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Abstract 
 
Moisture measurements in four timber frame houses 
 
More stringent requirements in respect of resistance to moisture, and of the durability and 
service life of construction products, have created the need for starting the research 
projects, WoodBuild and Future Wooden Houses, as part of the work of the forest 
products and wood industry’s 2006-2012 sector research programme. The evaluation of 
the results is based on documentation, measured data and site visits from both projects. 
The overarching research projects complement each other, thus producing synergy 
effects.   
 
The aim of the work is to improve knowledge of the moisture and temperature conditions 
and their duration encountered in the exterior envelope of well-insulated wooden 
buildings, such as in roofs and walls, and to study the effects of these parameters and 
values on microbial growth.  
 
Conclusions 

• From the extensive measurements made on four wooden houses over the 
period of 2009 to 2011, there is nothing to indicate that any generally 
critical conditions have arisen in the exterior envelope, roof or walls that 
give rise to microbial growth. Such well-insulated timber frame houses 
should therefore perform without any general risk of microbial growth 
resulting from effects of the outdoor humidity, particularly in northern 
and central Sweden. However, it does seem as if materials that became 
attacked by mould before incorporation in the houses have been used. 
Rain on materials during the construction of the houses, and inward 
leakage due to unsealed gaps in the façades, are thus causes of microbial 
growths that have been found. It should be noted that growths that have 
been found have generally been limited in their extent, often invisible to 
the naked eye, and with no noticeable smell, and so have been regarded 
as marginal problems in comparison with what is usually regarded as 
moisture damage in a building.  

• In humid areas of southern Sweden, there seem to be a risk of microbial 
growth in exterior walls not having external insulation. However, roof 
structures have performed well, despite being in the south of the country. 
The following factors have presumably played a part: exposure to the 
sun, good roof space ventilation, heat sources or passive heating from 
building services systems, and thermal bridges. This evaluation cannot 
therefore completely relieve ordinary well-insulated roofs of the risk of 
microbial growth in southern Sweden, if they are mostly shaded.  

• Sills or sole plates in walls of detached houses seem to be relatively dry, 
due to the concrete foundation slabs conducting heat to them. However, 
there is a large risk of them becoming damp during the building work, 
especially due to water puddles on the concrete slab, or of water 
splashing on to them from the outside, as they are often left unprotected. 

• Sudden unexpected inward leakage to the stud wall structure of exterior 
walls has occurred in three of four houses, but does not seem to have 
resulted in microbial growth at the actual test points as indicated by the 
calculated MRD index, Mould Resistance Design. However, we do not 
know whether the water has found its way further into some other part of 
the structure. There are façade details such as windows, joints or 
connections between the wall and the foundation in the vicinity of the 
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inward leakage positions. Many of the leaks are the result of rain and a 
wind direction directly on to the façade.  

     
Recommendations  

• Apply mould resistant and vapour permeable external insulation outside 
the wooden frame walls. This is particularly recommended for sites in 
southern Sweden.   

• Protect joints, connections and penetrations by means of wind barriers, 
applied in accordance with verified designs, to prevent water from 
finding its way into the wooden frame of the wall.   

• If a traditional roof is likely to receive little or no sun, or heating from 
some source or strong ventilation, an improved design should be chosen.  
This could include, for example, controlled ventilation in the roof space, 
restricted ventilation, some form of heat input or insulation outside the 
structural.  Subsequent performance must be followed up by 
measurements.   

• Use only timber with a mean moisture content of 16 % or less. Create a 
1-2 centimetre level difference between the concrete foundation slab and 
walls, e.g. by using high-strength insulation, to separate the sill from 
water puddles on the concrete slab. Protect materials from the weather 
while work is in progress, and ensure that they are not splashed or 
exposed to precipitation or dirt at any time.  

• Perform moisture calculations that allow for the expected outdoor 
climate, and evaluate the results using the MRD model. Particular 
attention should be paid to walls exposed to driving rain, north-facing 
walls, roofs with a steep slope to the north, and shadowed structures, and 
their performance must be followed up by measurements. 

 
Key words: moisture, outdoor climate, driving rain, mould growth, wood, timber frame, 
walls, façade, roofs, attics, wind barrier, weather barrier, MRD-index, field tests  
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Förord  
 
 
Denna studie är ett delprojekt inom WoodBuild, initierat inom ramen för branschforsk-
ningsprogrammet 2006-2012 för skogs- och träindustrin. Programmet finansieras gemen-
samt av staten genom VINNOVA, näringslivet och andra intressenter inom, eller med 
anknytning till, den svenska skogs- och träindustrin.      
 
Livslängds- och beständighetsfrågorna har på senare år fått ökad aktualitet. En viktig or-
sak till detta är att det i EU:s byggproduktdirektiv (CPD) utpekas sju väsentliga krav, som 
byggprodukter skall uppfylla under en ekonomiskt rimlig livslängd. Detta innebär i sin tur 
krav på deklaration av bland annat beständighet och livslängd. I Boverkets byggregler 
(BBR) har kraven på fuktsäkerhetsprojektering skärpts. Forskningsprogrammet 
WoodBuild utgår ifrån såväl CPD som BBR och tar ett helhetsgrepp om be-
ständighetsproblematiken för trä bland annat i klimatskärmen. Den övergripande målsätt-
ningen är att öka kunskaperna samt sprida kunnande och kompetens om fuktsäkert och, 
från beständighetssynpunkt, hållbart träbyggande till byggindustrin. Detta skall ske 
genom framtagande av ny kunskap som ökar förståelsen för sambandet mellan klimat-
exponering och trämaterialets resistens mot biologiska angrepp. 
 
Arbeten i forskningsprojektet Framtidens trähus, även det finansierat av VINNOVA, har 
används i denna utvärdering vilket gett synergieffekter.  
 
Tack till:  
 
Deltagande företag: Myresjöhus, Götenehus, Martinson, Willa Nordic, NCC och 
Hyresbostäder i Växjö för värdefullt samarbete.  
 
Berörda privatpersoner som upplåtit sina bostäder för mätutrustning. 
 
Jonas Niklewski för beräkning av MRD-index och Sven Thelanderson, LTH som författat 
i princip hela kapitlet som handlar om MRD-modellen. 
 
S. Olof Mundt-Petersen, LTH för gott samarbete under lång tid som generöst ställt i 
ordning mätdata samt gjort bilder och figurer tillgängliga för denna utvärdering. 
 
Pernilla Johansson, SP som författat kapitlet om Mikrobiologisk analys och Robert Daun, 
Botaniska Analysgruppen för mikrobiella analyser. 
 
Per-Anders Fjällström, SP för inköpshantering och montage av mätutrustning i flera hus. 
Simon Dahlqvist, SP för support av mätdata. 
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Sammanfattning  
 
Ökade krav på fuktsäkerhet och deklaration av byggprodukters beständighet och 
livslängd medförde att forskningsprojekten WoodBuild och Framtidens trähus initierades, 
inom ramen för branschforskningsprogrammet 2006-2012 för skogs- och träindustrin. 
Denna utvärdering baseras på dokumentation, mätdata och fältbesök från båda projekten. 
De övergripande forskningsprojekten kompletterar varandra vilket gett synergieffekter. 
Syftet är att öka kunskapen om rådande fukt- och temperaturtillstånd och dess varaktighet 
i välisolerade träbyggnaders klimatskärm såsom tak och väggar och betydelse för 
mikrobiell påväxt. Med klimatskärmen menas den del av byggnaden som har en 
temperaturgradient över sig. 
 
Slutsatser 

 Omfattande mätningar har gjorts i fyra trähus, belägna i norra och södra Sverige, 
och det finns inget som tyder på att det har uppkommit några generella kritiska 
förhållanden i klimatskärmen, tak och ytterväggar, som har orsakat mikrobiell 
påväxt under perioden 2009 till 2011. Därför torde sådana välisolerade trähus 
fungera utan någon generell risk för påväxt med avseende på uteklimat 
framförallt i norra och mellersta Sverige. Dock verkar det ha använts material 
som blivit skadat innan montage. Nederbörd på material under byggtiden och 
inläckage på grund av otätheter under bruksskedet är således orsaker till påträffad 
påväxt. Den påväxt som påträffats har generellt sett varit sparsam och begränsad, 
ofta osynlig för blotta ögat och ingen avvikande lukt har kunnat uppmärksammas 
varför det bedöms som ringa avvikelser i förhållande till vad som vanligtvis 
brukar anses vara fuktskador i hus.   

 I fuktiga områden i södra Sverige verkar det finnas risk för mikrobiell tillväxt i 
ytterväggar som saknar utvändig isolering men däremot inte i norra Sverige. 
Däremot har det sett mycket bra ut för takkonstruktionerna även i södra Sverige. 
Förmodligen har följande faktorer haft betydelse: utsatthet för solstrålning, smart 
vindsventilering med värmekälla eller passiv värme från installationer och 
värmebryggor. Denna utvärdering kan därför inte friskriva vanliga välisolerade 
tak från risk för mikrobiell påväxt i skuggutsatta lägen i södra Sverige.   

 Syllar i småhusen förefaller vara placerade förhållandevis torrt förmodligen tack 
vare att grundplattan av betong leder värme till syllen. Dock finns det en stor risk 
att de uppfuktas under byggtiden eller av vattenstänk utifrån eftersom de ofta 
sitter oskyddade.  

 Plötsliga inläckage till träregelverket i ytterväggar har inträffat i tre av fyra 
objekt. Detta verkar inte ha hunnit orsaka påväxt i själva mätpunkter utifrån 
beräknad MRD-index. Dock vet vi inte om vattnet runnit vidare någon 
annanstans. I närheten av påträffade inläckage finns fasaddetaljer bland annat 
fönster, skarvar eller vägganslutning mot grund. Många av de inträffade 
inläckage är kopplade till nederbörd och en vindriktning som sammanföll med 
fasadens värderstreck.  

 
Rekommendationer 
      Följande rekommendationer kan ges baserat på slutsatserna av studien: 

 Använd utvändig isolering som är mögelresistent och ångöppen på 
träregelstommen vilket ger en extra säkerhetsmarginal vilket rekommenderas 
särskilt i södra Sverige. 

 Använd vindskydd med verifierade lösningar för skarvar, anslutningar och 
genomföringar som förhindrar att vatten tränger in till väggstommen. 

 I de fall traditionella tak riskerar att utsätts för liten eller ingen solbestrålning 
eller uppvärmning eller kraftig ventilering bör förbättrade lösningar väljas. 
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Använd exempelvis styrd ventilation på vinden, begränsa ventilationen, tillför 
värme eller värmeisolera utanför stommen. Följ upp med mätningar. 

 Använd virke med medelfuktkvot på 16 % eller lägre. Skapa en nivåskillnad på 
1-2 centimeter mellan betongplattan och väggar exempelvis med höghållfast 
isolering. Använd väderskydd under montage och säkerställ att materialet inte 
blir utsatt för vatten, nederbörd och smuts under produktionsskedet. 

 Gör fuktberäkningar som beaktar förväntat utomhusklimat och utvärdera med 
MRD-modellen. Slagregnsutsatta väggar, väggar åt norr och tak med rejäl lutning 
åt norr eller skuggutsatta konstruktioner bör särskilt beaktas och följas upp med 
mätningar. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Ökade krav på fuktsäkerhet och deklaration av byggprodukters beständighet och 
livslängd medförde att forskningsprojekten WoodBuild och Framtidens trähus initierades, 
inom ramen för branschforskningsprogrammet 2006-2012 för skogs- och träindustrin. 
Denna utvärdering ska baseras på dokumentation och mätdata från båda projekten. De 
övergripande forskningsprojekten kompletterar varandra vilket har givit synergieffekter 
vilket denna utvärdering är ett resultat av. Tre stycken hus i denna utvärdering har även 
följts under byggprocessen, se Figur 1, och redovisas i rapport (Olsson et al. 2010) 
kopplat till Framtidens trähus. 
 

Lagring och 
montage på 
fabriken

Transport till 
byggarbetsplatsen

Montering på 
byggarbetsplatsen

Färdigt hus

1-2. Montering av fukt -och
temperaturlogger. 
Momentanmätning av fuktkvot och 
provtagning för mikrobiologisk 
analys.

3. Kontinuerlig mätning av 
klimatet.

3-4. Kontinuerlig mätning av 
klimatet. Momentanmätning av 
fuktkvot. Provtagning för 
mikrobiologisk analys. 
Nedmontering av logger. 

5. Studeras i ett annat 
delprojekt.

 
Figur 1 Schematisk skiss på de olika faserna i byggprocessen som studerats. (Olsson 

et. al 2010) 
 

1.1.1 Litteraturgenomgång 2009 
 
En litteraturgenomgång av tidigare mätningar av fukt- och temperaturförhållanden för trä 
i klimatskärmen redovisades 2009 inom WoodBuild (Kurkinen et al. 2009). Här följer två 
citat: 

 ”Generellt är det svårt att dra några slutsatser med avseende fuktkvoten i 
trämaterialet i våra byggnader eftersom variationen är stor, allt från 2 % till över 
30 %, vilket till största del beror på omgivande klimat. Resultaten från den 
genomgångna litteraturen visar att placeringen av träet i konstruktionen har en 
mycket stor inverkan på fukt- och temperaturnivåerna. Är träet nära 
utomhusklimatet kommer fuktnivån att i stort sett vara i jämvikt med 
utomhusklimatets variationer, det vill säga träet kan exempelvis svälla och 
deformeras, samt få tillgång till den fukt som krävs för att exempelvis tillväxt av 
mögelsvampar och i värsta fallet röta skall ske”.  

 ”Sammanfattningsvis behövs fler mätningar av fukttillståndet i syllar som är en 
utsatt del i klimatskärmen. Detsamma gäller ventilerade vindar och 
träregelväggar med extra tjock isolering. En konstruktion som är på frammarsch 
är träväggar och träbjälklag med en del bestående av massivträ. Denna 
konstruktion skulle vara intressant att studera mer”. 
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1.1.2 Mätningar efter 2009 
 
Efter 2009 har studier pågått inom WoodBuild av slagregnstäthet hos träfasader, 
temperatur- och fukttillstånd hos ytterväggskonstruktioner, syllar som utsatts för regn 
(Olsson 2011a-c) och fuktomfördelning i virkespaket (Olsson 2012) vilka studerats i 
laboratorium. Vidare har en kartläggning av fuktförhållanden under byggskedet inom 
Framtidens trähus gjorts av ungefär 30 objekt (Olsson et al. 2010). Dessutom har en två 
års uppföljning gjorts av putsade oventilerade och ventilerade träytterväggar (Olsson 
2011d).  
 
I slutet av 2008 och i början av 2009 installerades inom projektet WoodBuild och 
Framtidens trähus ungefär 150 trådlösa sensorer i totalt fem trähus under byggprocessen. 
Mätning av RF (relativ luftfuktighet), fuktkvot och temperatur startade omgående för att 
göra det möjligt att utvärdera klimatförhållanden i konstruktioner över tiden. Dessa 
mätningar har redovisats utan kalibreringskorrektion och har jämförts med 
endimensionella fukt- och temperaturberäkningar (Mundt-Petersen 2013a-e). Även en 
redovisning av vilka perioder som var kritisk med avseende på mikrobiell tillväxt visas. 
En fortsatt utvärdering av dessa träkonstruktioner görs nedan. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet är att öka kunskapen om rådande fukt- och temperaturtillstånd och dess varaktighet 
i välisolerade träbyggnaders klimatskärm och dess betydelse för mikrobiell påväxt.  
 

1.3 Metod 
 
Mätningar av fukt- och temperatur har skett kontinuerligt under tre år, 2009-2011, i fyra 
stycken nyproducerade trähus. Dessutom har provtagning i mindre omfattning gjorts av 
material för mikrobiologisk analys. Konstruktioner som studerats är ytterväggar, tak och 
vindar. Mätning och utvärdering som redovisas i denna rapport omfattar två småhus och 
två flervåningshus med träkonstruktion i väggar och tak. Husen ligger fördelade på tre 
orter i Sverige: Falkenberg, Växjö och Skellefteå. Det har också skett mätningar i ett 
femte hus i Upplands-Bro men mätinsamling har krånglat under stora delar av 
mätperioden varför det har exkluderats i denna utvärdering men finns däremot redovisade 
i en annan rapport (Mundt-Petersen 2013e).  
 
MRD-index har beräknats genom att uppmätta värden har lagts in i MRD-modellen 
(Thelandersson & Isaksson 2013), vilket ger en bedömning om uppmätta värden på 
relativ fuktighet och temperatur kunnat ge mikrobiell påväxt på trä enligt modellen.  
 
Utvärderingen har kompletterats med redovisning av RFkrit, kritisk RF-kurva för LIM 1 
enligt (Sedlbauer 2001). Värdena i RFkrit -kurvan är baserade på uppmätt temperatur och 
när tillväxt kan ske på nedbrytbart material för respektive temperatur. Detta visar om det 
överhuvudtaget varit tillräckligt gynnsamt för att mikrobiell tillväxt ska kunna starta. 
Dock framkommer inte betydelsen av varaktighet vilket också behöver beaktas för att 
kunna avgöra risk för etablerad mögelväxt, vilket MRD-modellen ovan ger svar på.  
 

Materialprovtagning och mikrobiologisk analys har skett i ett begränsat antal mätpunkter 
som varit eller gjorts åtkomliga. De ska användas för att verifiera att konstruktioner tål 
eller inte dessa klimat som konstruktioner utsatts för med avseende på mikrobiell påväxt 
på trämaterial. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Fem byggnader har ställts till förfogande av tillverkningsföretag eller byggherrar. 
Mätningar har alltså gjorts i hus där tillverkaren vetat om att uppföljning ska ske. 
Mätinsamling har krånglat i ett av husen i Upplands-Bro samtidigt som det har varit 
obebott varför det huset har exkluderats i denna utvärdering.  
 
En begränsning av antal mätpunkter har gjorts för att rationalisera utvärderingen till de 
mätpunkter som visat de högsta fukttillstånden eller som referenspunkter. Mätningar från 
samtliga mätpunkter finns redovisade i (Mundt-Petersen 2013a-d). 
 
Materialprovtagning för mikrobiologisk analys har gjorts i huset i Falkenberg och 
flerfamiljshuset i Växjö. Det har inte funnits möjlighet att göra ingrepp i slutna 
konstruktioner varför materialprovtagning har begränsats till inspekterbara konstruktioner 
som vindsutrymmen. Dock gav fastighetsägaren till flerfamiljshuset i Växjö tillåtelse till 
att frilägga fasadskikt och vindskyddet vid några mätpunkter bakom fasaden. 
 
För korrigering av mätvärden vid fuktkvotsmätning och vid beräkning av MRD-index har 
träslaget gran använts vilket har varit det mest förekomna träslaget.  
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2 Mätning 
 

2.1 RF, fuktkvot och temperatur 
 
Mätningar har pågått under åren 2009 till 2011, under ungefär tre år i varje objekt 
beroende på byggstart av husen. Mätvärden har registrerats kontinuerligt en gång i 
timmen.  
 
Placering av sensorer har skett i samarbete med S. Olof Mundt-Petersen, LTH i syfte att 
dels kunna bestämma tak och väggars fukt- och temperaturtillstånd för att verifiera 
beräkningsprogram och utvärdera förhållandena med avseende på mikrobiell påväxt och 
dels fånga upp eventuella inläckage från bland annat eventuella brister i fasader och 
ytterväggar. 
 
 

    
a)                                   b) 

Figur 2 Bilderna visar installerade sensorer vid ytterdel av träreglar. (a) visar en fastskruvad 
sensor nära utsida regel. (b) visar en sensor med förlängningsskablar för fuktkvot 
skruvade i utsida regel. 

 
Mätningar har skett med trådlösa sensorer (Protimeter HygroTrac), som mäter fuktkvot, 
relativ fuktighet och temperatur, se Figur 2. Dessa monterades med två rostfria skruvar i 
trä och fungerar också som elektroder för fuktkvotsmätning. Skruvarna går in 10 mm i 
trämaterialet. RF- och temperatursensorn sitter på 30 mm avstånd från träytan och 15 mm 
avstånd från streckkoden, se på bilden. Fuktkvoten mäts för det mesta ungefär 5 mm 
innanför utsida regel eller syll och på 0-10 mm djup, se Figur 2 (a). RF och temperatur 
mäts ungefär 15 mm innanför vindskyddet på grund av sensorns placering i det gula 
plasthöljet. Detta innebär att temperaturen förmodligen blir något högre och RF blir något 
lägre än i jämförelse med punkten vid insida vindskydd. Eftersom träreglar utgör en viss 
värmebrygga inifrån uppkommer sannolikt även där en något högre temperatur och 
därmed lägre RF vid dess utsida (Olsson 2011b) än i jämförelse med insida vindskydd 
bredvid reglar. Det är troligt att temperaturen på undersida råspont  kan bli något lägre än 
temperatursensorn framförallt i vindskonstruktioner men däremot i tak med välventilerad 
luftspalt så torde ytorna runt spalten och temperatursensorn få relativt lika temperatur. För 
att kunna mäta direkt på utsida väggreglar så har i några mätpunkter fuktkvoten mätts 
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med förlängda elektroder med större anliggningsyta vilket då kan ha gett något högre 
mätvärde.   
 
Mätvärdena överfördes kontinuerligt till en mätinsamlare som var placerad i husen. 
Mätdata överförs via GSM-modem och nätet till tillverkarens server. Därefter har 
kontinuerligt mätdata tankats över till en databas på SP benämnd ByggTrä-databasen 
(Sandberg 2012). Mätinsamlingen är beroende av att GSM-nätet fungerar. Tyvärr har inte 
GSM-nätet varit helt stabilt vilket krävt manuell omstart på plats vid några tillfällen. I 
vissa fall har det varit strömlöst. Dessutom har tillverkaren, Protimeter, haft problem med 
en bugg i programvaran varför de blev tvungna att besöka husen och omprogrammera 
mätinsamlare. I bland har det inte registrerats mätvärden vid låga temperaturer. Vid vissa 
avbrott har ingen mätdatainsamling kunnat ske.  
 
Fuktkvoten har korrigerats för svensk gran och aktuell temperatur (Samuelsson 1990). 
När det gäller samtliga RF-sensorer var de behäftade med en generell avvikelse i RF från 
tillverkaren. Detta framkom vid stickprovskalibrering av sensorer innan installation. 
Därför har samtliga sensorer korrigerats för detta i denna rapport. Mätosäkerheten vid 
mätstart uppskattas till max ± 1 % -enheter i fuktkvot, max ± 3 % -enheter i relativ 
fuktighet (RF) och max ± 0,5 ºC. Den erfarenhet vi har av dessa sensorer är att fuktkvot 
och temperatur verkar vara relativt stabila över tiden men sensorn som mäter RF kan 
eventuellt ha en liten drift. Eftersom de flesta sensorer byggdes in i konstruktioner har de 
inte kunnat kalibreras i efterhand. Dock har följande mätpunkter: 18, 19, 20, 24, ute, och 
inne i Falkenberg samt 43, 46, 47, 51, 52, 54 och ute i Flervåningshuset i Växjö 
kalibrerats i efterhand. Driften har för dessa mätpunkter legat inom ± 2 %- enheter vid 85 
% RF. Dessutom har korrigering av RF gjorts för slutdrift för hela mätperioden vilket då 
givit en avvikelse med motsvarande storlek i början. Mätinstrumenten är kalibrerade med 
spårbarhet till normal/riksmätplats på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Dock har 
några sensorer som suttit utomhus haft större drift och vissa har slutat fungera bland annat 
på grund av att de målats över med målarfärg varför mätdata från SMHI också har 
redovisats. När det gäller SMHI-data har det ibland saknats data vilket har kompletterats 
enligt metod beskriven av Mundt-Petersen (2013f).  
 

2.1.1 Allmänt om fuktkvot 
 
Det kan vara svårt att avgöra virkesytors exakta RF genom att enbart mäta fuktkvot utan 
att veta virkesstyckets tork- och fukthistoria, hur och när bearbetning skett m.m. Saken är 
den att det kan skilja 4 procentenheter i fuktkvot i virkets tvärsnitt (mellan ytan och mitt) 
trots att hela virket är i jämvikt (Olsson 2012). Detta är ett känt fenomen som benämns 
hysteres. En virkesyta som står i jämvikt med t.ex. 80 % RF kan ha en ytfuktkvot mellan 
ungefär 15-19 % beroende på om ytan kommer från en uppfuktnings eller uttorkningsfas 
(Olsson 2012).  
 
Genom att mäta fuktkvot eller resistans på en materialyta kan inläckage i form av fritt 
vatten upptäckas. Detta särskilt i konstruktioner som har goda uttorkningsmöjligheter 
vilket gör att plötsliga mindre läckage kan vara svåra att upptäcka med enbart RF-
mätning.  
 

2.2 Provtagning av material 
 
Provtagning av trämaterial har skett genom att tunna skikt (2-5 mm) från ytan av 
materialet har lossats mekaniskt med stämjärn och hammare. Provbitarnas storlek har 
varierat mellan cirka 5 till 10 cm2. Provbitarna placerades i varsin papperspåse och 
därefter har proverna förvarats luftigt och torrt under transport till SPs mikrobiologiska 
laboratorium i Borås.   
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2.2.1 Mikrobiologisk analys 
 
Proverna har analyserats i mikroskop enlig metod beskriven av (Hallenberg & Gilert, 
1988). Proverna studeras först i stereomikroskop vid 10-40 gångers förstoring. 
Därigenom kan materialytan studeras och eventuell påväxt konstateras. För att kvantifiera 
denna påväxt görs preparat från materialytan som studeras i 400 gångers förstoring. 
Preparaten görs genom att en del av ytan skrapas med en skarp preparatnål eller genom 
tejpavtryck på ytan. Dessa läggs sedan i en droppe mjölksyra med cottonblue alternativt i 
en droppe lösning av kaliumhydroxid på ett objektglas och täcks sedan med ett täckglas. 
Mikroorganismerna klassificeras som hyfer eller aktinomyceter. Förekommer blånad 
noteras detta separat. Förekomsten av mikroorganismerna klassas som ingen, sparsam, 
måttlig eller riklig baserat på hur stor del av ett rutnät i mikroskopets okular som täcks av 
mikroorganismer.  
 
2.2.1.1 Allmänt 
 
Mögelsvampar växer generellt på ytan av virke. Dessa kan vara pigmenterade så att en 
påväxt kan ses med blotta ögat med de kan även vara opigmenterade så att en riklig på-
växt av mögelsvamp inte kan ses med blotta ögat. En del pigmenterade svampar kan växa 
djupare ner i veden och orsakar där en missfärgning som kallas blånad. Generellt så krä-
ver dessa svampar mycket fukt och om det finns blånad på virke i en byggnad kan man 
anta att det någon gång har utsatts för mycket fukt eller fritt vatten. Blånad kan 
uppkomma redan efter trädets fällning, således innan postningen och torkning på 
sågverket, och finnas på virke redan under produktionen. I detta fall kommer inte de 
svampar som orsakat blånaden att vara aktiva. 
 

3 MRD-modell  
 
MRD-modellen har utvecklats inom Woodbuild, där MRD står för Mögel Resistens 
Dimensionering. Modellen innebär att man för en given klimatexponering beräknar en 
dos D(t) som funktion av tiden t. Dosen mäts i tidsenhet och varierar kontinuerligt med 
tiden och ökar vid klimatförhållanden som är gynnsamma för mögelpåväxt och minskar 
vid klimatförhållanden som är ogynnsamma för mögelsporerna att gro. För att 
gränstillståndet inte skall överskridas krävs att följande villkor är uppfyllt för varje t  
inom betraktad tidsperiod 
 

critDtD )(  (3.1)

 
där Dcrit är kritisk dos för initiering av påväxt, beroende på materialet där påväxt kan 
tänkas äga rum.  
 
MRD-modellen finns beskriven i (Thelandersson & Isaksson 2013). Modellen baseras på 
12-timmars medelvärden för relativ fuktighet och temperatur och kan användas under 
lång tid. Indata till gjorda beräkningar är uppmätta värden från fältmätningar eller 
meteorologiska observationer av relativ fuktighet och temperatur av SMHI. MRD-
modellen använder 12-timmarsvärden för att fånga upp dygnsvariationer genom att 
beräkna ett dagsmedelvärde för perioden från 08.00  till 20.00 och ett nattmedelvärde för 
perioden 20.00 till 08.00 dagen därpå. MRD-modellen förutsätter också att man definierar 
referensvärden hos materialet för relativ fuktighet, ref , och temperatur, Tref. I denna 
modell förutsätts att  
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Exponering under en viss tid t vid tidskonstanta värden ref och Tref  ger en dos t,  där 
t är lika med kalendertiden som förflutit vid exponering vid referensvärdena. Detta 
innebär att kritisk dos Dcrit kan bestämmas genom laboratorieförsök i konstant klimat 
(ref , Tref ) varvid  Dcrit är den tid som krävs för att uppnå minst gränstillståndet "gles men 
klart etablerad mögelpåväxt" vid observation i mikroskop (40x förstoring).   
 
I denna utvärdering har Dcrit efter 10 dagar  används för underlagstak (vilket antas är 
råspont) och 17 dagar för hyvlade reglar, syllar och läkt, samtliga av träslaget gran. 
 
MRD-modellen fungerar i princip som en "klocka" som tickar fortare om 
exponeringsförhållandena är mer gynnsamma för påväxt än referensklimatet, medan 
"klockan" tickar långsammare eller bakåt om förhållandena är mer ogynnsamma för 
påväxt. Villkoret i Ekv. (3.1) kan alternativt skrivas 
 

1
)(

)( 
crit

MRD D

tD
tI  

(3.2)

 
Storheten IMRD benämns MRD-index och kan beräknas som funktion av tiden t, för en 
godtycklig exponeringssituation. Om värdet på MRD-index under en given exponering 
överskrider 1,0  innebär det att gränstillståndet  överskrids, annars inte.  
 
Observera att om MRD-index på 1 eller mer erhållits så innebär det att etablerad påväxt 
kan ha permanent uppkommit på trämaterialet. I modellen kan dock värdet gå ned till 0 
igen under torrare eller kallare perioder vilket då inte speglar verkligheten i de fall MRD-
index 1 eller mer har uppnåtts tidigare. I de fall mätvärden saknas så ligger MRD-index 
kvar på samma nivå men i verkligheten skulle värdet ha stigit eller sjunkit beroende på 
klimat.  
 
MRD-beräkningar i denna rapport har utförts av Jonas Niklewski under överinseende av 
Sven Thelanderson LTH.   



16 

 

 

4 Resultatsammandrag  
 
Resultatsammandrag redovisas i detta kapitel. Samtliga mätningar och 
objektbeskrivningar redovisas i bilaga 1-5. 
 

4.1 Flervåningshus i Växjö 
 
Detta är ett exempel på en fuktutsatt mätpunkt i flervåningshuset i Växjö. Mätpunkten 
sitter vid ytterdel träregel nära insida vindskydd, som består av 17 mm hård 
minerallullsskiva, våning 2. Fasaden består av cementfiberskivor med bakomliggande 
ventilationsspalt.  
 

 

 
Diagram 1  Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF  och temperatur nära utsida syll 

och fuktkvot i utsida regel samt RFkrit under perioden 2009-02-01 till 2011-12-31. 
Det övre diagrammet visar MRD-index. 

 
Kommentarer 
 
Mätningar visar på RF som mest kring 80-90 % (kortvarigt över 90 % under byggskedet 
samt enstaka timmar över 90 % RF), se Diagram 1. Den högre fuktigheten ser ut att ha 
uppkommit i samband med inläckage (se fuktkvotstoppar) eller under den kalla årstiden 
då RF utomhus är som högst. MRD-index visar 0,7 varför mikrobiell påväxt inte är 
förväntad vid RF-sensorn. Dock var MRD-index oroväckande hög framförallt med tanke 
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på att väggen har isolerande vindskydd och är åtkomlig för solstrålning. Orsaken till detta 
är sannolikt inläckage. Fuktkvoten sjunker med tiden trots återkommande inläckage vilket 
innebär att den uppfuktning som skett vid mätpunkten verkar ha kunnat torka ut inom 
någon vecka. Dock är det inte känt om inläckaget har letat sig längre in nedanför i 
väggen. Mikrobiell påväxt har konstaterats på utsida regel. Den kan dock ha uppkommit 
under byggtiden, se Tabell 6. 
 
Det har förekommit plötsliga höjningar i fuktkvot på över 30 % den 17 augusti 2010, 31 
mars och 17 juli 2011 vilket troligen har orsakats av inläckage. Klimatobservationer visar 
regn vid dessa tidpunkter och vindriktningar från sydost och öster och fasaden är vänd åt 
öster. Ovanför mätpunkten finns det en horisontell skarv i fasadskivan och där vatten 
skulle kunna ha trängt in mellan skiva och skarvprofil vilket kan vara en förklaring till 
höga fuktkvotsvärden tillsammans med att skarven i det isolerande vindskyddet hade en 
synlig glipa där vatten kan ha trängt in i väggen, se Figur 51 till Figur 53.  
 

4.2 Jämförelse av uteklimat 
 
Jämförelse av uteklimat mellan olika orter i Sverige såsom Falkenberg, Växjö och 
Skellefteå, baserat på SMHI-värden. Dessutom har MRD-index beräknats. 

 

 
Diagram 2 Kurvorna i det undre diagrammet visar glidande veckomedelvärden (168 timmar per 

vecka) på RF och temperatur utifrån SMHI-värden för Falkenberg (Torup), Växjö 
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och Skellefteå under perioden 2008-11-27 till 2011-12-31. Det övre diagrammet 
visar MRD-index (observera att alla värden över 4 redovisas som 4). 

 
Kommentarer 
 
Diagram 2 visar glidande veckomedelvärden (168 timmar per vecka) utifrån SMHI-data 
för följande tre orter: Falkenberg (Torup), Växjö och Skellefteå. Utifrån denna jämförelse 
så har det generellt sett varit fuktigast i Falkenberg och kallast i Skellefteå. MRD-index 
var avsevärt högre än 1 varje år i Falkenberg, i Växjö kom MRD-index precis upp till 1 
första året och kring 2 efterföljande åren. I Skellefteå överskreds knappt MRD-index 1 
första året och andra året kom det upp till 0,7 för att tredje året överskrida 1 igen. Utifrån 
detta skulle både Falkenberg och Växjö ha kunnat få påväxt på material alla tre åren om 
det hade exponeras för uteluft, förutsatt att material inte utsatts för tillförd värme t.ex. 
solstrålning, och i Skellefteå minst ett av åren. I simuleringen har virke med Dcrit = 17 
använts. Det är tydligt att risken för påväxt varierar mellan åren. Observera att denna 
utvärdering är till för trämaterial som exponeras för uteluft och har ingenting att göra med 
klimatskärmen i vanliga uppvärmda hus. Dock ger det en uppfattning om det 
överhuvudtaget finns förutsättningar för påväxt med avseende på klimatet i uteluft. Detta 
pekar på att det finns en uppenbar risk för påväxt på material i konstruktioner som 
hamnar nästan i uteklimat i Falkenberg och knappt någon risk alls i Skellefteå. Risken för 
påväxt på trämaterial som exponeras för uteklimat (RF och temperatur) är stor i delar av 
södra Sverige men längst upp i norr är det i princip ingen risk alls (Frühwald-Hansson et 
al. 2013).  
 

4.3 Jämförelse av klimat mellan insida vindskydd, 
luftspalt och ute 

 
En jämförelse har gjorts mellan insida vindskydd, luftspalt och ute för samtliga hus 
förutom i Flervåningshuset i Växjö. Där har inte någon jämförelse gjorts eftersom stora 
mängder mätdata saknas i mätpunkt 7. Denna mätpunkt var det enda stället där det fanns 
givare på ömse sidor om vindskyddet. 
 
Huset i Falkenberg hade 30 mm isolerande vindskydd men småhuset i Växjö och 
flervåningshuset i Skellefteå hade vindskyddsduk utanför väggstommen. 
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4.3.1 Ett småhus i Falkenberg 
 

 
Diagram 3 Kurvorna visar glidande veckomedelvärden (168 timmar per vecka) på uppmätt RF 

och temperatur nära utsida väggregel (9), i luftspalt bakom fasad (8) och ute (SMHI) 
under perioden 2009-02-01 till 2011-12-31. 

 
Kommentarer 
 
Temperaturen mellan insidan av isolerande vindskydd och luftspalt uppvisar en skillnad 
på 1,5 till 2,5 °C vid 10 °C i luftspalten, se Diagram 3, vilket överensstämmer ganska väl  
med temperaturskillnad mellan utsida regel och ute i laboratoriemätningar (Olsson 
2011b). Temperaturen vid sensorn, som förmodligen motsvarar utsida regel, gentemot ute 
ger som mest ungefär 15 %-enheter lägre RF i träregel, enligt Mollierdiagram. Denna 
skillnad framkommer också i diagrammet ovan och likväl i laboratoriemätningar (Olsson 
2011b). Därför torde klimatet vid utsida regel och sensor vara relativt lika i denna 
fältmätning. Vidare kan antas att beräknad MRD-index för mätpunkt 9 torde vara 
representativ för utsida regel, se Tabell 1. 
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4.3.2 Ett småhus i Växjö 
 

 
Diagram 4 Kurvorna visar glidande veckomedelvärden (168 timmar per vecka) på uppmätt RF 

och temperatur nära utsida väggregel (4), i luftspalt bakom fasad (6) och ute (SMHI) 
under perioden 2008-11-08 till 2011-12-31. 

 
Kommentarer 
 
Temperaturen mellan insida vindskyddsduk och luftspalt uppvisar en skillnad på 0,5 till 
1,0 °C vid 10 °C i luftspalten, se Diagram 4, vilket stämmer ganska väl överens med 
temperaturskillnad mellan utsida regel och ute i laboratoriemätningar (Olsson 2011b). 
Temperaturen vid sensorn, som förmodligen motsvarar utsida regel, gentemot ute ger som 
mest ungefär 6 %-enheter lägre RF i träregel, enligt Mollierdiagram. Denna skillnad 
framkommer också i diagrammet ovan och likväl i laboratoriemätningar (Olsson 2011b). 
Därför torde klimatet vid utsida regel och sensor vara relativt lika i denna fältmätning. 
Vidare kan antas att beräknad MRD-index för mätpunkt 4 torde vara representativ för 
utsida regel, se Tabell 2 
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4.3.3 Flervåningshus i Skellefteå 
 

 
Diagram 5 Kurvorna visar glidande veckomedelvärden (168 timmar per vecka) på uppmätt RF 

och temperatur nära väggregel (3n), i luftspalt bakom fasad (14-5n) och ute (SMHI) 
under perioden 2009-04-27 till 2011-12-31. 

 
Kommentarer 
 
Jämförelsen visar förvånansvärt stor skillnad i temperatur, ungefär 2 °C mellan insida 
vindskyddsduk och luftspalt. En förklaring kan vara att temperatursensorn har monterats 
längre in i väggen, se Figur 68, samt beroende av hur isoleringen har installerats runt 
givaren vilket gör att den kan ha hamnat varmare och därmed torrare. En rimlig 
temperaturskillnad kan nog vara kring 0,5-1,0 °C såsom i småhuset i Växjö. Utförd 
MRD-index för mätpunkt 3n torde därför visa ett för lågt värde än vad det borde vara, se 
Tabell 4.  
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4.4 Resultat av MRD-index 
 

Tabell 1 Redovisning av MRD-index för utsida väggregel, i luftspalt bakom fasad, nära 
undersida underlagstak och takbjälke. Objektet är ett småhus i Falkenberg.  

Småhus i Falkenberg 
Mätpunkt MRD-index 

i vägg 
MRD-index i 
luftspalt (ref. i 
vägg) 

MRD-index vid 
underlagstak 

MRD-index i 
takbjälke 

6 0 - - - 
8 - 2,7 - - 
9 0,5 - - - 
11 0 - - - 
12 - 1,8 - - 
13 0,2 - - - 
23 0 - - - 
18   - 0,2 
24   0,3  

 

Tabell 2  Redovisning av MRD-index för utsida väggregel, i luftspalt bakom fasad, nära 
undersida underlagstak och takbjälke. Objektet är ett småhus i Växjö. 

Småhus i Växjö 
Mätpunkt MRD-index 

i vägg 
MRD-index i 
luftspalt (ref. i 
vägg) 

MRD-index vid 
underlagstak 

MRD-index i 
takbjälke 

2 0 - - - 
4 0,3 - - - 
6 - 0,9 - - 
10 - 0,3 - - 
13 - - 0,3 - 
14 - - - 0 
16 - - 0,5  
17 - - - 0,3 

 

Tabell 3  Redovisning av MRD-index för utsida väggregel, i luftspalt bakom fasad, nära 
undersida underlagstak och takbjälke. Objektet är ett flervåningshus i Växjö. 

Flervåningshus i Växjö 
Mätpunkt MRD-index 

i vägg 
MRD-index i 
luftspalt (ref. i 
vägg) 

MRD-index vid 
underlagstak 

MRD-index i 
takbjälke 

6B 0,1 - - - 
16 0,7 - - - 
22 - 1,0 - - 
42 - - - 0,1 
43 - - 0,2 - 
46 - - - 0,1 
47 - - 0,2 - 
50 - - - 0,2 
51 - - 0,2 - 
54 - -  0,4 
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Tabell 4 Redovisning av MRD-index för utsida väggregel, i luftspalt bakom fasad, nära 
undersida underlagstak och takbjälke. Objektet är ett flervåningshus i Skellefteå. 

Flervåningshus i Skellefteå 
Mätpunkt MRD-index 

i vägg 
MRD-index i 
luftspalt (ref. i 
vägg) 

MRD-index vid 
underlagstak 

MRD-index i 
takbjälke 

3n 0 - - - 
14-5n - 0,1 - - 
6ö 0 - - - 
15ö 0  - - 
15-5ö - 0,1 - - 
D - - - 0 
E - - 0 - 
M - - 0 - 
I - - - 0 
J - - 0,1 - 
S -  0,1 - 

 
Kommentarer 
 
MRD-index är beräknat utifrån uppmätt RF, temperatur och tid för angivna mätpunkter, 
se Tabell 1 till Tabell 4. Någon mikrobiell påväxt var inte förväntad i något av objektens 
klimatskärm såsom tak och ytterväggar. I tre av fyra objekt kan etablerad påväxt ha skett i 
luftspalter bakom fasader. Observera att påväxt i luftspalt bakom fasad bedöms tillåtet 
enligt BBR 2008 och BBR 2013. 
 
Det saknas mätdata under ett halvår till ett år i flera mätpunkter i takkonstruktioner i båda 
flervåningshusen, se Diagram 45 till Diagram 50 och Diagram 59 till Diagram 61. 
Förmodligen har detta ingen avgörande betydelse för slutsatserna. Dock saknas det nästan 
helt mätdata i flera mätpunkter placerade i ytterväggar i flervåningshuset i Växjö, varför 
de inte tagits med. Förmodligen har detta inte heller någon avgörande betydelse för 
slutsatserna. 
 

4.5 Resultat av mikrobiologisk analys 
 

Tabell 5 Resultat av mikrobiologisk analys för respektive mätpunkt både ”före” (år 2009-03-
06) och efter mätperioden (år 2012-08-30) för ett småhus i Falkenberg. 

Småhus i Falkenberg 
Mätpunkt Material Påväxt 

(Frekvens) 
2009**                       2012 

Kommentarer 

17* i närheten Impregnerad plywood Ingen Sparsam  
18 Takstol - Sparsam Aktinomyceter 
19 Takstol - Ingen  
24 Impregnerad plywood - Ingen  
24 Takstol - Sparsam  
21 nära 
vindslucka 

Takstol - Ingen  

* Materialprov togs under byggskedet och på exakt samma yta har detta prov tagits. 
** (Olsson et. al 2010) 
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Tabell 6 Resultat av mikrobiologisk analys för respektive mätpunkt både ”före” (2009-08-29) 
och efter mätperioden (2012-08-30) för ett flervåningshus i Växjö. 

Flervåningshus i Växjö 
Mätpunkt Material Påväxt 

(Frekvens) 
2009**                       2012 

Kommentarer 

6 Regel - Ingen  
6B Utsida regel - Ingen  
6B* Utsida regel - Ingen  
6B Papp på baksida 

vindskydd 
- Sparsam  

7 Träläkt  - Ingen  
8 Träläkt i luftspalt - Ingen   
9 Utsida regel - Ingen  
16 Utsida regel - Måttlig   
16* Utsida regel - Ingen  
16 2 cm in på regel - Ingen  
16 Papp på baksida 

vindskydd 
- Sparsam  

17 Regel - Ingen  
42-52 i 
närheten 

Takstol - Ingen  

42-52 i 
närheten 

Hyvlad råspont Ingen Ingen   

47  Hyvlad råspont Ingen Ingen   
47 Takstol Ingen Sparsam Aktinomyceter 
50 Takstol Ingen Ingen   
51 Hyvlad råspont Ingen Ingen   
50-51 i 
närheten 

Gips - Sparsam Hyfer + 
Aktinomyceter 

51-55* i 
närheten 

Takstol Ingen Ingen   

52  - Ingen  
54-55 i 
närheten 

Gips - Sparsam  

54-55 i 
närheten 

Cellulosaisolering - Riklig Rikligt med pollen 

Vid dörr Gips Ingen Måttlig  Aktinomyceter 
54 Regel Riklig Riklig  Hyfer + blånad, 

förmodligen fanns 
påväxten innan 
montage.  

55 Takstol Ingen Ingen   
* Materialprov togs under byggskedet och på exakt samma yta har detta prov tagits. 
 ** (Olsson et al. 2010) 
 
Kommentarer 
 
Det togs prover efter mätperioden i 32 st mätpunkter varav 8 st hade sparsam påväxt och 
4 st hade måttlig eller riklig påväxt, se Tabell 5 och Tabell 6. I 10 st mätpunkter togs det 
prover även 2009 alltså i början av mätuppföljningen (Olsson et al. 2010). Någon tillväxt 
har inte skett i dessa mätpunkter under mätperioden förutom i mätpunkt 47 och vid dörr 
(på en gipsskiva) i vinden i flervåningshuset i Växjö samt mätpunkt 17 (impregnerad 
plywood) i underlagstak i Falkenberg. I vinden i Växjö har aktinomyceter konstaterats 
vilket sannolikt kräver kring 95-100 % RF och sådant klimat har inte förekommit under 
mätperioden. Därför har förmodligen påväxten uppkommit före montage. Underlagstaket 
är tänkt att avleda kondensvatten och eventuellt inträngande nederbörd men verkar inte 
kunna spärra fukttransport fullständigt i omlottskarvar varför det kan vara en förklaring 
till sparsam påväxt i mätpunkt 17 i Falkenberg.  
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En tredjedel av proverna hade dock påväxt. Att det är relativt vanligt med sparsam påväxt 
på material före montage har konstaterats i en tidigare studie (Olsson et al. 2010) där 
dessa objekt undersöktes.      
 
I tre stycken mätpunkter kan det antas att materialet var rent före mätperioden 2009 
eftersom materialprov togs under byggskedet och på exakt samma yta har nytt prov tagits 
efter mätperioden. I mätpunkt 16 i flervåningshuset i Växjö togs materialprov under 
byggskedet varför den underliggande ytan då kan anses vara ren och utan påväxt. I 
samband med provtagning efter mätperioden av exakt samma yta som tidigare visade inte 
på någon påväxt vilket överensstämmer med MRD-index på 0,7, alltså ingen påväxt,  se 
Tabell 3. Bredvid denna yta fanns det påväxt. Eventuellt har påväxten uppkommit under 
byggskedet eller så är den nya ytan inte lika benägen att angripas som intakt materialyta. 
Dessutom har mätpunkten varit utsatt för inläckage vilket också kan ha skapat skillnader 
beroende på var vattnet har runnit. 
 
I närheten av mätpunkt 54-55 har materialprovtagning gjorts av cellulosaisoleringen. 
Riklig påväxt konstaterades på cellulosaisoleringen. Även rikligt med pollen 
konstaterades i den mikrobiella analysen vilket kan förklaras av att luft med pollen utifrån 
har strömmat in genom luftöppningen till vinden som är placerad strax ovanför. 
Dessutom är det möjligt att nederbörd kan ha följt med luftström in genom luftöppningen 
och bidragit till påväxten.  
 

5 Diskussion 
 
Trämaterial som får samma eller nästan samma temperatur som uteluften riskerar att bli 
utsatt för hög fuktighet under längre tid med risk för mikrobiell påväxt framförallt i södra 
Sverige, se Diagram 2. Detta skulle kunna ske framförallt i ytterdelen av konstruktioner 
som hamnar i ständig skugga på grund av väderstreck, träd, kraftigt lutande tak åt norr, 
närliggande byggnader och dylikt. Det är också tydligt att risken för påväxt varierar 
mellan olika år. Därför bör förväntat klimat beaktas vid fuktdimensionering av nya 
konstruktioner. 
 
Utifrån kommentarer till Diagram 4 kan det antas att beräknad MRD-index för mätpunkt 
9 torde vara representativ för utsida regel, se Tabell 1. Det fanns en uppenbar risk för 
påväxt i luftspalten, fasad åt nordväst, men inte vid utsida reglar, MRD-index 0,5, 
sannolikt tack vare utvändig isolering.  
 
Utifrån kommentarer till Diagram 5 kan det antas att beräknad MRD-index 0,3 för 
mätpunkt 4 i småhus i Växjö torde vara representativ för utsida regel, se Tabell 2. Det 
uppkom nätt och jämt en risk för påväxt i luftspalten, fasad vänd åt nordväst, första året 
men efterföljande år var det tydligare. Eftersom utsida reglar hamnar något varmare och 
därmed torrare så är det ytterligare en förklaring till att träreglarna innanför 
vindskyddsduken förmodligen har klarat sig från påväxt under mätperioden.   
 
I denna utvärdering har nederbörd och fasaders väderstreck och vindriktning 
sammanfallit då inläckage skett. Dock har inte betydelsen av regnintensitet och 
vindhastighet undersökts för de fall med inläckage men kan vara avgörande enligt 
tidigare rapport (Olsson 2011d).  
 
Mätvärden av RF, vid insida vindskydd, vid vissa mätpunkter kan vara något 
underskattade, exempelvis påverkan av syll, eftersom de antas representera utsida reglar, 
se Diagram 6. RF i  råspont har inte exakt kunnat redovisas eftersom sensorn sitter 30 mm 
nedanför dock är den nog ändå ganska representativ i de fall med välventilerad luftspalt. I 
vindsutrymmet kan å ena sidan luften stå stilla och isolera varför undersida råpont kan 
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hamna kallare än sensorn. Å andra sidan kan det finnas en temperaturgradient i 
vindsutrymmet som innebär att det kan vara varmare på undersida råspont nära taknock 
jämfört med längre ner från taknock.  
 
Ett inläckage som passerar otätheter i fasaden kan rinna på vindskyddet och om det längre 
ner träffar på en otät genomföring i vindskyddet kan vattnet ledas in till trästommen. 
Därför bör vindskyddet också ha regnskyddande egenskaper samt att detaljanslutningar 
såsom vid fönster, dörr, grund, tak, balkong, tilluftskanal, infästningar görs regntäta och 
bör verifieras genom provning. Eftersom fönster i sig kan läcka in vatten bland annat via 
otäta tappar bör en sekundär tätning finnas under karmbottenstycket som leder ut vattnet. 
Ytterväggen bör skyddas i nederkant vägg från vatten, vattenstänk och vattensamlingar. 
 
Mätvärden saknas ibland i vissa mätpunkter under relativt långa perioder även då RF 
torde varit hög. Dock är en samlad bedömning att detta inte direkt har påverkat 
slutsatserna. Dock finns det beräkningar gjorda för dessa perioder som redovisas av 
Mundt-Petersen (2013a-e). 
 

6 Slutsatser 
 
Det finns inget som tyder på att det kan ha uppkommit några generella kritiska 
förhållanden i klimatskärmen, tak och ytterväggar, som kan ha orsakat mikrobiell påväxt. 
Därför torde välisolerade trähus fungera utan någon generell risk för påväxt med 
avseende på uteklimat framförallt i norra och mellersta Sverige. Dock verkar det ha 
använts material som blivit skadat innan montage. Nederbörd på material under 
byggtiden och inläckage av vatten på grund av otätheter är således orsaker till påträffad 
påväxt i konstruktioner i denna utvärdering. Observera att den påväxt som påträffats har 
generellt sett varit sparsam och begränsad, ofta osynlig och ingen avvikande lukt har 
kunnat uppmärksammas varför det bedöms som ringa avvikelser i förhållande till vad 
som vanligtvis brukar anses vara fuktskador i hus.  
 
I fuktiga delar av södra Sverige verkar det inte finnas någon övertygande marginal för 
kritiska förhållanden i ytterväggar såsom det verkar finnas i norra Sverige. Däremot har 
det sett mycket bra ut för takkonstruktionerna även i södra Sverige. Förmodligen har 
följande haft betydelse: utsatt för solstrålning, smart vindsventilering med värmekälla 
eller passiv värme från installationer och värmebryggor. Denna utvärdering kan därför 
inte friskriva vanliga välisolerade tak från risk för påväxt i skuggutsatta lägen i södra 
Sverige.   
 
Syllarna i småhusen förefaller vara placerade förhållandevis torrt förmodligen tack vare 
att grundplattan av betong leder värme till syllen. Dock finns det en stor risk att de 
uppfuktas under byggtiden eller av vattenstänk utifrån om de sitter oskyddade, vilket har 
påträffats. 
 
Plösliga inläckage till träregelverket i ytterväggar har inträffat i tre av fyra objekt. De 
höga fuktvärdena har gått ner ganska omgående, inom några dagar till några veckor. 
Detta verkar inte ha hunnit orsaka påväxt i själva mätpunkter utifrån MRD-index. Dock 
vet vi inte om vattnet runnit vidare någon annanstans. I närheten av påträffade inläckage 
finns fasaddetaljer bland annat fönster eller vägganslutning mot grund. Många av de 
inträffade inläckagen är kopplade till nederbörd och att vindriktning sammanföll med 
fasadens värderstreck.  
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7 Rekommendationer 
 

 Använd isolering, som är mögelresistent och ångöppen, utanför träregelstommen 
vilket ger en extra säkerhetsmarginal vilket rekommenderas särskilt i södra 
Sverige. 

 Använd vindskydd eller stomskydd med verifierade lösningar för skarvar, 
anslutningar och genomföringar som förhindrar att vatten tränger in till 
väggstommen. 

 I de fall traditionella tak riskerar att utsätts för liten eller ingen solbestrålning 
eller uppvärmning eller kraftig ventilering bör förbättrade lösningar väljas. 
Använd exempelvis styrd ventilation på vinden, begränsa ventilationen, tillför 
värme eller värmeisolera utanför stommen. Följ upp med mätningar. 

 Använd virke med medelfuktkvot på 16 % eller lägre. Skapa en nivåskillnad på 
1-2 centimeter mellan betongplattan och väggar exempelvis med höghållfast 
isolering för att undvika vatten som ofta samlas på betongplattan vid nederbörd 
eller vattenläckage. Använd väderskydd under montage och säkerställ att 
materialet inte blir utsatt för vatten, nederbörd och smuts under lagring och 
produktionsskedet. 

 Gör fuktberäkningar som beaktar förväntat utomhusklimat och utvärdera med 
MRD-modellen. Slagregnsutsatta väggar, väggar åt norr och tak med rejäl lutning 
åt norr eller skuggutsatta konstruktioner bör särskilt beräknas och följas upp med 
mätningar. 
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Bilaga 1 - Ett småhus i Falkenberg 
 

Objektbeskrivning  
 
Objektet är 1-plans småhus med betongplatta på mark och vindsutrymme med sadeltak. 
Huset ventileras med mekanisk frånluftsventilation. Under grundplattan av betong finns 
300 mm cellplastisolering. Ytterväggarna utgörs av träregelverk med lättreglar och 
skyddas utvändigt av 30 mm hård mineralullsisolering, total väggisoleringstjocklek är 
250 mm. Fasaden är luftad och består av träpanel. Vindsbjälklagets isoleringstjocklek är 
ungefär 400 mm.  
 
I vindsutrymmet finns ett system som ventilerar in torr luft när det är möjligt samt värmer 
vindsutrymmet när det är nödvändigt (TrygghetsVakten). Enligt uppgift ska luftinsläpp 
vid takfot ha satts igen för att hindra ofrivillig ventilation av vinden. Dock finns det en 
stor luftöppning i vinden som står i förbindelse med uteluften nära husets entré vilket kan 
ha påverkat systemets funktion. Enligt uppgift har fläkten en kapacitet av 400 m3/h och 
värmekablarnas totala effekt av 500 W. 
 
Detta objekt har även följts under byggprocessen och redovisas i (Olsson et al. 2010). 
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Placering av mätpunkter 
 

 
Figur 3 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013a) 
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Figur 4 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013a) 
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Figur 5 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013a) 
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Figur 6 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013a) 
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Mätpunkt 6 i yttervägg 

 
Figur 7 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 6. Fuktkvot mättes i överdel 

träregel.  

 
Resultat 

 

 

Diagram 6 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur nära utsida syll 
och fuktkvot i ytterdel av syll samt RFkrit under perioden 2009-02-01 till 2011-12-
31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar som mest kring 70-75 % RF (några timmar på ca 80 % RF), se Diagram 
6. Temperaturen har varit över 0 oC även vintertid trots att sensorn sitter långt ut i 
konstruktionen. Förmodligen påverkar betongplattan till den högre temperaturen vilket 
ger en lägre fuktighet i mätpunkten. MRD-index visar noll varför mikrobiell påväxt inte 
var förväntad.  Fuktkvoten har mätts i träsyll genom att större hål än 
skruvarna/elektroderna förborrades genom träfiberskivan. 
  

Yttervägg sett utifrån: 
 Liggande träpanel 
 24 mm luftspalt 
 30 mm hård mineralullsskiva 
 220 x 45 mm lätträreglar med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 13 mm gipsskiva
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Mätpunkt 8 i yttervägg 
 

 
Figur 8 Horisontalsnitt av yttervägg med placering av sensor 8 i luftspalt. Fuktkvot mättes i 

spikläkt.  

 
Resultat 

 

 
Diagram 7 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur i luftspalt och 

fuktkvot i spikregel samt RFkrit under perioden 2009-02-01 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätpunkt 8 är en referenspunkt som visar förhållandena i luftspalten, alltså utanför 
klimatskärmen. Mätningar av RF visar som mest kring 90-95 % se Diagram 7. MRD-
index överskrider värdet ett både 2010 och 2011 vilket innebär att mikrobiell påväxt kan 
ha skett på trämaterial i spalten. Dock är påväxt tillåtet i luftspalt bedömt utifrån BBR 
2008 och BBR 2013.  

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående träpanel 
 24 mm luftspalt 
 30 mm hård mineralullsskiva 
 220 x 45 mm lättträreglar med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 13 mm gipsskiva
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Mätpunkt 9 i yttervägg 
 

 
Figur 9 Horisontalsnitt av yttervägg med placering av sensor 9. (Mundt-Petersen 2013a) 

 
Resultat 

 

 

Diagram 8 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur nära utsida regel 
och fuktkvot i ytterdel av regel samt RFkrit under perioden 2009-02-01 till 2011-12-
31. Det övre diagrammet visar MRD-index 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 80-85 % (några enstaka timmar på 85-90 % RF), 
se Diagram 8. MRD-index visar 0,5 varför etablerad påväxt inte var förväntad men en 
start av tillväxt kan ha skett.  
  

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående träpanel 
 24 mm luftspalt 
 30 mm hård mineralullsskiva 
 220 x 45 mm lätträreglar med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 13 mm gipsskiva
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Mätpunkt 11 i yttervägg 
 

 
Figur 10 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 11.  

 
Resultat 

 

 
Diagram 9 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur i luftspalt och 

fuktkvot i spikregel samt RFkrit under perioden 2009-02-01 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index. 

 
Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest strax över 75 % (några timmar kring 80 % RF), se 
Diagram 9. Temperaturen har knappt varit under 0 oC vintertid trots att sensorn sitter 
långt ut i konstruktionen. Förmodligen påverkar fönsterlösningen till högre temperatur 

Yttervägg sett utifrån: 
 Liggande träpanel 
 24 mm luftspalt 
 30 mm hård mineralullsskiva 
 220 x 45 mm lätträreglar med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 13 mm gipsskiva
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vilket gett en lägre fuktighet i mätpunkten. MRD-index visar strax över noll varför 
mikrobiell påväxt inte var förväntad. 
 
Det uppkom en tillfällig höjning i fuktkvot på 25 % den 10 juli 2011 vilket eventuellt har 
orsakats av inläckage vid fönster. Klimatobservationer visar dock inte på regn vid den 
tidpunkten (SMHI). En tänkbar orsak kan vara vatten från t.ex. vattenspridare men det har 
inte verifierats. Utifrån uppmätta fuktvärden ser det ut som en del av fukten torkade ut 
relativt omgående. 
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Mätpunkt 12 i yttervägg 
 

 
Figur 11 Horisontalsnitt av yttervägg med placering av sensor 12 i luftspalt. Fuktkvot mättes i 

spikläkt.  

 
Resultat 

 

 
Diagram 10 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur i luftspalt och 

fuktkvot i spikregel samt RFkrit under perioden 2009-02-01 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index 

 
Kommentarer 
Mätpunkt 12 är en referenspunkt som visar förhållandena i luftspalten, alltså utanför 
klimatskärmen. Mätningar visar på RF som mest kring 90-95 %, se Diagram 10. MRD-
index nådde nästan ett år 2010 och värdet 1,8 i slutet av 2011 vilket innebär att mikrobiell 

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående träpanel 
 24 mm luftspalt 
 30 mm hård mineralullsskiva 
 220 x 45 mm lätträreglar med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 13 mm gipsskiva
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påväxt kan ha skett i spalten. Dock är påväxt i luftspalt tillåtet bedömt enligt BBR 2008 
och 2013. 

 

Mätpunkt 13 i yttervägg 
 

 
Figur 12 Horisontalsnitt av yttervägg med placering av sensor 13.  

 
Resultat 
 

 

 

Diagram 11 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur nära utsida regel 
och fuktkvot i ytterdel av regel samt RFkrit under perioden 2009-02-01 till 2011-12-
31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående träpanel 
 24 mm luftspalt 
 30 mm hård mineralullsskiva 
 220 x 45 mm lätträreglar med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 13 mm gipsskiva
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Mätningar visar på RF som mest kring 75-80 % (några timmar över 80 % RF), se 
Diagram 11. MRD-index visar värde på 0,2 varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. 
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Mätpunkt 23 i yttervägg 
 

 
Figur 13 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 23.  

 
Resultat 
 

 

 

Diagram 12 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur nära utsida regel 
och fuktkvot i ytterdel av regel samt RFkrit under perioden 2009-02-01 till 2011-12-
31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 60-70 % (undantaget 2010-07-30), se Diagram 12. 
Temperaturen har knappt varit under 10 °C vintertid trots att sensorn sitter långt ut i 
konstruktionen. Förmodligen påverkar fönsterlösningen och betongplattan till förhöjd 
temperatur vilket gett en lägre fuktighet i mätpunkten. MRD-index visar noll varför 
mikrobiell påväxt inte var förväntad. 

Yttervägg sett utifrån: 
 Liggande träpanel 
 24 mm bräda 
 30 mm hård mineralullsskiva 
 220 x 45 mm lätträreglar med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 13 mm gipsskiva
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Det uppkom en tillfällig höjning i fuktkvot på 33 % den 30 juli 2010 vilket kan ha 
orsakats av inläckage vid fönster. Klimatobservationer (SMHI) visar på kraftigt regn från 
sydväst vid den tidpunkten som kan förklara det. Utifrån uppmätta fuktvärden ser det ut 
som det mesta av fukten torkade ut relativt omgående. Dock vet vi inte om vatten runnit 
någon annanstans. 
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Mätpunkt 18 i tak 
 

 
Figur 14 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor 18. 

 
Resultat 

 

 

Diagram 13 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur vid takstol och 
fuktkvot i takstolens diagonal samt RFkrit under perioden 2009-02-01 till 2011-12-
31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
 
Mätningar visar på RF som mest kring 80-90 % (några timmar över 90 % RF), se 
Diagram 13. MRD-index visar värde på 0,2 varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. 
Den högre fuktigheten uppkommer under den kalla årstiden då RF utomhus är som högst 
samtidigt som uppvärmning från solen är förhållandevis liten.  
  

Tak sett utifrån: 
 Takpannor 
 9 mm impregnerad plywood 
 Luftutrymme/vindsutrymme med 

trätakstolar 
 400 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 30 mm glespanel/luftspalt 
 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt 19 i tak 
 

 
Figur 15 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor 19.  

Resultat 

 

 

Diagram 14 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur mitt i isoleringen 
och fuktkvot i takstolens underram samt RFkrit under perioden 2009-02-01 till 2011-
12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 80-85 % (flera dagar hade 85-90 % RF), se 
Diagram 14. MRD-index visar värde på 0,1 varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. 
Den högre fuktigheten uppkommer under den kalla årstiden då RF utomhus är som högst 
samtidigt som uppvärmning från solen är förhållandevis liten. Denna mätpunkt var 
placerad mitt i isoleringen trots det så var temperaturen stundvis lägre än -10 °C. En 
förklaring skulle kunna vara att gästrummet under inte var uppvärmt, vilket inte har 
kontrollerats.   

Tak sett utifrån: 
 Betongtakpannor 
 45 mm bärläkt och ströläkt 
 9 mm impregnerad plywood 
 Luftutrymme/vindsutrymme med 

trätakstolar 
 400 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 30 mm glespanel/luftspalt 
 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt 20 i tak 
 

 
Figur 16 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor 20.  

Resultat 

 

 

Diagram 15 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur nära undersida 
bjälklagsisolering och fuktkvot i underram samt RFkrit under perioden 2009-02-01 
till 2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 60-70 % (några timmar över 70 % RF), se 
Diagram 15. MRD-index visar noll varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. Den 
högre fuktigheten uppkommer under den kalla årstiden då RF utomhus är som högst 
samtidigt som uppvärmning från solen är förhållandevis liten. Denna mätpunkt var 
placerad i den inre delen av isoleringen nära inomhus trots det har temperaturen varit nere 
kring 5 °C. En förklaring skulle kunna vara att gästrummet beläget under inte var 
uppvärmt, vilket inte har kontrollerats. 

Tak sett utifrån: 
 Betongtakpannor 
 45 mm bärläkt och ströläkt 
 9 mm impregnerad plywood 
 Luftutrymme/vindsutrymme med trätakstolar 
 400 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 30 mm glespanel/luftspalt 
 13 mm gipsskiva
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Mätpunkt 24 i tak 
 

 
Figur 17 Vertikalsnitt tak med placering av sensor 24.  

Resultat 

 

 
Diagram 16 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur nära undersidan 

av underlagstak och fuktkvot i underlagstak (i omlottskarv) samt RFkrit under 
perioden 2009-02-01 till 2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 85-90 % (flera dagar hade över 90 % RF), se 
Diagram 16. MRD-index visar 0,3 varför mikrobiell påväxt inte var förväntad (observera 
att detta är beräknat för råspont). Den högre fuktigheten uppkommer under den kalla 
årstiden då RF utomhus är som högst samtidigt som uppvärmning från solen är 
förhållandevis liten. Observera att fuktkvoten har mätts i underlagstak/impregnerad 
plywood varför mätvärdet inte kan kopplas ihop med faktisk fuktkvot. Dock indikerar 
värdet att plywooden är fuktig vilket kan förklaras av att sensorn är skruvad i 
omlottskarven på skivan och påverkas sannolikt av övriga delen av skivan som utsätts för 
kondensvatten och eventuell nederbörd som rinner under takpannorna. 
  

Tak sett utifrån: 
 Betongtakpannor 
 45 mm bärläkt och ströläkt 
 9 mm impregnerad plywood 
 Luftutrymme/vindsutrymme med trätakstolar 
 400 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 30 mm glespanel/luftspalt 
 13 mm gipsskiva
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Mätpunkt Ute 
 

 

Diagram 17 Kurvorna visar uppmätt RF och temperatur i uteluften vid undersida takfot åt 
nordväst. 

 

Mätpunkt Inne 
 

 

Diagram 18 Kurvorna visar uppmätt RF och temperatur i inneluften i sovrum 2. 
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Bilaga 2 - Ett småhus i Växjö 
 

Objektbeskrivning och placering av mätpunkter 
 
Objektet är 2-plans enfamiljshus med grundplatta av betong på mark och låglutande tak. 
Huset ventileras med mekanisk frånluftsventilation. Under betongplattan finns 250 mm 
cellplastisolering. Ytterväggarna utgörs av träregelverk med tjocklek 195 mm samt 70 
mm invändigt vilket ger en total isoleringstjocklek av 265 mm. Fasaden är luftad och 
består av träpanel. Takbjälklaget utgörs av 400-700 mm isoleringstjocklek och mellan 
isolering och underlagstak finns luftspalt. 
 
Detta objekt har även följts under byggprocessen och redovisas i en rapport (Olsson et al. 
2010). 

 
Figur 18 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013c) 
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Figur 19 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013c) 
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Figur 20 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013c) 
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Figur 21 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013c) 
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Mätpunkt 1 i yttervägg 
 

 
Figur 22 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 1.  

 

 

Figur 23 Bilden visar placering av fuktkvotselektroder i utsida nederkant syll för sensor 1 
samt RF och temperatursensor i det gula plasthöljet. Sensor 2 är synlig till vänster i 
bild. (Mundt-Petersen 2013c) 

 
Kommentarer 
 
Mätningar visar på RF som mest kring 70-80 % (enstaka timmar över 80 % RF), se 
Diagram 19. MRD-index har inte beräknats. 
 
Det har uppkommit en plötslig höjning efter byggskedet på över 40 % fuktkvot den 25 
juli 2010. Utifrån uppmätta fuktkvotsvärden så sjönk fuktkvoten till ganska normala 
värden på ungefär tre veckor. Klimatobservationer visar regn vid den tidpunkten och 
vindriktning från nordväst vilket denna fasad är vänd åt. Tänkbara orsaker kan vara att 
nederbörd kan ha nått mätpunkten nerifrån på grund av vattenstänk,  via otätheter i 
fasaden tillsammans med briser i vindskydd eller i sidled från eventuell otäthet vid 
närliggande fönster. 
 
Fuktkvoten har mätts med förlängda elektroder med större anliggningsyta vilket har gett 
något högre värde än verkligt. 
  

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående spontad träpanel 
 28 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel i mellan mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 70 x 45 träregel i mellan mineralullsisolering 
 12 mm spånskiva +13 mm gipsskiva
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Resultat 

 

Diagram 19 Kurvorna visar uppmätt RF och temperatur nära utsida syll och fuktkvot i utsida 
nederkant av syll under perioden 2008-11-08 till 2011-12-31.  
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Mätpunkt 2 i yttervägg 
 
 

 
Figur 24 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 2. Se exakt placering i Figur 23.  

Resultat 

 

 

Diagram 20 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur nära utsida syll 
och fuktkvot i ytterdel av syll samt RFkrit under perioden 2008-11-08 till 2011-12-
31.  

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 70-80 % (några tillfällen över 80 % RF), se  
Diagram 20. Temperaturen har varit betydligt högre än i jämförelse med mätpunkt 4. 
Förmodligen påverkar betongplattan till högre temperatur vilket ger en lägre fuktighet i 
mätpunkten. MRD-index visar noll varför mikrobiell påväxt inte var förväntad.  

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående spontad träpanel 
 28 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 70 x 45 träregel med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 12 mm spånskiva + 13 mm gipsskiva
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Mätpunkt 3 i yttervägg 
 

 
Figur 25 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 3.  

Resultat 

 

 

Diagram 21 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur i 
installationsskiktet/innerdel av  yttervägg och fuktkvot i liggande regel samt RFkrit 
under perioden 2008-11-08 till 2011-12-31.  

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 30-60 % (förutom under byggskedet), se Diagram 21. 
Temperaturen har varit betydligt lägre än i jämförelse med mätpunkt 7. Förmodligen 
kyler betongplattan något varför lägre temperatur uppkommer trots att mätpunkten sitter 
nära inomhus. MRD-index visar värde på noll varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. 
Fuktkvoten har legat kring 20 % under 3 månader vilket är oroväckande högt framförallt 
med tanke på att den mättes i ovandel regel. Eventuellt har det varit fuktigare längre ner 
eller i styrsyllen. Under byggskedet uppmättes höga fuktkvoter i syllar på grund av 
påverkan från nederbörd vilket är en förklaring.  

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående spontad träpanel 
 28 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 70 x 45 träregel med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 12 mm spånskiva + 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt 4 i yttervägg 
 

 
Figur 26 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 4. 

Resultat 

 

 

Diagram 22 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur nära utsida regel 
och fuktkvot i ytterdel av regel samt RFkrit under perioden 2008-11-08 till 2011-12-
31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 80-85 % (under byggskedet över 85-90 % RF), se 
Diagram 22. Den högre fuktigheten uppkommer under den kalla årstiden då RF utomhus 
är som högst samtidigt som uppvärmning från solen är förhållandevis liten. MRD-index 
visade 0,3 varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. Observera att mätdata saknas 
under tre längre perioder. 

  

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående spontad träpanel 
 28 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel i mellan 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 70 x 45 träregel i mellan mineralullsisolering 
 12 mm spånskiva + 13 mm gipsskiva
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Mätpunkt 6 i yttervägg 
 

 
Figur 27 Horisontalsnitt av yttervägg med placering av sensor 6 i luftspalt. Fuktkvot mättes i 

spikläkt. 

 
Kommentarer 
 
Mätpunkt 6 är en referenspunkt som visar förhållandena i luftspalten, alltså utanför 
klimatskärmen. Mätningar visar på RF kring 85-95 %, se Diagram 23. Den högre 
fuktigheten uppkommer under den kalla årstiden då den relativa luftfuktigheten utomhus 
är som högst samtidigt som uppvärmning från solen är förhållandevis liten. MRD-index 
visar värde strax under ett i slutet av 2011 vilket innebär att mikrobiell påväxt nästan var 
förväntad på trämaterial i spalten. Dock är påväxt i luftspalt tillåtet bedömt enligt BBR 
2008 - 2013.Observera att mätdata saknas under tre längre perioder. 
 
Det har uppkommit en plötslig höjningar i fuktkvot på 27 % den 1 januari 2011 vilket 
troligen har orsakats av inläckage till luftspalten vid nederbörd.  
 
  

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående spontad träpanel 
 28 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 70 x 45 träregel med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 12 mm spånskiva + 13 mm gipsskiva 
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Resultat 

 

 

Diagram 23 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur i luftspalt och 
fuktkvot i spikregel samt RFkrit under perioden 2008-11-08 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index. 

  



61 

 

 

Mätpunkt 7 i yttervägg 
 

 
Figur 28 Horisontalsnitt av yttervägg med placering av sensor 7. Fuktkvot (MC) mättes på 

insida regel.  

Resultat 
 

 

 
Diagram 24 Kurvorna visar uppmätt RF och temperatur i installationsskiktet/innerdel av  

yttervägg och fuktkvot i liggande regel samt RFkrit under perioden 2008-11-08 till 
2011-12-31.  

Kommentarer 
Mätningar visar på RF mellan 25-55 % (förutom under byggskedet), se Diagram 24. 
MRD-index visar noll varför påväxt inte var förväntad. Fuktigheten är högre sommar tid 
än vintertid vilket är förväntat i uppvärmda byggnadsdelar. 
  

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående spontad träpanel 
 28 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 70 x 45 träregel med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 12 mm spånskiva + 13 mm gipsskiva
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Mätpunkt 8 i yttervägg 
 

 
Figur 29 Horisontalsnitt av yttervägg med placering av sensor 8.  

 
Resultat 
 

 

 
Diagram 25 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur vid utsida 

plastfolie och fuktkvot i innerdel av regel samt RFkrit under perioden 2008-11-08 till 
2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 30-70 % (förutom under byggskedet), se Diagram 25. MRD-
index visar noll varför påväxt inte var förväntad. 
  

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående spontad träpanel 
 28 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 70 x 45 träregel med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 12 mm spånskiva + 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt 10 i yttervägg 
 

 
Figur 30 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 10. Fuktkvot (MC) mättes på 

utsida regel innanför vindskyddsduk.  

Resultat 

 

Diagram 26 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur i luftspalt och 
fuktkvot i regel innanför vindskyddsduk samt RFkrit under perioden 2008-11-08 till 
2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätpunkt 10 är en referenspunkt som visar förhållandena i luftspalten, alltså utanför 
klimatskärmen. Mätningar visar på RF som mest kring 90-95 % (förutom under 
byggskedet på 95-100 % RF), se Diagram 26. Den högre fuktigheten uppkommer under 
den kalla årstiden då den relativa luftfuktigheten utomhus är som högst samtidigt som 
uppvärmning från solen är förhållandevis liten. MRD-index på 0,3 innebär att mikrobiell 
påväxt inte var förväntad på trämaterial i spalten. Dock är påväxt i luftspalten tillåtet 
bedömt enligt BBR 2008 till 2013. Observera att mätdata saknas under tre längre 
perioder. 

Yttervägg sett utifrån: 
 Liggande spontad träpanel 
 28 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel i mellan mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 70 x 45 träregel i mellan mineralullsisolering  
 12 mm spånskiva + 13 mm gipsskiva
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Mätpunkt 23 i yttervägg 
 

 
Figur 31 Horisontalsnitt av yttervägg med placering av sensor 23.  

Resultat 
 

 

 
Diagram 27 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF,  temperatur  och fuktkvot i 

installationsskiktet/innerdel av  yttervägg samt RFkrit under perioden 2008-11-08 till 
2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 15-50 %, se Diagram 27. Temperaturen sjönk till under 0 °C 
under byggskedet vid en avläsning vilket resulterade i att RF ökade kraftigt. MRD-index 
visar noll vilket innebär att mikrobiell påväxt inte var förväntad. Sensorn ska enligt 
uppgift vara placerad mellan två täta skikt trots det verkar byggfukt torka ut relativt 
omgående och luftfuktigheten verkar följa årsvariationerna. Detta visar att sensorn står i 
förbindelse med luft utanför konstruktionen.  

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående spontad träpanel 
 28 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel i mellan mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 70 x 45 träregel i mellan mineralullsisolering 
 12 mm spånskiva + 13 mm gipsskiva 
 Tätskikt + 10 mm sättbruk och kakelplattor 



65 

 

Mätpunkt 24 i yttervägg 
 

 
Figur 32 Horisontalsnitt av yttervägg med placering av sensor 24.  

 
Resultat 
 

 

 
Diagram 28 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF,  temperatur  och fuktkvot i 

installationsskiktet/innerdel av  yttervägg samt RFkrit under perioden 2008-11-08 till 
2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar att RF sjunker från ca 65 % till ca 45 % under mätperiodens tre år, se 
Diagram 28. Sensorn sitter mellan två täta skikt så det tar således lång tid för byggfukten 
att torka ut. Temperaturen sjönk till under 0 °C under byggskedet (varade 1-2 timmar) vid 
en avläsning vilket resulterade i att RF ökade kraftigt. MRD-index visar noll vilket 
innebär att mikrobiell påväxt inte var förväntad. 
  

Yttervägg sett utifrån: 
 Stående spontad träpanel 
 28 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel i mellan  mineralullisolering 
 Plastfolie 
 70 x 45 träregel med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 12 mm spånskiva + 13 mm gipsskiva 
 Tätskikt + 10 mm sättbruk och kakelplattor 
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Mätpunkt 13 i tak 
 

       
Figur 33 Två vertikalsnitt av tak med placering av sensor 13.  

 
Resultat 

 

 

Diagram 29 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF,  temperatur  i luftspalt och 
fuktkvot i råspont samt RFkrit under perioden 2008-11-08 till 2011-12-31.  

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 80-95 % (kortvarigt över 95 % RF) i luftspalten, 
se Diagram 29. Den högre fuktigheten uppkommer under den kalla årstiden då RF 
utomhus är som högst samtidigt som uppvärmning från solen är förhållandevis liten. 
Fuktkvoten har mätts i råspont ovanför luftspalten och värdena var över 20 % fuktkvot 
inledningsvis. MRD-index visar 0,3 varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. 
Observera att det saknas mätdata under flera längre perioder samt hela 2011. 
  

Tak sett utifrån: 
 2-lags papptäckning 
 20 mm råspont 
 50 mm luftspalt 
 20 mm cellplastskiva 
 400 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 30 mm glespanel/luftspalt 
 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt 14 i tak 
 

 
Figur 34 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor 14.  

 
Resultat 
 

 

 
Diagram 30 Kurvorna visar uppmätt RF och  temperatur  vid ytterdel av takisolering och 

fuktkvot i takbjälke samt RFkrit under perioden 2008-11-08 till 2011-12-31.  

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 80-90 %, se Diagram 30. Den högre fuktigheten 
har uppkommit under den kalla årstiden då RF utomhus är som högst samtidigt som 
uppvärmning från solen är förhållandevis liten. Fuktkvoten har mätts i takbjälke och 
byggfukten verkar ha försvunnit efter första året. MRD-index visar kring noll varför 
mikrobiell påväxt inte var förväntad. Observera att mätdata saknas under tre längre 
perioder.  

Tak sett utifrån: 
 2-lags papptäckning 
 20 mm råspont 
 50 mm luftspalt 
 20 mm cellplastskiva 
 400 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 30 mm glespanel/luftspalt 
 13 mm gipsskiva
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Mätpunkt 16 i tak 
 
 
 

     
Figur 35 Två vertikalsnitt av tak med placering av sensor 16.  

 
Kommentarer 
 
Mätningar visar på RF som mest kring 90-95 % (flertalet tillfällen över 95 % RF) i 
luftspalten, se Diagram 31. Den högre fuktigheten uppkommer under den kalla årstiden 
då den relativa luftfuktigheten utomhus är som högst samtidigt som uppvärmning från 
solen är förhållandevis liten. Fuktkvoten har mätts i råspont ovanför luftspalten och 
värdena var över 20 % fuktkvot inledningsvis men även efter tre år under den kalla 
årstiden. Denna mätpunkt verkar ha varit fuktigare än i jämförelse med mätpunkt 13 som 
också är placerad i luftspalten. Temperaturen har återkommande varit uppe på 50-60 ºC 
vilket visar att taket har varit välexponerad för solstrålning. MRD-index visar 0,5 varför 
påväxt inte var förväntad. Dock ger det en signal om att tillväxt har kunnat starta. 
Observera att mätdata saknas under tre längre perioder varför det råder en osäkerhet kring 
vilket MRD-index denna punkt faktiskt skulle ha fått. 
  

Tak sett utifrån: 
 2-lags papptäckning 
 20 mm Råspont 
 50 mmluftspalt  
 20 mm cellplastskiva 
 700 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 30 mm glespanel/luftspalt 
 13 mm gipsskiva 
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Resultat 
 

 

 
Diagram 31 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och temperatur i luftspalt och 

fuktkvot i råspont samt RFkrit under perioden 2008-11-08 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index.  
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Mätpunkt 17 i tak 
 

  
Figur 36 Två vertikalsnitt av tak med placering av sensor 17.  

Resultat 
 

 

 
Diagram 32 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  vid ytterdel av 

takisolering och fuktkvot i takbjälke samt RFkrit under perioden 2008-11-08 till 
2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index.  

Kommentarer 
Det saknas mätvärden från 2010-2011 samt en period innan, se Diagram 32 vilket 
begränsar utvärderingen i denna mätpunkt. Denna mätpunkt visar högre fuktvärden i 
jämförelse med mätpunkt 14. Observera att mätdata saknas under nästan två år. 
  

Tak sett utifrån: 
 2-lags papptäckning 
 20 mm Råspont 
 50 mmluftspalt 
 20 mm cellplastskiva 
 700 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 30 mm glespanel/luftspalt 
 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt Inne 
 

 
Diagram 33 Kurvorna visar uppmätt RF och temperatur i inneluften. 

 

Mätpunkt Ute 
 

 

Diagram 34 Kurvorna visar uppmätt RF och  temperatur  under en takfot åt norr placerad på 
förrådsbyggnad vid flervåningshuset i Växjö under perioden augusti 2009 till 
februari 2010. Mätpunkten har sannolikt påverkats av solstrålning på taket varför 
temperaturen har kommit upp i nästan 40 °C. 
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Bilaga 3 - Flervåningshus i Växjö 
 

Objektbeskrivning och placering av mätpunkter 
 
Objektet är ett 8-våningshus varav första våningen utgörs av betongstomme och övriga av 
massviträstomme. Taket är utformat som ett sadeltak och taksidorna har olika taklutning. 
Vindsutrymmet har luftöppningar (ungefär 2-3 cm djup) längs gavelsidorna. Huset 
ventileras med mekanisk till- och frånluftssystem med värmeväxlare och fläktrummet är 
placerad i vindsvåningen. 
 
Ytterväggarna utgörs av en bärande stomme i massivträ på 82 mm tjocklek med 45 mm 
invändig isolering och 340 + 17 mm isolering utanför stommen. Den yttersta isoleringen 
på 17 mm är placerad utanför träreglarna i väggen. Vindsbjälklagets totala 
isoleringstjocklek är ungefär 800 mm. Fasaden är luftad och består av cementbaserade 
skivor.  
 
Detta objekt har även följts under byggprocessen och redovisas i en rapport  (Olsson et al. 
2010). 
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Figur 37 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 
sensornummer. (Mundt-Petersen 2013d) 
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Figur 38 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013d) 
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Figur 39 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013d) 
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Figur 40 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013d) 
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Figur 41 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013d) 
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Figur 42 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013d) 
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Mätpunkt 6A i yttervägg 
 

 
Figur 43 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 6A.  

Resultat 
 

 

 

Diagram 35 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF,  temperatur  mitt i isolering och 
fuktkvot i regel samt RFkrit under perioden 2008-11-27 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 30-70 %, se Diagram 35 . MRD-index visar inget värde 
varför påväxt inte var förväntad. 
  

Yttervägg sett utifrån: 
 8 mm cementfiberskiva 
 28 mm luftspalt, stående träläkt med tätningslist 
 17 mm hård mineralullsskiva 
 195 x 45 liggande träregel i mellan mineralullsisol. 
 170 x 45 stående träregel med 195 mm mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie + 180 mm betong
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Mätpunkt 6B i yttervägg 
 

 
Figur 44 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 6B.  

     

 
Figur 45 Bilden visar placering av sensor 6B (RF och temperatur) och förlängningskablar för 

fuktkvot skruvade i utsida regel. Vid denna placering av plasthöljet hamnade RF och 
temperaturdelen ungefär 25 mm innanför vindskyddet samt att de torde påverkas av 
regelns temperatur. 

 
  

Yttervägg sett utifrån: 
 8 mm cementfiberskiva 
 28 mm luftspalt, stående träläkt med tätningslist 
 17 mm hård mineralullsskiva 
 195 x 45 liggande träregel i mellan mineralullsisolering 
 170 x 45 stående träregel med 195 mm mellanliggande 

mineralullsisolering 
 Plastfolie + 180 mm betong
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Resultat 
 

 

 

Diagram 36 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  på sidan om 
ytterdel regel och fuktkvot på utsida regel samt RFkrit under perioden 2008-11-27 till 
2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 80-85 % (enstaka timmar på 85-90 % RF), se 
Diagram 36 . MRD-index visar värde på strax över noll varför mikrobiell påväxt inte var 
förväntad. Eventuellt kan något högre RF och aningen lägre temperatur ha uppkommit 
vid utsida regeln på grund av sensorns placering. Den högre fuktigheten uppkommer 
under den kalla årstiden då RF utomhus är som högst samtidigt som uppvärmning från 
solen är förhållandevis liten. 
 
Fuktkvoten har mätts med förlängda elektroder med större anliggningsyta vilket kan ha 
gett något högre värde. 
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Mätpunkt 7 i yttervägg 
 

 
Figur 46 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 7.  

 
Resultat 

 

 

Diagram 37 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i luftsplaten 
och fuktkvot i läkt samt RFkrit under perioden 2008-11-27 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätpunkt 7 är en referenspunkt som visar förhållandena i luftspalten, alltså utanför 
klimatskärmen. Mätningar visar på RF som mest kring 90-95 %, se Diagram 37. 
Observera att stora mängder mätdata saknas.  
  

Yttervägg sett utifrån: 
 8 mm cementfiberskiva 
 28 mm luftspalt, stående träläkt med tätningslist 
 17 mm hård mineralullsskiva 
 195 x 45 liggande träregel i mellan mineralullsisol. 
 170 x 45 stående träregel med 195 mm 

mellanliggande mineralullsisolering 
 Plastfolie + 180 mm betong
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Mätpunkt 8 i yttervägg 
 
 
 

 

Figur 47 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 8 under en balkong.  

Resultat 
 
 

 

Diagram 38 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i luftsplaten 
och fuktkvot i läkt samt RFkrit under perioden 2008-11-27 till 2011-12-31. Mätdata 
saknas under nästan hela mätperioden . 

 
Kommentarer 
För lite mätdata vilket gör att mätpunkten inte kan utvärderas. 
  

Yttervägg sett utifrån: 
 8 mm cementfiberskiva 
 28 mm luftspalt, stående träläkt med 

tätningslist 
 17 mm hård mineralullsskiva 
 195 x 45 liggande träregel med 

mellanliggande mineralullsisolering 
 170 x 45 stående träregel med 195 mm 

mellanliggande mineralullsisolering 
 Plastfolie + 180 mm betong 
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Mätpunkt 9 i yttervägg 
 

 
Figur 48  Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 9.  

Resultat 
 

 

 

Diagram 39 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  nära utsida 
regel och fuktkvot i ytterdel av regel samt RFkrit under perioden 2008-11-27 till 
2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

 
Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 85-95 % under byggskedet, se Diagram 39. MRD-index 
visar värde kring noll. Mycket mätdata saknas. 
  

Yttervägg sett utifrån: 
 8 mm cementfiberskiva 
 28 mm luftspalt, stående träläkt med 

tätningslist 
 17 mm hård mineralullsskiva 
 195 x 45 liggande träregel med 

mellanliggande mineralullsisolering 
 170 x 45 stående träregel med 195 mm 

mellanliggande mineralullsisolering 
 Plastfolie + 180 mm betong
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Mätpunkt 16 i yttervägg 
 

 
Figur 49 Horisontalsnitt av yttervägg med placering av sensor 16.  

 

 
Figur 50 Bilden visar placering av sensor 6B (RF och temperatur) och förlängningskablar för 

fuktkvot skruvade i utsida regel.  

  

       Yttervägg sett utifrån: 
 8 mm cementfiberskiva 
 28 mm luftspalt, stående träläkt med tätningslist 
 17 mm hård mineralullsskiva 
 170 x 45 stående träregel i mellan mineralullsisolering 
 170 x 45 liggande träregel i mellan mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 82 mm massivträ 
 45 liggande träreglar med mellanliggande 

mineralullsisolering 
 13 mm gipsskiva
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Resultat 
 

 

 

Diagram 40 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  nära utsida 
regel och fuktkvot i utsida regel samt RFkrit under perioden 2008-11-27 till 2011-12-
31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

 
Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 80-90 % (kortvarigt över 90 % under byggskedet 
samt enstaka timmar över 90 % RF), se Diagram 40. Den högre fuktigheten ser ut att 
uppkommer under den kalla årstiden då RF utomhus är som högst samtidigt som 
uppvärmning från solen är förhållandevis liten. MRD-index visar värdet 0,7 varför 
mikrobiell påväxt inte var förväntad. Utifrån uppmätta fuktkvotsvärden så ser det ut som 
fuktkvoten sjunker med tiden trots återkommande inläckage vilket innebär att den 
uppfuktning som skett vid mätpunkten verkar ha kunnat torka ut inom närmsta veckan. 
Dock vet vi inte om inläckaget har letat sig längre ner eller någon annanstans i väggen.  
 
Det har uppkommit plötsliga höjningar i fuktkvot på över 30 % den 17 augusti 2010, 31 
mars och 17 juli 2011 vilket troligen har orsakats av inläckage. Klimatobservationer visar 
regn vid dessa tidpunkter och vindriktning från sydöst eller öster. Ovanför mätpunkten 
finns det en horisontell skarv i fasadskivan och där vatten skulle kunna ha trängt in 
mellan skiva och skarvprofil, se  Figur 51 och Figur 52, vilket kan vara en förklaring 
tillsammans med att skarven i isolerande vindskydd, se Figur 53, hade en synlig glipa där 
vatten torde kunna leta sig in i väggen. Bilderna togs i samband med materialprovtagning 
vid mätpunkten 2012-08-30. 
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Fuktkvoten har mätts med förlängda elektroder med större anliggningsyta vilket har gett 
något högre värde än verkligt. 
 
 

 
Figur 51 Bild på utsida fasad. Pilen visar på en eventuell otät horisontell skivskarv. 

  

 
Figur 52 Bild på frilagd fasad.  Pilen visar på en trolig inläckageväg för nederbörd. 

 

 
Figur 53 Bild på frilagd fasad. Pilarna visar på otäta skarvar i isolerande vindskydd. 
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Mätpunkt 17 i yttervägg 
 

 
Figur 54 Horisontalsnitt av yttervägg med placering av sensor 17.  

 
Resultat 

 

Diagram 41 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i isoleringen 
och fuktkvot i regel samt RFkrit under perioden 2008-11-27 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar återkommande på RF toppar kring 80 %, se Diagram 41, trots att 
mätpunkten ligger nästan mitt inuti väggen, se Figur 54. Inläckaget vid mätpunkt 16 kan 
ha påverkat samtidigt som mellanbjälklag och ljudisolerade innervägg finns innanför 
vilket medverkat till mindre värmepåverkan inifrån och därmed ger det lägre temperatur i 
ytterväggen. Under byggskedet var MRD-index 0,1 och mikrobiell påväxt var inte 
förväntad. 

  

       Yttervägg sett utifrån: 
 8 mm cementfiberskiva 
 28 mm luftspalt, stående träläkt med tätningslist 
 17 mm hård mineralullsskiva 
 170 x 45 stående/liggande träregel i mellan mineralullsisolering 
 170 x 45 stående träregel i mellan mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 82 mm massivträ 
 45 liggande träreglar med mellanliggande mineralullsisolering 
 13 mm gipsskiva 



89 

 

Mätpunkt 22 i yttervägg 
 

 
Figur 55 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 22.  

 
Resultat 
 

 

 

Diagram 42 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i luftspalten 
och fuktkvot i läkt samt RFkrit under perioden 2008-11-27 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätpunkt 22 är en referenspunkt som visar förhållandena i luftspalten, alltså utanför 
klimatskärmen. Mätningar visar på RF som mest kring 90-100 %, se Diagram 42. MRD-
index var över ett varför mikrobiell påväxt var förväntad på trämaterial i spalten. 
Observera att mätdata saknas under hela 2011 vilket var det fuktigaste året utomhus av de 
tre undersökta, se Diagram 2. 
  

       Yttervägg sett utifrån: 
 8 mm cementfiberskiva 
 28 mm luftspalt, stående träläkt med tätningslist 
 17 mm hård mineralullsskiva 
 170 x 45 liggande träregel i mellan mineralullsisolering 
 170 x 45 stående träregel i mellan mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 82 mm massivträ 
 45 liggande träreglar med mellanliggande mineralullsisolering 
 13 mm gipsskiva + tätskikt +10 mm sättbruk och kakel 
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Mätpunkt 25 i yttervägg 
 

 
Figur 56 Vertikalsnitt av yttervägg i badrum med placering av sensor 25.  

Resultat 

 

 

Diagram 43 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i 
installationsspalten  och fuktkvot i regel samt RFkrit under perioden 2008-11-27 till 
2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar att relativa fuktigheten sjunker från ca 60 % till ca 40 % under 
mätperiodens tre år, se Diagram 43. Sensorn sitter mellan två täta skikt (badrum) således 
tar det lång tid för byggfukten att torka ut. Det har återkommande uppkommit RF och 
temperaturhöjningar som skett samtidigt, under några timmar, och inträffat på olika 
klockslag under mätperioden. Orsaken till detta är inte känt. 
MRD-index visar noll vilket innebär att mikrobiell påväxt inte var förväntad.  

       Yttervägg sett utifrån: 
 8 mm cementfiberskiva 
 28 mm luftspalt, stående träläkt med tätningslist 
 17 mm hård mineralullsskiva 
 170 x 45 liggande träregel i mellan mineralullsisolering 
 170 x 45 stående träregel i mellan mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 82 mm massivträ 
 45 liggande träreglar med mellanliggande mineralullsisolering 
 13 mm gipsskiva + tätskikt +10 mm sättbruk och kakel 
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Mätpunkt 34 i yttervägg 
 

 
Figur 57 Vertikalsnitt av yttervägg i badrum med placering av sensor 34.  

 
Resultat 
 

 

 

Diagram 44 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i 
installationsspalten  och fuktkvot i regel samt RFkrit under perioden 2008-11-27 till 
2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. Dock saknas mätdata under 
nästan hela mätperioden. 

 
Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 70-80 %, se Diagram 44. Mätdata saknas under nästan hela 
mätperioden vilket begränsar utvärdering. 

       Yttervägg sett utifrån: 
 8 mm cementfiberskiva 
 28 mm luftspalt, stående träläkt med tätningslist 
 17 mm hård mineralullsskiva 
 170 x 45 liggande träregel i mellan mineralullsisolering 
 170 x 45 stående träregel i mellan mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 82 mm massivträ 
 45 liggande träreglar i mellan mineralullsisolering 
 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt 42 i tak 
 

 
Figur 58 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor 42.  

 
Resultat 
 

 

 
Diagram 45 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i 

luftutrymmet/vinden  och fuktkvot i stolpe samt RFkrit under perioden 2008-11-27 
till 2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. Dock saknas mätdata under 
två längre perioder samt sista halvåret. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 80-90 %, se Diagram 45. RF har varit betydligt lägre än 
uteluften och några förklaringar kan vara värmeavgivning från installationer och 
fläktrum, låg luftomsättning i vindsutrymmet och uppvärmning från solstrålning. MRD-
index visar värde kring noll varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. Mätdata saknas 
under sista halvåret.  

       Tak sett utifrån: 
 Takpapp 
 22 mm råspont 
 Luftutrymme 
 500 mm cellulosaisolering 
 82 mm massivträ 
 195 mm mineralullsisolering 
 130 mm luftspalt 
 95 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie + 2 st 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt 43 i tak 
 

 
Figur 59 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor 43.  

 
Resultat 

 

 

Diagram 46 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i 
luftutrymmet/vinden  och fuktkvot i hyvlad råspont samt RFkrit under perioden 2008-
11-27 till 2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. Dock saknas mätdata 
under två längre perioder samt sista halvåret. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 80-90 %, se Diagram 46. RF har varit betydligt lägre än 
uteluften och några förklaringar kan vara värmeavgivning från installationer och 
fläktrum, låg luftomsättning i vindsutrymme och uppvärmning från solstrålning. MRD-
index visar 0,2 varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. Mätdata saknas under sista 
halvåret. 
  

       Tak sett utifrån: 
 Takpapp 
 22 mm hyvlad råspont 
 Luftutrymme 
 500 mm cellulosaisolering 
 82 mm massivträ 
 195 mm mineralullsisolering 
 130 mm luftspalt 
 95 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie + 2 st 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt 46 i tak 
 

  
Figur 60 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor 46.  

 
Resultat 
 

 

 

Diagram 47 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i 
luftutrymmet/vinden  och fuktkvot i stolpe samt RFkrit under perioden 2008-11-27 
till 2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. Dock saknas mätdata under 
nästan ett år. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 80-90 % (enstaka timmar över 90 % RF), se Diagram 47. 
MRD-index visar värde 0,1 varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. Dock saknas 
mätdata under nästan ett år. 
  

       Tak sett utifrån: 
 Takpapp 
 22 mm hyvlad råspont 
 Luftutrymme 
 500 mm cellulosaisolering 
 82 mm massivträ 
 195 mm mineralullsisolering 
 130 mm luftspalt 
 95 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie + 2 st 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt 47 i tak 
 

  
Figur 61 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor 47.  

 
Resultat 
 

 

 
Diagram 48 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i 

luftutrymmet/vinden  och fuktkvot i hyvlad råspont samt RFkrit under perioden 2008-
11-27 till 2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. Dock saknas mätdata 
under två längre perioder samt sista halvåret. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 80-90 %, se Diagram 48. MRD-index visar 0,2 varför 
mikrobiell påväxt inte var förväntad. Mätdata saknas under sista halvåret. 
  

       Tak sett utifrån: 
 Takpapp 
 22 mm hyvlad råspont 
 Luftutrymme 
 500 mm cellulosaisolering 
 82 mm massivträ 
 195 mm mineralullsisolering 
 130 mm luftspalt 
 95 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie + 2 st 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt 50 i tak 
 

 
Figur 62 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor 50.  

 
Resultat 
 

 

 
Diagram 49 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i 

luftutrymmet/vinden  och fuktkvot i takbjälke samt RFkrit under perioden 2008-11-27 
till 2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. Dock saknas mätdata under 
två år. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 90-95 %. Mätdata saknas för två år vilket begränsar 
utvärderingen. MRD-index visar 0,1 varför påväxt inte var förväntad. 
  

       Tak sett utifrån: 
 Takpapp 
 22 mm hyvlad råspont 
 Luftutrymme 
 500 mm cellulosaisolering 
 82 mm massivträ 
 195 mm mineralullsisolering 
 130 mm luftspalt 
 95 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie + 2 st 13 mm gipsskiva
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Mätpunkt 51 i tak 
 

 
Figur 63 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor 51.  

 
Resultat 
 

 

 

Diagram 50 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i 
luftutrymmet/vinden  och fuktkvot i hyvlad råspont samt RFkrit under perioden 2008-
11-27 till 2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. Dock saknas mätdata 
för två längre perioder samt sista halvåret. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 80-90 % se Diagram 50. MRD-index visar värde 0,2 varför 
mikrobiell påväxt inte var förväntad. Mätdata saknas under några perioder samt under 
sista halvåret. 
  

       Tak sett utifrån: 
 Takpapp 
 22 mm hyvlad råspont 
 Luftutrymme 
 500 mm cellulosaisolering 
 82 mm massivträ 
 195 mm mineralullsisolering 
 130 mm luftspalt 
 95 mm mineralullsisolering 
 Plastfolie + 2 st 13 mm gipsskiva 



98 

 

 
 

Mätpunkt 54 i tak 
 

 
Figur 64 Vertikalsnitt av gavelvägg och vindsbjälklag tak med placering av sensor 54.  

Resultat 
 

 

 

Diagram 51 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  vid en 
luftöppning  och fuktkvot i väggregel samt RFkrit under perioden 2008-11-27 till 
2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index. Dock saknas mätdata för tre 
längre perioder samt sista halvåret. 
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Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 90-100 %, se Diagram 51. MRD-index visar 0,4 varför 
mikrobiell påväxt inte var förväntad. Mätdata saknas under flera perioder samt under sista 
halvåret. Mätpunkten var placerad vid en luftöppning till vindsutrymmet. 
 
Det har uppkommit en plötslig höjning i fuktkvot på 23 % den 3 oktober 2009. En 
tänkbar orsak kan vara att nederbörd har följt med luftströmmen in i vinden vid 
luftöppning och en annan orsak kan eventuellt vara inläckage genom gavelväggen. 
Klimatobservationer visar regn vid denna tidpunkt med vindriktning från väster och 
fasaden är vänd åt väster.  
 

Mätpunkt Ute 
 

 

Diagram 52 Kurvorna visar uppmätt RF och  temperatur  under en takfot åt norr placerad på 
förrådsbyggnad under perioden augusti 2009 till februari 2010.  

 
Kommentarer 
Sensorn har krånglat och haft en kraftig drift. Mätpunkten har sannolikt påverkats av 
solstrålning på taket varför temperaturen har kommit upp i nästan 40 °C. 
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Bilaga 4 - Flervåningshus i Skellefteå 
 

Objektbeskrivning och placering av mätpunker 
 
Objektet är ett 7-våningshus med massviträstomme. Taken utgörs av låglutande tak med 
takbjälklag eller parallelltak. Ytterväggarna utgörs av en bärande stomme i massivträ på 
83 mm tjocklek med 45 mm invändig isolering och 195 mm utanför. Fasaden är luftad 
och består av limträpanel.  
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Figur 65 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 

sensornummer. (Mundt-Petersen 2013b) 
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Figur 66 Mätpunkternas placering är markerade på ritning och betecknade med 
sensornummer. (Mundt-Petersen 2013b) 

 
 

Mätpunkt 3n i yttervägg 
 

 
Figur 67 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor 3n.  

 

 
Figur 68 Bild på placering av sensor 3n. (Mundt-Petersen 2013b) 

  

Yttervägg sett utifrån: 
 Laminerad träpanel 
 25 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träreglar i mellan mineralullsisolering 
 83 mm massivträ 
 Plastfolie 
 45 x 45 mm träreglar i mellan mineralullsisolering 
 15 mm gipsskiva
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Resultat 
 

 

 

Diagram 53 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  nära insida 
vindskydd  och fuktkvot i ytterdel av regel samt RFkrit under perioden 2009-04-27 
till 2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index.  

 
Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 70 %, Diagram 53. Temperaturskillnaden är 
väldigt stor gentemot luftspalten vilket indikerar att sensorn sitter en bit in i isoleringen, 
se Figur 68. MRD-index visar noll varför mikrobiell påväxt inte var förväntad.  
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Mätpunkt 14-5n i yttervägg 
 

 
Figur 69 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 14-5n.  

 
Resultat 
 

 

 

Diagram 54 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i luftspalt och 
fuktkvot i regel samt RFkrit under perioden 2009-04-27 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index.  

Kommentarer 
Mätpunkt 14-5n är en referenspunkt som visar förhållandena i luftspalten, alltså utanför 
klimatskärmen. Mätningar visar på RF kring 80-90 %. Den högre fuktigheten uppkommer 
under den kalla årstiden då RF utomhus är som högst. MRD-index visar 0,1 varför 
mikrobiell påväxt inte var förväntad.   

Yttervägg sett utifrån: 
 Laminerad träpanel 
 25 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel  i mellan mineralullsisolering 
 83 mm massivträ 
 Plastfolie 
 45 x 45 träregel i mellan mineralullsisolering 
 15 mm gipsskiva
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Mätpunkt 6ö i yttervägg 
 

 
Figur 70 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 6ö.  

Resultat 

 

 

Diagram 55 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  nära insida 
vindskydd och fuktkvot i ytterdel av regel samt RFkrit under perioden 2009-04-27 till 
2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index.  

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 70 %, Diagram 55 vilket är förväntat om sensorn sitter en bit 
in i isoleringen. Det är nästan fuktigare under sensommar och höst gentemot vintern i 
denna mätpunkt. MRD-index visar värde kring noll varför mikrobiell påväxt inte var 
förväntad. 
Det har uppkommit en svag och ökande höjning i fuktkvot från den 2 till den 8 mars 2010 
trots att klimatdata inte visar någon direkt nederbörd. Dock har väderomslag skett med 
plusgrader från och med denna tidpunkt som eventuellt skulle kunna förklara att fukt 
utifrån eller från luftspalten tinat och trängt in.  

Yttervägg sett utifrån: 
 Laminerad träpanel 
 25 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel  i mellan mineralullsisolering 
 83 mm massivträ 
 Plastfolie 
 45 x 45 träregel i mellan mineralullsisolering 
 15 mm gipsskiva
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Mätpunkt 15ö i yttervägg 
 

 
Figur 71 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 15ö strax under fönster.  

 
Resultat 

 

 
Diagram 56 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  nära insida 

vindskydd och fuktkvot i ytterdel av regel samt RFkrit under perioden 2009-04-27 till 
2011-12-31. Det övre diagrammet visar MRD-index.  

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 65-75 %, se Diagram 56, vilket är förväntat om sensorn 
påverkas av värme inifrån på grund av fönsterplacering. Det är nästan fuktigare under 
sensommar och höst gentemot vinter i denna mätpunkt. MRD-index visar noll varför 
mikrobiell påväxt inte var förväntad.  

Yttervägg sett utifrån: 
 Laminerad träpanel 
 25 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel i mellan mineralullsisolering 
 83 mm massivträ 
 Plastfolie 
 45 x 45 träregel i mellan mineralullsisolering 
 15 mm gipsskiva
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Mätpunkt 15-5ö i yttervägg 
 

 
Figur 72 Vertikalsnitt av yttervägg med placering av sensor 15-5ö.  

 
Resultat 

 

 

Diagram 57 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i luftspalt och 
fuktkvot i läkt samt RFkrit under perioden 2009-04-27 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätpunkt 15-5ö är en referenspunkt som visar förhållandena i luftspalten, alltså utanför 
klimatskärmen. Mätningar visar på RF kring 85-90 % samt en kortvarig ökning kring 95 
% RF i övergång från minusgrader till plusgrader under senvintern i kombination med 
solstrålning, se Diagram 57. MRD-index visar 0,1 varför mikrobiell påväxt inte var 
förväntad. 
  

Yttervägg sett utifrån: 
 Laminerad träpanel 
 25 mm luftspalt 
 Vindskyddsduk, Sd=0,2 
 195 x 45 mm träregel i mellan 

mineralullsisolering 
 83 mm massivträ 
 Plastfolie 
 45 x 45 träregel i mellan  mineralullsisolering 
 15 mm gipsskiva 
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Mätpunkt D i tak 
 

 
Figur 73 Vertikalsnitt av tak och takbjälklag med placering av sensor D.  

Resultat 
 

 

 

Diagram 58 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i luftspalt och 
fuktkvot i takbjälke samt RFkrit under perioden 2009-04-27 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 80-90 % (något högre fuktighet under byggtiden), 
se Diagram 58. MRD-index visar noll varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. 
Mätdata saknas dock under flera perioder. 
  

Tak sett utifrån: 
 Taktäckning 
 22 mm råspont 
 50 mm luftspalt/145x45 träbjälkar 
 400 mm mineralullsisolering/ 145x45 

träbjälkar 
 Plastfolie 
 70x45 mm reglar med mellanliggande 

mineralullsisolering  
 2 st 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt E i tak 
 

 
Figur 74 Vertikalsnitt av tak och takbjälklag med placering av sensor E.  

 
Resultat 
 

 

 
Diagram 59 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i luftspalt och 

fuktkvot i råspont samt RFkrit under perioden 2009-04-27 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF kring 80 % (något högre fuktighet under byggtiden), se Diagram 
59. MRD-index visar inget värde varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. Dock 
saknas mätdata under långa perioder varför utvärdering blir begränsad. 

  

Tak sett utifrån: 
 Taktäckning 
 22 mm råspont 
 50 mm luftspalt/145x45 träbjälkar 
 400 mm mineralullsisol./145x45 träbjälkar 
 Plastfolie 
 70x45 mm reglar i mellan mineralullsisolering  
 2 st 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt M i tak 

 
Figur 75 Vertikalsnitt av parallelltak med placering av sensor M.  

 
Resultat 
 

 

 

Diagram 60 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i luftspalt och 
fuktkvot i råspont samt RFkrit under perioden 2009-04-27 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 80-90 %, se Diagram 60. MRD-index visar noll 
varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. Mätdata saknas under långa perioder vilket 
begränsar utvärderingen. 
 

  

Tak sett utifrån: 
 Taktäckning 
 22 mm råspont 
 50 mm luftspalt 
 400 mm träbjälkar i mellan mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 45x70 mm träreglar i mellan mineralullsisolering  
 2 st 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt I i tak 

 
Figur 76 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor I.  

 
Resultat 
 

 

 
Diagram 61 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i luftutrymme 

och fuktkvot i takbjälke samt RFkrit under perioden 2009-04-27 till 2011-12-31. Det 
övre diagrammet visar MRD-index. Mätdata saknas under 2011. 

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 75-85 % (enstaka timmar över 90 % RF), Diagram 
61. MRD-index visar inget värde varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. Mätdata 
saknas under långa perioder vilket begränsat utvärderingen. 

 

  

Tak sett utifrån: 
 Taktäckning 
 22 mm råspont 
 Luftutrymme/luftspalt,145x45 träbjälkar 
 400 mm mineralullsisol./145x45 träbjälkar 
 Plastfolie 
 70x45 mm reglar i mellan mineralullsisolering  
 2 st 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt J i tak 

 
Figur 77 Vertikalsnitt av tak med placering av sensor J.  

 
Resultat 
 

 

 
Diagram 62 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i luftutrymme 

och fuktkvot i råspont samt RFkrit under perioden 2009-04-27 till 2011-12-31. Det 
övre diagrammet visar MRD-index.  

Kommentarer 
Mätningar visar på RF som mest kring 80-90 % (enstaka timmar över 90 % RF), se 
Diagram 62. MRD-index visar 0,1 varför mikrobiell påväxt inte var förväntad. Mätdata 
saknas under några perioder. 
  

Tak sett utifrån: 
 Taktäckning 
 22 mm råspont 
 Luftutrymme/luftspalt,145x45 träbjälkar 
 400 mm mineralullsisol./145x45 träbjälkar 
 Plastfolie 
 70x45 mm reglar i mellan mineralullsisolering  
 2 st 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt S i tak 

 
Figur 78 Vertikalsnitt av parallelltak med placering av sensor S.  

 
Resultat 
 

 

 
Diagram 63 Kurvorna i det undre diagrammet visar uppmätt RF och  temperatur  i luftspalt och 

fuktkvot i råspont samt RFkrit under perioden 2009-04-27 till 2011-12-31. Det övre 
diagrammet visar MRD-index.  

Kommentarer 
Mätningar visar på stora svängningar i RF över dygnet mellan 50-95 % (enstaka timmar 
på 100 % RF), se Diagram 63. MRD-index visar 0,1 varför mikrobiell påväxt inte var 
förväntad. Mätdata saknas under några perioder. 
 
Fuktkvoten visar på orimlig variation  varför det förmodligen var fel på sensorn.    

Tak sett utifrån: 
 Taktäckning 
 22 mm råspont 
 50 mm luftspalt 
 400 mm träbjälkar i mellan mineralullsisolering 
 Plastfolie 
 45x70 mm träreglar i mellan mineralullsisolering  
 2 st 13 mm gipsskiva 
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Mätpunkt Ute 
 

 
Diagram 64 Kurvorna visar uppmätt RF och  temperatur  vid norrfasad (mätpunkt 14-5n fasad) i 

under perioden 2009-04-27 till 2011-12-31.  
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Bilaga 5 - Jämförelse av mikroklimat 
 

 
Diagram 65 Kurvorna visar glidande veckomedelvärden (168 timmar per vecka) av RF och 

temperatur utifrån uppmätta värden vid ett småhus i Falkenberg, flervåningshus i 
Växjö och flervåningshus i Skellefteå under perioden 2008-11-27 till 2011-12-31.  

 
Kommentarer 
 
Utifrån denna jämförelse så var det generellt sett fuktigast i Falkenberg och kallast i 
Skellefteå, se Diagram 65, vilket överensstämmer med SMHI-data, se Diagram 2. 
Eftersom flera utegivare har krånglat är många mätvärden inte fullt tillförlitliga. 
Dessutom kan givarnas placering under takfot haft betydelse på grund av påverkan från 
uppvärmd fasad eller tak med solstrålning. Därför har SMHI-värden redovisats vid 
utvärdering av uteklimat.  
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