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Abstract 
 
Summary of earlier measurements of moisture- and 
temperature conditions for wood in the building envelope  
 
The report is a summary of earlier measurements of moisture and temperature 
measurement in the building envelope. The content is based on an overview of research 
reports, scientific papers and conference papers in the field of building physics. The main 
purpose is to get an understanding for the moisture- and temperature conditions for wood 
in the building envelope. Another purpose is to identify the need of additional 
measurements in laboratory and in field. The report is a deliverable in project WPB 
Exposure of wood in the building envelope. This project is part of WoodBuild, a research 
programme within the Sectoral R&D Programme 2006-2012 for the Swedish forest-based 
industry. This Programme is jointly funded by the government, industry and other 
stakeholders with interests related to the Swedish forest-based industry. 
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Förord 
 
Rapporten är en sammanfattning av tidigare utförda mätningar av fukt- och temperatur-
förhållanden för trä i klimatskärmen. Innehållet baseras på en genomgång av forsknings-
rapporter, vetenskapliga artiklar och konferensbidrag inom området byggnadsfysik. Det 
huvudsakliga syftet var att få en uppfattning om de fukt- och temperaturförhållande som 
trä utsätts för i klimatskärmen. Syftet var också att kartlägga behovet av kompletterande 
mätningar i laboratorium och fält. Rapporten är en delrapport inom WPB Exponering av 
trä i klimatskärmen som är ett delprojekt inom projektet WoodBuild, initierat inom ramen 
för Branschforskningsprogrammet 2006-2012 för skogs- och träindustrin. Programmet 
finansieras gemensamt av staten, näringslivet och andra intressenter inom, eller med an-
knytning till, den svenska skogs- och träindustrin. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med rapporten är att redovisa en sammanställning av genomförda fukt- och tempe-
raturmätningar i trä i klimatskärmen (grund, väggar, tak och vindar). Resultatet skall an-
vändas som underlag för att kunna beskriva exponeringsförhållandena för trä i olika typer 
av konstruktionsutformningar i olika delar av klimatskärmen. Baserat på vad som fram-
kommit i litteraturstudien har konstruktionsdelar och klimat identifierats där det saknas 
relevanta mätdata. Det kommer att ligga som grund för beslut om kompletterande mät-
ningar i klimatskärmen i laboratorium och i fält. Med klimatskärmen menas den del av 
byggnaden som har en temperaturgradient över sig. Det inkluderar inte de delar av väg-
gen utanför luftspalten såsom träpanel. De studier som tagits med är gjorda i ett klimat 
som är likt vårt svenska klimat och på konstruktioner som liknar våra svenska konstruk-
tioner. Mätningarna har gjorts i befintliga hus, hus under uppförande eller försökshus. 
Dessutom finns mätningar redovisade från laboratorieobjekt såsom väggar och tak som 
uppförts för att studera enskilda storheter som exempelvis diffusion. Mätningarna har 
gjorts i trämaterial (oftast uttryckt som fuktkvot) eller i omgivande luft (relativ fuktighet) 
i direkt anslutning till trä. De skall representera de exponeringsförhållanden som trä ut-
sätts för i klimatskärmen. Generellt är det svårt att dra några slutsatser med avseende 
fuktkvoten i trämaterialet i våra byggnader eftersom variationen är stor, allt från 2 % till 
över 30 %, vilket till största del beror på omgivande klimat. Resultaten från den genom-
gångna litteraturen visar att placeringen av träet i konstruktionen har en mycket stor in-
verkan på fukt- och temperaturnivåerna. Är träet nära utomhusklimatet kommer fuktnivån 
att i stort sett vara i jämvikt med utomhusklimatets variationer, det vill säga träet kan ex-
empelvis svälla och deformeras, samt få tillgång till den fukt som krävs för att exempelvis 
tillväxt av mögelsvampar och i värsta fallet röta skall ske.  
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1 Inledning 
 
Rapporten är en delrapportering inom projektet WoodBuild som har som avsikt att ta 
fram verktyg för att främja träanvändandet i Sverige. Dessa verktyg skall främst användas 
för att prognostisera träets beständighet med avseende på omgivande klimat såsom fukt 
och temperatur med viss varaktighet och naturliga föroreningar. Föreliggande delrapport 
är en sammanfattning av fält- och laboratoriemätningar på byggnadsdelar med avseende 
på temperatur och fukt. Studien omfattar artiklar som beskriver resultat från mätningar 
eller observationer på fukt och temperatur samt luftrörelser i byggnadsdelar där trä finns 
inbyggt i konstruktionen. Fältmätningar har utförts på objekt, eller delar av objekt 
exempelvis på väggar, reglar, syllar eller krypgrunder i befintliga byggnader belägna på 
en viss plats i ett visst land. Skillnader i väderlek, väderstreck och brukarbeteende i 
byggnaden påverkar givetvis mätningarna och måste beaktas vid jämförelse av resultat 
från olika mätningar. Laboratoriemätningarna är oftast gjorda på en byggnadsdel där man 
har kunnat styra det omgivande klimatet. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Ogynnsamma temperatur- och fuktnivåer i en byggnadsdel, exempelvis en yttervägg kan 
leda till både ohälsa för brukare, försämrad beständighet och minskad bärförmåga i hela 
eller delar av byggnaden. De fukt- och temperaturförhållanden som trä utsätts för i en 
byggnadskonstruktion beror dels på omgivande utomhusklimat och inomhusklimat. 
Andra faktorer kan givetvis också spela in, exempel på ett sådant är om träkomponenten 
eller träkonstruktionen är fuktig redan innan den byggs in, eller om omgivningen den 
befinner sig i inte är ideal, exempel på detta är om isolering fattas i ett fack, som sedan 
ger upphov till oönskade luftrörelser etc. 
 
En rad egenskaper hos trä är fuktrelaterade såsom; densiteten, krympning och svällning, 
hållfasthet, och de termiska egenskaperna. Vatten kan finnas i trä på främst två sätt, som 
fritt vatten eller som bundet vatten. Fritt vatten är fukt som samlas i lumen och i vissa hål-
rum och ihåligheter mellan fibrillerna i veden och hålls kvar med kapillära krafter. Det 
bundna vattnet finns i cellväggarna när veden är fibermättad. För furu och gran är exem-
pelvis fuktkvoten vid fibermättnadspunkten ca 26 % i kärnan och ca 30 % i splinten. 
Fuktkvoten är vikten av förångningsbart vatten i vedens i procent av vedens vikt i absolut 
torrt tillstånd. Vid en fuktkvot högre än fibermättnadspunkten är därför cellerna mättade 
med fukt. Den övriga fukten förekommer som fritt vatten. 
 
Under fibermättnadspunkten beror fuktkvoten på klimatet träbiten befinner sig i, det vill 
säga temperaturen och relativa fuktigheten i den omgivande luften. Relativa fuktigheten i 
luften beskrivs ofta som ånghalten delat med mättnadsånghalten vid den aktuella tempe-
raturen och uttrycks i procent. Träet strävar efter att komma i jämvikt med den omgivan-
de fuktnivån. För en träregel i klimatskärmen beror detta klimat av både utomhusklimatet 
med dess fluktuationer och av inomhusklimatet. I Figur 1 åskådliggörs medeltemperatu-
ren för Sverige för perioden 1961-1990 samt ett medelvärde för ångtrycket. Sambandet 
mellan ångtryck och relativ fuktighet ges av att ju fler vattenmolekyler det finns inom en 
viss volym luft desto högre blir ångtrycket. Vidare kan varm luft innehålla mer vatten-
ånga än vad kallare luft har kapacitet att göra. Därför är ångtrycket högst under sommaren 
och lägst under vintern. Däremot är den relativa fuktigheten i utomhusluften högst under 
vinterperioden eftersom den kalla luften har ett lägre värde på det absoluta ångtrycket. 
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1.4 Metod 
 
Inom litteraturstudien har artiklar och publikationer från konferenser och tidskrifter samt 
tekniska rapporter gåtts igenom och sammanfattats. Artiklarna är främst hämtade från de 
Nordiska Byggnadsfysikkonferenserna med start 1996 samt från de internationella bygg-
nadsfysikkonferenserna med start 2002. Dessutom ingår resultat från ett antal doktors-
avhandlingar i ämnet. I rapporten har endast mätningar tagits med som utförts på någon 
typ av byggnadskonstruktion i klimatskärmen som exponerats för ett utomhusklimat som 
liknar våra svenska förhållanden. Vissa rapporter omfattar mycket mer än bara expone-
ringsförhållandena för virket i väggarna eller taket. Detta har inte tagits med i samman-
ställningen. 
 
1.5 Disposition 
 
Rapporten redovisar mätningar för varje byggnadsdel med ett kapitel för grunder som 
omfattar krypgrund och platta på mark, ett för väggar, inkluderat syllar och hammarband 
och ett för tak och vindar. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattande tabell. Kapitel 
5 är en sammanfattning av de mätningar och försök som är gjorda och innehåller även en 
analys av vilka byggnadsdelar det saknas relevanta mätvärden för. 
 
Upplägget för denna rapport har hämtats från en artikel: Review of In-Service Moisture 
and Temperature Conditions in Wood Frame Buildings av Samuel V. Glass och Anton 
TenWolde. 
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2 Grunder 
 
I detta avsnitt behandlas de mätningar som är gjorda i grunder. Grunderna är av typen 
kryprunder, källarväggar eller platta på mark. 
 
2.1 Krypgrund 
 
Diller (1953) undersökte hur skillnaden mellan att täcka marken i krypgrunden med plast-
folie eller behålla marken otäckt påverkade fuktkvoten i träbjälklaget. Denna undersök-
ning utfördes i grupper om fyra likadana hus belägna i South Portland, Maine; Hartford, 
Connecticut; och Wayne, Michigan. Husen i Maine och Michigan hade en sockel av be-
tongblock med krypgrundshöjder 1,1 m och 0,4 m. Inget av dessa hus hade isolering i 
golvbjälklaget. Diller gjorde följande observationer i de undersökta grunderna: För grun-
derna i Maine noterades fritt vatten i kryputrymmet. Grunderna i Michigan blev ofta vat-
tenfyllda på grund av översvämningar och dåligt utformade dräneringssystem. Trots dessa 
brister så låg fuktkvoten i trämaterialet i de krypgrunder som hade en plastfolie på 
marken på 10-20 % medan fuktkvoten i trämaterialet i de grunder som inte hade en 
plastfolie på marken låg på ungefär 40 % (det vill säga fibermättnad) med extremvärden 
på 60 % under vintern. Husen i Connecticut hade plintgrunder med stenullsskivor som 
isolering mellan träbjälkarna. Krypgrundshöjden var 0,4 m. Träet i bjälkarna i grunderna 
med plastfolie på marken hade fuktkvotsnivåer på 10-15 %. I de grunderna där marken 
inte täckts mättes fuktkvotsnivåer på mellan 15-22 %, med ett extremvärde under vintern 
på 30 %. Diller upptäckte att dessa relativt låga fuktkvotsnivåer förekom i krypgrunder 
där isoleringsskivorna som monterats mellan golvbjälkarna hade ramlat ner och därmed 
täckte marken i krypgrunden vilket medförde minskad avdunstning. 
 
Moses (1954) redovisar en liknande studie där han undersökte förhållandena i krypgrun-
der med och utan plastfolie på marken i kryputrymmet. I den första delen av denna studie 
undersöktes en grund i Madison, Wisconsin genom att fuktkvotsgivare fästes på flera 
platser i krypgrunden. Även yttemperaturer på byggnadsdelar av trä och lufttemperaturen 
registrerades. Mätningarna genomfördes från oktober 1944 till juni 1945. Samtliga venti-
lationsluckor till krypgrunden stängdes under mätperioden. Marken i krypgrunden note-
rades till att vara våt men inte mjuk eller lerig, det vill säga inget fritt vatten förekom. 
Mätvärdena på byggnadsdelarna i kryputrymmet lästes av till över 30 % fuktkvot. Man 
såg en relation mellan temperaturen ute och fuktigheten i materialen eftersom fuktkvoten 
ökade när utomhustemperaturen ute understeg 4 ºC. 
 
I den andra delen av denna studie undersöktes två hus i utkanterna av Chicago mellan 
1948 och 1951. Under denna period stängdes ventilationsluckorna till krypgrunden och 
markytan i kryputrymmet förseglades med asfalt. Före övertäckandet av markytan pend-
lade fuktkvoten i virkesdelarna mellan 15 % och ända upp till 100 % (det vill säga långt 
över fibermättnad). Denna spridning i fuktkvot förklarades med att kondensation uppstod 
i vissa delar av konstruktionen där mätning genomfördes. Efter övertäckandet av mark-
ytan hamnade fuktkvoterna över juni månad mellan 8 % och 20 %. Under vinterperioden 
hamnade fuktkvoterna mellan 6 % och 14 %. I denna undersökning avtäcktes markytan 
under kryputrymmet periodvis av för att studera dess inverkan på fuktkvoten. Slutsatsen 
blev att även en liten täckning av markytan under ett kryputrymme ger en betydande 
sänkning av fuktinnehållet i kryputrymmets trädelar. 
 
Golrang (1987) undersökte fukt i ytterväggssyllar. I rapporten redovisas utförda mät-
ningar för att redogöra inverkan av olika slags faktorer på fuktkvoten i ytterväggssyllar av 
trä. Metoder som användes var fältmätningar, teoretiska beräkningar samt en del 
laboratorieförsök. 
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Fältmätningar utfördes i nybyggda villor och avsåg mätning av temperatur och fukt i tio 
syllar. I denna undersökning övervakades även förekomsten av svampar på ytor av de 
aktuella syllarna. Det intressanta var att redan vid byggskedet existerade olika svampar på 
ytor på sju av de tio undersökta syllarna. Grundplattorna var utförda med olika slags tek-
nik, där syllen antingen var placerad direkt på betongplattan, med underliggande sylliso-
lering eller med värmekabel. Det fanns även varianter med tryckimpregnerade syllar. 
 

 
 
Figur 2 Olika utformning av syllar, Golrang (1987). 

För de konstruktioner som liknar dagens normala utformning av syllar på plattor av be-
tong med syllisolering är fuktkvoten lägre, det vill säga det sker en uttorkning av syllen 
jämfört med syllar utan isolering. Resultaten av dessa undersökningar visar att en grund-
platta bör avtrappas så att syllen ligger högre än fasadskiktets botten. Golrangs rekom-
mendationer var att syllen bör ligga så varm som möjligt, dock inte på bekostnad av onö-
diga värmeförluster samt att en tät fuktspärr bör läggas på grundplattan, under hela syllen 
och att syllen bör lyftas 10 mm från grundplattan, se Figur 3. 
 

 
 
Figur 3 Förslag på utformning av anslutning mellan syll och platta på mark.  

Elmroth (1987) utförde fältmätningar på 18 nybyggda villor i Visinge, Täby. Samtliga 
villor var uppförda med krypgrund och bjälklaget var byggt med Masonite lättbalkar. 
Proverna från bjälklaget visar att fuktkvoten ligger kring 17 %. Däremot visar mätning-
arna i krypgrunden på mycket höga fuktkvoter under sommarmånaderna, högre än 25 % 
för att sedan falla ner till 15 % under vintermånaderna.  
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I Bergström (1992) sammanfattas fältmätningar gjorda i kryprumsbjälklag med syfte att 
bestämma deformationsegenskaper för spånskivor. Huset som mätningarna gjorts på är 
beläget i Bromölla. Bjälklagets utformning och mätpunkter kan ses i Figur 4. Mätning-
arna har gjorts genom att mäta på s k ”dummys”, det vill säga träbitar som lagts i bjälkla-
get med enda syfte att mäta fuktkvoten på. Dessa ”dummys” ligger på undersidan av 
spånskivan i bjälklaget, på ovansidan av board i kryprummet samt på undersidan av board 
i kryprummet. Fuktvariationerna visas i Fel! Hittar inte referenskälla.. Fuktkvoterna 
varierar mellan ca 8 till 11 % för den övre mätpunkten samt mellan ca 13 till 22 % för den 
undre boarden. Maximala fuktkvoten är nästan 25 % under sommaren 1985 för en 
provbit. Det framgår inte i artikeln hur eller med vilka instrument fuktkvotsmätningarna 
är gjorda. Författaren anger att mögel inte har kunna konstaterats i krypgrunden. 
 
 

 
 
Figur 4 Utformning och mätpunkter för kryprumsbjälklaget, Bergström (1992) 
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Figur 5  Fuktkvotsvärden, Bergström (1992). 

Tsongas (1994b) redovisade sina fältmätningar av fuktförhållanden i främst väggar, men 
även krypgrunder undersöktes i byggnader på USA:s nord-västra sida. Byggnaderna 
undersöktes under vintermånaderna. Marken i dessa kryputrymmen var för det mesta torr, 
och själva krypgrunden hade inga visuella angrepp av mögel eller påväxt på grund av 
olämpliga fuktförhållanden. I flera av krypgrunderna var marken inte täckt med ångspärr 
eller isolering, men detta hade enligt författaren inte bidragit till problem i krypgrunderna. 
Detta förklaras med det rådande klimatet i området där byggnaderna står. Hög fuktighet 
tillsammans med varmt klimat inträffar mycket sällan i området där byggnaderna står. 
Vintrarna är ofta våta och milda och somrarna varma och torra.  
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Medelfuktkvoten i syllarna hamnade på 21 % under vintern. 
 
Mätningar redovisas i tabellen här nedan: 
 
Tabell 1 Rapporterade fuktkvoter i byggnadsdelar i trä under en vinterperiod i hus 

med källare och krypgrunder (Tsongas, 1994b). 

Byggnadsdel Antal mätningar Fuktkvot (%) 
Medel Min Max 

Syll 29 21,6 13 ~36 

Balk 22 17,7 11 26 

Trossbotten 28 20,3 11 30 
 
Harris (1995) redovisar mätningar i krypgrund från ett hus i norra England under februari 
1994. Botten i krypgrunden var bar jord och den kändes fuktig under hela mätperioden. 
Fuktkvoten i balkarna uppmättes till under 16 % för hela mätperioden medan RF 
varierade i krypgrunden mellan 75 och 85 %.  
 
Kurnitski (2000) presenterar i sin doktorsavhandling både simuleringar och mätningar av 
uteluftsventilerade krypgrunder. I avhandlingen redovisas sambanden mellan ventilation, 
täkt markyta i kryputrymmet samt avfuktning. Bland annat redovisas resultaten av mät-
ningarna gjorda kryputrymmet av ett fyravåningshus. Kryputrymmet är ungefär 90 cm 
högt och markytan i kryputrymmet är ungefär 1 meter under markytan på utsidan. Själva 
sockeln och bottenbjälklaget är av betong. Golvbjälklaget är isolerat med expanderad 
polystyren. Kryputrymmet är uppdelat i två delar eftersom avsikten är att undersöka hur 
en naturligt ventilerad grund fungerar mot en mekaniskt ventilerad grund. Resultatet av 
denna undersökning sammanfattas i tabellen nedan.  
 
Tabell 2 Medelvärde av relativa fuktigheten i kryputrymmet under 

sommarperioderna 1997 och 1998 (Kurnitski, 2000). 

Period Mekaniskt 
ventilerad 

Naturligt 
ventilerad Utomhus 

Sommar 1998, 1.6-31-8 77,8 82,6 76,3 

Sommar 1997, 1.6-31.8 82,0 78,3 64,7 

Sommar 1998, med plast 1.6-6.8 76,0 80,8 73,8 
 
Trots att mätningarna är gjorda i ett hus med betongbjälklag anses exponeringsförhållan-
dena vara generella för krypgrundskonstruktionen och även gälla ett hus med träbjälklag. 
Kurnitski ger i sin avhandling vissa slutsatser angående byggnader, både med trä och 
betongbjälklag och krypgrundsgrundläggning: 
 

• Avdunstningen från markytan i kryputrymmet är av ondo.  
• Är markytan i kryputrymmet otäckt och fuktigt, kan man inte minska den relativa 

fuktigheten i utrymmet nämnvärt genom att ventilera mera. Detta på grund av att 
avdunstningen från markytan ökar med ökad ventilering vilket då slår ut den öns-
kade effekten att ventilera bort fukt. 

• Avfuktning fungerar.  
• Att täcka markytan i kryputrymmet på bostadshus där kryputrymmet är relativt 

varmt bidrar till att den relativa fuktigheten stannar kring 60-70 %. Den enda 
viktiga egenskapen för täckningsmaterialet är dess fuktmotstånd.  

• Kritiska perioden för dessa grunder i vårt klimat är sommaren. 
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• Material som fungerar för att täcka markytan i dessa grunder föreslås vara leca-
kulor (LWA light weight expanded clay aggregate) samt EPS (expanderad poly-
styren). 

 
I Svensson Tengberg (2007) redovisas fältmätningar från sex stycken uteluftsventilerade 
krypgrunder i Stockholmsområdet. Krypgrunderna är utförda med varierande byggnads-
tekniska lösningar. Vissa hade plastfolie på mark, några hade grundmur med cellplast-
isolering, några hade grundmur av lecablock och cellplastisolering på marken. Mätning-
arna gjordes med hjälp av datalogger som registrerade temperaturen och relativa fuktig-
heten. Mätningarna utfördes under två sommarperioder, 2004 och 2005. Resultatet av 
mätningarna visar att temperaturen och den relativa luftfuktigheten är lägre i de isolerade 
krypgrunderna. Den lägsta medeltemperaturen uppmättes till 12,2 °C under första mätpe-
rioden och den högsta temperaturen mättes till 14,5 °C. Den högsta relativa luftfuktighe-
ten mättes till 81 % och den lägsta till 68 %. För andra mätperioden uppmättes den lägsta 
temperaturen till 12,6 °C och den högsta temperaturen till 14,8 °C. De relativa luftfuktig-
heterna för dessa temperaturer mättes till 80 % och 71 %. Medelvärdet för lufttemperatu-
ren och relativ luftfuktighet är under första mätperioden 14,8 °C och 64 % relativ luft-
fuktighet. Medelvärden för lufttemperatur och relativ luftfuktighet under andra mätperiod 
två var 14,0 °C och luftfuktigheten 72 %. I undersökningen sattes en polypropylenduk på 
blindbottens undersida som har som uppgift att minska kondensrisken och därmed mini-
mera risken av mögelpåväxt på träfiberskivan som utgör blindbotten. Resultaten från 
mätningarna visar även på en risk för höga fukttillstånd på blindbottenanslutningen till 
grundmuren. Blindbotten kan inte anses helt lufttät och därmed kan yttre golvbjälkar och 
blindbotten utsättas för krypgrundens luftfuktighet i den yttre randzonen, vilket kan leda 
till höga fukttillstånd och påväxt. Trots värmeisolering och noggrant utförda arbeten med-
för klimatet i krypgrunden en risk för påväxt på framförallt organiskt material. 
 

 
 

Figur 6  Cellplastisolerad markyta i ett kryputrymme, Svensson Tengberg (2007). 

2.2 Uppreglade golv på platta på mark 
 
Tulla (1990) utförde mätningar på träsyllar och i uppreglade golv av trä i hus med be-
tongplatta som grundläggning. Mätpunkterna var placerade i vissa strategiskt valda 
punkter t ex i våtrum där man kan förvänta sig ha höga fuktbelastningar samt i husens 
torrare delar. Undersökningen pågick under 5 år. Fuktkvoterna i mätpunkterna varierade 
något beroende på vilken tid av året mätningarna utfördes. Enligt mätningarna var det 
som fuktigast under hösten och torrast under våren. Enligt artikelförfattaren Tulla, 
stämmer dessa värden överens med de resultat Golrang fick vid sina mätningar. 
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Tabell 3 Fuktkvoter i träsyllar på betongplatta för vårfall och höstfall 

Objekt nummer Vår 
9/5 -1989 

 Höst 
5/10 1989 

 

 Rum WC/Tvätt Rum WC/Tvätt 
1 11,0 14,0 10,5 12,0 
2 11,5 7,5 10,0 7,5 
4 17,5 13,0 16,5 12,5 
5 11,5 11,0 11,5 8,0 
6 13,5 15,5 13,0 16,0 
7 12,5 9,5 10,0 11,0 
 
Som slutsats skriver Tulla att samtliga mätpunkter ligger under 20 % fuktkvot över en 
period av 5 år. I våtrumsdelen ligger fuktkvoten på låga nivåer. Detta förklaras med att 
golvvärmen som används i bastudelen höjer temperaturen i plattan och därmed bidrar till 
lägre fuktkvoter. 
 
Nilsson (1977) undersökte fuktproblem med betonggolv. Rapporten tar upp flera olika 
slags problem med betonggolv såsom plastmattor som lossnar, lim som förtvålas och 
luktproblem med plastmattor. Rapporten visar även på risken med övergolv av trä som 
kan svälla eller utsättas för svampövergrepp på grund av den fuktiga betongen. Rapporten 
behandlar den byggnadsfysikaliska funktionen av bland annat uppreglade golv och varför 
de oftast fallerar. Här nedan redovisas hur placeringen av isolering i betongplattan 
påverkar fuktfördelningen. 

 
 
Figur 7 Golvkonstruktion och fuktfördelning vid betongplatta med överliggande 

isolering (Nilsson, 1977). 

För övergolv av trä och för syllar ger rapporten tydliga indikationer till att de skall 
kompletteras med ångspärr mellan betong och trä. Här nämns även hur förkastligt det är 
att gjuta in trämaterial i betongkonstruktioner, även om trämaterialet är tryckimpregnerat. 
I rapporten redovisas även fältmätningar och skadefall. Bland annat redovisas här hur en 
ingjuten syll i impregnerat trä gav upphov till luktproblem inomhus. Här finns även ett 
fall med en uppvärmd platta med övergolv av spånskiva och cellplast. Konstruktionen 
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består av en uppvärmd makadambädd på vilken en betongplatta gjutits. Mellan betongen 
och makadamlagret applicerades en plastfolie. På själva betongplattan byggdes sedan ett 
övergolv av cellplast och spånskiva. På spånskivan lades därefter en tät plastmatta. Tem-
peraturen i betongen var tidvis 50 °C och detta gav en temperaturskillnad mellan betong 
och spånskiva på ca 30 °C. Golvet fick skador genom att spånskiveövergolvet svällde 
kraftigt och buktade upp i skarvarna. Vid provtagning erhölls fuktkvoter i spånskivan på 
upp till 90 %. 
 
Vattenångan nedifrån konstruktionen kondenserade mot spånskivan. Fuktkällan i denna 
konstruktion var betongplattan, eftersom det fanns en plastfolie mellan marken och 
betongplattan. 
 
Rapporten avslutas med råd vid utförande av golvkonstruktioner på mark: 
 

• Lägg dräneringen tillräckligt djupt. 
• Tillse att byggdelar ej kan suga kapillärt. 
• Skydda mot markfukt med värmeisolering; enbart randisolering är otillräckligt. 
• Lita inte på att en ”fuktspärr” alltid gör skäl för namnet. 
• Var extra försiktig då fuktiga material har förhöjd temperatur. 

 
Harderup (1991) redovisade i sin doktorsavhandling hur man kan förbättra fuktprofilen i 
betongplattor på mark. Avhandlingen innehåller fältmätningar från tre byggnader och 
således tre olika slags platta på markkonstruktioner, var av en av dem är ett med överlig-
gande uppreglat golv med ventilation. Nerifrån upp består golvkonstruktionen av betong, 
mineralull som är inlindad i asfaltpapp mellan regelsystemet som står på betongen. Själva 
golvskivorna utgjordes av spånskivor. 
 

 
 
Figur 8 Uppreglat golv med ventilation på betongplatta, Harderup (1991). 

Fältmätningar i huset med denna typ av konstruktion visar att i de nedre delarna av regel-
systemet erhölls relativ fuktighet mellan 80 och 85 %. I syllarna erhölls fuktkvoter mellan 
19 och 24 %. Mätningarna påvisade allt för höga fuktigheter i syllarna och i det uppreg-
lade golvet. I det ovanliggande träregelverket konstaterades även mögel. 
 
2.3 Källare 
 
Blom och Holøs (2008) redovisade mätningar gjorda i en källaryttervägg. Studiens syfte 
var att kontrollera de Norska beskrivningarna av hur en källaryttervägg bör tilläggsisole-
ras. Isoleringen bör alltid sättas på utsidan av en konstruktion, men i detta fall var isole-
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ringen på insidan av en källarvägg av betong. Mätningarna genomfördes under perioden 
maj 2007 till januari 2008. Resultaten från mätningarna visar att fuktkvoten i syllarna är 
högre och varierar mindre än vad den upp mätta fuktkvoten i hammarbanden gör. Varia-
tionerna i fuktkvot i hammarbanden förklaras med det varierande omgivande klimatet. 
Vidare kan man konstatera att i en konstruktion av denna typ där man har en betongvägg 
med utvändig cellplastisolering och en uppreglad träkonstruktion på insidan av källarväg-
gen, är fuktupptagningen i syllen, hammarbanden och reglarna mycket liten. 
 
2.4 Sammanfattning av grunder 
 
De flesta artiklar som har undersökt krypgrunder visar på fukt och temperaturförhållan-
den som är kritiska för trämaterial. Vissa förbättringar fås genom att täcka markytan med 
isolering eller ångspärr. Klimatet i krypgrunderna varierar med årstiden. Förhållandena är 
som mest kritiska under våren och hösten. Under vinterperioden är de kallaste delarna i 
en krypgrund syllarna och golvbjälkarna. Med andra ord de delarna som vetter mot 
externt klimat. 
 
Beträffande grundläggning med betongplatta på mark visar artiklarna som behandlat 
dessa vikten av syllisolering för att bryta kontakten mellan den fuktiga betongen och syl-
len. 
 
Tabell 4 Summering av studier beträffande fuktinnehåll i trämaterial som gäller 

grunder. 

Referens Plats Typ av studie Varaktighet Na Grundb Mätpunkt Fuktkvot (%) Trender Medel Min. Max 

Diller (1953) S. Portland, 
ME Fältmätning 3 år 4 K Syll, bjälkar - 10 ~55 

Max fuktvkot under vintern 
mark utan plast. Täckt mark 
ger lägre fuktkvot 

Diller (1953) Hartford, CT Fältmätning 3 år 4 K Syll, bjälkar - 10 ~40 Samma som ovan 

Diller (1953) Wayne, MI Fältmätning 2 år 4 K Syll, bjälkar - 10 ~60 Samma som ovan 

Moses (1954) Madison, WI Fältmätning 9 mån 1 K Golvbjälke  - 20 ~60 Max fuktkvot vintertid i 
krypgrund vid otäckt markyta. 

Nilsson (1977) Sverige Fältmätning Momentan 1 P Golvreglar 19-24 - - 
Skadeutredning i platta på 
mark med överliggande 
isolering. 

Elmroth (1987) Täby Fältmätning 2 år 18 K Bjälklag 
Grund 

17 
- 

- 
 ~15 

- 
25 

Mycket höga fuktkvoter under 
sommarmånaderna. 

Golrang (1987) Sverige Fältmätning 1 år 10 P Syll - 9,2 13 
Värdena avser den bästa 
typen av syll i trä. Denna 
rapport påvisade vikten av 
syllisolering. 

Tulla (1990) Uleborg Fältmätning 5 år  8 P Syll 
Golv 14 10 

8 
18 
18 

Fuktkvoterna varierade enligt 
årstid, högst under hösten 
och lägst under våren. 

Harderup (1991) Sverige Fältmätning 2 år 1 P Syll, golv RF80-
85   Betongplatta med uppreglat 

golv. 

Bergström (1992) Sverige Fältmätning 3 år 1 K 
3 pkt i 
kryprums-
bjälklag 

 
13 
13 
8 

25 
20 
11 

Högst på sommaren, lägst 
vintertid 

Tsongas (1994) USA Fältmätning vinter 29 K, Käll Syll, balk, 
tross 20,3 11 30 

Värdena representerar 
trossbotten. Fler värden finns 
i rapporten under Tsongas. 

Harris (1995) England Fältmätning februari 1 K Krypgrund, 
balk  RF75  RF85 RF loggad i loggad i 

omgivande luft i krypgrunden. 

Kurnitski (2000) Finland Fältmätning 
2 sommar-
perioder 1997, 
1998 

 K Krypgrund  RF76  RF82,6 RF loggad i omgivande luft i 
krypgrunden. 

Svenson 
Tengberg (2007) Sverige Fältmätning 

2 sommar-
perioder 2004, 
2005 

6 K Krypgrund RF64 
RF72   

Trots välgjorda grunder med 
isolering ger luftfuktigheten i 
grunden risk för mögelpåväxt. 

Blom & Holøs 
(2008) Norge Fältmätning 9 mån 1 Käll Syll 

Hammar 
13 
12,5   Undersökning av invändigt 

isolerad källarvägg. 
         
a Antal objekt i undersökningen 
b Grund, K = krypgrund, P = platta på mark, Käll = källare 
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3 Väggar 
 
I detta avsnitt redovisas mätningar av fukt och temperatur i träväggar i fältstudier och i 
laboratoriestudier. Förutom det externa klimatet finns det många faktorer som kan på-
verka fuktförhållanden i väggarna, såsom lufttätheten i väggkonstruktionen, fuktmotstån-
det i de yttre byggdelarna av en väggkonstruktion, de termiska materialegenskaperna i 
väggen m m. Ett exempel på dessa faktorer kan vara placeringen av isoleringen i väggen, 
där en vägg med mycket isolering kan skapa mer kritiska fuktförhållanden för fasad-
materialet än en vägg med tunnare isolering. Förutom de rent tekniska egenskaperna hos 
materialen i väggen spelar givetvis byggnadens användning en stor roll för vilken miljö 
materialen utsätts för. Uppvärmning, kylning, ventilering, uppfuktning och avfuktning ger 
direkt upphov till olika fukt- och temperaturbelastningar för väggen och i väggen ingåen-
de material. 
 
3.1 Träregelväggar, befintliga hus 
 
Moses och Scheffer (1962) redovisade mätningar gjorda i hus runt Chicago, Illinois och 
Madison, Wisconsin. Samtliga hus var utförda med platta på mark och mätningarna 
skedde i de utvändiga delarna av väggarna. Fuktkvoten uppmättes till maximalt 20 %. 
 
I Englund (1981) har ett RF och temperatur mätts under 1978 och 1979. Mätningarna har 
gjorts på ett antal olika objekt. Här redovisas mätningar från hus kallade hus 4a, 4b och 5. 
I provhus 4a och 4b, belägna i Umeå, består väggarna av Masonite I-balkar med 240 mm 
respektive 170 mm tjocklek. Mätningen är gjord med kapacitiva fuktgivare. I provhus 
4aoch 4b har mätningarna gjorts i yttervägg mot öster. Väggarnas utformning och 
givarnas position visas i Figur 9. Resultatet från mätningarna visas i Figur 10 och Fel! 
Hittar inte referenskälla.. Fuktigheten i väggarna har under hela mätperioden legat inom 
rimliga nivåer. Innanför fasadskivan har RF vintertid legat på 90-95 % vilket är normalt 
med tanke på den kalla utetemperaturen. Englund konstaterar också att luftfuktigheten är 
något högre i den mer välisolerade väggen intill fasadskivan. 
 

 
 
Figur 9 Väggkonstruktion med mätpunkter för provhus 4a och 4b, Englund 

(1981). 
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Figur 10 Resultat från mätningarna i väggen i provhus 4a, årsvariation med dygns-

medelvärden, Englund (1981). 

 
 
Figur 11  Resultat från mätningarna i väggen i provhus 4b, årsvariation med dygns-

medelvärden, Englund (1981). 
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I provhus 5, också beläget i Umeå, är väggen är uppbyggd enligt Fel! Hittar inte 
referenskälla.. De stående reglarna har dimensionen 48 x 95 mm, de utanpåliggande 
horisontella reglarna har dimension 50 x 50 mm och de innersta horisontella reglarna ha 
dimensionen 45 x 48 mm. Ångspärren är placerad innanför den innersta horisontella 
regeln. Givarna för RF och temperatur är placerade på olika ställen i väggens djup i 
fasader mot söder och öster samt hörn mot nordväst och sydväst. Resultaten från 
mätningarna visas i Fel! Hittar inte referenskälla. och Fel! Hittar inte referenskälla.. 
Författaren konstaterar att inga extremt höga RF-värden har uppmätts. I hörnet mot 
nordväst har luftfuktigheten både på vindskyddets och på ångspärrens insida legat mellan 
80-90 % RF, vilket skulle innebära viss risk för mögelangrepp. Enligt författaren har dock 
inget sådant angrepp konstaterats då givarna plockades ut. 
 

 
Figur 12 Väggkonstruktion för provhus 5, Englund (1981). 

 
 
Figur 13  Resultat från mätningarna fasad mot söder och öster i provhus 5, 

årsvariation med dygnsmedelvärden, Englund (1981). 
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Figur 14  Resultat från mätningarna i hörn mot nordväst och sydväst i provhus 5, 

årsvariation med dygnsmedelvärden, Englund (1981). 

Englunds undersökning inkluderade även mätningar i tre andra hus. I två av dessa fanns 
ingen information om väggens konstruktion, de ansågs då inte relevanta att ta med. I det 
tredje fallet bestod isolering av fibrerat avfallspapper vilket inte heller ansågs relevant att 
redovisa. I vissa fall finns även inom- och utomhustemperaturerna under mätperioderna 
redovisade. 
 
Wang (1981) utförde inspektioner av hus utförda med träregelstomme i USA och Kanada. 
De flesta av objekten befann sig i den klimatzon som i USA definieras som kallt klimat. 
Detta klimat liknar våra förhållanden här i Norden. Mätningarna genomfördes under vin-
termånaderna mellan 1974 och 1979. Fler än 70 hus undersöktes, alla med olika konstruk-
tionslösningar och utformningar, samtliga hus var mellan 0 och 10 år gamla. Mätningarna 
gav fuktkvoter mellan 7 % och 12 % i byggnaderna. Samtliga hus hade en fuktkvot under 
15 %. Ingen skillnad i fuktkvot kunde utläsas mellan olika typer av isolering i väggarna. 
Inga synliga skador såsom mögelpåväxt eller kondensationsskador noterades. 
 
Marshall Macklin Monaghan Ltd. (1983), undersökte flera nya byggnader runt Kanadas 
Atlantkust. Byggnaderna hade rapporterats vara fuktskadade och därför bestämde man sig 
för att undersöka dessa. Medelåldern för husen var 5 år. Mätningarna gjordes enbart 
under besöket det vill säga ingen loggning av mätvärden skedde. I rapporten redovisas 
inte fuktkvoten från undersökningarna dock beskrevs fuktproblemet till fuktackumulering 
i det övre bjälklaget i byggnaderna. Anledningen till denna bestämdes till olämpligt luft-
läckage samt ackumulering av slagregn i vindskivan. 
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Tabell 5 Proportion av andel väggar med en fuktkvot mindre än 15% och en 
fuktkvot högre än 22% (Marshall Macklin Monaghan) 

Del Totalt antal 
mätningar 

Procentuell andel av husen som hade  
fuktkvotsmätvärden <15 % resp. > 22% 

FK<15% FK>22% 
Regel, första våning 127 75 3 

Regel, andra våning 58 62 14 

Fasad 18 61 11 

 
Tsongas (1984) utförde mätningar i 103 hus runt Spokane, Washington, för att utreda om 
en tilläggsisolering utan ångspärr medförde fuktproblem. Av de 103 husen bestod 24 hus 
av orörda det vill säga de var kontrollgruppen, av de resterande var 61 isolerade med 
cellulosa, 11 med glasull och 7 var isolerade med stenull. Majoriteten av husen hade trä-
panel på utsidan och de resterade hade någon slags av plåt eller annat fasadmaterial. I 
undersökningen kom man fram till att fuktkvoten i ytmaterialen i samtliga fall var högre 
än fuktkvoten i träreglarna.  
 
Tabell 6 Fuktkvot i väggdelarna under vintern i Spokane, Washington. (Tsongas 

1984) 

Del Antal 
mätningar 

Fuktkvot (%) 
Medel Min Max 

Skiva, utsida 304 10,9 6,5 26 

Skiva, insida 304 11,0 6,5 26 

Höger regel, utsida 305 10,6 6,5 22 

Höger regel, insida 305 10,8 6,5 22 

Vänster regel, utsida 304 10,6 6,5 24 

Vänster regel, insida 303 10,9 6,5 24 

Fasad, yttre (varmsida) 283 12,7 6,5 >30 

Fasad, inre 283 13,2 6,5 >30 
 
Andersen (1987) presenterar undersökningar på en yttervägg med tegel som fasadmaterial 
utan luftspalt och med träreglar som bärande stomme. Denna typ av vägg har problem 
med sommarkondens. Om tegelskiktet blir vattenmättat och solen lyser på väggen trycks 
fukten in i väggkonstruktionen, där den sedan kan kondenserar mot ångspärren. I ett 
provhus uppmättes fuktkvoter på över 20 % under en period från mitten av september 
1986 till slutet av december. Fuktkvoterna gick upp igen från första mars 1987. Konden-
seringen är större då huset inte är uppvärmt. 
 
Elmroth (1987) beskriver en fältundersökning av 18 villor uppförda med Masonite lätt-
reglar som stomme. Villorna ligger i Visinge och i Täby. Syftet var att undersöka om en 
högre isoleringsgrad (300 mm) i väggarna medför en större risk för fuktproblem, om en 
högre täthet i husen ger upphov till högre risk för fuktskador, behovet av ångspärr i ytter-
väggarna samt behovet av luftspalt mellan isoleringen i väggen och fasadmaterialet. Mät-
ningarna utfördes genom att man placerade träbitar i väggarna som sedan plockades ut 
och vägdes. Resultaten av dessa vägningar visar att fuktkvoterna i ytterväggarna generellt 
är låga, 5-13 %. Provbitarna som är belägna utanför isoleringsskiktet visar fuktkvoter 
med ett maxvärde på 25 %. I ytterväggar utan plastfolie är detta värde högre. 
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Platts (1988) summerade en undersökning av äldre hus i Kanada där man hade tilläggs-
isolerat väggarna. 1900 hus inspekterades under oktober månad innan väggarna skulle bli 
utsatta för vinterklimat och därmed får högre fuktvärden. Fuktkvoten mättes i 10 punkter 
i husens syllar. Husen var lokaliserade både vid kusterna och i inlandet och man fick föl-
jande värden; 1-3 % av husen i inlandet hade fuktkvot som översteg 30 %, medan New-
foundland hade 15 % och British Columbia 12 %. De förhöjda fuktkvoterna förklarades 
till regnvatteninträngning. I kustprovinserna förklarades de förhöjda fuktnivåerna till att 
fuktig luft tog sig in i väggarnas läsidor genom otätheter. 
 
Tsongas (1990) utförde undersökningar kring inomhusmiljörelaterade skador i nybyggda 
hus i nordvästra USA. Inspektioner och fuktmätningar utfördes på 20 objekt. Träreglarna 
i denna undersökning hade en genomsnittlig fuktkvot kring 12-13 %. De fuktigaste objek-
ten återbesöktes under sommaren och då mättes fuktkvoter på 7,5 % i reglarna, med andra 
ord hade man en bra uttorkning av väggarna under sommaren.  
 
Örtengren-Sikander (1993) undersökte om den traditionella vindskivan byttes ut mot en 
polystyrenskiva påverkade en väggs fuktegenskaper. Väggarna har traditionellt ett lägre 
ånggenomgångsmotstånd på den kalla sidan eftersom väggar oftast har en vindskiva av 
exempelvis utegips eller papp. Undersökningen gjordes i fält på tio hus som antingen var 
nyligen byggda eller byggnation pågick. Resultaten av undersökningen visade att vind-
skyddet av EPS gav låga fuktkvoter i träreglarna. Samtliga mätningar visar att fuktkvoten 
under vintern var under 12 %.  
 
Harderup (1996) presenterar fukt- och temperaturförhållandena i ett trevåningshus med 
träregelstomme. Detta hus var ett av de första flervåningshus i trä som byggdes i Sverige 
efter ändringarna i Boverkets Byggregler BBR. Väggarna i detta hus utgörs av en träre-
gelstomme med cellulosa som isolering. Mätningarna visar att fuktkvoterna i väggarna 
ligger på 8-10 %.  
 
Lehtinen (1999) redovisade mätningar gjorda i ett av de första pilotprojekten med flervå-
ningshus med trä stomme i Finland. Projektet innefattar mätningar under hela produk-
tionsfasen av byggnaden. I artikeln redovisas mätningarna gjorda under perioden 1996-
1999. Byggnaden är belägen i Helsingfors. Från stomresning till regntätt tak tog 70 dagar. 
Av dessa 70 dagar var 47 utan nederbörd. Resultaten av mätningarna under byggskedet 
visar på höga fuktkvoter i konstruktionsdelarna. Framförallt betonas vikten av att regn-
skydda bygget mot främst slagregn under produktionsskedet. Lehtinen redovisar även en 
tabell på mätningar gjorda på huskroppens trädelar efter att huset utsätts för slagregn 
under en period. 
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Samuelson & Jansson (2009), redovisar en kartläggning av fuktskador i enstegstätade 
regelväggar, oftast med träregelstomme. Man har sammanställt mätvärden från inven-
teringar som gjorts i 821 hus, varav 671 enbostadshus och 149 flerbostadshus och ett 
kontorshus. Inventeringarna har i de flesta fall genomförts på uppdrag av eller i samråd 
med ägaren vilket betyder att de inte utgör någon statistiskt säkerställt underlag. 
Mätningarna har gjorts genom att två hål borras i putsen och två givare trycks in genom 
isoleringen och in i bakomliggande material som kan vara gipsskiva med eller utan 
kartong, cementbaserad skiva eller spånskiva. Det avlästa värdet får därför ses som ett 
indikationsvärde på fuktkvot snarare än ett exakt värde. Tolkningen görs genom att 
värdena jämförs med ett referensvärd som mäts på en ren fasadyta i väderskyddat läge. 
Indikationsvärden ≤0,15 kan anses vara normala och förväntade. Fuktindikation ≥0,19 är 
förhöjt och innebär att materialet utsatts för långvarig fuktbelastning. Resultaten visar att i 
55 % av de undersökta byggnaderna är omfattningen av förhöjda fuktkvotsvärden sådan 
att man bedömer att minst en fasad behöver byggas om. 

 
Figur 19  Resultat från fuktmätningar i putsade träregelväggar fördelade på 

väderstreck. Figuren visar en sammanställning av samtliga inrapporterade 
mätvärden i juni 2009, fördelade på normala <0,15, förhöjda 0,15-0,19 
och mycket förhöjda värden >0,19. 

 
3.2 Träregelväggar, testhus 
 
I Teesdale (1959) redovisas en studie av inverkan av fuktackumulering i olika typer av 
väggskivor i ett testhus i Madison, Wisconsin. Väggarna utgjordes av gips, trä (inte speci-
ficerat vilken typ), tjärpapp och målad träpanel på utsidan. Väggarna utsattes för ett kon-
stant inomhusklimat med 40 % relativ fuktighet och med en temperatur av 19 °C. Tre av 
väggarna var oisolerade, tre var isolerade med lösull och hade plastfolie och de sista tre 
var isolerade med lösull och hade en asfaboard som ångspärr i stället för plastfolie. Fukt-
innehållet mättes under en 8 månadersperiod från oktober 1938 till början av juni 1939. 
Resultaten av undersökningen visade att för väggarna utan isoleringen erhölls ett maxi-
mum av 24 % fuktkvot i överdelen av väggen och 16 % fuktkvot i den nedre delen av 
väggen. Dessa värden uppmättes i januari månad. Värdena föll sedan till 13 % fuktkvot 
för juni månad. I väggarna med isolering, men utan ångspärr utlästes fuktkvoten till ett 
maximum av 47 % för väggens överdel och för den nedre delen till 38 % fuktkvot. Dessa 
värden uppmättes i mars månad. Till sommaren sjönk fuktkvoten till 18 % för överdelen 
respektive 15 % för underdelen. Slutligen redovisas resultaten för de isolerade väggarna 
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med ångspärr. Här uppmättes fuktkvoten till 18 % i överdelen och 13 % i underdelen för 
mars månad och 13 % respektive 11 % för juni. 
 
Duff (1968) mätte fuktkvot i trä i ett testhus strax utanför Madison, Wisconsin. Mätning-
arna genomfördes under två efter varandra följande vinterperioder. Testhusets väggar ut-
gjordes av 2,4 × 2,4 meter stora väggsektioner med 2 × 4 tum reglar, 13 mm gips skiva 
invändigt, 9 mm plywood skiva utvändigt och med glasullsisolering. Avsikten med denna 
studie var att utreda plastfoliens inverkan på konstruktionen. I vissa av testväggarna pla-
cerades plastfolien mellan gipsskivan och pappen, alltså på den varma sidan, i vissa väg-
gar monterades ingen plastfolie alls och i den sista försöksväggen punkterades plastfolien 
och pappen för att simulera tänkbara genomföringar som exempelvis eluttag och andra 
installationer. Inomhusklimatet var konstant 30 % relativfuktighet och 22 ºC. Väggarna 
försågs med sensorer i mitten, botten och i de övre delarna. Reglarna försågs med givare 
9 mm in från utsidan och insidan. Generellt kunde man säga att fuktigheten blev högre 
desto högre upp man kom i alla väggkonstruktionerna. Detta fenomen förklarades med 
konvektion i själva väggen i och med att varm luft absorberade fuktighet och steg därefter 
högre upp i väggkonstruktionen för att avge fukt på den kalla sidan och sedan kylas ned 
och falla. För väggen med plastfolie uppmättes fuktkvoten 7-8 % på den varma sidan 
under vintersäsongen och 11 % under vårsäsongen. På den kalla sidan uppmättes en 
fuktkvot på 13-14 % under vintern och 13 % under våren. I väggen utan plastfolie höll sig 
fuktkvoten på den varma sidan av reglarna kring 7-9 % under vintern för att stiga till 
10 % under våren. På den kalla sidan steg fuktkvoten till ett max värde av 17 % för att 
sedan gå ner till 10 % under våren. 
 
Sherwood (1983,1987) studerade fuktförhållanden i välisolerade ytterväggar i ett testhus 
vid Madison, Wisconsin. Studien fortgick under två år och under det första året hölls 
väggkonstruktionen intakt medan under andra året utfördes genomförningar i väggen. 
Under första sommaren hamnade fukthalten i materialet kring 8-12 %. Under vintern 
upptäcktes kondensation i de väggar som inte innehöll en ångspärr. Kondensation skedde 
främst mellan pappen och isoleringen. I de väggar där kondensation uppstod hamnade 
fuktkvoten i vissa material i väggen kring 20 %, detta värde låg kvar under 6 veckor. Det 
bör noteras att fuktkvoten i träreglarna i denna undersökning aldrig översteg 12 %. Andra 
året utfördes installationer på testväggarna. Efter dessa ingrepp översteg fuktkvoten sällan 
16 % under vinterperioden. Kondensation skedde vid installationshålen under perioden 
januari – mars. Under april månad var fuktkvoten lägre än 11 %. Träreglarnas fuktkvot 
steg knappast något under denna mätning. 
 
TenWolde med flera (1995) undersökte relationen mellan luftläckage och fuktegenskaper 
i väggar i ett provhus nära Madison, Wisconsin. Väggarna konstruerades med olika slag 
av ytskikt samt att vissa väggar hade eluttag. Mätningar gjordes på vindskiktets insida. 
För denna punkt gav mätningarna från november till februari en fuktkvot som var ~8 % 
som lägst och 20 % som högst för de olika väggtyperna. Medelvärdet för samtliga vägg-
typerna redovisas med en relativ fuktighet på 64 %. 
 
Sikander (1996) undersökte fuktsäkerheten i olika byggnadskonstruktioner. Fukt- och 
temperaturmätningar gjordes i totalt fem hus, varav tre med träregelstomme. I Takkapitlet 
redovisas mätningar från takkonstruktionerna i dessa tre byggnader. Sikander redovisar i 
sin rapport mätningar från ytterväggen i ett av husen. Väggen är uppbyggd med träreglar, 
195 mm cellulosaisolering och invändig dubbel gips. Igen fuktspärr finns i väggen. Under 
mätperioden, december till februari varierade RF mellan 65 och 85 %. RF-värden är 
absolutvärden. 
 
Uvsløkk, Geving och Thue (1999) redovisar mätningar gjorda i träregelväggar från ett 
provhus beläget i Trondheim, Norge. Detta provhus används främst till att verifiera bygg-
nadsfysikaliska beräkningsprogram. I denna artikel presenteras försök med olika ångmot-
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stånd på en träregelväggs varma sida respektive kalla sida. Testhusets inomhusklimat är 
23°C med en relativ fuktighet av 50 %. 
 
Resultaten av undersökningen visar att de högsta fuktkvoterna återfinns i de yttre delarna 
av syll och hammarband. En intressant detalj i denna undersökning är att man finner en 
omfördelning av fukt från de inre och nedre delarna av väggen till de övre delarna vinter-
tid. Detta fenomen förklaras med konvektion, det vill säga varmluft som tar med sig fukt 
för att sedan avge fukt när luften den kyls ned i väggens övre delar. 
 
Geving och Uvsløkk (2000) presenterade en rapport från mätningar på en provbyggnad 
för byggnadsfysikaliska mätningar belägen i Trondheim, Norge. Byggnaden har använts 
för att studera olika typer av väggkonstruktioner inklusive syllar. Syftet med datainsam-
lingarna var att använda dessa till att exempelvis verifiera datorsimuleringar och beräk-
ningsprogram. Resultaten av försök på olika typer av väggkonstruktioner visar att de 
högsta fuktkvoterna erhålls i de delar av syllarna respektive hammarbanden som vetter 
mot uteluften. De årliga maximala värdena för fuktkvoten under fyra uppvärmnings-
säsonger återfinns i tabell 7. De olika väggsektionerna är markerade med W1 till E8 och 
består av olika material och vissa väggsektioner innehåller olika typer av material med 
olika grad av ångmotstånd på insida samt har olika typer av vindskydd. E står för ”east” 
det vill säga väggar som vetter mot öst och W står för ”west” och dessa väggar vetter mot 
väst. I sektion E3 återfinns de högsta fuktkvoterna i syllens yttre delar. I denna väggkon-
struktion var vindskivans ångmotstånd hög sde= 4,4 m och de höga fuktkvoterna förklaras 
med att naturlig konvektion kan ha bidragit till kondensation på vindskivan. Kondenserat 
vatten har troligen runnit längs vindskivan och lagt sig på syllen och orsakat ett stigande 
fuktkvoter i syllen i början av januari både år 1995 och 1996. I sektion E4, där de högsta 
fuktkvoterna återfinns i hammarbandet, fann man glapp mellan isoleringen och hammar-
bandet. Detta kan gett upphov till luftströmmar i konstruktionen. Noteras bör att dessa 
höga fuktkvoter noterades i väggkonstruktionen kalla sida.  
 
Tabell 7 Årligt uppmätt maximalt värde på fuktkvoten mätt i hammarband och syll 

för de uppbyggda träregelväggarna. (Geving & Uvsløkk 2000). 

Vägg 
sektion 

 
Årligt uppmätt maxvärde för fuktkvot 

Hammarband (översta värdet), syll (nedre värdet) 
No 1995 1996 1997 1998 

W1 13,8 
13,4 

13,9 
13,9 

14,2 
13,7 

24,0 
15,0 

W2 14,8 
13,0 

15,0 
13,0 

15,0 
14,7 

24,4 
15,7 

W3 13,0 
12,7 

13,2 
13,0 

12,9 
12,4 

16,7 
12,8 

W4 14,0 
12,9 

14,9 
13,8 

14,4 
13,4 

17,2 
13,4 

W6 16,3 
15,7 

22,0 
17,8 

17,3 
19,4 

26,0 
26,0 

W7 16,4 
15,7 

18,2 
19,7 

18,2 
18,6 

36,2 
23,8 

W8 15,9 
16,5 

17,2 
19,9 

18,3 
17,4  

E1 23,8 
12,8 

20,8 
13,0 

19,2 
12,4 

33,8 
13,8 

E2 25,2 
11,6 

22,2 
12,0 

21,1 
13,3 

22,6 
48,0 

E3 19,4 
25,2 

18,5 
22,4 

14,8 
12,3 

18,5 
20,5 
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Vägg 
sektion 

 
Årligt uppmätt maxvärde för fuktkvot 

Hammarband (översta värdet), syll (nedre värdet) 
No 1995 1996 1997 1998 

E4 46,0 
12,0 

35,5 
12,5 

32,0 
11,0 

53,0 
14,0 

E8 15,5 
14,9 

16,5 
16,4 

14,4 
14,4 

16,4 
17,2 

 
Larson, Mainka, Riesner och Erikson (2008) presenterade en studie där två trähus stude-
rades med husens geografiska position som utgångspunkt. Husen är belägna i Kearney, 
Nebraska och Laramie, Wyoming. Väggarna som studerades är uppbyggda med 2” × 4” 
eller 2” × 6” reglar. Väggen i Laramie har en invändig plastfolie medan väggen Kearney 
innehåller en ångbroms av papp. Av mätresultaten kan man utläsa att väggen i Kearney 
(ångbroms av papp) har lägre relativ fuktighet än utomhusklimatets relativa luftfuktighet. 
Den inre sidan av OSB-skivan, som fungerar som vindskiva, hade en relativ fuktighet på 
omkring 50-60%. För väggen i Laramie (plastfolie) var den relativa fuktigheten på insi-
dan av OSB-skivan låg. Detta förklarades av det låga ångtrycket utomhus eftersom huset 
är beläget relativt högt, 2193 meter över havet. I denna vägg steg den relativa fuktigheten 
från 40 % under hösten till 70 % under vintern. Sammanfattningsvis beskrivs väggen i 
Kearney fungera tillfredsställande. Ångbromsen av papp är fullt tillräcklig för att skydda 
väggen från oönskade fuktnivåer. 
 
Bassett och McNeil (2009) redovisar i två artiklar resultaten av provningar utförda på 24 
väggkonstruktioner gjorda i Wellington, Nya Zeeland. Studiens syfte var att utreda ut-
torkningen av träet i dessa väggkonstruktioner beroende hur de har utformats (med eller 
utan luftspalt), vilket väderstreck väggen är orienterad mot samt säsongsvariationer i ut-
omhusklimatet. 
 
I den första delen av underökningen (2009a) undersöktes hur uttorkningen fungerar om 
en uppfuktning av väggkonstruktionen sker bakom vindduken. Denna duk är oftast av 
typen TYVEK. Duken har som uppgift att vara lufttät men inte ångtät, det vill säga vatten-
ånga inifrån skall kunna torka utåt. Uppfuktningen i försöken sker om vatten inifrån huset 
kondenserar mot vindduken. Resultaten av denna undersökning är följande. Uttorkningen 
av en uppfuktad vindskiva förbättras stegvis med följande förbättringar av själva vägg-
konstruktionen, fasad direkt på vindskiva, ett smalt dränerande skikt, tvåstegstätning utan 
ventilationsöppningar och det bästa resultat fick man med tvåstegstätning med ventilerad 
luftspalt. För väggar som vetter mot norr var uttorkningen 3,6 gånger snabbare för de 
väggar som var konstruerade med tvåstegsmetoden än för de väggar som inte innehöll 
lufspalt. 
 
I den andra delen (2009b) undersöktes uttorkningen av själva regelväggen. Detta utfördes 
med samma metodik som i föregående artikel, men här utfördes mätningar i själva trä-
regelsystemet med hjälp av fuktkvotsgivare. Resultaten av denna artikel är följande: 
 

• Den viktigaste faktorn beträffande uttorkning är var i väggen fukten befinner sig. 
• Man såg en trend i att de väggar som hade en tvåstegstätning och en ventilation i 

lufspalten gav ett snabbare uttorkningsförlopp. 
• Uttorkningen gick snabbare under årets varma perioder. Uttorkningen från regel-

stommen under sommaren var 10 gånger snabbare än under vintern.  
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Figur 20 Fuktkvoten i träregelstommen redovisad för 3 år. 
W (vinter) S (sommar) (Bassett & McNeil 2009). 

Notera att artikeln är från Nya Zeeland. Man kan tänka sig omvända förhållanden för 
norr/söder för oss här ovanför ekvatorn. 
 
Vinha (2007) beskrev i sin doktorsavhandling fuktegenskaperna i en yttervägg med trä-
regelstomme i finska klimatförhållanden. Avhandlingens syfte var att undersöka för-
hållandet mellan diffusionsmotståndet på utsida respektive insida i en ytterväggskonstruk-
tion utförd med träregelstomme. I avhandlingen visas både provningar genomförda i 
laboratoriemiljö av både enskilda material som färdigbyggda väggar samt fältmätningar 
på ytterväggar med träregelstomme. De utförda mätningarna jämförs även med dator-
simulering. Samtliga väggar var typiska för Nordiska förhållanden med fasad, luftspalt, 
vindskiva, isolering, stomme och ett inre ytskikt, Figur 21.  
 

 
 
Figur 21 Typiska finska ytterväggar undersökta av Vinha (Vinha 2007). 
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Laborationsmätningarna visade att fuktegenskaperna i väggen beror på de byggnads-
fysikaliska egenskaperna av materialen i fråga samt ute- och inneklimatet. Flera av 
väggarna som provades klarade inte av de finska kraven på 5:1, dvs insidan skall vara 
fem gånger mer tät än utsidan i en väggkonstruktion. De väggar som hade lägst 
förhållande mellan tätheten inne ute var de väggar som hade högst risk för mögelpåväxt.  
Fältmätningar utfördes på enfamiljsvilla med två olika slags lösningar på 
ytterväggskonstruktion, Figur 22. Skillnaden mellan väggarna var att den ena väggen 
innehåller plastfolie och är isolerad med glasull medan den andra väggen utfördes med 
asfaltspapp och med cellulosa isolering. Resultaten av mätningarna redovisas i Figur 23 
som månadsmedelvärden tagna på isoleringsskiktets kalla sida. Väggarna i fråga var 
byggda mot söder och i detta fall fick man ingen risk för kondensation eller mögelpåväxt. 
Men enligt författaren kan fallet bli annorlunda om väggarna i stället vetter mot norr då 
de positiva effekterna av solstrålningen blir mindre och då ter sig väggen med en 
fuktspärr bättre än en vägg utan. 
 

 
 

Figur 22 De två olika typer av ytterväggskonstruktioner som undersöktes i fält. 

Resultaten av mätningarna återfinns nedan. 
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Figur 23 Månadsmedelvärden av den relativa fuktigheten på utsidan av 

isoleringsskikten i väggen (Vinha 2007). 

Sammanfattningsvis kan man säga att dessa förhållanden gäller för ytterväggar med 
träregelstommar: 
 

• För Finska (eller Nordiska) förhållanden är det omöjligt att ge villkor som helt 
och hållet utesluter kondensation och mögelpåväxt för ytterväggar med 
träregelstomme. 

• Luftspalten bakom fasadskiktet hjälper väggen att torka samt minskar risken för 
mögelpåväxt inuti väggkonstruktionen. 

• Det bästa sättet att förbättra prestandan av en träregelvägg mot ogynnsam 
fuktdiffusion från insidan är att öka isoleringsgraden på ”vindskiktet” samt att 
fuktmotståndet på insidan, exempelvis med en plastfolie.  

• Med en plastfolie bakom det inre ytskiktet ger de lägst risk för mögelpåväxt för 
samtliga provade väggkonstruktioner.  

• Det går alldeles utmärkt att genomföra en vägg med ökad isoleringsgrad och en 
indragen fuktspärr (installationsspalt), om man genomför väggen enligt principen 
att man har ¾ av isoleringen på den kalla sidan av fuktspärren (plastfolien). 

Carll, TenWolde och Munson (2007) undersökte fuktegenskaperna i en modern villa med 
träregelstomme, belägen i Madison, Wisconsin. Mätningarna utfördes i en byggnad som 
är i 2-plan (204 m2). Ytterväggarna bestod av ett regelsystem med dimensionerna 38 x 
140 mm. Huset grundlades med krypgrund. En utförligare beskrivning av väggarna 
återfinns i Tabell 8. 
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Tabell 8 Orientering och beskrivning av de testade väggarna. (Carll et. al 2007) 

 
 
Under en period av 3 år mättes fuktkvoterna i och nära fasadmaterialen. Dessa mätningar 
presenteras i tabell 8 här under. De högsta fuktkvoterna utlästes under senare delen av 
mars månad och tidiga delen av april månad. Man fann att en fuktspärr i väggen utgjorde 
ett mycket bra skydd mot ogynnsamma fuktförhållanden i väggen. I tabellen här under 
finner man att den enda väggen som har en fuktkvot lägre än 16 % under uppvärmnings-
perioden är vägg G-5, som innehåller en fuktspärr av polyeten. Denna vägg hade även det 
bästa värdet på den relativa fuktigheten i isoleringsskiktet (mellan träreglarna) detta värde 
överskred inte 70 % relativ fuktighet. 
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Tabell 9 Dagliga medelvärden för fuktkvot och relativ fuktighet (Carll et. al. 2007) 

 
 
3.3 Träregelväggar, laboratoriestudier 
 
Salonvaara och Kokko (1996) undersökte fasförändringar av vatten i träregelväggar. Stu-
dien skedde i laboratoriemiljö. Resultaten visar vilken effekt fasförändringarna av vatten 
har för den hygrotermiska prestandan för väggen i fråga. Väggarna utsattes ett konstant 
inomhusklimat av 21°C och 45 % relativ fuktigheten och utomhusklimatet varierades 
mellan 0-30°C. Utomhusklimatets fuktinnehåll höll man 3.5 g/kg lägre än inomhuskli-
matets. Resultaten av försöken visar att vid relativa fuktigheter av 40-70% kan en isolerad 
träregelvägg ge upphov till 20 % högre värmeflöden vid transienta förhållande på grund 
av förångning och kondensering av vatten i konstruktionen. 
 
Nieminen (1987) visar studier av ångspärrens betydelse i väggar med träregelstomme. 
Studien är gjord i laboratoriemiljö där träregelväggar har byggts upp utan ångspärr. Flera 
faktorer undersöktes, bland annat fuktbuffringsegenskaperna i de valda väggtyperna. En-
ligt undersökningen fann man att fuktförhållandena i denna typ av vägg beror främst på 
luftrörelser inne i konstruktionen. Vidare nämns att om plastfolien saknas måste ångtät-
heten säkerställas genom andra byggnadstekniska lösningar. 
 
Vinha, Käkelä och Lindberg (2002) utförde mätningar på provväggar utsatta för nordiskt 
klimat. Undersökningens syfte var att identifiera de fukttekniska kriterierna till en välfun-
gerande yttervägg med träregelstomme främst för ett finskt utomhusklimat. Man ville ha 
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svar på hur fuktupptagning och uttorkning såg ut i olika slags väggtyper. Främst ville man 
härleda det minsta godtagbara ångmotståndet på den varma sidan för att väggkonstruktio-
nen skulle vara godkänd. Under den första provperioden från 1997 till 1998 provades åtta 
olika typer av ytterväggar med typiskt finskt vinterklimat. Resultaten från undersökning-
en visar att konstruktioner utan ångspärr är klart mer utsatta för risk för både kondensa-
tion som mögel. I de nordiska förhållandena är höstperioden mer utsatt än vinterperioden 
eftersom under höstperioden är mögelrisken högre än risken för kondensation i väggen. I 
undersökningen visas även att det givna kriteriet i de finska byggreglerna som skriver en 
fördelningen av 5:1 för ångmotståndet inte räcker om fukttillskottet i inomhusluften är 
något högre. 
 

  
Figur 24 Resultatet av väggprovningarna för olika perioder av året. På 

vänstersidan har vi resultaten för höstperioden och på högersidan samma 
väggar men vinterperiod. Inom parantes anges ångmotståndsfördelningen 
för respektive vägg. 

Hjorslev Hansen, Nicolajsen och Dela Stang (2002) presenterade i sin artikel luftspaltens 
betydelse i en träregelvägg. En luftspalt bakom fasadmaterialet anses bidra med flera 
goda egenskaper för en yttervägg med träregelstomme. Bland annat ger luftspalten ett 
kapillärbrytande skikt mellan fasadmaterialet och resterande väggen samt att den under-
lättar uttorkning av väggen. Tolv stycken ytterväggar byggdes upp där vissa hade en ven-
tilerad luftspalt och andra inte samt att i en del av väggarna tog man bort luftspalten. Re-
sultaten av provningarna visar att ingen av ytterväggarna överstiger den satta kritiska 
fuktkvoten som ansågs vara 20 %. De väggarna med oventilerade luftspalt gav något 
lägre fuktkvoter i materialet bakom vindskivan.  
 
Derome, Desmarais och Thivierge (2007) utförde laboratorietester på 15 väggkonstruk-
tioner som utsattes för simulerad regnvatteninträngning. Studiens syfte var att undersöka 
hur vätan spred sig inne i väggkonstruktionen samt hur uttorkningsförloppet fungerade. 
Väggarna hade en träregelstomme. 
 
Väggarna utsattes för ett utomhusklimat motsvarande Montreal, Kanada under en period 
från augusti till november. Inneklimatet hölls konstant vid 21 °C och med en relativ fuk-
tighet av 40 %. 
 
Den simulerade regnvatten inträngningen utfördes genom att syllen som byggdes in i 
väggkonstruktionen var fuktig. Resultaten av undersökningen visar att fuktackumule-
ringen är störst vid den inbyggda blöta syllen. Av de väggar som undersöktes fann man 
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väggar utan plastfolie. Resultatet av provningarna visar att det finns en risk för fuktskador 
i ytterväggens utsida om man tar bort plastfolien i väggkonstruktionen om tätskiktet för 
den kaklade väggen har ett lågt ånggenomgångsmotstånd och ett icke diffusionsöppet 
vindskydd. Resultaten visar dock på låga fuktkvotsnivåer på grund av att vattenångan 
som diffunderade ut från den varma och fuktiga sidan kondenserade och frös mot den 
kalla sidan. Under denna period erhölls låga fuktkvoter ~11 %. När sedan experimentet 
avbröts och vattnet som var is smälte rann detta vatten rakt på syllen varvid 
fuktkvotsnivåer på över 50 % kunde avläsas. 
 
3.5 Massiva träväggar, fältmätningar 
 
Hameury (2005) redovisade mätningar gjorda i ett flervåningshus med massiva träväggar 
som stomme. I studien var främst träets fuktbuffringsegenskaper i fokus, men även fukt-
tillståndet i själva massivträväggen redovisades. Resultaten visar träets fuktbuffrings-
egenskaper jämnar ut den relativa luftfuktigheten i lägenheterna även om ventilationen är 
god. 
 
Buxbaum och Pankratz (2009) redovisar en undersökning av källarväggar gjorda i trä. 
Undersökningens syfte är att ge klarhet om man kan använda massiva träelement till just 
källarväggar. 
 
De undersökta väggarna samt deras uppbyggnad framgår från bilderna här under. 
 

 
 
Figur 25 De undersökta väggarna och deras uppbyggnad, Buxbaum & Pankratz 

(2009). 
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Under januari månad 2008 påbörjades två fullskaleförsök med dessa väggkonstruktioner i 
södra Österrike. Projekt har som uppgift att granska genomförbarheten samt kontrollera 
de byggnadsfysikaliska påfrestningarna dessa massivväggar utsätts för. Som första mål 
för dessa undersökningar skriver artikelförfattarna att det är främst att undersöka de 
interna krafterna i de olika materialskikten samt fuktegenskaperna för dessa väggar. 
 
Från mätningarna får man följande resultat: 
 

• För mätpunkten under jord precis framför den massiva träskivan varierar den 
relativa fuktigheten mellan ~64 % och ~67 % 

• Värden för samma mätpunkt men när den är ovanjord får man en relativfuktighet 
av ~72 % under sommaren för att därefter stiga till ~82 % under vintern. 

• Längre ner i konstruktionen där massivträväggen möter betongplattan erhålls en 
relativ fuktighet av ~86 %. 

 
Av dessa mätresultat konstaterar artikelförfattarna att fukten längre ner i konstruktionen 
kan vara fast. Detta eftersom mätvärdena är högre djupare ner i marken. De förhöjda 
mätvärdena högre upp i konstruktionen kan förklaras till regn under byggperioden. Därför 
betonas vikten av fuktskydd både under transport av väggelementen som under byggna-
tionen. 
 
För väggkonstruktionen mätte man även fuktkvoter i de nedre delarna där väggen möter 
betongplattan för att säkerställa att ingen röta uppstår i konstruktionen. Fuktkvoterna lan-
dar på 20,4% för den yttre delen och på 15,4 för den inre. Dessa värden tyder på att inga 
större risker för röta finns. 
 
3.6 Sammanfattning av väggar 
 
Det undersökningar som gjorts på väggar kan indelas i två grupper. De som har under-
sökts i verkliga förhållanden, i hus som människor bor i och den andra gruppen är de test-
hus som oftast reses upp i forskningssyfte där man kan styra och reglera exempelvis 
inomhusmiljön. Det finns givetvis många parametrar som styr hur träet i väggarna påver-
kas av miljön runt omkring dem. Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna 
litteraturen pekar på. Höga fukthalter i väggen kan ske på grund av regnvatteninträng-
ning. Fuktkvoten i regelsystemet bestäms då av storleken på läckaget. En ångtät utsida 
försvårar uttorkning av inträngande fukt. Höga fukthalter kan erhållas i väggens yttre 
delar under vinterhalvåret. Diffusion och konvektion av varm fuktig inomhusluft genom 
väggkonstruktionen vid avsaknad av ångspärr kan skapa fuktackumulering i de yttre 
delarna av väggen. Flera artiklar visar att fasaden torkar under våren och fuktinnehållet i 
fasaden når ett minimum under sommaren sett över hela året. Detta förutsätter givetvis att 
ingen regnvatteninträngning sker. 
 
Träreglarna i väggkonstruktionen ackumulerar mindre fukt än övriga delar av fasaden. 
Under vintern tenderar den kalla delen av regelkonstruktionen vara blötare än den som är 
på den varma sidan. 
 
Alla undersökningar visar att en luftspalt mellan fasad och isolering (eller själva väggen), 
minskar fuktackumuleringen i väggen. Syllar i direkt kontakt med betong utan kapillär-
brytandeskikt ger upphov till fuktkvoter på 30 % i syllen. Noteras bör att felaktigt place-
rad isolering (t ex om den ger upphov till spalter i väggen) kan ge upphov till oönskade 
fuktbelastningar i väggen. En rätt utformad ventilation av en byggnad kan bidra till ut-
torkning av byggfukt. 
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Referens Plats Typ av 
studie 

Varaktig-
het Na Mätpunkt Fuktkvot (%) Trender Medel Min Max 

Teesdale 
(1959) Madison, WI Testhus okt-jun 3 Panelen  11 47 

Fuktkvoten steg med förhållandet 
isolerad vägg med plastfolie < 
oisolerad vägg utan plastfolie < 
isolerad vägg utan plastfolie 

Moses och 
Scheffer (1962) 

Chicago, IL 
Madison, WI Fältmätning januari 6 Syll - <12 <20  

Duff (1968) Madison, WI Provhus 2 år 3 Regel - 7 ~17 
Fuktkvoten i väggen stiger med 
förhållandet: vägg med bra ång-
spärr < vägg med punkterad ång-
spärr < vägg utan ångspärr. 

Englund (1981) Sverige Fältmätning 2 år 3 Yttervägg - RF10 RF95 
Fuktigare i mer välisolerade väg-
gar. Fuktigare längre ut i konstruk-
tionen 

Wang (1981) Norra USA 
Kanada Fältmätning vinter >70 regel  ≤7 <15 

Ingen skillnad i fuktkvot kunde utlä-
sas med avseende på om vindski-
van var gjord av extruderad poly-
styren, träfiberskiva eller plywood. 

Andersen 
(1987) Danmark Provhus 5 år 1 Fasad, regel   ~27 

Höga fukthalter i trä vid ouppvärmd 
byggnad under uppvärmningsperi-
oden. 

Nieminen 
(1987) Finland Laboratorium - 1 - - - - Undersökning av plastfolie 

Elmroth (1987) Sverige Fältmätning 2 år 18 Isolering 
Utsida 

5-13   
25 

Fuktigare i byggdelar som vetter 
mot uteklimat 

Örtengren-
Sikander (1993) Sverige Fältmätning 1 år 10 Träregeln - 7 11 Fuktkvoten låg eftersom träreg-

larna har ett bättre klimat. 

Harderup 
(1991) Sverige Fältmätning 2 år 1 Yttervägg 8-10 - - 

Startvärdena är höga pga av 
byggfukt för att sedan klinga av och 
lägga sig kring 8-10. 

TenWolde et al 
(1995) USA Provhus nov-feb 10 Ytterväggar  <8 >30 Väggar med ventilation i själva trä-

regelstommen. 

Sikander (1996) Sverige Fältmätning dec-feb 1 Ytterväggar - RF65 RF85 Högre RF i vägg mot norr än vägg 
mot ost. 

Salonvaara & 
Kokko (1996) Finland Laboratorium - 3 Yttervägg RF40-70 - - Blöt vägg ger upphov till högre 

värmeflöden. 

Lehtinen (1999) Finland Fältmätning 2 år 1 Yttervägg RF~60 - - 
En klar tendens till uttorkning efter 
att husets ventilationssystem star-
tats. Mätningar på virkesdelar efter 
slagregn. 

Uvsløkk m fl 
(1999) Norge Provhus 3 år 1 Yttervägg   35 Högst fuktkvot i syllarnas och 

hammarbandens yttre delar., 
Levin & 

Gundmundsson 
(2000) 

Sverige Fältmätning 2 år 3 Yttervägg  RF60 RF85 Följer RF-kurvan för utomhus väl 

Vinha mfl 
(2002) Finland Laboratorium 1 år 8 Yttervägg - - RF94 

Höstperioden farligare än vinterpe-
rioden eftersom under hösten är 
risken för mögelpåväxt högre än 
risken för kondensation i väggen. 
Vikten av ångtäthet tas även upp. 
>5:1. 

Vinha (2007) Finland Fältmätning 1,5 år  Yttervägg  RF 38 RF 93 Månadsmedelvärden mätta på 
utsidan av isoleringsskiktet. 

Hjorslev 
Hansen m fl 

(2002) 
Danmark Laboratorium 3 år 12 Yttervägg <20 - - 

Den oventilerade luftspalten gav 
något lägre fuktkvoter i väggen än 
den ventilerade. Samtliga väggar 
under fuktkvot 20 

Käkelä & Vinha 
(2002) Finland Fältmätning 2 år 2 Yttervägg - - RF80 

Plastfolie ger bättre förhållanden i 
de delar av väggen som vetter mot 
uteklimatet. 

Hameury (2005) Sverige Fältmätning 1 år 1 Yttervägg - - - Massivträ ger en jämnare luftfuk-
tighet inomhus 

Jansson (2006) Sverige Laboratorium 25 veckor 16 Yttervägg - 11 (74) 

Låga fuktkvoter i trämaterialet un-
der provtid då den varma fuktiga 
luften gick igenom konstruktionen 
frös mot vindskivan för att sedan 
tina och rinna ner och hamna på 
syllen. 

Derome m fl 
(2007) Kanada Laboratorium 4 mån 15 Yttervägg - 10 ~40 Uttorkning bättre med träfasad än 

puts. 

Larson m fl 
(2008) USA Fältmätning 12 veckor 2 Yttervägg RF~50-

60 - RF> 
70 

Kerneyhuset har relativ fuktighet 
mellan 50-60. Huset i Laramie har 
låg relativ fuktighet 40% under 
hösten för att sedan stiga till 70% 
under vintern. Laramie har plast, 
Kerney har papp som ångbroms 

Bassett & 
McNeil (2009) Nya Zeeland Laboratorium 3 år 24 Yttervägg - 11 17 

Uttorkning av väggarna som vetter 
mot syd sker långsamt under den 
kalla perioden. Uttorkning sker 
snabbare när man har en ventile-
rad luftspalt. Uttorkningen skedde 
snabbare under den varma perio-
den. 
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Referens Plats Typ av 
studie 

Varaktig-
het Na Mätpunkt Fuktkvot (%) Trender Medel Min Max 

Mao mfl (2009) Canada Laboratorium 113 
dagar 31 Yttervägg ~10 - - 

Undersökningen redovisar inte 
fuktkvoter utan rangordnar vägg-
konstruktioner genom uttorknings-
potential. 

Saneinejad & 
Derome (2009) Canada Laboratorium 3-6 

veckor 2 Yttervägg - - - 
Resultat endast från gips. Under-
sökningen visar på mögelpåväxt på 
gipsskivornas insidor högt upp. 

Buxbaum & 
Pankratz (2009) Österrike Fältmätning 12 mån 1 Yttervägg 

under mark 
Ute 20 
Inne 15   Undersökning av massiva träväg-

gar under mark. 
Geving & 

Uvsløkk (2000) Norge Provhus 1 år 1 Syll 
Hammarband 

 
 

11 
12,9 

25,2 
53 

Högre fuktkvoter i de delar som 
vetter mot uteluften. 

Samuelson, 
Jansson (2009) Sverige Fältmätning momenta

nt 821 

Vindskydd 
och 

regelstomme 
innanför 

putsad fasad 

   
55% av de undersökta 
byggnaderna hade förhöjda 
fuktkvotsvärden i minst en fasad. 

Carll, TenWolde 
och Munson 

(2007) 
Canada Testhus 3 år 8 

I väggen nära 
fasad-

materialet 
 12 30 Väggar med 6 olika fasadmaterial, 

en med ångspärr 
a Antal objekt i undersökningen 
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4 Tak och vindar 
 
I denna del presenteras undersökningar som avser fukt- och temperaturmätningar i tak- 
och vindskonstruktioner. I dessa konstruktioner är det ett antal faktorer som påverkar fukt 
och temperaturförhållandena för träet. Dessa faktorer är: det utomhusklimatet inklusive 
solstrålning, nattutstrålning, nederbörd, kvarliggande snötäcke, yrsnö, klimatet inomhus, 
isolertjocklek, lufttäthet, ventilation m m. 
 
4.1 Tak och kallvindar, fältstudier 
 
Jordan et al (1948) undersökte effekterna av ventilationen av en kallvind och ångtätheten 
i vindsbjälklaget. Tre likadana hus undersöktes under en vecka i februari månad. Alla hus 
hade en lösullsisolering på 130-150 mm. Hus A i undersökningen hade haft kondenspro-
blem både i väggar och i vindsutrymmet före undersökningen. Hus B var det enda huset 
som innehöll en ångspärr i vindsbjälklaget. I detta hus fanns inga spår av kondens. Vin-
dens ventilationsluckor var stängda till en viss del under undersökningen. Hus C hade inte 
heller några synliga kondensationsskador. I hus C förklarades de låga värdena på fukten i 
vinden till en låg relativ fuktighet i rumsluften i huset.  
 
Englund (1981) har också mätt temperatur och RF i takkonstruktioner. I hus 4a har 
Masonitebalkar även använts till takkonstruktionen. Dimensionerna för dessa var 390 
med 345 mm isolering och 45 mm luftspalt. Ritning på konstruktionen visas i Fel! Hittar 
inte referenskälla.. Resultatet från mätningarna visas i Fel! Hittar inte referenskälla.. 
Mätningarna i taket uppvisar enligt Englund inga kritiska värden. I luftspalten har 
luftfuktigheten varierat kraftigt vilket ses som ett tecken på att luftspalten fungerar. 
Vintertid har höga RF-värden uppnåtts vilket är normalt med tanke på den låga 
utomhustemperaturen. 

 

Figur 26  Takkonstruktion med mätpunkter i provhus 4a, Englund (1981). 
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Figur 27  Resultat från mätningarna i taket i provhus 4a, årsvariation med 

dygnsmedelvärden, Englund (1981). 

Marshall Macklin Monaghan Ltd. (1983) genomförde en undersökning av 201 statligt 
finansierade byggnadsprojekt som hade fått fuktproblem. Mätningarna genomfördes 
genom mätning vid ett tillfälle, det vill säga ingen loggning av mätdata skedde. Mätning-
arna skedde i vindar och väggar i platser där man kom åt. Av 44 mätningar kunde man 
utläsa att 57 % av dessa hade en fuktkvot under 15 %, 14 % hade en fuktkvot högre än 
22 %. Höga fukthalter kunde associeras till kalla klimat, slagregn och låg solintensitet. 
Dålig ventilation av vindsutrymmet representerades mest bland de husen som hade högre 
fuktnivå i vinden. Samtliga vindar hade mögelpåväxt, 39 % av dessa hade kraftig påväxt. 
Kraftig påväxt definierades som när möglet fanns på över 50 % av underlagstaket. 
 
En liknande studie med 15 hus från Ottawa, Ontario och 5 hus från Charlottetown, Prince 
Edward Island utfördes av Buchan, Lawton, Parent Ltd. (1991). Dessa 20 hus spände ge-
nom alla åldrar och var utförda med olika slags byggteknik och hade olika typer av tak-
lösning. Fuktinnehållet i vindarnas trädelar mättes med en motståndsmätare och tempe-
raturen uppmättes med termoelement. Undersökningen gav en bild av säsongsvariationer 
av fukthalten i trädelarna. Träets fuktkvot hade en tendens till att stiga under vintern, me-
dan den ganska snabbt blir lägre under våren. Husen i undersökningen karakteriserades 
som fuktiga om trädelarna nådde en fuktkvot som översteg 30 % och som torra om samt-
liga trädelar i konstruktionen landade under 20 % fuktkvot. Fyra av husen hamnade i ka-
tegorin fuktiga hus, sex hus hamnade i kategorin torra och de tio återstående var blandade 
mellan dessa två kategorier. Man noterade även att höga fuktnivåer i vinden sammanföll 
med höga fuktnivåer inomhus. 
 
Harderup (1996) redovisade utförda mätningar i en av de första flervåningsbyggnader ut-
förda i trä efter att byggreglerna ändrats 1994. Vindsbjälklaget består av 350 mm tjock 
cellulosaisolering och taket är ett traditionellt tak med råspont, takpapp och betongpan-
nor. Mätperioden varade från oktober 1995 till januari 1996. Den relativa fuktigheten 
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pendlade mellan 76 och 94 % i vindsutrymmet. Fuktkvoten i råsponten har högre värden 
under januari 1995, 21 till 25 %. Under sommarmånaderna har fuktkvoten minskat till 10 
till 12 %. 
 
I Sikander (1996) har mätningar av klimatet gjorts i fem olika byggnader. Tre utav dessa 
är träkonstruktioner. Temperaturen har mätts ute och inne samt i vindsutrymme och i 
snedtak. Objekten som har mätts har cellulosaisolering och saknar ångspärr. Takkon-
struktionerna i de tre husen redovisas i Tabell 12. 
 
Tabell 12 Takkonstruktion för tre hus 

Hus Takkonstruktion 

1 Cellulosaisolering, invändig gips och papp, ventilerad spalt i snedtak 

2 Cellulosaisolering, invändig gips och papp, ingen ventilerad spalt i snedtak 

3 Cellulosaisolering, invändig gips och papp, ventilerad spalt i snedtak 

 
De relativa fuktigheter som uppmättes var höga, vilket var väntat med tanke på att mät-
ningarna gjordes på vintern då utetemperaturen var låg.  I hus 1, se Figur 28, låg RF i 
vindsutrymmet på mellan 75-100 % under mätperioden medan i snedtaket låg RF ganska 
stabilt på ca 90 %. Resultaten är ungefär de samma för de två andra konstruktionerna. I 
Sikanders rapport redovisas utförliga diagram från alla hus och mätperioder. 
 

 
Figur 28 Mätpunkter och RF för ett av objekten i Sikander (1996). 
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Lehtinen (1999) visade i sin artikel mätningar gjorda i ett av de första flervåningshusen 
byggda med trästomme från Finland, efter att de finska byggreglerna ändrats 1994. Vid 
okulär besiktning av vinden noterades att yrsnö kunde tränga in i vindsutrymmet. Mät-
ningarna är tagna under perioden 1997-1999. Fuktkvoten är hög under vinterperioden, 
20 %. Under sommarperioden ligger fuktkvoten i vinden på som lägst 12 %. 
 
Levin & Gudmundsson (2000) har mätt RF i en takkonstruktion i ett hus beläget i Stock-
holm. Takkonstruktionens utförande visas i Figur 29. Mätningarna pågick under två år. 
Resultatet visar att RF-värdena varierar mellan 50 och 85 %. Det är tydligt att de höga 
värdena uppträder på vintern och de låga på sommaren. 
 
 

 
 
Figur 29 Takkonstruktionens utförande, Levin & Gudmundsson (2000). 
 
Arfvidsson och Harderup (2005) visade mätningarna gjorda i kallvindar i fyra fler-
bostadsprojekt runt Stockholmsområdet. Vindarna i husen modifierades en aning för att 
kunna studera inverkan av olika parametrar som isolering av råsponten och minimering 
av ventilationen av vinden. I en av vindarna installerades en värmekälla. Resultaten av 
mätningarna visar att för samtliga fall är temperaturen i vindsutrymmet oftast högre än 
utomhus. För samtliga vindar kan man utläsa att fukttillskottet i vindarna är ytterst små 
vilket visar på ett ångtätt vindsbjälklag. Det kanske viktigaste inlägget från denna artikel 
är fukttillskottet under byggskedet. Det är av yttersta vikt att lufttätningen mellan lägen-
heterna och vinden blir byggd tät och riktig i ett tidigt skede annars kan detta fukttillskott 
ge upphov till fuktrelaterade skador på råsponten. Mindre ventilation efter att vindsbjälk-
laget byggts tätt kan ge upphov till ett gynnsammare klimat i vindsutrymmet. 
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Figur 30 Uppmätt fuktkvot i takstolar och råspont på vinden. 

 
Samuelson och Hägerhed Engman (2006) redovisar sina resultat från en fältundersökning 
av 21 kallvindar i småhus tillverkade i slutet av 2000-talet. Fältundersökningen gjordes i 
januari 2001 då besiktningar utfördes i kallvindar i 21 småhus av samma typ i Skåne. 
Syftet med fältundersökningen var att undersöka om materialvalet inverkar på före-
komsten (etablering och vidare tillväxt) av mikrobiologiska organismer på underlagstaket 
i takkonstruktionen. Vid besiktningstillfället mättes temperatur och relativ fuktighet 
utomhus och på vindarna. Generellt förekom det inga stora fukttillskott på vindarna. 
Resultaten av de uppmätta värdena på temperatur och relativ fuktighet i vindarna visar att 
den relativa fuktigheten är högst under november månad och når ett maxvärde av 85 % 
relativ fuktighet i vindsutrymmet. Sammanfattningsvis menar man att den ökade 
isoleringen av vindsbjälklaget ger ett kallare och fuktigare klimat på vinden. 
 
Borglund och Ahrnens (2007) gjorde en kartläggning av kallvindar i Västra Götalands län 
genom att låta husägarna själva ta ut ett materialprov om ca 1 cm2 med ett stämjärn från 
takstolarna på sina kallvindar, stoppa det i plastpåsar och skicka in dessa till högskolan 
för fuktkvotsmätning och analys av mikrobiell påväxt. Fuktkvoten utvärderades genom 
att provet vägdes, torkades och vägdes. Av 71 inskickade provbitar kunde man konstatera 
att majoriteten låg under 11% fuktkvot vilket anses vara relativt lågt. Vid närmare analys 
av provtagnings och mätmetoden visade det sig att man förlorar en betydande del fukt vid 
transport och hantering av proverna i förhållande till provets ursprungsfuktkvot. Detta 
kan ha lett till en underskattning av fuktkvoten på några procent.  
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Figur 31 Stapeldiagram som visar fördelning av fuktkvoter i husens takstolar. 

 
Time, Geving och Sandland (2008) undersökte de hygrotermiska egenskaperna i takkon-
struktion av massivträ. Undersökningen är en del av ett större projekt i Norge, där man 
har som mål att få fram rekommendationer hur man bör utforma tak i massivträ. Mät-
ningarna är genomförda i tak till byggnader belägna i Hokksund, Norge. Ett av taken är 
byggt med en ångspärr ovan träelementet och ett utan. Relativa fuktigheten mättes i 
inomhusluften, mitt i träelementet och precis ovanför träelementet och ovanför isole-
ringen. Resultaten visar små variationer av den relativa fuktigheten i båda dessa takkon-
struktioner. Den relativa fuktigheten mitt i träelementet sjunker sakta från 50 % RF till 
30-40% RF. RF ovan träelementet varierar mellan 30-40 %. 
 

 
 
Figur 32 Placering av RF givare i taken. 
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Figur 33 Relativa fuktigheten loggad i taket utan ångspärr.  

 
 

 
 
Figur 34 Relativa fuktigheten loggad i taket med ångspärr. 
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4.2 Tak och kallvindar, testhus 
 
Geving och Thue (1996) utförde mätningar i tak med trä som material. Taken var byggda 
i ett provhus i Trondheim, Norge och bestod av sex fack med olika slags takelement. 
Taken bars upp av träbalkar som symboliserade takstolarna. Mellan balkarna hade man 
glasull. Tätskiktet bestod av en PVC-duk på plywood. Undertaket bestod av en plastfolie 
med träfiberplatta. 
 
Resultaten av mätningarna visar att fuktkvoten i träbalkarna inte överskred 13 %. Mät-
punkterna i balkarna som låg på den varma sidan hade generellt 4 % lägre fuktkvoter över 
året än mätpunkterna som låg på den kalla sidan. 
 
Samuelson (1996) visar mätningar gjorda på kallvindar där vindarna är byggda ovanpå en 
befintlig kontorsbyggnad vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vinden är upp-
delad i åtta fack där varje fack är oberoende av de andra. Facken har olika isolerings-
material på vindsbjälklaget samt att vissa av facken är ventilerade mekaniskt eller med 
hjälp av självdrag eller oventilerade. Resultaten av mätningarna ses i tabellen här nedan: 
 
Tabell 13 Månadsmedelvärden av temperatur och relativ fuktighet från juni 1994 till 

juni 1995. 
 

 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr 

M. Vent 
Minull 

Temp 19,7 24,9 19,5 12,4 6,3 4,0 2,4 -1,8 1,5 2,1 6,7 
RF 56 43 59 80 82 91 96 91 91 81 67 

M.Vent 
Cellu 

Temp 20,2 25,4 20,1 12,9 6,4 4,0 2,4 -1,9 1,5 2,2 6,7 
RF 51 41 53 75 81 89 93 90 89 82 68 

Ovent 
Minull 

Temp 20,5 25,8 20,4 13,2 6,2 3,5 1,8 -2,4 1,0 1,9 6,9 
RF 50 40 52 72 77 86 90 89 88 83 67 

Ovent 
Cellu 

Temp 19,8 25,0 19,9 12,8 6,1 3,4 1,8 -2,4 1,0 1,8 6,8 
RF 48 40 49 68 76 85 89 90 89 84 68 

N. Vent 
Minull 

Temp 19,9 24,8 20,2 13,9 6,5 3,6 1,9 -2,3 1,0 1,6 6,4 
RF 54 43 56 73 79 91 95 93 92 83 67 

N. Vent. 
Cellu 

Temp 19,0 24,2 19,3 12,3 6,1 3,6 2,0 -2,2 1,1 1,6 6,1 
RF 57 43 56 76 80 90 94 91 90 82 68 

Ute 
Temp 16,8 20,9 17,1 11,4 6,0 3,9 2,2 -2,1 1,3 1,5 5,0 

RF 72 58 73 89 84 90 94 89 88 80 72 

Inne 
Temp 21,7 23,9 21,8 18,6 20,2 19,9 18,6 16,2 17,7 19,6 21,4 

RF 47 42 49 55 43 43 42 38 40 31 25 

 
Häupl, Fechner och Stopp presenterade sina undersökningar av ett danskt taksystem som 
är tillverkat som prefabricerade kassetter. Taket är av typen parallelltak. På utsidan består 
dessa kassetter av ett oventilerat plywoodskikt med takpapp på ovansidan. Eftersom det 
externa skiktet avses vara lufttätt och den övrig konstruktionen består av isolering och trä, 
kan konvektionsrörelser ge upphov till fuktskador i takkonstruktionen. I undersökningen 
modifierades taken genom att en del var utrustades med vattenavvisande men ånggenom-
släppligt material, ett tak med inbyggd fukt och den sista var utan inbyggd fukt. Mät-
ningarna visar att i detta taksystem återfås maxvärden i fuktighet under vinterhalvåret och 
minimivärden under sommarhalvåret. Mätningarna gjorda i takbalkens ovansida visar på 
högre fuktkvoter i fallen där man byggde in fukt i takkonstruktionen. För takbalkens 
undersida är skillnaderna mellan de olika fallen mycket mindre. 
 
Ojanen (1999) gjorde försök med oventilerade kallvindar. En provbyggnad upprättades 
utanför Esbo, Finland. Kallvinden i provbyggnaden delades upp i fem delar där de av-
skärmades från varandra för att på detta sätt kunna modifiera vindssektionerna oberoende 
av varandra. 
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Från mätresultaten fann man att skillnaderna mellan fuktkvoterna i de olika mätpunkterna 
i takkonstruktionerna som var ventilerade var större än i mätpunkterna för de tak som var 
oventilerade. 
 
Man summerar rapporten med att säga att vindar med stängda takkonstruktioner får ett 
mer homogent klimat än konventionella uteluftsventilerade vindar. 
 
4.3 Tak och kallvindar, laboratoriestudier 
 
Rose (1992) mätte temperatur och fuktighet i undertak i laboratoriemiljö. Taksegmenten 
bestod av fem stycken moduler som man kunde byta ut. Variablerna man valde att studera 
var ventilationen, lufttätheten, placering av isolering i parallelltak. När öppningar i taket 
hade tätats (lufttätt) noterades fuktkvoter mellan 10-18% under vintern, med ett max-
värde av 22 %. Undersökningen visade på vikten av lufttätning mot den varma fuktiga 
inomhusluften. 
 
Kalamees och Kurnitski (2008) genomförde mätningar i laboratoriemiljö på knutpunkten 
där väggen och taket möts. I undersökningen användes två sorters ytterväggar en träre-
gelvägg och en betongvägg. Vindsbjälklaget var i samtliga fall av trä. Undersökningens 
syfte var att ge kunskap om fuktkonvektionen storlek och hur den beter sig i knutpunkten 
vägg och tak. 
 
Resultaten av mätningarna visar att en otät knutpunkt ger upphov till en fuktackumulering 
i vindsbjälklagets isolering. 
 
Som en slutsats beskrevs att högt termiskt motstånd i bjälklagsisoleringen med en hög 
ånggenomsläpplighet tillsammans med lågt luftflöde ger ett avsevärt bättre klimat för 
denna knutpunkt. 
 
4.4 Sammanfattning tak och kallvindar 
 
Generellt kan man säga att högre fukthalter som uppmäts i takkonstruktioner oftast beror 
på regnvatteninträngning som sker när regnkappan (taktäckningen) läcker. En annan källa 
till fukt är genom konvektion av fuktig luft genom otätheter i vindsbjälklaget. Det är 
därför av yttersta vikt att vindsbjälklaget är ångtätt om vinden är välisolerad. En tredje 
fuktkälla är om vinden ventileras med fuktig uteluft. En trend av högre fukthalter under 
vinterhalvåret än under sommarhalvåret kunde urskönjas i resultaten från flera studier. 
Detta kan förklaras av en högre luftfuktighet i utomhusluften samt att man har mindre 
solinstrålning på taket under denna period. Fuktackumuleringen under vinterhalvåret blir 
värre om fuktproduktionen inomhus är högre och solinstrålningen lägre. Höga fukttill-
stånd orsakat av kondens på yttertakets insida kan uppkomma som en följd av tempera-
tursänkning på grund av nattutstrålning under kalla klara nätter. 
 
Ventilation av kallvinden är inte en tillräcklig metod för att säkerhetsställa låga fuktnivåer 
i kalla vindar. Eftersom man i många fall för in fuktigare uteluft till vindutrymmet. Om 
man skall använda ventilation för att torka ut vinden så bör den bara ventileras när 
uteluften har ett lägre fuktinnehåll än luften i vinden. 
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Referens Plats Typ av studie Varaktig-

het Na Takb Mätpunkt Fuktkvot (%) Trender Medel Min. Max 

Jordan m fl  Madison, 
WI Fältmätning Februari 3 K Råspont 13,3 10 19 

Samma fuktkvot i råspon-
ten som vindsutrymmets 
relativa fuktighet, som inne-
luftens. 

Englund (1981) Sverige Fältmätning 2 år 1 Varmtak 3 pkt i kon-
struktionen 

- 
- 
- 

RF20 
RF30 
RF20 

RF100 
RF80 
RF60 

Fuktigast längst ut i kon-
struktionen. Högst på höst 
och vinter. 

Marshall Macklin 
Monaghan 
(1983) 

Canada Fältmätning - 44 K Takstol, 
råspont - <15 >22 

Höga fuktkvoter associera-
des till kallt väder, slagregn 
och lågt tillvaratagande av 
solljus. 

Buchan, Lawton, 
Parent (1991) 

Charlotte-
town, PWI, 
Ottawa 

Fältmätning 1 år 20 - Takkonstruk-
tion - 8 ~80 

Högst fuktkvot under vin-
tern, lägst under somma-
ren. 

Rose (1992) Central IL Provhus 2 år 8 P Undertak - 8 >30 Högst fuktkvot under vin-
tern, lägst under sommaren 

Harderup (1996) Sverige Fältmätning 2 år 1 Kallvind Vind 
Råspont 

RF76-94 
- 

- 
10-12 

- 
21-25 

Hög relativ fuktighet i vind-
utrymmet troligtvis pga otät 
vindsbjälklag 

Sikander (1996) Sverige Fältmätning 2 mån 3 P   RF 70 RF100 Mätningarna utförda vinter-
tid 

Geving & Thue 
(1996) Trondheim Provhus 1 år 1 P Takbalk ö 

Takbalk u 
~12 
9-10   

Ett provhus som användes 
till att kontrollera beräk-
ningsprogram 

Samuelson 
(1996) Borås Provhus 1 år 1 Kallvind Vindsutrym-

met - - - Höga relativa fuktigheter 
generellt 

Häupl m fl (1996) Danmark Provhus 3 år 1 P Balk ovan 
Balk under 

~15 
~12 

11 
10 

25 
29 Inbyggd fukt torkar inte ut. 

Lehtinen (1999) Finland Fältmätning 2 år 1 Kallvind Bit i vind - 12 21 Klart högre fuktkvoter under 
vintern än sommaren. 

Ojanen (1999) Finland Provhus 1 år 5 Kallvind 
Mellan tak-
täckning och 
tätskikt 

- 11 21 
Ingen större skillnad mellan 
oventilerade och ventile-
rade vindar med Finskt ut-
omhusklimat 

Levin & 
Gudmundsson 
(2000) 

Sverige Fältmätning 2 år 1 P - - 50 85 Höga värden vintertid och 
låga värden sommartid 

Arfvidsson & 
Harderup (2005) Sverige Fältmätning 1 år 4 Kallvind RF mätare RF ~25-

95   
Viktigt med tätheten i 
vindsbjälklaget. Reducerad 
ventilation kan ge gynn-
sammare vindsklimat. 

Samuelson & 
Hägerhed (2006) Sverige Fältmätning - 21 K RF-log - - RF85 

Ökad isolering av vinds-
bjälklaget ger ett kallare 
och fuktigare klimat på vin-
den. 

Kalamees & 
Kurnitski  (2008) Finland Laboratorium - 4 Kallvind Konstruktion - - - Visar på vikten av tätning 

vid vägg tak. 

Time m fl (2008) Norge Fältmätning 1 år 2 Massivträ Mitten av 
massivträet RF ~40 - - 

Ingen skillnad mellan kon-
struktioner med eller utan 
ångspärr.  

          
a Antal objekt i undersökningen 
b P = parallelltak 
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5 Diskussion och slutsats 
 
Avsikten med rapporten är att redovisa byggnadsfysikaliska mätningar på hus och bygg-
nader med trästomme eller delar av stommen i trä (grund, väggar eller tak). Objekten i 
rapporten har varit befintliga hus, hus under uppförande eller försökshus. Dessutom finns 
mätningar redovisade från laboratorieobjekt såsom väggar och tak som uppförts för att 
studera enskilda storheter som exempelvis diffusion. Generellt är det svårt att dra några 
slutsatser med avseende på fuktkvoten i trämaterialet i våra byggnader eftersom variatio-
nen är stor, allt från 2 % till över 30 %, vilket till största del beror på omgivande klimat. 
Resultaten från den genomgångna litteraturen visar att placeringen av träet i konstruktio-
nen har en direkt påverkan på dess fukt- och temperaturnivåerna i träet. Är träet nära 
utomhusklimatet kommer fuktnivån att vara i jämvikt med utomhusklimatet, det vill säga 
träet kan exempelvis svälla och deformeras, samt få tillgång till den fukt som krävs för att 
exempelvis tillväxt av mögelsvampar och i värsta fallet röta skall ske. 
 
Frågan är om man tagit till sig erfarenheterna från dessa tidigare studier eller om man 
fortfarande gör om samma misstag. Beträffande grundläggning med platta på mark har 
byggnadsindustrin tagit avstånd från betonggolv med överliggande isolering. När det 
gäller krypgrundsgrundläggning är denna konstruktion fortfarande förekommande trots 
att litteraturen visar att detta är en riskkonstruktion. Idag framhävs oftast vikten av isole-
ring på marken och runt sockeln för att få ett jämnare klimat i själva kryputrymmet vilket 
också litteraturen visar. Vissa leverantörer av prefabricerade hus väljer att skicka med en 
avfuktare för att försäkra sig mot att ogynnsamma fukt- och temperaturförhållanden kan 
uppträda i kryputrymmet. Det är ett sätt att förbättra det omgivande klimatet för trämate-
rialet men samtidigt behålla konstruktionsutformningen. 
 
Platta på mark med underliggande isolering har blivit den dominerande grundläggnings-
typen där syllarna har varit den kritiska punkten. Idag vet man att våra syllar skall vara 
väl fuktskyddade från betongen genom syllisolering. Under ytterväggssyllen räcker det 
inte med att använda sig av plastfolie som syllisolering, eftersom denna inte ger en till-
fredställande lufttätning på grund av ojämnheter i betongplattan. Frågan är vad som hän-
der om syllen blir uppfuktad under byggskedet och därefter byggs in i konstruktionen, har 
den möjlighet att torka ut innan det blir mögelpåväxt och hur sker uttorkningen av syllen i 
olika konstruktioner? Det finns inga undersökningar på uttorkning av syllar med dagens 
utformning. Detta behöver undersökas närmare. 
 
För väggarnas del gäller det att man placerar regelstommen så varmt som möjligt för att 
undvika risken för bland annat kondensbildning. Detta torde inte vara ett problem idag då 
det av energiskäl inte är ovanligt med väggar på minst 300 mm isolering varav en del av 
isoleringen monteras utanför regelstommen. Vidare gäller att skydda väggen mot den 
fuktiga inomhusluften genom ett diffusionstätt och lufttätt material, t ex en plastfolie. Att 
plastfolien är hel är mer viktigt när isoleringstjockleken i väggen ökar, eftersom kon-
densrisken ökar på grund av att utsidan av väggen blir kallare. Dessutom förutsätter de 
välisolerade husen en hög lufttäthet för att nå de tuffa energikraven som ställs. Det finns 
inte många tidigare studier på väggar med mycket tjock isolering. Här skulle det behövas 
fler mätningar. Även risken för kondens på grund av luftrörelser i väggar med tjock isole-
ring bör utredas. 
 
Idag används konstruktioner av prefabricerade massivträelement som isoleras som väggar 
och bjälklag. Det finns mycket få mätningar gjorda på denna typ av konstruktion. Här 
skulle det behövas fler resultat för att säkerställa denna typ av konstruktion. 
 
Även tak och vindsbjälklag isoleras med mer isolering år för år. I en uteluftsventilerad 
kallvind med tjock isolering befinner sig vindsbjälklaget i ett tufft klimat som till och 
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med kan vara värre än utomhusklimatet men med en eftersläpning som beror på ventila-
tionsgraden. På undertakets yta finns risk för kondens till följd av nattutstrålning. Här be-
höver vi fler mätningar för att verifiera våra beräkningsmodeller och för att utvärdera 
olika konstruktions- och ventilationslösningar. För parallelltak gäller samma förutsätt-
ningar som för väggarna. Här är det av stor vikt att ha en tät plastfolie på insidan. 
 
Beträffande mätningar i våra byggnaders olika delar är det viktigt att veta var någonstans 
byggnaden kommer att byggas eftersom utomhusklimatet beror på platsen där den byggs. 
Under en byggnads livstid exponeras den främst för belastning både från utomhusklimatet 
som inomhusklimatet. Utomhusklimatets laster kan tänkas vara regn, snö, sol, vind, 
nattutstrålning osv. Inomhusklimatets belastningar beror på som temperaturen inomhus 
samt brukarnas aktiviteter och ventilationsgraden.  För våra svenska förhållanden kan 
man få en blick över de hygrotermiska belastningarna som kommer från utomhusklimatet 
genom exempelvis data från SMHI, enligt Figur 1. Från dessa data kan man härleda fram 
de exponeringsförhållanden som det yttre klimatet kan ge. Det saknas dock vissa mät-
ningar som skriver den långvågiga strålningen (nattutstrålning) och effekten av molnig-
het. Detta behöver vi veta mer om. Därefter kan man dimensionera en väggkonstruktion 
på ett sätt som gör den beständig och robust. 
 
För att gynna träanvändandet bör alla mätningar och undersökningar göras offentliga. 
Dessa resultat kan sedan användas som en databas för byggbranschen där alla inblandade 
parter i en byggprocess för att få kunskap om hur just den byggtekniken som användes i 
det enskilda projektet har klarat de omgivande klimatpåfrestningarna. Allt som oftast sker 
mätningar på flera nya och äldre objekt, men dessa mätningar finns enbart tillgängliga för 
fastighetsägaren eller entreprenören som gjort mätningarna. Om vi skulle kunna visa fler 
mätningar på objekt med goda konstruktionsutformningar skulle detta kunna leda till att 
fler vågar använda trä i byggnadsskalet och detta skulle öka användandet av trä i våra 
byggnader. 
 
Sammanfattningsvis behövs fler mätningar av fukttillståndet i syllar som är en utsatt del i 
klimatskärmen. Detsamma gäller ventilerade vindar och träregelväggar med extra tjock 
isolering. En konstruktion som är på frammarsch är träväggar och träbjälklag med en del 
bestående av massivträ. Denna konstruktion skulle vara intressant att studera mer.  
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