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Abstract 
Houses that were built during the 70s are the group with the greatest proportion of 
faults and problems, since the construction technology used during that time was not 
sufficiently proved. A common house model from the 60s and 70s is souterränghus or 
hillside houses, a construction that entails complex humidity and temperature 
conditions since walls and floors are wholly or partly located below ground level. The 
purpose of this study is to investigate whether there are moisture-related problems in 
the floor and wall construction of a hillside house built in 1974. The case study is 
carried out with a combination of quantitative and qualitative examination methods in 
which data collection is done with the help of a questionnaire survey and examination 
of original drawings and descriptions. The information is supplemented by on-site 
examinations in the house and simulations of the floor and wall moisture conditions 
are made using the program WUFI Pro and the add-in WUFI Bio. The residents of the 
house surveyed, experience odor in the ground floor. The study shows, however, that 
there is no reason to suspect that the bad smell originates from the basic construction 
because on-site investigations do not show any moisture connected problems. 
According to the simulation in WUFI, the water content of the wall construction 
decreases continuously but increases in the floor construction. WUFI Bio however, 
shows that there is a high risk of mold growth in both wall and floor construction. 
Since the odor is a fact, it is likely that local moisture damages presents. Any damage 
to external surface layers can be detected by exposing outer walls in connection with 
drainage, which is also considered necessary. More measuring points in the building 
and comparison with similar buildings are required to determine the result and would 
also contribute with an in-depth picture of the problem with the hillside buildings.  
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Sammanfattning 
Hus byggda under 70-talet är de med störst andel problem, då byggtekniken från 
denna tiden inte var tillräckligt beprövad. En vanlig husmodell från 70-talet är 
souterränghus - en konstruktion som medför komplexa fukt- och 
temperaturförhållanden då väggar och golv helt eller delvis är belägna under 
marknivå. Studien syftar till att undersöka om det finns fuktrelaterade problem i golv- 
och väggkonstruktionen hos ett souterränghus byggt 1974. Fallstudien utförs med 
hjälp av en kombination av kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder där 
datainsamling sker med hjälp av enkätundersökning och granskning av 
originalritningar och beskrivningar. Informationen kompletteras med undersökningar 
på plats i huset och en simulering av golv och väggars fuktförhållanden görs 
datorprogrammet WUFI. Ägarna till det undersökta huset upplever en dålig lukt i 
entréplan men studien visar dock att det inte finns någon anledning att misstänka att 
den har sitt ursprung i grundkonstruktionen eftersom de visuella och fysiska 
undersökningarna inte visar på några problem avseende fukt. Enligt simuleringen i 
WUFI minskar vatteninnehållet i väggkonstruktionen kontinuerligt men ökar i 
golvkonstruktionen. Tillägget WUFI Bio visar dock att det råder hög risk för 
mögeltillväxt i både vägg- och golvkonstruktion. Då lukten i byggnaden är ett faktum 
är det troligt att eventuella lokala fuktskador förekommer. Eventuella skador i 
utvändiga ytskikt kan uppdagas genom friläggning av ytterväggar i samband med 
dränering, vilket också anses vara en nödvändig åtgärd. Fler mätpunkter i byggnaden 
krävs för att säkerställa resultatet och skulle bidra med en fördjupad bild av 
problematiken med souterränghusen. 

 
Nyckelord: Fukt, souterränghus, källare, mögel, WUFI, riskkonstruktion 

 
 
 

2 
 



Innehållsförteckning 
Abstract 1 

Sammanfattning 2 

Terminologi 4 

1 Introduktion 6 
1.1 Syfte 6 
1.2 Forskningsfråga 6 
1.3 Avgränsningar 7 

2 Teori 8 
2.1 Fuktmekanik 8 
2.2 Fukttransport 8 

2.2.1 Diffusion 8 
2.2.2 Konvektion 9 
2.2.3 Kapillärsugning 9 

2.3 Fuktkällor 9 
2.4 Fukt i material 10 

2.4.1 Ånggenomsläpplighet 10 
2.4.2 Hygroskopisk fukt 10 
2.4.3 Fuktkvot, fukthalt och sorptionskurva 10 

2.5 Fuktproblem 11 
2.5.1 Mögelsvamp 12 
2.5.2 Blånadssvamp 12 
2.5.3 Röta 12 
2.5.4 Bakterier 13 

3 Hus med souterrängvåning 14 
3.1 Konstruktion under marknivå 14 

3.1.1 Invändigt isolerade väggar 15 
3.1.2 Golvkonstruktion 15 
3.1.3 Dränering 15 
3.1.4 Äldre konstruktionslösningar 15 

4 Metoder för att identifiera riskkonstruktioner 16 
4.1 Att räkna på fukt 16 

4.1.1 Svåra material att hantera i datasimulering 17 
4.3 Mögelindex 17 

5 Undersökningsmetod 19 
5.1 Enkätundersökning 19 
5.2 Litteraturstudier 19 
5.3 Undersökning på plats i ett souterränghus 19 

3 
 



5.4 WUFI Pro 20 
5.4.1 WUFI Bio 20 
5.4.2 Användning 21 
5.4.3 Begynnelsevillkor 21 
5.4.4 Klimatdata 21 

5.5 Reliabilitet och validitet 23 

6 Resultat 24 
6.1 Studieobjekt 24 

6.1.1 Väggkonstruktion 25 
6.1.2 Golvkonstruktion 25 
6.1.3 Dränering 26 

6.2 Enkätundersökning och intervju med husägarna 27 
6.3 Undersökningar på plats i huset 27 

6.3.1 Väggkonstruktion 27 
6.3.2 Golvkonstruktion 28 

6.4 Resultat från simuleringar i WUFI Pro och WUFI Bio 30 
6.4.1 Vägg 30 
6.4.2 Golv 32 

6.4.2.1 Golvkonstruktion utan PE-folie 34 

7 Diskussion 36 
7.1 Konstruktionens uppbyggnad 36 
7.2 Mögel, svamp och röta 37 
7.3 Åtgärder 38 
7.4 Metodens påverkan på resultatet 38 

8 Slutsatser 40 

9 Förslag till fortsatta studier 41 

Referenslista 42 

Bilaga A - Frågor i enkätundersökning 45 

Bilaga B - Svar i enkätundersökning 47 

Bilaga C - Teknisk beskrivning 48 

Bilaga D - Byggnadsbeskrivning för dränering 50 

Bilaga E - Byggnadsbeskrivning för golv och väggar 52 

 

4 
 



Terminologi 
Amplitud | Största avvikelsen från jämviktsläget (Magnusson, et al., 2004, s.550) I det 
här fallet största avvikelse mellan medeltemperatur och högsta eller lägsta uppmätta 
temperatur i perioden. 

FTX | Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. (Bokalders & Block, 2014, s. 
118) 

Fuktkapacitet | ett byggnadsmaterials förmåga att utjämna variationer i 
fukttillförseln genom att ta upp, lagra och avge fukt. (Träguiden, 2003d) 

Fuktkvot | Anger mängden vatten i förhållande till mängden torrt material. Mäts i 
enheten kg/kg eller i viktprocent. (Nevander & Elmarsson, 1994, s.34) 

Hyf | Celltrådar som utgör uppbyggnaden hos svampar. I hyferna sker all tillväxt och 
ämnesomsättning. (Magnusson, et al., 2004, s.516)  

Hygrotermik | Analys av kopplingen mellan värme och fukt. (WUFI, 2019) 

Mikroorganism | Små organismer som enbart kan ses i mikroskop, främst bakterier, 
alger och svampar. (Magnusson et al., 2004, s.520) 

Mättnadsånghalt | Den maximala mängden vattenånga som kan innehållas i luft vid 
en viss temperatur. (Pettersson, 2013, s.304) 

Permeabilitet | Lufttäthet i en konstruktion. (Pettersson, 2013, s.239) 

Relativ fuktighet | Definieras som kvoten mellan luftens aktuella fuktinnehåll och 
mättnadsvärde vid aktuell temperatur (Nevander & Elmarsson, 1994, s.239) 

Souterrängvåning | Våningsplan vars golv ligger helt eller delvis under marknivån. 
(Nationatencyklopedin, u.å. c) 

Splintved | Den yttre, ofta ljusare delen i en trädstam. (Nationalencyklopedin, u.å. d) 

Spor | Cell som kan utvecklas till fullvuxen växt utan att smälta samman med en 
annan cell. Kan föröka sig genom att exempelvis bäras av vind eller vatten. 
(Magnusson, et al., 2004, s.524) 

WUFI | Ett beräkningsprogram för att utföra realistiska simuleringar av 
icke-stationära värme- och fuktförhållanden i byggnadsdelar. (WUFI, 2019) 

Ångpermeabilitet | Beskriver ett materials förmåga att hindra vattenånga att 
transporteras. (Träguiden, 2017a)  
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1 Introduktion 
I Husum, några mil norr om Örnsköldsvik i Västernorrland, ligger den fabrik som 
idag är Europas största tillverkare av falskartong men som tidigare ägts av koncernen 
Mo & Domsjö AB (MoDo) som har en lång historia inom skogsindustrin med flera 
verksamhetsområden (Metsä, 2019). Mellan år 1942 och 1986 tillverkade MoDo trähus 
i fabriken i Hörneborg, Örnsköldsvik, vilket har medfört att många hus kring Husum 
har tillverkats och levererats av MoDo under 60- och 70-talet (Mo samhällsförening 
2006). Hus som är byggda under 70-talet är den grupp med störst andel fel och 
problem då byggtekniken som användes under tidsperioden inte var tillräckligt 
beprövad. Nya material började exempelvis att användas i större utsträckning under 
denna tiden och olämpliga markförhållanden och metoder tillämpades (Nevander & 
Elmarsson 1994). 

Undersökningen tar avstamp i Annika Ekstrand-Tobins rapport Hälsopåverkan av 
åtgärder i fuktiga byggnader från 2003 där sambandet mellan hälsobesvär och sjuka hus 
undersöks. Bokalders och Block (2014 s.149) menar att fukt är den främsta orsaken till 
ohälsa i byggnader och att detta exempelvis kan orsaka mögel och svamp i 
konstruktionsdelar som i sin tur kan leda till hälsobesvär hos boende i byggnader med 
dessa problem. I Ekstrand-Tobins rapport (2003) visade det sig att 46 av 105 
rapporterade hälsobesvär berodde på bostaden. Tecken som gav de undersökta 
patienterna anledning att misstänka fukt i bostaden var bland annat återkommande 
kondens, synliga fukt- och mögelfläckar samt dålig lukt. Dessa fuktrelaterade problem 
har visat sig vara vanliga i konstruktioner med källare eller souterrängvåning 
(Hushuvud u.å.). De flesta av bostäderna som undersöktes i Ekstrand-Tobins rapport 
(2003) hade en grundläggning bestående av betongplatta med överliggande isolering 
och av tretton undersöka bostäder hade två av dem grundläggning helt ovan mark 
medan resterande elva hade helt eller delvis motfyllda väggar i källare eller 
souterrängvåning.  

Med anledning av ett naturligt generationsskifte byter idag många av de ovan 
nämnda 70-talshusen i Husumområdet ägare. Detta gör att kännedom om husen, 
deras problematik och eventuella renoveringsbehov där fuktproblem uppdagas anses 
vara högst aktuellt. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns fuktrelaterade problem i ett 
souterränghus från 70-talet. Studien syftar även till att ge information som kan bidra 
till konstateranden om varför eventuella problem uppkommit i huset och hur dessa 
kan åtgärdas. 

1.2 Forskningsfråga 

● Finns det fuktrelaterade problem i konstruktionen hos ett souterränghus 
byggt på 70-talet och vilka är orsakerna till resultatet?  

● Vilka renoveringar kan vara aktuella för att åtgärda eventuella problem i 
huset? 
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1.3 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att behandla fuktvandring i väggkonstruktion 
(yttervägg) och golvkonstruktion (platta under marknivå). Undersökningen behandlar 
enbart de konstruktionslösningar som beskrivs i rapporten och slutsatser är således 
enbart tillämpbara i detta specifika fall. Undersökningen utgår från valda 
undersökningsplatser som väljs i samråd med husägarna. Variationer i 
rumsanvändning eller eventuella skillnader i exempelvis fukttillskott och temperatur 
mellan olika delar av byggnaden tas inte i beaktning.  

Undersökningen tar inte hänsyn till faktiska data på luftfuktighet och temperatur, 
varken i konstruktionsdelar eller inne i byggnaden. Data avseende klimat samt 
material som används i simuleringen baseras på antaganden gjorda genom stöd av 
facklitteratur och genom samråd med sakkunniga och de som bor i huset. 
Begynnelsevillkor och materialspecifika parametrar som används i undersökningen är 
hämtade från databaser tillhandahållna av WUFI. Eftersom tillgång till information 
avseende materialen som användes när huset byggdes är begränsad anses de värden 
som anges i databasen vara mest tillförlitliga.  
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2 Teori 
I följande avsnitt redogörs för relevant teori gällande fukt och fuktrelaterade problem 
i konstruktioner och byggnadsmaterial. 

2.1 Fuktmekanik 

Ånghalt mäts i enheten g/m3 och är ett mått på mängden vattenmolekyler per 
volymenhet luft. Varm luft kan bära mer vattenånga än kall luft vilket innebär att 
inomhusluften ofta har större ånghalt än utomhusluften. Variationerna i ånghalt 
beroende på temperatur leder även till en variation i luftens fuktighet över året – en 
hög temperatur under sommarmånaderna medför en högre luftfuktighet medan en 
låg temperatur under vintermånaderna medför en lägre luftfuktighet. När luften når 
sin fulla kapacitet och inte kan bära mer vattenånga vid en specifik temperatur nås 
mättnadsånghalten som också mäts i enheten g/m3 (Omboende, 2017). Ånghalten i 
inomhusluften kan påverkas av bland annat temperatur, fuktbelastning och 
ventilation. (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2010)   

Den relativa fuktigheten förkortas RF och är ett mått på hur fuktig luften är. Vid 100 % 
RF är luften mättad med fukt och vid 0 % RF är luften helt torr vilket innebär att ingen 
vattenånga finns i luften (Hagentoft, 2002, s.74). Den relativa fuktigheten har stor 
betydelse för hur mycket vatten som lagras i olika byggnadsmaterial vilket i sin tur 
påverkar hur gynnsam miljön blir för tillväxt av exempelvis mögel, svamp och 
bakterier. När ett material omges av fuktig luft kan vattenmolekyler tränga in i 
materialet och fastna i materialets porer vilket gör att ett materials uppbyggnad är 
väsentlig för dess förmåga att lagra fukt. Material som har en stor mängd fina porer 
lagrar mest fukt, exempelvis betong och gips, medan material med annan struktur, 
exempelvis värmeisoleringsmaterial som mineralull, inte kan lagra vatten lika 
effektivt. (Arfvidsson et.al., 2007 s.126) 

2.2 Fukttransport 

Fukt kan transporteras på en rad olika sätt, exempelvis genom diffusion, konvektion 
och kapillärsugning. 

2.2.1 Diffusion 

Naturen har alltid en strävan efter att jämna ut skillnader vilket även gäller skillnader 
i luftfukt. Är luftfuktigheten större på en sida av en skiljevägg kommer en vandring 
av fukt ske från området med högre ånghalt till området med lägre ånghalt. Desto 
större skillnader i ånghalt desto större flöde av vatten genom materialet som 
skiljeväggen är uppbyggd av. Flödet genom materialet på grund av strävan efter 
jämvikt kallas diffusion och påverkas bland annat av materialets ånggenomsläpplighet 
och tjocklek. (Arfvidsson et.al., 2007 s.124) 
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2.2.2 Konvektion 

Konvektion är en fukttransport som innebär att strömmande luft bär med sig 
vattenånga (Pettersson, 2013 s 324). Ett vanligt exempel på konvektion är ventilation 
där konvektion sker på ett kontrollerat sätt. Konvektion kan även orsakas av 
lufttrycksskillnader från exempelvis otätheter i en byggnads klimatskal vilket ofta 
innebär problem. Enligt Hagentoft (2002, s. 87) är konvektion i de fall där luften 
strömmar inifrån en byggnad och ut genom konstruktionen alltid förenad med 
uppfuktning och möjliga fuktproblem.  

2.2.3 Kapillärsugning 

Kapillärsugning är en form av fukttransport som innebär att vatten transporteras i 
vätskefas i rör eller porer i porösa material. Drivkraften för kapillärsugning är 
ytspänningar och attraktionskrafter mot exempelvis porerna vilket gör att vattnet 
stiger högre i material med mindre porer. Stora mängder vatten kan genom 
kapillärsugning transporteras på kort tid. (Dränering i Skåne AB, 2019) 

2.3 Fuktkällor 

En byggnad utsätts för fuktbelastningar i olika former. Vanliga fuktkällor är 
exempelvis markfukt och byggfukt men även fukt från människor i form av 
fukttillskott påverkar. Fukttillskott som människor genererar är exempelvis från 
matlagning, tvätt, dusch och inomhusväxter. Beroende på vilka fuktkällor en byggnad 
påverkas av och vilket användningsområde den har kan fuktbelastningen variera. 

Byggfukt avser fukten som finns i en byggnadsdel vid inbyggnadstillfället eller som 
tillförs byggnadsdelen under byggtiden. Byggfukt kan exempelvis tillföras ett 
byggnadsmaterial under tillverkning, transport eller montering men gemensamt för 
all byggfukt är att ett material i princip alltid innehåller mer fukt än den jämviktsfukt 
som materialet kommer ha när det är på plats i konstruktionen under brukstiden. 
Överskottet mellan fukten som finns i materialet vid inbyggnadstillfället och 
jämviktsfukten under brukstiden definieras som byggfukt (Pettersson, 2013, s.114). 
Byggfukt går inte att undvika helt men för att undvika skador på konstruktionen bör 
alltid uttorkning möjliggöras. (Pettersson, 2013, s.115) 

Vid grundläggning under marknivån, vilket är fallet hos souterränghus, bör 
konstruktionen skyddas mot vattnet som finns i den omgivande marken. Marken 
innehåller normalt stora mängder fukt som har sitt ursprung i ytvatten, grundvatten 
eller porvatten. Fukten kan tillföras konstruktionen genom kapillära sugkrafter eller 
genom att fukt från marken diffunderar till konstruktionen. Inverkan av markfukt kan 
minimeras genom att hindra transportvägarna genom att exempelvis dränera, 
använda kapillärbrytande skikt eller ångspärrar eller genom att avleda ytvatten. 
(Nevander & Elmarsson, 1994, s.221) 

En konstruktionsdel kan även påverkas av vatten i form av nederbörd mot 
klimatskalet eller vattenläckage från exempelvis vattenledningar. De oftast 
förekommande skadorna i en bostad avser vattenskador där vattenläckage är en av de 
vanligaste orsakerna (Bostadsrätterna, 2019). 
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2.4 Fukt i material 

För att analysera fukt i olika material krävs kunskaper om materialens 
fuktegenskaper. Ett byggnadsmaterials fuktegenskaper beror bland annat på 
materialets porositet, porstorleksfördelning, struktur och kemiska uppbyggnad. 
Porstorleksfördelningen, porositeten samt huruvida materialet har öppna eller 
stängda porer har avgörande betydelse för hur fukttransport och fuktjämvikt 
hanteras. Stora och öppna porer i ett material innebär att det snabbt kan transportera 
luft, vatten och vattenånga medan små porer innebär att vattnet binds hårdare i 
materialet. Eftersom det kan vara svårt att mäta och bestämma porernas form och 
storlek i ett material dras ofta slutsatser kring materialet utifrån dess egenskaper. 
Exempelvis kan ångpermeabilitet, ånggenomsläpplighet, hygroskopiska egenskaper och 
kapillära egenskaper kontrolleras. Även densitet, det vill säga massa per volymenhet, 
kan vara till hjälp för att dra slutsatser kring ett materials porositet. Eftersom stora 
skillnader råder mellan olika materials densitet används ofta parametern för att 
karaktärisera material. (Nevander & Elmarsson, 1994, s.33) 

2.4.1 Ånggenomsläpplighet 

Ånggenomsläppligheten beskriver ett materials förmåga att transportera fukt genom 
diffusion vid konstant temperatur. Ånggenomsläppligheten påverkas bland annat av 
materialets fuktkvot, densitet och temperatur. Ånggenomgångsmotstånd används för att 
beskriva ett materials förmåga att förhindra transport av vattenånga. (Träguiden, 
2017a; Nevander & Elmarsson, 1994, s.33) 

2.4.2 Hygroskopisk fukt 

Olika byggnadsmaterial kan vara olika hygroskopiska vilket innebär att olika material 
har olika förmåga att ta upp fukt från den omgivande luften. Det hygroskopiska 
materialet avläser den omgivande luftens fuktighet och temperatur och strävar 
därefter att komma i jämvikt med det omgivande klimatet. Strävan efter jämvikt sker 
genom att vattenmolekyler absorberas av porväggarna eller att fina kapillärer fylls 
med vatten vid hög RF. (Träguiden, u.å; Nevander & Elmarsson, 1994, s.33) 

2.4.3 Fuktkvot, fukthalt och sorptionskurva 

Fuktkvot är ett mått på mängden fukt i ett material (Svenskt trä, u.å). Fuktkvoten anger 
förhållandet mellan mängden vatten och mängden torrt material och mäts i enheten 
kg/kg eller som procentsats (Svenskt trä, u.å). Normal fuktkvot för trä är mellan 12- 
och 13 % och omkring 10 % för spånskivor, se tabell 1. Fukthalt, som lätt kan förväxlas 
med fuktkvot, anger mängden vatten i ett byggnadsmaterial per volymenhet och mäts 
i enheten kg/m3 (Träguiden, 2017b). 
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Efter konditionering vid +20° C och 65 % RF är fuktkvoten normalt: 

12 – 13 % Gran och furu 

11 – 12 % Plywood 

10 % Spånskivor 

8 % Träfiberskivor 

6 % Oljehärdade träfiberskivor 

Tabell 1. Exempel på normal fuktkvot i material (Träguiden, 2017b) 

Sambandet mellan ett materials jämviktsfuktkvot och den omgivande luftens relativa 
fuktighet kan avläsas i materialets specifika sorptionskurva, se figur 1. 
Sorptionskurvan visar hur jämviktsfuktkvoten (fuktkvoten då materialet är i jämvikt 
med omgivande klimat) förhåller sig till den relativa luftfuktigheten och sambandet 
varierar något med omgivningens temperatur. Uppfuktning och uttorkning av ett 
material ger olika kurvor och sorptionskurvan visar på medelvärdet mellan ett 
materials desorptionskurva (uttorkning) och absorbtionskurva (uppfuktning). Genom 
att studera ett materials hygroskopiska sorptionskurva kan bedömningar göras för att 
undersöka om ett material är i jämvikt med omgivningen eller om en fukttransport 
sker. (Elmarsson & Nevander, 2007, s.250) 

 

Figur 1. Sorptionskurva för trä, desorptionsisoterm (övre kurva) och absorptionsisoterm (nedre 
kurva), temperatur cirka +20° C (Träguiden, 2017b) 

2.5 Fuktproblem  

Läran om svampar benämns mykologi. Mykologi är aktuell vid fuktproblematik i 
byggnader då fuktproblem som leder till mögelangrepp i sin tur kan leda till 
hälsoproblem eller allergier hos brukarna av drabbade byggnader. De svampar som 
kan förekomma i byggnader delas ofta in i fyra olika klasser; mögelsvamp, 
blånadssvamp, rötsvamp och bakterier. (Ljungby fuktkontroll och sanering AB, 2010)   
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För att svampar ska kunna utvecklas krävs rätt förutsättningar i rätt omgivning. Rätt 
temperatur, tillgång till fukt i både den omgivande luften och i materialet svampen 
växer på samt tillgång till näringsämnen och syre är väsentligt för att svampar ska 
kunna växa. (Samuelson et al., 2007, s.133)   

2.5.1 Mögelsvamp 

Mögelsvampar växer ytligt på virke. Vid optimala förhållanden kan mögelsvamparna 
växa snabbt och ge omfattande skador inom endast ett par dagar. Stora angrepp av 
mögelsvamp kan ge upphov till ett vitt, grått, svart, grönt eller gult ludd på 
materialet. Angrepp av mögel kan kännas igen genom ytliga missfärgningar men 
mögeltillväxten kan också vara ofärgad och svår att upptäcka med blotta ögat. 
Däremot avger mögelsvampar en besvärande och karakteristisk lukt där 
luktintensiteten är beroende av svampart, materialet som svampen växer på samt 
fukt- och temperaturförhållanden. (Träguiden, 2018)  
 
För tillväxt av mögel krävs:  

● Relativ fuktighet över 75 % 
● Temperatur mellan 5- och 50° C (optimal temperatur är mellan 20- och 30° C) 
● Näring (ytterst små mängder krävs) 
● Syre 
● Närvaro av mögelsvampar (sporer och hyffragment) 

(Träguiden, 2018)  

2.5.2 Blånadssvamp 

Blånadssvampar kan växa både inuti och utanpå virke, även på målade ytor. Hyferna 
är brunfärgade men ger virket en blå ton när de växer inuti träet. För att den blåa 
tonen ska kunna utvecklas krävs en fuktkvot i träet på över 30 %. (Träguiden, 2018) 

Blånadssvampar har följande kännetecken:  

● Hyferna är färgade i blått, svart eller brunt 
● Angriper i första hand splintved 
● Växer inne i veden 
● Ökar trämaterialets permeabilitet för vatten 

(Träguiden, 2018) 

2.5.3 Röta 

Rötsvampar är mikroorganismer som har förmågan att bryta ner vedens struktur 
vilket kan leda till att virkets hållfasthet snabbt förändras. Rötsvampar kan delas in i 
tre olika grupper; brunröta, vitröta och lös röta. Brunröta är det vanligast 
förekommande angreppet av röta i byggnader och det ger ett brunfärgat virke där 
sprickbildning ofta förekommer. Vitröta förekommer sällan i byggnader men innebär 
att veden färgas vit utan att sprickbildning förekommer. Lös röta kan förekomma på 
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ytan av konstruktionsdelar som utsätts för hög fuktbelastning under en längre tid, 
exempelvis på fönsterbågar. (Träguiden, 2018)  

För tillväxt av rötsvampar krävs:  

● Temperatur mellan 0- och 40° C (optimalt mellan 15- och 30° C) 
● Fuktkvot mellan 20- och 120 % (optimal fuktkvot är mellan 40- och 80 %) 
● Tillgång till syre 
● pH mellan 2 och 7 men optimalt vid pH 5  

(Träguiden, 2018)  

2.5.4 Bakterier 

När virke är i direktkontakt med mark och vatten kan angrepp från bakterier ske. De 
bakterier som oftast förknippas med fuktskador i byggnader kallas actinomyceter, 
även kallade strålsvampar. I samband med fukt- och mögelskador i byggnader är det 
ofta actinomyceter som orsakar en lukt som påminner om jord eller jordkällare. Det är 
vanligt att actinomyceter förekommer i kombination med mögelsvampar. För att en 
bakterietillväxt ska vara möjlig krävs dock en högre fukthalt än för mögeltillväxt, den 
relativa fuktigheten måste överstiga 95 %. (Träguiden, 2018) 
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3 Hus med souterrängvåning 
Grundläggningen hos souterränghus kan ses som en kombination av källargrund och 
platta på mark. Den bärande konstruktionen består av ett antal bärande linjer 
bestående av ytterväggarna i källaren samt ett antal bärande hjärtväggar inne i källare 
beroende på husets storlek. Väggar och bjälklag består ofta av armerad betong i större 
byggnader men ofta av murverk tillsammans med bjälklag av trä i mindre byggnader. 
(Träguiden, 2003) 

3.1 Konstruktion under marknivå 

En källare med enkla utrymmen och måttliga krav på inomhusmiljön kan utföras med 
oisolerade väggar utan att några allvarliga problem uppstår men en uppvärmd och 
inredd källare är med hänsyn till fukt en känsligare grundkonstruktion. 
Källarytterväggarna utsätts då för fuktbelastning utifrån, från marken samt inifrån 
vilket måste beaktas vid en fuktdimensionering. För att förhindra fukt att tränga in 
utifrån finns ett antal olika principer, se figur 2.  

 

Figur 2. Principer för fuktskydd av källaryttervägg (Träguiden 2003) 

A. Tät utsida genom antingen asfaltstrykningar eller tätskiktspapp. Detta skikt 
hindrar effektivt vatten och fukt att tränga in i väggen men försvårar uttorkning 
av byggfukt.  

B. Värmeisolerad utsida. Markisolering på väggens utsida där isoleringen dras upp 
på sockeln och höjer därmed väggens temperatur.  

C. Tät luftspaltbildande utsida. Hindrar vatten och fukt att tränga in i väggen men 
särskilda detaljlösningar krävs. 

D. Tät utsida i kombination med värmeisolering. Uttorkningen av byggfukt 
underlättas något av värmeisoleringen.  

E. Luftspaltbildande tätskikt i kombination med värmeisolering. Uttorkning av 
byggfukt kan underlättas något av värmeisoleringen.  

(Träguiden, 2003) 
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3.1.1 Invändigt isolerade väggar 

Invändig värmeisolering av ytterväggar i uppvärmda källare bör göras med stor 
försiktighet, andelen invändig värmeisolering bör motsvara högst 50 mm av 
källarväggens totala värmeisolering. Anledningen till detta är att konstruktionen bör 
vara på den varmare sidan av isoleringen för att underlätta uttorkning och på så vis få 
en säkrare konstruktion med hänsyn till fukt. För att inte stänga in fukt bör inte heller 
ångtäta skikt, plasttapeter eller tät färg användas på källarväggars insida. 
Värmeisoleringen i källaren bör även dras upp till sockelns kant för att ge väggen 
bästa möjliga effektivitet. En uppreglad träkonstruktion på insidan av en 
källaryttervägg får inte ha direktkontakt med väggen och bör avskiljas med 
exempelvis kilar av plast. (Träguiden, 2003) 

3.1.2 Golvkonstruktion 

Golvet i en källargrund utförs på samma sätt som vid grundkonstuktionen platta på 
mark, detta innebär att det bärande systemet består av en platta och förstyvande 
balkar under bärande linjer. Plattan består vanligen av armerad betong och 
konstruktionen värmeisoleras på undersidan mot marken och längs kanterna med lös 
lättklinker, mineralull eller cellplast. Värmeisoleringen placeras i underkant för att få 
en varm konstruktion vilket är väsentligt ur fuktsynpunkt. (Träguiden, 2003) 

3.1.3 Dränering 

I mark som inte är självdränerande anordnas dränering för att leda bort grundvatten 
som kommer nerifrån och regnvatten som kommer ovanifrån. Vattnet avleds genom 
självfall till mark eller dagvattenledningar. Dränering av en källare görs längs och 
utanför grunden genom att ett dike grävs längs väggarna och dräneringsledningar 
placeras med ett fall om minst 1 - 2 cm per meter. Högsta punkten hos 
dräneringsledningen placeras under betongplattans lägsta punkt för att hindra vatten 
att genom kapillär stigning nå högre upp i konstruktionen. (Träguiden, 2003) 

3.1.4 Äldre konstruktionslösningar 

Grundplattor med ovanliggande isolering samt grundmurar med invändig isolering 
och träregelverk direkt mot plattan eller murverket exempel på vanliga 
riskkonstruktioner från 60- och 70-talet. (Westergren, 2017) 

Vid konstruktion av källarvåningar under 60- och 70-talet var det dessutom vanligt att 
använda sig av tryckimpregnerat virke i syllen. Tryckimpregnerat virke användes 
även som vägg- och golvreglar som gjöts fast mot den kalla betongen i väggar och 
golv. Detta gjordes i tron att träet kunde stå emot den påverkan från fukt som träet 
utsattes för men tiden har visat att tryckimpregnerat virke inte ger ett fullgott skydd. 
Trots tryckimpregnering utsätts träet utsätts för fukt, röta och mögelangrepp och det 
impregnerade virket ger dessutom upphov till en dålig lukt i byggnaden till skillnad 
från obehandlat virke. (Hagentoft, 2002, s.184) 
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4 Metoder för att identifiera 
riskkonstruktioner 
För en realistisk och tillförlitlig simulering av fuktinnehåll i konstruktionsdelar krävs 
att kunna ta hänsyn till bland annat realistiska värme- och fuktförhållanden och att 
kunna medräkna inverkan från exempelvis regn, solstrålning och faktiska 
väderförhållanden på särskilda platser. Detta görs i programmet WUFI, som är en 
modern programvara för hygtrotermanalys. (WUFI, 2019)  
 
Namnet WUFI är en tysk akronym som betyder Wärme Und Feuchte Instationär, 
vilket kan översättas till ”Ej stationära värme- och fuktförändringar”. Programmet 
baseras på den senaste forskningen om ångdiffusion och fukttransport i 
byggnadsmaterial och har validerats genom tester i både laboratorium och i 
verkligheten (WUFI, 2018a).   
 
En del menar att WUFI är byggbranschens nya “leksak” som på ett enkelt sätt kan ge 
resultat som ser imponerande ut. Lars-Olov Nilsson (2018) menar att programmet 
visserligen är mycket användarvänligt men poängterar också att det kan generera 
resultat som inte är tillräckligt tillförlitliga då det inte alltid används på rätt sätt. Det 
krävs enligt Nilsson (2018) att användaren förstår programmets begränsningar. 

4.1 Att räkna på fukt  

Fukttransport i konstruktionsdelar är i så kallat icke-stationärt tillstånd, vilket innebär 
att fuktförhållandet varierar med tiden. Uttorkning, uppfuktning och fukttillförsel är 
exempel på detta. Nilsson (2018) förklarar principen enlig följande, se figur 3. 

“Principen för en icke-stationär beräkning är att beräkna hur fukthalten we ändras med tiden i 
varje punkt i materialen. Detta görs genom att jämföra fuktflödena g1 och g2 till och från 
punkten. Om fuktflödena är olika, ändras fukthalten i punkten.” 

 

Figur 3. Icke stationär beräkning av fukttransport i konstruktionsdel (Nilsson, 2018) 

För att beräkna hur fuktfördelningen i ett material eller en materialkombination 
ändras med tiden delas konstruktionen in i flera skikt. I skiktens mittpunkt antas 
fukthalten vara koncentrerad och där anges fukthalt (w), relativ fukthalt (RF), 
temperatur (T) och ånghalt (v). Det är sedan mellan skiktens mittpunkter som 
fuktflödena beräknas, se figur 4. 
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Figur 4. Beräkning av fuktflöden genom att dela in konstruktionsdelen i flera skikt (Nilsson, 
2018) 

För att beräkna skillnaden av fukthalt från punkt till punkt krävs att tiden som 
analyseras delas in i små steg. Enligt Nilsson (2018) är det särskilt viktigt att tidssteget 
som används vid beräkningarna varken är för stort eller för litet. Väljs tidssteget för 
stort blir resultatet, det vill säga fukthaltsförändringen, för stor. Det krävs därför att 
man begränsar tidssteget så att exempelvis RF inte blir större än i de omgivande 
cellerna, vilket är orimligt. Nilsson (2018) tydliggör att tidsteget som används vid 
beräkningarna måste väljas mycket litet om: 

● Celltjockleken är liten 
● Fuktkapaciteten är liten 
● Fukttransportkoefficienten är stor 

4.1.1 Svåra material att hantera i datasimulering  

Material som har liten fuktkapacitet men som är öppna för fukttransport kan ge 
svårigheter vid beräkningar avseende fukt. I en konstruktion är mineralull och 
luftspalter exempel på sådana material. (Nilsson, 2018) 
 
Mineralull är ett poröst material som innehåller en stor del luft. Fibrerna kan binda 
fukt kapillärt men materialet saknar hygroskopiska egenskaper (Bokalders & Block, 
2014 s.151). Luft har en extremt låg fuktkapacitet, det vill säga förmåga att ta upp, 
lagra och avge fukt. Luftens fuktkapacitet är 500-5000 gånger mindre än hos många 
byggnadsmaterial. Fuktkapaciteten hos mineralull är endast tio gånger så stor som 
hos luft.  
 
För att behandla luftspalter och mineralull i beräkningsprogram som WUFI anser 
Nilsson (2018) att det är bättre att beskriva luftspalter och mineralull som ett 
fuktmotstånd (och värmemotstånd) istället för som celler. Detta görs vid beräkningar i 
WUFI.  

4.3 Mögelindex  

Mögelindex talar om hur stor risken är för mögeltillväxt i en viss omgivning. 
Mögelindexet utgår från forskning där olika kritiska gränsvärden för mögeltillväxt har 
studerats i förhållande till relativ fuktighet, temperatur och tid. Indexet varierar över 
tid och presenteras ofta i form av en graf. Indexvärdet är inget som förändras drastiskt 
eller under kort tid. Ett exempel avseende mögelindex är en grundkonstruktion som 
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utsätts för fukt - vissa dagar utsätts konstruktionen för mer fukt och vissa dagar 
mindre. Tillräcklig fuktmängd och temperatur innebär ökad risk för mögeltillväxt och 
därmed pekar indexkurvan uppåt. En torrare omgivning innebär en mindre risk för 
mögeltillväxt och därmed avtar indexkurvan. Mögelindex är utformat som en skala 
med sex steg, se tabell 2. (Penthon, u.å) 

 
Mögelindex 

0 Ingen tillväxt 

1 Någon tillväxt – kan endast upptäckas i mikroskop 

2 Medel tillväxt – kan endast upptäckas i mikroskop 

3 Någon tillväxt – kan upptäckas med ögat 

4 Tydlig tillväxt – synlig med ögat 

5 Riklig tillväxt – synlig med ögat 

6 Mycket tätt och riklig 
 
Tabell 2. Skala för mögelindex (Penthon, u.å) 
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5 Undersökningsmetod 
Arbetet utförs som en fallstudie genom en kombination av kvantitativa- och 
kvalitativa undersökningsmetoder. Frågeställningen ställs centralt kring ett problem 
som redan uppkommit vilket kräver faktiska uppgifter om byggnadens skick idag. 
För att kunna förklara hur och varför utvecklingen skett används konkreta mätresultat 
från en datasimulering vilket förväntas ge en översiktlig och tydlig bild över förloppet 
i konstruktionsdelar som undersöks.  
 
Insamling av tekniska data gällande konstruktionslösningar sker genom granskning 
av originalritningar och beskrivningar. Dessa uppgifter kompletteras även med 
mätningar och observationer på plats i huset och resultatet används sedan i 
datasimuleringen. 

5.1 Enkätundersökning 

Initialt sker datainsamling med hjälp av en enkätundersökning som besvaras av 
personer boende i souterränghus. Enkätundersökningen förväntas ge information om 
boendes erfarenheter från den typen av byggnad som studeras. Genom svaren från 
undersökningen förväntas slutsatser kunna dras avseende byggnaders skick, 
fuktproblematikens utbredning och hur husägarna upplever inomhusklimatet i husen. 
För att kunna dra slutsatser om samband mellan upplevd problematik, orsaker och 
effekter av olika åtgärder efterfrågas information om bland annat husets byggår, 
eventuella upptäckter av exempelvis fuktrosor, ytskikt som släpper från underlaget, 
dålig lukt och information om eventuella renoveringar som gjorts sedan huset 
byggdes. Frågeställningarna i enkäten baseras på Annika Ekstrand-Tobins slutsatser i 
rapporten Hälsopåverkan av åtgärder i fuktiga byggnader från 2003 samt information från 
Få bukt med fukt av Arfvidsson et al. (2002). 

5.2 Litteraturstudier 

Teorin som presenteras i rapporten hämtas huvudsakligen från litteratur inom 
området byggfysik. Diva, en sökmotor för vetenskapliga artiklar, har använts för att ta 
del av studier som tidigare utförts inom samma ämnesområde. Flera artiklar har 
studerats inledningsvis men efter hand har urvalet koncentrerats till ett fåtal studier 
med relevant innehåll. Sökningar i databaser har gjorts med sökord som “souterräng”, 
“grundkonstruktion”, “70-talshus”, “fukt”, “källare” med flera. Sökmotorn Google 
används i viss mån för kompletterande information från webbplatser. Insamling av 
information från webbplatser används dock med ett källkritiskt synsätt, varför den 
mesta informationen hämtas från tryckt litteratur och tillförlitliga webbplatser. 

5.3 Undersökning på plats i ett souterränghus 

De väggar och golv som undersöks återfinns i det hus som beskrivs med ritningar i 
kapitel 6.1. Byggnadens konstruktion undersöks med hjälp av originalritningar och 
beskrivningar som tillhandahålls av ägarna till huset. Som komplement görs praktiska 
undersökningar på plats i huset för att kunna fastställa byggnadens uppbyggnad och 
skick. Konstruktionen undersöks genom uppmätningar och skicket bedöms visuellt 
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samt genom mätning av ytfuktkvot.  
 
För att mäta fuktkvoten på träreglarnas yta används en elektrisk 
resistansfuktkvotsmätare. Mätningarna görs tvärs fiberriktningen och upprepas tre 
gånger för att därefter räkna ut ett medelvärde.  
 
Mätpunkter väljs i samråd med ägarna för att inte orsaka onödiga skador på 
invändiga ytskikt, se figur 5.  

 

Figur 5. Undersökningarnas placering i bostaden; blå markering - undersökning av 
golvkonstruktion, grön markering - undersökning av källarvägg  

5.4 WUFI Pro 

För att uppnå konkreta värden avseende fukt- och värmeöverföring i 
konstruktionsdelarna som undersöks används programvaran WUFI Pro. Programmet 
ger en visuell förklaring på hur fuktbalansen i konstruktionen förändras över tid, 
vilket gör det enkelt att förstå och dra slutsatser om resultatet. Med hjälp av metoden 
kan slutsatser dras huruvida det är troligt att golv eller vägg är angripna av mögel 
eller andra fuktrelaterade skador. (Zirkelbach, D., et al., 2007) 
 
Beräkningarna resulterar i värden om temperatur och relativ fukthalt i samtliga delar 
av konstruktionen. Detta gör att det är möjligt att fastställa i vilka skikt det är mest 
troligt att mögel och andra fuktrelaterade skador kan uppkomma. Resultatet visar 
även kritisk fuktnivå och hur den undersökta konstruktionsdelen ställer sig i 
förhållande till dessa nivåer. 

5.4.1 WUFI Bio 

Med hjälp av ett tillägg kan programmet också generera ytterligare parametrar till 
resultatet. I undersökningen används tillägget WUFI Bio. WUFI Bio och det 
punktdiagram som originalversionen av programmet genererar baseras på Sedlbauers 
avhandling (2001). (WUFI, 2018b)  
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Den matematiska modellen som tillämpas använder data från simuleringen i WUFI 
och ger resultat i form av punkter och grafer som på ett tydligt sätt visar risken för 
mögelpåväxt. Med hjälp av WUFI Bio simuleras fuktinnehållet i mögelsporerna och 
jämförs med det kritiska vatteninnehållet som gör att en spor kan gro. Den 
efterföljande spridningen av angreppen uppskattas sedan med hjälp av tillväxtkurvor. 
WUFI Bio behandlar endast det invändiga ytskiktet i konstruktionen. (WUFI, u.å.)  

5.4.2 Användning  

Steg ett i användandet av programvaran är att modellera de undersökta 
konstruktionsdelarna med hjälp av programmet. Vägg och golv byggs upp i skikt 
med materialdata som hämtas från inbyggda databaser i programmet. Den 
undersökta konstruktionen är belägen under marknivå och därför bör även ett skikt 
av jord läggas in så att programmet kan ta hänsyn till interaktionen mellan 
konstruktion och jord. (WUFI, 2018a) 

Slutsatserna som dras i studien baseras på följande resultat genererat av programmet: 

● Totalt vatteninnehåll i konstruktionen genom simuleringen. 
● Temperatur, relativ fuktighet och vatteninnehåll i konstruktionens olika skikt 

vid start och slut av simuleringen.  
● Resultat gällande risk för mögeltillväxt från WUFI Bio. 

5.4.3 Begynnelsevillkor  

För begynnelsefuktighet och begynnelsetemperatur räknas på ett medelvärde över 
byggnadsdelen och standardvärden från programmet används för vatteninnehåll i 
varje skikt. 

Begynnelsetemperatur i byggnadsdel anges till 3° C och relativ fuktighet vid 
simuleringens start anges till 0,99, det vill säga 99 % då relativ fuktighet i marken 
alltid bedöms ligga närmre 100 % (Arfvidsson et.al., 2007 s.125).  

Beräkningarna sker med ett tidssteg om 15 minuter vilket är mindre än 
standardvärdet som anges i programmet. Ett kortare tidssteg används eftersom 
väggen innehåller luftspalt. Simuleringen sker över hela byggnadens livslängd med 
de valda datumen 1973-12-31 till 2015-06-15 (då de nuvarande ägarna flyttade in i 
huset). 
 
Indata som har använts i simuleringen stöds av instruktioner tillhandahållna av WUFI 
(2018a).  

5.4.4 Klimatdata 

Klimatdata som har använts som utgångspunkt är framtagen vid LTH, Lunds 
universitet, där data är konstruerad som typvärden under perioden 1995 - 2005 och 
inga extrema väderperioder har medräknats. Den ort som ligger närmast den aktuella 
platsen är Umeå som ligger omkring 8 mil norr om Husum, där huset som undersöks 
är beläget. 
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Figur 6 redovisar den sinuskurva som beskriver rådande utomhusklimat. 
Medeltemperaturen utomhus anges till 3 grader för Örnsköldsviksområdet (SMHI, 
2017) och amplituden sätts till 8 grader. Amplituden beräknas med hjälp av skillnaden 
mellan maxtemperaturen i juli och minimitemperaturer i februari månad. Skillnaden 
däremellan divideras sedan med 2, vilket resulterar i amplituden för utomhusluften. I 
det här fallet är det amplituden för temperaturen 1 meter under marknivån som ska 
anges. Denna approximeras till 70 % av amplituden ovan mark (Sandin, 2010, s.167). 

 

Figur 6. Indata utomhusklimat 

För invändigt klimat har medeltemperaturen angetts till 18 grader med amplituden 1. 
Den högsta medeltemperaturen förväntas infalla i mitten av augusti, vilket 
sammanfaller med maxvärdet för relativ fuktighet, se figur 7. Medelvärdet för relativ 
fuktighet anges till 45% och amplituden till 15 som vid låg fuktbelastning, då endast 
två personer bott i huset och källaren använts i liten omfattning.  
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Figur 7. Indata inomhusklimat 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten avseende studien anses vara god. WUFI som används för simuleringar 
är ett vedertaget verktyg för analys av hygrotermik i konstruktionsdelar. För de 
utförda simuleringarna i WUFI råder transparens gällande indata och materialval 
vilket gör studien repeterbar.  
 
Även validiteten avseende studien anses som god då simuleringen i WUFI avser den 
undersökta konstruktionen. Resultatet som simuleringarna avser styrks också av 
undersökningar på plats i byggnaden vilket innebär att rimligheten hos resultatet kan 
verifieras och eventuella felkällor upptäckas. 
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6 Resultat 
Resultatet från de praktiska undersökningarna visar att de undersökta 
konstruktionsdelarna avviker i viss mån från de uppgifter som hämtats från ritningar 
och beskrivningar. Resultatet från de praktiska undersökningarna på plats i huset 
ligger till grund för de indata och materialegenskaper som använts i simuleringen i 
WUFI.  

6.1 Studieobjekt 

Konstruktionen som undersöks är ett souterränghus byggt 1974. Husets 
souterrängvåning är öppen mot öster och motfylld mot väster. Gavlarna mot norr och 
söder är delvis belägen under marknivå, se figur 8. Husets souterrängvåning består 
bland annat av hall, ett rum för samvaro, tvättstuga och garage, se figur 9. 

 

 

Figur 8. Fasadritningar 

 

Figur 9. Planritning 
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6.1.1 Väggkonstruktion 

Ytterväggarna som är markerade med dubbla linjer i planritningen, se figur 9, det vill 
säga samvaro, sovrum och bastu, är de ytterväggar som är klädda med invändigt 
isolerat regelverk. Enligt originalritningen har väggarna målad eller tapetserad 
träfiberskiva som invändig beklädnad, se figur 10 och tabell 3.  

 

Figur 10. Invändigt isolerad yttervägg i samvarorum och sovrum 

 
Invändigt isolerad yttervägg enligt originalritningar 

250 mm Betonghålsten, 9 hålrader 

50 mm Mineralull och stående träreglar 

10 mm Träfiberskiva 
Tabell 3. Invändigt isolerad yttervägg i souterrängplan enligt originalritningar 

6.1.2 Golvkonstruktion 

I souterrängvåningen har samvarorum och sovrum, se figur 9, invändigt isolerade 
golv, se figur 11 och tabell 4. Den gjutna plattan har enligt ritningarna en diffusionstät 
plastfolie under ett lager av 80 mm grovbetong. Därefter har golvet isolerats med 50 
mm mineralull mellan träreglar c/c 600 mm. Golvet utgörs av 25 mm golvpanel med 
ventilerade socklar. Enligt byggnadsbeskrivningen (Bilaga E) är det möjligt att 
underlag för golvreglar i form av 25 mm bräder har gjutits in i skiktet av grovbetong. 
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Figur 11. Invändigt isolerad platta i samvarorum och sovrum 
 

Golvkonstruktion enligt originalritningar 

150 mm Grovgrus 

0,15 mm Plastfolie, uppdragen 15 cm vid vägg, skarvad med 15 cm överlapp  

80 mm Grovbetong 

50 mm  Mineralull mellan träreglar 50x50 mm  

25 mm Golvpanel  
 
Tabell 4. Golvkonstruktion i souterrängplan enligt originalritningar 

6.1.3 Dränering 

Dräneringen utgörs av ett 100 mm dräneringsrör av pvc eller tegel med ett fall om 
minst 1:200 till angivet anslutningsställe. Vattengångarnas högsta del i 
dräneringsledningen förläggs minst 250 mm under färdigt golv i det utrymme, för 
vilket dräneringen är avsedd. (från isoleringens undersida, om detta förekommer i 
golv på mark). Marken återfylls därefter med 300 mm osorterat grus, se Bilaga D. 

 

Figur 12. Dränering 
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6.2 Enkätundersökning och intervju med husägarna 

Enkätundersökningen resulterade i 21 enskilda enkätsvar från boende i 
souterränghus. Majoriteten av husen är byggda under 60- och 70-talet och anses 
därför vara relevanta för studien. Hälften av de boende anger att de upplevt något- 
eller några fuktrelaterade problem i bostaden. Av de problem som konstaterats är det 
vanligaste problemet fuktrosor, rinnmärken och/eller mörka fläckar på ytskikt. Av de 
som upplevt fuktrelaterade problem såsom fuktrosor på ytskikt eller ytskikt som 
bubblar/lossnar från underlaget, men också anger att problemen inte kvarstår i 
dagsläget, har i vissa fall dränering varit den enda åtgärden. I ett annat fall har 
skadade konstruktionsdelar bytts ut. Svaren från enkätundersökningen presenteras i 
sin helhet i Bilaga B.  
 
Enkäten besvarades anonymt, men ägarna av huset som studeras blev i samband med 
intervju ombedda att besvara samma frågor som återfinns i enkäten, se Bilaga A. Paret 
anger att de upplever en dålig lukt som de själva beskriver som “mögellukt”. 
Gällande renoveringar sedan byggåret har oljeeldning ersatts med värmeförsörjning 
från bergvärme. I övrigt har inga renoveringar gjorts. År 2015 flyttade paret som idag 
bor i huset in och har sedan dess utfört ytskiktsrenoveringar löpande. Bland annat har 
heltäckningsmattan som klädde golven i de inredda delarna ersatts av laminatgolv. 
2016 installerades också nytt ventilationssystem av typen FTX. Åtgärden har enligt 
paret inneburit en förbättring i någon mån, men problemet avseende dålig lukt i 
källarvåningen kvarstår. 

6.3 Undersökningar på plats i huset  

De undersökta konstruktionsdelarna visar inga tecken på fuktskador eller 
mögelangrepp. När insidan av vägg och golvkonstruktionen fotograferats har 
isoleringen mellan träreglarna avlägsnats för att redovisa en tydligare bild av 
uppbyggnaden och skicket hos de material som ingår. 

6.3.1 Väggkonstruktion 

Väggkonstruktionens uppbyggnad skiljer sig från originalritningarna genom att en 
luftspalt skiljer regelverket från betongen, se tabell 5.  
 
Väggen som undersökts har en obehandlad träpanel som ytskikt istället för 
träfiberskiva som anges i ritningarna, se figur 13 och 14. Mätpunkten valdes i samråd 
med husägarna för att inte orsaka onödiga skador på invändiga ytskikt i de övriga 
rummen. 
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Uppbyggnad väggkonstruktion vid undersökningsplats 

250 mm Betonghålsten, 9 hålrader 

10 mm Luftspalt 

50 mm Mineralull och stående träreglar 

17 mm Träpanel, furu 
 
Tabell 5. Uppbyggnad invändigt isolerad yttervägg vid undersökningsplatsen 

 

Figur 13. Källarväggens uppbyggnad 

 

Figur 14. Källarvägg 

6.3.2 Golvkonstruktion 

Den undersökta golvkonstruktionen avviker i viss mån från de uppgifter som 
presenterats med ritningar. Det konstaterades att det inte finns några fastgjutna 
underlag för golvreglarna, vilket var möjligt enligt byggnadsbeskrivningen. 
Undersökningen kunde dock inte bidra med information om uppbyggnad under ytan 
av grovbetong. Uppgifterna gällande betongens tjocklek, grovgrus och plastfolie 
baseras på ritningsunderlaget som presenterats i avsnitt 6.1.2. För 
golvkonstruktionens uppbyggnad se tabell 6. 
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Uppbyggnad golvkonstruktion vid undersökningsplats 
150 mm Grovgrus 
0,15 mm Plastfolie, uppdragen 15 cm vid vägg, skarvad med 15 cm överlapp 
80 mm Grovbetong 
5 – 15 mm Luftspalt 
100 mm Mineralull mellan träreglar 
22 mm Träfiberskiva 

 
Tabell 6. Uppbyggnad golvkonstruktion vid undersökningsplats.  

Den undersökta golvkonstruktionen visar inga tecken på fukt, röta eller 
mögelangrepp, se figur 15 och 16. 

 

Figur 15. Golvregel fastgjuten på “stöd” av betong.  

 

Figur 16. Golvreglar fastgjutna i betongen. T.h. syns luftspalt mellan betong och golvregel 

Mätning med hjälp av resistansmätare gjordes i tre försök på spånskivans underkant 
samt vid golvåsar och golvreglar närmast betongen. Mätningen på ytan av spånskivan 
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gav inget utslag då utrustningen som användes är mer lämpad att användas för virke. 
Resultatet av tre mätningar i virket presenteras som ett medelvärde i tabell 7.  

 
Mätning av fuktkvot 

Spånskiva, undersida Ej utslag 

Golvås (under spånskiva)  8 % 

Golvregel (mot betong) 13 % 
 
Tabell 7. Uppmätt fuktkvot, medelvärdet från tre mätningar 

6.4 Resultat från simuleringar i WUFI Pro och WUFI Bio 

I beräkningsprogrammet WUFI Pro har simuleringar och beräkningar gjorts avseende 
väggkonstruktionen och golvkonstruktionen i möjliga två fall.  

6.4.1 Vägg 

Väggens uppbyggnad som konstaterats i avsnitt 6.3.1 ligger till grund för de material 
som registreras i WUFI, se figur 17. 

 

Figur 17. Materialindata för väggkonstruktion, WUFI  

Det totala vatteninnehållet i väggen startar på 56,3 kg/m3. Sedan sker en kontinuerlig 
minskning till 19,02 kg/m3 vid beräkningstidens slut, se figur 18. 
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Figur 18. Förändring av totalt vatteninnehåll i källarvägg 

I figur 19 visualiseras hur temperatur, RF och vatteninnehåll förändras genom 
väggkonstruktionen över beräkningstiden. De färgade områdena utgör spannet som 
graferna rör sig inom. Av bilden kan utläsas att vatteninnehållet (blå graf) sänks i 
samtliga skikt där den största minskningen sker i lagret av betonghålsten. Den relativa 
fukthalten (grön graf) sänks markant i isoleringsskiktet i takt med att temperaturen 
stiger. RF rör sig mellan omkring 90 % och 40 % i mineralullen och ca 35 och 70 % i 
träpanelen mot rummet.  

 

Figur 19. Fukt- och temperaturförändring i konstruktionens olika skikt 

Figur 20 visar resultatet från simuleringen i tillägget WUFI Bio för 
väggkonstruktionen. Det översta diagrammet visar grafer för beräknat vatteninnehåll 
i sporerna (blå graf) och den kritiska fukthalten över tid (röd graf). Vatteninnehållet i 
sporerna överstiger grafen för kritiskt vatteninnehåll, vilket innebär att det finns risk 
för att sporerna gror och att mögeltillväxt sker. Detta representeras även med det röda 
trafikljuset som indikerar riskkonstruktion. I det nedre diagrammet i figur 20 visas 
konstruktionens mögelindex som antar värdet 6.  
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Figur 20. WUFI Bio 

6.4.2 Golv 

Golvkonstruktionens uppbyggnad enligt avsnitt 6.3.2 ligger till grund för materialen 
som har registrerats för simuleringen i WUFI, se figur 21. Beräkningarna har även 
utförts utan den plastfolie som ritningarna anger ska finnas under betonglagret. 
Kontrollen utfördes eftersom det inte kan fastställas att ritningarnas angivelser 
stämmer överens med den faktiska konstruktionen. 

 

Figur 21. Materialindata för golvkonstruktion med PE-folie 

Det totala vatteninnehållet i golvkonstruktionen presenteras i figur 22. 
Vatteninnehållet startar på 9,99 kg/m3 år 1973 och sedan sker en ökning med 
variationer för årstiderna till 12,85 kg/m3 vid beräkningstidens slut. 
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Figur 22. Förändring av totalt vatteninnehåll i golvkonstruktionen 

Av figur 23 kan utläsas att vatteninnehållet (blå graf) i golvkonstruktionen ökar i 
samtliga skikt. Den största ökningen av vatteninnehåll sker i golvspånskivan närmast 
inomhusluften. Den relativa fukthalten (grön graf) uppgår snabbt till maximala 100 % 
i jorden och omkring 80 % i grusskiktet. En tillfällig sänkning av RF sker omedelbart 
till låga 20 % i jorden vid beräkningstidens början, men håller sig sedan omkring 
80-100 % då temperaturen stiger i isoleringsskiktet sker också en markant sänkning av 
RF. I spånskivan pendlar mellan 30 % i februari och 60 % i augusti. 

 

Figur 23. Fukt- och temperaturförändring i golvkonstruktionens olika skikt 

Figur 24 visar resultatet från simuleringen i tillägget WUFI Bio. Det översta 
diagrammet i figuren visar grafer för beräknat vatteninnehåll i sporerna (blå graf) och 
den kritiska fukthalten (röd graf) över tid. Även i golvkonstruktionen överstiger 
vatteninnehållet periodiskt det kritiska vatteninnehållet och konstruktionen anses 
vara riskabel. Detta visas också med det röda trafikljuset. Grafen för mögelindex 
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presenteras av det undre diagrammet i figur 24 och visar på ett värde mellan 4 och 5 
för golvkonstruktionen.  

 

Figur 24. WUFI Bio. Mögelindex för isoleringsskiktet i golvkonstruktionen närmast betongen 

6.4.2.1 Golvkonstruktion utan PE-folie  

Beräkningar har även utförts för samma uppbyggnad av golvkonstruktionen men 
utan den plastfolie som ritningarna anger ska finnas under betonglagret. De 
materialindata som gäller för beräkningarna är således desamma som presenterats i 
figur 21, bortsett från PE-folien. Figur 25 och 26 nedan redovisar rapporter från 
utförda fuktberäkningar, vilket möjliggör jämförelse mellan de två fallen. 

 

Figur 25. Översikt, vatteninnehåll i golvkonstruktion med PE-folie under betongen 
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Figur 26. Översikt, vatteninnehåll i golvkonstruktion utan PE-folie under betongen 
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7 Diskussion 
Vid undersökningarna gjorda på plats i huset visas inga tecken på fuktskador eller 
mögel i varken vägg- eller golvkonstruktionen. Den visuella undersökningen och 
uppmätta fuktkvoter visar på en torr konstruktion utan angrepp av mögel och röta. 
Resultatet från simuleringen i WUFI visar däremot att de konstruktionsdelar som 
undersökts har en hög risk för mögeltillväxt samt att boende i huset uppger att de 
misstänker fuktproblem på grund av en dålig lukt i souterrängvåningen. Detta gör att 
det finns skäl att tro att det förekommer mögel eller annan fuktrelaterad problematik 
någonstans i konstruktionen men inte i konstruktionsdelarna denna studie avgränsas 
till.  

7.1 Konstruktionens uppbyggnad 

Vägg- och golvkonstruktionen i det undersökta huset skiljer sig något från hur typiska 
70-talshus brukar vara utformade. Utformningen stämmer inte heller överens med de 
rekommendationer för konstruktion under marknivå som råder idag. Plattan som har 
isolerats ovanpå betongen istället för under anses dock vara en typisk 
riskkonstruktion från 60- och 70-talet. Det som skiljer konstruktionen är att i det här 
fallet har träreglarna hållits åtskilda från betongen med hjälp av en luftspalt på 5 - 15 
mm (bortsett från vid de “stöd” som gjutits upp för reglarna), vilket gör att fukt som 
eventuellt kondenserar mot den kalla betongytan inte transporteras vidare kapillärt 
till mineralull och trä. 
 
Enligt ritningarna som granskats inledningsvis har betongen en plastfolie i underkant 
vars funktion är att förhindra markfukt att nå konstruktionen. Men om 
fuktvandringen sker från husets insida och ut, vilket simuleringen i WUFI indikerar 
under stora delar av året, skulle plastfolien också kunna förhindra uttorkning av 
konstruktionen nedåt mot marken istället för att hindra uppfuktning därifrån. Som 
tidigare nämnts kan det inte konstateras genom undersökningen på plats i huset, 
huruvida informationen om skikten under ytan av grovbetong stämmer överens med 
ritningarna som granskats. För att säkerställa att avvikelser mellan ritningar och 
verklig konstruktion inte påverkar resultatet gjordes således beräkningar även på 
konstruktionen där plastfolien avlägsnats. Skillnaden mellan de båda fallen är ytterst 
liten, men en intressant observation gjordes gällande fuktinnehållet i betongen. I fallet 
där plastfolien inkluderades ökade vatteninnehållet i betongskiktet, medan samma 
värde minskade något då folien inte ingick. Detta stärker påståendet om att plastfolien 
kan hämma uttorkningen snarare än att förhindra uppfuktning från marken. 
 
Ytterligare en faktor som kan påverka resultatet gällande golvet, men som inte 
behandlats i undersökningen är den heltäckningsmatta som under lång tid har utgjort 
ytskikt på spånskivans överkant. Ytskiktsmaterial ingår inte i WUFIs databaser och 
har således inte räknats in i simuleringen. Men om ytskiktets materialegenskaper 
bidragit till att fuktflödet från rummet och ut i konstruktionen bromsats, skulle det 
också innebära att det totala vatteninnehållet i konstruktionen kunde minska. Detta 
skulle kunna vara en förklaring till skillnaden mellan simuleringen i WUFI och 
undersökningen på plats i huset. 
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Gällande innerväggarna överstiger isoleringsskiktet inte 50 mm, vilket 
överensstämmer med rådande rekommendationer om invändig isolering av 
källarväggar, även om det inte rekommenderas. Regelverket och isoleringen har också 
i det här fallet hållits åtskilda från betongen med luftspalt. Väggarna har inte heller 
försetts med diffusionsspärr såsom exempelvis plastfolie, vilket också är fördelaktigt 
eftersom plastfolien förhindrar att fukten i de kalla delarna av väggen kan torka ut via 
inomhusluften. Detta anses vara bidragande faktorer till att väggkonstruktionen 
verkar fungera trots avvikelser från rådande rekommendationer. Beräkningarna i 
WUFI visar även i det här fallet att det råder risk för mögeltillväxt i skiktet av 
mineralull och träreglar, vilket även här skiljer sig från undersökningarna på plats. 
Utifrån detta underlag anser vi att det finns anledning att undersöka 
väggkonstruktionen ytterligare och se över om resultatet kan skilja sig åt beroende på 
var i huset undersökningen sker. Detta behandlas vidare i avsnitt 7.4. 

7.2 Mögel, svamp och röta 

Mögelsvampar växer ytligt på material, men på virket som undersökts i huset 
upptäcktes inga sådana tecken. Det är däremot möjligt att det förekommer på ställen 
som inte undersökts och inte heller är synliga för de som bor i huset. Avseende 
temperatur har källarvåningen enligt uppgifter från boende i huset hållit en något 
lägre temperatur än det optimala spannet där mögel trivs, det vill säga mellan 20- och 
30 oC. Dock stämmer temperaturen in på spannet där det är möjligt för mögel att ha 
tillväxt. Den relativa fuktigheten i mineralullen närmast betongen överstiger hela 
tiden 75% i både vägg- och golvkonstruktionen enligt simuleringen, vilket kan vara 
den största anledningen att risken för mögel bedöms vara hög. Det har också nämnts 
att det krävs att materialet i konstruktionen är tillräckligt fuktigt för att mögel ska 
kunna växa till. Detta är dock inte fallet enligt uppmätta fuktkvoter.  
 
Det förekommer inte heller några tecken på röta i form av exempelvis vitfärgat virke 
eller brunt virke med sprickbildning. Den optimala temperaturen för röta är lägre än 
för mögeltillväxt men den optimala fuktkvoten ligger mellan 40-80%. Fuktkvoten som 
uppmätts i golvet ligger inte i närheten av dessa värden. Det finns heller inga visuella 
tecken på blånadssvamp i form av blått, svart eller brunt virke. I uppmätta virkesdelar 
uppnås heller inte en tillräcklig fuktkvot för dessa angrepp. Däremot kan det vara 
svårt att upptäcka blånadsvamp inne i veden, men enligt ovanstående finns ingen 
anledning att misstänka blånadssvampar.  
 
Som nämnts tidigare, uppger husägarna att det finns en lukt i bostaden, vilket skulle 
kunna bero på bakterier eller mögel eftersom det tidigare konstaterats att bakterier 
alstrar en lukt som påminner om jord eller jordkällare. Bakterier förekommer också 
ofta i kombination med mögelsvampar, vilket kan göra det svårt att skilja dem åt. För 
tillväxt av bakterier krävs dock en ännu högre relativ fuktighet än för tillväxt av 
mögel, nämligen cirka 95% RF. Inga sådan värden har uppnåtts i simuleringen. 
Slutsatsen är därav att lukten som konstaterats troligtvis härstammar från mögel 
och/eller bakterier i delar som inte omfattats av studien. 
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7.3 Åtgärder 

Som tidigare nämnts anses det inte föreligga någon anledning att misstänka att 
byggnadens konstruktion av väggar och golv är orsak till den dåliga lukten i 
byggnaden. Eftersom lukten dock är ett faktum och ett vanligt tecken på mögel eller 
bakterier, finns anledning att undersöka problemet närmare.  
 
En vanlig orsak till fuktproblem är exempelvis olycklig vätsketransport som kan 
orsakas av läckage intill exempelvis radiatorer eller vattenledningar. Det kan därför 
finnas anledning att undersöka sådana ställen närmare och byta ut skadat material om 
sådant upptäcks. 
 
En annan anledning kan vara fukt som tränger in via skador, sprickor eller otäta fogar 
på de motfyllda väggarnas utsida. Då tränger fukten från marken in i konstruktionen 
och kan påverka känsliga material lokalt. Sådana skador kan upptäckas och åtgärdas 
genom friläggning av ytterväggarna. Detta görs också i samband med eventuella 
dräneringsåtgärder, vilket också kan vara fördelaktigt i det här fallet. Eftersom detta 
inte gjorts sedan huset byggdes uppfyller dräneringen inte dagens rekommendationer 
om exempelvis dräneringsledningars placering. Det anses också troligt att 
dräneringens förmåga att leda bort vatten kan vara försämrad efter 45 år i marken. 
 
Ventilationsåtgärderna som utfördes 2016 anses vara en viktig åtgärd för bland annat 
kvaliteten på det upplevda inomhusklimatet i byggnaden. Som husägarna uppger har 
lukten i bostaden minskat efter att ventilationssystemet installerats. Det är inte troligt 
att ventilationen åtgärdat problemet helt och hållet, men genom tillräcklig omsättning 
av inomhusluften kan dålig lukt och eventuella emissioner föras ut ur byggnaden. 
Ventilationen hjälper också till att transportera ut överskottsfukt genom konvektion 
och kan således vara viktig för att förhindra att nya fuktskador uppstår till följd av 
tillskottsfukt i inomhusluften. 

7.4 Metodens påverkan på resultatet 

Enkätmetoden som användes för att bidra med väsentlig bakgrundsinformation 
resulterade i en del information om utbredningen av problem i 60- och 70-talshus med 
souterrängvåning men också slutsatser om effekter av tilltagna åtgärder. För att 
slutsatser ska kunna göras helt baserade på enkätsvaren skulle det dock krävas ett 
större antal deltagande och större kunskap hos de som besvarade enkäten gällande 
vilka eventuella renoveringar som gjorts och när. Svaren kan också vara något 
missvisande med tanke på att konstruktionen kan variera mellan de olika husen.  

Vad gäller resultatet i WUFI anser vi att finns anledning att fundera över om resultatet 
speglar verkligheten. Vid filmvisningen som simulerar fuktvandringen i golvets olika 
skikt sker en plötslig minskning av RF vid beräkningstidens början ner till låga 20 %. 
Detta anses inte spegla hur RF förändras i verkligheten i jordlagret, där RF är konstant 
högt. Varför denna plötsliga minskning sker kan vi därför inte förklara och detta 
betraktas som ett fel i programmet. Det väcker däremot en del frågetecken om hur 
denna händelse påverkar resultatet samt om det förekommer fler liknande avvikelser. 
Detsamma gäller luftspalt och mineralull som båda utgör skikt i de undersökta 
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konstruktionsdelarna. Dessa skikt har angetts vara svåra material att hantera i 
fuktberäkningar med tanke på dess låga fuktkapacitet. Huruvida dessa hanteras 
korrekt kan inte diskuteras eftersom våra kunskaper om programmet är begränsade.   
 
De material som används i simuleringen påverkar också beräkningarna med tanke på 
olika materials fuktegenskaper. Eftersom det inte går att konstatera materialspecifika 
data hos de material som använts i verkligheten kan skillnader däremellan vara en 
orsak till att resultatet från simuleringarna skiljer sig från de praktiska 
undersökningarna. Parametrar som denna studien inte kan bekräfta, det vill säga 
information under de lager som kan ses med blotta ögat kan också påverka 
simuleringen i WUFI. Exempelvis kan resultatet påverkas av en starkt dränerande 
undergrund eller tjockare grus- eller betonglager än det som ritningarna anger. 
 
Det anses anmärkningsvärt att simuleringen visar på ett så högt mögelindex som 6, 
vilket innebär risk för mycket tät och riklig mögeltillväxt, då inga tecken på mögel eller 
andra fuktrelaterade angrepp synts vid de praktiska undersökningarna. Att 
mögelindex antar ett så högt värde bedöms ha sin grund i att RF vid isoleringsskiktet 
närmast betongen konstant ligger över 75 %. I verkligheten tros RF i skiktet ligga på 
omkring 65 % vid mätningstillfället (april/maj) utifrån uppmätta fuktkvoter och 
sorptionskurvan för furu.  
 
Gällande undersökningarna på plats i huset, anses här finnas anledning att se över om 
resultatet skulle förändras beroende på var undersökningarna sker. En tydlig skillnad 
mellan den undersökta väggen och övriga väggar är att det i bastun är träpanel som 
yttersta skikt. Övriga klädda väggar i entréplan har enligt ritningarna tapetserad 
spånskiva som invändigt ytskikt. Om luftspalten som konstaterats finns i de övriga 
rummen går inte heller att avgöra. Möjligheten att undersöka dessa delar begränsades 
på grund av att undersökningar i de rummen skulle innebära skador på ytskikten som 
skulle vara alltför omfattande att åtgärda i det här fallet. 
 
I det undersökta huset har dessutom samtliga ytterväggar olika förutsättningar. Den 
norra väggen som undersökts visuellt är helt motfylld, och utsätts därmed för jordens 
konstant höga relativa ånghalt. Den östra väggen förväntas ha samma uppbyggnad, 
men ansluter däremot till utomhusluften och utsätts för nederbörd i viss mån. Den 
södra väggen är i sin tur anslutande mot garaget, det vill säga en omgivning med 
annan temperatur och fuktighet än både jorden och utomhusluften. Likaså har golvet 
olika förutsättningar i mitten av plattan jämfört med längre ut mot kanter och hörn 
där ytterväggarna ansluter. För att helt utesluta problem i golv eller väggar skulle 
liknande undersökningar behöva göras på flera ställen med olika förutsättningar. 
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8 Slutsatser 
Svaren från enkätundersökning och samtal med husägarna tyder på att det finns en 
problematik i byggnaden avseende fukt. Studien visar dock att det inte finns skäl nog 
att misstänka att dessa problem har sitt ursprung i de golv- och väggkonstruktioner 
som kontrollerats. För att helt utesluta problem i väggar skulle det dock krävas att 
undersökning av väggkonstruktionen i något av de andra rummen utförs på liknande 
sätt.  

Att konstruktionen av väggar och golv verkar fungera trots att de betraktas som 
riskkonstruktioner kan bero på att byggnaden haft relativt låg fuktbelastning. Att 
organiskt material har hållits åtskilda från betongen anses också fördelaktigt. Den 
heltäckande mattan som utgjort ytskikt på golvet och tillräcklig uttorkningstid av 
betongen kan också vara anledningar till att konstruktionen inte visar några tecken på 
fuktproblem idag.  

För att åtgärda problemen som beskrivs av husägarna måste källan till problemen 
konstateras. För det krävs dock ytterligare undersökningar i bostaden. Förslagsvis 
genom att undersöka om lokala fuktskador förekommer intill exempelvis radiatorer 
eller vattenledningar. Att förbättra dräneringen runt byggnaden anses också vara 
aktuellt då inga sådana åtgärder gjorts sedan huset byggdes. Det skulle också kunna 
leda till att skador och otätheter i ytterväggen uppdagas och kan också förbättra 
eventuella skadors möjlighet till uttorkning. 
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9 Förslag till fortsatta studier 
Utifrån de slutsatser som dragits i samband med studien har det visat sig att resultatet 
inte stämmer överens med det förväntade utifrån bakomliggande teori. Både teori och 
simuleringar visar på att konstruktionen är riskabel men trots detta visar 
undersökningar på plats att konstruktionen fungerar. Det konstaterandet har öppnat 
upp för frågeställningar som kan tillföra ytterligare dimensioner till ämnet. Ett sådant 
exempel är att ta reda på vilka omständigheter som skulle kunna utgöra orsak till ett 
annat resultat. Kan konstruktionen bedömas vara utan risk att drabbas för 
fuktproblem, eller är det just omständigheterna i det här fallet som gör att det 
fungerar? 
 
Från enkätundersökningen som presenterats i rapporten framgår ett intressant 
samband mellan tiden personerna bott i huset och upplevd problematik. Samtliga 
personer som bott i husen 20 år eller längre anger att de inte upplever några problem 
med sitt souterränghus i dagsläget. Antingen är det så att det finns problem i husen, 
men att de som bor i husen successivt vant sig vid effekterna och därför inte märker 
av dem. En annan orsak kan vara att problemen uppstår först när förutsättningarna 
förändras, exempelvis då en ny familj flyttar in.  
 
Förutsättningarna kan också förändras till följd av renoveringsåtgärder. Sker det 
några förändringar avseende fukt i golvkonstruktionen om en heltäckningsmatta 
exempelvis byts ut mot ett vinyl- eller laminatgolv, och vad händer med väggarna om 
dessa tilläggsisoleras i samband med att dräneringen runt huset förbättras?  
 
Att undersöka detta vidare med olika referensobjekt och fler mätplatser i golv och 
väggar, anser vi skulle fördjupa studien ytterligare och tillföra fler intressanta 
aspekter till resonemanget kring 70-talshusen.  
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