större risk för 
materialen att nå dess kritiska fukttillstånd. Om det kritiska fukttillståndet uppnås förhöjs 
risken för utveckling av mikrobiell påväxt. (Hägerhed Engman and Samuelson, 2006). Under 
vinterhalvåret då den relativa fuktigheten är hög och klara nätter bidrar till nattutstrålning, 
skapas goda förutsättningar för att mikrobiell påväxt ska kunna uppkomma (Petersson, 2013).   

En ytterligare orsak till fuktproblem i kallvindar är det övertryck som råder i vindsutrymmets 
övre del, som vill jämnas ut med omgivande klimat på grund av lufttrycksskillnader, och 
därmed trycka ut fuktig luft genom takkonstruktionen. Då ångspärr inte användes i många 
äldre kallvindar hindrades inte den fuktiga inomhusluften från att transporteras genom 
takkonstruktionen. Risken för fuktskador ökade därmed eftersom materialens kritiska 
fukttillstånd uppnåddes. Den relativa fuktighetens kritiska gräns för trä är vid 75-80 %, vilken 
inte bör överstigas under längre period då ovanstående problem kan uppkomma (Boverkets 
författningssamling, 2011). För att utvecklingen ska kunna ske krävs rätt förhållande mellan 
relativ fuktighet, temperatur och tidsvaraktighet.  

Kallvindars tillgänglighet skapar en god förutsättning för inspektion och möjlighet till studier 
samt lösningsmetodik. Idag finns stor kunskap kring dess problematik och eventuella 
lösningar till att förhindra fuktskador. Samma förutsättningar har inte parallelltak, som blivit 
en allt vanligare konstruktion för att skapa en högre rumshöjd, då tillgänglighet till inspektion 
inte är genomförbar på grund av dess slutna konstruktion.  
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Tidigare fanns ingen känd risk med denna typ av takkonstruktion ur fuktsynpunkt. Idag finns 
dock en osäkerhet kring om det råder fuktproblem i parallelltak. Det har under senare år, på 
grund av den ökade mängden isolering, förekommit diskussioner och skadefall där 
fuktproblematik och mikrobiell påväxt förekommit i parallelltak. En koppling mellan 
teoretiska beräkningar och praktiska mätningar önskas (Lundgren, 2016). Denna 
kunskapsbrist och osäkerhet kring de eventuella fuktproblemen i parallelltak skapar intresse 
för vidare forskning.  

1.2	  Syfte	  och	  mål	  
Syftet och målet med denna studie är att utreda om det förekommer fuktproblem i ett specifikt 
parallelltak. Studien syftar till att undersöka om takkonstruktionens råspont uppnår det 
kritiska fukttillståndet samt vilka konsekvenser detta i så fall har orsakat. Vid förekomst av 
mikrobiell påväxt, är syftet också att mäta var uppkomsten är som störst och vilken 
omfattning den har. Förhoppningen med de praktiska mätningarna är att kunna jämföra de 
med de teoretiska beräkningarna, och därigenom få en uppfattning över takkonstruktionens 
välmående. Syftet är även att genom praktiska mätningar öka medvetenheten kring risken för 
fuktproblem i parallelltak till såväl företag, privatpersoner som forskarvärlden.  

1.3	  Metod	  
Denna kvalitativa studie utförs framförallt genom praktiska mätningar, i vilka loggrar placeras 
på olika mätpunkter i en takkonstruktion. Loggrarna mäter både temperatur och relativ 
fuktighet, vilket ger tillförlitlig information kring takkonstruktionens tillstånd över tid. De 
urfrästa träbitarna analyseras sedan av Svenska miljöinstitutet för att undersöka om mikrobiell 
påväxt förekommer i valda positioner i takkonstruktionens råspont. Därefter sker en 
jämförelse mellan praktiska mätningar och teoretiska beräkningar, genom användning av 
simuleringsprogrammet Wufi Pro 5.3. Detta program beräknar teoretiskt den relativa 
fuktigheten i den specifika takkonstruktionen. 

1.4	  Avgränsningar	  
Nedanstående förutsättningar kommer beaktas: 

• Ett specifikt objekt 
• Takkonstruktionen är belägen vid kusten i Halmstad kommun  
• Takkonstruktionen är exponerad mot väster  
• Takkonstruktionen är byggd år 2010 
• Klimatdata tas var 20:e minut 
• Mätningar pågår mellan 2 februari 2016 - 4 april 2016  
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2. Metod	  

2.1	  Motivering	  till	  metodval	  
För att skapa en djupare förståelse kring huruvida parallelltak är en riskkonstruktion ur 
fuktsynpunkt, är den kvantitativa metoden med praktiska mätningar den mest tillförlitliga. 
Denna typ av metod ger möjlighet till att erhålla beskrivande data för ett specifikt fall, genom 
att mäta konstruktionens tillstånd kontinuerligt över tid.  

Den vetenskapliga kunskapsbanken gällande fukt i parallelltak finns exempelvis att tillgå i 
databaser såsom Google Scholar, Compendex och Engineering Village. En del av grunden till 
dagens kunskapsläge är baserad på olika typer av datorprogram, exempelvis Wufi. 
Programmet har möjlighet att "utföra realistiska beräkningar av icke-stationära värme- och 
fuktförhållanden i byggnadsdelar och konstruktioner, bestående av flera skikt, med olika 
klimatbelastningar" (Fuktcentrum, 2015). Eftersom programmet kan simulera en verklig 
takkonstruktion skapas möjlighet till en jämförbar beräkning, som kan jämföras med de 
praktiska mätningar som utförts i ett specifikt fall.	  	  	  

2.2 Praktiska	  mätningar	  	  

2.2.1	  Mätutrustning	  
För att samla in data från objektets råspont och luftspalt användes flera typer av 
mätutrustning. Utrustningen valdes ut efter dess specifika funktioner, vilka skapade goda 
förutsättningar för att mäta fuktförhållandenas variation i takkonstruktionerna. Totalt 
användes tre olika typer av mätinstrument; varav två loggade temperatur och relativ fuktighet 
kontinuerligt i cirka två månader. Instrumenten som loggade relativ fuktighet och temperatur 
placerades på tio olika punkter; dels i takkonstruktionerna men även i den omkringliggande 
miljön. I tre av dessa punkter loggades även yttemperaturen på råsponten med det tredje 
instrumentet. Vid mätningarnas början och slut mättes också fuktkvoten i mitten av råsponten 
för de tre punkterna i västlig riktning i parallelltaket. Före mätning genomgick loggrarna en 
kalibrering för att säkerställa tillförlitligheten av mätningarna. Nedan beskrivs de 
mätinstrument som använts:  
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Tinytag	  Plus	  2	  
Den kontinuerliga loggningen av temperatur och relativ fuktighet utfördes av Tinytag Plus 2 
som kan ses i figur 1. Detta mätinstrument är konstruerat för att mäta dessa parametrar i 
exempelvis ventilerade kanaler, och placerades därav i takkonstruktionens luftspalt. Tinytag 
Plus 2 är framtagen för att övervaka miljö- och klimatförändringar dels i svåra utomhusklimat 
men även i fuktiga inomhusmiljöer (Gemini, 2016a). Mätvärdena från flera Tinytags kan efter 
loggning enkelt kombineras för att framställa analyser i mjukvaroprogrammet Easyview 
(Intab, 2016). 

Tinytag	  Talk 
Tinytag Talk, som kan ses i figur 2, är i utseende och storlek likt en filmburk med en inbyggd 
sensor för mätning av temperatur. Denna mätutrustning lämpar sig för mätning inomhus i 
värmesystem och radiatorer; exempelvis i laborationer och ventilationssystem. 

Med hjälp av denna kompakta enhet kunde en noggrann temperaturmätning utföras på 
undersidan av råspontens yta. (Gemini, 2016b). 

 

 
Figur 1. Tinytag Plus 2 som mätte temperatur  Figur 2. Tinytag Talk som mätte yttemperatur på 
och relativ fuktighet. råspontens undersida i parallelltaket. 
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Protimeter	  
För att mäta den aktuella fuktkvoten i takkonstruktionens råspont användes mätinstrumentet 
SurveyMaster vilken kan ses i figur 3. Fuktkvoten fastställdes med hjälp av instrumentets två 
inbyggda stift som mätte i mitten av råsponten (Proffsmagasinet, 2016).  

	  
Figur 3.	  SurveyMaster  
som mätte den aktuella 
fuktkvoten i råsponten i  
parallelltaket. 	  

Analys	  av	  råspont	  
Då den relativa fuktigheten i tak varierar över tid, är det vid en riskanalys av en specifik 
takkonstruktion intressant att undersöka dess skick vid loggningarnas början. Med hjälp av 
Svenska Miljöinstitutet kunde två analyser av råsponten utföras. Proverna analyserades först 
för mikrosvampar. Direktmikroskopering, i faskontrast vid 400 gångers förstoring, utfördes 
med "tape lift"-metod där förekommande mikrosvampar preparerades i mjölksyra, vilket 
medförde att dess släkten sedan kunde identifieras morfologiskt. Den andra analysen utredde 
förekomsten av rötsvamp. Mikroskopering gjordes av träets makro- och mikrostruktur följt av 
en studie av träets destruktionsgrad. Dessa analyser gav en kartläggning över den mikrobiella 
påväxtens utbredning och dess riklighet i den specifika konstruktionen. Se bilaga 2. (IVL 
Svenska Miljöinstitutet, 2015).	  	  

2.3	  Teoretiska	  beräkningar	  
Förutom praktiska mätningar genomfördes teoretiska beräkningar i simuleringsprogram. En 
del av dagens kunskapsläge kring fukt i parallelltak är framtagen genom teoretiska 
beräkningar med hjälp av datorprogram såsom Wufi Pro 5.3. För beräkning av 
byggkonstruktioner är Wufi idag ett program utvecklat med den senaste kunskapen inom 
fukttransport och kan därmed användas till att ta fram jämförbar data. De praktiska 
mätningarna ger realistiska värden för ett specifikt objekt, vilket ger en teoretisk bild av 
konstruktionens välmående. Med tanke på detta var en jämförelse med simuleringar i Wufi av 
intresse för att jämföra med resultatet av de praktiska mätningarna.  
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Wufi	  	  
Mjukvaruprogrammet Wufi är framtaget och utvecklat i Tyskland vid Fraunhofer IBP. 
Programmet utför dynamiska simuleringar av värme- och fukttransport i byggnadsdelar och 
byggnader med realistisk framtagen data. Wufi har utvecklats för att kunna beräkna fukt- och 
värmetransport i både endimensionella som tvådimensionella konstruktioner. Trots att Wufi är 
baserat på den senaste kunskapen kräver det endast få indata om materialens egenskaper och 
standardvärden (WUFI, 2016). I manualer beskrivs de olika hygrotermiska 
beräkningsverktygen och hur de fungerar. Dock saknas utförliga beskrivningar kring hur de 
används i praktiken, vilket kan påverka resultatet. (Petersen Mundt, 2015) 

Wufi Bio	  
Wufi Bio är ett datorprogram som används för att bedöma risken för mögeltillväxt i 
konstruktioner. Programvaran lämpar sig framförallt för inre ytor, eftersom de yttre ytorna har 
fler parametrar som styr uppkomsten av mikrobiell påväxt. För att få en korrekt resultatanalys 
av Wufi Bio kräver programmet indata från beräkningar i Wufi Pro, samt relativ fuktighet och 
temperatur som en funktion av tiden. (WUFI, 2014).  
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3. Fukt	  

3.1	  Allmänt	  om	  fukt 
Definitionen av fukt är vatten i dess olika faser; fast fas, vätskefas och gasfas. Fukt kan 
förekomma som is, vätska eller vattenånga på ytan av eller också bundet i material. Eftersom 
fukt uppträder överallt är det i sig inte skadligt. Dock kan fukt som förekommer på fel platser 
eller i för stor mängd orsaka skador och besvär.  

Ett materials fukttillstånd kan beskrivas i tre termer: Fukthalt, fuktkvot samt relativ fuktighet. 
Fukthalten anger vattenmängden i kg/m³. Då fukthalten kan multipliceras med ett skikts 
tjocklek och därigenom direkt erhålla mängden vatten per m², föredras denna 
beräkningsstorhet. Fuktkvot anger förhållandet mellan mängden torrt material och mängden 
vatten i kg/kg eller viktprocent. Denna storhet är vanligast vid bestämmande av fuktinnehållet 
i fält eller i laboratorium. Vid bedömande av fuktvandring kan storheten relativ fuktighet 
användas, vilken då anses vara mer informativ. (Nevander and Elmarsson, 2006). 

3.2	  Luftens	  fuktinnehåll	  	  
Luften innehåller alltid en viss mängd vattenånga vilken kallas luftens ånghalt. Ånghalt 
förekommer som aktuell ånghalt och mättnadsånghalt. Den mängd vattenånga som ett 
material kan ta upp är beroende av temperaturen i luften omkring; ju varmare temperatur 
desto mer förmåga har ämnet att ta upp ånga. Mättnadsånghalten uppnås då luften inte kan ta 
upp mer vattenånga vid en viss temperatur, även kallad daggpunkten (Petersson, 2013). I figur 
4 nedan visas mättnadsånghalten vid olika temperaturer (Penthon, 2016). Om 
mättnadsånghalten inte uppnås talas det om relativ ånghalt. I detta fall kan temperaturen 
sänkas till den grad då luften är mättad. Om temperaturen skulle sänkas ytterligare 
kondenseras vattenångan i luften och bildar fritt vatten (Petersson, 2013).  

 

 
Figur 4. Sambandet mellan ånghalt  
och temperatur.  
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3.3	  Materialens	  fuktinnehåll	  
Byggnadstekniskt sett förekommer vatten i material antingen fysikaliskt- eller kemiskt 
bundet. Begreppet fukt infattar främst fysikaliskt bundet vatten, då kemiskt bundet vatten är 
fast fixerat. Fysikaliskt bundet vatten, även kallat förångningsbart vatten, är det vatten som 
förångas vid en specifik temperatur, normalt 105 °C (Nevander and Elmarsson, 2006).  

Eftersom ett material alltid strävar efter att vara i jämvikt med omgivande luft och dess 
relativa ånghalt, har det omgivande klimatet stor betydelse för konstruktioners fukttillstånd. 
Det råder därmed ett samband mellan materialets fuktighet och luftens relativa ånghalt. Vid 
en ökning av den relativa ånghalten strävar materialet efter en högre fukthalt. Om luftens 
relativa ånghalt istället minskar, strävar materialet efter fuktjämvikt, och släpper därmed ifrån 
sig fukt (Petersson, 2013).  

Gränsen för ett materials förmåga att bibehålla sina avsedda funktioner kallas kritiskt 
fukttillstånd. Normalt sett definieras den som ett maxvärde för den relativa fuktigheten och 
motsvarande jämviktsfukthalt för det aktuella materialet. Ur mikrobiell synpunkt bör det 
kritiska fukttillståndet inte överskridas för att undvika besvärande mögel och röta (Petersson, 
2013). Enligt AMA Hus är föreskriven målfuktkvot för inbyggt virke 16 %, vilken får ha en 
varians mellan 13,5 och 18 % (Olsson, 2014). I tabell 1 nedan ses de kritiska fukttillstånden 
för olika sorters material (Johansson et al., 2005).  

Tabell 1 Kritiskt fukttillstånd för olika materialgrupper. 

Materialgrupp Kritiskt fukttillstånd (% RF) 
Nedsmutsade material 75-80 
Trä och träbaserade material 75-80 
Gipsskivor med papp 80-85 
Mineralullsisolering 90-95 
Cellplastisolering 90-95 
Betong 90-95 
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3.4	  Fukttransport	  
Fukt kan förflytta sig i material på flera olika sätt. Fukttransporten påverkas av olika faktorer 
såsom konstruktionens uppbyggnad, materialens värme- och fukttekniska egenskaper, 
skillnader i lufttryck samt omgivningens klimat.  

Byggnadsfysiken behandlar tre transportsätt som är av betydelse:  

• Diffusion  
• Konvektion 
• Kapillärsugning  

Diffusion innebär en transport av vattenånga och drivs av ånghaltsskillnader. Fukten strävar 
efter att jämna ut dessa skillnader och transporteras från högre ånghalt till lägre ånghalt. 
Hastigheten av vattenångans transport beror på materialens ånggenomgångsmotstånd.  
(Petersson, 2013). För att förhindra denna fuktvandring genom konstruktioner bör en ångspärr 
användas (Svenska Provnings- och forskningsinstitut, 2016).  

Konvektion kan ske på grund av temperaturdifferenser, vindtryck eller ventilationssystem 
samt fläktar. Vattenångan i luften transporteras då tillsammans med luften genom byggnadens 
klimatskärm, på grund av lufttrycksskillnader. Konvektion sker genom otätheter i 
konstruktionen, till exempel genom hål och spalter eller vid anslutningar. Om ett övertryck 
råder inomhus tvingas den fuktiga inomhusluften ut genom dessa otätheter. Vid kyligt klimat 
ökar luftens relativa fuktighet då den kyls ned, vilket leder till att fukten fälls ut och bildar 
kondens i konstruktionen. I jämförelse med ångdiffusion sker större transport av fukt genom 
konvektion och processen kan gå fort (Petersson, 2013). Materialen riskerar att skadas redan 
då de uppnår de kritiska fukttillstånden och därmed rekommenderas ångspärr för att förhindra 
skador på grund av luftrörelser inifrån och ut (Svenska Provnings- och Forskningsinstitut, 
2016).  

Kapillärsugning kräver att materialet har ett sammanhängande porsystem och att det är i 
direkt kontakt med vatten. Vid finkorniga porer får vattnet högre stighöjd och stor sugkraft; 
men flödet av vatten blir väldigt långsamt. Om materialets porer istället är grova blir 
sugkraften och den kapillära stighöjden låg, men vattnets flöde får hög hastighet. Vid 
tillräcklig grovkornighet kan den kapillära stighöjden utebli helt. Detta orsakar att vattnet inte 
kan nå speciellt långt in i materialet. Det är då ett så kallat kapillärbrytande material 
(Georgsdottir and Sawirs, 2012).  
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3.5	  BBR:s	  krav	  och	  rekommendationer	  
För att säkerhetsställa en fuktsäker byggnation finns krav och rekommendationer i Boverkets 
byggregler 18 avsnitt 6:5.  
 
Ett av kraven är att byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar mikrobiell påväxt, skador 
eller lukt som kan påverka hälsa och hygien. Byggnaden bör utföras med en fuktsäker 
projektering och branschstandard. Bygga F kan användas som ger metoder för en fuktsäker 
byggprocess. Byggnaderna bör också skyddas mot smuts och fukt under byggtiden för att 
undvika skador på materialen. Besiktning bör ske samt mätningar och analyser.  
 
BBR:s krav säger även att vid användning av material och produkter som inte är väl 
beprövande och dokumenterade, och där mögel och bakterier kan växa, ska ett kritiskt 
fukttillstånd på 75 % användas. 
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4. Svenska	  takkonstruktioners	  utveckling	  
Utförandet av svenska takkonstruktioner har under det föregående seklet förändrats i samband 
med att forskningen kring fuktsäkra byggnationer gått framåt och kraven på byggnader 
utvecklats.  Samtidigt har människors levnadsförhållanden förändrats (ATON teknikkonsult 
AB, 2012). Då ett mer miljömedvetet samhälle vuxit fram, har energieffektiviseringen av 
byggnader blivit en central del i byggprojekteringen.  
Under tidigt 1900- tal såg byggnadstekniken annorlunda ut då exempelvis sågspill togs 
tillvara och användes som värmeisolerande fyllning i bjälklag. Vinden nyttjades vanligen som 
boendeyta eller förråd, vilka därmed krävde uppvärmning för att bibehålla ett behagligt klimat 
och undvika fuktrelaterade skador. Uppvärmningen skedde vanligen med hjälp av kakelugnar 
och vedspisar. Takkonstruktionernas ytskikt var täckt med takpanel och falsad plåt, och 
bjälklag samt takstolar utfördes i trä. 	  

Efter första världskriget ökades bostadsbyggandet för att komma till rätta med bostadsbristen 
som rådde. Husen byggdes i två våningar där branta sadeltak och delvis inredda vindar med 
små lägenheter var dominerande. Byggnaderna värmdes upp med centralvärme i form av 
kakelugnar eller kaminer. Takets ytskikt bestod av tegel och bjälklaget av trä. En reform 
genomfördes från användning av handbilat virke till ökat nyttjande av sågade plank, vilket 
medförde att vindsbjälklaget fick en lättare fyllning av sågspån.  

Under 1940- och 1950-talet rådde stor bränslebrist i Sverige. Eftersom uppvärmningen 
utfördes med hjälp av en kombinationspanna för koks- och koleldning, behövdes 
energisparande åtgärder. Värmeisoleringen i husen förbättrades genom en fördubbling av 
plankväggen, och vindsbjälklaget isolerades med torrt sågspån som uppblandades med 
kalkgrus. I slutet av 50-talet ersattes den tidens sadeltak med en utformning av platta tak 
(Björk et al., 2013). 

På grund av oljekrisen som rådde under 1970- talet infördes högre energisparkrav under 1980- 
talet för att minska energiåtgången. För att uppnå dessa krav ökades mängden isolering av 
mineralull och cellplast i både tak och väggar. Konstruktionerna utfördes också tätare för att 
minska otätheter och genom detta minska energiförluster. Takkonstruktionen var uppbyggd av 
specialbockade stålbalkar med ovanbelagd trapetskorrugerad stålplåt.  Vindens ytterväggar 
var uppbyggda av trä, mineralull, plastfolie samt dubbla gipsskivor (Björk et al., 2013).  

Dagens takkonstruktioner utförs, liksom hus från 1980- talet, med en ökad mängd isolering. 
Detta har med fördel medfört en sänkt energiförbrukning med ökad möjlighet att uppfylla 
energikraven (Svenska Provnings- och Forskningsinstitut, 2016). Trots en utveckling av 
takkonstruktioners utföranden, framgår det enligt en utredning av Boverket att cirka 300 000 
byggnader i Sverige idag har höga fuktnivåer i dess vindar med mögel och dålig lukt som 
följd. (Corroventa, 2016) 
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5.	  	  Fuktproblem	  	  

5.1	  Klimatbelastningar	  på	  tak	  
För att förhindra fuktrelaterade skador i takkonstruktioner sker en ständig forskning kring 
dess utföranden samt vad som orsakar fuktproblemen. En byggnads klimatskal utsätts för 
påfrestande väderförhållanden, som påverkar hur dess temperatur och relativ fuktighet 
förändras genom tiden. En sammanställning av svenska orters normalår gällande dessa 
parametrar finns att tillgå i boken ”Byggnaders klimatskärm” (Petersson, 2009). 
Väderförhållanden har olika stor påverkan beroende på konstruktionens utformning; 
exempelvis val av takmaterial och lutning. 	  

Fördelarna med att utföra parallelltak med låg lutning är att det underlättar vid byggnation, får 
lägre kostnader och kräver mindre ventilation. Takets lutning styr därmed hur stor 
luftomsättningen blir i luftspalten till följd av vindhastigheten, samt vilket ytskikt som 
lämpar sig bäst för utförandet. En lutning av taket skapar goda förutsättningar för att 
nederbörd, i form av regn och snö, ska kunna rinna av takets yta (Teknikhandboken, 2012). 
Plana tak medför en större risk för vatten att bli stående och tränga in i takkonstruktionen. 
Detta utförande kräver en ökad täthet i tätskiktet för att kunna motstå den ökade 
vattenbelastningen som uppkommer (Petersson, 2009).  

En annan parameter som påverkar konstruktionens ytskikt är solstrålning. Klimatskärmens 
värmebalans påverkas genom att solstrålningen tillför värmemängder som orsakar en 
temperaturhöjning av inomhusklimatet. Material med hög fuktkvot kan genom solstrålningens 
bidrag torkas ut vilket gynnar takkonstruktionen ur fuktsynpunkt. Det är dock viktigt att 
notera att solstrålning även kan medföra högre ånghalter och förändrad transport av ånga och 
dess riktningar. Mörka material har en förmåga att absorbera ljuset vilket omvandlas till 
värme, medan ett ljust material istället reflekterar ljuset (Allt om vetenskap, 2004). Under en 
klar dag i juni, då solen står som högst, kan yttemperaturen på ett horisontellt mörkt tak stiga 
upp till 30° C över lufttemperaturen (Petersson, 2013).  
 
Under kalla klara nätter förekommer fenomenet nattutstrålning. Det innebär att himlavalvets 
motstrålande temperatur kan vara avsevärt lägre än temperaturen i luften. Mellan byggnaders 
ytor som är exponerade mot himlavalvet sker ett strålningsutbyte som resulterar i ett 
nettoflöde av värmestrålning från dess ytor. Detta leder till att ytorna erhåller en lägre 
temperatur än vad endast lufttemperaturen hade fört med sig. Detta fenomen har en stor 
inverkan på takkonstruktionens energiflöden och värmebalans. Därtill har nattutstrålningen 
störst betydelse i fukttekniskt sammanhang, eftersom andelen fukt är beroende av 
temperaturen. Med lägre temperaturer ökar risken för kondensutfällning i luftskikten intill 
ytorna. För horisontella ytor beräknas ytans temperatur vara 10° C lägre än 
uteluftstemperaturen, och för vertikala ytor är temperaturen 5° C lägre (Petersson, 2009). 

  



14	  
	  

5.2	  Mögel-‐	  och	  rötsvampar	  
Mikrobiell påväxt innebär tillväxt av mikroorganismer som beror på att det kritiska 
fukttillståndet uppnåtts under en viss tid. Mikroorganismer är ett samlingsnamn för bakterier 
och svampar, vilka endast kan studeras med hjälp av mikroskop. Luften innehåller en stor 
mängd av mikroorganismer eftersom de frigörs till luften i stor utsträckning. Dock varierar 
halterna av mikroorganismer beroende av klimat och årstid. I naturens kretslopp medverkar 
dessa organismer till att bryta ner dött organiskt material till jord. 

Mikroorganismer kan växa på olika material, vilka gemensamt då kallas för mögel. Då mögel 
angriper byggnadsmaterial i konstruktioner finns risken att innermiljön påverkas negativt, i 
form av ohälsa hos de som vistas i byggnaden (Johansson, 2006). Hälsoproblem som kan 
uppkomma vid exponering för mikroorganismer är allergier på grund av inandning eller 
kontakt med sporer; vilket skapar symptomer som hosta, rinnande näsa och kliande ögon. 
Andra hälsoproblem som kan uppstå är slemhinneirritation, huvudvärk och extrem trötthet 
(Johansson, 2006). 

Trots att samlingsnamnet för bakterier och svampar på byggnadsmaterial är mögel, är det för 
det mesta svampar som avses. Svampar är en bred grupp med olika arter som varierar från 
enkla, encelliga organismer till mer flercelliga, komplexa organismer. Svampar har 
fruktkroppar som bildar och frigör miljontals sporer som sprider sig över stora ytor. Under 
gynnsamma förhållanden, med rätt relativ fuktighet och temperatur, växer sporerna och bildar 
små tunna celltrådar. Efter en längre period av tillväxt förgrenas hyferna och bildar mycel, 
vilket är svampens rot som absorberar näring och bidrar till tillväxten. Detta kan ses i figur 5. 
(Georgsdottir and Sawirs, 2012).  

 
Figur 5. Tillväxt av mycel.  
 

  



15	  
	  

Generellt är det svårt att ange enkla gränsvärden för alla typer av mögel- och rötsvampar. 
Olika svampar har olika förutsättningar för tillväxt; därav måste all data avse ett urval av 
svampar. För att mögel ska undvikas får inte gränsen för relativ fuktighet på 75 % överskridas 
under någon längre period. Mögelpåväxtens gynnsamma temperatur kan för byggtekniska 
tillämpningar sägas börja vid 5 ºC med optimal mögelaktivitet mellan 20 och 35 ºC. 
Ytterligare parametrar som är avgörande för tillväxten är även varaktighet, ljus, pH-värde, 
syretillgång och lufthastighet. I figur 6 visas den tid som behövs för att ett mögelangrepp ska 
bli synligt. (Petersson, 2013).  

 
Figur 6. Den tid som behövs för att mikrobiell påväxt ska bli  
synlig för olika temperaturer och relativa ånghalter. 

Svampar brukar vanligen delas in i två huvudgrupper, nedbrytande- och missfärgade svampar: 
(Georgsdottir and Sawirs, 2012).  

Rötsvamp bryter ned vedceller vilket leder till försämrad beständighet, ökad deformering och 
minskad hållfasthet (Nevander and Elmarsson, 2006). På grund av hussvampens förmåga att 
sprida sporer över långa avstånd klassas den som den farligaste rötsvampen. Även fast 
materialet torkar ut har hussvampen förmågan att växa då vatten bildas vid nedbrytningen.  

Ett samlingsnamn för mögel – och blånadssvampar är mikrosvamp, vilka producerar små 
sporer som inte kan ses med enbart ögat (Johansson, 2010). Mikrosvampar växer ytligt på 
material och kan, då sporerna bildar mycel, medföra missfärgning av materialet. Dock orsakar 
inte mikrosvampar nedbrytning av cellulosan i veden och därmed påverkas inte träets 
hållfasthet. Olägenheterna med denna typ av svampart är framförallt luktavgivning, 
sporbildning samt den sociala och medicinska påverkan som dessa kan utsätta de boende för 
(Nevander and Elmarsson, 2006).  
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Exempel på svampar inom denna grupp är Penicillium och Cladosporium. Penicilliums arter 
förekommer i stor utsträckning och är vanliga i mögelangripna hus. Denna svamp har 
möjlighet att tillväxa vid en temperatur från 8 till 35 °C vid rätt förutsättningar (SVA, 2016). 
Temperaturen har stor inverkan för svamparnas förmåga att gro och tillväxa, där tillväxten 
sker generellt sett från 0 till 50 °C med ett optimum runt 30 °C. Både sporer och mycel har 
högre tolerans för låga temperaturer än för höga. Ett exempel på detta är svamparten 
Cladosporium som har en tillväxt redan vid -5 °C. För groning och tillväxt är 96 % relativ 
fuktighet optimal men minimifuktigheten är vid 85 %. Figur 7 nedan visar att 
levnadsbetingelserna för svampar upphör vid mycket höga fukttillstånd (Sandin, 2002).  

 
Figur 7. Samband mellan temperatur och fukt 
 samt groning och tillväxt av mögelsvampar. 
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6.	  Teori	  kring	  kalltak	  och	  parallelltak	  

6.1	  Kalltak	  
I takt med att samhället har ökat sin medvetenhet i miljöfrågan har det också ställts högre krav 
på energianvändningen. Som ett resultat av detta har byggsektorn från 1970 fram tills idag 
minskat energianvändningen med 15 % (Ekonomifakta, 2016). En åtgärd för att uppnå 
energikraven har varit att öka mängden isolering i vindsbjälklag. Genom tilläggsisolering av 
vindsbjälklag kan uppvärmningskostnaderna i en villa minska med upp till 25 %. Dock bör 
hänsyn tas till att en ökad mängd isolering medför ett kallare och fuktigare klimat i kallvindar 
(Isover, 2016). När den relativa fuktigheten då höjs skapas goda förutsättningar för uppkomst 
av mikrobiell påväxt (Hägerhed Engman and Samuelson, 2006).  

Efter att plastfolien började nyttjas i takkonstruktioner minskades fuktvandring genom 
vindsbjälklaget. Detta medförde att kondens i många fall förhindrades att bildas på 
konstruktionens kalla ytor, exempelvis på träbaserade skivmaterial. En orsak till att 
fuktproblem har uppkommit genom fuktvandring beror på att ångspärren blivit punkterad, och 
därigenom släppt igenom ånga. Det är därmed av hög vikt att täta konstruktioner, också vid 
installationer, för att kontrollera att vindsbjälklaget förhindrar luft från att strömma genom 
klimatskalet. Viktigt att notera är att fuktproblem kan uppkomma även vid befintlig ångspärr 
(Isover, 2016).  

Då det alltid finns en risk för fukttillförsel till takkonstruktioner genom inbyggd fukt, 
konvektion och läckage utifrån är en kontrollerad ventilation att föredra. En kontrollerad 
ventilation bidrar till bortförande av fukt som annars i längden hade bidragit till en ökad 
mikrobiell påväxt. Vid felaktigt utförande av ventilationssystem, då ventilationen är strypt 
eller riklig, är inte luftomsättningen optimal och den relativa fuktigheten höjs (Tobin and 
Samuelsson, 2004).  

Samtidigt som det ställts högre krav på miljöanpassade byggnader har människors 
levnadsvanor förändrats. Det används idag hushållsapparater i allt större utsträckning, vilket 
medför ett fukttillskott som ökar risken för fuktrelaterade skador, samtidigt som 
energiförbrukningen ökar. Genom åren har forskningen kring takkonstruktioner tagit fram 
tillfälliga lösningar på de fuktrelaterade problem som uppstått. Trots många framgångar, finns 
fortfarande problem som ännu kräver ytterligare åtgärder. Enligt en studie gjort av Svenska 
Miljöinstitutet rekommenderas att utföra kallvindars yttertak som fullisolerade parallelltak för 
att skapa ett varmare klimat på vinden och därmed undvika fuktrelaterade skador (Svenska 
Provnings- och Forskningsinstitut, 2016). 
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6.2	  Parallelltak	  
För att undvika konvektion med eventuell mikrobiell påväxt som följd krävs varsam hantering 
av konstruktionens ångspärr. En studie som behandlar fuktbelastning i takkonstruktioner med 
perforerad ångspärr visar att ångspärrens funktion är grundläggande för en fuktsäker 
takkonstruktion. Studien visar simuleringar i ventilerade parallelltak, vars resultat visar att ett 
hål på fem mm generellt sett kan accepteras ur fuktsynpunkt. Dock finns undantagsfall som 
påvisar osäkerhet kring acceptans; vilka beror på byggnadens ytbeklädnads färg, fuktklass, 
orienteringsriktning och typ av ångspärr. Därmed krävs fortsatta studier i ämnet (Georgsdottir 
and Sawirs, 2012). 

För att ventilera bort den fukt som uppstår på takkonstruktioners organiska material har flera 
studier visat på luftomsättningens betydelse. I en studie gjord av Olof Mundt Petersen 
behandlas olika grader av luftomsättningar i väggars luftspalter och dess påverkan av andelen 
fukt i konstruktionen. Studien visar att en låg luftomsättning (1 oms/h) i luftspalten medför en 
negativ inverkan på konstruktionen då kritisk relativ fuktighet uppnås mer frekvent. En högre 
luftomsättning föredras (30 oms/h), då luften för bort befintlig fukt och hjälper till att torka ut 
de organiska materialen. Dock visar föregående studier att en luftomsättning högre än 30 
oms/h inte medför någon ytterligare positiv effekt på tillståndet i konstruktionen om det inte 
finns någon mer fukt tillgänglig (Petersen Mundt, 2015).  

I artikeln ”Parallelltak- med eller utan luftspalt?” diskuteras på vilket sätt ett parallelltak bör 
utföras i ett fukttekniskt sammanhang. Fördelarna med att utföra ett parallelltak utan luftspalt 
är att kunna nyttja luftspaltens djup till utfyllnad av isolering för att spara energi och även 
undgå montering av vindskydd mellan isolering och luftspalt. Dock är det då av största vikt 
att utförandet av konstruktionen byggs på ett genomtänkt sätt för att undvika inbyggd fukt och 
konvektion till följd av otätheter; som annars inte har någon möjlighet att ventileras bort. 
Luftomsättningen ger luftspalten fördelen, som tidigare nämnts, att tranportera bort fukt vilket 
medför ett torrare underlagstak. Det har i studier förespråkats att en välventilerad luftspalt bör 
ses som en universell lösning för att minska risken för fuktskador (Petersen Mundt, 2015). 
Dock visas att en luftspalt med allt för stor luftväxling i kombination med tjock isolering leder 
till ett klimat som i princip kan spegla utomhusklimatet. Då den relativa fuktigheten höjs 
skapas ett kritiskt tillstånd; framförallt för underlagstak av trä i södra Sverige (Tobin, 2016).  

I ett examensarbete skrivet år 2013 om fuktomlagring i välisolerade parallelltak gjordes en 
fuktsimulering i Wufi 2D för att göra en riskbedömning kring risken för mikrobiell påväxt. 
Slutsatsen av studien blev att oventilerade parallelltak är en högriskkonstruktion och att 
ventilerade parallelltak är att föredra. Studien fokuserar endast på teoretiska beräkningar och 
har inte behandlat något verkligt objekt (Latif Aref and Ehsani, 2013).   
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En senare studie av parallelltak och kalltak, skriven 2015, har med både datorprogram och 
praktiska mätningar påvisat att den relativa fuktigheten i trä under flera tillfällen överstiger 
BBR:s rekommendationer på 75 %. Dock föreligger det inte alltid en risk för mikrobiell 
påväxt eftersom den är beroende av temperatur och tid. Det reflekterades kring huruvida 
råspont i parallelltak bör ersättas med oorganiskt material för att minska antalet fuktproblem i 
takkonstruktioner. Slutsatsen av studien konstaterar att parallelltak är en riskkonstruktion men 
att åtgärder som gynnar konstruktionens förutsättningar finns att tillgå (von Platen and Rikner, 
2015).  
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7.	  	  Utförande	  av	  praktiska	  mätningar	  
För att ha möjlighet till att genomföra denna riskanalys användes ett specifikt objekt, vilket 
ligger till grund för de data som framtagits genom praktiska mätningar. Objektet är en villa på 
144 m², med byggnadsår 2010, som är belägen utmed kusten i Halmstad. Huset är uppfört 
med prefabricerade ytterväggar och ett platsbyggt tak med takstolar av trä, utfört av 
byggherren. 	  

Denna byggnad innehar två typer av takkonstruktioner, vilka kan ses på figur 8; sadeltak med 
kallvind och parallelltak. Parallelltaket är beläget över byggnadens mitt med sadeltak på 
vardera sida. Objektets två tak är exponerade i västlig riktning, med olika grader av lutning, 
vars takbeläggning består av ytbehandlade tvåkupiga betongpannor med ljusgrå kulör.  

 

 
Figur 8. Bild över husets parallelltak och sadeltak.  
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Genomförandet av praktiska mätningar av temperatur och relativ fuktighet utfördes både i 
parallelltaket och i sadeltaket med start från den 2 februari 2016 och avslutades 4 april samma 
år. Tabell 2 och figur 9 nedan visar placeringen och antalet av de mätinstrument som 
användes i takkonstruktionerna.  

 
Tabell 2 Sammanställning av utplacerade loggrar. 

Punkt Tinytag Plus 2 Tinytag Talk 
1 RH11  T21 
2 RH15 T27 
3 RH18  T33 
4 RH10   
5 RH20   
6 RH22   
7 RH23   
8 RH17   
9 RH19   

10 RH21   
 

 

Figur 9. Översiktsbild över placeringarna av loggrarna.  
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7.1	  Parallelltaket	  	  
Parallelltaket utgör en yta av cirka 82 m² med en lutning på 14°, vilket klassas som 
låglutande. Nedan visar figur 10 parallelltakets uppbyggnad. En aspekt att notera är att 
luftspaltens djup på parallelltakets västra del varierar från takfot till taknock. Luftspalten är 
till största del 25 mm djup, men är i nedre delen av takfoten ökad till 55 mm för att ansluta till 
de prefabricerade ytterväggarna. Då merparten av husen från husleverantören byggs i inlandet 
i mellersta och norra Sverige är luftspalten enligt ritning 40 mm. Dock har denna ändrats av 
byggherren, då husets närhet till kusten utsätter det för en hög vindbelastning. En hög 
vindbelastning medför en ökad luftomsättning i luftspalten som transporterar bort fukt. 
Därmed ansåg byggherren att denna luftspalt kunde minskas. (Byggherren, 2016) 

 

	  

Figur 10. Parallelltakets uppbyggnad  
 
* Utökad luftspalt vid väster takfot till 55 mm. Övrig del av luftspalt reducerad till 25 mm. 

  

Ljusgrå Taktegel  
25 x 38 mm Tegelläkt 
25 x 38 mm Ströläkt c 600 mm 
Underlagspapp 
22 mm Råspontsluckor 
40 mm Luftspalt * 
3,2 mm Hårdboard 
25 x 38 mm Läkt 
400 mm Lösull 
0,2 mm Plastfolie 
28 x 70 mm Glespanel 
Innertaksbeklädnad 
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Innan utplaceringen av loggrar diskuterades noggrant dess antal och placeringar i 
takkonstruktionen. Takets västra del är exponerad mot havet, vilket medför att konstruktionen 
i högre grad utsätts för hårdare klimat i form av slagregn och vind än den östra delen.  För att 
på bästa sätt se huruvida konstruktionen blivit påverkad av fukt, valdes därmed tre olika 
punkter på västra delen av taket.  Placeringarna av dessa tre punkter valdes centrerat från nock 
till takfot mellan den första och andra takstolen i parallelltaket enligt figur 9. Valet av det 
yttersta facket var grundat på eldstadens placering, vilken eventuellt kunde påverka resultatet. 
Längden på takets västra del resulterar också i att antalet luftomsättningar blir lägre i 
jämförelse med den östra sidan. På dessa grunder ansågs den västra sidan vara ”worst case” 
och därmed av störst intresse för studien.  

Det placerades även en logger på takets östra sida för att sedan kunna jämföra hur takets olika 
sidor eventuellt har utsatts för fuktproblem och som följd mikrobiell påväxt. Denna logger 
placerades i östra delens mittersta fack vid takfoten. Anledningen till denna placering beror på 
att taket där har full längd, samt att fuktkvoten beräknades vara högre vid takfot än vid 
taknock som följd av luftspaltens inlopp. För att se hur den relativa fuktigheten förändras med 
temperaturen placerades loggrar både inomhus och utomhus. Inomhus placerades två loggrar; 
en i närhet till nock och en på en höjd av 160 centimeter. Figur 13 visar logg inomhus i nock. 
Två loggrar placerades även utomhus; en i östlig respektive västlig riktning vilka kan ses på 
figurerna 11 respektive 12. Dessa utomhusloggningar kan jämföras med klimatdata från 
SMHI.  

 
Figur 11. Logger utomhus i västlig riktning.  Figur 12. Logger utomhus i östlig riktning.  

 
Figur 13. Logger inomhus i nock.	  
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Utsättning av loggrarna skedde från utsidan där takpannor avlägsnades för att komma åt 
underlagspappen och därigenom råsponten. Underlagspappen skars upp i en triangulär form 
för att underlätta förseglingen och därmed minska risken för kommande fuktskador. Genom 
att öppna upp råsponten med hjälp av en dosfräs kunde luftspalten nås och mätinstrumenten 
placeras ned, vilket kan ses i figur 14. Tinytag Plus 2-loggrarna placerades i luftspalten, vilket 
visas i figur 15, för att mäta temperatur och relativ fuktighet. Noterbart är att loggrarna fördes 
in under råsponten i luftspalten för att förhindra felkällor. 	  

 
Figur 14. Utfräsning av råspont.  Figur 15. Nedplacering av Tinytag Plus 2. 

Tinytag Talk, som mäter yttemperaturen på råspontens undersida, placerades sedan in under 
råsponten i luftspalten i figur 17. För att undvika mätning av luftspaltens temperatur 
placerades isolering på utsidan av mätsensorn. Vidare placerades sensorn direkt på råspontens 
undersida med hjälp av silvertejp. Denna förberedelse av loggern visas i figur 16. När 
mätinstrumenten var på plats gjordes en noggrann, men temporär, återställning av taket 
genom att försluta det med asfaltsklister; utan återplacering av de utfrästa råspontsdelarna. 

 
Figur 16. TinyTag Talk förbereds.  Figur 17. TinyTag Talk placeras ned.  
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En direkt analys av fuktkvoten utfördes i de cirkulära delar av råsponten som frästes ut. Detta 
utfördes med hjälp av en fuktkvotsmätare, figur 18, med två stift som mätte den aktuella 
fuktkvoten i mitten av råsponten. Vidare sändes denna råspont, i figur 19, till Svenska 
Miljöinstitutet där en mykologisk analys utfördes. Analysen gav en uppfattning av den 
mikrobiologiska aktiviteten på varje del i parallelltaket.  

	  
Figur 18. Analys av fuktkvot. Figur 19. Utfrästa cirkulära råspontsdelar.	  

Vid färdig loggning öppnades den temporära tillslutningen av taket upp och loggrarna 
demonterandes för senare analys. Loggrarna kopplades ihop och datan analyserades i ett 
datorprogram, som resulterade i Excelfiler med diagram.  
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7.2 Sadeltaket	  med	  kallvind	  
Som en jämförelse till parallelltaket utfördes även praktiska mätningar i sadeltaket, vilken 
utgör en stor del av takkonstruktionen. Då kallvindar är en tidigare känd riskkonstruktion och 
har vart föremål för granskning, är även denna del av taket ett intressant jämförelsealternativ 
för att utreda huruvida parallelltak förhåller sig gentemot kallvinden i relativ fuktighet samt 
mikrobiell påväxt. 

De yttersta delarna av taket utgörs av ett sadeltak med kallvind på cirka 32 m². 
Konstruktionen uppgår till en lutning på 27° och är uppbyggt enligt följande figur 20:  

 
Figur 20. Uppbyggnad av kalltaket. 

  

Taktegel  
25 x 38 mm Tegelläkt 
25 x 38 mm Ströläkt c 600 mm 
Underlagspapp 
22 mm Råspontsluckor 
Luftspalt  
 

Vindavledare 
550 mm Lösull 
0,2 mm Armerad Plastfolie 
28 x 70 mm Glespanel 
Innertaksbeklädnad 
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I sadeltaket placerades ett par loggrar ut för att sedan, ur fuktsynpunkt, kunna jämföra denna 
takkonstruktion med parallelltaket. Det placerades dels en Tinytag Plus 2 i nocken, figur 22, 
och dels en vid takfoten, vilket ses i figur 21, för att se hur fuktigheten varierar i dessa olika 
punkter. För att fästa dessa loggrar användes ståltråd, vilken hängdes på spik i takstolen. 

 
Figur 21. Logger vid kalltakets takfot. Figur 22. Logger vid kalltakets nock.  
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8.	  Teoretiska	  beräkningar	   
För att göra en så tillförlitlig jämförelse som möjligt med de praktiska mätningarna 
simulerades takkonstruktion upp med hjälp av tre olika fall i Wufi Pro 5.3. Två av de tre 
fallen simulerade takets västra sida där skillnaden var luftspaltens djup i olika punkter. Det 
tredje fallet utgjorde en version av takets östra del. Då Wufi saknar klimatdatafiler för alla 
orter i Sverige, däribland Halmstad, gjordes valet att applicera dessa tre fall i tre olika orter; 
Göteborg, Lund och Oslo. Eftersom Halmstad är beläget mellan Göteborg och Lund kan dessa 
städers mätvärden ge en god uppskattning över hur Halmstad förhåller sig i relativ fuktighet 
och temperatur. Oslo ansågs vara ett intressant jämförelsealternativ då det i staden råder ett 
växlande kustklimat. Simuleringarna genomfördes från 2010 då huset byggdes, fram tills 
nutid. Nedan beskrivs utförandet i Wufi:  

8.1	  Wufi	  Pro	  5.3	  
Konstruktion 
I den första delen av datorprogrammet ”Uppbyggnad/monitorpositioner” visualiseras 
konstruktionen genom att vardera ingående material ritas upp. Dock är geometrin begränsad 
till att utföras i enbart rektangulära former. I uppbyggnaden kan även källor såsom värme- och 
fuktkällor samt luftomsättning appliceras i de aktuella skikten. De kan förslagsvis vara 
vattenläckage på grund av regn, värme i form av solstrålning eller luftomsättningar i 
luftspalten. En djupare förklaring av genomförda inställningar beskrivs i bilaga 4.   

Varje komponents material väljs med hjälp av materialdatabasen i Wufi. Det finns ett flertal 
olika databaser som är framtagna i olika länder. Dock är den största databasen Fraunhofer IBP 
som är speciellt testad för detta syfte (Latif Aref and Ehsani, 2013). 

Wufi Pro 5.3 beräknar automatiskt ett gitterelement med hjälp av numeriska metoder. Ett 
gitterelement innehåller rutor av olika storlekar som beror på de olika komponenternas 
koordinater i konstruktionen. Vid behov finns möjligheten att anpassa gitternoggrannheten då 
tre olika nivåer finns att tillgå; grov, medel och fin. Vid förhöjd noggrannhet förhöjs därmed 
också beräkningstiden men resulterar dock i en mer korrekt beräkning. 

I avsnittet ”Orientering/Lutning/Höjd” beskrivs konstruktionens exponeringsriktning och 
lutning. Värden anges också för att ta fram slagregnskoefficienten som bland annat beror på 
byggnadens höjd och lutning. För att ta hänsyn till vind, nattutstrålning, solstrålning samt 
absorption anges i avsnittet ”Ytövergångskoefficient” värden som gäller för den specifika 
takkonstruktionen. I ”begynnelsevillkor” kan begynnelsefuktigheten för varje byggnadsdel 
anges manuellt, alternativt med redan förprogrammerade värden.  Begynnelsetemperaturen i 
byggnaden kan också anges som ett medelvärde för att beräkna ett eventuellt fukttillskott. 
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Inställningar 
För att programmet ska kunna utföra beräkningen krävs ett startdatum samt slutdatum. Wufi 
Pro 5.3 ger möjligheten till att på egen hand bestämma tidsintervallens längd vilket normalt 
anges per timme. Efter denna avslutande del sammanställer Wufi det specifika projektets 
indata och beräknar ett resultat. I detta steg väljs också beräkningstyp och numeriska 
parametrar samt eventuella specialinställningar.  

Klimat 
Under detta avsnitt beaktas utomhus- och inomhusklimatet. Vid val av specifik stad tar Wufi 
Pro 5.3 hänsyn till regnbelastning, nattutstrålning och solstrålning genom att använda lagrad 
klimatdata för en tioårsperiod.  

8.2	  Wufi	  Bio	  3.2	  
För att bedöma mögeltillväxten på undersidan av råsponten i parallelltaket utfördes 
simuleringar i Wufi Bio. Innan beräkning görs en inställning gällande initial relativ fuktighet. 
Med hjälp av olika klasser uppskattas den mikrobiella påväxtens utbredning från olika 
tillväxtkurvor som är klimat- och substratberoende. De fyra klasserna är 0,1,2 och K.  

De tre första klasserna beskriver mängden av tillgängliga näringsämnen för sporerna; i vilka 0 
är optimal tillgänglighet, 1 är medium, och 2 är liten mängd. Klass K beskriver utbredningen 
av mögeltillväxt som utgör hälsorisker för människor.  

Efter simulering i Wufi Pro 5.3 användes filmvisningsläget i programmet för att kunna mäta 
risken för mögeltillväxt i ett invändigt skikt i den uppbyggda konstruktionen. Därefter väljs 
den specifika positionen för beräkning i Wufi Bio 3.2.  

Programmet använder sig sedan av färgkoder för att kategorisera storleken av mögeltillväxten 
samt dess risk i konstruktionens materialskikt. Nedan följer tabell 3 över indelningen: (WUFI 
Bio 3.2, 2016) 

Tabell 3. Gränssnitt för mikrobiell påväxt i Wufi Bio. 

Risk Färgkoder Mikrobiell påväxt, x [mm/år] 
Låg Grön x < 50 
Förhöjd Gul 50 ≤ x < 200 
Hög Röd x > 200 
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9.	  Resultat	  -‐	  Praktiska	  mätningar	  
De praktiska mätningarna har gett resultat i form av fuktkvoter, mögelanalys av råsponten 
samt mätvärden av relativ fuktighet och temperatur från utplacerade loggrar.  

9.1	  Fuktkvot	  
Protimeterns mätningar av fuktkvoten i tabell 4 visade vid nedsättning och upptagning 
följande värden:  

Tabell 4. Fuktkvoter och utomhustemperaturer vid nedsättning och upptagning av loggrar. 

  Fuktkvot [kg/kg] Utomhustemperatur [°C] 
Punkt Vid nedsättning Vid upptagning Vid nedsättning Vid upptagning 

1 17 % 13,90 % 3,9 6,8 
2 15,90 % 11,50 % 3,9 6,8 
3 15,60 % 10,30 % 3,9 6,8 

9.2	  Analys	  från	  Svenska	  miljöinstitutet	  
Delarna av råsponten som frästes ut analyserades av Svenska miljöinstitutet. Analysen gav en 
uppskattning om hur stor den mikrobiologiska aktiviteten var i parallelltaket vid det aktuella 
provet. Nedan i tabell 5 följer resultatet av provtagningen: 

	   	  

Tabell 5. Resultat av den mikrobiologiska aktiviteten i parallelltaket vid provningstillfället. 
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9.3	  Mätvärden	  loggrar	  –	  Parallelltak	  	  
Följande mätdata är resultatet från loggningarna i olika punkter i parallelltaket:  

 
Diagram 1. Resultat från logger RH18 över relativ fuktighet och temperatur i parallelltakets västra 
dels nock mellan 2/2-16 - 4/4-16. 
 

 
Diagram 2. Resultat från logger RH15 över relativ fuktighet och temperatur i parallelltakets västra 
dels mitt mellan 2/2-16 - 4/4-16.  
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Diagram 3. Resultat från logger RH11 över relativ fuktighet och temperatur i parallelltakets västra 
dels takfot mellan 2/2-16 - 4/4-16. 
 

 
Diagram 4. Resultat över utslagen logger, RH10, som mätt relativ fuktighet och temperatur i 
parallelltakets östra dels takfot mellan 2/2-16 - 4/4-16. 
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Nedan följer en sammanställning per vecka och en per månad för den relativa fuktigheten i 
parallelltakets olika punkter: 

Tabell 6.	  Sammanställning av relativ fuktighet per vecka i parallelltaket.	  

Parallelltak 
Relativ fuktighet [%] 

Halmstad 
  2/2-8/2 9/2-15/2 16/2-22/2 23/2-28/2 29/2-6/3 7/3-13/3 14/3-20/3 21/3-27/3 28/3-4/4 
Taknock väster 99,3 98,0 98,7 94,4 96,9 90,4 90,7 83,0 80,0 
Takmitt väster 96,3 94,3 96,1 94,1 93,2 92,5 91,6 77,1 83,1 
Takfot väster 90,9 90,8 91,1 91,4 92,3 90,8 90 84,9 74,1 
Takfot öster -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

Tabell 7.	  Sammanställning av relativ fuktighet per månad i parallelltaket.	  

Parallelltak 
Relativ fuktighet [%] 

  Halmstad 
  Februari Mars/April 
  2/2-29/2 1/3-4/4 
Taknock väster 97,6 88,2 
Takmitt väster 94,5 87,5 
Takfot väster 91,1 86,4 
Takfot öster  -  - 
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9.4	  Mätvärden	  loggrar	  –	  Kalltak	  	  
Följande mätdata är resultatet från loggningarna i olika punkter i kalltaket: 	  
	  

 

Diagram 5. Resultat från logger RH20, över relativ fuktighet och temperatur i kalltakets västra dels 
takfot mellan 2/2-16 - 4/4-16. 
	  

 
 
Diagram 6. Resultat från logger RH22, över relativ fuktighet och temperatur i kalltakets nock mellan 
2/2-16 - 4/4-16.	   	  
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Nedan följer en sammanställning per vecka och en per månad för den relativa fuktigheten i 
kalltakets olika punkter: 

Tabell 8 Sammanställning av relativ fuktighet per vecka i kalltaket. 

 
 

Tabell 9 Sammanställning av relativ fuktighet per månad i kalltaket. 

Kalltak 
Relativ fuktighet [%] 

  Halmstad 
  Februari Mars/April 
  2/2-29/2 1/3-4/4 
Taknock 88,5 83,3 
Takfot väster 98,4 91,5 

 

 
 

 

 

  

Kalltak 
Relativ fuktighet [%] 

Halmstad 
  2/2-8/2 9/2-15/2 16/2-22/2 23/2-28/2 29/2-6/3 7/3-13/3 14/3-20/3 21/3-27/3 28/3-4/4 
Taknock 91,9 88,3 87,6 86,2 88,9 86,4 86,4 82,6 72,0 
Takfot väster 99,7 98,0 97,9 98,1 98,4 98,4 93,3 90,9 76,4 
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10.	  Resultat	  -‐	  Teoretiska	  beräkningar	  	  
Med hjälp av Wufi Pro 5.3 har resultat erhållits i form av klimatdiagram i valt skikt. Dessa 
diagram visar exempel på hur den relativa fuktigheten och temperaturen varierar över tid i 
takkonstruktionens luftspalt. Nedan visas exempel på resultat av simuleringar i Wufi. 
Diagram 7 visar resultat över ett flertal år och diagram 8 över valt antal månader. 

	  

Diagram 7. Exempel på hur den relativa fuktigheten och temperaturen varierar över år i luftspalten 
efter en simulering i Wufi Pro 5.3.  

Diagram 8. Exempel på hur den relativa fuktigheten och temperaturen varierar över månader i 
luftspalten efter en simulering i Wufi Pro 5.3. 
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Simuleringarna i parallelltakets luftspalt gav följande medelvärde i procent av den relativa 
fuktigheten. Fullständiga resultat av alla utförda simuleringar finns att tillgå i bilaga 3.   

Tabell 10 Resultat av den relativa fuktighetens medelvärde för valda positioner i parallelltaket.  Röd 
färg symboliserar överskridet kritiskt fukttillstånd.   

Parallelltak - Wufi Pro 5.3 
Relativ fuktighet [%] 

  Göteborg Lund Oslo 

  Februari Mars/April Februari Mars/April Februari Mars/April 
  1/2-29/2 1/3-4/4 1/2-29/2 1/3-4/4 1/2-29/2 1/3-4/4 
Taknock väster 73,9 67,4 85,6 77,4 74,4 76,0 
Takmitt väster 73,9 67,4 85,6 77,4 74,4 76,0 
Takfot väster 72,8 71,1 85,7 78,6 74,0 76,1 
Takfot öster 73,5 73,1 87,4 77,6 73,7 75,6 
 
Den givna datan för den relativa fuktigheten och temperaturen ligger sedan till grund för en 
analys av mögeltillväxten i programmet Wufi Bio. Programmet ger data kring materialskiktets 
vatteninnehåll samt mögeltillväxt under vald tidsperiod. Nedan följer ett exempel på hur 
utfallet i Wufi Bio kan se ut. Översta delen visar skiktets vatteninnehåll och den nedre delen 
visar mögeltillväxten i millimeter per år.  

 
Diagram 9. Exempel hur materialskiktets vatteninnehåll och risk för mögeltillväxt förändras över tid.  
 
Här följer en sammanställning av resultatet i Wufi Bio:  

Tabell 12 Kategoriutfall av risken för mögeltillväxt i Wufi Bio, se tabell 3.  

Parallelltak – Wufi Bio 
	  	   Fuktklass 2 
	  	   Göteborg Lund Oslo 
Taknock väster 	  	   	  	   	  	  
Takmitt väster 	  	   	  	   	  	  
Takfot väster 	  	   	  	   	  	  
Takfot öster 	  	   	  	   	  	  
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11.	  Analys	  och	  diskussion	  

11.1	  Analys	  och	  diskussion	  av	  metod	  	  

11.1.1	  Mätningar	  
För att kunna analysera resultatet på ett tillförlitligt sätt är det viktigt att vara medveten om de 
faktorer som kan ha påverkat mätningarnas resultat. Vid utförande av ett större antal 
mätningar hade ett bredare statistiskt underlag skapats som möjliggjort jämförelser mellan 
olika klimatzoner, men också gett en bredare förståelse kring hur fukttillståndet i parallelltak 
varierar.  Mätningar av ett specifikt fall ger dock en realistisk bild av den relativa fuktigheten i 
den aktuella takkonstruktionen, vid en vald tidsperiod, och som är beläget i den ort som 
mätningarna genomfördes i. En studie av ett enskilt objekt ger information kring om det är 
lämpligt att utföra denna typ av konstruktion med rådande förutsättningar. 

Andra faktorer som kan styra resultatet är till exempel hur byggnadsmaterialen har hanterats 
under byggprocessen. Bristfälligt väderskydd och ovarsam hantering kan medföra förhöjda 
fukttillstånd i materialen samt försämrade byggtekniska egenskaper. Då huset är byggt 2010 
och inga mätningar av inbyggnadsfuktkvoter finns att tillgå, går det inte att utesluta att 
byggfukt byggts in som påverkat resultaten i genomförd studie. Ett varierat resultat kan också 
bero på eventuella dolda fel i konstruktionen orsakat vid byggnation eller som uppkommit 
under konstruktionens livstid.  

Då mätarna kan driva ska en kalibrering av mätarna genomföras innan utplacering för att 
undvika missvisande resultat. Den utförda kalibreringen av mätarna skedde vid -10°C och 
20°C och för RF 50 % och 95 %. 

För att få en klar bild över parallelltakets välmående i helhet hade det varit optimalt att 
placera ut ett större antal loggrar. Även om resultaten hade blivit mer övergripande, gynnar 
det inte konstruktionen under dess fortsatta livstid, då fler öppningar i takets råspont hade 
behövt göras. Avsaknaden av råsponten i dessa punkter medför en ökad risk för yttre 
klimatbelastningar att påverka konstruktionen i fuktsammanhang. Med detta i beaktning 
valdes utplaceringspunkter ut efter det som ansågs nödvändigt för att få en så rättvis bild av 
parallelltaket som möjligt ur fuktsynpunkt. För att få ett optimalt resultat borde mätarna i 
västlig riktning ha placerats mellan de mittersta takstolarna. Dock fanns inte detta som 
möjlighet då en eldstad är placerad där som kan medföra tillförd värme och därmed påverka 
loggrarnas resultat.  

Det bör även tas i åtanke att mätarnas noggrannhet inte är 100 % och även att yttre faktorer 
såsom hårda klimatbelastningar kan påverka dess tillförlitlighet. Hänsyn bör även tas till att 
avläsningen av resultatet från mätningarna kan ha blivit påverkat av den mänskliga faktorn.   
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11.1.2	  Simuleringar	  
Simuleringarna som genomförts i Wufi Pro 5.3 kan få ett varierat utfall beroende på olika 
styrande faktorer. En av dessa faktorer är avsaknaden av lämplig klimatfil för Halmstad. 
Eftersom Oslo har ett växlande kustklimat som kan liknas vid Halmstads klimat utfördes 
simuleringar för orten. Då Göteborg och Lund är belägna på fjorton respektive tretton mil från 
Halmstad skiljer sig klimatdatan åt och därmed resultatet.  För att få ett mer tillförlitligt utfall 
hade med fördel en klimatfil framställts över Halmstad. Detta var dock inte möjligt på grund 
av tidsbrist. Klimatfilerna i Wufi tar ej hänsyn till några extremvärden, utan använder enbart 
generella värden baserat på flera års klimatdata. Klimatdatan från Wufi motsvarar därmed inte 
exakta väderförhållanden för ett specifikt år.  

Varje material skiljer sig i praktiken åt gällande byggtekniska egenskaper. Materialdatabasen i 
Wufi är dock begränsad och innehåller de vanligast förekommande materialen. Vid 
simuleringarna i Wufi valdes material med motsvarande egenskaper, då de exakta materialen 
inte alltid fanns att tillgå. Därmed kan avvikelser förekomma som påverkar resultatet.    

Vid utplacering av monitorer i konstruktionens uppbyggnad saknas möjlighet att precisera 
exakta millimeter för analys av temperatur och relativ fuktighet. Dessa mätresultat kan till 
följd variera inom valt skikt på grund av denna begränsning i mjukvaran.  

Vid analys av resultatet gjordes valet att utföra en medelvärdesberäkning av diagrammens 
extremvärden. Detta gav en översiktlig bild av den relativa fuktighetens generella värde under 
tidsperioden för mätningarna. Hänsyn bör tas till att en avvikelse i resultatet kan ske orsakat 
av den mänskliga faktorn.    

I tillägg är Wufi Bio, som använts för att bedöma mögeltillväxten på råsponten, utformat för 
att endast behandla invändiga ytor i konstruktionen. Att yttre ytor inte med tillförlitlighet kan 
behandlas beror på det stora antalet parametrar som styr mögeltillväxt, vilka programmet inte 
tar hänsyn till; till exempel solstrålning, nattutstrålning och nederbörd. Med denna 
begränsning i beaktning genomfördes en analys i luftspalten med hjälp av en funktion i Wufi 
Bio.  
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11.2	  Analys	  och	  diskussion	  av	  resultatet	  

11.2.1	  Mätningar	  	  
Vid mätning av fuktkvoter i råsponten i februari uppmättes i takfot 17 %, vilken förändrades 
till 15,6 % i parallelltakets nock. Den genomsnittliga temperaturen i luftspalten veckan före 
mätningen uppgick till 3,9°C. Mätningen som genomfördes i april i samband med 
upptagningen av loggrar konstaterades lägre fuktkvoter. Även denna mätning visade en högre 
fuktkvot i takfot än i nock. Takfotens fuktkvot uppmättes till 13,9 % och nockens fuktkvot var 
10,3 %. Genomsnittlig temperatur veckan före mätning var 6,8°C. Av resultatet ovan 
konstateras att stigande temperaturer medför torrare organiska material i konstruktionen, 
vilket i sin tur innebär lägre fuktkvoter i råsponten. 

En högre fuktkvot i takfotens råspont kan förklaras av den direkta kontakt denna del av 
råsponten har med uteluften på grund av luftspaltens luftinsläpp. Eftersom luftspalten vid 
takfot är bredare, samtidigt som tillgängligheten till uteluften och dess fuktighet är högre, är 
det av logisk förklaring att träet vid takfot har absorberat mer vatten och därmed erhåller en 
högre fuktkvot.  

Att det finns ett samband mellan klimat och fuktighet kan också ses i tabell 4 som visar att 
fuktigkvoten i råsponten är lägre i mars och april då klimatet är varmare, i jämförelse med i 
februari då temperaturen var lägre. Resultatet visar skillnader av den relativa fuktigheten i 
parallelltakets olika mätpunkter.  I nock har den relativa fuktigheten genomsnitt en varians 
från 99,3 till 80 % och takfoten varierar från 92,3 till 74,1 %. Mätningarna visar en högre 
relativ fuktighet i parallelltakets nock i jämförelse med dess takfot i februari och en vecka in i 
mars. Därefter utjämnas resultaten mer vilket kan bero på ett mer skiftande klimat. En trolig 
faktor till att den relativa fuktigheten är högre är att den fuktiga varma inomhusluften stiger 
till parallelltakets nock om övertryck råder, vilken transporteras genom eventuella otätheter i 
konstruktionen, som till exempel hål i ångspärren. När den varma luften stiger genom 
konstruktionen ökar den relativa fuktigheten som följd på grund av att konstruktionen blir 
kallare. 

Vid första anblick är mätvärdena av den genomsnittliga relativa fuktigheten högre än väntat 
genom hela konstruktionens längd. Diagrammen från mätningarna påvisar att kondens har 
uppstått vid olika tidpunkter i luftspaltens hela längd. På grund av att kondens har uppstått har 
mätarnas bleck utsatts för kvarliggande fukt som medfört att nästkommande mätningar blivit 
missvisande då mätvärdena gått från 100 till 0 %. Dessa dalar av den relativa fuktigheten har 
pågått fram tills att fukten har hunnit torka ut på mätarnas bleck. De här återkommande 
topparna och dalarna ger inte en realistisk bild av fuktförhållandet i parallelltaket.  För att ha 
möjlighet att tolka diagrammen har de missvisande värdena på 0 % rättats till genom att de 
ersatts till 100 %, vilket är den relativa fuktighet som mätarna uppfattar. Av denna anledning 
kan ett noggrannhetsfel konstateras och mätningarnas tillförlitlighet ifrågasättas. Ett exempel 
är den mätning som genomfördes i parallelltakets östra takfot, i vilken kondens uppstod på 
blecket och mätaren totalt slogs ut vilket visas i diagram 4.    
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Det syns dock tydligt att råspontens kritiska fukttillstånd på 75 % uppnås under längre 
tidsperioder vilket gynnar mikrobiell påväxt. Denna analys stärks av den analys som 
genomfördes av Svenska miljöinstitutet i vilken det påvisades riklig mögeltillväxt i 
parallelltakets takfot i både västra och östra delen, samt västra delens takmitt. Det kan tyckas 
vara märkligt att nocken erhöll en högre relativ fuktighet än takfoten fastän det inte fanns 
någon förekomst av mikrobiell påväxt; endast en sparsam förekomst av sporer. En anledning 
till detta kan vara att vissa kombinationer av temperatur och relativ fuktighet är mer 
gynnsamma än andra för olika arter av svampar att frodas. Eftersom luften i nocken uppnådde 
mycket höga fukttillstånd, vilket i många fall orsakade kondens, är det troligt att 
levnadsbetingelserna för svamparna upphörde. En beskrivning av gränserna för tillväxt kan 
ses i figur 7.  

Analysen visade att två olika släkten av svamp fanns på undersida råspont i takets västliga 
del, Cladosporium och Penicillium, men endast den sistnämnda på undersida råspont i 
takfoten av den östliga delen. Eftersom Penicilliums sporer förekommer i stor utsträckning i 
luft och kan tillväxa mellan 0-37°C med rätt förutsättningar, är det inte ovanligt att denna 
svampsort påvisas vid angrepp. Att Cladosporiums sporförekomst i luften är mycket hög och 
kan transporteras långa sträckor kan förklara dess förekomst på parallelltakets västliga sida. 
Eftersom takets västra sida har ett större luftinsläpp och dessutom är riktad mot kusten, ges 
optimala förutsättningar för dess sporer att i större utsträckning nå råspontens undersida vid 
takfot och en bit upp vid luftspaltens mitt, än i nock. Som nämnts kan denna svampart, med 
en relativ fuktighet över 85-90 % och vid en så låg temperatur som -6 °C tillväxa, vilket kan 
förklara dess rikliga förekomst enligt analysen.   

Förutom kombinationen av rätt temperatur och relativ fuktighet för att mögel ska kunna gro är 
tillgången på näring på råsponten en viktig faktor. Likaså här bör takfoten utsättas för en 
större andel näringsämnen då det är där det största luftinsläppet sker, vilket kan förklara dess 
rikliga tillväxt av mögel (Sandin, 2002).  

Resultat från mätningarna i kalltakets nock och takfot visar liksom parallelltakets mätningar 
på hög relativ fuktighet. Under mätperioden minskade den relativa fuktigheten med 
temperaturen på samma sätt som i parallelltaket. Dock visar mätningarna i kalltaket en 
generellt sett högre relativ fuktighet i takfot i jämförelse med nock. Detta kan förklaras med 
att takfoten har större kontakt med utomhusluften, samtidigt som kallvindens utrymme 
orsakar en något högre temperatur och lägre relativ fuktighet i nock som följd, vilket kan ses i 
diagram 5 och 6.  
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11.2.2	  Simuleringar	  
Diagrammen från simuleringarna i Wufi Pro 5.3 gav en överblick över den genomsnittliga 
relativa fuktigheten under tiden för mätperioden. I jämförelse med de praktiska mätningarna 
gav datorprogrammet ett utfall med generellt sett lägre värden. Detta kan förklaras med att 
programmets klimatdatafiler bygger på ett normalår vars extremvärden inte tas i beaktning. 
Med dessa begränsningar kan konstateras att Wufi är en förenkling av verkligheten, vilket 
också ger resultat med en viss osäkerhet. Eftersom Wufi endast har ett tiotal klimatdatafiler 
över orter i Sverige, och Halmstad inte är en av dem, valdes att göra en jämförelse mellan 
närliggande orter samt en ort med extremt kustklimat. Då Halmstad är beläget mellan Lund 
och Göteborg skulle troligtvis ett resultat för Halmstad hamna någonstans mellan dessa orters 
värden. Eftersom de praktiska mätningarna och de teoretiska beräkningarna inte har samma 
grundförutsättningar försvåras jämförelsen mellan dessa. Däremot ger de tre orternas resultat 
från simuleringarna en bredare teoretisk bild av hur byggnaden skulle påverkas av de olika 
klimaten.  

Av resultatet kan utläsas att Lund hade en betydligt högre relativ fuktighet i luftspalten genom 
hela mätperioden, med värden från 87,4 till 77,4 %, än vad både Göteborg och Oslo erhöll. 
Enligt BBR klarar Göteborg att hålla sig under gränsen för råspontens kritiska fukttillstånd på 
75 % genom hela mätperioden i takets alla punkter. Göteborg hade en varians mellan 73,9 till 
67,4 %. Vid jämförelse med klimatdata för Sverige kan ses att dessa värden kan stämma 
relativt bra, då Lunds genomsnittliga relativa fuktighet normalt sett ligger högre dessa 
månader, än i Göteborg. Oslo är inte helt olikt Göteborg. Skillnaderna är att Oslo håller en 
jämnare genomsnittlig relativ fuktighet mellan 76,1 till 73,7 %, samt att den stiger under mars 
och april istället för att sänkas. Detta kan bero på ett annorlunda klimat på grund av dess 
geografiska läge (Petersson, 2009). Till skillnad från de praktiska mätningarna då hänsyn 
kunde tas till placeringspunkter, tar Wufi inte hänsyn till var i konstruktionen beräkningen 
genomförs utan endast hur den är uppbyggd. Det som skiljer resultaten från de olika 
simuleringarna åt är därmed endast luftspaltens storlek som styr luftinsläppet samt i vilket 
väderstreck den aktuella simuleringen genomförs. Eftersom Wufi endast tar hänsyn till dessa 
parametrar skiljer sig inte resultaten speciellt mycket åt från mätning i nock mot mätning i 
takfot.  

Vid riskbedömning för mögeltillväxt i Wufi Bio blir resultatet att risken för mögeltillväxt är 
låg i detta parallelltak med rådande förutsättningar i samtliga orter. Utfallet av denna 
beräkning kan grundas i de tidigare nämnda begränsningar i Wufi Bio vilka inte tar hänsyn till 
utomhusklimatet. Då analysen från Svenska miljöinstituet visar riklig mögeltillväxt på 
parallelltakets råspont och den uppmätta relativa fuktigheten i genomsnitt överstiger 75 % 
under en längre tid kan de teoretiska mätningarnas tillförlitlighet, trots vissa klimatskillnader, 
ifrågasättas. Som ses i figur 6 krävs cirka elva veckor för ett mögelangrepp att bli synligt vid 
en relativ fuktighet på 95 % och 5 °C. Då dessa genomförda mätningar inte omfattar ett helt år 
kan inte uteslutas att det finns perioder då optimala förutsättningar råder för mikrobiell 
tillväxt. Under sensommar och höst då temperaturen fortfarande är relativt hög, samtidigt som 
den relativa fuktigheten stiger, skapas gynnsamma förutsättningar under en längre tidsperiod 
för parallelltakets råspont att utsättas för mögelangrepp.  Ett exempel på höstens klimat kan 
ses i bilaga 3.  
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12.	  Sammanfattande	  diskussion	  och	  slutsats	  
Genomförd riskbedömning för mikrobiell påväxt i parallelltaket har genom en analys påvisat 
tydlig mikrobiell aktivitet i större delen av taket.  Med detta som grund kan det antas att den 
relativa fuktigheten i parallelltaket har varit hög under en längre tidsperiod. Loggrarna som 
varit utplacerade i parallelltaket påvisade höga fukttillstånd, vilka vid 100 % fuktighet har 
slagits ut och därmed orsakat ett visst noggrannhetsfel. Trots detta är det ett tydligt bevis på 
att kondens har uppstått i parallelltaket vid upprepade tillfällen.  

Den genomsnittligt högsta relativa fuktigheten uppmättes i konstruktionens nock med hela 
99,3 %. Att den relativa fuktigheten är som störst i nock kan bero på flera olika orsaker; 
såsom ett fukttillskott inifrån eller otätheter. Som helhet kan ses att luftspalten i 
konstruktionen under mätningarnas sju första veckor hade en relativ fuktighet på över 90 %. 
Då BBR:s föreskrivna krav säger att den relativa fuktigheten i trä inte bör överstiga 75 % är 
det tydligt att en risk föreligger för konstruktionens välmående. Av resultatet framgår att 
mikrobiell aktivitet inte är synlig i nock men i resterande punkter i taket. Trolig anledning till 
detta kan vara att det inte funnits tillräckliga förutsättningar gällande temperatur och relativ 
fuktighet för mikrobiell tillväxt att gro. Det kan också bero på att råsponten vid nock inte får 
samma tillgång till uteluftens näringsämnen som takfotens råspont får. Dock bör det tas i 
beaktning att ovan nämnt noggrannhetsfel uppstått som kan ha påverkat dessa resultat. 
Därmed går det inte att utesluta att dessa skillnader i relativ fuktighet möjligtvis hade jämnats 
ut vid korrekta mätningar.  

För att jämföra de praktiska mätningarna med teoretiska beräkningar användes ett vanligt 
simuleringsprogram, Wufi Pro 5.3. Vid jämförelse med de genomförda praktiska mätningarna 
ger Wufi betydligt lägre värden av den relativa fuktigheten. Eftersom Wufis klimatdatafiler är 
begränsade till ett antal orter och inte heller tar hänsyn till några extremvärden kan dessa 
beräkningar inte jämföras med ett specifikt års beräkningar. Resultatet av simuleringarna styrs 
av inmatad indata och kan därmed skilja sig åt från fall till fall. Trots dessa begränsningar 
visade Wufi ändå på att Lund påvisar för höga fukttillstånd med värden på omkring 85 % i 
februari månad. Göteborg och Oslo fick en varians av den relativa fuktigheten på omkring 73-
76 %, vilket ändå kan ses ligga i riskzonen.  

För att bedöma risken för mikrobiell påväxt användes Wufi Bio som konstaterade låg risk för 
mögeltillväxt i konstruktionen i samtliga orter. Eftersom analysen visade på riklig 
mögeltillväxt uppstår frågor kring skillnaderna i resultat i jämförelse med Wufi Bio. Att 
resultatet skiljer kan bero på att Wufi Bio endast är avsett för invändiga ytor och därmed inte 
tar hänsyn till yttre faktorer.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Wufi Bio är begränsat till att analysera inomhusytor, 
vilket kan påverka resultatet, och att säkerhetsmarginaler bör användas på grund av eventuell 
okunskap kring hur Wufi Pro ska användas i praktiken. För att få korrekta värden är det 
viktigt att kunskapen utvecklas och sprids kring hur programmet ska användas. Det kan även 
konstateras att det i hela parallelltaket råder höga fukttillstånd under längre tidsperioder och 
att mikrobiell påväxt är synlig i större delen av konstruktionen. Av denna anledning kan 
konstruktionen inte anses riskfri ur fuktsynpunkt och bör utredas vidare.   
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13.	  Framtida	  forskning	  
I framtiden är det viktigt att fortsätta forska i fuktproblem i parallelltak och dess orsaker. För 
att få en helhetsbild över hur den relativa fuktigheten varierar i takkonstruktionen och med 
rätt förutsättningar utvecklar mikrobiell påväxt bör studier genomföras över längre 
tidsperioder. Vidare bör flera praktiska mätningar utföras i andra geografiska områden för att 
få en bredare kunskap kring klimatets påverkan på konstruktionen. Det kan också vara av 
intresse att undersöka olika konstruktionsuppbyggnader inom parallelltak med variation av 
lutning, exponeringsriktning och luftspaltsdimension.	  	  
	  
Ett område att forska vidare på är frågan om trämaterial, i detta fall råspont, är lämpligt att 
använda i parallelltak eller kan ersättas med ett icke organiskt material som är mer beständigt.  
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  
Resultat från övriga genomförda praktiska mätningar och inhämtade klimatdata.  
 
Temperaturer på undersida råspont i parallelltakets västra del: 
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Hämtad klimatdata från SMHI från Eftra Broen:  
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Temperaturer utomhus: 
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Temperaturer inomhus:  
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Bilaga	  2	  
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Bilaga	  3	  	  
Nedan följer resultat från de teoretiska beräkningarna i Wufi Pro 5.3 och Wufi Bio.  

Göteborg	  
Simuleringar över väster nock: 

 

 

 



9	  
	  

 

Simuleringar över väster takfot:  
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Simuleringar över öster takfot: 
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Lund	  
Simuleringar över väster nock:	  	  
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Simuleringar över väster takfot: 
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Simuleringar över öster takfot: 
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Oslo	  
 
Simuleringar över väster nock: 
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Simuleringar över väster takfot: 
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Simuleringar över öster takfot:	  
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Exempel på simulering över sensommar och höst:  
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Bilaga	  4	  
Nedan följer de inställningar som legat som grund för simuleringarna i Wufi Pro 5.3 och Wufi 
Bio. 
 
Följande bild beskriver den generella uppbyggnaden i Wufi. Som syns på bild är luftspalten 
uppdelad i tre skikt. Anledningen är att de skikt som är närmast råspont och isolering erhåller 
en högre fuktkapacitet än de mittersta skiktet.  
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Denna bild visar inställning av luftomsättning i luftspalten.  
 

 
I orientering/lutning/höjd väljs exponeringsriktning, lutning samt vilken regnbelastning taket 
är utsatt för. Simuleringarna är gjorda i västlig och östlig riktning.  
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Dessa bilder beskriver ytövergångskoefficient och begynnelsevillkor.  
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Start- och slutdatum för beräkningsperiod.  
 

 
 
Val av beräkningstyp, specialinställningar och parametrar.  
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Val av utomhusklimat. Klimatdatafiler valdes över Göteborg, Lund och Oslo.  
 

 
 
Val av inomhusklimat.  
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Filmvisning i Wufi Animation 1D 
 

 

 
Initial relativ fuktighet och substratklass.  
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