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Abstract 
The aim of this project is to evaluate the effect of different energy saving measures that makes 
it possible to control the indoor climate regarding the relative humidity without deteriorating 
the indoor air quality. The goal was to present different technical solutions to improve the 
function of indoor wood materials in low energy houses regarding moisture related distortions.  
 
The method used in this project includes experiments performed in individual and multifamily 
houses during their service life, full-scale experiments in laboratory and numerical simulations. 
Moisture related distortions in floor structures and laminated wood floorings with or without 
floor heating system was studied in two individual houses and in a new built multiple-units 
dwelling. In the laboratory laminated wood floorings were tested on two floor elements with 
floor heating system at different relative humidity.  
 
Simulations of the indoor climate with heat and humidity recovery unit using rotary air to air 
heat exchanger were performed and demand controlled ventilation. The results were used to 
study the effect of increased relative humidity on floor structures and wood floorings during the 
winter period. The floor structure and the flooring were analysed by a finite element model. 
The project also includes short term tests of mechanical timber joints to find out how stiffness 
and load bearing capacity are influenced when the joints are exposed to sever moisture condi-
tions. The aim was to find out if severe moisture conditions of the timber structure during the 
construction may cause increased movements in the building service life. 
 
The project has shown that use of Laminated veneer lumber, LVL, gives a considerable reduc-
tion in the spread of the moisture distortions of the beams. The use of LVL also reduces the 
initial shrinkage by 50 % compared to structural timber with 18 % moisture content. 
 
The simulation of indoor climate with humidity recovery and demand controlled ventilation 
shows that the relative humidity can be increased up to 10 % during the winter period. Calcula-
tions also show that the indoor climate will become more stabile during winter. 
 
The laboratory experiments have shown that it is possible to reduce the shrinking in the lami-
nated wood floorings from the time of installation by 30-40 % if the relative humidity is 
increased from 20 % to 30 % during the winter period. The results are confirmed by simula-
tions and calculations. 
 
Short term tests on mechanical timber joints showed that the stiffness and strength of the joints 
are reduced when they have been exposed to severe moisture conditions. The reduced stiffness 
will increase the slip of the joint that may result in structural movements and changes in the 
load distribution.  The result shows the importance of protecting timber structures from rainfall 
during the production phase to reduce the risk of microbial growth and reduced mechanical 
properties of joints.   
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Förord 
Föreliggande rapport presenterar resultat inom delprojektet WP3 ” Samspelet trä – innemiljö” 
som ingår i projektet ”Framtidens trähus – energieffektiva med god innemiljö”. Resultaten 
omfattar mätningar och simuleringar avseende klimat och fuktrelaterade rörelser i golv och 
träbjälklag. Projektet har finansierats av VINNOVA, Skogsindustrierna och JM med indust-
riellt stöd från Myresjöhus, Willa Nordic, Götenehus, Tarkett, EnergiJägarna och Rörvik 
Timber. Simuleringsarbetet har utförts på LTH Byggnadsfysik, Linnéuniversitetet Institutionen 
för Teknik och SP Energiteknik. Delprojektet har letts och samordnats av Joakim Norén, som 
också ansvarat för det experimentella arbetet som utförts vid SP Trätek, Stockholm.   
 
Ett tack riktas vill VINNOVA, Skogsindustrierna och JM för det finansiella stödet till projektet. 
Vi vill också tacka EnergiJägarna, Tarkett, Myresjöhus, Willa Nordic, Götenehus och Rörvik 
Timber som givit stöd till projektet i form av material, provningsobjekt och sakkompetens. 
 
Ett särskilt tack riktas till Anders Rosenkilde som har haft en avgörande roll i samband med 
initieringen av projektet och varit en värdefull diskussionspartner under projektets genom-
förande.
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Sammanfattning 

Föreliggande projekt har haft till syfte att både beräkna och experimentellt utvärdera effekten 
av ett antal olika kombinationer av energibesparande åtgärder som skall möjliggöra en viss 
styrning av inomhusklimatet avseende relativ luftfuktighet utan att luftkvaliteten inomhus för-
sämras. Målet för projektet var att visa på olika tekniska lösningar som förbättrar funktionen 
hos invändiga trämaterial med avseende på fuktrelaterade rörelser i lågenergihus. I projektet 
ingår också att undersöka hur styvhet och hållfasthet hos mekaniska träförband påverkas av en 
kraftig uppfuktning. Syftet med undersökningen är att utröna om en uppfuktning av trästom-
men i samband med byggskedet kan medföra ökade rörelser i huset under bruksfasen. 
  
Fuktrörelser i träbjälklag och flytande trägolv lamellparkett har studerats både med och utan 
golvvärme i två nyproducerade villafastigheter och i ett flerbostadshus. I laboratorium har 
fuktrelaterade rörelser i trägolv av lamellparkett på golvvärme undersökts vid inomhusklimat 
med olika relativ luftfuktighet. Parallellt med de experimentella studierna har simuleringar och 
beräkningar av klimatförhållanden och fuktrörelser i golvkonstruktionen genomförts. 
 
Mätningarna i husen visar att spridningen i krympning och svällning mellan olika bjälkar av 
Laminated veneer lumber, LVL (Kerto), som mest är ca 0,4 mm vid nominell tvärsnittshöjd 
220 mm. Mätningarna visar också att den initiala krympningen hos bjälkarna i medeltal uppgår 
till 3,7 mm. Den årstidsvisa variationen i bjälkarnas höjder är ca 2 mm. Nedböjningen hos 
bjälklaget med en spännvidd på 4180 mm var störst vintertid och uppgick till 3,5 mm.  
 
Studien av lamellparkettgolv visar att merparten av de problem som tidigare uppmärksammats 
till största delen kan förklaras av att man vid projekterings- och byggskedet inte följt de rekom-
mendationer som tillverkarna av lamellparkett ger. Vanliga orsaker till problem var för stora 
sammanhängande golvytor över rumsgränser, låsningar av det flytande golvet med tung inred-
ning såsom kökssnickerier, vitvaror etc. Den låga relativa luftfuktighet som råder stora delar av 
året kan också orsaka problem som kupning och stavsläpp. Golvvärme ökar inte felen i golven 
under förutsättning att denna är rätt installerad och reglerad. 
 
Laboratoriemätningar på trägolv av lamellparkett visar att krympningsrörelsen i golvet från 
läggningstillfället kan minskas med 30-40 % om den relativa luftfuktigheten höjs från 20 % till 
30 %. Resultatet styrks även av simuleringar och finita elementberäkningar.  
 
Simulering av inomhusklimat med fuktåtervinning i kombination med behovsanpassad ventila-
tion visar att den relativa luftfuktigheten kan höjas med upp till 10 % under de torraste perio-
derna vintertid. I medeltal blir höjningen under vinterperioden ca 5 %. Med fuktåtervinning och 
behovsstyrd ventilation kan skillnaden i relativ luftfuktighet mellan golvets ovan- och under-
sida minskas med cirka 5 %. Beräkningarna visar också att inomhusklimatet blir stabilare under 
vinterhalvåret november till mars. 
 
Korttidsförsök med mekaniska träförband visar att förbandens styvhet försämras om de utsätts 
för en kraftig initial uppfuktning.  Denna försämrade styvhet gör att förskjutningen blir större 
hos de uppfuktade förbanden och gör att rörelser kan uppstå i konstruktionen vilket även kan 
förändra lastfördelningen. Resultaten visar ytterligare vikten av att skydda träkonstruktioner 
från nederbörd under produktionsfasen för att därmed minska risken för mikrobiell påväxt och 
försämrade mekaniska egenskaper hos förband. 
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1. Introduktion 
Svängningar i inomhusklimatet, främst relativ luftfuktighet, har stor betydelse för funktionen 
hos husets trästomme och invändiga trämaterial i t ex golv och invändiga snickerier. Främst 
påverkas funktionen under vintertid då klimatet inomhus är torrt och den relativa luftfuktig-
heten (RF) ibland har extremt låga nivåer kring 10 – 20 %. De problem som kan uppstå är till 
exempel ojämna golv, kupning, spring- och sprickbildning hos trägolv, spruckna tätskikt och 
glipor mellan golv och golvsocklar.  
 
Ventilationens andel av en byggnads energiförbrukning ökar när klimatskärmen förbättras. Det 
blir därför allt vanligare med någon typ av värmeåtervinning av frånluftens värmeinnehåll. 
Frånluftsventilation är idag vanligast både i flerbostadshus och i villor. I flerbostadshus har 
man normalt ingen värmeåtervinning medan man i de flesta nybyggda villor har en frånlufts-
värmepump. Till- och frånluftsventilation är mindre vanligt i bostäder men mycket vanligt i 
lokalbyggnader, och de kombineras då i de flesta fall med en ventilationsvärmeväxlare (FTX-
system). FTX-system används i lågenergihus av typen passivhus och tilluftssystemet används 
då för att helt eller delvis värma byggnaden. Idag finns det dock inga övergripande system som 
får de olika delsystemen för värme och ventilation att samverka på ett optimalt sätt vilket 
ibland leder till oönskade svängningar i inomhusklimatet och därmed sämre energieffektivitet. 
Det finns system för ventilation och värmeåtervinning som medger en möjlighet att återföra 
fukt till inomhusluften och därmed minska den årliga variationen i relativ luftfuktighet. Ett 
vanligt system är ett FTX-system med roterande värmeväxlare och hygroskopisk beläggning 
som dock bör kompletteras med styrning av relativ luftfuktighet. Ett annat sätt att höja den 
relativa luftfuktigheten under vinterhalvåret är med hjälp av behovsanpassad ventilation. 
Boverkets byggregler medger en reducering av luftomsättningen när byggnaden ej brukas 
vilket även minskar energiförbrukningen något.  
 
Vid varierande luftomsättning och återfuktning av inomhusluften är det dock mycket viktigt att 
beakta risken för uppkomst av problem som kondens och ackumulering av fukt till kritiska 
nivåer i väggar och tak och därmed risken för mikrobiella angrepp som mögel. För träproduk-
ternas funktion i innemiljön är det viktigast att öka den relativa luftfuktigheten inomhus vinter-
tid från extremt låga nivåer kring 10 – 20 % till ca 30 %. Träprodukternas funktion kan även 
försämras när dygnsmedelvärdet för RF överstiger 60 – 70 % under några veckor. Problem med 
höga RF i innemiljön uppstår mycket sällan i fastigheter som är uppvärmda vintertid.  
 
Förutom ett jämnare klimat är det även angeläget att anpassa material och konstruktion för att 
på så sätt minimera inverkan av fuktrelaterade rörelser. Det är i dagsläget högst normalt med 
relativa luftfuktigheter i intervallet 15 – 65 %, både torrare och fuktigare klimat förekommer i 
norra respektive södra Sverige. I dagsläget är nya trägolv, byggregler och branschrekommenda-
tioner anpassade efter ett inomhusklimat i intervallet 30 – 60 % relativ luftfuktighet. Några trä-
hustillverkare använder i dag LVL (Kerto) i sina bjälklag i stället för konstruktionsvirke då 
golven skall förses med golvvärme i syfte att minska eventuella problem med rörelser [1]. 
Andra tillverkare har valt att använda ett torrare konstruktionsvirke med en fuktkvot på 12 % i 
stället för 18 % för att minska de initiala krymprörelserna i bjälklaget. Även avjämningsmassa 
används för att jämna av golven före installation av parkettgolv. 
 
Syftet med föreliggande projektet är att både beräkna och experimentellt utvärdera effekten av 
ett antal olika kombinationer av energibesparande åtgärder som skall möjliggöra en viss styr-
ning av inomhusklimatet avseende relativ luftfuktighet utan att luftkvaliteten inomhus försäm-
ras. Målet är att visa på olika tekniska lösningar som förbättrar funktionen hos invändiga trä-
material med avseende på fuktrelaterade rörelser i lågenergihus. Studien är avgränsad till fukt-
relaterade rörelser i mellanbjälklag och flytande trägolv av trestavs lamellparkett. I projektet 
ingår också att undersöka hur styvhet och hållfasthet hos mekaniska träförband påverkas av en 
kraftig uppfuktning. Syftet med undersökningen är att undersöka om en uppfuktning av trä-
stommen under byggskedet kan medföra ökade rörelser i huset. 
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2. Probleminventering 
Fuktrelaterade rörelser i trästommar och invändiga trämaterial är ett problem både för bygg-
industrin och för brukarna av fastigheterna. Problem med rörelser uppstår normalt under de 
första åren av bruksfasen när huset torkar ut och då särskilt under vinterperioden när inomhus-
klimatet är som torrast. Ibland leder dessa problem till kostsamma reklamationer och långdragna 
rättsliga tvister.  
 
Inom ramen för projektet har en inventering avseende fuktrelaterade rörelser i trähus genomförts 
[ 2 ]. Inventeringen baseras på en litteraturgenomgång och erfarenheter från företag i bygg-
branschen bland annat producenter av trähus, trägolv och golvvärmesystem. Enligt invente-
ringen är det vanligt att problemen relateras till synliga fel på golv och väggar. 
 
Exempel på förekommande problem i trähus: 
− Ojämna golv och väggar 
− Springor och sprickor i trägolv 
− Kupning, stavsläpp mm 
− Sprickor i ytskikt vid hörn 
 
Utöver dessa förekommer några fall med hus som uppvisar onormalt stora rörelser som varierar 
över året. 
 

2.1 Fuktrelaterade rörelser i konstruktionen 
Ojämna golv orsakas oftast av fuktrelaterade rörelser i främst lätta träbjälklag av konstruktions-
virke. Ojämnheter i bjälklaget leder i sin tur till problem med svikt, knarr, sprickor i tätskikt och 
ytskikt samt glipor mellan golv och sockellister, se figur 2. Dessa problem har uppmärksammats 
främst i nyproducerade hus och ofta i samband med att golvvärme finns installerad i bjälklaget. 
Resultat av mätningar i nyproducerade hus [3] och [1] visar bland annat att bjälklaget krymper 
mest under den initiala uttorkningen av huset som oftast sker under det första eller andra året 
beroende på vilken årstid huset är producerat. Mätningar visar att en bjälke med höjden 220 mm 
och fuktkvoten 18 % initialt kan krympa upp till 8 mm i höjdled, se figur 3. Den årstidsberoende 
förändringen är mindre och uppgår till ca 2 mm. Spridningen är dock stor och vissa bjälkar 
krymper betydligt mindre. Detta beror på variationer i träets krympningsegenskaper främst på 
grund av sågningsmönster, d v s hur virket är sågat ur stocken. Virke taget närmast centrum av 
stocken med till stor del stående årsringar har mindre krympning än virke taget längre ut från 
stockens centrum. En skillnad i krympningsegenskaper hos två intilliggande bjälkar kan med-
föra att det uppstår en vinkeländring i spånskivan över bjälken i samband med uttorkning. 
Denna rörelse är ogynnsam i våtrumsbjälklag och kan leda till sprickor i fogar och i värsta fall 
spruckna tätskikt [4] 
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Figur 1. Exempel på skador i trähus till följd av fuktrelaterade rörelser i trästommen. Till vänster: 
Sprucket ytskikt i vägghörn. Till höger: Glipa mellan sockel och golv på grund av nedböjning hos 
bjälklaget. 
 
 

Figur 2. Krympning och svällning av golvbjälkarnas höjder i hus byggt av virke med 18 % 
startfuktkvot. Golvbjälkarnas nominella höjd var 220 mm. 
 
 
Företag inom trähusbranschen använder i idag olika lösningar för att minska problemet med 
fuktrelaterade rörelser i träbjälklag. En vanlig åtgärd är att ersätta bjälkarna av konstruktions-
virke med produkter som har betydlig mindre fuktrelaterade rörelser t ex LVL (Kerto), lätt-
balkar (Swelite) och limträ [5]. Denna lösning är vanlig när bjälklaget förses med golvvärme 
och när det ställs stora krav på golvets planhet. Några företag använder också torrare konstruk-
tionsvirke med 12 % fuktkvot som medför en halvering av den initiala krympningen. Det före-
kommer också att spånskivan på bjälklagets ovansida spacklas med ett tunt lager avjämnings-
massa för att jämna ut eventuella nivåskillnader som uppstått innan golvet läggs. Detta förfaran-
de används om golvet utsatts för en kraftig uppfuktning under produktionen som resulterat i 
kantresning hos spånskivan. Spacklingen görs normalt när en stor del av den initiala krymp-
ningen har ägt rum. 
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Ojämna golv uppstår även på grund av spånskivans krympningsegenskaper. Spånskivorna ovan-
på bjälkarna orsakar ofta en nedböjning av hela bjälklaget under vinterperioden då inomhus-
klimatet är som torrast. Skarvresning var tidigare ett uppmärksammat problem i fabrikstill-
verkade bjälklagselement och som ofta medförde reklamationer [6, 7]. Skarvresningen uppstår i 
området närmast elementskarvarna och orsakas av att spånskivan utsatts för en kraftig uppfukt-
ning under byggskedet. Uppfuktningen medför en svällning och översträckning av materialet i 
skivans ytskikt. När spånskivan torkar ut kommer den att böja sig nedåt vilket resulterar i en 
vinkeländring vid skivskarvarna som gör att området närmast skarvarna reser sig . För att und-
vika problem med skarvresning använder trähustillverkarna idag en förstärkt elementskarv. För-
stärkningen utgörs av en ca 200 mm bred skarvremsa ovanpå bjälken vilket ger en styv spån-
skiveskarv mellan elementen. Kantsvällning i stumskarvar förekommer dock i vissa fall då 
spånskivan utsatts för kraftig uppfuktning. 
 
Mätningar i träbjälklag visar att golvvärme har liten inverkan på bjälkarnas krympning under en 
årscykel [1]. Golvvärmen medför ett något torrare klimat i bjälklaget som vintertid resulterar i 
ca 1 % lägre fuktkvot i bjälkarna jämfört med bjälklag utan golvvärme. Uttorkningen av bjälk-
laget sker dock betydligt snabbare med golvvärme än utan vilket kan resultera i att eventuella 
problem med ojämnheter upplevs mer påtagliga. Golvvärmen bedöms däremot ha en större in-
verkan på spånskivan som kan krympa betydligt enbart på grund av golvvärmen. 
 
Problem med fuktrelaterade rörelser finns också i väggar av konstruktionsvirke men har inte 
uppmärksammats på samma sätt som för golv. Oftast utgörs problemen av ojämna väggar, 
sprickor i skivskarvar och i hörn. Problemen orsakas av varierande krympningsegenskaper hos 
reglarna i väggen. I innerväggar kan skevhet hos reglarna till följd av ett torrt inneklimat vinter-
tid orsaka ojämnheter i väggens ytskikt [8]. Enligt företag i trähusbranschen förekommer även 
att ytterväggar böjer sig utåt, särskild vid tjocka isoleringar och massiva reglar med stor tvär-
snittshöjd. Detta orsakas av fuktkvotsgradienten som uppstår i regeln under vinterperioden.  
 
I några fall förekommer hus som vintertid har problem med stora rörelser mellan takbjälklag 
och lätta innerväggar. Dessa problem beror oftast på att det uppstår en skillnad i fuktkvot mellan 
takstolens under- och överram som gör att takstolen böjer sig uppåt, se figur 3. Takstolens 
underram är normalt täckt av isolering och befinner sig i ett torrare klimat på grund av värme 
underifrån vilket ger en lägre fuktkvot än i överramen som angränsar mot yttertaket. Tidigare 
studier visar att problemen främst uppträder i takstolar med låg lutning ca 20° i oinredda vindar 
[9, 10].   
 
Det förekommer även andra fall där hus har stora rörelser som varierar under året men som inte 
orsakas av rörelser i takstolarna. Gemensamt för dessa hus är att de under byggtiden utsatts för 
en kraftig uppfuktning. Rörelserna uppstår efter uttorkning och minskar endast långsamt under 
husets bruksfas. En möjlig orsak till problemen kan vara att det uppstår glapp i olika mekaniska 
förband på grund av en översträckning i trämaterialet intill förbindaren i samband med uppfukt-
ning. Några studier som beskriver hur funktionen hos mekaniska förband påverkas av en kraftig 
uppfuktning går dock inte att finna. 
 

Figur 3. Uppböjning hos takstol på grund av krympning i underram och svällning i överram [9]. 
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2.2 Fuktrelaterade rörelser i golv och snickerier  
Varmare golv, torrare inneklimat och större sammanhängande golvytor har medfört ökade 
problem med rörelser i trägolv och skador som springbildning, sprickor, kupning och stavsläpp. 
Det torra inneklimatet medför även problem med rörelser i invändiga snickerier t ex foder och 
sockellister etc. Studier av fuktrelaterade rörelser hos trägolv har i huvudsak haft fokus på 
lamellparkett på golvvärme [11] samt deformationer i själva lamellparketten [12]. 
 
Storlek och utformning av golvet har betydelse för uppkomsten av springor mellan parkettbrä-
derna [13]. Stora sammanhängande golv utan rörelsefogar som förbinder flera rum med olika 
storlek har ofta större problem med springor. Vanligtvis uppstår problemet i övergången mellan 
ett stort och ett litet rum på grund av att rörelseutrymmet mellan golv och väggar i det mindre 
rummet är otillräckligt och inte klarar det större golvets rörelser. En uppdelning av golvytorna 
med rörelsefogar mellan rummen förbättrar golvets funktion och minskar uppkomsten av 
springor mellan lamellbräderna samt risken för resning och svikt i golv både med och utan golv-
värme. Trähustillverkarna följer normalt golvtillverkarens läggningsanvisningar med rörelse-
fogar men undantag finns där golvet läggs med sammanhängande ytor.   
 
Tunga möbler och köksinredningar kan också medföra låsningar som förhindrar flytande golv 
att röra sig vilket kan leda till problem med springor mellan lamellbräderna. Det mest ogynn-
samma fallet är då golvet låses fast längs två motstående sidor parallellt med lamellbräderna. 
Vanligtvis uppstår större springor mellan lamellbräderna på ett eller ett par ställen där fogen är 
som svagast, se figur 4. Golv med limmade fogar samt omlackerade golv visar oftare detta 
beteende. I golv med mekaniska fogar (klickfogar) kan varje fog normalt röra sig ca 0,1 mm 
vilket medför en viss flexibilitet hos golvet som minskar risken för uppkomst av enstaka stora 
springor. 
 

 
 

Figur 4. Springa i trägolv av lamellparkett med limmade fogar [13] 
 
I massiva trägolv uppstår normalt små springor mellan varje stav eller golvtilja under vinter-
perioden. Dessa springor är jämt fördelade eftersom golvet oftast är mekaniskt förankrat eller 
limmat mot undergolvet och att rörelser i golvet endast kan ske inom varje enskild stav eller 
tilja. Problem med stora springor beror oftast på att golvet har haft för hög fuktkvot i samband 
med läggning. Breda golvtiljor medför också större springor som kan uppfattas som problem. I 
massiva trägolv som utsätts för fuktigt klimat kan det uppstå kompressionsskador i trämaterialet 
i samband med att golvet expanderar. Detta medför oftast att springorna blir större när golvet 
åter torkar ut. 
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Den låga relativa luftfuktighet som råder stora delar av året kan också orsaka problem som kup-
ning och stavsläpp. Kupning uppstår när golvet torkar från ovansidan och framträder oftast vid 
släpljus. Kupningens storlek påverkas av sågningsmönstret hos ytskiktet i lamellparketten samt 
hos tiljorna i det massiva golvet. Kupning är normalt ett mindre problem i lamellparkett än i 
massiva trägolv. Stavsläpp i lamellparkett beror oftast på fel i produkten i kombination med 
mycket låg relativ luftfuktighet, se figur 5.  
 

Figur 5. Inomhusklimatets variation i ett trähus under de två första åren efter inflyttning [13]. 
 
 
När det uppstår fel på golvet har vanligtvis rekommendationerna vid läggning inte följts. Detta 
kan i regel relateras till projektering och inläggning som ofta styrs av kundkraven. I några 
enstaka fall har det uppstått fel som kan relateras till produkten. 
 
För att det ska bli mindre problem med lamellparkett i framtiden bör produkterna anpassas till 
ett RF-intervall på 20-60 %. Dessutom bör man utreda möjligheterna till att höja RF i medeltal 
under vinterhalvåret genom behovsanpassad ventilation och fuktåtervinning som samtidigt spar 
energi. 
 
 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07
Datum

Te
m

pe
ra

tu
r °

C
/R

el
at

iv
 lu

ftf
uk

tig
he

t %

RF vardagsrum 
Temp vardagsrum 



15 
 

3. Experimentella studier 
 
De experimentella studierna omfattar mätningar i nyproducerade hus som är bebodda och i 
laboratorium. Nedan redovisas utförandet av mätningar golv och träbjälklag med golvvärme 
som genomförts i två villafastigheter, mätningar i trägolv i lägenhet, mätningar i golv med 
golvvärme på laboratorium och mekanisk provning av träförband utsatta för kraftig 
uppfuktning. 
 

3.1 Mätningar i nyproducerade hus avseende klimat och 
fuktrelaterade rörelser 

3.1.1 Villafastighet i Bro 
Huset i Bro är ett tvåvånings trähus som är producerat av Willa Nordic i Stockaryd, se figur 6. 
Huset är byggt med en platta på mark med ingjuten vattenburen golvvärme. Mellanbjälklaget är 
ett konventionellt uppbyggt träbjälklag med en stomme av Kertobalkar 45x220 mm c 600 mm, 
se figur 7. Bjälklagets ovansida utgörs av 22 mm spånskiva som spiklimmats mot bjälkarna på 
byggarbetsplatsen. Uppvärmningen av huset sker dels med golvvärme i bottenplanet som är an-
sluten till en frånluftsvärmepump med elpanna och dels med elradiatorer på övervåningen. 
Tilluft tas in genom spaltventiler i överkant av fönsterkarmen. Uppförandet av huset påbörjades 
den 25 april 2008. Huset undervåning färdigställdes under september 2008. Övervåningen 
färdigställdes under september 2009 och inflyttning skedde 2009-10-30.  Under vintern 2008/ 
2009 var golvvärmen på undervåningen inkopplad och huset uppvärmt till ca 20 °C.  
 

 
Figur 6. Huset i Bro under uppförande våren 2008. 

 
I huset har mätningar avseende inomhusklimat och fuktrelaterade rörelser i mellanbjälklaget 
genomförts. Vid mätningarna registrerades Kertobalkarnas krympning/svällning i höjdled, 
bjälklagets totala nedböjning samt temperatur och relativluftfuktighet i rumsluft och inne i 
bjälklaget, se figur83 . Lägesgivare för mätning av balkarnas krympning/svällning monterades 
på tre balkar i bjälklaget ovanför vardagsrummet. Bjälklagets nedböjning/krökning mättes i 
mitten av den mellersta balken på en längd av 4 m med hjälp av en lägesgivare och en rätskiva, 
se figur 9. Balkens totala spännvidd mellan upplag är 4180 mm. Klimatet i bjälklaget registre-
rades i över- och underkant av balkarna samt på halva tvärsnittshöjden av den mellersta balken 
intill rätskivan med klimatgivare av typen Vaisala Humitter. Under stomresningen registrerades 
klimatet med hjälp av en klimatlogger typ Tiny Tag som monterades mot en av Kertobalkarna i 
mellanbjälklaget.  
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15 mm lamellparkett 
3 mm stegljudsisolering (extruderad polyetylen) 
0,2 mm plastfolie  
22 mm spånskiva  
Kertobalkar 45 mm x 220 mm c 600 mm 
Glespanel 28 mm x70 mm c 400 mm 
13 mm gipsskiva 

Figur 7. Uppbyggnad hos mellanbjälklag. Bro.   
 

G1

G2

G3

G4

 

 
G1-G3: Temperatur och RF vid balk 
G4: Krympning/svällning hos balk 

Figur 8. Placering av givare för mätning av temperatur och relativ luftfuktighet. Bro. 
 
 

 
Figur 9. Rätskiva och lägesgivare för bestämning av balkens nedböjning/krökning. 
Kortlingen mellan bjälkarna har tagits bort vid montaget av rätskivan. Bro. 

 
3.1.2 Villafastighet i Västervik 

Huset i Västervik är producerat av Myresjöhus i Myresjö, se figur 10. Huset har två plan med 
vattenburen golvvärme i betongplattan och i mellanbjälklaget som är ett konventionellt lätt trä-
bjälklag med Kertobalkar 45 x 220 mm. Balkarna är kontinuerligt utförda i bjälklagselementen 
med spikplåtsförband. Avståndet mellan balkarna är 600 mm med undantag för våtrumsbjälk-
laget där avståndet mellan balkarna är 300 mm.  Myresjöhus har här valt att använda Kerto i 
stället för konstruktionsvirke på grund av att mellanbjälklaget utrustats med golvvärme. Syftet 
var att minska inverkan av fuktrelaterade rörelser som kan leda till ojämna golv. Ovansidan av 
bjälklaget utgörs av 22 mm spånskiva V313 som är spiklimmad mot balkarna, se figur 11. 
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Ovanpå spånskivan är ett vattenburet golvvärmesystem från EnergiJägarna monterat. Över-
golvet består av 13 mm golvgips, 3 mm stegljusisolering av extruderad polyethylen och 14 mm 
lamellparkett med ytskikt av ek. Lamellparketten är producerad av Kährs.  
 

 
Figur 10. Huset i Västervik sommaren 2009 

 
 

 

14 mm lamellparkett 
Stegljudsisolering, 3 mm extruderad polyetylen 
0,2 mm plastfolie 
13 mm golvgips 
22 mm spånskiva V313 
Kertobalkar 45 mm x 220 mm c 600 mm 
Glespanel 28 mm x70 mm c 400 mm 
13 mm gipsskiva 

Figur 11. Uppbyggnad hos mellanbjälklag med golvvärme. Västervik 
 
 
Uppvärmningen av huset sker med en frånluftsvärmepump med elpanna. Huset levererades 
med en frånluftsvärmepump typ Nibe 360 som i augusti 2010 ersattes med en nyare modell 
Nibe 750 med kapacitetsreglerad kompressor vilket medför en jämnare reglering av värme-
behovet. Bytet innebär att huset eventuellt klarar de nya kraven enligt BFS 2010 med en högsta 
specifik energianvändning av 55 kWh/m² golvarea och år. 
  
Mätningarna i huset har omfattat temperatur och relativ luftfuktighet, RF i rumsluften på över- 
och undervåning samt temperaturer mellan materialskikten i golvet på mellanbjälklaget. Syftet 
med mätningarna är att studera temperaturfördelningen i golvet i relation till husets energi-
behov vid uppvärmning med golvvärme. Syftet är också att studera svängningarna i temperatur 
och RF i ett välisolerat hus med golvvärme. Temperatur och RF i rumsluften registrerades med 
trådlösa givare placerade på undersidan av två soffor, en i vardagsrummet på undervåningen 
och en i allrummet på övervåningen. Givarnas avstånd till golvet är ca 100 mm. Temperaturer 
på golvvärmesystemet och mellan olika materialskikt registrerades med termoelement på sex 
ställen i golvet på övervåningen utanför klädkammaren, se figur 12. Termoelementens place-
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ring i bjälklaget framgår av figur 13. Huset restes den 2009-05-13 och inflyttning ägde rum 
2009-12-01. Mätningarna i huset startade 2009-11-24.  
 
 

 
Figur 12. Montering av termoelement på golvvärmesystemet. Västervik. 

 
 

1 2 345

6

 

 
1. Trägolvets yta 
2. Golvgips ovansida 
3. Aluminiumplåt över bjälke 
4. Aluminiumplåt mellan bjälke och värmerör 
5. Värmerör 
6. Spånskiva över bjälke 

Figur 13. Placering av termoelement i bjälklaget. Västervik 
 
 
3.1.3 Flerbostadshus i Hägernäs 

Mätningar av klimat har genomförts i golv och rum i ett flerbostadshus [13]. Syftet har varit att 
undersöka vilka klimatförhållanden som en lamellparkett utsätts för i ett nyproducerat fler-
bostadshus eller småhus och hur detta påverkar golvet. Flerbostadshuset är beläget i Hägernäs 
Täby och producerat av JM.  
 
Flerbostadshuset i Hägernäs är byggt med filigranbjälklag av betong och utfackningsväggar av 
trä och stål. Lägenheten i vilken mätningarna har genomförts ligger på plan 3 av totalt 4. Lägen-
heten har fyra rum och kök med ett vardagsrum mot öster, se figur 14. Den uppvärms med 
radiatorer med vattenburen värme. Lägenheten har frånluftsventilation med friskluftsintag 
bakom radiatorerna. 
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Golvet är i samtliga rum utom köket en tre-stavs lamellparkett av ek. I köket ligger motsvarande 
lamellparkett av ask. Golvet har tjockleken 14 mm och parkettbrädorna är sammanfogade med 
en klickfog av typen Ultraloc. Golvet är producerat av Tarkett. Lamellparketten ligger på en 
stegljudsisolering av 3 mm ”foam” och en diffusionsspärr av 0,2 mm åldringsbeständig plast-
folie närmast betongbjälklaget. Samtliga golvytor är uppdelade mellan de olika rummen med 
rörelsefogar täckta med lister av ek, se figur 15. 
 
 

 
 
Figur 14. Plan över lägenheten samt givarnas placering för mätning av temperatur och 
relativ luftfuktighet under lamellparkettgolvet (1) och 2 meter ovanför golvet i hallen 
(2). Hägernäs. 

 
 

 
Figur 15. Tre-stavs lamellparkett med rörelsefog mellan hall och vardagsrum. Hägernäs. 
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Lägenheten har instrumenterats med givare för att mäta temperatur och relativ luftfuktighet i 
rumsluften och under golvet. Under golvet mäts klimatet med givare på båda sidor om den 
diffusionstäta plastfolien, se figur 16. Klimatet i rummet mäts två meter ovanför golvet i hallen. 
Alla data registrerades i en datalogger som fjärravlästes via ett GSM-modem. Mätningarna av 
klimatet startades under byggnadsskedet 2006-12-04. Golvet lades in 2006-12-21 och inflytt-
ning i lägenheten ägde rum 2007-03-14. Besiktningar av golvet har genomförts två gånger per 
år för att studera golvets utseende med avseende på springor, sprickor, kupning samt problem 
med knarr etc.  
 

 
Figur 16. Klimatgivarnas placering ovan och under den diffusionstäta plastfolien. Givare och 
kablar ligger i ett spår som sågats ur betongbjälklaget. Hägernäs. 
 
 

3.2 Laboratorieförsök med trägolv 
I en experimentell studie genomfördes försök med trägolv på golvvärme vid en simulerad fukt-
återvinning hos inomhusluften. Syftet var att undersöka trägolvens respons med avseende på 
fuktrelaterade rörelser vid en högre relativ luftfuktighet i inomhusluften vintertid. Syftet med 
försöken var också att åstadkomma väldefinierade förhållanden där inverkan av olika klimat 
kan studeras under kortare tid. Resultaten skall också utgöra underlag för beräkning av fuktför-
hållanden och rörelser i lamellparkettgolv på golvvärme.  
 
I studien ingår fyra trägolv av 14 mm lamellparkett med ytskikt av ek, två med lack och två 
utan lack, se tabell 1. För varje golv ingår också två olika mekaniska fogar Ultraloc respektive 
T-lock. Fuktkvotsprov togs i samband med läggning av golven, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Provade trägolv av lamellparkett  

Golv Ytskikt Ytbehandling Mekanisk fog Fuktkvot [%] 
Golv 1 Ek UV-lack T-lock 7,8 
Golv 2 Ek UV-lack Ultraloc 7,6 
Golv 3 Ek Olackad T-lock 8,5 
Golv 4 Ek Olackad Ultraloc 8,4 
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Försöken med parkettgolven har genomförts på två träbjälklag med elektrisk golvvärmekabel 
ingjuten i avjämningsmassa. Bjälklagen har tidigare ingått i en studie om träbjälklag för säkra 
våtrum och deras uppbyggnad har utförligt beskrivits i [14]. Lamellparketten lades flytande på 
bjälklagen som har måtten 2,4 m x 4,2 m. Under trägolvet monterades 3 mm stegljudsisolering 
och 0,2 mm plastfolie som fuktspärr på avjämningsmassan.  
 
Bjälklagen har på grund av sin uppbyggnad något olika termisk tröghet. Denna skillnad bedöm-
des dock inte påverka mätningarna eftersom temperaturen i bjälklagen hålls vid konstant nivå 
under försöken. Vid försöken med golven var bjälklagen inneslutna av ett plasttält i vilket kli-
matet reglerades med hjälp av en avfuktare alternativt en luftuppfuktare. 
 

 
Figur 17. Givare för registrering av temperatur och relativ luftfuktighet RF under 
lamellparketten. 

 

 
Figur 18. Lamellparkett under klimatförsök. 

 
Givare monterades på golven för att mäta temperatur, relativ luftfuktighet och krympning/ 
svällning hos lamellparketten. Temperatur och RF registrerades på undersidan av lamell-
parketten samt ca 0,5 m ovanför golvet i mitten av tältet, se figur 17 och 18. Temperaturen 
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registrerades även med termoelement på golvets yta, under golvet samt på avjämningsmassan. 
Lamellparkettens krympning/svällning tvärs golvet registrerades med två lägesgivare placerade 
i golvens tredjedelspunkter, se figur 18. 
 
Under försöken reglerades klimatet i tältet för att efterlikna perioder med vinter respektive 
sommarförhållanden. Varje period pågick under minst sex veckor tills dess att golven antagit 
jämvikt vilket indikerades av att golvets krympning eller svällning hade planat ut. Under 
vinterperioderna användes två olika klimat. I det ena fallet reglerades RF till 20 % vilket skall 
motsvara ett normalt inomhusklimat vintertid. Detta klimat är även den nedre gränsen för vad 
avfuktaren i tältet klarar av. I det andra fallet reglerades RF till 30 % vilket skall motsvara ett 
vinterklimat med återfuktning av inomhusluften. Samtliga vinterperioder förgicks av en som-
marperiod där RF var ca 55 %. Golvvärmen var påslagen under vinterperioderna och reglerades 
så att temperaturen på golvens yta var ca 23 °C.  
 
 
3.3 Rörelser i förband utsatta för kraftig uppfuktning 
Trähus som utsätts för kraftig uppfuktning i byggskedet har en tendens att röra sig mer än hus 
som byggts under torra förhållanden. Dessa rörelser kan påverka konstruktionens egenskaper i 
negativ riktning och orsaka skador på ytskikt och tätskikt. 
 
Inom ramen för projektet har en studie av rörelser hos mekaniska förband utsatta för kraftig 
uppfuktning genomförts [15]. Syftet har varit att undersöka om en kraftig uppfuktning av virket 
har någon inverkan på rörelser i träförbanden, samt om dessa kan ge upphov till försämrad 
styvhet och bärförmåga i konstruktionen.  
 
Undersökningen genomfördes i laboratoriemiljö och omfattar korttidsförsök med mekaniska 
träförband som utsatts för en kraftig uppfuktning, se figur 19 och 20. I undersökningen ingår 
förband med spikplåtar och förband med spikningsplåtar, se tabell 2. Parametrar som under-
sökts är lastkapacitet och förskjutning hos förbanden med avseende på initial fuktkvot och 
förbandstyp.  
 

Figur 19. Provuppställning vid korttidsprovning av mekaniska förband [5]. 
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Figur 20. Förband med spikningsplåtar 80 x 240 mm under uppfuktning [5]. 

 
För varje förbandstyp har tre försöksserier genomförts med tio prov i varje serie, se tabell 3.  
Serie 1 utgör referensprov med förband som korttidsprovas utan initial uppfuktning. I serie 2 
har förbanden tillverkats av virke med en fuktkvot på 18 % och därefter uppfuktats till en fukt-
kvot på 25-30 % d v s fibermättnad. I serie 3 har förbanden tillverkats av ett torrare virke med 
fuktkvoten 12 % och därefter fuktats upp till 25-30 %. Samtliga förband provades efter kondi-
tionering vid ca 12 % fuktkvot. 
 
Tabell 2. Provade förbandstyper 
Förband Plåtstorlek 

[mm] 
Virke (b x h) 

[mm] 
Spikplåt PTN 152 x 152 45 x195 
Spikplåt PTN 76 x 152 45 x120 
Spikningsplåt 80 x 240 45 x120 

 
 
Tabell 3. Fuktkvoter vid förbandsprovning. 

Serie  Fuktkvot [%] 
Tillverkning Uppfuktning Provning 

1 Referensprov 18  - 12  
2 18 % fuktkvot 18 25-30  12  
3 12 % fuktkvot 12  25-30  12  
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4 Experimentella resultat 
 
4.1 Resultat från mätningar i nyproducerade hus 
 
4.1.1 Villafastighet i Bro 
Resultaten från mätningarna i huset i Bro redovisas i figur 21-26. Mätningarna i huset började 
ca 5 dagar efter att huset rests på byggplatsen. Inledningsvis registrerades endast temperatur 
och RF mot en av balkarna med hjälp av en Tiny Tag Logger. Övriga mätningar i bjälklaget 
startade 2008-05-28. Bjälklaget var öppet för installationer från undersidan fram till och med 
oktober 2008. Under sommaren 2008 förekommer flera strömavbrott i huset vilket medfört 
avbrott i mätningarna.  
 
Temperatur och RF 
I figur 21 redovisas temperaturen i bjälklaget. Under den första månaden är huset ouppvärmt 
och byggvärmen sätts på först då klimatskärmen med fönster och dörrar är tät vilket sker i sam-
band med den övriga instrumenteringen av bjälklaget i slutet av maj. Dygnsmedeltemperaturen 
inomhus under denna period varierar mellan ca 5 och 20°C med ett medelvärde på 12,5 °C, se 
figur 22 . Under vintern 2008/2009 var husets undervåning uppvärmd med golvvärmesystemet. 
Vid ett besök i huset i mars 2009 var temperaturen på undervåningen ca 22 °C. Övervåningen 
som inte var färdigställd var stängd och hölls uppvärmd till en lägre temperatur. Detta resulte-
rar i en tydlig temperaturgradient mellan bjälklagets över- och underkant, se figur 21. Efter 
inflyttning 2009-10-30 stabiliseras temperaturen i bjälklaget. I figur 23 redovisas dygnsmedel-
värden för temperatur och RF hos inomhusluften på under- och övervåning under bruksfasen 
från och med 2010-01-07. Av figuren framgår att temperaturen är högre på undervåningen än 
på övervåningen under i stort sett hela 2010. Störst skillnad råder under vinterperioden. Medel-
temperaturen under hela året är 24, 8 °C på undervåningen och 21,7 °C på övervåningen. 
 

 
Figur 21. Temperaturer inne i bjälklaget. Bro. 
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Figur 22. RF och temperatur på undersidan av bjälklaget under byggperioden. Bro. 

 
 

 
 Figur 23. Temperatur och relativ luftfuktighet uppmätt i sovrum på över- och under-
våning. Mätningarna av rumsklimat startade i januari 2010 när huset varit bebott i ca 
två månader. Bro. 

 
 
Den relativa luftfuktigheten i bjälklaget visas i figur 24. Under byggperiodens första del varie-
rar RF kraftigt över dygnet beroende på att klimatskärmen inte är tät samt att öppningar för 
materialtransporter ofta står öppna under längre perioder, se grå kurva i figur 19.  Dygnsmedel-
värdet för RF i inomhusluften varierar under perioden inom intervallet 32 – 84 % med ett 
medelvärde på ca 59 %. Detta motsvarar en fuktkvot hos virket på ungefär 11 % vilket innebär 
att Kertobalkarna i bjälklaget inte krymper eller sväller innan mätningarna. RF sjunker snabbt 
då värmen slås på eller under varma och torra dagar vilket framgår av figur 22. Den årliga 
variationen i RF är lägre under det första året då huset är uppvärmt vilket främst beror på att 
huset inte är bebott. Dygnsmedelvärdet för RF i underkant av balkarna har under denna period 
varierat mellan 15-56 %. Efter inflyttning ökar RF i inomhusluften och den årstidsvisa sväng-
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ningen stämmer väl överens med tidigare mätresultat från bebodda hus i stockholmsområdet [1, 
13].  Av figur 24 framgår att skillnaden i RF mellan balkarnas över och underkant minskar när 
temperaturen på övervåningen ökar. Figur 23 visar att RF i inomhusluften på undervåningen är 
lägre än 30 % under 265 dygn och lägre än 20 % i 158 dygn under perioden 2010-01-07 – 
2011-01-07. På övervåningen är RF lägre än 30 % under 217 dygn och lägre än 20 % i 71 
dygn. Figur 23 visar även att RF är högre på övervåningen under i stort sett hela året efter 
inflyttning.  
 

 
Figur 24. Relativ luftfuktighet inne i bjälklaget och i rumsluften på undervåningen (ljusblå 
kurva). Grå kurva anger RF under byggperioden uppmätt med en Tiny Tag logger. Bro. 
 
 
Krympning/svällning 

Förändringen i balkarnas höjder i mellan bjälklaget visas i figur 25. Uppmätt krympning och 
svällning gäller för den startfuktkvot som var aktuell vid instrumenteringen. Eftersom fukt-
kvoten inte är uppmätt antas fuktkvoten vid mätningarnas start motsvara leveransfuktkvoten 
hos Kertobalkarna som är ca 11 %. Antagandet baseras på att medelklimatet under byggperio-
den fram tills dess att mätningarna startar motsvarar en jämviktsfuktkvot på ca 11 % samt att 
bjälkarna inte utsatts regn. Dessutom medför limfogarna i balken att uppfuktningen sker lång-
sammare än i homogent trä.  
 
I september när värmen sätts på har balkarna krympt drygt 1 mm på höjden. Balkarna sväller 
därefter kortvarigt till sin ursprungsdimension vilket beror på målningsarbeten på under-
våningen i kombination med två strömavbrott som höjer RF. Under vintern 2008/2009 har 
balkarna krympt ca 2 mm på höjden. Någon förändring av balkhöjden sker inte under som-
maren 2009 eftersom RF ligger på en relativt låg nivå eftersom huset är obebott. Efter in-
flyttning krymper balken ytterligare under den andra vintern. I bjälklag utan golvvärme sker 
vanligtvis den största krympningen under det andra året efter uppförande på grund av att 
uttorkningen av byggfukt pågår under det första året [1]. I detta fall uppmätts den största 
krympningen 3,9 mm under den tredje vinterperioden vilket beror på att huset varit obebott och 
inte fullt uppvärmt. Den årstidsberoende förändringen av balkhöjden är ca 1,8 mm under mät-
perioden. Av figuren framgår tydligt att spridningen i krympning och svällning hos de tre 
Kertobalkarna är liten vilket beror på att de har likvärdiga krympningsegenskaper. Största 
skillnaden i krympning mellan balkarna är ca 0,4 mm. Hos balkar av konstruktionsvirke är det 
vanligtvis betydligt större spridning i krympningen beroende på hur balkarna har sågats ur 
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stocken. Tidigare studier av bjälklag med balkar av konstruktionsvirke visar att skillnaden i 
krympning/svällning kan vara upp till 5 mm mellan olika balkar [1]. 

 
Figur 25. Krympning och svällning av golvbjälkarnas tvärsnittshöjder. Bro. 

 
 
Nedböjning 
Nedböjningen i mitten av en Kertobalk i mellanbjälklaget ovanför vardagsrummet visas i figur 
26. Balken har dimensionen 45 mm x 220 mm och spännvidden 4180 mm. Figuren visar att 
nedböjningen hos Kertobjälken är som störst 3,5 mm och inträffar under vintern 2011.  Av 
figuren framgår tydligt att nedböjningen hos bjälken följer den variation i RF som är uppmätt 
inuti bjälklaget. Nedböjningens variation över året är ca 0,9 mm. 
 
Nedböjningen har korrigerats för den vertikala deformation som uppstår på grund av tvär-
snittets krympning/svällning i höjdled. Eftersom rätskivan mäter krökningen på halva tvär-
snittshöjden d v s i neutrala lagret har nedböjningen korrigerats för halva krympningen. 

 
Figur 26. Nedböjning i mitten av bjälklaget. Bro. 
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4.1.2 Villafastighet i Västervik 
Mätningarna i huset i började under slutdelen av byggfasen i samband med läggning av parkett-
golv och färdigställande av övriga ytskikt. Golvvärmen sattes på 2009-12-16. I figur 27 visas 
dygnsmedelvärden för temperarturer och relativ luftfuktighet RF på under- och övervåning för 
hela mätperioden. Temperaturen har från det att golvärmen slagits på varit något högre på över-
våningen än undervåningen. På undervåningen har medeltemperaturen under uppvärmnings-
perioden varit ca 21,3 °C och på övervåningen 22,9 ca °C. Den högsta temperaturen 29,8 °C 
uppmäts på övervåningen i juli 2010. 
 
Den årstidsvisa svängningen i relativ luftfuktighet i huset är normal för hus i denna del av 
landet, se figur 27. Svängningen i RF motsvarar en jämviktsfuktkvot hos bjälkarna inom inter-
vallet 4-12 %. Under den första vintern är RF något lägre på undervåningen men denna skillnad 
föreligger inte under den andra vintern. Detta beror troligtvis på målningsarbeten och arbeten 
med våtrum på övervåningen. Även bytet till en ny värmepump under augusti 2011 kan ha in-
verkat inomhusklimatet. Av figuren framgår att det endast förekommer några kortare perioder 
med RF lägre än 20 %. Under 2010 är RF på undervåningen lägre än 20 % i 31 dygn och lägre 
än 30 % i 165 dygn. På övervåningen är RF lägre än 20 % i 14 dygn och lägre än 30 % i 150 
dygn. 
 
 

 
Figur 27. Dygnsmedelvärden för temperatur och relativ luftfuktighet 100 mm över golvet på 
under- och övervåning. Västervik. 
 

I figur 28 visar hur temperaturens dygnsmedelvärde varierar mellan olika material i golvet på 
övervåningen.  Av figuren framgår att temperaturen på golvvärmeslingorna varierar mellan 23-
36 °C under den första vintern efter inflyttning.  Efter byte av frånluftsvärmepump blir varia-
tionen mindre under den andra vintern 2010/2011. Medeltemperaturen i slingorna ligger sam-
tidigt på en högre nivå vilket framgår av en högre temperatur i rumsluften på övervåningen. 
Medeltemperaturen under parkettgolvet (Temp (2)) är för perioden december 2010 – mars 2011 
ca 26,8 °C. Under denna period har golvspånskivan (Temp 6) och golvvärmekasseten (Temp 3) 
samma medeltemperatur på 28,2°C. 
 
Av mätningarna framgår att medeltemperaturen under golvet är något lägre än vid tidigare mät-
ningar [13] vilket beror på att huset har ett litet värmebehov. Ett besök i huset visar att golven 
har klarat sig bra under den torra vinterperioden utan några skador under två kalla vintrar i rad.  
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Figur 28. Medeltemperaturens variation i golv och på golvvärmesystem. Västervik. 

 
 
4.1.3 Flerbostadshus i Hägernäs 
Temperatur och relativ luftfuktighet  

Mätningarna av temperatur och relativ luftfuktighet omfattar slutdelen av byggfasen samt bru-
karfasen efter inflyttningen den 14 mars 2007. Figur 29 visar att temperaturen varierar något 
under byggfasen men stabiliseras efter inflyttningen. Medeltemperaturen efter inflyttning har 
varit 24,7°C. Den högsta temperaturen under denna period har varit 28,6°C och den lägsta 
22,4°C.  
 
Den relativa luftfuktigheten RF i lägenheten varierar på ett sätt som kan förväntas normalt för 
lägenheter i Stockholmstrakten. Av figuren framgår att den relativa luftfuktigheten sjunker 
kraftigt i slutet av byggperioden då avfuktningen av byggnaden påbörjas. Då lamellparketten 
läggs in har RF sjunkit till ca 30 % och sjunker därefter till som lägst ca 15 % fram till inflytt-
ning. Under samma period ökar RF kortvarigt till drygt 50 % i samband med att lägenheten 
målas. Efter inflyttning är RF i stort sett lägre än 30 % från och med november till och med 
april. Några kortare perioder med RF lägre än 20 % förkommer också under vintermånaderna. 
 
I figur 30 visas temperatur och relativ luftfuktighet under lamellparketten i vardagsrummet. Det 
framgår att temperaturen under golvet följer variationerna i rumstemperaturen relativt väl men 
är i medeltal ca 1°C lägre än rumstemperaturen. Detta gäller på båda sidor om plastfolien.  
 
Den relativa luftfuktigheten mellan lamellparketten och plastfolien följer variationen i rums-
luftens RF men har betydligt mindre svängningar över dygnet. Det finns också en viss efter-
släpning i RF under parkettgolvet. RF har sedan mätningarna började varit högst 49 % och lägst 
ca 26,5 %. Under perioden vinter-vår har RF legat på en jämn nivå i närheten av 30 %. Under 
hela mätperioden har dygnsmedelvärdet av RF varit lägre än 30 % under 140 dygn, 77 dygn 
vintern 2007 respektive 63 dygn vintern 2008. Ökningen i RF då golvet läggs in beror på att 
klimatet mellan golv och plastfolie strävar efter att anpassa sig till ett klimat som motsvarar 
lamellparkettens jämviktsfuktkvot. Golvets fuktkvot vid läggning antas vara 7 % vilket mot-
svarar en relativ luftfuktighet av ca 37 % vid 20°C. Den relativa luftfuktigheten under plast-
folien stiger inledningsvis på motsvarande vis till en nivå som motsvarar betongens relativa 
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luftfuktighet. Vid inflyttning är RF under plastfolien ca 86 % och minskar därefter långsamt till 
ca 85 % i slutet av mätperioden.  
 
 
Besiktning av golv 

Vid den första besiktningen 2007-04-11, ca en månad efter inflyttning, var golvet i stort helt 
utan defekter. Det fanns dock på flera ställen små nivåskillnader mellan parkettbräderna på 
någon tiondels millimeter. Dessa var knappt synliga men kunde kännas då golvet beträddes utan 
skor. Vid den andra besiktningen 2007-10-08 kunde några små springor ca 0,2 mm iakttas 
mellan parkettbrädor på några ställen. Springorna var tydligast mellan den första och andra par-
kettbrädan intill några öppningar mellan rummen där parkett golvet var parallellt med öpp-
ningen. Dessa springor stör dock inte intrycket av golvet. I övrigt var golvet i stort utan defek-
ter. Vid den tredje och sista besiktningen 2008-05-27 kunde inga större förändringar i antalet 
springor och springbredd iakttas. Befintliga springor framträder dock mer än tidigare eftersom 
de har mörknat något på grund av fukt och föroreningar, främst hos det ljusa parkettgolvet av 
ask i köket samt vid de öppningar som ofta passeras. Några nya defekter som påverkar golvets 
utseende kunde inte urskiljas. De små defekter som kunnat iakttas ligger inom de gränsvärden 
som finns angivna i HusAma.  
 

Figur 29. Registrerat klimat i lägenheten ca 2 meter ovan golv i hallen nära kök och vardagsrum. 
Hägernäs. 
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Figur 30. Registrerat klimat under lamellparketten i vardagsrummet. Givarna är placerade 
ovan och under den diffusionstäta plastfilmen som ligger direkt mot betongbjälklaget. 
Hägernäs. 

 

 
4.2 Resultat av laboratoriemätningar 
Laboratorieförsök med trägolv 
Försöken har fokuserat på att studera hur ett fuktigare inomhusklimat vintertid påverkar trä-
golvens respons med avseende på fuktrelaterade rörelser. Resultaten från mätningarna på 
golven redovisas i figur 31-34. 
   
 I figur 31 visas temperaturer och RF uppmätt i och ovanför golv 1 och golv 2 med ett ytskikt 
av lackad ek. Vid läggning av golven var fuktkvoten hos golv 1 ca 7,2 % och hos golv 2 ca 7,0 
%. Detta resulterar i en skillnad i RF på undersidan av golven då mätningarna börjar, se figur 
40.  Klimatet i tältet ovanför golven följer inledningsvis klimatet i det övriga laboratoriet som 
vid denna tidpunkt inte var konditionerat. RF under lamellparketten minskar under perioden till 
drygt 30 %.  Under perioden krymper golv 1 1,7 mm och golv 2 ca 0,8 mm, se figur 32. Från 
mitten av januari 2010 och sex veckor framåt konditioneras golven vid 55 % RF vilket skall 
motsvara klimatet under en sommarperiod. I slutet av denna period sätts golvvärmen på vilket 
leder till att RF på golvens undersida genast minskar med ca 3-4 %. Samtidigt ökar svällningen 
hos golven då värmen slås på, se figur 32. Orsaken till detta är dock oklar. Vid slutet av som-
marperioden har golven svällt ca 1-1,5 mm över den ursprungliga bredden vid läggning. 
Under den efterföljande vinterperioden regleras RF till ca 30 % vilket skall simulera en åter-
fuktning av inomhusluften. Golvvärmen regleras så att temperaturen på ytan av golven är ca 
22°C vilket motsvarar värmebehovet i ett lågenergihus. Tiden till dess att RF är 30 % på under-
sidan av golven är i stor sett densamma hos båda golven, se figur 31. Av figuren framgår att RF 
under golven är ca 5 % lägre än i luften ovanför golven vid slutet av vinterperioden. Efter ytter-
ligare en sommarperiod genomförs en period med golvvärme vid ett torrare vinterklimat utan 
återfuktning av inomhusluften. RF regleras under perioden till 20 % vilket motsvarar avfukta-
rens nedre gräns. Denna nivå är dock svår hålla under hela försöket främst beroende på att RF 
är hög i laboratoriet under augusti.   
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På grund av ett vattenläckage från avfuktaren intill givare L2 ökar golvets bredd inledningsvis 
vid denna givare. Golv 2 med Ultraloc låssystem har under hela försöket mindre krympnings- 
och svällningsrörelser än golv 1 med T-loc låssystem.  

 
Resultaten av mätningarna på de lackade golven visar att krympningen från läggningstillfället 
reduceras med ca 50 % om RF i inomhusluften höjs från 20 % till 30 %, se tabell 4. I tabellen 
ges även reduktionen för beräknad krympning hos golvet motsvarande jämvikt vid 20 % 
respektive 30 % RF, se bilaga. 
 
 
Tabell 4. Reduktion i krympning vid en höjning av RF från 20 % till 30 %. 

Golv Krympning 
vid 30 % RF 

[mm/m] 

Krympning 
vid 20 % RF 

[mm/m] 

Reduktion 
vid uppmätt 
krympning 

Reduktion 
vid beräknad 
krympning 

Golv 1 0,671) 0,961) 44 % 100 % 

Golv 2 0,37 0,63 67 % 100 % 
1) Mätvärde för givare L1  
 
 

 
Figur 31. Temperatur och RF i och ovanför golv 1 och golv 2 med ytskikt av lackad ek. 
Laboratoriemätning 
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Figur 32 Krympning/svällning tvärs lamellträparketten i golv 1 och golv 2 med ytskikt av 
lackad ek. Grå kurva anger klimatet vid provning. Laboratoriemätning. 
 

Figur 33. Temperatur och RF i och ovanför golv 3 och golv 4 med ytskikt av olackad ek. 
Laboratoriemätning. 
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Figur 33 visar temperatur och RF för golv 3 och golv 4 med olackad yta men med i övrigt 
samma utförande som golv 1 och golv 2. Mätningarna omfattar en period då golvet konditio-
neras vid ca 55 % RF och en efterföljande vinterperiod där RF regleras till 20 %. Golvvärmen 
reglerades så att temperaturen på ytan av golven var ca 22 °C. Den kalla och tidiga inledningen 
på vintern 2010/2011 medförde dock att temperaturen i labblokalen sjönk betydligt vilket på-
verkade försöken som därmed krävde flera små justeringar av golvvärmens temperatur. Tempe-
raturen är högre på undersidan av golv 4 jämfört med golv 3. Detta beror främst på att bjälk-
laget som golvet är monterat på är fullisolerat med glasull. Hos golv 3 ligger avjämningsmassa 
och golvvärme direkt ovanpå en utfyllnad med lättballastbetong vilket leder bort värme och 
därmed leder till ett ökat värmebehov. Detta framgår tydligt under december, se figur 33. Den 
högre temperaturen hos golv 4 medför att RF i golvet är lägre än i golv 3. När vinterperioden 
inleds är skillnaden i RF mellan golven ca 5 %. Denna skillnad kvarstår under vinterperioden 
vilket också innebär att golv 4 torkar ut snabbare, se figur 33. Skillnaden i RF medför också att 
krympningen blir större hos golv 4, se figur 34. Den totala rörelsen är dock ungefär densamma 
för båda golven. Resultaten tyder även på att det är liten skillnad i den totala rörelsen beroende 
på om golvet är lackat eller olackat. Det framgår dock tydligt att ett olackat golv krymper alter-
nativt sväller snabbare än ett lackat golv vilket också kunde förväntas. Låssystemets inverkan 
på det olackade golvets rörelser går däremot inte att utläsa av resultatet. 
 
Resultaten visar också att krymp- och svällningsrörelserna hos både de lackade och olackade 
golven tydligt följer variationen i RF även om variationen är liten. 
 
 

Figur 34. Krympning/svällning tvärs lamellträparketten i golv 3 och golv 4 med ytskikt av ek 
utan lack. Grå kurva anger klimatet vid provning. Laboratoriemätning. 
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4.3 Rörelser i förband utsatta för kraftig uppfuktning 
I följande avsnitt ges en sammanfattande beskrivning av resultaten från studien av rörelser i 
mekaniska träförband som utsatta för en kraftig initial uppfuktning. En utförlig beskrivning av 
studien med samtliga provningsresultat redovisas i [15] 
 
En sammanställning av spikplåtarnas förankringshållfasthet och förskjutningsmodul redovisas i 
tabell 5 och 6. I tabellen utgör serie 1 referensprov som provats utan uppfuktning vid en fukt-
kvot av 18 %. Serie 2 har utsatts för uppfuktning och korttidsprovats vid 18 % fuktkvot. I serie 
3 har förbanden tillverkats av virke med 12 % fuktkvot och därefter uppfuktats. Provning har 
genomförts efter nedtorkning till 12 %. Notera att förskjutningsmodulerna anges per breddenhet 
plåt. 
 
 
Tabell 5. Beräknad förankringshållfasthet för stora och små spikplåtar. 

 Förankringshållfasthet fa [N/mm2] 

Serie  Stor plåt Liten plåt 

1 Referensprov 3,64 3,88 

2 18 % fuktkvot 3,59 3,90 

3 12 % fuktkvot 3,39 4,07 

 
 
Förankringshållfastheten hos förbanden blir högst i referensproven av de stora plåtarna och 
högst för proven med 12 % fuktkvot och de små plåtarna. Skillnaden i förankringshållfasthet 
kan eventuellt hänga samman med att hos de små plåtarna inte förekom problem med ”spring-
back” vilket var fallet hos de större plåtarna. Springback innebär att spikplåtarna fjädrar tillbaka 
vid inpressning så att plåten inte har kontakt med virkets yta.  Även inverkan av randeffekter på 
grund av att större plåtar medför grövre virke påverkar resultatet. Det grövre virket medför 
större total krympning och svällning vilket påverkar förankringshållfastheten hos de spikar som 
sitter närmast plåtkanten. 
 
 
Tabell 6. Förskjutningsmodulen/plåtbredden för stora och små spikplåtar. 

 Förskjutningsmodul ks/plåtbredd [N/mm2] 

Serie  Stor plåt Liten plåt 

1 Referensprov 422 531 

2 18 % fuktkvot 390 492 

3 12 % fuktkvot 370 455 

 
 
Hos spikplåtarna blir förskjutningsmodulen högst för referensproven och lägst för proven med 
12 % fuktkvot. Den försämrade styvheten vid kraftig uppfuktning beror sannolikt på glapp 
mellan förbindare och virke på grund av att virket sväller och det uppstår en plastisk deforma-
tion intill förbindaren. Vid efterföljande uttorkning uppstår ett glapp mellan virke och förbinda-
re som försämrar förbandets styvhet. Denna försämrade styvhet gör att förskjutningen blir större 
hos de uppfuktade förbanden och gör att rörelser kan uppstå i konstruktionen vilket även kan 
förändra lastfördelningen. Detta medför att sprickor och sättningar kan uppstå i konstruktionen. 
Den högre förskjutningsmodulen hos de små plåtarna kan bero på randeffekter hos förbandet. 
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För spikningsplåtarna uppvisar proven med 12 % fuktkvot något högre förskjutningsmodul än 
referensproverna och proven med18 % fuktkvot. Detta beror sannolikt på att spikarna var 
genomgående och till viss del förankrade i den torra inre delen av virket. Spikarna var styva och 
inga flytleder förekom vilket medförde att brottmoden blev fall 2, se figur 35. Brottmoden inne-
bär att virket deformeras innan flytgränsen uppnås hos spiken. Spikningsplåtarna uppnådde i ett 
flertal fall 15 mm förskjutning innan maximallasten hade uppnåtts vilket gör det svårt att jäm-
föra maximallasten mot förskjutning. Förbanden med spikningsplåtarna är betydligt mer efter-
givliga än spikplåtsförbanden och ej heller lika starka. 
 
 

  

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 

Figur 35. Spikarnas brottmoder i förband med spikningsplåtar. 
 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att spikplåtsförbanden som utsätts för kraftig uppfuktning 
får en tendens till lägre förskjutningsmodul och större förskjutningar än de förband som inte ut-
satts för uppfuktning. För förbanden med spikningsplåtar är resultatet mer tvetydigt. 
 
 
 

5 Beräkningar och simuleringar  
 
5.1 Simulering av inomhusklimat med fuktåtervinning 
Inom ramen för projektet har simuleringar av inomhusklimat med återfuktning genomförts 
[16]. Syftet har varit att undersöka förutsättningarna för återfuktning av inomhusluften under 
vinterhalvåret för att förbättra funktionen hos träprodukter t ex golv och invändiga snickerier. 
Simuleringarna har legat till grund för beräkningar av fuktförhållanden i bjälklag och golv av 
lamellparkett [17, 18]. 
 
Simuleringarna avser fuktåtervinning med roterande värmeväxlare och olika grad av ventila-
tion. Variationen i luftens fuktinnehåll över dygnet har simulerats för fyra fall:  
 
1. Ingen fuktåtervinning och konstant flöde 
2. Fuktåtervinning och konstant flöde 
3. Ingen fuktåtervinning och behovsstyrd ventilation 
4. Fuktåtervinning och behovsstyrd ventilation 
 
För fall 1 och 4 har simulering av inomhusklimatet över ett helt år genomförts. I simuleringen 
har en fuktåtervinning på 40 % respektive 70 % vid maximalt varvtal hos rotorn valts. Fukt-
återvinningen styrs med avseende på temperaturen i utomhusluften vilket medför att den endast 
ger ett fukttillskott under vinterhalvåret. 
 
Simuleringarna har genomförts för ett modellhus med följande förutsättningar [16]: 
 
• Cirka 6 liter vatten per dygn i fuktavgivning från människor, växter, duschning och tvätt. 
• Golvarea 150 m2. Omslutande yta 350 m2. 
• Huset består av 3 sovrum, 1 vardagsrum, 1 kök, 1 hall, 1 badrum, 1 toalett och 1 grovkök. 
• Normflöde 52,5 l/s. 
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• Infiltration 8 l/s. 
• Reducerat flöde 16 l/s (9 h/dygn kl 8-17 vid behovsstyrning). 
• Spisfläkt 90 l/s 1 h/dygn (kl 17-18) 
 
 
5.2 Beräkning fuktförhållanden i byggnadsdelar och träbaserade 

material 
I [17, 18] redovisas en serie beräkningar av fukttillståndet i golvbjälklag för ett antal olika 
antaganden om bl a fuktåterföring och ventilation i omgivande rum. Beräkningarna har genom-
förts inom ramen för projektet ”Framtiden trähus”. Beräkningarna är baserade inomhusklimat 
med simulerad fuktåtervinning enligt [16].  
 
Syftet med studien var att beräkna relativ luftfuktighet och temperatur i ovan och underkant av 
lamellparketten och Kertobalken. Resultatet av beräkningarna utgör underlag för FE-beräk-
ningar av fuktrelaterade rörelser hos golv och bärande stomme.  
 
Beräkningarna har utförts i WUFI, som är ett PC-program för dynamiska beräkningar av kopp-
lad fukt och värmetransport i konstruktioner och byggnadsdelar [19].  Beräkningarna har 
genomförts för sju fall med olika randvillkor enligt nedan [17]: 
 
Fall 1 − Vardagsrum med 70 procent fuktåtervinning och reducerat ventilationsflöde. 
Fall 2 –  Vardagsrum utan fuktåtervinning och konstant ventilationsflöde. 
Fall 3 –  Sovrum med 70 procent fuktåtervinning och reducerat ventilationsflöde.  
Fall 4 –  Sovrum utan fuktåtervinning och konstant ventilationsflöde. 
Fall 5 –  Förändringar i lamellbräda enligt mätningar från studien Fuktmätning i betonggolv 

med golvvärme, Etapp III: Limmade trägolv [20]. I övrigt förutsättningar enligt fall 1. 
Fall 6 –  Detaljerad modell av lamellparketten. Övriga förutsättningar enligt fall 1. 
Fall 7 –  Ångspärren under parkettbrädan har tagits bort. Övriga förutsättningar enligt fall 1. 
Fall 1−4  avser samma konstruktion, se figur 37, men med varierande randvillkor i form av 

olika klimat enligt [16]. I fall 5-7 har konstruktionen förändrats men i övrigt gäller 
samma förutsättningar som i Fall 1.  

 
Vid beräkningarna har en förenklad endimensionell modell för bjälklaget använts, se figur 36. 
De förändringar som har gjorts för att anpassa modellen till beräkningsprogrammet är: 
 
− Regeln i bjälklaget har försummats.  
− Luftfyllda utrymmet mellan underkant golvspånskiva och överkant 45 mm stegljudsisole-

ring har gjorts mindre.  
− Glespanelen med tillhörande luftutrymme för att hålla gipsen i undertaket har försummats.  
− Spalten för golvvärmerör i EPS isoleringen har tagits bort och ersatts av ett massivt lager 

av EPS isolering. Energitillskottet från värmerören leds i stället direkt in i aluminium-
plattan som är ansluten till golvvärmerören och ligger ovanpå EPS isoleringen. 

− Aluminiumplattan har vanligtvis öppningar mellan plåtarna. Dessa har helt och hållet tagits 
bort och plattan har gjorts helt tät. 
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Figur 36. Förenklad beräkningsmodell för bjälklag och lamellparkettgolv [17, 18] Pilarna 
anger studerade punkter för golv respektive bjälke. 

 
 

5.3 Beräkning av fuktrelaterade deformationer i bjälklag och golv 
Baserat på fuktberäkningarna i [17 ,18] har finita elementberäkningar av deformationer i bjälk-
lag och golv genomförts [21]. 
 
Syftet är att FE-beräkningarna ska ge en uppskattning av de deformationer som kan tänkas upp-
stå i golvkonstruktionen. Två olika analyser redovisas dels deformationer i golvkonstruktionens 
bärande delar dels deformationer i det parkettgolv som ingår i golvkonstruktionen. 
 
 
5.3.1 Bjälklagets uppbyggnad 
Det golvbjälklag som använts som exempel här har uppbyggnad enligt figur 37. De bärande och 
primärt lastfördelande delarna består av 45 x 220 mm Kertobalk (c 600 mm) och 22 mm golv-
spånskiva.  
 

Figur 37. Golvbjälklaget.
 

5.3.1.1 Beräkningsförutsättningar 

De fuktberäkningar som gjorts i [17, 18] är baserade på en rad förenklingar vad gäller vilka 
material som medtagits, materialparametrar och fuktfördelning. Detta har i sin tur givetvis starkt 
påverkat möjligheten till mer avancerade beräkningar av deformationerna som kan förväntas 
uppträda. 
 

x 

y 

z 
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I [17, 18] har ett antal olika klimat simulerats. I föreliggande beräkningar studeras två olika fall, 
Fall 1 och Fall 2 enligt [17, 18]. Fall 1 avser ett klimat beräknat med antagande om 70 procent 
fuktåtervinning och reducerat ventilationsflöde medan Fall 2 är för fallet utan fuktåtervinning 
och med konstant ventilationsflöde. Både Fall 1 och Fall 2 avser vardagsrum. 
 
Den mest begränsande förenklingen som gjorts i fuktberäkningarna är att endimensionella be-
räkningar genomförts. För parkettgolvet är detta sannolikt inte av så stor betydelse, då fuktflödet 
genom detta sannolikt är i princip endimensionellt. I närheten av golvbjälkarna är den verkliga 
fukttransporten däremot sannolikt mycket långt ifrån endimensionell. För att trots allt kunna 
genomföra fuktberäkningen under antagande om en endimensionell transport, har golvbjälken 
inte tagits med i [17, 18].  
 
Resultaten i [17, 18] redovisas i form av relativ fuktighet som funktion av tid för olika punkter i 
konstruktionens höjdriktning. Exempel på dessa resultat visas i figur 45- 50. I figurerna ges 
också glidande medelvärde (7 dygns). 
 
I deformationsberäkningarna har följande antaganden gjorts: 
 
1. Bjälklaget består av en Kertobalk och spånskiva 
2. Fullständig samverkan mellan balk och skiva har antagits 
3. Fuktprofilen över bjälklaget antas variera linjärt i bjälklagets höjdriktning 
4. De i [17] angivna värdena för RF har omräknats till fuktkvot med hjälp av analytiskt ut-

tryck för sorptionskurva enligt Wood Handbook [22] 
5. Samtliga beräkningar är linjära 
 
 
5.3.1.2 Indata till deformationsberäkningar 

De materialdata som använts vid beräkningarna anges i tabell 7 nedan. Värdena är hämtade från 
litteraturen, men är inte anpassade för den aktuella situationen. Snarare har typiska värden för 
den kategori material som avses använts. Till exempel uppvisar litteraturvärden för spånskivans 
tjocklekssvällning stora variationer beroende på tillverkare och skivkvalitet.  
 
 
Tabell 7. Materialdata som använts vid FE-beräkningarna. Expansionskoefficienterna avser 
töjning/fuktkvots-%. 
 

Material E-modul 
(MPa) 

Skjuvmodul 
(MPa) 

Expansionskoefficient 

LVL  
 
 

Ex= 500 
Ey= 500 
Ez= 12000 

Gxy=50 
Gxz=700 
Gyz=700 

αx=0.0015 
αy=0.003 
αz=0.0001 

Spånskiva E= 3000 G=1150 α  =0.0003 (i skivans plan) 
α  =0.003 (tjockleksriktning) 

 
Som last används, som nämnts ovan, fuktkvotsskillnaden mellan ovan- och underkant 
bjälklaget. Denna har i sin tur beräknats utifrån den skillnad i RF som rapporterats i [17] och 
med hjälp av följande uttryck [22]: 
 

 (1) 
 
där h är RF (% /100) och M är fuktkvoten (i %). Konstanterna i (1) ges av 
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  (2) 

 
där T är temperaturen i °C. 
 
Uttrycket i (1) visas i figur 38 nedan. 
 
 

 
Figur 38. Sorptionskurva för 20°C enligt [8]. 

 
 
5.3.1.3 Finit elementmodell  

Modellen som beräknats består av det T-formade tvärsnitt som utgör de bärande delarna av 
bjälklaget, en 600 mm bred del av bjälklaget har därmed beaktats. Längs kanterna på den 600 
mm breda spånskivan förutsätt symmetri råda. För att beräkningsmodellens storlek skall vara 
någorlunda hanterbar har en 1 m lång del av golvbjälken analyserats. Dock behöver endast 
halva denna längd tas med i FE-modellen på grund av symmetri. I modellen skulle man även ha 
kunnat ta hänsyn till ytterligare ett symmetrisnitt, x-symmetri med avseende på balkens mitt. 
Detta har dock inte gjorts för att underlätta förståelsen för modellens geometri. 
 
Den modell som analyserats visas i figur 39 nedan. Totalt har ca 31500 element använts. Samt-
liga element är andra ordningens 20-nodselement, totalt 450 000 frihetsgrader. 
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Figur 39. FE-modell för beräkning av deformationer [21]. 

 
 
5.3.1.4 Lastfall 

Två lastfall studerades inledningsvis – motsvarande Fall 1 och Fall 2 i [17]. Dock visar det sig 
att, med det ovan beskrivna sättet att beräkna skillnaden i fuktkvot mellan ovan- och underkant, 
skillnaden mellan dessa två lastfall blir försumbar i förhållande till övriga förenklingar som 
gjorts. Figur 51 och figur 52 visar den beräknade skillnaden i fuktkvot mellan ovan- och under-
kant, samt ett glidande veckomedelvärde av denna skillnad. Slutsatsen blir att det måste vara 
rimligt att anta att maximal skillnad i fuktkvot mellan ovan- och underkant är ca fyra fuktkvots-
procent under juli månad för båda fallen och att skillnaden mellan fall 1 och fall 2 är försumbar i 
relation till andra förenklingar som gjorts. Det antas att största deformationen uppkommer vid 
denna tidpunkt. Fuktkvoten är då ca 9 % underkant och ca 5 % i ovankant. Det har slutligen an-
tagits att konstruktionens spännings- och deformationsfria jämviktsfuktkvot är 7 %.  
 
 
5.3.2 Deformationer i parkettbräda 
 
5.3.2.1 Beräkningsförutsättningar 

Från beräkningar genomförda vid LTH [17] har relativ luftfuktighet som funktion av tid för två 
olika punkter i parkettbrädans tjockleksriktning erhållits. Dessa resultat visas i figur 53 och 54. 
Som framgår av denna figur är skillnaden mellan Fall 1 och Fall 2 ganska liten. Skillnaderna 
uppträder under vintern januari-mars 
 
I deformationsberäkningarna har följande antaganden gjorts: 
 
1. Parkettbrädan består av tre skikt, med sinsemellan 90 graders skillnad i fiberriktning. Total 

tjocklek på parkettbrädan är 14 mm 
2. Fuktprofilen över parkettbrädan har beräknats med hjälp av transient fuktransportberäkning 

i ABAQUS, därvid har som randvillkor använts uppmätt RF enligt figur 53 och 54, omräk-
nat till fuktkvot enligt ekvation (1) och (2). 

3. Deformationerna på grund av fuktvariationer har sedan beräknats, baserat på en antagen 
initiell, jämnt fördelad fuktkvot på 4 % 

4. Parkettbräderna har antagits ha en deformations- och spänningsfri jämviktsfuktkvot på 7 %. 
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5.3.2.2 Indata till deformationsberäkningar 

De materialdata som använts vid beräkningarna anges i tabell 8 nedan. Värdena sammanfaller 
med de som använts för träbalken enligt ovan och bedöms vara representativa för de i parkett-
brädan ingående materialen, jämförelse har också gjorts med värden från [22]. Observera att 
diffusionsmotstånd som använts för fukttransportberäkningarna avser fuktkvoten (i %) som 
potentialfält. I samtliga materialskikt har antagits att årsringarna är horisontella/vertikala, d v s 
ingen hänsyn till årsringskrökning har tagit. 
 
 
Tabell 8. Indata till deformationsberäkningar för parkettbräda 

Material E-modul 
(MPa) 

Skjuvmodul 
(MPa) 

Expansions-
koefficient 

Slitskikt 
Mellanskikt 
Spärrskikt 

ER= 500 
ET= 500 
EL= 12000 

GRT=50 
GRL=700 
GLT=700 

α R=0.0015 
α T=0.003 
α L=0.0001 

 
 
5.3.2.3 Finit elementmodell  

Två olika modeller har använts vid beräkningarna, en 3D-modell och en 2D-modell. 3D-model-
len består av en 100 mm lång parkettbräda, 188 mm bred (måtten har hämtats från [12] och av-
ser där parkettbräda av typen ”Tarkett Salsa”. Brädan är fri att röra sig, endast stelkroppsrörelser 
har förhindrats vid beräkning av deformationer. I verkligheten finns ett visst tvång genom brä-
dernas fogsystem (”click-fog”).  
 
3D-modellen visas i figur 40 nedan. Samtliga element är första ordningens element (vid både 
fukttransportberäkningen och deformationsberäkningen). Modellen består av totalt ca 56000 
element och 62000 noder (dvs ca 185 000 frihetsgrader vid deformationsberäkningen). Vid 
beräkningarna har dubbel symmetri utnyttjats, både i brädans längs- och breddriktning. 3D-
modellen har endast använts för en beräkning – för att kunna uppskatta rimligheten i att använda 
en 2D-modell. 

 
Figur 40. FE-modell för beräkning av fukttransport och deformationer i parkettbräda. Bilden 
visar ¼ av brädan (dvs den analyserade modellen), symmetri har utnyttjats i både x- och z-
riktning. Parkettbrädans längsriktning motsvaras av z-riktningen [21]. 
 
 
För att få ner beräkningstiden har en 2-dimensionell modell (plan spänning) undersökts. Med 
denna har det varit möjligt att använda betydligt finare elementindelning i det plan som är av 
störst intresse, xy-planet. Den använda 2D-modellen visas i figur 41 nedan. Elementstorleken är 
i detta fall ca ¼ av elementstorleken i 3D-modellen. 2D-modellen har använts i de flesta beräk-
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ningarna. 2D-modellen är uppbyggd på samma sätt som 3D-modellen, men består av enbart ett 
element i z-riktningen. Parkettbrädans längd i denna riktning är satt till 1 mm. Detta motsvarar 
en plan spänningsanalys. 

 
Figur 41. 2D-modell av 3-skikts parkettbräda [11]. 

 
 
5.3.2.4 Lastfall 

Två lastfall har studerat – motsvarande Fall 1 och Fall 2 i [17]. De båda fuktkvotsvariationerna 
visas i figur 55 och 56. Den största skillnaden mellan Fall 1 och Fall 2 är i början av året, då 
skillnaden mellan fuktkvot i ovan- och underkant är som minst. ”Dimensionerande” tidpunkt 
vad gäller kupning är när skillnaden i fuktkvot mellan ovan- och underkant är som störst, d v s 
under sommaren i juli-augusti. Dimensionerande tidpunkt vad gäller krympning i brädans 
breddriktning är i början på året, då det alltså föreligger en viss skillnad mellan Fall 1 och Fall 
2. I finita elementberäkningarna har dygnsmedelvärden för fuktvariationen använts som rand-
villkor. 

 

 

6 Resultat av beräkningar och simuleringar  
6.1 Simulering av inomhusklimat med fuktåtervinning 
Från simuleringarna av fuktåtervinning redovisas här de resultat som ligger till grund för beräk-
ning av fuktinnehåll och deformationer i bjälklag och golv. En fullständig redovisning av resul-
taten från simuleringarna ges i [16]. 
  
Simuleringen av fuktinnehållet i inomhusluften och dess variation över dygnet för de fyra 
fallen vid 40 % respektive 70 % fuktåtervinning redovisas i figur 42 och 43. Resultaten visar att 
det största fuktinnehållet i luften erhålls i det fall fuktåtervinning används i kombination med 
behovsstyrd ventilation. Vi fuktåtervinning och konstant ventilationsflöde ventileras en stor del 
av den återförda fukten bort vilket tydligt framgår av den röda kurvan. Med 40 % fuktåtervin-
ningen och behovsstyrd ventilation ökar dygnsmedelvärdet för luftens fuktinnehåll med ca 55 
% i jämförelse med fallet utan fuktåtervinning och konstant flöde. Vid enbart behovsstyrd ven-
tilation blir motsvarande ökning ca 7 %. Om fuktåtervinningen ökas till 70 % vid maximalt 
varvtal på rotorn ökar fuktinnehållet i inomhusluften under dygnet enligt figur 43. Dygns-
medelvärdet för luftens fuktinnehåll ökar då med 130 % jämfört med fallet utan fuktåtervinning 
och konstant flöde. 
 
I figur 44 visas en helårssimulering av den relativ luftfuktigheten i inomhusluften med 40 % 
respektive 70 % återfuktning i kombination med behovsstyrd ventilation jämfört med fallet 
utan återfuktning med konstant ventilationsflöde. Av figuren framgår att RF i inomhusluften 
kan ökas med som mest ca 10 -12 % vid 70 % fuktåtervinning under torra perioder vintertid. I 
medeltal är ökningen i RF under perioden ca 4 %. Vid 70 % fuktåtervinning är RF högre än  
20 % under i stort sett hela vinterperioden med undantag för några korta perioder under april.   
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Figur 42. Beräknat fuktinnehåll i inomhusluften. Fuktåtervinning är 40 % vid maximalt varvtal 
hos rotorn [16] .  
 

Figur 43. Beräknat fuktinnehåll i inomhusluften. Fuktåtervinning är 70 % vid maximalt varvtal 
hos rotorn [16]. 
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Figur 44. Beräknad relativ luftfuktighet i inomhusluften vid fuktåtervinning i kombination med 
behovsstyrd ventilation respektive utan fuktåtervinning och konstant flöde [16]. 
 
 

6.2 Beräkning fuktförhållanden i byggnadsdelar och träbaserade 
 material 
I följande avsnitt redovisas beräknad relativ luftfuktighet i bjälklag och golv för Fall 1 och Fall 
2 enligt [17, 18]. Fall 1 har ett klimat med 70 % fuktåtervinning och reducerat ventilationsflöde 
och Fall 2 är utan fuktåtervinning med ett konstant ventilationsflöde. Dessa båda fall utgör 
underlag för beräkning av fuktrelaterade rörelser i bjälklag och golv av lamellparkett som 
genomförts inom ramen för detta projekt. Övriga beräkningsfall, Fall 3 till 7, avser enbart 
lamellparketten och redovisas i sin helhet i [17].  
 
 
6.2.1 Bjälklag 
Resultaten från beräkningarna med WUFI redovisas i form av relativ luftfuktighet som funk-
tion av tiden för olika punkter i konstruktionens höjdriktning [18]. I figur 45-50 redovisas dessa 
resultat för bjälkens över- och underkant. Överkanten av bjälken motsvarar här en punkt be-
lägen på halva spånskivans tjocklek. I figur 45-46 visas RF i underkan av bjälken i Fall 1 och 
Fall 2. Figurerna visar att återfuktningen har störst inverkan vintertid. Under januari- mars är 
RF i medeltal ca 4 % högre i underkant av balken för Fall1 jämfört med Fall 2 . Som mest är 
skillnaden i RF under perioden ca 7 %. I överkant av bjälken är den beräknade skillnaden i RF 
mellan Fall 1 och Fall 2 i medeltal ca 2 % under januari-mars, se figur 47 och 48. Beräknad 
skillnad i RF mellan golvspånskivans mitt och golvbjälkens underkant framgår av figur 49 och 
50. I fall 1 är skillnaden i medeltal ca 5 % under vinterperioden då fuktåtervinningen ger störst 
effekt. I fall 2 utan återfuktning är skillnaden i RF mellan över- och underkant under mot-
svarande period ca 3 %. 
 
Baserat på skillnaden i RF mellan över-och underkant av bjälklaget som anges i [18] har fukt-
kvotsvariationen över bjälklaget beräknats [19], se figur 51 och 52.  Dessa resultat ligger till 
grund för finita elementberäkningar av deformationer i bjälklaget enligt [21]. Resultaten visar 
att beräknad skillnad i fuktkvot mellan över- och underkant av bjälken inte skiljer sig nämnvärt 
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mellan Fall 1och Fall 2. I båda fallen är skillnaden i fuktkvot mellan över och underkant under 
vinterperioden ca 1-1,5 %. Störst skillnad, ca 4 %, inträffar under juli månad.  Fuktkvoten är 
vid denna tidpunkt ca 9 % i bjälkens underkant och ca 5 % i dess ovankant.  
 
 

 
Figur 45. Beräknad RF i golvbjälkens underkant för Fall 1 enligt [18]. 

 
 

Figur 46. Beräknad RF i golvbjälkens underkant för Fall 2 enligt [18]. 
 
 
 



47 
 

Figur 47. Beräknad RF i golvbjälkens ovankant för Fall 1 enligt [18]. 
 
 
 

Figur 48. Beräknad RF i golvbjälkens ovankant för Fall 2 enligt [18]. 
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Figur 49. Beräknad skillnad i RF mellan golvspånskivans mitt och golvbjälkens underkant 
för Fall 1 enligt [18].  

 
 
 

Figur 50. Beräknad skillnad i RF mellan golvspånskivans mitt och golvbjälkens underkant för 
Fall 2 enligt [18]. 
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Figur 51. Beräknad variation i fuktkvotsskillnad (%) mellan ovan- och underkant bjälklag 
under ett år, Fall 1 [21]. 
 
 

 

Figur 52. Beräknad variation i fuktkvotsskillnad (%) mellan ovan- och underkant bjälklag 
under ett år, Fall 2 [21]. 
 
 
6.2.2 Lamellparkett 
Beräknad relativ luftfuktighet i ovan- och underkant av lamellparketten har genomförts för Fall 
1 och Fall 2 [17]. Fall 1 motsvarar ett klimat med 70 % fuktåtervinning och reducerat ventila-
tionsflöde och Fall 2 är utan fuktåtervinning i kombination med konstant flöde. 
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Beräkningarna avser två punkter 1,8 mm från ovankant och 14 mm från ovankant. Båda 
punkterna är belägna inuti parkettbrädan nära dess ovan – och undersida [17]. 
 
I figur 53 och 54 redovisas beräknad RF i ovan – och underkant av parketten för Fall 1 respek-
tive Fall 2. I figurerna anges även beräknad skillnad i RF mellan ovan- och underkant. 
 
Störst skillnad mellan ovan och undersida inträffar för både Fall 1 och Fall 2 under sommaren 
när golvvärmen är avstängd, se figur 53 och 54. Under perioden mars till oktober är det, enligt 
figur 53, ingen större skillnad mellan beräknad relativ fuktighet för ovan och underkant mellan 
fall 1, 70 procents fuktåtervinning och reducerat ventilationsflöde, och fall 2, ingen fuktåter-
vinning och konstant ventilationsflöde. Detta gäller både när golvvärmen är avstängd under 
sommarmånaderna och påslagen under mars till maj samt september till oktober. Dessa varia-
tioner följer även inomhusklimatet för de båda fallen se figur 44. 
 
Av figurerna framgår att differensen mellan beräknad skillnad i relativ fuktighet i ovan och 
underkant är lägre för Fall 1, 70 procents fuktåtervinning och reducerat ventilationsflöde under 
vintermånaderna november till mars jämfört med Fall 2, ingen fuktåtervinning och konstant 
ventilationsflöde. Största skillnaden mellan fallen uppstår i februari och är cirka 5 procent 
differens i relativ fuktighet. Även detta följer ansatt inomhusklimat enligt figur 44.  
 
Beräkningarna visar att det under vissa perioder vintertid går att minska skillnaden i relativ fuk-
tighet mellan ovan och underkant av parketten genom att använda fuktåtervinning och reducerat 
ventilationsflöde. Sänkningen blir cirka 5 procent. Beräkningarna visar också att med det redo-
visade inomhusklimat erhålls ett stabilare inomhusklimat under vinterhalvåret november till 
mars. Fuktåtervinning och reducerat ventilationsflöde har ingen påverkan på beräknad relativ 
fuktighet sommartid.  
 
Som ingångsdata för FE-beräkningarna har variationen i RF över golvet omräknats till en 
variation i fuktkvot [21], se figur 55 och 56. 
 

Figur 53. Beräknad skillnad i RF över parkettbrädans tjocklek för Fall 1. 
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Figur 54. Beräknad skillnad i RF över parkettbrädans tjocklek för Fall 2. 
 
 

Figur 55. Beräknad fuktkvot i ovan- och underkant parkettbräda för Fall 1 under ett år. 
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Figur 56. Beräknad fuktkvot i ovan- och underkant parkettbräda för Fall 2 under ett år. 
 
 
6.3 FE-beräkning av deformationer 
6.3.1 Deformationer i bjälklag 
I figur 57 visas beräkningsresultat i form av vertikal utböjning för en 1 m lång, fritt upplagd del 
av golvkonstruktionen (den 0.5 m långa symmetrihalvan visas i figuren). Den vertikala defor-
mationen består i princip av två delar, dels den böjning som den ojämna fuktfördelningen ger 
upphov till på grund av expansion/krympning i materialet, och dels den svällning/krympning i 
höjdled som också uppstår. Den första delen (böjningen) är proportionell mot den upplagda 
balkens längd i kvadrat, medan den andra delen (vertikal krympning/svällning) är oberoende av 
balkens längd. För det nu aktuella fallet, med de valda materialparametrarna, och fuktkvots-
fördelningen, blir tvärsnittskrympningen obetydlig. FE-beräkningen ger en total vertikal defor-
mation (i huvudsak beror den alltså på böjning) enligt figur 57. Nedböjningen blir 0,39 mm i 
underkant och 0,46 mm i ovankant (och då inte mitt över Kerto-balken utan i hörnet av spån-
skivan).  
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Figur 57. Beräknad deformation (vertikal förskjutning) i bjälklag vid fuktkvotskillnad om 4 % -
enheter. Sidovy, isovy och vy underifrån [21]. 
 
 
6.3.1.1 Jämförelse med ”handberäkning” 

Det är relativt enkelt att genomföra motsvarande analys med ”handberäkning”. Genom att anta 
att golvbjälklaget utgörs av en balk med sammansatt tvärsnitt, och med användande av traditio-
nell balkteori fås för det aktuella fallet en nedböjning på 0,386 mm. Tillskottet till nedböjningen 
p g a tvärsnittets krympning blir 0 mm, eftersom fuktfördelningen antagits vara symmetrisk över 
tvärsnittets höjd och spånskivan och Kertomaterialet antagits ha samma krympkoefficient i 
denna riktning. Således en fås mycket god överensstämmelse med FE-beräkningarna. Man kan 
observera att resultaten i figur 57 indikerar att endast marginella lokala effekter förekommer, 
varför balkteori utgör en mycket god approximation. Ju längre spännvidden är desto bättre blir 
dessutom approximationen. En modell för handberäkning beskrivs i mer detalj i [21].  
 
 
6.3.1.2 Inverkan av balkens upplagslängd 

Genom att använda handberäkningsmodellen, som ju visat sig fungera bra enligt ovan, är det 
enkelt att genomföra beräkningar för andra upplagslängder. Tabell 9 ger några sådana exempel. 

Max nedböjning, 
underkant 

Max nedböjning, 
ovankant 
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I det nu aktuella fallet med symmetrisk fuktfördelning över tvärsnittshöjden fås ingen tvärsnitts-
krympning. 
 
 
Tabell 9. Inverkan av bjälklagets spännvidd på deformation (4 % skillnad i fuktkvot över bjälk-
laget (5-9%)) 
 

Spännvidd 
(m) 

Nedböjning 
(mm) 

0,5 0,096 

1,0 0,386 

1,5 0,868 

2 1,543 

2,5 2,411 

3 3,472 

3,5 4,725 

4 6,172 

4,5 7,811 

5 9,644 

5,5 11,669 

6 13,887 
 
 
6.3.2 Deformationer i lamellparkett 
Resultaten presenteras medan i ett antal diagram som återger deformationen i vissa punkter på 
parkettbrädan – åtta hörnpunkter samt två punkter halvägs igenom brädans tjocklek. Dessa 
punkter A-J definieras i figur 58 nedan. I den 2-dimensionella modellen återges endast de defor-
mationer som förekommer i de sex punkterna A-F. Observera att de plan som definieras av 
punkterna F, G och H respektive H, I, och J är symmetriplan, varför vissa deformationer är noll.  

   
 

 

 
Figur 58. Punkter för resultatredovisning. 

 
 

F 
E 
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6.3.2.1 3D-modell – Fall 2 

I denna beräkning användes Fall 2 med 3D-modellen, Fuktfördelningen inuti parkettbrädan har 
beräknats för var 100e timme under ett år. Dessa fuktfördelningar används sedan för att beräkna 
de deformationer som uppstår. I figur 59 visas resultaten. Kurvorna visar deformationen för de 
olika punkterna på modellen som funktion av tiden. Maximal tvärskrympning inträffar i början 
av året i punkt B (en av de blåa kurvorna). Maxvärdet är 0,285 mm. Då detta avser tvärskrymp-
ning för halva brädans bredd, förutsäger alltså beräkningarna en maximal tvärskrympning på 
2*0,285=0,57 mm. Maximal kupning är ca 0,84 mm (lyftning) under sommaren. Maximal 
längskrympning är 0,18 mm i modellen, vilket innebär det dubbla värdet för en 100 mm lång 
parkettbräda. Vad gäller både längs- och tvärskrympningen utgörs dessa till viss del av lokala 
effekter, varför värdena inte utan vidare kan extrapoleras till andra bredder (än 188 mm) eller 
längder (100 mm).    

 

 
Figur 59. Deformationer i parkettbräda som funktion av tiden (beräkning över ett år). Fall 2, 
3D-modell. 
 
 
6.3.2.2 2D-modell – Fall 2 

I figur 60 nedan visas resultaten från beräkningarna med 2D-modellen för Fall 2. Det framgår  
av resultaten att det generella beteendet överensstämmer väl med resultaten från 3D-modellen. 
Maximal kupning uppskattas här till ca 0,73 mm, maximal tvärskrympning är 0,273 mm (för 
halva bredden). Dessa resultat skall jämföras med 0,84 mm respektive 0,285 mm för 3D-
modellen.  
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Figur 60. Deformationer i parkettbräda som funktion av tiden (beräkning över ett år). Fall 2, 
2D-modell. 
 
 
6.3.2.3 2D-modell – Fall 1 

I figur 56 visas resultaten från beräkningarna med 2D-modellen för Fall 1. Resultaten samman-
faller med de för Fall 2 under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret, och då främst i början av 
året finns dock skillnader. Maximal tvärskrympning uppgår i detta fallet till ca 0,2 mm d v s ca 
73% av krympningen för Fall 2. Maximal kupning uppträder under sommarhalvåret och är där-
för samma som för Fall 2. Kupningen under vinterhalvåret är mindre i detta fall, maximalt ca  
-0,4 mm, jämfört med ca -0,6 mm för Fall 2.  

 
Figur 61. Deformationer i parkettbräda som funktion av tiden (beräkning över ett år). Fall 1, 
2D-modell. 
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6.3.2.4 2D-modell – Inverkan av diffusionsmotstånd/limfog 

En av många osäkerheter i de beräkningar som gjorts gäller inverkan av ytbehandling och lim-
fog mellan materialskikten på diffusionsmotståndet. På samma sätt som rapporteras i [12], har 
därför en studie gjorts med lågt diffusionsmotstånd i övre materialskiktet (slitskiktet). Därvid 
har diffusionsmotståndet satts till 10-11 (istället för 4·10-10). Fall 2 har beräknats och resultatet 
visas i figur 62. 
 

 
Figur 62. Deformationer i parkettbräda som funktion av tiden (beräkning över ett år). Fall 1, 
2D-modell. 
 
 
6.3.2.5 Kommentarer 

Flera osäkerheter vad gäller inte minst indata till beräkningarna i form av materialdata och rand-
villkor från fuktberäkningarna föreligger. De materialdata som används, främst krympnings-
koefficienter, påverkar naturligtvis i hög grad resultaten. I litteraturen återfinns en relativt stor 
variation av materialdata.  De beräkningar [17, 18] av fukttillstånd som använts som indata till 
FE-beräkningarna är endimensionella. Vidare har en del förenklingar gjorts vad gäller de olika 
materialskiktens inverkan. Sammantaget gör detta att de presenterade resultaten snarast skall ses 
som indikationer på de deformationer som kan förväntas.   
 
Som exempel kan nämnas kupning och tvärkrympning av parkettbrädan. Beräkningarna gav en 
maximal kupning på ca 0,8 mm och en tvärkrympning på ca 0,6 mm (Fall 2) och 0.4 mm (Fall 
1). Slutsatsen man kan dra är därmed att det föreligger risk för kupning av bräderna (storleks-
ordning 0,5-1,0 mm), tvärkrympningen är sannolikt i storleksordningen 0,4-0,8 mm för Fall 2, 
och ca 2/3 av detta för Fall 1.    
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7. Förslag till lösningar 
En naturlig lösning på problemet med stora fuktrelaterade rörelser i träbjälklag är att använda 
torrare konstruktionsvirke. Redan vid en fuktkvot kring 12 % halveras krympningen av golv-
bjälkarnas höjdmått i jämförelse med om fuktkvoten varit 18 %. En tekniskt och ekonomiskt 
lämplig fuktkvotsnivå är 10 – 12 %. Lägre fuktkvotsnivåer kan vara svåra att bibehålla under 
normala produktionsbetingelser och skulle därför ställa betydligt större krav på fuktskydd. En 
annan lösning är att använda produkter som har betydligt mindre fuktrelaterade rörelser, t ex 
LVL (Kerto), lättbalkar(Masonite Beams), fackverk och limträ. Dessa produkter är särskilt 
lämpliga i kombination med golvvärme och vid särskilda krav på plana golv. 
 
Simuleringarna visar att golvskivornas krympningsegenskaper har avgörande betydelse för 
bjälklagets globala nedböjning.  Rekommendationen är därför att enbart använda golvspån-
skivor med dokumenterat små fuktrelaterade rörelser.  
 
Under produktionsfasen är det alltid viktigt att skydda träkonstruktioner från nederbörd för att 
därmed minska risken för fuktrelaterade deformationer och mikrobiell påväxt.  Förband, t ex 
spikplåtar, som utsatts för en kraftig uppfuktning kan få försämrad styvhet som ökar risken för 
rörelser i konstruktionen. Undvik inomhusklimat med hög relativ luftfuktighet under längre 
perioder i produktionsfasen. Värme i kombination med ventilation är oftast tillräckligt för en 
snabb uttorkning av byggfukt. Avfuktare kan eventuellt användas vid arbeten som producerar 
mycket fukt t ex gjutning och målning. 
 
Vid läggning av trägolv skall alltid golvtillverkarnas anvisningar följas. Dessa inkluderar oftast 
även läggning av parkett på golvvärme. Golvbranschen, GBR, har även tagit fram en informa-
tionsskrift [23] med generella rekommendationer för trägolv på golvvärme.  
  
Trägolv ska vid läggning i uppvärmda bostäder ha en jämviktsfuktkvot på ca 7-8 %.  Stora 
sammanhängande golv bör delas upp i mindre oberoende enheter med mellanliggande rörelse-
fogar.  Rörelseutrymmet mellan golv och vägg skall alltid bestämmas med avseende på golvets 
rörelser i breddriktningen och får inte begränsas av sockellistens tjocklek. Detta mellanrum skall 
vara minst 1,5 mm per breddmeter golv, dock minst 8-10 mm.  Motsvarande rörelseutrymme 
skall finnas vid anslutningar mot installationer och andra material.  
 
Vid golvvärme bör i första hand flytande trägolv typ lamellparkett användas. Massiva trägolv 
fungerar också men har normalt större rörelser. 
 
 
8. Diskussion och slutsatser 
Mätningarna visar att det är väsentligt mindre spridning i bjälkarnas rörelser med LVL jämfört 
med konstruktionsvirke. Mätningarna visar också att den initiala krympningen hos bjälkarna 
halveras jämfört med konstruktionsvirke med 18 % fuktkvot . Bjälkar av torrare konstruktions-
virke som är dimensionsstabilt vid 12 % fuktkvot ger motsvarande halvering av den initiala 
krympningen som LVL men har en större naturlig variation i krympning mellan bjälkarna. Den 
årliga svängningen i krympning/svällning är däremot densamma, ca 2 mm hos båda materialen.   
 
Korttidsförsök med mekaniska träförband visar att förbandens styvhet försämras om de utsätts 
för en kraftig initial uppfuktning. Denna försämrade styvhet gör att förskjutningen blir större 
hos de uppfuktade förbanden och gör att rörelser kan uppstå i konstruktionen vilket även kan 
förändra lastfördelningen. Resultatet visar ytterligare vikten av att skydda träkonstruktioner 
från nederbörd under produktionsfasen för att därmed minska risken för mikrobiell påväxt och 
försämrade mekaniska egenskaper hos förband. 
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Trägolv av den vanligaste typen, lamellparkett ek trestav, uppvisar i spannet 20-60 % relativ 
luftfuktighet i stort inga fel utöver vad som anges i HusAMA och GBRs branschrekommenda-
tioner förutsatt golvtillverkarnas läggningsanvisningar följs. 
 
Genomförda studier visar att felen inte ökar vid golvvärme under förutsättning att denna är rätt 
installerad och reglerad. Risken för fel minskar vid låga värmebehov som i framtida lågenergi-
hus. Laboratorieförsöken med trägolv visar att krympningsrörelsen i golvet från läggningstill-
fället kan minskas med 30-40 % om den relativa luftfuktigheten höjs från 20 % till 30 %. Detta 
styrks även av simuleringar och beräkningar.  
 
Simulering med fuktåtervinning av inomhusluften visar att den relativa luftfuktigheten kan 
höjas med upp till 10 % under extremt torra perioder vintertid. Vidare visar simuleringen att 
kombinationen av fuktåtervinning och behovsanpassad ventilation ökar uppfuktningen påtagligt 
varför behovet av att styra den relativa luftfuktigheten är nödvändig för att undvika problem 
med ogynnsamt höga fuktnivåer i inomhusluften.  
 
Beräkningar med finit elementmodell visar att den globala nedböjningen hos bjälklaget i 
huvudsak beror på svällning/krympning i materialen. Spånskivans krympningsegenskaper har 
störst inverkan på bjälklagets nedböjning. Krympningen i höjdled hos bjälkarna har däremot 
ingen påverkan. 
 
Resultaten av simuleringarna visar att fuktåtervinning i kombination med behovsstyrd ventila-
tion främst reducerar fuktrelaterade rörelser i parkettgolvet eftersom detta skikt har en snabbare 
respons en de andra materialen i bjälklagskonstruktionen. Simuleringen visar att den relativa 
luftfuktigheten vid golvet kan ökas med i medeltal ca 5 % vintertid. Skillnaden i RF mellan gol-
vets över och undersida minskar samtidigt som svängningen i RF halveras. 
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Bilaga 1 
 
 
 
Beräknad krympning i lamellparkett motsvarande jämvikt vid 20 % respektive 30 % relativ 
luftfuktighet. 
 
 
Beräkningsförutsättningar: 
 
Bredd hos lamellparkett: B 
 
Fuktkvot hos lamellparkett vid läggning: u = 7,7 % (medelvärde av Golv 1 och Golv 2) 
 
Tvärkrympning i lamellparkett: β (%). I beräkningen antas β vara lika i båda golven. 
 
 
Överslagsberäkning 
 
Fall1:  
 
T=25 °C, RF = 30 % vilket motsvarar en jämviktsfuktkvot i golvet på ca 6 %. 
 
Krympning= B·(7,7-6)/30· β = B· β·1,7/30 
 
 
Fall2: 
 
T=25 °C, RF = 20 % vilket motsvarar en jämviktsfuktkvot i golvet på ca 4,4 %. 
 
Krympning= B·(7,7-4,3)/30· β = B· β·3,4/30 
 
 
Fall1/Fall2   

 
 B· β·1,7/30/ B· β·3,4/30=2,0 
 Reduktion i krympning=(2,0-1)·100 => 100 % 
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