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Abstract 

This report describes the building of a model that was created in a computer program called 

MATLAB, which has made possible to make dynamic calculations of the moisture and heat have 

walked in the design. Difficulties in making dynamic calculation is the initial value to be used and not 

being able to calculate the values to oscillate. 

 

The model is based on a calculation method called finite differential method, where each material is 

divided into one or more layers to get a higher computation rate of the calculation and give a smaller 

margin of error. 

 

The period covered by this study is based on the October to April, which then assumed that the 

summer house is not in use. However, it has a parameter entered into the calculations to simulate 

someone using the building for a long time and heats it to 20 ° C for about a month to see how this 

affects the heat and humidity in the building's design elements. 

 

The results of this model is that no moisture barrier should be positioned in the construct. If a moisture 

barrier in building construction, when not used, this leads to an increased risk of moisture, then it gives 

a higher moisture contents further into the structure other than a lock is acquired. This allows the 

moisture to fall into such layers of material that are difficult to dry out. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om frågan hur fritidshus påverkas fukttekniskt av att det finns en 

ångspärr i konstruktionen, under den tiden då byggnaden inte används. Vilka temperaturer och 

luftfuktighet som blir inuti byggnaden och dess konstruktion styrs av den rådande temperaturen och 

luftfuktigheten utifrån. För att få en uppfattning av fritidhusets och dess konstruktions fuktförhållande, 

har en datormodell skapats.  

 

För att få verkliga mätvärden till modellen, har data hämtas in ifrån SMHI klimatstation i Gävle under 

oktober till april 2011, data som har inhämtas har varit på timbasis men sedan gjorts om till varannan 

minutbasis för att bättre passa beräkningarna ihop med den datormodellen . 

 

Datormodellen har skapats i ett beräkningsprogram som heter MATLAB, vilket har möjliggjort att 

göra dynamiska beräkningar av hur fukt och värm har ”vandrat” i konstruktionen. Svårigheten med att 

göra dynamiska beräkningar är vilka initial värden som ska användas samt att inte få 

beräkningsvärdena att oscillera(instabilitet). 

 

Modellen bygger på en beräkningsmetod som heter finitadifferensmetoden, där varje material delas in 

i ett eller flera skikt för att få en högre beräkningsgrad på beräkningen samt ge en mindre felmarginal. 

 

Perioden som denna undersökning bygger på är oktober till april, vilket är den period då fritidshus ofta 

inte används. Dock så har en parameter lagts in i beräkningarna för att simulera att någon använder 

byggnaden under en längre tid och värmer upp den till 21°C under ca en månad för att se hur detta 

påverkar värme och luftfuktighet i byggnadens konstruktionsdelar. 

 

Resultatet i denna modell visar på att ingen ångspärr bör placeras i konstruktionen. Om en ångspärr 

finns i konstruktionen när byggnaden inte använts så leder detta till högre fuktnivåer längre in i 

konstruktionen än om en spärr inte skulle finnas. Det gör att fukten hamnar i sådana material skikt som 

är svåra att torka ut. 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts för att undersöka hur stor betydelse diffusionsskiktet har hos de 

svenska fritidshusen som inte är permanent boenden. Examensarbetet ska förhoppningsvis bidrat till 

en bättre förståelse för byggnadsteknik och fysik hos byggnader och även fördelen med 

datasimuleringar av byggnader. 

 

Jag vill ge ett särskilt stort tack till min handledare Jan Akander som har bidragit med sina kunskaper 

om datasimulering, byggnadsteknik och byggnadsfysik som har gjort det möjligt för mig att 

genomföra detta examensarbete. 

 

Gävle Maj 2012 

Benjamin Bergkvist 
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Beteckningar 

A = area (m) 

V = volym (m) 

𝜌 = densitet (kg/m) 

λ = värmekonduktivitet (W/m·K)  

C = Värmekapacitet (J/K) 

 c = Specifik värmekapacitet (J/kg·K) 

e = emittans (-)  

t = transmittans (-)  

a = absorptans (-)  

ρ = reflektionsfaktor (-)  

tstab  = stabilitets tidsteg (h)  

n = luftomsättningar i ett rum (oms/h) 

ф = energiflöde eller värmeflöde (W) 

δ = ånggenom släpplighet *(10^-
6
) (m

2
/s) 

Z = ångmotstånd (s/m) 

𝜎 = Boltzmann´s konstant (5,67·10
-8 

W/m
2
·K

4
) 

RÅ = Relativ Ånghalt,= relativ luftfuktighet (%) 
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Ordlista 

Datormodell    I denna rapport så syftar den till den    

     datormodell som har använts för att köra   

     numeriska beräkningar 

 

Utomhustemperatur   Syftar på den utomhustemperatur som är   

     hämtad ifrån SMHI klimatstationer 

 

Inomhustemperatur   Syftar på inomhustemperaturen i byggnaden   

     som har beräknads fram av datormodellen 

 

Klimatdata     Syftar på den utomhustemperatur och    

     luftfuktighet som har hämtas ifrån SMHI klimatstationer 

 

Ångspärr,diffussionspärr,fuktspärr  Syftar på den plastfilm ( PE folie 0,2mm) 

     som används i väggkonstruktionen 
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1 Inledning 

Idag finns det en stor andel fritidshus som både används som permanentboende och deltidsboende. År 

2007 så gjorde SCB en undersökning som visade att det fanns ca 680 000 fritidshus i Sverige. År 2002 

uppgav ca 55 % av befolkning att de någon gång under sin livstid ha haft tillgång till ett fritidshus.
1
  

Mellan åren 1991-2004 så permanentbosattes ca 69570
2
 av fritidshusen utifrån detta kan slutsatsen 

dras att det finns en stor del av dessa byggnader som fortfarande enbart används under 

vår/sommar/höst. Hur påverkas dessa byggnader på sena hösten, vintern eller tidig vår av den fukt som 

samlats i byggnaderna och den fukt som finns utomhus?  

1.1 Bakgrund 

Med dagens energisparkrav bör byggnader lufttätatas r för att  hindra värme i form av varm inneluft att 

konvektivt läcker ut ur klimatskalet. Detta görs vanligtvis med en ång-/diffusionsspärr i form av en 

plastfolie som gör att värmen inomhus stannar kvar och fukten utifrån i form av vatten eller gas inte 

kommer passera skiktet. I vanliga villor och bostäder använder man nästan i alla fall en ång-

/diffusionsspärr Dock så har man en uppvärmd inomhus temperatur på 18-22°C då och då är det i 

regel att inomhus luften är varme än utomhus luften och varma luft kan innehålla mer fukt än den 

kallare luften som då finns utomhus. Då hjälper diffusionsspärren till att förhindra att fukt kryper in i 

konstruktionen. Ett fritidshus är tidvis uppvärmt under användnings säsongen och på vinter avsaknads 

ofta värme helt.  

 

Med detta examensarbete så undersöks det hur fritidshus som har en plastfolie som ångspärr/ 

diffusionsspärr påverkas ur fuktsynpunkt av att det under vissa perioder per år blir lika kallt eller 

kallare inomhus än vad det är utomhus. Hur kommer fukten öka inomhus samt i konstruktionsdelarna 

om någon kommer och använder bostaden i en månad under perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Syfte och Problemställning 

Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka fukthalter som kan förväntas i en konstruktion, i det 

här fallet en yttervägg, i ett hus som endast periodvist är uppvärmd under eldningssäsongen. Speciell 

fokus kommer att ligga om huruvida eller inte fuktspärren minskar risken för fuktproblem.  

                                                      
1
 http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/1976I02/LE0101_1976I02_BR_12_LE103SA0401.pdf 2012-05-29 

2
 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=bergman&xu=scb&huvudtabell=PermboFrhus9104&
deltabell=R1&deltabellnamn=Inflyttning+f%F6r+permanent+boende+i+fritidshus+1991%2D2004%2E+Antal+pe
rmanent+bosatta+fritidshus+och+antal+personer%2E+%C5r&omradekod=MI&omradetext=Milj%F6&preskat=
O&innehall=FritidshusPermbo&starttid=2005&stopptid=2005&Prodid=MI0817&fromSok=&Fromwhere=S&lan
g=1&langdb=1 2012-05-29 
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Problemet adresseras till hus som ej är permanentboenden – hur berörs dessa av att den fukt som 

kommer in i byggnad då den inte är uppvärmd, stannar den kvar invändigt och skapar fukt problem när 

det blir varmt utomhus? Hur påverkas konstruktion och blir det kvar fukt när det senare blir varmare 

ute på tillexempel våren efter en vinter? 

 

1.3Mål 

Målet med detta examensarbete är att med hjälp av datorsimulering ta reda på plastfoliens funktion om 

det i ett hus stundom blir kallare inomhus är vad det är utomhus; behövs fuktspärren i byggnaden?   

1.4 Avgränsning 

Då detta examensarbete enbart berör väggen så har fönster/dörrar, tak och bjälklag antingen 

försummats eller modellerats så att dessa har samma termiska prestanda som ytterväggen, dvs har 

samma konstruktion runt om hela byggnaden Även så är det enbart fukten i luften som har varit en 

parameter , eventuellt regn och markfukt har inte ingått då det även indirekt påverkar fuktigheten i 

luften som finns i de uppmätta värden. 

 

Inverkan av eventuell fuktlagring och värmelagring i byggnads inneväggar, möbler etc. har bortsetts 

från i modellen. En svårighet i modelleringen är att sådant kan skapa en stor osäker då dessa bygger på 

antaganden som är unika från fall till fall. 

 

1.5 Målgrupp 

Denna undersökning riktar sig mot dem som har ett befintligt fritidshus som har planera på att energi 

effektivisera den befintliga byggnaden eller dem som ska bygga ett nytt fritidshus. Både 

privatpersoner och människor inom byggnadsbranschen som håller på med relevanta byggnader kan 

finna denna undersökning intressant. 

 

2 Metod 

2.1 Litteraturstudie 

Relevant litteratur har sökts igenom för att kunna genomföra denna undersökning. Den litteratur som 

har använts har berört områdena byggnadsfysik, fukt, fysik, numeriska beräkningar av temperaturer 

och värme. Samtidigt så har flera artiklar som berör dessa ämnen även studerats, dessa kommer ifrån 

granskade artiklar som finns att tillgå i vetenskapliga databaser. Studentlitteratur och internet har 

använts för att inhämta information rörande statistik, modellering och fritidshusets utformning. 
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2.2 Datamodellering 

Programmeringsmiljön som har varit till grund för att genomföra denna undersökning heter 

MATLAB
3
. Det är ett verktyg för att exekvera algoritmer och numeriska beräkningar. För att kunna 

genomföra denna undersökning så har detta varit nödvändigt då programmet snabbt kan räkna igenom 

de byggtekniska egenskaper, numeriska beräkningar, temperatur, - och luftfuktighetsdata, inte minst 

utifrån datamängderna som behöver hanteras. 

 

Detta skulle kunna ha gjorts för hand men det skulle ha varit betydligt mycket mer tidskrävande då 

beräkningarna är dynamiska och därmed tidsberoende vilket innebär att förhållanden/tillstånd för data 

variera med tiden.
4
  

 

För att få fram ett slutresultat så är modellen uppbyggt så att den räknar fram flera delberäkningar i 

turordning som behövs för att komma vidare med modelleringen. Efter att alla delberäkningar har 

gjort så kommer det slutgiltiga resultaten ligga till grund för den diskussion och slutsats som följer 

längre ner i detta arbete. 

3 Genomförande 

3.1 Väggen 

Med datormodellen som hjälp kan det ge en bild av hur fukten och värme i väggarna transporteras och 

lagras då byggnaden inte är uppvärmd. Modellen bygger på hur byggnadens ytterväggar är uppbyggd 

och vilka materialens egenskaper är i form av tjocklek, densitet, lambda värde, specifik 

värmekapacitet och ånggenomsläpplighet samt parametrar gällande luftfuktighet och temperatur 

 

Undersökningen har också tagit hänsyn till utetemperaturer och luftfuktighet som har uppmätts av 

SMHI under perioden oktober-april 2011i Gävle, där värdena har uppmätts med 1 timmes intervall. 

Valet av denna period bygger på är att det då troligtvis är den tid då  fritidshuset normalt inte används.  

3.1.1 Uppbyggnad 

Den vägg som är grunden för detta examensarbete är hämtat ifrån småhustillverkaren Hudik hus
5
 och ä 

deras standardutförande när det gäller nybyggda fritidshus. Valet av denna vägg bygger på att den kan 

representera både nybyggda fritidshus och befintliga fritidshus som har tilläggsisolerats inåt. 

                                                      
3
 http://www.mathworks.se/products/matlab/ 2012-05-29 

4
 Nilsson, Örjan & Österlund, Michael, Dynamisk simulering i fysik och teknik, Studentlitteratur, Lund, 2003 s. 15-16 

5
 http://www.hudikhus.se/uploads/pdf/leveransdeklaration/LevDeklaration_Fritidshus.pdf 2012-05-29 
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Figur 1 Cad ritning av sektion på väggen 

I ytterväggen i fritidshus från Hudik hus är plastfolien placerad  innanför gipsskivan tryckt emot 

gipsen baksida mellan reglarna ifrån det innersta material skiktet.(se fig 1)  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Väggens material egenskaper  

För att kunna genomföra modellen av väggen så har visst materialdata behövs samlats in och 

sammanställs där som följer i tabellen nedanför.
67

 

Material 

Tjocklek 

(m) 

Lambda λ 

(W/mK) 

Specifik 

värmekapacitet 

cp (J/(kgK) 

Densitet  

ρ (kg/m
3
) 

Ånggenom 

släpplighet *(10^-
6
) 

δ (m
2
/s) 

Ytterpanel + 

luftspalt 0.044 0.2 1500 500 0 

Isolering 0.045 0.036 800 15 15 

Isolering 0.09 0.044 800 15 15 

Plastfolie 0.0002 * * * * 

Gips 0.013 1.7 800 2500 0.43 

Tabell.1 

Plastfolien försummas helt i värmeberäkningarna då den inte kan anses  inverkan på värmemotstånd 

eller värmelagring. Plastfolien är ångtätt  med ett ångmotstånd på 2000*10
3
 (s/m) 

 

                                                      
6
 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

s. 97 
7
 Davies, Morris Grenfell., Building heat transfer, J. Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2004 s.28-29 
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3.1.3 Hela huset 

Huset har måtten 10x6m vilket ger ca 60m
2
 boyta, och har rumshöjden 2.4m vilket ger en inomhus 

volym på ca 144m
3
. I figur 2 så framgår det vilka mått byggnaden har samt hur den har modellerats. 

 

Figur 2 3D modell över byggnaden 

 

 

 

3.2 Modellering 

3.2.1 Värme  

Det finns tre sätt värme kan transporteras/överföras dessa är: via ledning, strålning och konvektion. De 

kan verka var för sig eller verka tillsammans.. Värme i ett material är energi som befinner sig i 

oordning i form av molekyler och atomer som rörs sig i materialet, där högre temperatur betyder på en 

kraftigare rörelse eller svängningar inuti materialet.
8
 

 

Konvektion i en byggnad uppkommer i två former. påtvingade eller naturliga. Påtvingad konvektion 

inomhus kan bero på ventilation eller otätheter medans utomhus är det vinden som driver på. Den 

naturliga uppstår när luften inomhus värms upp och då stiger på grund av att varmare luft är lättare än 

kall luft. När luften stiger och sätts i rörelse kommer den i kontakt med ytterväggen som ofta är kallare 

och då värms ytterväggen upp av den varmare luften som i sin tur kyls ned . Ett värmeutbyte har då 

skett. När den varma luften har kylts ner av väggen så faller den nedåt igen mot golvet och skapar ett 

kallras som kan jämföras med när varmare luft kommer i kontakt med ett kallt fönster.
9
 

 

                                                      
8
  Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

s. 38 
9
 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

s. 35 
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För att minska konvektion i en byggnad, tätas otätheter vid vindsbjälklaget vilket då skapar en 

tryckskillnad över vindsbjälklaget. Detta  är något som ofta tillämpas i byggnader för permanent 

boende , dock så har det  även använts vid fritidshus som då inte har varit permanent boenden vilket 

har i vissa fall skapat fuktproblem.
10

 

 

Värmeflödet genom ett poröstmaterial( vilket de flesta byggnadsmaterial är) eller flera  består av en 

kombination av strålning,ledning och konvektion, Det ger den totala värmetransporten genom 

material, detta går att beräkna med följande formel. 

Ekv.1 q = −λ
dθ

dx
 

Där q är värmeflödestäthet koefficient (W/m
2
), λ är värmekonduktiviteten (W/mK), dθ är temperatur 

skillnaden(°C) mellan materialets utsida och insida och dx är tjockleken (m) på materialet. 

 

Anledningen till den negativa värmekonduktiviteten är att påvisa att värmeflödet går ifrån en högre 

temperatur till en lägre. Då alla material har ett unikt värmekonduktivitets värde så kan man jämföra 

vilka material som passar till att tillexempel att isolera byggnader med. T.ex. så har 5cm mineralull 

lika stor värmeisoleringsförmåga som 170cm betong.
11

 

3.2.2 Värmelagring 

Värmekapaciteten hos ett material är den värmemängd som behövs för att höja en kropps temperatur 

med en grad. Enheten för detta är J/k eller Ws/k har beteckningen C. Alla material har en egen specifik 

värmekapacitet och enheten för detta är per kg. Den specifika värmekapaciteten betecknas med c och 

har enheterna J/(kgK) eller Ws/(kgK)
12

 

 

Den specifika värmekapaciteten hos ett material kan variera mycket, detta beror på bland annat hur 

mycket vatten som ett material innehåller. Trä som innehåller 10 % vatten har kan ha en 

värmekapacitet som ligger 15 % över gentemot samma trä när det är helt torrt. 

Ju större värmekapacitet ett material har desto mer värme kan den lagra Värmen som lagras i 

klimatskalet hjälper till att utjämna temperaturen inomhus.
13

 Det är detta som  är en byggnads 

tröghet. När en byggnads har en låg värmekapacitet kommer temperaturen stiga kraftigt i väggen då 

den inte kan lagra den extra energi medans en byggnad med hög värmekapacitet kommer kunna lagra 

mycket mer värme utan att temperaturen stiger avsevärt. 
14

 

                                                      
10

 Gullfiber AB, Fuktboken,3. uppl., Tillverkare material1991 s.71 
11

 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

s. 38-39 
12

Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

s. 49 
13

 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

s. 49 
14

  Akander, Jan, Värmetröghetens inverkan på energibehovet: Studier på ett småhus, Kungliga Tekniska högskolan, 

Stockholm, 1999 
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Det är inte enbart den specifika värmekapacitet som är av betydande för hur mycket värme en 

byggnads klimatskal kan lagra, det är även vilken densitet och värmekonduktivitet som material har. 

Denna konstruktion består av tills stor del av mineralull som har en specifik värmekapacitet på 1030 

J/(kgK) och trä som har en specifik värmekapacitet 1600 J/(kgK). Detta kan jämföras med betong som 

har en specifik värmekapacitet 1000 J/(kgK). Där har både mineralull och trä en högre specifikt 

värmekapacitet värde än betong som dock har densiteten 2300(kg/m
3
) medans mineralull respektive 

trä har densitet på 15-200 (kg/m
3
) och 500 (kg/m

3
). Värmekapaciteten, dvs. materialets förmåga att 

lagar värme fås när specifika värmekapaciteten multipliceras med materialets densitet samt volym, se 

ekvation 2, vilket gör att betong kan lagra mer värme på samma volym på grund av att materialet är 

tyngre. Här kan man se en tydlig skillnad på en tung byggnad och en lätt byggnad
15

 

 

 

 

Detta kan beskrivas med formeln: 

Ekv.2 τ =
C

H
 

 

För att genomföra modellering så behövs värmekapaciteten och värmemotstånden som betecknas med 

C respektive R dessa räknas se ekvation 2 respektive ekvation 3: 

 

Ekv.3  C=V ∙ ρ ∙ c  

 

Där C är värmekapacitet (J/K), V är volym (m
3
) , ρ är densiteten (kg/m3) och c är den specifika 

värmekapacitet (J/(kgK)). 

  

Ekv.4  R=
dx

λ
 

Där R är värmemotstånd (W/m
2*

K), dx är tjockleken på materialet (m) och λ är värmekonduktiviteten 

(W/mK) 

3.2.3 Lång- och kortvågig strålnings 

Alla material tar emot och avger strålning, utomhus sker strålningsutbytet  ifrån solen, andra 

byggnader och marken m.m. Inomhus så sker det mellan strålnings  mellan ytor som väggar, tak, golv 

och inredning m.m. 

 

                                                      
15

 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

s. 50 
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Strålningen beräknas med följande formel för att få fram en värmeflödestäthet:
16

 

 

Ekv.5  q = γ ∗ T4 

Där T är intensiteten i grader (K) och γ är en konstant som är beroende av den ytan som den är i 

kontakt med vilken struktur och färg. Den ytan som strålningen kommer i kontakt med kan inte 

absorbera (α) all stålning så transmitteras (τ) en del bort i form av reflektion(ρ). Strålningen överför 

värme mellan de ytor som är riktade mot varandra. Hur mycket som kommer transmitteras går att 

beräkna med följande beräkning.
17

 

Ekv.6 τ =  1 − α − ρ  

 

Värmeöverföringskoefficienten för långvågigstrålning (αλ) som bygger på strålningsutbytet beror på 

vilken emittans (ε), synvinkel (F), Stefan Boltzmans konstant (σ = 5,67·10-8) och temperatur 

skillnaden mellan de ytor som utbyter långvågigvärmestrålning med varandra. Det är kombinationen 

av konvektion och långvågig värmestrålning som ger värmemotståndet Rsi på insidan resp. Rse på 

utsidan. Där emittans (ε) räknas ut på följande sätt
18 

 

Ekv.7  ε =
str ålning  utifr ån en  yta

str ålning  utifr ån en  svart  kropp  som  har  samma  temperatur  som  ytan
 

För att räkna fram Värmeöverföringskoefficienten för långvågigstrålning (αλ) så används följande 

ekvation.
19

 

 

Ekv. 8  αλ =  ε ∗ σ ∗ T4  

 

 

För att inte göra modellen för komplex kommer den kortvågiga solinstrålningen inte att användas  i 

denna modell  

3.2.3 Finita differansmetoden 

När dynamiska temperaturförlopp ska simuleras, så blir det ofta  för komplext för att handberäkningar. 

Ska även fukttransporter i konstruktioner modelleras tillsammans med värmetransporter, blir 

                                                      
16

 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

s. 33 
17

 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

s. 34 
18

 Davies, Morris Grenfell., Building heat transfer, J. Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2004 s.117 
19 J.H. Kjaersgaard, F.L. Plauborg, S. Hansen,Comparison of modells for calculating daytime long-wave irradiance using 

long term data set, Tjele,Taastrup, Danmark 2006 
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analytiska lösningar svåra att ta fram och tillämpa. Dock finns det numeriska närmemetoder som kan 

användas. En sådan är finita differensmetoden.  

 

Finita differensmetoden (FDMs) bygger på att när man har valt en konstruktion eller ett som material 

finindelas i flera mindre skikt för att få fram temperaturer (eller fuktinnehåll) på flera punkter. 

Metoden bygger på att varje skikt representeras av en cell. Cellens massa krymps ner till en 

temperaturnod, som en för cellen representativ temperatur. Noden  "Central Capacity Cell" (CCC) 

placeras i mitten av skikten, se figur 3. Den betraktade cellen kommer att vara termiskt 

sammankopplad med sina grannceller via värmemotstånd. Med hjälp av denna metod kan man så kan 

man med hjälp av temperaturnodernas beräkna värmeutbytet mellan cellerna och därigenom det som 

är värmeflödet genom hela väggen (som inte behöver vara linjärt utan det kan variera eftersom värme 

lagras i dess olika delar). En modell som innehåller flera skikt och därmed flera temperaturnoder ger 

mindre felmarginal.
20

 

 

 

Figur 3 Finita differensmetoden. Källa:Akander, Jan, The ORC method: effective modelling of thermal performance of 

multilayer building components, Doctoral Diss. (sammanfattning) Stockholm : Tekn. högsk.,Stockholm, 2000 

 

För att kunna använda denna metod med på effektivt sätt så behövs alltså en bra finindelning med 

många skikt för att få fram ett värme av stor noggrannhet, det finns dock en negativ aspekt om 

finindelning är för stor. Det som krävs för att kunna göra modeller och beräkningar med denna metod 

är ett tidssteg. Om tidstegen är små så tar simuleringen mycket lång tid. Om tidssteget väljs att vara 

                                                      
20

 Akander, Jan, The ORC method: effective modelling of thermal performance of multilayer building components, 
Doctoral Diss. (sammanfattning) Stockholm : Tekn. högsk.,Stockholm, 2000 
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högre än såkallat stabilitetstidssteget (se ekvation 5) skapas en numerisk instabilitet som gör att värden 

bara pendlar vilket gör att det inte går att beräkna modellen, denna effekt kallas att mätvärdena har 

oscillerat.
21

Där inte bara hur stor finindelning som har gjorts, utan även väggens tjocklek och 

materialens egenskaper i konstruktionen som har en inverkan stabilitetstidssteget. Ju mindre 

cellstorlek, desto mindre tidssteg kan tas. Samtidigt är beräkningens noggrannhet bättre med mindre 

celltjocklek och tidssteg.
22

 

 

Vilket tidsteg som är bästa lämpad att använda är unikt för varje konstruktion eller modell och kan 

räknas fram på följande sätt:
23

 

 

Ekv.9  t
stab =dx∗ρ∗

3dx

2∗λ

 

Där tstab  är stabilitetstidssteget, dx är arean (m
2
), ρ är densiteten (kg/m

3
) och λ är 

värmekonduktiviteten (W/m
*
K). 

3.2.4 Fukt 

Det finns flera fuktkällor som påverkar en byggnad som: fuktighet i uteluft, fruktproduktion inomhus, 

regn,snö markfukt och byggfukt. I denna modell är det avgränsat till fuktighet i uteluften,vilken 

indirekt påverkas av  även  regn och markfukt, dock  nederbörd som träffar fasaden modelleras inte. 

 

Fukt mätts i antingen fukthalt (kg/m
3
) eller RÅ (%) . Vid för höga fuktvärden finns det en risk för 

skador hos material och konstruktioner. Trä sväller vid förhöjda fuktvärden och är det fuktigare en 

längre tid så finns det en risk för att det bildas mögel och ev röta . I byggnader som är för 

permanentboenden så är risken mindre då det ofta är varmare inomhus och har ett undertryck inomhus, 

Däremot i en   byggnad som inte är permanent boende och därför inte  uppvärmd  året om så finns 

inget undertryck året om. Därav så kan fukten stängas in när det finns ångspärr i väggarna och skapa 

problem när det är varmare utomhus än vad det är i konstruktionen och fukten kan inte vandra ut.
24

 

 

Mineralull är inte ett organiskt material vilket innebär att det inte kan angripas av röta vid höga 

fuktnivåer däremot , finns det en risk att det sjunker ihop  om det är fuktigt under en längre och då blir 

isoleringeffekten sämre då delarna högst upp i väggen inte är isolerade. De risker som istället finns 

                                                      
21

 Bishri, Abdel-Hamid, Modelling non-Fourier heat conduction with periodic thermal 

oscillation using the finite integral transform: United Arab Emirates University, March 1999 
22

 Hagentoft, Carl-Eric, Introduction to building physics, Studentlitteratur, Lund, 2001 s179 
23

 Hagentoft, Carl-Eric, Introduction to building physics, Studentlitteratur, Lund, 2001 s179 
24 Samuelson, Ingemar, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i byggkonstruktioner –  

koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad 2012 
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med mineralull när det blir fuktigt förutom att det kan sjunka ihop är det bildas mögel och 

bakterietillväxt som kan emittera ut hälsovådliga ämnen samt ge upphov till elak lukt.
25

 

 

I luften finns det alltid vatten i form av vattenånga, där RÅ(%) anger hur mycket ånga som luften 

innehåller i förhållande till det den maximalt kan innehålla,  Luften har en begränsning på hur mycket 

vattenånga den kan ta till sig(mättnadsånghalten kg/m
3
) och den är temperaturberoende Vatten ångan i 

luften kan inte överskrida mättnadsånghalten som även den mätts i enheten kg/m
3
 och har ofta 

beteckningen v. När luften är mättad och kyls så kan det bli kondensutfällnings, då har daggpunkten 

överskridits. Det är därför det kan bli kondens inomhus på fönstren då den varma inomhus luften som 

innehåller fukt snabbt kyls ner när den kommer i kontakt med den kalla fönster rutan och temperaturen 

sjunker snabbt. Daggpunkten bestämmer den lägsta temperaturen som fuktig luft kan innehålla utan 

det blir fuktutfällning 

 

Figur 4 Fuktkonvektion. Källa: Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning 

och egenskaper, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

 

 

 

Ju lägre temperatur desto mindre vattenånga kan luften innehålla. På vintern kan därför luften kännas 

torr att andas in.
26

 

 

Varje material har sin egen absorptions och desorptions kurva. Sorptionskurvan anger sambandet 

mellan den relativa luftfuktighet som luft som står i jämvikt med materialet har och det som är 

materialets ånghalt. Sambandet är olinjärt och dessutom är kurvan olika gällande uppfuktning och 

                                                      
25

 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

s. 51 
26

 Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 

s. 55 
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uttorkning dvs det förekommer hysteres. Då det blir för komplext med att ha en som beräknar 

uttorkning och en som beräknar uppfuktningen så förenklas den genom att ta medelvärdet mellan 

kurvorna och därmed skapa en ny kurva. Nu när man har en kurva så kan modellen själv sätta vilka 

mätvärden ska använda genom att den får ett värde på x-axeln som den sedan följer upp till där den 

bryter kurvan och åter ger värdet som finns på y-axeln.
27

 

 

Figur 5 Sorptionskurvan källa: Träguiden
28

  

 

 

Figur 6 Modellens sorptionskurva 

I figurer 4 och 5 visas skillnaden mellan den kurva som finns i litteraturen och den som används i 

modellen. Den första är det som hämtas ifrån böcker eller artiklar som innehåller både absorptions och 

desorptions och den andra som har gjorts om till en tredjegrads kurva i datorn. 

 

För att genomföra modellering så behövs ångmotståndet som betecknas med Z räknas ut vilket med 

följande ekvationer där dx är tjockleken på det individuella skiktet:  

Ekv.10  Z=
dx

δ
 

Där Z är ångmotstånd (s/m), dx är tjockleken på materialet (m) och δ är ånggenomsläpplighet (m
2
/s). 

                                                      
27 Fitsum Tariku, Kumar Kumaran, Paul Fazio Transient model for coupled heat, air and moisture transfer through 

multilayered porous media, British Columbia Institute of Technology, Canada 13 April 2010 
28

 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1004 
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3.2.5 Modellering av värme- och fukttransport 

Värme och fukt vandringen i väggen har beräknats med finita differensmetoden. För att beskriva hur 

värmen vandrar i väggen så kan det beskrivas med matematiska ekvationen som följer nedanför,  där ф 

avser värmeflöde (W), se figur 7. 

Ekv. 11  ф1= фs- ф1-2 

 
Den kan man skriva om så man får: 

 

Ekv.12   
1

R
∗  Tnod ,tid−1 − Tnod ,tid   = 

1

R+1
∗  Tnod ,tid − Tnod ,tid +1 +

C

∆t
 * Tnod ,tid +1 − Tnod ,tid   

 

 

Figur 7. Applicering finita metoden 

Där anser Ts vara Tnod ,tid  som är start temperaturen utomhus som vandrar in i byggnaden, i första och 

sista skiktet så blir det bara en halv ECC nod  efter som den ligger på gränsen. Där både C och R är 

ifrån Ekv.1 Respektive Ekv.2 som tidigare beskrevs hur de räknades fram. 

 

Om ekvation 6 kombineras med figur 7 så får man ut temperaturen i nod 1 som funktion av 

angränsade noder, med följande ekvation: 

Ekv.12 T1,tid +1 =
∆t

C1 ∙R/2
 Ts,tid  +

∆t

C1 ∙R
∙  T2,tid  +   1 −

∆t

C1
∙ (

1

R
+

1

R/2
) ∗ T1,tid  

 

Hur fukten vandrar har även beräknas med samma metod dock då istället med beteckningarna Z och 

V. Där V motsvarar volymen av det som räknas ut genom följande ekvation: 

 

Ekv.14 V=dx*1*1 (m
3) 

 

Då blir fukt ekvationen: 
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Ekv.15 
Mnod ,tid +1

Vnod
=

∆t

Znod
∗  vnod +1,tid   +

∆t

Znod +1
 vnod +1,tid  +   1 − ∆t ∙ (

1

Znod
+

1

Znod +1
) ∙ vnod ,tid  

 

Ånghalten v är det som är drivkraften i fuktutbytet genom ångdiffusion. Nettofuktutbytet mellan en 

cell och dess grannar beräknas som en massa vatten, M, vilket delat med cellens volym V blir 

materialets fukthalt.   

3.2.6  Initialvärden 

Initialvärdesproblem är något som kan uppstå när man modellerar och anger ett startvärde som kanske 

ligger för högt eller lågt. Problemet bottnar sig i att t ex i väggen måste det ges temperaturer i så att 

beräkningen kan ha ett startvärde, s.k. initialvärden. Det kompliceras även om modell räknar med fria 

variabler eller komplexa tal som då kan få för höga eller låga värden som då stannar och blir kvar 

under hela beräkningsprocessen (konvergensen blir fel). För att komma runt detta så kan man lägga in 

en parameter som korrigerar värdet om det är för orimligt i efterhand vilket minskar felmarginalen. 
29

   

3.2.6 Invändigt, värme och fukt 

Luft innehåller både värme och fukt som kommer in i byggnaden, där fukt kommer in i byggnaden 

som vattenånga som sedan blir kvar i ångform eller kondenserar ut till vatten. När vattenånga kommer 

in i byggnaden så höjs eller sänk den relativa luftfuktigheten beroende på temperaturen, då luft som är 

20 °C kan innehålla 17,3 gram vatten per m
3
 men om luften är 0 °C så kan den enbart innehålla 4,9 

gram vatten per m
3
.
30

 

 

Om det är för hög luftfuktighet inomhus så ökar risken för skador på och i konstruktionen. Man kan ha 

en hög luftomsättning för att få bort den extra fukten. Boverkets krav ligger på en luft om sättning på 

ca 0,5oms/h. Vid denna undersökning så har den satts ner till 0,2oms/h, detta bygger på att inomhus 

klimatet styrs av ute temperaturen och det finns ingen uppvärmning som hjälper till med den termiska 

dragkraft som hjälper till när det är en stabil inomhus temperatur. Och då byggnaden inte används så 

blir det enbart det självdrag som kommer genomföra luftomsättningarna och det inte finns någon som 

varken öppnar dörrar eller fönster.
31

 

 

Värme: 

Ekv.15 

                                                      
29 Sang Dong Kim, Xiangfan Piao, Do Hyung Kim, Philsu Kim Convergence on error correction methods for solving initial 

value problems Republic of , Kyungpook National Universit , Republic of  Korea, 2012 

30
 Hagentoft, Carl-Eric, Vandrande fukt, strålande värme: så fungerar hus, Studentlitteratur, Lund, 2003 

s73-74 
31

 Hagentoft, Carl-Eric, Vandrande fukt, strålande värme: så fungerar hus, Studentlitteratur, Lund, 2003 
s66 
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 Ti,tid +1 =  
n∗∆t

3600
∗ Ts,tid +

Aoms ∗∆t

(Rsi  + Rn +1)∗V∗ρ∗c
∗ Tn,tid  + Ti,tid [1 −

n∗∆t

3600
−

Aoms ∗∆t

(Rsi  + Rn +1)∗V∗ρ∗c
] 

Ekv.16 

 ∆t = 
1

n

3600  
+

A oms ∗∆t

(Rsi  + R n +1)∗V∗ρ∗c

 

Där Tn anser den nya inomhustemperaturen som är beroende av den befintliga inomhustemperatur 

vandringen som sker genom väggen och genom luften som kommer in i byggnaden. Tsgammal är den 

befintliga utomhustemperaturen (°C), Tngammal är den befintliga inomhustemperatur (°C), som har 

räknas ut genom beräkningen ifrån fukten i väggen, 
n∗∆t

3600
 anses luftens värmekapacitet (°C), och Aoms är 

omslutande area genom vilken fuktutbytet mellan luften och konstruktionen sker (m²). 

 

Fukt: 

Ekv.17 

vi,tid +1 =  
n ∗ ∆t

3600
∗ vs,tid +

Aoms ∗ ∆t

(Zsi +  Zn+1) ∗ V
∗ vn,tid  + vi,tid [1 −

n ∗ ∆t

3600
−

Aoms ∗ ∆t

(Zsi +  Z) ∗ V
] 

 

Där vi,tid +1anser den nya inomhus luftfuktigheten inomhus som är beroende av den befintliga i 

luftfuktigheten inomhus och genom luften som kommer in i byggnaden. vs,tid  är den befintliga 

utomluftfuktigheten (g/m3), vi,tid  är den befintliga inomhusluftfuktigheten (g/m
3
) som har räknas ut 

genom beräkningen ifrån fukten i väggen, 
n∗∆t

3600
 anses luften kapacitet att innehålla vatten (g/m3) och Aoms 

är omslutande area genom vilken fuktutbytet mellan luften och konstruktionen sker (m²). 

 

 

3.2.7 Klimatdata 

De nödvändiga data som har behövts för att genomföra denna undersökningar har varit materialens 

egenskaper, utomhustemperatur och utomhusluftfuktigheten. Temperaturerna och luftfuktigheten är 

ifrån en mätvärdesstation som är placerad i Gävle och värdena tillhandages av SMHI väder och 

klimattjänst.
32

 Mätvärdena är på uppmätta på timbasis, då denna undersökning mest lämpar sig med ett 

tidsteg på varannan minut så har värdena modifierats för så det är på 2-minutbasis istället. Detta har 

gjort genom interpolering mellan timvärdena och skapat en linjär linje som har använts för att hämta 

värden ifrån. 

 

Ekv.18 t = T1 +   T2 − T1  ∗ % 

Där anger T1 temperaturer som timmen började på och T2 nästkommande timmes start temperatur och 

sedan multiplicerar det med faktorn som specificerar den temperatur på det tidsteget som ska hämtas.  

                                                      
32

 http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur 2012-05-29 
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Vid två stycken tillfällen så har den klimatdata som SMHI tillhandahållit saknats och där har det 

tidigare dygnets mätvärden kopierats för att kunna återkapa hela dagar. 
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4 Resultat 

Resultaten från modell visas i diagramform. Anledning till att resultaten visas i diagramform är för att 

ge en bättre överblick som kan påvisa hur fukten och värmen har påverkat byggnaden. Resultaten 

delas in i två delar, där huset har haft fuktspärr och inte använts under den valda perioden och där 

huset har haft en fuktspärr och använts under valda perioden.  

Då ångspärren inte anses ha någon inverkan på värmemotstånd eller värmelagring så försummas den 

helt i värmeberäkningarna, därför så kommer enbart två diagram visas när det handlar om 

temperaturer medans RF(%) eller fukthalt (g/m
3
) kommer visas som fyra diagram.  

Värdena i diagrammen visas med ett tidsteg på varannan minutbasis vilket ger att för ett dygn så krävs 

det 720 steg på x-axeln, där den börjar med oktober månad och sträcker sig till slutet på april. Se 

följande ekvation: 

Ekv. 19   Antalet dygn =  
60

tstab
∗ h 

Där h betecknar antalet timmar på ett dygn, och tstab  är varannan minut. 

I modellen så det även lagts in en parameter att byggnaden används under ca en månads tid och där 

med höja inomhustemperaturen till 20°C, period som byggnaden anses användas sker under är januari 

månad. 

Diagrammen som kommer beskriva hur värmen i konstruktionen ändras kommer varje delskikt av 

konstruktionen visas, dock så ej i de diagrammen som rör utomhus och inomhus temperaturen. 

Detsamma gäller för RF (%) och ånghalt (g/m
3
)  
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4.1 Luftfuktighet i konstruktionen 

I följande diagram så visas det hur fukthalten (g/m
3
) förändras i konstruktionen under perioden 

oktober-april. 

 

Diagram 1 Fukthalt (g/m
3
) utan ångspärr och byggnaden används inte under perioden. 

 

 

Diagram 2 Fukthalt (g/m
3
) utan ångspärr och byggnaden används under en del av  perioden.oktober-april 
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Diagram 3 Fukthalt (g/m
3
) med ångspärr och byggnaden används inte under perioden oktober -april 

 

Diagram 4 Fukthalt (g/m
3
) med ångspärr och byggnaden användsunder en del av  perioden oktober-april 
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4.2 RF inomhus och utomhus 

I följande diagram så visas det hur relativ luftfuktighet (%) varierar inomhus och utomhus under 

perioden oktober -april 

 

Diagram 5 Relativ luftfuktighet (%) inomhus och utomhus utan ångspärr och byggnaden används inte under 

perioden. 
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Diagram 6 Relativ luftfuktighet (%) inomhus och utomhus utan ångspärr och byggnaden används under 

perioden. Oktober -april 

 

Diagram 7 Relativ luftfuktighet (%) inomhus och utomhus med ångspärr och byggnaden används inte under 

perioden.  

 

 

Diagram 8 Relativ luftfuktighet (%) inomhus och utomhus med ångspärr och byggnaden används under 

perioden.  
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4.3Temperatur inomhus och utomhus 

I följande diagram så visas det hur  temperatur(°C) varierar inomhus och utomhus under perioden 

oktober-april 

 

Diagram 9 Temperatur(°C) inomhus och utomhus med ångspärr och då byggnaden inte används under perioden. 

 

Diagram 10 Temperatur(°C) inomhus och utomhus med ångspärr och byggnaden används under en del av 

perioden. 
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4.4 RF i konstruktionen 

I följande diagram så visas det hur relativ luftfuktighet (%) varierar i konstruktionen under perioden 

oktober -april 

 

Diagram 11 Relativ luftfuktighet (%)i samtliga delskikt utan ångspärr och då byggnaden inte används under 

perioden. 

 

Diagram 12 Relativ luftfuktighet (%) i samtliga delskikt utan ångspärr och byggnaden används under en del av 

perioden. 
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Diagram 13 Relativ luftfuktighet (%)i samtliga delskikt med ångspärr och byggnaden används inte under 

perioden. 

 

 

Diagram 14 Relativ luftfuktighet (%) i samtliga delskikt med ångspärr och då byggnaden används under en del 

av perioden. Oktber- april 
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4.5 Temperatur i konstruktionen 

I följande diagram så visas det hur  temperatur(°C) förändras i hela konstruktionen under perioden 

okt-apr 

 

 

Diagram 16 Temperatur(°C) i samtliga delskikt med ångspärr och då  byggnaden används en del under 

perioden. 

Diagram 15 Temperatur(°C) i samtliga delskikt med ångspärr och byggnaden används  inte under perioden. 
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5 Diskussion 

Diagrammen i kapitel 4 påverkas av den rådande utetemperaturen och luftfuktighet. Där 

temperaturerna snabbt höjs vid då byggnaden användas en del under perioden, då detta har satts in 

som en parameter så är den temperatur höjningen till 21°C inomhus på ett ögonblick inte realistisk. 

Det skulle självfallet ta längre tid att värma upp byggnaden, dock så blir det en intressant effekt av hur 

byggnaden beter sig under den snabba uppvärmningen och den snabba nedkylning som följer efter att 

byggnaden inte används längre. 

 

Denna modell bygger på uppmätta utomhustemperaturer och luftfuktig så kan dessa antas stämma, då 

ligger det en större osäkerhet av eventuella avvikande värden i modellen. Modellen tar inte hänsyn till 

inomhus konstruktioner som innerväggar, inredning m.m., vilket skulle kunna  påverka 

värmetrögheten. Då denna byggnad har lite termiskmassa så kan det ge avvikande resultat på den 

slutgiltiga beräkningen. Även kurvanpassningen av den förenklade sorptionskurva kan ge avvikande 

resultat, därför ska inte värdena ifrån denna modell ses som exakta utan mer ge en förståelse i hur 

byggnaden påverkas under rådande förhållanden. 

 

5.1 Luftfuktighet i konstruktionen 

Diagrammen som visar fukthalt (g/m
3
) (se diagram 1 till 4) kan man se en tydlig skillnad på, då ena 

har varit uppvärmd under februari månad och den andra visar att byggnaden inte har använts. 

 

Där kan man se att konstruktionen blir varmare så kommer mer ånga ta sig in i konstruktionen, men 

man kan även se att det sista skiktet som har kontakt med inomhus klimatet som är gipset torkar ut 

ifrån ca 3500 g/m
3 
till ca1200(g/m

3
) på ungefär 20dagar. Den fukt som då finns i gipset diffunderar 

utåt i väggen men stoppas av den fuktspärr som är placerad bakom gipset, detta kan antas då inte 

mineralullsskiktet som är placeras bakom fuktspärren blir varken torrare eller fuktigare. 

 

Man kan även se att under perioden som gipset blir torrare och byggnaden är uppvärmd så blir panelen 

fuktigare ifrån ca8600(g/m
3
) till 11000(g/m

3
), den fukt som flödar igenom panel tar sig senare in till 

det yttersta mineralullskiktet set inifrån. 

När byggnaden senare återgår till att inte användas så kan gipset återgå till att bli fuktigare igen och 

sedan torka ut sakta igen, det kan även ses på ytterpanelen och detta beror nog på att 

yttertemperaturerna blir högre igen i april månad. 

När konstruktionen har ångspärr och används (se diagram 4) så ser man att gipset fortfarande torkar, 

den stora skillnaden blir då att fukten inte vandrar in lika långt i det yttersta mineralull skiktet. (se 

diagram 2) 

 



 29 

5.2 RF inomhus och utomhus 

Diagrammen som visar RÅ(%) i luften både för inomhus och utomhus luften, visar en risk för 

kondensutfällning i form av vatten när byggnaden under april månad används och blir snabbt 

uppvärmd.  

 

Då RÅ inomhus höjs till ca 15 % högre än vad den är utomhus så blir det kondensutfällning inuti 

byggnaden. Dock så sjunker fuktkvoten efter att byggnaden har hållit en stabil inomhus temperatur 

några dagar, för att fortsätta sjunka under de resterande dagarna som byggnaden används. 

 

Om man dessutom har en fuktspärr i konstruktionen så blir det ett högre RÅ inomhus än vad det är om 

man inte har en fuktspärr. (Se diagram 8 respektive diagram 4.) 

 

Fuktkvoten inomhus går även vid enstaka tillfällen över RÅ som är utomhus, då temperaturen sjunker 

snabbare utomhus än vad temperaturen inomhus gör, det är främst i början av oktober och i slutet av 

april då temperatur ändras mest drastigt. Detta är inte beroende av att byggnaden har använts under 

modellerings perioden. 

 

Efter att byggnaden har använts så är kurvorna nästan identiska, då den kurva som bygger på att den 

har använts dock har en aning högre värden till en början, annars så följer samma beteende som den 

när byggnaden inte har använts. 

5.3 Temperatur inomhus och utomhus 

När det gäller hur temperaturen skiljer sig mellan utom- och inomhus så kan man se att temperaturerna 

följer samma svängningar. Dock så ligger inomhustemperaturen alltid efter när utomhustemperaturen 

höjs, men när utomhustemperaturen sedan sänks igen så ligger inomhustemperaturen även då efter. 

Vilket beror av byggnadens värmetröghet 

 

Inomhustemperatur kurvan är förskjuten gentemot utomhustemperaturen, detta beror på att det blir en 

värmelagring hos konstruktionen som segar ner uppvärmning och sedan måste avge överskottsvärmen 

när utomhustemperaturen sjunker. 

 

Det följer så igenom hela modellen förutom då när byggnaden drastiskt höjs inomhus av att den 

används, när temperaturen sedan sänks inomhus så finns det en risk att luften blir mättat om den sänks 

för häftigt. Då den fukten som finns i den kallare utomhus luften vill vandra mot den varmare inomhus 

luften. 
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5.4 RÅ i konstruktionen 

Gällande fuktfördelningen i väggkonstruktionen märks det en stor skillnad på om det finns en 

fuktspärr i väggen eller inte, då det blir en högre RÅ längre in konstruktionen. 

 

Om konstruktionen har en fuktspärr så blir det en hög RÅ i den yttersta delen av den inre mineralullen 

som är 95cm (se diagram 13), medans om det inte finns en fuktspärr så blir det högre RÅ i det yttersta 

mineralullskiktet. (se diagram 11) I det yttre mineralullsskiktet har den mycket bättre förutsättningar 

att torka ut, då det är i kontakt med panelen och luftspalten. 

 

Dock om byggnaden används under perioden som tidigare nämnts så kommer fuktkvot i det yttersta 

mineralullsskiktet att uppgå till RÅ 100 %, vilket tyder på att det kommer bli kondensutfällning där. 

(se diagram 12) Om byggnaden under samma period används och har en fuktspärr så kommer det 

uppstå samma sak som tidigare, fast fukten kommer ävendå  uppnå RÅ 100 % i det innersta 

mineralullsskiktet(se diagram 12). Detta kommer dock inte att uppstå under tiden den används utan 

efteråt när den inte används och temperaturen inomhus sänks igen och väger upp med 

utomhustemperaturen. När fukt uppstår så långt in i konstruktionen så får den svårt att torka ut, vilket 

kan leda till fuktskador.  

 

5.5 Temperatur i konstruktionen 

När det gäller temperaturen i hela konstruktionen så kan man snabbt se att kurvorna följer varandra på 

samma sätt som när utomhustemperaturen och inomhustemperaturen diskuterades. Nu hamnar istället 

konstruktionens alla del skikt mellan inomhus- och utomhustemperaturen, där materialens skikt är 

förskjutna emot utomhustemperaturen. 

 

Då panelen är den som har kontakt med utomhustemperaturen så anpassar den sig bäst efter den och 

gipsen som har kontakt med inomhustemperaturen anpassar sig efter den. Materialen där i mellan 

följer den kurvas temperatur som är i kontakt med materialet.   
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6 Slutsatser 

Om man ska renovera eller bygga ett fritidshus så funderar man kanske på att montera in en fuktspärr i 

konstruktionen, det man då bör ha i åtanke är om fritidshuset ska fungerar som ett permanent boende. 

Dvs en byggnad där någon är bosatt året om med en stabil inomhus temperatur eller om det ska vara 

ett fritidshus med boende under korta perioder. 

 

Om det är tänkt som ett permanent boende, men en konstant inomhus temperatur så finns det inga 

större nackdelar med att montera in en ångtätt plastfilm utan snarare fördelar, samma förutsättningar 

gäller som för en villa. 

 

Men om det ska vara ett fritidshus bör inte en ångtätt plastfilm monteras in i konstruktionen, där de 

fördelarna som att det blir en mer energi effektiv byggnad väger inte upp de nackdelar som kan uppstå 

ur fuktsynpunkt när byggnaden  inte används. 

Med en ångtätt plastfilm i konstruktionen så är det en förhöjd risk att när byggnaden inte används att 

det kan uppstå kondensutfällning i form av vatten i skikt i väggen som har svårigheter att torka ut, det 

blir även svårt för hela konstruktionen att torka ut naturligt tillexempel med hjälp av vinden.  

 

Utan en ångtätt plastfilm så blir det i regel högst värden i konstruktionens yttre mineralullsskikt, där en 

luftspalt bakom panel hjälper till att torka ut den fukt som eventuellt fälls ut där, medans med en 

fuktspärr så kan fukten vid vissa tidpunkter och rådande förhållanden kondensera ut i de inre skikten 

av mineralull. Där får mineralullen svårt att torka ut då det inte kommer vind genom byggnaden som 

kan hjälpa till med att driva den utåt. 

 

Om byggnaden även ska användas en längre tid än under den vanliga tiden på sommarhalvåret så finns 

det även en förhöjd risk för fuktproblem i konstruktionen, risken blir då inte bara att byggnaden snabbt 

får upp temperaturen inomhus utan att den finns även en tid efter då byggnaden kyls ner kraftigt när 

värmekällan försvinner.  

 

Även på våren då byggnaden blir varmare av utomhustemperaturen och solstrålningen så kan den fukt 

som finns inuti byggnaden ha svårt att ta sig ur konstruktionen, när byggnaden sedan kyls ner emot 

kvällningen och natten så sjunker temperaturen saktare inuti byggnaden på grund av dess tröghet och 

då kommer fukt som finns i den kalla utomhusluften vilja vandra in emot den varmare inomhusluften 

och på sådant sätt förra med sig fukt in. 

 

7 Modellens begränsningar vidare utveckling av modellen 
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Detta examensarbete har flera avgränsningar gjorts för att förenkla modelleringen och beräkningarna, 

därför kan inte resultaten klassas som exakta, utan mer som riktvärden när det råder liknande uteluft 

temperaturer, luftfuktighet, konstruktion och användandet av byggnaden. 

Benjamin här kan du lägga in lite text om hur man kan gå vidare med din modell 
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Figur 1. Egen bild 
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Figur 4. Burström, Per Gunnar, Byggnadsmaterial: uppbyggnad, tillverkning och egenskaper, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2007 s. 77 
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Figur 6. Egenbild 

 

Figur 7. Egenbild 

 

Tabeller och Diagram 

Står det ingen källa efter tabellerna eller diagrammen så är det egna tabeller eller diagram. 
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9 Bilagor 

9.1 Källkod 

load utetemp 
load uteRF 
  
n_int=1 
Tklim_inne = 10; %Initialtemperatur inomhus 
  
v_inne_gammal = 7; %Ånghalt inomhus g/m3_luft 
  

  
Sorp_w(1,1:6)=[0 37500 50000 56000 91000 150000];%sorpitions kurva värden material 1 vid punkterna 0% 

20% 40% 60% 80% 100% panel g/m3 
Sorp_w(2,1:6)=[0 180 250 290 350 660];%sorpitions kurva värden material 2 vid punkterna 0% 20% 40% 60% 

80% 100% mineralull g/m3 
Sorp_w(3,1:6)=[0 180 250 290 350 660];%sorpitions kurva värden material 3 vid punkterna 0% 20% 40% 60% 

80% 100% mineralull g/m3 
Sorp_w(4,1:6)=[0 8300 10500 17500 31000 63500];%sorpitions kurva värden material 4 vid punkterna 0% 20% 

40% 60% 80% 100% gips g/m3 
  

  
t_start=(2*24*30*1)*60; % tid när huset bebos givet i minut*timmar*dygn*månad 
t_slut=t_start+(2*24*30*0.2)*60; %tid när besöket upphör 
T_b=21;% innetemperaturen när folk vistas i huset 
G_gen = 800 ; %fuktgenering pga vistelse, g/h 
  
noms_o= 0.2;%omsättningar per timme n=oms/h när ingen vistas i huset 
noms_b=0.5;%omsättningar per timme n=oms/h när folk vistas i huset 
  

  
n_skikt = 4 % antal del skikt i vägg 
d_skikt = [0.044 0.045 0.095 0.013] % tjocklek på skikt 
lbda_skikt = [0.20 0.036 0.044 0.21 ] %Lambda värde på skikt 
cp_skikt = [1500 800 800 800] %Specifik värmekapacitet på skikt 
rho_skikt = [500 15 15 800] %Densitet på skikt 
  
z_skikt = [3 15 15 4.3]*10^(-6) %ånggenomsläpplighet på skikt 
n_sub = [2 1 2 1] %finindelning av varje skikt 
% i_sub = [11 33 78 85] % antal skikt efter varje skikt 
n_tot = sum(n_sub) 
i1 = 1; 
i2 = 1; 
Rse=0.04; 
Rsi=0.13; 
Zsi=360; 
Zse=60; 
  
Afd = 13.2%Totala arean fönster och dörrar m2 
Av= 63.6 %Totala invändigt vägg area m2 
Ag= 60 % Area golv m2 
At=Ag % Area taket m2 
Aoms= Afd+ Av+Ag + At; 
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b=6; %Byggnadens bred m 
l=10; %Byggnadens längd m  
h=2.4; %Byggnadens höjd m 
  
noms_o= 0.2;%omsättningar per timme n=oms/h 
noms_b=0.5; 
Vol=(b*l*h) %invändig volym m3 exklusive innerväggar 
  

  
Tklim_inne_gammal=Tklim_inne; 
  
%klimatdataute; 
%RFute 
%if(Tny(i)<0) 
%                v_sat(i)=(4.689*(1.486+Tny(i)/100)^12.3)/((Tny(i)+273.15)*461.51); 
%            else 
%                v_sat(i)=(288.68*(1.098+Tny(i)/100)^8.02)/((Tny(i)+273.15)*461.51); 
%            end;  
  

  
Tgammal(1:n_tot,1)=5; 
%Wgammal(1:n_tot,1)=1000; 
%Wgammal(n_tot,1)=4000; 
%Wgammal(n_tot-1,1)=3500; 
Wgammal(1,1)=91000; 
Wgammal(2,1)=91000; 
Wgammal(3,1)=350; 
Wgammal(4,1)=350; 
Wgammal(5,1)=350; 
Wgammal(6,1)=31000; 
%Wgammal(7,1)=31000; 
  
    % Tidssteg och vid 10*C luften vikt 9.41 (g/m3)  
        Wny(1:n_tot,1) =0; 
% Konstanter 
dx=d_skikt./n_sub; 
i_sub(1:n_skikt)=0; 
n_slask = 0 
for i= 1:n_skikt 
    i_sub(i)=n_sub(i)+ n_slask 
    n_slask = i_sub(i); 
end; 
  
for i = 1:(n_tot) 
        
            if(i==1) 
                R(i) = dx(i2)/(lbda_skikt(i2)*2); 
                C(i) = dx(i2)*rho_skikt(i2)*cp_skikt(i2); 
            elseif(i1==1) 
                R(i) = dx(i2)/(2*lbda_skikt(i2))+dx(i2-1)/(2*lbda_skikt(i2-1)); 
                C(i) = dx(i2)*rho_skikt(i2)*cp_skikt(i2); 
            else 
                R(i) = dx(i2)/(lbda_skikt(i2)); 
                C(i) = dx(i2)*rho_skikt(i2)*cp_skikt(i2); 
            end; %if vilkor 
             
            if(i1==n_sub(i2)) 
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                i1=1 
                i2=i2+1 
            else 
                i1=i1+1; 
            end  
end 
% Räkneverk temperatur 
  
R(n_tot+1) = dx(n_skikt)/(2*lbda_skikt(n_skikt));  
% Räknar den sista cellen utanför värme 
  
for i= 1:n_tot 
dt_stab(i)= C(i)*R(i); 
end 
dt_stab(i+1)=C(i)*R(n_tot+1); 
  
dt_min=min(dt_stab)   % i sekunder 
  
dt=0.05*dt_min; %funkar 
dt=120 %2 min 
  
% Stabilitetssteg 
%om dt_min <1.1h minska finindelning 
  

  
%Konstant för värmebalansberäkning av rumsluftsnoden 
K_o=Aoms*dt/((Rsi+R(n_tot+1))*(Vol)*1.2*1000); 
  

     
kmat(1:n_tot,1:n_tot+2)=0; 
for i = 1:n_tot 
    if(i==1) 
      kmat(i,i+1)= dt/(C(i)*R(i+1)); 
      kmat(i,n_tot+1)= dt/(C(i)*(R(i)+Rse)); 
      kmat(i,i)=1-dt*(1/((R(i)+Rse)*C(i))+1/(R(i+1)*C(i))); 
    elseif(i==n_tot) 
      kmat(i,i-1)= dt/(C(i)*R(i)); 
      kmat(i,n_tot+2)= dt/(C(i)*(R(i+1)+Rsi)); 
      kmat(i,i)=1-dt*(1/(R(i)*C(i))+1/((R(i+1)+Rsi)*C(i))); 
    else 
      kmat(i,i+1)= dt/(C(i)*R(i+1));  
      kmat(i,i-1)= dt/(C(i)*R(i)); 
      kmat(i,i)=1-dt*(1/(R(i)*C(i))+1/(R(i+1)*C(i))); 
    end; 
    
end; 
  

  
% Temperatur räkning överskikten med klimat data (Tklim_ummy) 
  

  
i1 = 1; 
i2 = 1; 
  
%dzp_skikt(1:n_tot+1) =0; %ångmotstånd plastfolie Får ej att funka 
%dzp_skikt(6)=0*10^3; 
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dz=d_skikt./n_sub; 
i_sub(1:n_skikt)=0; 
n_slask = 0; 
Sorp_RH=[0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00]; 
  

  

  
for i= 1:n_skikt 
    i_sub(i)=n_sub(i)+ n_slask 
    n_slask = i_sub(i); 
     
    Sorp_coeff(i,1:4) = polyfit(Sorp_w(i,1:6),Sorp_RH(1:6),3); 
end; 
  
for i = 1:(n_tot) 
        
            if(i==1) 
                Z(i) = dx(i2)/(z_skikt(i2)*2); 
                V(i) = dx(i2)*1*1; 
            elseif(i1==1) 
                Z(i) = dx(i2)/(2*z_skikt(i2))+dx(i2-1)/(2*z_skikt(i2-1)); 
                V(i) = dx(i2)*1*1; 
            else 
                Z(i) = dx(i2)/(z_skikt(i2)); 
                V(i) = dx(i2)*1*1; 
            end;  
  

             
            if(i1==n_sub(i2)) 
                i1=1 
                i2=i2+1 
            else 
                i1=i1+1; 
            end 
end 
                        
% Räkneverk ångmotstånd 
  
Z(n_tot+1) = dz(n_skikt)/(2*z_skikt(n_skikt));  
% Räknar den sista cellen utanför ångmotstånd 
%Konstant för fuktebalansberäkning av rumsluftsnoden 
F_o=Aoms*dt/((Zsi+Z(n_tot+1))*(Vol)); 
  

  

       

     
    wmat(1:n_tot,1:n_tot+2)=0; 
for i = 1:n_tot 
   if(i==1) 
      wmat(i,i+1)= dt/(Z(i+1)); 
      wmat(i,n_tot+1)= dt/((Z(i)+Zse)); 
      wmat(i,i)=-dt*(1/((Z(i)+Zse))+1/(Z(i+1))); 
    elseif(i==n_tot) 
      wmat(i,i-1)= dt/(Z(i)); 
      wmat(i,n_tot+2)= dt/((Z(i+1)+Zsi)); 
      wmat(i,i)=-dt*(1/(Z(i))+1/((Z(i+1)+Zsi))); 
    else 
      wmat(i,i+1)= dt/(Z(i+1));  
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      wmat(i,i-1)= dt/(Z(i)); 
      wmat(i,i)=-dt*(1/(Z(i))+1/(Z(i+1))); 
    end; 
  
end; 
  
    n_steg=size(Tute2min); 
for t_h=1:1:n_steg(2)/n_int 
    Tgammal(n_tot+1,1)=Tute2min(t_h); 
    Tgammal(n_tot+2,1)=Tklim_inne_gammal; 
    Tny=kmat*Tgammal; 
     

     
    %Här väljs if om bebodd/ej- 
    if (t_h >= t_start)&(t_h <= t_slut) 
            Tklim_inne=T_b; 
    else 
            Tklim_inne=noms_o*dt/3600*Tute2min(t_h)+K_o*Tgammal(n_tot)+Tgammal(n_tot+2,1)*(1-

dt*noms_o/3600-K_o); 
    end 
    Tklim_inne_spar(t_h)=Tklim_inne_gammal; 
    Tklim_inne_gammal=Tklim_inne; 
    Tspar(t_h,1:n_tot)=Tny; 
    Tgammal(1:n_tot,1)=Tny(1:n_tot); 
     
    if Tute2min(t_h)<0 
      

vgammal(n_tot+1,1)=(4.689*(1.486+Tute2min(t_h)/100)^12.3)/((Tute2min(t_h)+273.15)*461.51)*RFute2min(t

_h)*1000/100; 
         else 
      vgammal(n_tot+1,1) 

=(288.68*(1.098+Tute2min(t_h)/100)^8.02)/((Tute2min(t_h)+273.15)*461.51)*RFute2min(t_h)*1000/100; 
    end 
  
   vklim(t_h)=vgammal(n_tot+1,1); 
    
   vgammal(n_tot+2,1)=v_inne_gammal; 
     
    dvny=wmat*vgammal; 
    dWny=dvny./V'; 
     

     
    Wny=Wgammal+dWny; 
     
        if (t_h > t_start)&(t_h < t_slut) 
        v_inne=noms_b*dt/3600*vgammal(n_tot+1,1)+F_o*vgammal(n_tot,1)+vgammal(n_tot+2,1)*(1-

dt*noms_b/3600-F_o)+G_gen*dt/(3600*Vol); 
    else 
    v_inne=noms_o*dt/3600*vgammal(n_tot+1,1)+F_o*vgammal(n_tot,1)+vgammal(n_tot+2,1)*(1-

dt*noms_o/3600-F_o); 
    end 
    v_inne_spar(t_h)=v_inne_gammal; 
    v_inne_gammal=v_inne; 
    Wspar(t_h,1:n_tot)=Wny(1:n_tot); 
    Wgammal(1:n_tot,1)=Wny(1:n_tot); 
     
    i1=1; 
    i2=1; 
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    for i=1:n_tot 
             
        if Wny(i)>Sorp_w(i2,6) 
            Wny(i)= Sorp_w(i2,6) 
        end 
             
            RHny(i)=polyval(Sorp_coeff(i2,1:4),Wny(i)); 
                

%RHny(i)=Sorp_coeff(i2,1)*Wny(i)^5+Sorp_coeff(i2,2)*Wny(i)^4+Sorp_coeff(i2,3)*Wny(i)^3+Sorp_coeff(i2,

4)*Wny(i)^2+Sorp_coeff(i2,5)*Wny(i)^1+Sorp_coeff(i2,6)*Wny(i)^0; 
               if RHny(i)<(0); 
                  RHny(i)=0.02; 
               elseif RHny(i)>1.0 
                   RHny(i)=1.0; 
               end 
                            
           if(i1==n_sub(i2)) 
                i1=1; 
                i2=i2+1; 
            else 
                i1=i1+1; 
           end          
            

             

             
            if(Tny(i)<0) 
                v_sat(i)=(4.689*(1.486+Tny(i)/100)^12.3)/((Tny(i)+273.15)*461.51)*1000; 
            else 
                v_sat(i)=(288.68*(1.098+Tny(i)/100)^8.02)/((Tny(i)+273.15)*461.51)*1000; 
            end;  
             
            if RHny(i)>1. 
               vgammal(i)= v_sat(i)*1.; 
            elseif (RHny(i))<0.02 
                vgammal(i)=0.02*v_sat(i); 
            else 
                vgammal(i)=RHny(i)*v_sat(i); 
            end 
             
            vspar(t_h,i)=vgammal(i); 
            RHspar(t_h,i)=RHny(i); 
            t_h/(30*24*30) 
    end 
     
    %Räkna ny ånghalt i varje nod 
     

     
end 
% Fuktberäkning över temperatur skikten med RF_ute 
  
figure(1),plot(1:n_steg(2)/n_int,Tspar,1:n_steg(2)/n_int,Tklim_inne_spar,':',1:n_steg(2)/n_int,Tute2min,':') 

;figure(gcf),ylabel('Temperatur°C'),xlabel('Minuter'),title('Modell'), legend('Panel skikt 1', ' Panel skikt 2', 

'Mineralull 45cm', 'Mineralull 95cm skikt 1', 'Mineralull 95cm skikt 2', 'Gips', 'Inomhus', 'Utomhus') 
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figure(2), figure(2), plot(1:n_steg(2)/n_int,RHspar(:,:));figure(gcf),ylabel('RF%'),xlabel('Minuter'),title('Modell'), 

legend('Inomhus','Gips', 'Mineralull 45cm', 'Mineralull 90cm', 'Panel', 'Utomhus') 
 

figure(3), figure(3), plot(1:n_steg(2)/n_int,Wspar(:,:));figure(gcf),ylabel('g/m3'),xlabel('Minuter'),title('Modell'), 

legend('Panel skikt 1', ' Panel skikt 2', 'Mineralull 45cm', 'Mineralull 95cm skikt 1', 'Mineralull 95cm skikt 2', 

'Gips') 
 

figure(5), plot(1:n_steg(2),Tklim_inne_spar,':',1:n_steg(2),Tute2min,'-

');figure(gcf),ylabel('Temperatur°C'),xlabel('Minuter'),title('Modell'), legend('inomhus','utomhus') 
 

figure(4), plot(v_inne_spar/17.2);figure(gcf),ylabel('RF%'),xlabel('Minuter'),title('Modell'), legend('Inomhus') 

%Rel ånghalt inne 
 

figure(6), plot(1:n_steg(2), v_inne_spar/17.2,':',1:n_steg(2),RFute2min/100,'-

');figure(gcf),ylabel('RF%'),xlabel('Minuter'),title('Modell'), legend('inomhus','utomhus') %Rel ånghalt inne och 

ute 
 

 


