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Abstract 

Wood has physical properties that makes it different from most other 

materials that traditionally has been used as load bearing parts when 

constructing a building. The hygroscopic properties and low relative weight of 

wood makes room for a different field of application than what is the case with 

for instance concrete or steel. Its low relative weight also gives interesting 

constructional possibilities and can make it possible to build on sites otherwise 

inaccessible without advanced techniques and means of transport. 

In this report the lower part of an exterior wall in a mountain cabin has been 

studied. The purpose of the study has been to examine whether the cabin will 

have problems related to mould or fungus. The examined part of the wall lies 

three meters below ground level. It is constructed with a steam barrier 

towards the ground, and a one meter thick layer of foam glass fragments on 

the inside of this. Further towards the inside of the wall there is a geotextile, 

two layers of 100 mm wood fibre insulation and one layer of 93 mm thick 

laminated vertically timbered timber, which faces the inside of the cabin. 

The examination was performed as an analysis of a simulation made with 

the software WUFI® Pro 6.1. The results of the analysis were quantitative data 

in the form of graphs and diagrams that were easily assessed against relevant 

literature. 

The results from the simulation showed that the construction would not 

have any problems related mould or fungus. However, the moisture buffering 

properties of the wood are obvious, and it is generally considered important 

that materials have a built-in moisture that is below what is favourable for 

mould or fungus growth. 

 

Keywords: Mould, Mould growth, Mould models, Wood, WUFI, Exterior wall  
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Sammanfattning 

Trä har byggnadsfysikaliska egenskaper som skiljer det från en del andra 

material som traditionellt har blivit använda som bärande delar vid byggen. 

Träets hygroskopiska egenskaper och låga egenvikt ger andra 

användningsområden än till exempel betong eller stål. Dess låga egenvikt ger 

också spännande konstruktionsmässiga möjligheter och kan göra det möjligt 

att bygga på platser som annars inte är tillgängliga utan användning av mer 

avancerande tekniker och transportmetoder. 

I denna rapport har en del av ytterväggen till en stuga undersökts med 

avsikt att bedöma huruvida det i väggkonstruktionen kommer uppstå problem 

med mögelangrepp. Den undersökta delen av väggen ligger tre meter under 

marknivå. Väggen är konstruerad med en ångspärr mot marken och med ett en 

meter tjockt lager cellglasgrus mot denna. Innanför cellglasgruset är det en 

geotextil, 2 x 100 mm träfiberisolering samt 93 mm vertikalt timrat 

limträtimmer vilket också utgör ytskiktet på invändig sida. 

Undersökningen utfördes som en analys av en simulering som blev 

genomförd med mjukvaran WUFI® Pro 6.1. Resultaten av analysen var 

kvantitativa data i form av grafer och diagram.  

Resultatet av simuleringen visade att det inte kommer uppstå problem med 

mögel i konstruktionen. Dock är träets fuktbuffrande egenskaper tydliga och 

det anses generellt viktigt att se till att material har en inbyggnadsfukthalt som 

är under det som är gynnsamt för växt av mögel.  

 

Nyckelord:  Mögel, Mögelpåväxt, Mögelmodeller, Trä, WUFI, Yttervägg
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Dagens samhälle har en uppenbar utmaning med miljö- och miljörelaterade 

frågor, och det är en etablerad sanning att klimatet förändrar sig som en följd 

av människans aktiviteter på jorden. Bygg- och fastighetssektorn stod år 2015 

för 18 % av Sveriges hela växthusgasutsläpp och 31 % av Sveriges 

energiförbrukning (Boverket, u.å.). Detta innebär att innovationer som kan 

bidra till systematisk reduktion av byggsektorns växthusgasutsläpp och 

energiförbrukning kommer att ha en betydande positiv effekt på Sveriges 

totala miljöpåverkan. 

Tre av de vanligaste materialen som används i bärande strukturer är betong, 

stål och trä. Dessa har olika fördelar och nackdelar vid användning. En av träets 

stora styrkor är den låga egenvikten. En annan är träets hygroskopiska 

egenskaper, som rätt utnyttjat ger spännande byggnadsfysikaliska möjligheter. 

Den låga egenvikten medför att transporternas miljöpåverkan minskar, och gör 

att trä kan användas på platser där det antigen är svårt att komma fram med 

tunga maskiner eller där marken har låg bärighet. Träets hygroskopiska 

egenskaper gör det lämpat som fuktbuffrande material i konstruktioner. Så 

länge träet inte utsätts för kritiska fuktnivåer vill säga. Vid, för mögeltillväxt, 

gynnsamma temperaturer i kombination med relativa fukthalter över 75 % 

kommer mögel börja växa, och vid relativa fukthalter över 95 % börjar trä 

ruttna (Bokalders, V., 2014 s 149). 

Förnybarhet är ett ord vi ofta hör. Att ett material är förnybart innebär att 

det är tal om en fondresurs, som nybildas hela tiden. Trä är ett sådant material. 

Om skogen får tid på sig, och skogsbruket drivs på ett genomtänkt sätt kommer 

skogen fortsätta växa och ge träd som kan bli virke, vilket i sin tur kan användas 

till en lång rad olika saker inom bygg- och fastighetsindustrin. Trä kan helt 

enkelt betraktas som ett smart klimatval. 
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I Tolga kommune i Norge finns en byggherre som har valt att bygga en stuga 

(bild 1) där det till största del används olika träbaserade material. Detta med 

syftet att bygga klimatsmart och för att underlätta transporter. Denna stuga 

skapar underlaget för denna rapport. 

 

Bild 1: Den undersökta stugan i byggskedet (författarens egen bild). 

Den del av stugan som har undersökts i denna rapport är den nedre delen 

av den nordöstra ytterväggen, vilken till stor del befinner sig under marknivån 

som en del av en suterrängkonstruktion. Stugan kommer, när den är 

färdigbyggd ha inbyggda sensorer som mäter temperatur och relativ fuktighet 

på strategiska platser. Två sådana sensorer kommer vara inbyggda i den 

undersökta väggen, men dessa kommer tyvärr inte hinna registrera något 

innan denna rapport ska vara klar. 

SINTEF i Norge anger principlösningar för konstruktion av väggar under 

marknivå. Där beskrivs det att ett diffusionstätt skikt ska vara mot grunden, och 

åtminstone halvparten av isoleringen på utsidan av den bärande delen. Den 

bärande delen anges dock vara av betong, och det föreligger inte något 

alternativ där trä är bärande del (SINTEF Byggforsk, 2015). 
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Byggherren till ovannämnde stuga och undertecknad tycker trä som 

byggnadsmaterial är intressant. Undertecknad vill därför i denna rapport 

undersöka hur en yttervägg av trä under marknivå utan invändig 

diffusionsspärr fungerar ur mögelperspektiv. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att avgöra huruvida det ur mögelperspektiv är 

försvarbart att konstruera en yttervägg mot morän med ett diffusionstätt 

membran mot marken som enda diffusionstäta skikt och med träbaserade 

produkter som enda andra konstruktionsmaterial innanför ett skikt av 

cellglasgrus. 

1.3 Forskningsfråga 
Kommer den del av den undersökta stugans nordöstra 

ytterväggskonstruktion som ligger tre meter under marknivå få problem med 

mögel? 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer enbart ta hänsyn till horisontell fukt- och 

temperaturvandring. Detta innebär att några konstruktionsdelar, som kan ha 

viss betydelse, utelämnas från simuleringen. Ett exempel på detta är dränering 

längst ner vid den undersökta konstruktionen som inte tas med i simuleringen. 

Detta anses dock bidra till högre simulerad fukthalt, vilket i sin tur är mindre 

gynnsamt. Implicit borde då konstruktionen klara verkliga förhållanden om den 

klarar det simulerade scenariot. 

Rapporten kommer inte ha faktiska data på fuktbelastning och temperatur 

varken i grunden utanför eller inne i stugan. Dessa data kommer att baseras på 

antagningar grundade på vedertagen facklitteratur och i samråd med 

byggherren som också är användare av stugan. 
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Rapportens resultat är helt och hållet begränsat till att gälla för den aktuella 

kombinationen av material och produkt på den geografiska plats där stugan är 

lokaliserad.  
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1.5 Terminologi 
I tabell 1 nedan följer centrala ord, uttryck och förkortningar som är 

väsentliga för den vidare förståelsen av rapporten. 

Tabell 1: Terminologi. 

Beteckning Beskrivning Enhet 

Absolut fuktighet Ett mått på hur mycket vatten det är i 

ett material eller i luften (SNL, 2009) 

g/m3 

Anisotropi Betyder att ett material har olika 

egenskaper i olika riktningar (SNL, 

2018c) 

 

ASHRAE En akronym för ”American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-

conditioning Engineers”. 

 

Daggpunkt Den temperatur varvid vattenånga i 

luften kondenserar (Petersson, B.-Å. 

2015 s 304). 

°C 

Fukthalt Mängden vatten per volymenhet 

(Arfvidsson, J. et al 2017 s 38). 

kg/m3 

Fuktjämvikt När ett material har korresponderande 

fukthalt med omgivande luft (Petersson, 

B.-Å. 2015 s 309). 

 

Fuktkvot Förhållandet mellan mängden vatten 

och mängden torrt material (Petersson, 

B.-Å. 2015 s 309). 

kg/kg 

Hygroskopiskt material Ett poröst material som kan ställa sig i 

fuktmässig jämvikt med omgivande luft 

genom att ta upp eller avge fukt 

(Arfvidsson, J. et al 2017 s 38). 
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Konvektion Överföring av värme eller fukt som en 

följd av en luftström (Petersson, B.-Å. 

2015 s 257) 

 

Relativ fuktighet (RF) Kvoten mellan aktuell ånghalt och 

mättnadsånghalt vid aktuell temperatur 

(Arfvidsson, J. et al 2017 s 327). 

% 

Sorptionskurva Grafisk framställning av sambandet 

mellan luftens relativa fuktighet och ett 

materials fukthalt (Petersson, B.-Å. 2015 

s 310) 

 

Ångmotstånd Ett materials egenskap att förhindra 

passage av vattenånga (Svenskt trä, 

2017) 

s/m 

 

Ångspärr En film, folie, papp eller dylikt som 

hindrar konvektion och vandring av fukt 

(Arfvidsson, J. et al 2017 s 56-57). 
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2 Teori 

2.1 Materialval 

2.1.1 Polyetenfilm 

En polyetenfilm har ofta som huvuduppgift att agera som ångspärr i en 

konstruktion och ska ha ett högt ångmotstånd. Detta säkrar att vatten inte 

vandrar genom filmen och in i konstruktionen (Petersson, 2015 s 149). 

2.1.2 Cellglasgrus 

Cellglasgrus är ett material som produceras av recirkulerat glas. Det 

recirkulerade glaset smälts och görs om till vad som ser ut som grus i 

makadamstorlek. Normal kornstorlek är mellan 10 och 60 mm (Bokalders, V., 

et al, 2014, s 59). Materialet i sig har en densitet på 180 kg/m3
 och ett λ-värde 

på ungefär 0,1. Den låga vikten på materialet gör det enkelt att transportera till 

svåråtkomliga platser och ger mindre tryck mot de konstruktioner det 

angränsar till (Glasopor, 2016). Bild 2 visar Glasopor, som är den sorts 

cellglasgrus som används i den undersökta stugan. 

 

Bild 2: Glasopor (författarens egen bild). 



8 
 

2.1.3 Geotextil 

Ett geotextil har främst som funktion att vara materialskiljande och 

filtrerande. Det kan emellertid också användas som skydd, till exempel mellan 

ett geomembran och grunden (Bokalders & Block, 2014, s 56). 

2.1.4 Träfiberisolering 

Träfiberisoleringsskivor är trä som har defibrerats och pressats ihop under 

värme och tryck. De förekommer huvudsakligen som porösa eller hårda skivor, 

med lite olika egenskaper. De hårda varianterna har, i jämförelse med de 

porösa, i vanliga fall lite sämre λ-värden, medan de bättre klarar av tryck 

(Bokalders & Block 2014, s 65). 

En producent av träfiberisolering är Hunton. I denna rapport undersöks en 

utav deras varianter, Hunton Therm Dry (se bild 3). Den har ett deklarerat λ-

värde på 0,037 W/mK och ett sd-värde på 0,3 m (Hunton, 2017). 

 

Bild 3: Hunton Therm Dry (författarens egen bild). 
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2.1.5 Vertikaltimrat limträtimmer 

Den stuga som undersöks i denna rapport har en bärande stomme av 

vertikaltimrat limträtimmer kallat Oy Timber Vertical log (se bild 4). Varje 

timmerstock består utav fem furulameller som är sammanlimmade med 

tvärsnittsdimensionen 93 x 220 mm. Fördelarna med limträtimmer är enligt 

tillverkaren att det inte sätter sig i lika stor grad som stockar som inte är 

laminerade. Det timmer som används i denna stuga har ett deklarerat λ-värde 

på 0,12 W/mK (Oy TimberFrame (u.å.)). 

 

Bild 4: Oy Timber Vertical log (Oy Timberframe, u.å.). 

2.2 Sambandet mellan fukt, temperatur och 
fuktrelaterade problem 

Luften som omger oss består huvudsakligen av kväve, syre och vattenånga. 

Luftens förmåga att innehålla vattenånga varierar med temperaturen. Ju högre 
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temperaturen är, desto mer vattenånga klarar luften att innehålla utan att den 

når daggpunkten och vattenångan kondenserar. Det vill säga att luftens möjliga 

absoluta fuktighet ökar med ökande temperatur. Luftens relativa fuktighet 

påverkar starkt byggnadsmaterialens fukthalt, och olika material uppnår 

fuktjämvikt vid olika relativa fuktigheter. Ett materials fuktkvot vid en bestämd 

relativ fuktighet kan läsas av i materialets sorptionskurva (Petersson, B.-Å. 2015 

s 309 – 310). 

2.2.1 Fuktrelaterade problem 

Fukt är den främsta orsaken till ohälsa i byggnader och kan orsaka olika 

problem med bland annat mögel och svamp (Bokalders & Block 2014, s 149). 

Trä och träbaserade produkter är särskilt känsliga för fukt och kan angripas av 

mögel och svamp vid en fuktkvot högre än ungefär 0,18 kg/kg, vilket motsvarar 

ungefär 75 % relativ fuktighet i omgivande luft (Samuelsson, I. et al, 2002). Som 

en tumregel gäller därför att det för träbaserade produkter är kritiskt om den 

relativa fuktigheten i omgivande luft är högre än 75 – 80 % över en längre tid. 

Emellertid krävs också att temperaturen är gynnsam för att mögelpåväxt ska 

kunna ske. Den temperaturen är mycket beroende på vilken typ av mögel det 

är fråga om, men kan för byggnadstekniska tillämpningar sägas börja vid 

ungefär 5 °C och nå maximal mögelaktivitet mellan 20 och 35 °C. Mögelpåväxt 

har lättare att bildas än vad till exempel röta och blånadssvampar har. Det är 

därför lämpligt att utgå från kriterier för när mögelpåväxt kan inträffa vid 

dimensionering av en träkonstruktion. (Petersson, B.-Å. 2015 s 123). För att 

brunröta (Monilinia fructicola) ska bildas krävs det en relativ fuktighet på mer 

än 95 %. Vid lägre fukthalter är inte brunrötans svampsporer aktiva. Dock kan 

de raskt aktiveras om den relativa fuktigheten skulle bli tillräckligt hög 

(Viitanen, H. 1994). 
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2.2.2 Fukt 

Ett materials förmåga att lagra vatten beror på materialets porositet; flera 

och större porer ger en större förmåga att hålla kvar vatten. Vi kan använda 

relativ fuktighet (RF) som beteckning på fukttillståndet i ett material. 

 

Figur 1: Fukt i material (Arfvidsson, J. et al 2017 s 329). 

 

Ett materialkan delas in i fast material och porvolym, vilket figur 1 visar. 

Porerna är den del av materialet som fysikaliskt kan ta upp vatten. Ett material 

med en hög andel porer kan således ta upp mer vatten än ett material med en 

lägre andel porer. Olika material kan därmed ta upp olika mycket vatten. Ett 

exempel är skillnaden mellan trä och tegel, där trä kan ta upp 150 kg/m3 och 

tegel endast 30 kg/m3. Trä betecknas som ett mycket hygroskopiskt material 

(Arfvidsson, J. et al 2017 s 329). 

Fukt transporteras och tas upp av material huvudsakligen genom diffusion, 

kapillärsugning och konvektion (Petersson, B.-Å. 2015 s 312). Det studerade 

materialet i denna rapport påverkas dock huvudsakligen de två förstnämnda. 

På grund av att trä är ett anisotropt material kommer fiberorienteringen av 

träet att vara av betydelse. Vinkelrätt mot fiberriktningen anses trä vara 

mycket diffusionstätt (Samuelsson, et al 1984 s 90). 
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Kapillärsugning fordrar ett sammanhängande porsystem och direkt kontakt 

med vatten. Finare porer ger högre stighöjd och större förmåga för 

kapillärsugning, dock vill det ta längre tid att nå en hög fukthalt på grund av att 

små porer inte kan transportera så mycket vatten i taget (Petersson, B.-Å. 2015 

s 326). Träets anisotropi ger det förutsättningar för kapillärsugning framförallt i 

längsgående riktning, i ändträet (Samuelsson, et al 1984 s 86). 

2.2.3 Temperatur 

Värmetransport i olika material sker från delar med högre temperatur till 

delar med lägre temperatur. Transporten försiggår oftast på flera olika sätt och 

kan huvudsakligen delas upp i ledning, strålning och konvektion (Petersson, 

2015 s 242). 

Värmetransport genom ledning är beroende av det aktuella materialets 

värmeledningsförmåga. Denna förmåga benämns ofta som 

värmekonduktivitet. Vid stationära förhållanden kan värmeströmning beskrivas 

enligt ekvation 1 nedan. 

 

𝑞 = 𝜆 ∗
𝑇1−𝑇2

𝑑
    (1) 

där 

 

q = värmeflödestäthet [W/m2] 

λ = värmeledningsförmåga [W/mK] 

d = tjocklek [m] 

T1 och T2 = den högre och lägre temperaturen [°C eller °K] 

 

(Petersson, 2015 s 242) 

 

Vid icke-stationära förhållanden kommer emellertid λ variera med materialets 

fuktinnehåll. Ytterligare kompliceras situationen om det ska tas hänsyn till 

strålning. 
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2.2.4 Temperatur- och fuktberäkning genom bruk av dator 

Ekvation 1 är empirisk och en förenkling av verkligheten. Den är hanterbar, 

men inte lika precis som mer avancerade differentialekvationer. 

I datorprogrammet WUFI® Pro 6.1, som används i denna rapport, används 

två kopplade differentialekvationer ((2) och (3)) som grundar sig på arbetet 

genomfört i Künzel H. M. (1994) för att beskriva temperatur- och fuktvandring i 

en konstruktion: 
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𝛿

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑥
)  (3) 

 

där 

𝐷𝜔 = Koefficient för flytande transport [m2/s] 

Η = Entalpi i fuktigt byggningsmaterial [J/m3] 

ℎ𝜐  = Förångningsentalpi för vatten [J/kg] 

𝑝 = Partialtryck av vattenånga [Pa] 

u = Vatteninnehåll [m3/m3] 

𝛿 = Vattenångans diffusionskoefficient i luft [kg/msPa] 

𝜗 = Temperatur [°C] 

𝜆 = Värmekonduktiviteten för fuktigt material [W/mK] 

𝜇 = Ångmotstånd för torrt material [-] 

𝜌𝜔 = Vattendensitet 

𝜑  = Relativ fuktighet 

 

(WUFI, 2009) 
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2.3 Modeller för beräkning av kritiska fukttillstånd 
Genom att fuktrelaterade problem har varit och fortfarande är, en av de 

främsta utmaningarna inom byggfysiken har det efterhand forskats på olika 

modeller för att kunna förutsäga om en konstruktion är fuktsäker. 

Hannu Viitanen har med olika medarbetare genom mer än 30 år jobbat med 

att teoretisera fuktproblem och mögel inom byggfysiken och de har tagit fram 

matematiska modeller för att förutsäga växt av mögel och brunröta. 

Modellerna beskrivs i Hukka, A. (1999), Viitanen, H. A. (2000) och Viitanen, H. 

A. (1996) med flera och summeras med avancerade matematiska modeller 

som grundas i differentialekvationer, som bäst tillämpas med dator som 

hjälpmedel. Modellerna ger resultat i form av vad som beskrivs som en ”mould 

index”, som kan översättas till ”mögelindex” på svenska. Detta index går från 0 

– 6. I vanliga fall försöker man undvika ett mögelindex på 1 eller högre då 

mögelväxt förväntas initieras vid 1. Viitanen med flera har också tagit fram ett 

sätt att klassificera konstruktioner genom att ge dem grönt, gult eller rött ljus, 

där grönt betyder en fuktsäker konstruktion och rött betyder inte fuktsäker. 

Gult betyder att konstruktionen måste värderas i varje enskilt fall (Viitanen, H. 

2015) (Vereecken, E. et al, 2011). 

En annan relevant modell är framtagen av Sven Thelandersson och Tord 

Isaksson vid universitetet i Lund. Den baseras på vedertagna vetenskapliga 

rapporter från Sverige, Norge och Finland från 1995 till 2014. Modellen anger 

kritiska doser med fuktpåverkan enligt matematiska modeller vilka därefter kan 

jämföras med olika träsorters benägenhet att få mögelpåväxt enligt en rad 

olika verifierade studier. Modellen kan användas båda för kortare och längre 

tidsperspektiv (WUFI 2016). Mögelindexet som anges av modellen kan tolkas 

som att det inte finns risk för påväxt så länge indexet är under 0,5. Om det är 

högre måste träsort och hur träet är bearbetat tas i beaktande. 

En tredje modell som används är framtagen med bakgrund i studier gjorda 

av Klaus Sedlbauer. Den jämför temperatur- och fuktförhållanden som mäts i 
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en konstruktion, med kända mögelsorter och när de förväntas kunna uppstå. 

Detta görs genom att använda växtkurvor för olika mögelsorter. Också här 

används mögelindexet som beskrivs enligt Viitanen (Sedlbauer, K. 2001) (WUFI, 

2017) (Vereecken, E. et al, 2011) för att klassificera huruvida en konstruktion är 

fuktsäker eller inte. 

2.4 Modellering av klimat 

2.4.1 Utvändigt klimat 

Klimatförhållanden kan till viss grad förutsägas. Förutsägningar baseras på 

bland annat statistik. För utvändigt klimat under marknivå förs det i Norge 

statistik för alla kommuner där förväntad djupaste frostdjup över en 100 års-

period uppges (SINTEF Byggforsk, 2012). Samma källa uppger i en annan 

publikation att det under marknivå kan räknas med en relativ fuktighet på 100 

% ((SINTEF Byggforsk, 2009). 

2.4.2 Invändigt klimat 

Invändigt klimat beror på preferenserna till de som uppehåller sig i den 

aktuella byggnaden. Emellertid påverkas ofta invändigt klimat till viss del av det 

klimat som är utanför byggnaden. I ASHRAE 160 beskrivs ett framgångssätt för 

att modellera inomhusklimat. Modellen baseras på utomhusklimatet på den 

plats som byggnaden befinner sig samt parametrar som antal personer som 

förväntas vistas i byggnaden, byggnadens volym och om byggnaden har 

underhållsvärme eller avfuktare (ASHRAE, 2016).  
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3 Metod 

Undersökningen i denna uppsats genomförs som en analys av data som 

tagits fram med den renommerade mjukvaran WUFI® Pro 6.1. Analysen 

baseras på underlag från handlingar som berör konstruktionen av den 

undersökta stugan och undersökningar genomförda av undertecknad genom 

besök i stugan under olika delar av byggprocessen. Vidare genomförs 

informella samtal med byggherren när det behövs, och med personer som är 

med och bygger stugan, om de finns på plats när undertecknad besöker den. 

Data för de ingående material som används i den aktuella konstruktionen 

framskaffas genom dialog med de olika producenterna och byggherren. 

3.1 Den undersökta stugan 
Den undersökta stugan är belägen i högfjällsmiljö 920 meter över havet. 

Klimatet där stugan är belägen är kallt och torrt, och vintertid är det varje år 

temperaturer lägre än – 30°C. Frostdjup i Tolga kommune, där stugan ligger 

anges 2,7 meter extrema år (SINTEF Byggforsk, 2012). Marken på platsen 

består av morän och stugan ligger uppe på en liten kulle i en sluttning, och är 

konstruerad med suterräng. Den sydvästra väggen utgörs till stor del av 

energieffektiva fönster som ska ge förutsättningar för uppvärmning från solen 

på ett effektivt sätt. Stugan är konstruerad som en passiv konstruktion med 

bärande trästomme av vertikaltimrat limträtimmer. Som isolerande skikt 

används träfiberskivor. Diffusionstätt skikt används endast mot mark. 

Den nordöstra ytterväggen i stugan är huvudsakligen under marknivå. Mot 

marken ligger ett diffusionstätt membran. På insidan av detta membran ligger 

ett isolerande skikt av cellglasgrus på 1000 mm. Cellglasgruset ligger an mot en 

geotextil som ska skydda väggen som ligger innanför. Själva väggen består, 

utifrån och in, av två lager träfiberskivor på 100 mm och ett lager vertikaltimrat 

limträtimmer på 93 mm. Tabell 2 ger en schematisk framställning av 

konstruktionen. 
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3.2 Dator som hjälpmedel 
I dagens moderna samhälle är datorer ett naturligt hjälpmedel, så också 

inom byggbranschen. Att bruka dataprogram för att utföra beräkningar är 

något som har blivit vedertaget. I denna rapport används 

datasimuleringsverktyget WUFI Pro 6.1, vilket är ett välrenommerat program 

som används för att genomföra beräkningar av temperatur- och fuktvandring i 

konstruktioner. Programmet baserar sig på uppsatsen ”Verfahren zur ein- und 

zweidimensionalen Berechnung des gekoppelten Wärme- und 

Feuchtetransports in Bauteilen mit einfachen Kennwerten” av Künzel (1994) 

(WUFI, 2009). WUFI är en tysk akronym som betyder Wärme Und Feuchte 

Instationär, vilket på svenska kan översättas till ”Ej stationära värme- och 

fuktskiftningar”. Programmet baseras på den senaste forskningen som finns 

tillgänglig om ångdiffusion och fukttransport i byggnadsmaterial. Mjukvaran 

har blivit validerad genom tester i laboratorium såväl som i verkligheten (WUFI, 

2018).  

Datorberäkningarna som genomförs ger resultat i form av temperatur- och 

fukthalt/-vandring i alla önskvärda delar av konstruktionen och vid alla önskade 

tidpunkter inom simuleringen. Också kritiska fuktnivåer kan anges av 

programmet. Delvis genom upprättandet av punktdiagram, men också genom 

olika pluginmoduler. I denna rapport används tre olika pluginmoduler; WUFI – 

Bio, WUFI – Mould Index VTT och Moisture Resistance Design (MRD) model. 

WUFI – Bio såväl som Punktdiagrammet baseras på arbetet gjort i Sedlbauer 

K. (2001) men är begränsat till att fungera på invändiga ytskikt. Den 

matematiska modellen som tillämpas använder data från simuleringen i WUFI 

och ger resultat i form av punkter eller grafer som på ett tydligt sätt visar risken 

för mögelpåväxt (WUFI, 2017a). Användningen av modulerna är intuitiva och 

kan enkelt tillämpas denna rapport. 

WUFI – Mould Index VTT baseras på modellen framtagen av Viitanen, men 

tar också hänsyn till mögelväxtkriterierna som är angivna i ASHRAE 160. Plugin-
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modulen visar, som WUFI – Bio, resultat i form av grafer som är enkla att förstå 

(WUFI, 2017b). 

Moisture Resistance Design (MRD) model är en pluginmodul som är 

framtagen av Sven Thelandersson, Tord Isaksson och Jesper Arfvidsson vid 

universitetet i Lund. Den ska simulera risken för mögelpåväxt enligt det svenska 

tillvägagångssättet (WUFI, 2016). Modulen baseras på arbetet i Thelandersson, 

S. et al (2013). Modulen fungerar på ett lite annorlunda sätt än de två 

föregående, men ger i likhet med de två föregående sannolikheten för 

mögelpåväxt som en kurva som är enkel att förstå och använda. 

I denna rapport modelleras den undersökta väggen varpå en simulering 

genomförs. Därefter observeras relativ fuktighet, temperatur och resultat från 

plugin-modulerna i utvalda delar av konstruktionen. I diskussionsdelen görs en 

analys av resultatet för att avgöra om det föreligger risk för problem relaterade 

till mögel i en eller flera delar av den undersökta konstruktionen. 

3.2.1 Simulering i WUFI 

För att simuleringen i WUFI ska vara pålitlig och ge svar som går att lita på är 

det mycket viktigt att förutsättningarna anges korrekt. Under följer en 

repeterbar beskrivning av den input undertecknad använde till simuleringen 

och som skapar underlaget för resultaten i denna rapport. 

Simuleringen i WUFI genomförs enligt en intuitiv process i programmet, där 

det första som görs är att beskriva konstruktionens uppbyggnad, 

begynnelsevillkor och var i konstruktionen fukt- och temperaturmätningar ska 

göras. Inställningarna som använts i denna rapport kan ses i figurerna nedan. 

Figur 2 anger uppbyggnaden av väggen och placeringen av fiktiva fukt- och 

temperatursensorer i WUFI. Sensorerna är kamerasymbolen och återfinns sex 

gånger i figuren. I figuren anges vänster sida vara den del av väggen som vetter 

mot utsidan, och den högra mot insidan av byggnaden. Materialen anges med 

olika färger och väggens uppbyggning är enligt tabell 2. Materialens 
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konfigurering i datorprogrammet finns att se i bilaga 1 – 5.

 

Figur 2: Uppbyggnad av vägg och placering av fiktiva sensorer i WUFI. De fiktiva sensorerna 

illustreras med kamerasymbolerna. Utsidan och insidan av konstruktionen på respektive vänster 

och höger sida i figuren. 

Figur 3 anger inställningarna för ytövergångskoefficienter. 
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Figur 3: Inställningar av ytövergångskoefficienter i WUFI. 

Figur 4 anger begynnelsevillkoren som har använts vid simuleringen. 

 

Figur 4: Inställningar av begynnelsevillkor i WUFI. 
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Därefter ställs tid och numerik in. Tiden anger inom vilket tidsrum 

simuleringen ska genomföras (figur 5). Här används 10 år framåt från 2018-01-

01. Orsaken till att ett så pass långt tidsrum väljs är att fuktinnehållet i 

konstruktionen ska få tid att stabilisera sig. Numeriken anger detaljer för 

simuleringen och simuleringens noggrannhet (figur 6). 

 

Figur 5: Inställning av tidsrum för simulering i WUFI. 
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Figur 6: Inställningar av numerik i WUFI. 

Till sist ställs konstruktionens omkringliggande klimat in. Här delas det in i 

utvändigt och invändigt klimat. Dessa återfinns i figur 11 och 12. 

3.2.2 Användning av plugin-moduler 

Pluginmodulerna WUFI-Bio och WUFI-VTT kräver några extra parametrar 

utöver de dem automatiskt hämtar från WUFI. Skärmbilder från inställningarna 

för dessa återfinns i figurerna 7 och 8. 
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Figur 7: WUFI-Bio, input. 

 

Figur 8: WUFI-VTT, input. 

Moisture Resistance Design (MRD)-modellen används genom att välja en 

symbol i WUFI och det skikt som ska undersökas. Det är mycket intuitivt och 

kräver ingen närmare beskrivning. 

3.3 Förutsättningar för beräkningar 

3.3.1 Invändigt klimat 

Invändigt klimat modelleras i samråd med byggherren, som också kommer 

att vara ägare och användare av stugan efter det den färdigställts.  

Modelleringen av inneklimatet baserar sig på antagningar med grund i 

sannolik användning av stugan samt ASHRAE 160-standarden. Standarden är 
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implementerat i WUFI och simuleringen tar hänsyn till denna och klimatdata 

från NBI/NTNU. Klimatdata som valts är från Røros, som är en plats tre mil 

fågelvägen från stugan, och representerar klimatet där stugan står på ett bra 

sätt. Klimatdata är hämtat från år 1984, som i sin tur årligen repeteras genom 

simuleringen. 

Stugan används med ojämna mellanrum med mer intensiva perioder med 

bruk tidigt på hösten och våren. När stugan används upprätthålls en invändig 

temperatur på ungefär 18°C, och det tillkommer ett fukttillskott som kan 

jämföras med det som räknas för det aktuella antal personer i ett vanligt 

bostadshus, inklusive användning av bastu (som modelleras som bubbelbadkar 

utan frånluftsfläkt i modellen). Stugan är också utrustad med underhållsvärme 

som ser till att temperaturen aldrig kommer under 5°C. Luftomsättningar anges 

som för en standardkonstruktion där stugans byggnadsvolym uppges till 630 

m3 (en våning om 120 m2 och 2,5 meter rumshöjd, och en våning om 100 m2 

och i genomsnitt 3,3 meter rumshöjd). 

För att simulera inneklimatet har undertecknad simulerat två olika scenarier 

i WUFI och senare slagit ihop dem till en brukardefinierad klimatfil. Detta är en 

vedertagen metod som beskrivs i användarmanualen till WUFI Pro 6.1 och 

genomförs vid hjälp av ett makro-aktiverat Excel-dokument som följer med vid 

installationen av mjukvaran. De två scenarierna som ger bakgrunden för den 

brukardefinierade filen är följande 

 

1. En fil som anger invändigt klimat för stugan om den hade stått utan att 

någonsin bli använd, men med underhållsvärme (figur 9). 
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Figur 9: Invändigt klimat, ej bebodd stuga. 

 

2. En fil som anger invändigt klimat för stugan om den hade blivit använd dygnet 

runt av en familj som hade använt tre sovrum, och bubbelbadkar utan 

frånluftsfläkt (figur 10). 

 

Figur 10: Invändigt klimat, bebodd stuga. 
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I den brukardefinierade filen används simuleringen för invändigt klimat för 

när stugan inte är besökt som grundlag varpå data från simuleringen för 

invändigt klimat när stugan besöks implementeras för de tider byggherren 

antar att den kommer bli använd. Den resulterande klimatfilen återges grafiskt 

i figur 11. 

 

Figur 11: Resulterande klimatfil. 

Underlagen för de invändiga klimatfilerna finns sparade, och kan utlämnas 

på förfrågan av undertecknad. 

3.3.2 Utvändigt klimat 

Med utvändigt klimat avses i denna rapport det klimat som är i marken på 

utsidan av det diffusionstäta skiktet. Detta klimat är mycket svårt att modellera 

exakt då det beror på många osäkra parametrar och också varierar mycket från 

år till år. Det har därför modellerats en temperatur- och fuktprofil som en 

sinuskurva genom året. Denna baseras på data som uppges i SINTEF Byggforsks 

datablad nummer 451.021 (SINTEF Byggforsk, 2012). Det antas att 

temperaturen är som högst den 1 augusti och som lägst den 1 februari och att 

det i Tolga kommune är ett frostfritt djup på 2,7 meter. Det kan vidare antas 

att marken är mättad med fukt (SINTEF Byggforsk, 2009). I figur 12 kan den 

resulterande klimatprofilen för det utvändiga klimatet ses. 
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Figur 12: Utvändigt klimat. 

3.3.3 Konstruktionens uppbyggnad 

Den del av stugan som undersöks i denna rapport är den del av den 

nordöstra ytterväggen som ligger under marknivå. Detta på grund av att det då 

kan tillämpas en en-dimensionell beräkningsgång, från utsidan av det 

diffusionstäta membranet till insidan av det stående timret. Nedan följer en 

schematisk beskrivning av väggkonstruktionen (tabell 2).  

 

Tabell 2: Schematisk uppbyggnad av ytterväggen. Överst representerar insidan och nederst 

representerar utsidan av konstruktionen. 

Skikt Material/produkt Tjocklek (mm) 

Insida av konstruktionen 

1 Vertikaltimrat limträtimmer 93 

2 Träfiberskiva 100 

3 Träfiberskiva 100 

4 Geotextil - 

5 Glasopor 1000 

6 Polyetenfilm 0,2 
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Utsida av konstruktionen 

 Sammanlagt 1293,2 

 

Materialens ingående specifikationer i WUFI återfinns i bilaga 1 till bilaga 5. 

3.3.4 Fukt- och temperatursensorernas placering 

I datorprogrammet kan fukt- och temperaturvandring observeras i hela 

konstruktionen. Det kan därför placeras ut fiktiva sensorer där det anses vara 

intressant. Sensorernas mätningar kan i resultaten avläsas som grafer. I denna 

rapport placeras sex fiktiva sensorer på följande platser i konstruktionen räknat 

utifrån och in: 

- Mellan marken och ångbarriären. 

- Mitt i lagret med Glasopor. 

- Mellan geotextilen och det yttre lagret med Huntonit. 

- Mellan de två lagren med Huntonit. 

- Mellan det inre lagret med Huntonit och Oy Timber. 

- På insidan av konstruktionen. 

Figur 13 illustrerar de fiktiva sensorernas placering i väggkonstruktionen. 
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Figur 13: Illustrerar de olika fiktiva sensorernas placering i väggkonstruktionen. Den undersökta 

delen av konstruktionen befinner sig tre meter under marknivå (författarens egen illustration). 

3.4 Aktuella fukt- och temperaturprofiler samt 
mätningar 

För att få en inblick i konstruktionens fukt- och temperaturprestanda är en 

rad mätningar relevanta att undersöka och diskutera. De som undersöks i 

denna rapport är: 

- Temperatur, relativ fuktighet och vatteninnehåll i konstruktionens olika 

skikt vid start och slut av simuleringen.  

- Totalt vatteninnehåll i konstruktionen genom simuleringen. 

- Fukt- och värmeflöde genom den invändiga och den utvändiga ytan 

genom simuleringen. 

- Temperatur och relativ fuktighet vid de olika fiktiva sensorerna genom 

simuleringen. 

- Resultat från de olika pluginmodulerna. 
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3.5 Litteraturstudier 
För att hitta bakgrundsinformation till rapporten används inom 

byggbranschen vedertagna böcker och litteratursökning i relevanta databaser. 

Vetenskapliga databaser som Google Scholar, Scopus, Diva och Bibsys Brage 

används. Sökmotorn Google används också, men då med ett mycket källkritiskt 

tillvägagångssätt i sökprocessen. Exempel på sökord som används är: grund*, 

mögel*, vägg*, fukt* och trä* där stjärnsymbolen (*) används för trunkering i 

söket. Sökorden översätts till engelska och norska där det är relevant. Från 

söken som genomförs genomgås en rad relevanta artiklar och några av dessa 

bedöms relevanta och till att vara på en tillräckligt hög nivå för att ingå som 

källor i denna rapport. Undertecknad prioriterar artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidningar och som också är bedömda som refereed i databasen 

Ulrichs web. 

Av källor som har använts särskilt mycket bör nämnas boken Byggekologi av 

Bokalders och Block, boken Tillämpad byggnadsfysik av Bengt-Åke Petersson 

och Byggforsk-serien, som är utvecklad av SINTEF i Norge. 

3.6 Val av metod 
Som metod väljs en kvantitativ metod då det som eftersöks är konkreta 

siffror på relativ fuktighet och temperatur i olika skikt i konstruktionen. En 

fördel med detta är att de data som framkommer är enkla att se i sammanhang 

med litteratur och studier som gjorts innan. 

Metodens utformning är induktiv och explorativ då den söker argument för 

att undersöka huruvida mögelproblematik kommer uppstå i den undersökta 

delen av stugan. 

En negativ aspekt vid metoden är att den genom sin utformning endast 

undersöker en liten del av en större helhet. Ett flerdimensionellt 

tillvägagångssätt hade gett information om en större del av den studerade 

stugan. Dock är rapportens omfattning inte tillräcklig för att rymma ett 

flerdimensionellt tillvägagångssätt. 
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3.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i denna rapport anses som god. Detta grundar sig på att 

studien är enkelt repeterbar. 

Datorprogrammet som används har genom flera studier blivit verifierat, och 

ger resultat som är jämförbara med verkligheten (Fedorik, F. et al, 2013) (Pelaz, 

B., 2017). 

Resultatens validitet i denna rapport anses vara mycket bra. Syftet är att 

undersöka huruvida det kommer uppstå risk för mögelrelaterade problem i 

den undersökta delen av stugan, vilket också är det som simuleras. 

Fuktproblematik är i stor grad relaterad till relativ fukt och temperatur 

(Fedorik, F. et al, 2013). Av denna orsak blir resultaten att räkna som valida.  
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4 Resultat 

4.1 Fukt- och temperaturprofiler för konstruktionen 
som helhet 

I denna rapport programmerades WUFI till att ge konstruktionen 80 % 

relativ fukthalt och 10°C i alla lager vid starten på simuleringen. Vid slutet av 

simuleringen hade detta ändrats till följande temperatur (figur 14), relativ 

fuktighet (figur 15) och vatteninnehåll (figur 16) vid olika djup i konstruktionen 

mätt från utsidan. 

 

Figur 14: Temperatur vid olika djup i konstruktionen vid start och slut på simuleringen. Röd linje 

anger temperatur vid starten av simuleringen, 2018-01-01, blå linje anger temperatur vid slutet 

av simuleringen 2028-01-01. Utsidan och insidan av konstruktionen på respektive vänster och 

höger sida i figuren. 
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Figur 15: Relativ fuktighet vid olika djup i konstruktionen vid start och slut på simuleringen. Röd 

linje anger relativ fuktighet vid starten av simuleringen, 2018-01-01, blå linje anger relativ 

fuktighet vid slutet av simuleringen 2028-01-01. Utsidan och insidan av konstruktionen på 

respektive vänster och höger sida i figuren. 
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Figur 16: Vatteninnehåll vid olika djup i konstruktionen vid start och slut på simuleringen. Röd 

linje anger vatteninnehåll vid starten av simuleringen, 2018-01-01, blå linje anger vatteninnehåll 

vid slutet av simuleringen 2028-01-01. Utsidan och insidan av konstruktionen på respektive 

vänster och höger sida i figuren. 

Totalt vatteninnehåll i konstruktionen genom simuleringen visar att när 

konstruktionen har 80 % relativ fuktighet och temperaturen 10°C i alla delar vid 

simuleringens start, så gav det ett högre absolut fuktinnehåll i konstruktionen 

än vad den hade vid simuleringens slut. Figuren visar också att konstruktionen 

behövde flera år på sig för att få ett någorlunda stabilt absolut fuktinnehåll 
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(figur 17).

 

Figur 17: Totalt vatteninnehåll i konstruktionen under loppet av simuleringen. 

 

Figur 18 illustrerar mellan vilka ytterpunkter fukt- och temperatur varierade 

genom simuleringen. 
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Figur 18: Fukt- och temperaturvandring i konstruktionens olika skikt genom simuleringen. De 

färgade områdena visar inom vilka spann de olika parametrarna varierade. Utsidan och insidan 

av konstruktionen på respektive vänster och höger sida i figuren. 

4.2 Fukt- och temperaturvandring genom 
konstruktionens in- och utsida 

Konstruktionens olika lager fick olika exponering för fukt och temperatur 

genom simuleringen. De delar som var närmast marken fick en lägre 

temperatur, men var skyddade mot fukttillskott genom diffusionsbarriären som 

låg an mot marken. Närmare insidan på konstruktionen gick temperaturen upp. 

Exponeringen för fukt gick dock också upp då konstruktionen inte hade någon 

invändig diffusionsbarriär. Fukt och temperaturvandringen genom den 

invändiga och utvändiga ytan visade att diffusionsbarriären gjorde ett effektivt 

jobb med att hindra vatten från att tränga in i konstruktionen från utsidan, 

samt att det genom den invändiga ytan tilläts passera fukt. Det framkommer 

också att betydligt mindre värme avgavs genom den invändiga ytan jämfört 

med genom den utvändiga ytan (figur 19 och 20). 
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Figur 19: Fuktflöde genom den invändiga och utvändiga ytan mellan 2025-01-01 och 2026-01-

01. Positiva tal representerar att fukt går mot utsidan av konstruktionen. Tidsintervallet blev valt 

till en period när konstruktionen fått tid att stabilisera sig. 
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Figur 20: Värmeflöde genom den invändiga och utvändiga ytan mellan 2025-01-01 och 2026-

01-01. Positiva tal representerar att värmeenergi går mot utsidan av konstruktionen. 

Tidsintervallet blev valt när konstruktionen fått tid att stabilisera sig. 
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4.3 Temperatur och relativ fuktighet vid de olika fiktiva 
sensorerna 

4.3.1 Sensor placerad vid den invändiga ytan 

Relativ fuktighet och temperatur inomhus varierade cykliskt och lika under 

varje år. Det framkom tydligt att relativ fuktighet på den invändiga ytan ej 

översteg 75 % under simuleringen (figur 21). 

 

Figur 21: Relativ fuktighet och temperatur på invändig yta genom hela simuleringen. Grafen 

består av genomsnittsmätningar per 10 dygn. 
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Vid förstorande av en mindre del utav grafen framkom det att det vid de högre 

temperaturerna, som indikerar när det var personer i stugan, också var högre 

relativ fuktighet på den invändiga ytan. Det blev också tydligt att se hur höga 

relativa fukthalter som indikerades på sommar och höst (figur 22). 

 

Figur 22: Temperatur och relativ fuktighet på invändig yta 2018-04-01 till 2018-10-01. 
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Detta innebär att det fukttillskott som orsakas av att stugan är bebodd är 

större än luftens ökade förmåga att innehålla vattenånga vid högre 

inomhustemperatur. 

4.3.2 Sensor placerad mitt i lagret med Glasopor 

Glasoporen övervakades med en fiktiv sensor mitt i skiktet. Mätningen från 

denna visade att materialet hade sitt högsta relativa fuktinnehåll, på ungefär 

88 % efter lite drygt ett och ett halvt år av simuleringen, varpå detta 

reducerades och gick emot att stabilisera sig mellan 80 och 85 %. 

Temperaturen varierade cykliskt och ungefär likt varje år (figur 23).

 

Figur 23: Temperatur och relativ fuktighet från sensor mitt i lagret med Glasopor. 
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4.3.3 Sensor placerad mellan geotextilen och det yttre lagret 
med Huntonit 

Det placerades en fiktiv sensor mellan geotextilen och det yttre lagret med 

Huntonit. Denna visade att lagret behövde lång tid för att hitta en stabil 

fuktnivå. När fuktnivån väl hade stabiliserat sig låg den stabilt på en relativ 

fuktighet mellan 62 % och 68 %. Temperaturen varierade cykliskt och ungefär 

likt varje år (figur 24). 

 

Figur 24: Temperatur och relativ fuktighet från sensor placerad mellan geotextil och det yttre 

lagret med Huntonit. 
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4.3.4 Sensor placerad mellan de två lagren med Huntonit 

Sensorn som var placerad mellan de två lagren med Huntonit visade, 

jämfört med sensorerna längre ut i konstruktionen, att temperaturen blev lite 

högre närmare insidan. Samtidigt gick den relativa fuktigheten något ner. Den 

stabiliserade sig mellan 55 % och 60 %. Det blev också tydligt att det också här 

tog lång tid innan den relativa fuktigheten stabiliserades (figur 25). 

 

Figur 25: Temperatur och relativ fuktighet från sensor placerad mellan de två lagren med 

Huntonit. 
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4.3.5 Sensor placerad mellan det inre lagret med Huntonit 
och den bärande stommen med Oy Timber 

Den sista sensorn inne i konstruktionen var placerad mellan det inre lagret 

med Huntonit och den bärande stommen av Oy Timber. Sensorn visade 

liknande grafer som längre ut i konstruktionen där temperaturen varierade 

cykliskt och ganska lika varje år, medan den relativa fuktigheten behövde 

längre tid på att stabilisera sig. När den väl stabiliserat sig låg den relativa 

fuktigheten mellan 48 % och 53 % (figur 26). 

 

Figur 26: Temperatur och relativ fuktighet från sensor placerad mellan det inre lagret med 

Huntonit och den bärande stommen med Oy Timber.
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4.4 Punktdiagram och pluginmoduler 
Punkterna i figur 27 syftar till fukt- och temperaturmätningar under simuleringens gång. Diagrammet visar att det på den 

invändiga ytan aldrig blev kritisk fuktnivå. Kritisk fuktnivå anges av linjen LIM B I. Under denna förväntas ingen mögelpåväxt uppstå. 

 

Figur 27: Punktdiagram av den invändiga ytan. Ljusa prickar visar händelser tidigt i simuleringen, mörkare prickar visar händelser senare i simuleringen.
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4.4.1 WUFI – Bio 
I grafen från pluginmodulen framkom det tydligt att det under simuleringen 

aldrig blev kritisk fuktnivå i den undersökta delen av väggen (figur 28). 

Följaktligen låg mögelindexet enligt pluginmodulen på 0. 

 

Figur 28: Graf från pluginmodulen WUFI-Bio. 

4.4.2 WUFI – VTT 

Grafen visar att den relativa fuktigheten aldrig översteg kritisk fuktnivå 

enligt plugin-modulen (figur 29). Mögelindexet låg därför också för denna 

pluginmodul på 0. 
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Figur 29: Graf från pluginmodulen WUFI-VTT. Den blå kurvan anger den nivå som den gröna 

kurvan måste hålla sig under för att det inte ska föreligga fara för mögelpåväxt. 

4.4.3 MRD – Model 

Modellen visar att ingen av lagren innanför lagret av Glasopor hade en 

relativ fuktighet som gav ett mögelindex som innebär risk för mögelpåväxt. Det 

material som hade högst mögelindex var det yttre lagret med Hunton, vilket 

hade ett mögelindex på 0,46 (figur 30). 
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Figur 30: Graf av det yttre lagret med Hunton från pluginmodulen MRD-model. Y-axels visar 

mould-index och X-axeln visar antal 12-timmarsperioder. 
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5 Diskussion 

Alla delar av resultatet gav svar som var konkreta och tydliga, och det blev 

enkelt att jämföra dem med tidigare utförda studier och teorier inom 

byggnadsfysik. 

5.1 Fukt- och temperaturprofiler för konstruktionen 
som helhet 

Konstruktionens totala vatteninnehåll genom simuleringen visar tydligt att 

det initiala vatteninnehållet var högre än vad det var mot slutet av 

simuleringen. Detta innebär att fukthalten vid inbyggnad av materialen var 

högre än vad den var efter att materialen fick anpassa sig gentemot varandra 

och klimaten på in- och utsidan. Det tog över två år för konstruktionen att gå 

från ett vatteninnehåll på ungefär 16 kg/m2 till ett på under 12 kg/m2, och 

ytterligare fem och ett halvt år innan den fick ett vatteninnehåll på under 12 

kg/m2 under en hel årscykel. Detta vittnar om konstruktionens omfattning och 

träets goda fuktbuffrande egenskaper. Det säger också något om vikten av att 

låta simuleringen pågå över en längre tid vid simulering av så pass omfattande 

konstruktioner och tröga material. Det betyder också att det vid byggandet av 

sådana konstruktioner i verkligheten är bra om materialen redan vid inbyggnad 

har en fukthalt som är under det som anses gynnsamt för påväxt vid den 

förväntade temperaturen för aktuellt material. En begränsning i denna studies 

design är dock att simuleringen enbart tar hänsyn till en-dimensionella 

förhållanden. Ett flerdimensionellt tillvägagångssätt hade kunnat ge andra svar. 

Av graferna som visar ytterpunkterna i temperatur och fukthalt i 

konstruktionens olika delar genom simuleringen samt den temperatur och 

fukthalt som var i konstruktionen vid simuleringens slut kommer det fram att 

det i Glasoporen är en relativ fukthalt som fortfarande är över 80 % 50 cm in i 

konstruktionen genom stora delar av simuleringen. Vid 80 % relativ fuktighet är 

det enligt de flesta studier en risk för problem med mögel. Det är därför ytterst 
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viktigt att skiktet med Glasopor är av en viss tjocklek och att det inte 

kontamineras med organiska material som lägger tillrätta för påväxt. Den 

tjocklek av Glasopor som enligt denna rapport krävs för att vara på den säkra 

sidan är ungefär 80 – 90 cm. 

5.2 Temperatur och relativ fuktighet vid den invändiga 
ytan 

Den relativa fuktigheten på den invändiga ytan varierade en hel del genom 

en årscykel, men det inträffade aldrig att den nådde en relativ fuktnivå på mer 

än 60 % i genomsnitt för en 10-dygns cykel. Vid en djupare analys av kurvan för 

perioden 2018-04-01 till 2018-10-01 framkommer det att det under sommaren 

och hösten var kortare perioder där den relativa fukthalten uppnådde ungefär 

70 %, dock steg den aldrig till 75 %, vilket är nedre del av de relativa fukthalter 

som anses vara kritiska. Det är tydligt att fukthalten vid den invändiga ytan är 

tät förbunden till det invändiga klimatet. I realiteten vill det därför snabbt 

kunna uppstå problem med mögelpåväxt om det invändiga klimatet skulle 

ändras. En sådan ändring kan vara ökat fukttillskott eller sänkt temperatur 

vilket i båda fall vill häva den relativa fuktigheten. Den invändiga ytan är mera 

känslig för sådana ändringar än längre ut i konstruktionen där träets 

fuktbuffrande egenskaper ger en försening i fuktändring. Vidare vill den 

invändiga ytan och det lokala klimatet kunna påverkas genom möblering. Om 

ett isolerande möbel som en soffa eller liknande skulle placeras intill den 

invändiga ytan kan det öka den relativa fuktigheten och därmed också risken 

för mögelpåväxt. 

5.3 Temperatur och relativ fuktighet vid de olika fiktiva 
sensorerna 

Gemensamt för alla de fiktiva sensorerna är att de har en kurva som visar 

att relativ fuktighet är högst tidigt i simuleringen. Graferna som visar 

temperatur är i mycket större grad lika från år till år. Orsaken till att den 
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relativa fuktigheten är högst tidigt i simuleringen har sannolikt med ett högt 

initialt fuktinnehåll att göra. Konstruktionens stora omfattning och träets 

fuktbuffrande egenskaper ger konstruktionen en tydlig tröghet i uttorkning. 

Som tidigare nämnts anses det som viktigt att skiktet av Glasopor hålls rent och 

inte kontamineras. Detta blir ännu tydligare i figur 23. En relativ fuktighet som 

ligger stabilt mellan 80 % och 85 % samtidigt som temperaturen flera gånger 

kommer upp mot 10°C ger goda förhållanden för påväxt av mögel om det 

skulle finnas förutsättningar för sådant att gro. Materialet Glasopor tar inte 

skada av sådan påväxt. Dock skulle mögelpåväxt kunna försämra Glasopors 

isolerande egenskaper och fungera fuktbuffrande och fukthöjande. 

Sensorn som blev placerat mellan geotextilen och Glasoporen behövde som 

tidigare nämnts också lång tid på sig att uppnå fuktjämvikt med 

omkringliggande konstruktion och klimat. I realiteten kommer dock materialet 

vara acklimatiserat före inbyggnad. Efter att fuktnivån hade stabiliserat sig på 

en relativ fuktighet som var under det som anses som riskabelt, bibehölls 

denna nivå under hela den återstående simuleringen. 

Mellan de två lagren med Huntonit visade simuleringen att det, efter att 

fuktjämvikt hade uppnåtts, var en ännu lägre relativ fuktighet där än vid 

sensorerna som befann sig längre ut i konstruktionen. Detta var också fallet för 

mätdata från mellan det inre lagret med Huntonit och Oy Timber, vilket 

innebär att ju närmare insidan man kommer i konstruktionen, desto lägre 

relativ fuktighet blev det. Detta faktum sänkte risken för mögelrelaterade 

problem. 

5.4 Punktdiagram och pluginmoduler 
Tendenserna i punktdiagrammet antyder att det inte vid någon tidpunkt var 

fara för påväxt på den invändiga ytan. Punktdiagrammet visar också att det 

invändiga klimatet hade ett fukttillskott som gjorde att den relativa fuktigheten 
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ökade med ökad temperatur. Det innebär att det var större risk för påväxt när 

stugan användes. 

Det samma framkom vid analys av grafen från WUFI-Bio. Grafen gav grönt 

ljus, och det är tydligt att vatteninnehållet för eventuella mögelsporer på den 

invändiga ytan aldrig under någon del av simuleringen översteg vad som räknas 

som kritiskt vatteninnehåll. Mögelindexet på 0 indikerar också att 

konstruktionen anses som säker. 

Grafen från WUFI-VTT visade också grönt ljus. På samma sätt som för WUFI-

Bio så är det tydligt att konstruktionen inte hade risk för mögelpåväxt under 

någon del av simuleringen, vilket också framkom genom ett mögelindex på 0. 

Enligt pluginmodulen MRD-model uppnådde det yttre lagret av Huntonit ett 

mögelindex på 0,46, vilket är under vad som anges som kritiskt men med liten 

marginal. Det kan dock tolkas som att konstruktionen inte riskerar att skadas av 

mögel. Risken för eventuell röta är ännu mindre eftersom att röta kräver högre 

relativ fuktighet än vad som krävs för mögelpåväxt.  
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6 Slutsatser 

Den del av stugan som undersökts i denna rapport kommer, enligt denna 

rapport och med de avgränsningar och begränsningar den har, inte få problem 

med mögel. Inga av den undersökta ytterväggskonstruktionens olika skikt når 

under någon del av simuleringen kritisk fuktnivå och sannolikheten för 

mögelpåväxt kan antas vara mycket liten. Detta konstaterande grundas på 

bland annat konstruktionens fuktbuffrande egenskaper, tröghet mot 

fuktvandring och det tjocka lagret med Glasopor. Konstruktionens 

fuktbuffrande egenskaper och tröghet mot fuktvandring ger den en förmåga 

att klara perioder med förhöjd fuktexponering på ett bra sätt. Vidare kan det 

konkluderas med att ett tunnare lager med Glasopor sannolikt hade gett högre 

relativ fuktighet närmare insidan, vilket i sin tur hade kunnat leda till 

mögelpåväxt.  
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7 Förslag till fortsatta studier 

Denna rapport antyder att det är möjligt att konstruera fuktsäkra 

konstruktioner utan invändigt tätskikt, med trä som bärande och isolerande 

material längst in i konstruktionen. Dock är studien av för liten omfattning för 

att ge svar som kan anses som generella sanningar. Det vore intressant att 

undersöka fler delar av den undersökta stugan med olika klimatmodeller och 

gärna med ett flerdimensionellt tillvägagångssätt. Det vore också intressant att 

undersöka var gränsen går för användning av trä på det sättet som beskrivs i 

denna rapport. Det vill säga hur hård fuktbelastning konstruktionen kan klara 

innan fuktproblem uppstår. 

Ytterligare ett förslag till forskning är att, när stugan är färdigbyggd, 

undersöka om de sensorer som faktisk monterats i stugan visar samma värden 

i verkligheten som deras respektive fiktiva sensorer har gjort i denna rapport.  
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Bilaga 1 – Materialdata för ångspärr 
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Bilaga 2 – Materialdata för Glasopor 
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Bilaga 3 – Materialdata för geotextil 
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Bilaga 4 – Materialdata för Hunton Therm 
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Bilaga 5 – Materialdata för Oy Timber 
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