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Förord 

Ett stort tack till vår handledare Jan Akander för stöd och support genom vått och 
torrt under arbetets gång.  
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Sammanfattning 

I dagens läge produceras 320 miljoner ton plast per år, vilket är en dubblering de 
senaste 15 åren, där största mängden är fossila plaster. Fyrtio procent av framställ-
ningen går till engångspaketeringar och plast rent generellt har blivit ett ökat pro-
blem, speciellt i de marina miljöerna.  
En studie är gjord för att undersöka om ångspärrar gjorda i fossil plast (PE-folie) be-
hövs för att undvika fukt i konstruktionen. Tre ångbromasar i fossilfritt material är 
utvalda för att jämföra med PE-folien via simuleringar.  
Dynamiska beräkningar för varje produkt är gjorda via COMSOL Multiphysics. Si-
muleringen visar ett dygnsmedelvärde för den relativa ånghalten i en väggkonstrukt-
ion under ett års tid.  
Resultaten visade att de fossilfria produkterna gav snarlika värden som PE-folien, 
vilket innebär att det överdimensioneras med fossil plast i dagens byggnader.  
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Abstract 

Currently 320 ton of plastic is produced every year, which is double the amount 15 
years ago, where the biggest part is fossil plastic. Forty percent of the production 
goes to single packaging and plastic has become a major problem, especially in the 
marine environment. 
A study is made to prove that the oversized vapor barriers made of PE-foil in the 
wall construction is not necessary. Three vapor retarders in fossil free material was 
chosen to compare with the PE-foil through simulations. 
Dynamic calculations is made for every product with COMSOL Multiphysics. The 
simulation shows a daily average value for the relative humidity in a wall construc-
tion for a years time.  
The results showed that the fossil free products gave similar values as PE-foil, which 
means that the fossil plastic in buildings is overdimensioned.  
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1 Introduktion 

 

Denna studie handlar om hur en ångspärr av fossil plast samt hur tre olika fossilfria 
ångbromsar hanterar fuktdiffusion i en ytterväggkonstruktion. Syftet är att hitta 
minst ett fossilfritt material som kan ersätta ångspärren i vanliga väggkonstruktioner. 
 
Dynamiska beräkningar har utförts i COMSOL Multiphysics som visar den relativa 
ånghalten under ett års tid i en ytterväggskonstruktion. Beräkningarna är gjorda för 
PE-folien samt tre andra produkter som har lägre prestanda och är fossilfria. Detta 
är för att undersöka om en kraftig plast verkligen behövs för att förhindra höga fukt-
halter, vilket kan leda till fuktskador, eller om vi överdimensionerar våra väggkon-
struktioner i onödan och skulle klara oss med en fossilfri ångbroms. 
 
Väggkonstruktionen som är undersökt är en yttervägg i form av träregelstomme 
med träpanel, där U-värdet ligger på 0,15 W/m²*K, vilket är kraven för ett låge-
nergihus. 
 

1.1 Bakgrund 

Plast finns i en mängd olika material som används dagligen, allt från plastflaskor till 
produkter i byggnader som t.ex. ångspärren i form av Polyetenfolie (PE-folie) eller 
cellplasten som används till isolering. Att just plasten har blivit populär beror på att 
det är ett material som kan bearbetas till alla möjliga former och storlekar till en låg 
kostnad (Pinto da Costa, Santos, Duarte och Rocha-Santos, 2016). Bortsett från att 
materialet är otroligt formbart och har en låg tillverkningskostnad är också plasten 
ofta beständig mot vatten, värme, kemikalier och solljus. Enligt Cesa, Turra och 
Baruque-Ramos (2017) låg årsproduktionen på 1,7 miljoner ton år 1950 och Wright 
& Kelly (2017) hävdar att en produktion av plast idag ligger på 320 miljoner ton per 
år, varav 40 % av denna mängd går till engångspaketering. Plasten har använts flitigt 
i nästan 60 år, men Hahladakis, Velis, Weber, Lacovidaou och Purnell (2017) menar 
på att bara de 15 senaste åren har den globala produktionen dubblerats. 

Naturskyddsföreningen (SNF, 2017) nämner att hela 5-13 miljoner ton av den plast 
som tillverkas hamnar i naturen och problemen med plast är lika många som det 
finns studier kring ämnet. Däremot finns det än så länge inte särskilt mycket färdig-
ställd forskning kring hur skadlig plast, rent biologiskt, är på hälsa och miljö, i och 
med att det är så pass nya studier. Det som iallafall är bevisat är att det tar flera 
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hundra år för plasten att brytas ner och på grund av att det tillkommer ny plast ökar 
avfallen i naturen varje år (SNF, 2017). 

I byggnader är plast ett vanligt förekommande material b.la. i tätskikt, golv, isole-
ring och ångspärrar, där det är just ångspärrar tillverkade av plast som denna studie 
kommer att handla om. Anledningen till att plasten är vanlig även här är för att det 
är ett beständigt material till en låg kostnad. Studier som handlar om plast i byggna-
der är däremot näst intill obefintliga. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att försöka finna ett eller flera alternativa fossilfria 
material som inom en framtid kan ersätta den PE-folie som används som en ångspärr 
i dagens konstruktioner. En ångspärr av plastfolie tros vara överdimensionerad med 
en tes om att en ångbroms skulle räcka utan att fuktskador uppstår i konstruktionen. 
Studien och syftet är framförallt tänkt genom en miljösynpunkt, men att foliens 
fukttekniska funktion är bibehållen.  

Det sekundära syftet med studien är att uppmärksamma läsaren om att fossila plaster 
är ett problem i dagens läge, men kan ersättas med andra material med mindre på-
verkan på naturens resurser. 

 
Studiens frågeställningar: 
 

 Finns det alternativa fossilfria material som kan användas som ångbroms 
istället för en ångspärr av PE-folie? 
 

 Finns produkter på marknaden idag? Vilka kan ersätta PE-folien? 
 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningarna som är gjorda i studien är att endast undersöka produkter med lik-
nande egenskaper och installation som PE-folien. Därför kommer inga färger eller 
andra produkter som också har ett syfte att hålla fukt borta inkluderas i studien. 
Det är även bara fossila plaster som är bortvalda, dvs. inte alla plaster i och med att 
många är tillverkade på naturliga råvaror då dessa är organiska, som t.ex. cellulosa. 
I studien kommer inga egna mätningar att utföras, endast simuleringar på basis av in-
samlad data. 
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2 Teori 

2.1 Tidigare forskning 

Geving och Holme (2013) har med hjälp av simuleringsverktyg studerat diffus-
ionsöppna ångbromsar i väggar med träregelstomme. Syftet med studien var att hitta 
ett tröskelvärde för en ångbroms maximala ångmotstånd (Sd-värdet), med kravet att 
det ska ha en ganska stor effekt på väggens förmåga att torka inåt då det kan öka has-
tigheten för väggens totala uttorkning. 

Sd-värdet beskrivs som ”tjockleken hos ett skikt med stillastående luft som har 
samma ånggenomgångsmotstånd som materialet” (Lunds Universitet - Fuktcentrum, 
2015). Sd-värdet har enheten meter [m]. 

Studien visar på ett resultat där väggens ytterskikt och dess Sd-värde har betydelse 
om väggens uttorkning ska ske inåt.  
Om en vägg har ett relativt diffusionsöppet ytterskikt som ett vindskydd med ett Sd-
värde runt 0,1 m, kommer den mesta av fukten att torka utåt. Det krävs annars att 
Sd-värdet på ångbromsen måste ligga lägre än 1-2 meter. Om vindskyddet skulle 
vara ytterligare diffusionsöppet med ett Sd-värdet på <0,02 m skulle ångbromsen 
värde behöva ligga på <0,75 eller lägre. 

Resultatet av studien visar på att det är mer effektivt med ett mer diffusionsöppet 
skikt på den kalla än den varma sidan av konstruktionen för att förbättra den totala 
uttorkningen av fukt. Däremot nämns det att ett mer diffusionstätt skikt på utsidan, 
t.ex. en OSB-skiva, skulle kunna ge ett annat resultat för uttorkningen inåt, men det 
nämns också att om en uttorkning inåt ska kunna ske måste inomhusluften ha en låg 
relativ ånghalt. 

2.2 Fukttransporter och tillstånd 

När fukt transporteras genom en konstruktion kan det ske på två sätt, via konvektion 
eller diffusion. 

När fukttransport sker via konvektion förflyttar sig luft som innehåller vattenånga. 
För att luften ska förflytta sig måste det finnas en skillnad i lufttrycket. Detta uppstår 
vid bland annat temperaturskillnader i luften (Strandberg, 2015). 

Vid diffusion sker en utjämning mellan ånghalter. Detta görs via vattenmolekyler 
som tar sig från ett ställe med en hög ånghalt, som betecknas med v och är ett mått 
på mängden vattenånga i luft [kg/m3], till ett ställe med en lägre ånghalt (Burström, 
2007).  
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2.3 Ånggenomgångsmotstånd 

Ånggenomgångsmotståndet, även kallat ångmotstånd, har beteckningen Z och en-
heten s/m, det förklaras enligt Svensk Våtrumskontroll (GVK, 2017) som ett skikts 
förmåga att hindra vattenånga att transporteras i gasfas genom skiktet. Genomgångs-
motståndet beskrivs ofta med Sd-värdet. 

För att beräkna Z behövs även Ånggenomsläppligheten [δ] med enheten m2/s, som 
kan uttryckas som fukttransportegenskapen. 

  [s/m]   (ekv.1) 

 

2.4 Fuktskydd i väggkonstruktioner 

Höga fukttillstånd i väggkonstruktioner är något som bör undvikas för att minska ris-
ken att skador uppstår. För många material betyder en förhöjd fukthalt att bestän-
digheten och egenskaperna hos materialet försämras, t.ex. sjunker hållfastheten hos 
trä och isoleringsförmågan blir sämre för isolering. Vid kritiska fukttillstånd kan 
även mögel eller röta uppstå i konstruktionen (Burström, 2007).  
 
Fukten i en konstruktion kommer främst från vattenånga som kan transporteras ge-
nom diffusion eller konvektion (Strandberg, 2015). I denna studie kommer endast 
vattenånga som transporteras via diffusion vara i fokus. För att hindra fukten att ta 
sig genom konstruktionen används oftast en ångspärr men i vissa konstruktioner an-
vänds istället en ångbroms.  

2.5 Ångspärr 

Funktionen hos en ångspärr är att hindra fukt att passera genom väggkonstruktionen, 
då det kan leda till fuktskador som mögel och röta. Ångspärren är för det mesta till-
verkad av PE-folie och har en tjocklek på ca. 0,2 mm. Denna placeras i den varma 
delen av konstruktionen.  
Materialets Sd-värde ligger oftast på 50 m vilket motsvarar ett ånggenomgångsmot-
stånd på 2000 * 103 s/m vilket enligt Burström (2007) oftast är mer än det som 
krävs för att förhindra skador på grund av diffusion. 

2.6 Ångbroms 

En ångbroms påminner väldigt mycket om en ångspärr i sin funktion och placering. 
Skillnaden är att en ångbroms släpper igenom en viss mängd fukt via diffusion och är 
på så sätt inte helt tät som en ångspärr. Materialen i produkten kan variera allt mel-
lan plast, papp och fiberdukar. Ångbroms väljs ofta när en diffusionsöppen kon-
struktion vill uppnås, vilket rekommenderas till t.ex. sommarstugor (Icopal, u.å.). 
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Enligt Geving och Holme (2013) är en ångbroms något odefinierad, det menas på att 
den ska vara mer ånggenomsläpplig än en ångspärr men mindre än en vindduk. En-
ligt Norska rekommendationer bör Sd-värdet ligga mellan 0,5 - 10 m, men för  
Nordamerikas klimat bör Sd-värdet ligga mellan 0,34 - 3,4 m. Några specifika 
svenska rekommendationer hittas däremot inte. Burström (2007) nämner endast att 
ångbromsen har ett väsentligt lägre ångmotstånd mot diffusion än ångspärren. 
 

2.7 Relativ Ånghalt 

Relativ ånghalt (RH) är förhållandet mellan den aktuella ånghalten v och mättnads-

ånghalten vs. RH har beteckningen Φ och är enhetslös men blir oftast uttryckt i pro-
cent (Burström, 2007). RH beräknas med: 
 

Φ          (ekv.2) 

 

För att undvika risker med fuktskador i konstruktionen finns det ett kritiskt fukttill-
stånd att ta hänsyn till. Detta anger hur hög den relativa ånghalten kan vara i kon-
struktionen för att minimera risken att fuktskador uppstår. För att vara på den säkra 
sidan bör RH inte överstiga 70 % då det finns en måttlig risk för mögelangrepp, 
men om RH kommer upp till 85% blir risken stor att mögelangrepp inträffar. Vid 
75% har det även blivit en måttlig risk för rötangrepp och vid 95% har det blivit stor 
risk. Dessa värden är dock väldigt temperaturberoende då mögelangrepp även ökar 
vid en ökad temperatur. Under vinterperioden blir RH ofta högt i och med att luf-
ten endast kan innehålla en liten mängd fukt vid lägre temperaturer innan mättnads-
ånghalten är uppnådd. Därför blir RH som högst under vintern i ytterväggarna. 
Trots detta är risken för t ex mögeltillväxt låg, eftersom temperaturerna är låga. 
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3 Metod 

För att kontrollera alternativa material till fossil plast i byggnader har det till en bör-
jan gjorts avgränsningar om vilket typ av material som ska användas. Material som 
färg och isolering valdes bort och fokus på ångspärr av PE-folie valdes.  
De beräkningar som utförts sker via Finita elementprogrammet COMSOL Multip-
hysics, en mjukvara för modellering och simulering. Dynamiska beräkningar är 
gjorda, dvs. beräkningar baserade på årets alla dagars temperatur och relativ ånghalt, 
jämfört med stationära beräkningar som endast simulerar på satta värden. Stationära 
beräkningar kan ofta göras i teorin men stämmer inte överens med verkligheten. In-
formation, värden, väggkonstruktion och ångbromsar har tagits fram för att kunna 
genomföra simuleringen. 

3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts främst för att få fram en bakgrund om problemet 
men också för att se vad tidigare forskning har kommit fram till inom ämnet. 
Högskolan i Gävles sökportal Discovery användes för att finna vetenskapliga artiklar 
inom ämnet. Sökportalen gör en samlad sökning för de flesta av högskolans databa-
ser och nyckelord som bla. vapor barrier och vapor retarder användes för att få fram re-
levanta artiklar, främst granskade (peer-reviewed) artiklar. Annan litteratur som 
funnits till hands med bra information är böckerna Byggnadsmaterial (Burström, 
2007) och Bygga Hus (Strandberg, 2015). 
 
All litteratur har lästs och analyserats för att kunna få ut den information som krävs 
och är relevant för studien. 

3.2 Simuleringar 

Beräkningarna i COMSOL har utgått från en slags väggkonstruktion där väggens or-
dinarie ångspärr byts ut mot tre olika fossilfria ångbromsar med olika Sd-värden. Si-
muleringen är gjord för ett tidsspann på ett år (365 dagar) och beräknar ånghalten i 
väggen i tre olika punkter. Punkterna är satta vid fasadskivan där väggen blir som 
kallast (Figur 1), utsidan av ångspärren/ångbromsen (Figur 2) och insidan av ång-
spärren/ångbromsen (Figur 3). 
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Figur 1. Punkt vid fasadskivan. 
 
 

 
Figur 2. Punkt mot utsida av ångspärr/ångbroms. 
 

 
Figur 3. Punkt mot insida av ångspärr/ångbroms. 
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4 Studieobjekt 

Väggkonstruktionen är vald utifrån att den ska vara anpassad för att bygga lågenergi-
hus. Valet av vägg för lågenergihus är baserad på att det är en populär konstruktion 
att välja vid nybyggnation av hus. De har dels ett bra U-värde men också för att väg-
garna inte är lika breda som i ett passivhus, vilket gör att mindre boarea försvinner.  
 
Konstruktionen är en träregelstomme med träpanel som är utformad efter Isovers 
konstruktionslösning för yttervägg. 
Väggen visas på Figur 4 och 5 nedan och har ett U-värde på 0,15, jämfört med ett 
passivhus som har 0,1 som krav. 
 
Utifrån är väggen uppbyggd av: 
22+22 Lockpanel 
28 Luftspalt 
30 Isover fasadskiva 
170 Isover UNI-skiva 
170 träregel, vertikal 
1 plastfolie/ångbroms/ångspärr 
70 Isover UNI-skiva 
70 Träregel, vertikal 
13 gipsskiva  Figur 4. Isover konstruktionslösning. 1 är för pas-

sivhus och 2 är för lågenergihus  
 

 
Figur 5. Isover konstruktionslösning. 
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I och med att luftspalten är ventilerad kan lockpanelen och luften försummas, däre-
mot måste värmemotståndet (R) för utsidan tas hänsyn till som är satt till 0,2 
m2*K/W. Även träreglarna försummas för att programmet lättare ska kunna han-
tera konstruktionens geometri.  
 
Ännu en simulering är gjord på samma typ av väggkonstruktion, men den ventile-
rade luftspalten är bortplockad och träpanelen är placerad direkt på fasadskivan. Syf-
tet med detta är att undersöka om det har betydelse för fuktdiffusionen med en 
oventilerad fasad. 

4.1 Produkter 

För att hitta ersättande material till PE-folien har sökningar efter tre olika produkter 
skett. Kriterierna vid val av produkter var att de ska kunna monteras och användas 
som en ångbroms eller ångspärr och materialet skall heller inte innehålla fossil plast. 
Vid beräkningarna i COMSOL krävs Sd-värdet för varje material och detta är fram-
taget via materialens tekniska produktinformation. 

4.1.1 PE-folie 

Standardvärden på ångspärr gjord av PE-folie har använts. 
Sd = 50 m 
Pris: Från ca. 5,3 kr/m2 

4.1.2 ÖKO NATUR Ångbroms – Isocell 

Ångbromsen är tillverkad i en trådförstärkt papp som fungerar att använda i tak, 
vägg och även golv. I och med att pappen är trådförstärkt medför det att materialet 
blir slitstarkt. Ångbromsen har en temperaturbeständighet mellan -30 till 80 grader.  
Sd-värde = 6,45 m 
Pris : 20,3 kr/m2 

4.1.3 Ångbroms EKO – Bison 

En ångbroms tillverkad av kompositmaterial i flera olika lager gjort på cellulosapap-
per som är förstärkt med polyetennät. Ångbromsen är även UV-stabiliserat och kan 
placeras i både vägg och tak. 
Sd-värde = 5 m 
Pris: 17,1 kr/m2 
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4.1.4 Luftspärrspapper – Isolina 

Ett laminerat nätförstärkt byggpapper som är ekologisk. Produkten är ej rekommen-
derad som ångspärr men påstås ändå att klassas som ett ångkontrollskikt. 
Sd-värde = 0,64 m (enligt Isolinas hemsida) 
Sd-värde = 0,7 (enligt Bauhaus) 
Pris: 20,8 kr/m2 
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5 Modellering av väggen och produkterna 

Vid simuleringen har en inomhustemperatur på 20 grader använts. Värdet utgår från 
det som har ansetts som det normala och vad människor trivs bäst med. Det bör un-
derstrykas att värdet valdes innan vetskap om BETSIs nationella undersökning där 
medeltemperaturen i Svenska småhus är 21,3 grader Celsius (Boverket, 2010). 

Medeltemperaturen utgår från Gävles klimatdata där 5,5 grader är medelvärdet un-
der ett år. På motsvarande sätt variera temperaturen kring medelvärdet med en 
amplitud om 10 °C, se ekv. 3. Temperaturen för amplitud har ett standardvärde på 
10 grader (Nevander & Elmarsson, 1994). 

RH inne utgår från att luftfuktigheten inomhus bör ligga mellan 30-70% för männi-
skans trivsel. Detta ger ett medelvärde på 50% som används i beräkningarna. Värdet 
kan anses något högt på vintern men något lågt på sommaren. 

RH medel är baserat på Gävles klimatdata där medelvärdet för den relativa fuktig-
heten hos luften under ett år ligger på 80%. I en approximation kan den årliga vari-
ationen hos RH anses vara en sinuskurva, se ekv. 4. Amplituden (RH amp) kan antas 
vara 10% enligt (Nevander & Elmarsson, 1994). 
 
Tabell 1. Värden för medeltemp. och medel-RH i Gävle under ett år. 

Månad  Medeltemp. Gävle  Medel‐RH Gävle 

Januari  ‐5,1  87 

Februari  ‐4,9  84 

Mars  ‐2,2  80 

April  3,3  73 

Maj  8,7  68 

Juni  13,8  67 

Juli  16,6  73 

Augusti  15,3  77 

September  10,7  83 

Oktober  5,3  84 

November   0,9  89 

December  ‐2,1  90 

 
Vid dynamisk simulering används formlerna enligt ekvation 3 och ekvation 4, det 
ger en sinuskurva baserat på medeltemperatur och medelvärdet på den relativa ång-
halten. 
För att få ut en sinuskurva som går från januari till december har en fasförskjutning 
gjorts i både ekvation 3 och 4. I ekvation 3 är fasförskjutningen -122 dagar och i ek-
vation 4 är den 91 dagar. 
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∗ sin
_

∗ 122    (ekv.3) 

∗ sin
_

∗ 91    (ekv.4) 

t_period = 365 dagar och det inställda tidssteget hos COMSOL är att ge dygnsmedelvärdet under 1 års tid. 

 
 
Materialen, geometrin och materialens olika värden matas in i COMSOL för att 
kunna göra en dynamisk fuktberäkning. De olika resultaten för varje produkt är jäm-
förda både med varandra och med den plastfolie som används som standard i vägg-
konstruktioner i dagens läge.  
 
Tabell 2. Mätdata som matats in i COMSOL för att utföra en simulering. 

Namn  Värden  Förklaring 

Höjd  0,1 m  Höjd på vägg 

D1  0,03 m  Fasadskiva 

D2  0,170 m  Isolering + Reglar 

D3  0,07 m  Isolering + Reglar 

Hsi  1/0,13 m^2*K/W  Inversen av inre skiktet 

Hse  1/(0,04+Rpanel) m^2*K/W  Invers av ytskiktet + panelens värmemotstånd 

Rpanel  0,2 m^2*K/W  Panelens värmemotstånd 

RHinne  0,5  Relativa ånghalten inomhus 

RHmedel  0,8  Relativa ånghaltens medelvärde 

RHamp  0,1  Relativa ånghaltens amplitud 

t_period  365 dagar  Periodens längd 

Tinne  20 [deg C]  Temperaturen inomhus i grader Celsius 

Tmedel  5,5 [deg C]  Temperaturens medelvärde i grader Celsius 

Tamp  10 [deg C]  Temperaturens amplitud i grader Celsius 

SdPE  50 [m]  Sd‐värdet för PE‐folien 

SdÖKO  6,45 [m]  Sd‐värdet för ÖKO‐Natur 

SdBison  5 [m]  Sd‐värdet för Bison 

SdIsolina  0,64 [m]  Sd‐värdet för Isolina 
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6 Resultat 

6.1 PE-folie – Standardvärden 

6.1.1 Ventilerad luftspalt 

Konstruktionen med ventilerad luftspalt och PE-folie visar ett hösta RH-värde på ca. 
86 procent för ytterskiktet under vinterperioden. Insidan och utsidan av ångspärren 
visar däremot lägre värden på ca. 20 respektive 73 procent. Utsidan av spärren visar 
något högre RH under de varmare perioderna och insidan av spärren ligger något 
högre under de kallare perioderna. Se figur 6. 

 

Figur 6. RH-värden för ventilerad luftspalt med PE-folie. 

 
Tabell 3. RH-värden för PE-folien i en konstruktion med ventilerad luftspalt. 
Skikt Högsta RH [%] Lägsta RH [%] 

Yttre 74,4 65,3 

Utsida av spärr 75,0 53,6 

Insida av spärr 75,0 26,1 

 

6.1.2 Oventilerad 

För konstruktionen med oventilerad fasad och PE-folie är risken för fuktskador i det 
yttre skiktet relativt hög under hela året. Det finns dock ingen större risk för fukt-
problem på utsida och insida av ångspärren. Se figur 7. 
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Figur 7. RH-värden för oventilerad fasad med PE-folie. 

 

Tabell 4. RH-värden för PE-folien i en konstruktion med oventilerad luftspalt. 
Skikt Högsta RH [%] Lägsta RH [%] 

Yttre 81,7 59,1 

Utsida av spärr 75,3 53,9 

Insida av spärr 75,0 25,7 

 

 

6.2 ÖKO-Natur Ångbroms – Isocell 

6.2.1 Ventilerad luftspalt 

Konstruktionen med ventilerad luftspalt och ÖKO-Natur ångbroms visar ett högsta 
RH-värde på ca. 86 procent för ytterskiktet under vinterperioden, liknande PE-
folien. Insidan och utsidan av ångbromsen visar acceptabla värden och medför ingen 
större risk för fuktproblem. Se figur 8. 
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Figur 8. RH-värden för ventilerad luftspalt med ÖKO-Natur ångbroms. 

 

Tabell 5. RH-värden för ÖKO-Natur i en konstruktion med ventilerad luftspalt. 
Skikt Högsta RH [%] Lägsta RH [%] 

Yttre 74,5 65,5 

Utsida av spärr 75,0 53,6 

Insida av spärr 75,0 27,9 

 

6.2.2 Oventilerad 

För konstruktionen med oventilerad fasad och ÖKO-Natur ser risken för fuktskador 
i det yttre skiktet relativt hög under hela året, liknande PE-folien. Det finns ingen 
större risk för fuktproblem på utsida och insida av bromsen. Se figur 9. 
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Figur 9. RH-värden för oventilerad fasad med ÖKO-Natur ångbroms. 

 

Tabell 6. RH-värden för ÖKO-Natur i en konstruktion med oventilerad luftspalt. 
Skikt Högsta RH [%] Lägsta RH [%] 

Yttre 81,7 59,1 

Utsida av spärr 75,0 54,0 

Insida av spärr 75,0 28,2 

 
 

6.3 Ångbroms Eko – Bison 

6.3.1 Ventilerad luftspalt 

Konstruktionen med ventilerad luftspalt och Bison ångbroms visar ett hösta RH-
värde på ca. 86 procent för ytterskiktet under vinterperioden, liknande PE-folien. 
Insidan och utsidan av ångbromsen visar acceptabla värden och medför ingen större 
risk för fuktproblem. Se figur 10. 
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Figur 10. RH-värden för ventilerad luftspalt med Bison ångspärr. 

 

Tabell 7. RH-värden för Bison i en konstruktion med ventilerad luftspalt. 
Skikt Högsta RH [%] Lägsta RH [%] 

Yttre 74,6 65,5 

Utsida av spärr 75,0 53,7 

Insida av spärr 75,0 28,4 

 

 

 

6.3.2 Oventilerad 

För konstruktionen med oventilerad fasad och Bison ångbroms ser risken för fukt-
skador i det yttre skiktet relativt hög under hela året, liknande PE-folien. Det finns 
dock ingen större risk för fuktproblem på utsida och insida av ångbromsen. Se figur 
11. 
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Figur 11. RH-värden för oventilerad fasad med Bison ångbroms. 

 

Tabell 8. RH-värden för Bison i en konstruktion med oventilerad luftspalt. 
Skikt Högsta RH [%] Lägsta RH [%] 

Yttre 82,2 59,1 

Utsida av spärr 75,0 54,1 

Insida av spärr 75,0 29,0 

 

 

6.4 Luftspärrspapper – Isolina 

6.4.1 Ventilerad luftspalt 

Konstruktionen med ventilerad luftspalt och Isolina ångbroms visar ett hösta RH-
värde på ca. 86 procent för ytterskiktet under vinterperioden, liknande PE-folien, 
men med något högre RH även under de varmare perioderna. Insidan och utsidan av 
ångbromsen visar däremot acceptabla värden och ingen större risk för fuktproblem 
under. Se figur 12. 
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Figur 12. RH-värden för ventilerad luftspalt med Isolina ångbroms. 

 

Tabell 9. RH-värden för Isolina i en konstruktion med ventilerad luftspalt. 
Skikt Högsta RH [%] Lägsta RH [%] 

Yttre 76,2 66,1 

Utsida av spärr 75,0 54,1 

Insida av spärr 75,0 38,8 

 

6.4.2 Oventilerad 

För konstruktionen med oventilerad fasad och Bison ångbroms ser risken för fukt-
skador i det yttre skiktet relativt hög under hela året, liknande PE-folien, dock med 
ännu högre RH värden. Under de varmare perioderna stiger den relativa ånghalten 
upp till 90%. Det finns dock ingen större risk för fuktproblem på utsida och insida 
av ångbromsen. Se figur 13. 
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Figur 13. RH-värden för oventilerad fasad med Isolina ångbroms. 

 

Tabell 10. RH-värden för Isolina i en konstruktion med oventilerad luftspalt. 
Skikt Högsta RH [%] Lägsta RH [%] 

Yttre 91,1 59,1 

Utsida av spärr 75,0 55,0 

Insida av spärr 75,0 39,4 

 

6.5 Yttre skikt 

6.5.1 Ventilerad luftspalt 

Det yttre skiktets relativa ånghalt har högre värden under vinterhalvåret. Dessa vär-
den ligger på 86,487 % för PE-folien, 86,401% för ÖKO-Natur, 86,375% för Bison 
och 85,861 för Isolina. Värdena ligger på en väldigt lika nivå men med en liten lägre 
relativ ånghalt för Isolina som har det lägsta Sd-värdet. Alla materialen har dock en 
stor risk för att få fukt i konstruktionens yttre skikt. 
Under de varmare årstiderna sjunker den relativa ånghalten när lufttemperaturen 
stiger, och där ligger PE-folien på ett lite lägre RH än de andra materialen, däremot 
finns ingen risk för fuktskador för något av materialen vid en högre lufttemperatur. 
Se figur 14. 
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Figur 14. RH-värden för ventilerad luftspalt i yttre skiktet. 
 

6.5.2 Oventilerad 

För en oventilerad konstruktions yttre skikt visar resultatet på en mycket högre rela-
tiv ånghalt för Isolina, ca. 90% under den varmare perioden av året och dryg 80% 
under vintern. PE-folien ligger lägst under den varmare perioden, drygt 70%, och 
under vintern följer den ungefär samma värden som ÖKO-Natur och Bison. Vär-
dena visar på att det finns en ganska stor risk för mögel- och rötangrepp, och även 
kondensutfällning, under de varmare perioderna när ångbromsen Isolina används. 
Det finns dock även en risk för fuktskador och kondensutfällning för PE-folie, 
ÖKO-Natur och Bison. Se figur 15. 

 

 
Figur 15. RH-värden för oventilerad fasad i yttre skiktet. 
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6.6 Utsida av ångspärr 

6.6.1 Ventilerad luftspalt 

På utsidan av ångspärren eller ångbromsarna ligger den relativa ånghalten på en bra 
nivå under vinterhalvåret, då alla materialen ligger på ett värde under 60%. Den re-
lativa ånghalten stiger dock under de varmare årstiderna och både PE-folien, ÖKO-
Natur och Bison hamnar över 70% där det kan finnas en liten risk för fuktskador i 
konstruktionen. Ångbromsen Isolina har däremot ett högsta RH på 56,5% vilket gör 
att ingen risk för fuktskador i konstruktionen förekommer. Se figur 16. 
 

 
Figur 16. RH-värden för ventilerad luftspalt för utsidan av spärr. 
 

6.6.2 Oventilerad 

Utsidan av ångspärren har liknande värden för båda konstruktionerna. Den relativa 
ånghalten ökar något under de varmare perioderna för den oventilerade konstrukt-
ionen. Ångbromsen Isolina får också ett något lägre RH under vinterperioden men i 
allmänhet är det väldigt lika värden. En lite ökad risk för fuktskador under sommar-
perioden. Se figur 17. 
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Figur 17. RH-värden för oventilerad fasad för utsidan av spärr. 

6.7 Insida av ångspärr 

6.7.1 Ventilerad luftspalt 

Insidan av ångspärren eller ångbromsarna visar på en större differens under olika års-
tider. Vinterhalvåret visar på att det finns risk för fukt i konstruktionen för PE-
folien, ÖKO-Natur och Bison då alla dessa har ett högsta RH över 70%. Isolina 
hamnar strax under 70% och visar därför ingen risk för fukt i konstruktionen under 
vinterhalvåret. Isolina ligger dock lite över de andra materialen under de varmare 
årstiderna, men det är så pass låga värden för alla materialen att risken för fuktska-
dor inte finns. Se figur 18. 

 

 
Figur 18. RH-värden för ventilerad luftspalt för insidan av spärr. 
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6.7.2 Oventilerad 

För insidan av ångspärren, i konstruktionen med oventilerad fasad, visar simule-
ringen ett något lägre RH än för den ventilerade fasaden under vinterperioden, vil-
ket gäller alla produkter. Under de varmare perioderna är RH något högre än för 
den ventilerade fasaden. Däremot visas ingen tendens till fuktproblem, varken ska-
dor eller kondens, under någon del av året. Se figur 19. 

 
Figur 19. RH-värden för oventilerad fasad för insidan av spärr. 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 100 200 300 400

PE‐folie ‐ Insida av spärr

ÖKO Natur ‐ Insida av spärr

Bison ‐ Insida av spärr

Isolina ‐ Insida av spärr



 

25 

7 Diskussion 

Längs arbetets gång uppstod en hel del problem, speciellt relaterat till programvaran 
COMSOL multiphysics. Det största problemet var att programmet till en början an-
vände sig av grader Kelvin istället för Celsius, även fast rätt enhet använts. Detta 
gjorde att programmet räknade med 5 [K] som motsvarar ca -268 [C˚] vilket resul-
terade i att COMSOL inte kunde slutföra beräkningen. I och med att kalla tempera-
turer endast kan innehålla en liten mängd fukt gav det kondens direkt. COMSOL 
kan inte genomföra en beräkning om kondens uppstått. Resultatet av problemen 
med COMSOL har blivit att mycket tid fokuserats på fel saker och mycket tid har 
gått åt till att felsöka. Däremot har COMSOL varit till stor hjälp när allting har fun-
gerat.  
 
I och med att denna modul av COMSOL är helt nytt verkar inte programmet fun-
gera helt som det ska. Vi litar därmed inte helt på de givna resultaten och detta får 
också tas hänsyn till. Om resultaten är felaktiga är det högst troligt programmets fel. 
Trots detta fick vi fortsätta för att kunna slutföra examensarbetet. Om tid hade fun-
nits bör enklare handberäkningar gjorts för att se om resultaten stämmer överens.  
 
Vid simuleringen i COMSOL har konstanta temperaturer och RH-värden antagits i 
simuleringens första tidssteg. Detta gör att det tar några dagar för att tillstånden ska 
hamna rätt dvs. till det som är beroende av dynamiska randvillkoren. Därför ser 
kurvorna i förgående figurer något oregelbundna ut. De första beräkningarna som 
gjordes var även utan fasförskjutning vilket har ändrats till de senaste beräkningarna. 
Detta har påverkat resultatet ytterst lite och det visar endast någon procents skill-
nad, vilket troligtvis beror på att det blir en mindre ändring i beräkningarna i 
COMSOL när fasförskjutningen blivit tillagd. 
 
Lågenergihus är inte ett krav för att den här studien ska fungera men valdes för att 
det har blivit en väldigt vanlig konstruktion att bygga med och vi ville vända oss spe-
cifikt till småhusbyggare där denna studie kan vara användbar. Jämfört med passiv-
hus tar inte lågenergihus upp lika mycket av boarean, vilket vi tror är något man tän-
ker på vid nybygge av småhus. Det hade även blivit mer omfattande och tidskrä-
vande arbete att testa alla konstruktionstyper och vi valde därför en av de vanligaste 
men ändå något som är bättre ur miljösynpunkt.  
 
Resultatet visar att rent fuktmässigt är de tre ångbromsarna väldigt snarlika i de 
givna värdena som PE-folien har, vilket förvånar oss i och med att plastfolien är 
överdimensionerad och bör ge ett lägre RH. Vår teori var att i och med att en ång-
broms är diffusionsöppen kan även fukten lättare torka ut och diffundera vidare ge-
nom väggen, jämfört med ångspärren som håller fukten kvar i konstruktionen då det 
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är ett tätskikt. När en PE-folie sätts in i en konstruktion blir fukten stillastående vid 
denna punkt och kan inte ta sig igenom. 
 
Vid en jämförelse av varje produkt är det svårt att se några större skillnader. Mellan 
PE-folien, ÖKO-Natur och Bison är skillnaderna små och det borde inte ha någon 
större inverkan på konstruktionen oavsett vilken används. Kurvorna för dessa tre 
produkter följs nästan helt åt, både i den ventilerade och oventilerade konstrukt-
ionen, i det yttre skiktet, på utsida och på insida av spärr. Det visar på att PE-folien 
förmodligen är väldigt överdimensionerad och det behöver inte finnas en spärr utan 
det räcker gott och väl med en broms. En ångbroms kan även anses vara ett ännu 
bättre alternativ då konstruktionen även har möjligheten att torka ut om eventuell 
fukt kommer in. Större skillnader kan vi däremot se mellan PE-folien och Isolina 
ångbroms. För det mest visar Isolina på lägre RH-värden än PE-folien. Troligtvis 
sker det för att Isolina är diffusionsöppen och torkar ut väldigt fort jämfört med både 
PE-folien, ÖKO-Natur och Bison. Däremot när det kommer till konstruktionen 
med en oventilerad fasad får vi en relativt stor skillnad på RH-värdet. Vid denna 
punkt ligger Isolina på nästan 5% högre RH än PE-folien. Detta sker för att kon-
struktionen blir tätare än när fasaden är ventilerad. Det gör att fukten inte kan dif-
fundera in och ut på samma sätt och fukten blir kvar i luften vid det yttre skiktet. I 
och med att Isolina är så pass diffusionsöppen innehåller luften som diffunderar 
mycket mer fukt som då även blir kvar i konstruktionen. Däremot skulle fukten 
kunna diffundera inåt, då krävs det dock att inomhusluftens RH ligger lägre än i väg-
gen. 
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8 Slutsats 

Studien har visat på att täta skikt i träregelkonstruktioner med mineralull och ge-
nomsläppliga fasadskikt (med ventilerad luftspalt) inte är ett krav utan kan snarare 
vara ett sämre alternativ då diffusionsöppna konstruktioner är en fördel då fukten 
kan diffundera in och ut. Detta innebär att vi inte behöver använda fossil plast i våra 
byggnader utan kan använda oss av biologiska material istället. Vi måste däremot ta 
hänsyn till vilken sorts konstruktion byggnaden har och inte använda oss av en ång-
broms med väldigt lågt värde (<1) i en konstruktion med ett tätare ytskikt. 
 
De produkter som vi tycker håller tillräcklig standard i medelsvenska förhållanden 
(Gävle) är ÖKO-Natur och Bison. Dessa uppvisar så gott som samma prestanda utan 
att ha samma täthet som PE-folien och att de framförallt är fossilfria. Förhoppningen 
är att fler ska välja dessa ångbromsar som alternativ till PE-folien och att plastmateri-
alen i byggnader ska minska. 
Det negativa med dessa två ångbromsar är priset jämför det PE-folien. Det skiljer 
mellan ca. 12-15 kr/m2 vilket blir en ganska stor kostnadsskillnad. Det är ett ganska 
stor problem då vi tyvärr oftast går för det billigare alternativet, speciellt när funkt-
ionen inte skiljer sig nämnvärt, men om marknaden kan omsätta större volymer 
med ångbromsar så borde priserna sjunka på sikt. 

Förhoppningsvis kommer kostnaden att sjunka om fler börjar använda dessa produk-
ter i byggnader. Nuförtiden finns en ökad medvetenhet om miljöproblemen i sam-
hället vilket kan göra att produkterna blir populära trots ett högre pris. 
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