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Abstract 

When constructing a building, a number of aspects must be harmonized in order for it to 

fulfill requirements – a building must fulfill requirements such a load-bearing, conservation of 

energy and a good indoor environment by means of, among other things, moisture proofing . 

Moisture problems in buildings can affect health negatively. As we are increasingly staying in 

indoors, demands on a good indoor environment are higher. 

This work starts with examining moisture problems in slab-on-ground solutions, and then 

links the various scenarios to moisture problems in a concrete slab of a real building. The 

building with moisture problems is located in Årby by in Borlänge and moisture damage was 

found in the slab at an apartment adjoining wall. 

By reviewing the literature written within the field of moisture problem, making hand 

calculations and modeling in the program Comsol Multiphysics, judgments are made to find 

explanations as to why the rise of moisture occurred in the building in Årby by. 

Generally, the following guidelines may be used to reduce the risk of moisture problems in 

slab-on-ground constructions: 

 Drying of construction moisture before laying the floor material. 

 Using draining layer beneath the slab, to prevent capillary suction. 

 Using insulation under the slab, partly for comfort and to establish the temperature 

difference between the ground and the concrete slab. 

 Avoid direct contact between the wood and concrete, due to degradation and fouling 

smells that normally occurs. 

 If necessary, use additional vapor barrier. 

In addition to the above, there are various methods for moisture-proof and moisture-

monitoring by design or by the method ByggaF suited for the entire construction process 

various events.  
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Sammanfattning 

Vid uppförandet av en byggnad ska en rad faktorer samverka för att byggnaden ska uppfylla 

de krav som ställs på den, en byggnad ska bland annat uppfylla krav som bärighet, 

energihushållning och ge en god levnadsmiljö genom bland annat att säkra byggnaden mot 

fukt. 

Fuktproblem i byggnader kan påverka hälsan negativt. Då vi i allt större utsträckning vistas i 

inomhusmiljöer ställs högre krav på en god inomhusmiljö. 

Arbetets utgångspunkt är att granska uppkomsten till fuktproblem i platta på mark, för att 

sedan koppla de olika ställda scenarier om uppkomsten till fuktproblem i platta på mark till en 

verklig byggnad. Byggnaden med fuktproblem ligger i Årby by i Borlänge och fuktskadan 

som uppdagades är i plattan vid en lägenhetsavskiljande vägg. 

Genom att granska litteratur skriven inom ramarna för fuktproblematik, göra handberäkningar 

och modellera i programmet Comsol Multiphysics har man fått en uppskattning av varför 

uppkomsten av fukt förekommit i byggnaden i Årby by.  

Generellt vid utförandet av platta på mark kan följande riktlinjer användas för att minska 

riskerna att fuktproblem ska uppstå: 

 Uttorkning av byggfukt innan golvläggning. 

 Använda käpillärbrytande skikt under plattan, för att förhindra kapillärsugning. 

 Använda isolering under plattan, dels ur komfortsynpunkt och för att upprätta en 

temperaturskillnad mellan mark och betongplatta. 

 Undvika direktkontakt mellan trä och betong, på grund av nedbrytning och påväxt som 

annars kan ske. 

 Vid behov använda extra ångspärr. 

Utöver ovanstående, finns olika metoder för att fuktsäkra och uppföljning genom 

fuktdimensionering eller genom metoden ByggaF som är anpassad för hela byggprocessens 

olika skeenden.   



III 

 

Innehållsförteckning 

Abstract ....................................................................................................................................... I 

Sammanfattning ........................................................................................................................ II 

Förord ........................................................................................................................................ V 

Begreppsdefinition ................................................................................................................... VI 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 2 

1.2 Syfte och mål .................................................................................................................... 3 

1.3 Målgrupp .......................................................................................................................... 3 

2. Metod ..................................................................................................................................... 4 

2.1 COMSOL Multiphysics ................................................................................................... 4 

2.2 Fuktmätning...................................................................................................................... 4 

2.2 TorkaS .............................................................................................................................. 5 

2.3 Avgränsningar .................................................................................................................. 5 

2.4 Arbetsgång........................................................................................................................ 5 

3. Definition av fukt ................................................................................................................... 7 
3.1 Centrala begrepp inom fuktmekanik ................................................................................ 7 

3.2 Byggnadsmaterial ........................................................................................................... 10 

3.3 Fuktkällor ....................................................................................................................... 12 

3.4 Fukttransport .................................................................................................................. 14 

3.5 Fuktskador ...................................................................................................................... 15 

3.6 Kritiskt fukttillstånd vid golvläggning och i material .................................................... 16 

3.6.1 Kritisk temperatur då fuktproblem kan uppstå ............................................................ 17 

4. Värme och flöden ................................................................................................................. 19 

5. Fuktproblem i platta på mark ............................................................................................... 20 
5.1 Platta på mark ................................................................................................................. 20 

5.2 Värmekudde under betongplattan .................................................................................. 21 

5.3 Byggfukt ......................................................................................................................... 24 

5.4 Kapillärsugning i material .............................................................................................. 28 

5.5 Vattenläcka ..................................................................................................................... 30 

5.6 Bristfälligt arbete i produktionsskeendet ........................................................................ 30 

5.7. Referensobjektet ............................................................................................................ 31 

6. Slutsats och diskussion ......................................................................................................... 43 

7. Referenser ............................................................................................................................. 46 

8. Bilagor .................................................................................................................................. 49 

A. Indata till handberäkning och modellering ...................................................................... 49 



IV 

 

B. Årsmedeltemperatur Sverige 2012 .................................................................................. 51 

C. Mättnadsånghalt ............................................................................................................... 52 

D. Modellering av platta på mark, bilder från Comsol Multiphysics................................... 53 

 

  



V 

 

Förord 

Detta examensarbete är skrivet vid akademin för teknik och miljö på Högskolan i Gävle.  Jag 

skulle vilja först tacka min handledare Johan Norén som bistått med goda råd och hjälp under 

arbetets gång.  

Stort tack till Jan Akander som alltid ställt upp när man hade frågor kring arbetet och hur 

användandet av olika program gick till. 

Tack till Lena Hellberg och Anders Hane på Ramböll AB i Falun som är initiativtagarna till 

uppkomsten av arbetet. 

Utöver redan nämnda finns en rad andra personer som hjälpt mig under arbetets gång med 

korrekturläsning och annan stöttning, ni vet vilka ni är och ett stort tack till er!  

Gävle maj, 2013 

John Mattsson 

  



VI 

 

Begreppsdefinition 

Byggfukt - Överskott av fukt i ett material efter tillverkning. 

Daggpunkt - Temperatur då kondens uppstår på grund av mättnad av luftens fuktinnehåll. 

Emission - Avgivning av flyktiga ämnen från material eller konstruktioner. 

Fukt - Vatten i gasfas, vätskefas eller fast fas. 

Kapillärsugning - Orsakas av ett samspel mellan vattnets attraktionskraft till väggarna i ett 

materials porer och vattnets egen ytspänning. 

Klimatskal - En byggnads tak, väggar, fönster och grund som vetter mot omgivande klimat. 

Kritiskt fukttillstånd - Den övre gräns av fukttillstånd då ett material kan behålla en 

godtagbar funktion. 

Värmekonduktivitet - Lambdavärde (λ), Värmeledningsfärmåga hos ett material [W/m*K]. 

Relativ fuktighet (ϕ, RF eller RH) - Kvot mellan ånghalt och mättnadsånghalt [%]. 

Ånghalt - Mått på luftens innehåll av vattenånga [kg/m
3
].  

Ångspärr – Ett diffusionstätt skikt i en konstruktion för att förhindra fukttransport genom 

både diffusion och fuktkonvektion. 
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1. Inledning 

Vi människor tillbringar en stor del av våra liv i inomhusmiljöer, detta ställer i sin tur höga 

krav på inomhusmiljön då den påverkar vår hälsa på olika vis. Faktorer som har inverkan på 

innerklimatet är temperatur, luftfuktighet, luftrörelse och luftfuktighet (Socialstyrelsen, 2012). 

Det finns även mål från myndigheternas håll om energihushållning vilket styr en byggnads 

utförande. Dessa mål har presenterats i en proposition från 2009. Från år 1995 fram till 2020 

ska den totala energianvändningen per kvadratmeter golvarea i bostäder minska med 20 % 

och koldioxidutsläppen minska med 40 %. Man vill även se en halvering av 

energianvändningen i svensk bebyggelse och det fram till år 2050 (Regeringens proposition 

2009/10:155). Att projektera byggnader där människor ska bo eller vistas i är en komplex 

uppgift där många faktorer och krav ska följas. Dessa krav finner man i Plan och bygglagen 

2010:900 8 kap. 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper, se nedan (Plan och bygglagen, 

2010:900): 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 

och 

9. hushållning med vatten och avfall. 

Lagen säger att en byggnad ska fylla sin funktion på lång sikt och ha god levnadsmiljö, enligt 

1 kap. 1 § som kan tolkas ”styra fuktsäkringen av byggandet”. Ur plan och bygglagen 1 kap. 1 

§ (Plan och bygglagen, 2010:900): 

”Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, 

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 

människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” 
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Denna uppsats har genomförts i samarbete med Ramböll i Falun och kommer att utgå från ett 

verkligt fuktproblem som uppdagats i ett radhus. Referensobjektet är byggt under år 2008 och 

Ramböll var med och konstruerade byggnaden. Fuktskadan som uppdagades är vid en 

lägenhetsskiljande vägg, det är vid golvet där väggen och golv möts som fukt påträffats. 

Arbetet kommer att utgå från olika scenarier om varför fuktproblem kan uppstå i platta på 

mark, för att senare koppla dessa till det aktuella fallet för att se vad som ligger bakom 

fuktproblemet. 

1.1 Bakgrund 

Redan tidigt i ett planeringsstadium är det viktigt att man säkerställer att 

konstruktionslösningar är fuktdimensionerade. När ett material utsätts för fukt kan det orsaka 

nedbrytning och att mögelangrepp kan uppstå, samt att ett materials egenskaper försämras. 

När material utsätts för fukt ökar emissioner från materialet vilket kan leda till ohälsosamma 

föreningar i luft (Sandin, 2010). I konstruktioner där material med stor sannolikhet kommer 

att utsättas för fukt ska material väljas som klarar av den typen av rådande klimat som 

materialet utsätts för (Samuelsson, 1998). Samuelsson beskriver detta på följande sätt 

(Samuelsson, 1998, s.21):    

”det ska visas att konstruktionerna tål den belastning den utsätts för”.  

I Boverkets rapport om det Svenska byggnadsbeståndet, BETSI kan man läsa att det är upp 

till 751 000 byggnader, vilket motsvarar 36 % av alla byggnader i Sverige som idag har fukt 

och mögelskador i varierande storlekar, detta i sin tur påverkar innemiljön för dem som bor i 

huset. Mögeluppkomst i bostäder som orsakas av fuktskador kan ge upphov till astmatiska 

besvär och lungfunktionsnedsättning (Akademiska sjukhuset, 2013 och Boverket, 2010). I 

Boverkets rapport framgår det även att småhus är de som är överpresenterade när det gäller 

fuktskador. Den vanligaste byggnadsdelen där man upptäcker en fuktskada är vid grunden och 

uppe på vinden, och när det gäller våtrum framgår det att 16 % av byggnaderna har brister 

som kan leda till fukt- och mögelproblem. Det blir enorma kostnader för att återgärda alla 

byggnader och enligt rapporten kan det kosta 101,3 miljarder kronor (Boverket, 2010). 

Genom att undvika fuktskador och mögelangrepp på hus skulle det kunna gynna oss ur ett 

ekonomiskt perspektiv och skona vår hälsa på sikt. 

I November 2007gavVärldsbanken ut rapporten Turn down the heat- Why a 4 ˚C warmer 

World Must be Avoided. Enligt denna rapport fortsätter koldioxidutsläppen att öka och man 

förespår en ökning på kring 4°C under kommande 50 år. Följderna av en temperaturökning på 
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4°C skulle innebära en stor påverkan på klimatet med bland annat: kraftigt stigande 

havsnivåer, översvämningar, extremväder och värmeböljor som följd (Världsbanken, 2012). 

Om Världsbanken får rätt i sin framställning av kommande klimatförändringarna kommer 

man behöva skärpa kraven i den byggnorm som finns i dag och fuktsäkra vårt byggande i en 

högre grad. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som kan orsaka fuktproblem i denna typ av 

platta på mark som beskrivs i inledningen och min förhoppning är även att kunna koppla 

dessa orsaker till fuktproblem och referensobjektet i Borlänge.  

Arbetet kommer att utgå från olika antagna scenarier om varför fukten uppkommit, 

antagandena grundar sig på olika kända möjligheter till varför fukt kan uppstå i platta på 

mark. Antagandena har diskuterats fram med handledare och ska studeras utifrån de 

handböcker, rapporter och artiklar som finns skrivna inom ramarna för fuktproblematik. 

De ställda scenarierna om uppkomsten till fuktproblem är följande: 

 Värmekudde under betongplattan (fuktdiffusion). 

 Byggfukt. 

 Kapillär sugning.  

 Vattenläcka. 

 Bristfälligt arbete i utförandeskeendet. 

Målet med detta examensarbete är att ge läsaren kunskap om vad som kan ligga till grund för 

en fuktskada på byggnader. Min förhoppning är att de som är inom byggbranschen ska få en 

djupare förståelse till uppkomsten av liknande problem.  Målet är också att bedöma om det 

finns ett samband mellan vad som kan orsaka fuktproblem och det som är orsaken till att det 

har uppsåt fukt i referensobjektet.   

1.3 Målgrupp 

Målgruppen för detta examensarbete är i första hand de personer som kommer att arbeta med 

byggnader samt konstruktörer, och som i sitt arbete behöver kunskap om hur man kan 

undvika fuktskador i produktionen. 
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2. Metod 

Den valda metoden för denna uppsats är en litteraturstudie. Genom att granska och analysera 

tidigare forskning är förhoppningen att få en bredare kunskap om varför fuktproblematiken 

kan uppstå. Utöver litteraturstudien kommer även handberäkningar och modellering i 

beräkningsprogram att användas för att undersöka temperaturfördelningen i konstruktionen.  

2.1 COMSOL Multiphysics 

COMSOL Multiphysics version 3.5.0.603 är ett program för att beräkna värmeflöden genom 

material och konstruktioner (COMSOL, 2013). Programmet baseras på numeriska 

beräkningar enligt Finit- elementmetoden (FEM) men också enligt finit- differensmetoden 

(FDM) och programmet är två och tre dimensionellt. I programmet skapar man en modell av 

olika triangulära celler med önskad värmeledande egenskap, det vill säga värmekonduktivitet 

(λ- värde). För de olika cellerna bestäms randvillkoren, vilket bestämmer om energiutbyte ska 

ske i gränsen mellan ett material och dess omgivning, även temperatur inne och ute ska 

definieras. Längs systemgränser sätts randvillkoren som adibatiska vilket innebär att inget 

energiutbyte kommer att ske i den gränsen (Windgård, 2009). 

Programmet räknar ut värmeflöden genom den uppbyggda modellen och ger även en bild av 

hur värmefördelningen ser ut i konstruktionen. Viktigt är att rätt indata används i 

modelleringen för att få en så korrekt bild av det verkliga fallet, för att se indata till 

modelleringen (se bilaga A).  

Utöver Comsol Multiphysics som främst kommer att användas vid modellering i detta arbete 

finns andra likvärdiga program som till exempel HEAT2, för djupare läsning om modellering 

och programmet se rapporten Metoder för köldbryggeberäkningar i designprosessen (Wingård, 

2009). För mer avancerade analyser om fukt kan program som WUFI användas som är likt 

Comsol Multiphysics och HEAT2 ur den synpunkt att man kan göra värmeanalyser över 

klimatskal, skillnaden är att WUFI kan både göra fukt- och värmeanalys över tid för en 

specifik konstruktionsdetalj (Johansson, 2012a). 

2.2 Fuktmätning 

Fuktmätning kan göras på befintliga betongkonstruktioner genom borrhålsmätning. 

Mätningen utförs av en auktoriserad fuktkontrollant genom att borrar ett hål i betongen där 

det antas vara fuktigast. Borrhålets djup bestäms av vart i plattan provningen ska ske och hur 

uttorkningen ser ut, beroende på om den är enkel- eller dubbelsidiguttorkning. I borrhålet 
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placeras en mätare som mäter relativ fuktighet hos betongen och mätningarna tar minst fyra 

dagar (RBK, 2013). 

2.2 TorkaS 

Programmet TorkaS används för att bedöma uttorkningstider hos nygjuten betong. För 

beräkningar krävs indata som typ av konstruktion, tjocklek på betong, kvalité på betongen, 

klimat, ort och viktiga hållpunkter i tidsplanen. Beräkningar i programmet baserar sig på 

etablerade teorier och utförda tester gjorda av Fuktcentrum, vid avdelningen 

Byggnadsmaterial vid Lunds Tekniska Högskola (Fuktcentrum, 2013). För djupare läsning 

kring programmet och dess beräkningsmetod se rapport Uttorkning av betong- 

Laborationsstudie bakom TorkaS 3 (Johansson, 2012b). 

2.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer enbart att behandla grundläggningstypen, platta på mark och det är främst 

konstruktionsutförandet med underliggande isolering. 

Vid analys av uppkomsten till fuktproblemet i det aktuella referensobjektet kommer inte en 

fullständig analys kunna göras på grund av att underlag, dokumentation och fakta om 

fuktskadan inte är tillgänglig. På grund av detta har analysen utgått från handberäkningar och 

modellering som kunnat göras utifrån känd fakta och ritningsunderlag. Beräkning av byggfukt 

har inte kunnat göras i programmet TorkaS eftersom dokumentation från viktiga hållpunkter i 

och under byggskedet inte funnits tillgängliga. 

Platsbesök vid byggnaden har inte varit möjliga, vilket begränsar arbetet på så vis att 

fuktmätningar och okulära bedömningar inte har kunnats göras. 

2.4 Arbetsgång 

För att nå målet och kunna analysera bakomliggande faktorer om uppkomsten till fukt i platta 

på mark har följande metodik används: 

1. Litteraturstudie: 

a. Samla fakta från handböcker och rapporter om grundläggande fuktmekanik till hur 

fukt transporteras, dess olika faser, vilka olika fuktkällor som finns, med mera. 

b. Samla fakta från handböcker, rapporter och litteratur om konstruktionsutförandet 

till platta på mark, tidigare uppmärksammad fuktproblematik.  

2. Granska ritningsunderlag: 

a. Kontrollera mått, material och konstruktion. 
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3. Handberäkningar: 

a. Utifrån samlad fakta från ritningsunderlag och litteratur med mera göra 

beräkningar.  

4. Modellering: 

a. Utifrån samlad fakta från ritningsunderlag och litteratur med mera göra en modell i 

Comsol Mulitphysics.  

5. Djupare analys av de ställda teorierna om uppkomsten till fuktproblematik i platta på 

mark: 

o Värmekudde under betongplattan. 

o Byggfukt. 

o Kapillärsugning.  

o Vattenläcka. 

o Bristfälligt arbete i utförandeskeendet. 

6.  Koppla de olika teorierna till det aktuella fallet för att se tänkbara scenarion om vad 

uppkomsten till fuktproblemet skulle kunna komma ifrån. 

  



7 

 

3. Definition av fukt 

I fysikaliska sammanhang är mekanik den del som behandlar jämvikt, rörelse och kraft. I 

detta avsnitt kommer fuktens olika faser, vilka källor fukten kan komma från och dess olika 

transportvägar att diskuteras. Professor Hagentoft definierar fukt på följande sätt i sin bok 

(Hagentoft, 2010, s.195): 

 ”Vatten i gasfas, vätskefas eller fast fas (is)”. 

Det är denna definition av fukt som kommer att användas i denna rapport. 

3.1 Centrala begrepp inom fuktmekanik 

Vattenånga i luft 

Mängden av vattenånga i luft anges som ånghalt och betecknas på följande sätt: v [kg/m
3
]. 

Mättnadsånghalt vs [kg/m
3
] är ett begrepp som anger den maximala mängden vattenånga 

som luften vid en viss temperatur kan innehålla. Med ökad temperatur ökar även 

mättnadsånghalten och vid sänkt temperatur så kondenserar överskottet av vattenånga, så att 

luften antar mättnadsånghalten men nu med ett lägre belopp. Kvoten mellan aktuell ånghalt 

och mättnadsånghalt kallas relativ fuktighet, relativ ånghalt eller relativt ångtryck. 

Betecknas som ϕ, RF eller RH. Ekvationen nedan förklarar sambandet mellan ånghalt, 

mättnadsånghalt och relativfuktighet (Burström, 2010): 

  
 

  
         

Av ekvationen framgår det att RF är enhetslös, dock anger man ofta RF i procent (Burström, 

2010). 

Figuren nedan (fig.1) visar hur en ökning av relativfuktighet kan ske genom sänkning av 

temperatur vid konstant ånghalt (Burström, 2010): 
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Figur 1. Samband mellan temperatur ånghalt och relativfuktighet (Burström, 2010) 

Hydroskopisk fukt 

I praktiken kommer man inte ifrån en viss mängd fukt i byggnadsmaterial, denna fukt är olika 

starkt bunden i själva materialet. Man talar om kemiskt bundet vatten, adsorberat vatten, 

kapillärt vatten och fritt vatten.  

Det kemiskt bundna vattnet är en del av materialets struktur och är mycket hårt bundet, denna 

del räknas inte som fukt, men uttorkningen av det kemiskt bundna vattnet leder till 

materialförstöring. Vid adsorption binds det vattenmolekyler till ytan av materialet och 

kapillärt vattnet finns i materialets porer och har uppstått genom kapillärkondensation eller 

kapillärsugning. Slutligen det fria vattnet som finns i de grövre porerna hos materialet 

(Burström, 2010). 

Man skiljer på fukt i material på följande sätt (Burström, 2010): 

1. Kemiskt bundet vatten   

2. Adsorberat vatten 

}
 
 

 
 

 

Absorberat vatten = 

3. Kapillärt vatten Förångningsbart vatten = 

4. Fritt Vatten Fukt 
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Med denna indelning av förångbart vatten och icke förångbart vatten kan dessa enkelt skiljas 

åt. Absorberat vatten är förångbart och enlig Burström definierar han förångbart vatten på 

följande sätt (Burström, 2010, s.61): 

 ”vatten som avgår då materialet upphettas till 105˚C”. 

Dock finns det undantag för vissa material som inte tål en torkning av ett sådant slag. 

Mängden fuktinnehåll i ett material ges av begreppet fuktkvot eller fukthalt. Fuktkvot 

betecknas u, [kg/kg] och är enhetslöst men ges ofta i procent. Nedan finns ekvation som visar 

fuktkvot (Burström, 2010): 

  
                        

                      
         

Fukthalt betecknas w, [kg/m
3
]. Nedan finns ekvation som visar fukthalt (Burström, 2010): 

  
                        

                 
         

När ett material utsätts för konstant temperatur och ånghalt under en längre tid anpassar sig 

den del av materialets fuktinnehåll utöver det kemiskt bundna vattnet, och kommer då att 

sträva efter att hamna i jämvikt med den omgivande luftens relativa fuktighet, denna fukt 

kallas hydroskopisk fukt. Detta förhållande ges ofta i en jämviktsfuktkurva (Burström, 

2010 & Sandin, 2010). Figur (fig.2) av en principiell jämviktskurva ges nedan (Sandin, 2010): 

  

Figur 2. Principiell jämviktskurva (Sandin, 2010) 



10 

 

En vanligt förekommande benämning för jämviktskurvor är även sorptionskurva. 

Materialets fuktighet från en början påverkar jämviktsfuktkurvan, vid ett torrare material sker 

absorption och för ett fuktigt material sker desoption tills jämvikt uppstår. Om olika kurvor 

för absorption (uppfuktning) och desoption (uttorkning) uppstår kallar man detta för 

hysterés (Burström, 2010). Nedan förklaras sambandet mellan fukthalt och relativ fuktighet 

av figur 3 och figur 4 visar jämviktskurvor för de vanligast förekommande 

byggnadsmaterialen (Burström, 2010): 

 

Figur 3. Samband mellan fukthalt och relativ fuktighet vid absorption och desorption (Burström, 2010) 

 

Figur 4. Jämviktskurva för olika material (Burström, 2010) 

3.2 Byggnadsmaterial 

De vanligaste byggnadsmaterialen som används inom svensk byggindustri är trä, betong, gips, 

isolering och stål. I detta avsnitt kommer dessa att studeras och redovisas hur de påverkas av 

fukt. 
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Trä  

Trä är ett av de byggnadsmaterial som har längst tradition i Sverige och används för ett brett 

ändamål som till exempel stomme i ett hus, golv, ytter och innerbeklädnad, inredningsdetaljer 

och formar. Trä är känsligt för fukt då det kan uppstå stora volymändringar beroende av 

fuktinnehållet. I nyavverkat virke kan fuktkvoten vara 30- 35 % och virke som används för 

invändigtbruk kan innehålla en viss mängd byggfukt och med en fuktkvot på 6- 14 %. Träets 

beständighet kan påverkas av mikroorganismer som bryter ner trämaterialet. För att 

mikroorganismer ska kunna existera krävs en viss temperatur, fuktinnehåll och tillgång till 

syre (Burström, 2010 & Johansson, 2006 ). 

Betong  

Inom byggbranschen används betong i en stor utsträckning och är ett av de vanligaste 

materialen. Betongens främsta användningsområde är inom bärande delar och där hårt slitage 

uppstår, då betong är ett starkt material och klarar av höga påfrestningar. Med komponenterna 

cement, vatten och ballast bildas betong, det är även vanligt med olika tillsatsmedel för att få 

den egenskap man eftersträvar. Vattencementtalet vanligen förkortas vct, är proportionen 

mellan vatten och cement och olika vct medför olika egenskaper hos betongen. Utöver vct- 

halten så kan tillsatsmedel ändra betongens egenskaper, exempel på vad dessa tillsatsmedel 

kan göra är: påverka betongens konsistens, reducera krypning, göra den frost beständig, öka 

hållfasthetens tillväxt, fördröja härdningsprocessen och öka hållfastheten. Vid framställningen 

av betong används stora mängder vatten, en viss del binds kemiskt i betongen under själva 

härdningsprocessen. Det vatten utöver det kemiskt bundna, som kvarstår utöver 

jämviktsfukthalten ska torkas ut och detta vatten som då måste torkas ut är då byggfukt. 

Konsekvensen av att inte torka ut det vattnet innan man lägger på ett tätt skikt, till exempel en 

plastmatta eller dylikt, kan leda till en stor risk för emissioner, nedbrytning och påväxt 

(Burström, 2010).  

Isolering 

För att minska energikostnaden krävs en god isolering och ofta görs avvägningar i 

projekteringsskeendet mellan sparad energikostnad och isoleringskostnaden. Ett materials 

isolerande egenskap bestäms av dess värmekonduktivitet som beror på materialets densitet. 

Med lägre densitet medför vanligen en bättre isolerande förmåga. Det finns en rad olika 

isoleringsmaterial idag, exempel på några är mineralull, cellplast, lättklinker och olika trä 

baserade värmeisolermaterial. Beroende av fabrikat och tillverkare så påverkas 



12 

 

isoleringsmaterialen olika på kontakt av fukt, generellt kan man säga att isoleringsförmågan 

minskar då material kommer i kontakt med fukt (Burström, 2010). 

Gips 

Gipsskivor finns i dag i ett varierat utbud för olika användningsområden för in- och utvändigt 

bruk. Vanligast förekommer det någon form av beklädnad på själva skivan av papp eller 

glasfiber beroende på användningsområde. Gipsskivor med papp utgör ingen risk för 

fuktrelaterade problem när normala förhållanden inomhus råder, det är när fukt kommer i 

kontakt med gipsskivor som södervittring av gipsen kan ske och mögelpåväxt på pappen kan 

uppkomma (Burström, 2010 & Johansson, 2006). 

Stål 

Stål är ett av de mest använda konstruktionsmaterialen som används idag. När obehandlat stål 

kommer i kontakt med vatten uppstår korrosion och det är dels för att vattnet innehåller salter 

och föroreningar. Korrosion kan uppstå redan vid 70 % RF och vanligen skyddas stål mot 

korrosion genom att rostskyddsmåla, förzinka, emaljera eller att använda korrosionshärdiga 

legeringar (Burström, 2010). 

3.3 Fuktkällor 

Källor till att fuktproblem kan uppstå beskrivs enligt Samuelssons bok Få bukt med FUKT på 

följande sätt (Samuelsson et al, 2007): 

 Nederbörd 

 Luftfukt 

 Byggfukt 

 Markfukt 

 Vattenläckage 

Nederbörd 

Nederbörd kommer från regn, snö eller hagel ovanifrån eller i sidledes med hjälp av kraftiga 

vindar. Den fukt som bidrar till att ett fuktproblem uppstår är den fukt som tar sig in i 

klimatskalets otätheter, tillexempel genom otätheter i tak eller vägg. Många material kan även 

kapillärt suga upp vatten, vilket ökar fukthalten i konstruktionen (Samuelsson, et al, 2007).     
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Luftfukt 

Luft är ett transportmedel för fukt och i all den luft som vi och våra byggnader omger oss med 

finns det vattenånga (Hagentoft, 2010). Ångan i luften kommer från förångat vatten från 

mark, vattendrag, sjöar och hav. Externt tillskott av fukt till en byggnad sker genom 

ventilation och läckage genom klimatskärmen. Internt tillskott av fukt kommer från olika 

aktiviteter som till exempel duschning och matlagning men även vi människor själva avger 

fukt (Samuelsson, et al, 2007). I en bostad ligger vanligen fukttillskottet på 2- 4 g/m
3 

(Sandin, 

1997). 

Byggfukt 

Byggfukt definieras som (Samuelsson, et al, 2007, s.124): 

”det överskott av fukt som lagrats i byggmaterial som frigörs, förångas efter att 

materialet har byggts in i byggnaden”.  

Betong är ett material som ofta omnämns i sammanhang kring byggfukt. När betongen härdar 

binder denna process vatten så kallat kemiskt bundet, då finns fortfarande vatten kvar som är 

fysikaliskt bundet vatten. Fysikaliskt bundet vatten torkar i regel ut om betongen är fuktigare 

än sin omgivning. Byggfukten från betong beror även på vattencementtalet, vct och högre vct 

ger mindre halter byggfukt efter härdning. Man kan ungefärligt uppskatta byggfukten i betong 

till 100kg per kubikmeter, detta gör det extra viktigt att betongplattor får torka ut innan 

golvläggning (Hagentoft, 2010). Vid normala inomhuskonstruktioner kan dessa riktvärden 

antas enligt tabell 1 (Sandin, 1997): 

Tabell 1. Byggfukt i byggnadsmaterial (Sandin, 1997) 

Material Byggfukt (kg/m
3
) 

Betong 0- 100 

Lättbetong 100- 200 

KC-bruk 250 

Tegel 0 

Tegelmurverk 70 

Trä 40 

Markfukt 

Markfukt är den fukt som kommer från nederbörd eller grundvattnet. Vid dimensionering av 

markfukt talar man om att den håller en relativfuktighet på 100 %. Markfukten kan komma i 
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kontakt med byggnader via nederbörd som samlas i jordmaterial som i sin tur når 

grundvattnet. Det kan förekomma skiftningar i jordmassor med till exempel tätare massor 

under ett mer genomsläppligt material, som då bildar vattenmagasin. Dessa vattenmagasin 

kan skapa ett vattentryck mot utsatta konstruktionsdelar. Vattnet kan även vandra kapillärt i 

olika jordarter. I finkornigt material kan stighöjden uppgå till flera meter. Det är främst 

grundkonstruktioner som blir drabbade av vattenånga och vatten från markfukten 

(Samuelsson et al, 2007 & Sandin, 1997).  

Vattenläckage 

Merparten av alla fuktskador beror på läckage av någon form av tappvattenledning, vattenrör i 

uppvärmningssystem eller installationer (Samuelsson et al, 2007).  

Vattenskadecentrum är en organisation som drivs av bland annat försäkringsbolag och olika 

branschorganisationer. Årligen lämnar vattenskadecentrum ut en rapport om 

vattenskadeutredningar baserad på inrapporterade vattenskador under ett helt år från småhus 

och flerbostadshus (Vattenskadecentrum, 2013).  

3.4 Fukttransport 

När fukt transporteras i ett byggnadsmaterial sker det i ångfas eller vätskefas. I ångfas sker 

den huvudsakliga transporten genom diffusion eller konvektion, samt i vätskefas sker 

transporten vanligen genom kapillärsugning (Sandin, 2010). 

Diffusion: Ångtransport som sker på grund av ånghaltsskillnad, där vattenånga rör sig från en 

högre ånghalt till en lägre (Sandin, 2010). 

Fuktkonvektion: Lufttransport som sker på grund av lufttrycksskillnader, där luft rör sig mot 

lägre lufttrycket och samtidigt tar med sig vattenånga. Drivkrafter som kan ge upphov till 

luftströmningar är vind, termik och mekanisk ventilation (Sandin, 2010). 

Kapillärsugning: Vatten sugs upp i materialets porer och transporteras på grund av 

fukthaltsskillnad och transporten sker mot den lägre fukthalten (Sandin, 2010). 

Ofta sker en kombination av ovanstående fukttransporter, generellt kan man säga att 

kapillärsugning sker i små porer och i större porer råder ångtransport. Vid låga mängder fukt i 

ett material sker transporten vanligen genom ångtransport eftersom de flesta porer luftfyllda 

vid lågt fukttillstånd (Sandin, 2010). 
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3.5 Fuktskador 

I Sandins skrift Introduktion till fuktmekaniken redogör han möjliga skador som är relaterade 

till fuktuppkomst i olika konstruktioner. Sandin har redogjort dem enligt följande (Sandin, 

1997): 

Frostskador 

När ett materials porer är vattenfyllda och temperaturen sjunker förvandlas vattnet till is. När 

vattnet övergår från flytande till fast form (is) expanderar volymen med 9 %. Följden av detta 

är att det kan uppstå frostsprängning om det inte finns plats för vattnet att utöka sin volym. 

Detta fenomen kan undvikas genom att minska mängden fukt i ett materials porsystem.   

Kemisk nedbrytning 

Exempel på kemisk nedbrytning i praktiken kan vara: korrosion på metaller, kalkhaltiga 

material som utsätts för surt regn och ett annan vanligt förekommande inomhus är 

nedbrytning av golvlim.   

Biologisk nedbrytning 

Mögel, röta och skadeinsekter är de vanligaste förekomsterna i samband med biologisk 

nedbrytning. 

Hälsorisker 

Hälsoproblem som har uppdagats som anses bero på fuktproblem och brister hos en byggnad 

är illamående, astma, allergi, klåda, huvudverk och trötthet. 

Rörelser 

Fukt i kombination med ett material kan ge upphov till fuktbetingande rörelse och i synnerhet 

porösa material. Trä är ett material som vanligen nämns i samband med fuktbetingad rörelse 

och kan svälla mycket vid kontakt med fukt. 

Missfärgning 

Fukt kan ge bestående missfärgningar om det kommer i kontakt med vissa material, exempel 

saltutfällning kan medföra stora ändringar på en fasads utseende. Även kan en kulör förändras 

beroende av fukttillståndet. 
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Värmeisolering 

Med ett ökat fuktinnehåll ökar även energiflödet genom materialet om en temperaturskillnad 

finns på vardera sidan om materialet. Det ökade energiflödet beror på att 

värmeledningsförmågan ökat i materialet och att energi krävs för att korka ut all fukt. 

3.6 Kritiskt fukttillstånd vid golvläggning och i material 

Genom att göra en fuktmekanisk beräkning kan man fastställa förväntat fukttillstånd i en 

konstruktion. När man fuktsäkerhetsprojekterar gäller det att se om fukttillståndet i olika 

konstruktioner kan medföra skadlig påverkan på något vis. Det gäller alltså att analysera 

fukttillståndet för att se om det uppgår till kritiskt fukttillstånd. Med begreppet kritiskt 

fukttillstånd menas den övre gräns som fuktinnehållet får vara innan det kan uppstå skador 

(Burström, 2010 & Sandin, 2010). Nedan visar figur 5 kritiska fukttillstånd för golv på mark 

(Berg, 2008): 

 

Figur 5. Kritiska fukttillstånd vid golv på mark (Berg2008) 

Det som är viktigt att beakta att fukttillståndsvärden ser olika ut beroende på vilket material 

man väljer. Värden för kritiskt fukttillstånd finns tabellerad i olika handböcker och ibland 

annat i Hus AMA 98, dock tar inte tabellvärdena hänsyn till temperatur och exponeringstid. 

Med en ökad temperatur och exponeringstid så ökar även risken för mögelangrepp (Burström, 

2010). 

För att mikroorganismer ska kunna uppstå krävs en viss tillgång på fukt, nivå för att mögel 

kan uppstå bestäms av det kritiska fukttillståndet. Nivån för det kritiska fukttillståndet varierar 

mellan olika material och för vissa material kan detta ske redan vid 75 % RF (Johansson, 

2006).  SP Sveriges provnings och Forskningsinstitut har utifrån befintlig kunskap om kritiska 

fukttillstånd för byggmaterial sammanställt dessa i rapporten Kritiskt fukttillstånd för 
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mikrobiell tillväxt på byggmaterial – kunskapssammanfattning. Resultatet av rapporten är 

följande: 

Tabell 2. Kritiskfukttillstånd i byggnadsmaterial (Johnsson et al, 2005) 

Materialgrupp Kritiskfukttillstånd (% RF) 

Trä och träbaserade material 75-80 

Gipsskivor med pappytor 80- 85 

Mineralullsisolering 90- 95 

Cellplastisolering (EPS) 90- 95 

Betong 90- 95 

3.6.1 Kritisk temperatur då fuktproblem kan uppstå 

Med kritiska temperaturen menas att temperaturen i en viss del av konstruktionen sjunker till 

en sådan nivå att kondensutfällning kan uppstå. Det är därför av stor vikt att modellera olika 

konstruktionstyper i ett beräkningsprogram föra att se temperaturfördelningarna över 

konstruktionen, och därmed kunna se om det finns några kritiska punkter där kondens skulle 

kunna uppstå. En modell av plattan har gjorts i beräkningsprogrammet Comsol Multiphysics 

och för att se hur temperaturen är fördelad i plattan se avsnitt 5.7 & bilaga D. För att kunna se 

om risk för kondens föreligger måste man beräkna den kritiska temperaturen. Beräkningen av 

den kritiska temperaturen kommer att utgå från värden ur rapporten Så mår våra hus som 

baseras på undersökningar av det svenska byggnadsbeståndet (Boverket, 2009a). 

Beräkningarna kommer att baseras på värden från vinterhalvåret då det är störst 

temperaturskillnader inne och ute, och där med större risk för att kondens uppstår i 

konstruktionen.  

Enligt rapporten så är innertemperaturen i flerbostadshus 22,3 ±0,2°C(Boverket, 2009a).. För 

att inte underdimensionera har värdet 23°C används i beräkningarna. Utomhustemperaturen 

vintertid för orter i Mellansverige är -20°C (Boverket, 2009b). 

Av formeln nedan framgår hur beräkning av ånghalt beräknas (Burström, 2010)  
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Nedanstående är mättnadsånghalten inne och ute, värden baserar sig på tabell måttnadsånghalt 

som finns i bilaga C (Sandin, 1997). 

 Vi (23°C) = 20,55 g/m
3
 

 Ve (-20°C) = 0,89 g/m
3
 

Som tidigare nämnts i kapitel 3.4 så finns ett fukttillskott i byggnader och enligt rapporten Så 

mår våra hus är det i småhus där de högsta uppmätta värdena förekommer. Värdet uppgår till 

3,6 g/m
3
 (Boverket, 2009a). 

Beräkning av invändig ånghalt (vi) enligt ekv.4: 

                      

Beräkning av RF inomhus enligt ekv.1: 

   
    

     
           

Av rapporten Så mår våra hus framgår av undersökningen har resulterat i att RF i både 

småhus och flerbostadshus ligger medelvärdet på 30-34,99 % (Boverket, 2009a). Beräkningen 

på värde med 22 % är ett korrekt värde på ovanstående antaganden, men enligt rapporten 

visar det sig att de uppmätta värdena är högre än de teoretiska. För att vara på säkra sidan kan 

därför RF sättas till 40 % (Noremo, 2012). 

Beräkning av ånghalt inomhus (vi) enligt ekv.1 med antagen RF på 40 %: 

                       

Mättnadsånghalten 8,22g/m
3
 utläses ur tabell mättnadsånghalt i bilaga C och ger en 

temperatur på 7,9˚C som avrundats uppåt till 8˚C. Utifrån denna beräkning kan man anta att 

temperaturen måste överstiga 8˚C för att säkerställa att kondens inte ska uppstå. 
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4. Värme och flöden 

Värme kan lagras olika i olika material och det som anger ett materials förmåga att lagra 

värme är materialets värmekapacitet. I byggsammanhang ges värmekapaciteten ofta i 

volymetrisk värmekapacitet, Hagentoft förklarar begreppet enligt följande (Hagentoft, 2010, 

s. 46): 

”hur mycket värme som kan lagras per kubikmeter av materialet för en given 

temperaturhöjning”.  

Eftersom energi ”försvinner” sker det energiutbyte med omgivningen och värmen överförs 

vidare av sig själv om temperaturskillnad råder. Det är tre olika flödessätt som man talar om 

vid överföring av värme, dessa är (Hagentoft, 2010): 

 Ledning 

 Konvektion 

 Strålning 

Ledning 

Värmeledning är ett transportsätt som beror av att molekyl- och atomrörelse i materialet vill 

utjämna områden med hög aktivitet till områden med lägre. Olika material leder värme olika, 

värden på dessa finns tabellerade i olika handböcker (Hagentoft, 2010). 

Konvektion 

Som beskrivits i föregående kapitel 3.5 så beror konvektion på temperatur- och tryckskillnad, 

där till exempel luft eller vatten transporterar värme (Hagentoft, 2010). 

Strålning 

Strålning skiljer sig från ledning och konvektion genom att det inte behöver ett material för att 

transportera värme. Strålning sker från material med temperaturer över den absoluta 

nollpunkten (-273,15˚C) och ökar med temperaturökningen (Hagentoft, 2010).  
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5. Fuktproblem i platta på mark 

Detta kapitel kommer att behandla platta på mark med underliggande isolering och 

fuktproblem som kan uppstå vid denna konstruktionstyp, för att avslutningsvis koppla de 

uppdagade problemen till det aktuella fallet i Årby by. 

5.1 Platta på mark 

Platta på mark är ett vanligt förekommande grundläggningskonstruktion. Beroende på hustyp 

och markförhållanden kan utförandet se olika ut. En vanligt förekommande utformning av 

platta på mark under 1960-1980 talet är enligt figuren (fig.6) nedan (Berg, 2008):  

 

Figur 6. Platta på mark (Berg, 2008) 

Ur fuktsynpunkt är konstruktionen platta på mark mycket känslig där flertal kriterier kan ha 

betydelse för plattans funktion. Några av dessa kriterier för plattans funktion är följande 

(Berg, 2008): 

 Dränerande och kapillärbrytande skikt  

 Vattennivåns läge 

 Förekomst och typ av värme isolering 

 Tätskikt och dess placering  

 Temperaturförhållanden  

Platta på mark har de senaste decennierna generellt haft problem med fukt och fuktskador. 

Vid beläggning av platta på mark förhindras avdunstning från marken och med tiden hamnar 

betongplattan i jämvikt med markens fuktighet, vilket är vanligt förkommande vid platta på 

mark med överliggande isolering. En sammanställning av olika skadeutredningar som har 
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gjorts visar att kapillär fukttransport från marken till plattan är överrepresenterad orsak till 

fuktproblem (Berg, 2008). 

Konstruktionstypen, platta på mark har sett olika ut under tiden då den började etablera sig på 

marknaden någon gång under 1950- talet fram tills idag. I början förekom det plattor som helt 

saknade isolering senare har olika varianter med isoleringen placerades förekommit med över- 

och underliggande isolering. Idag förekommer vanligen plattor med underliggande isolering 

med inbyggd golvvärme av elkablar eller värmerör (Berg, 2008). 

5.2 Värmekudde under betongplattan 

Temperaturfördelningen under platta på mark har stor betydelse för ångtransporten från 

marken upp till golvet. Som tidigare nämnts så antas marken vara fuktmättad (100% RF). En 

högre temperatur i marken under plattan även kallat ”värmekudde” kan bildas under en 

byggnad med tiden, vilket skapas av värmeförluster genom plattan. Den höga temperaturen i 

marken under betongplattan orsakar en högre ånghalt i marken som följd av detta ökar 

ångtransporten uppåt mot betonggolvet. Normalt förekommer den högst temperaturen i mitten 

av byggnaden, under plattan och det är under sommaren och höst då detta förekommer 

(Petersson, 2012).  Figuren nedan (fig.7) visar en principiell fördelning av värmen under en 

byggnad (Berg, 2008): 

 

Figur 7. Värmekudde under byggnad (Berg, 2008) 

Konstruktionsutförandet platta på mark är en konstruktion där man direkt på avschaktade 

jordmassor lägger konstruktionen. Fukt som kan påverka konstruktionen kommer av 

kapillärsugning och vattenångtryck.  Kapillärvattensugning kan förhindras av till exempel ett 

lager av tvättat makadam, ett så kallat kapillärbrytande materialskikt. Anledningen till att 
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makadam bör vara tvättat är för att mindre grus som annars kan följa med makadammet kan 

medföra kapillärsugning (Petersson, 2012). 

För att hindra ångtransport i plattan kan diffusionsspärr placeras i konstruktionen alternativt 

kan värmeisoleringen begränsa ångtransporten. Att helt upprätta en diffusionstät konstruktion 

är svårt, däremot bör det eftersträvas för att inte inträngande fukt ska kunna orsaka 

fuktproblem.  Särskilt känslig är detaljer där betong i kombination med trä förekommer, till 

exempel väggsyllar och liknande detaljer (Peterson, 2012).    

Med konstruktionen platta på mark, med underliggande isolering blir betongplattan varm och 

en temperaturskillnad uppstår mellan betongplattan och underliggande mark. Detta leder till 

att betongplattan inte får högre fukthalt än i marken under isoleringen då betongplattan inte 

utsätts för hög fukthalt. Ånghalts- och temperaturförhållande av en principiell lösning av en 

platta på mark ges av figuren (fig.8) nedan (Petersson, 2012): 

 

Figur 8. Platta på mark med underliggande isolering, ånghaltsförhållande (Peterson, 2012) 

Enligt Petersson (2012) ska man vid dimensionering av fuktdiffusion utgå från att 

golvbeläggningen är helt diffusionstätt och marken är fuktmättat. Han menar även som ett 

alternativt att man kan räkna med ånggenomsläppligheten för golvbeläggningen och även ta 

med ångmotståndet för övriga material till exempel isolering, betong och golv. Med 

grundläggningskonstruktioner med underliggande isolering kan diffussionsspärr ibland 

uteslutas då kritiska värden aldrig uppnås, medan i andra fall extra difussionsspärr under 

golvbeläggning kan behövas (Petersson, 2012).  
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Handberäkning av temperatur under platta på mark 

För beräkning av temperatur mitt under en byggnad där värmekudden är som störst kan den 

göras överslagsmässigt enligt följande handberäkningar (Nevander & Elmarsson, 1994). 

Nedan följer ett diagram som bestämmer temperaturen under plattan (Nevander & Elmarsson, 

1994): 

 

Figur 9. Temperatur mitt under plattan (Nevander & Elmarsson, 1994) 

Beräkningar görs enligt följande formler (Nevander & Elmarsson, 1994): 

  
    

  
         

      
     

     
         

         (       )(     )         

   
  (  )

  (  )
         

Där: 
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Breda byggnader 

Vid breda byggnader blir effekten av isoleringen mindre mitt under byggnaden.  Det kan vara 

problemariskt att uppnå tillräcklig temperaturskillnad eftersom värmekudden under bredare 

byggnader blir allt för stor (Berg, 2008). Detta fenomen ger ett dåligt fuktskydd och 

fuktproblem kan uppstå. För att motverka detta kan en extra ångspärr behöva läggas under 

betongplattan för att motverka att fukt ska vandra uppåt (Peterson, 2012). 

5.3 Byggfukt 

Begreppet byggfukt har tidigare gåtts igenom se förklaring och definition i kapitel 3.3. 

Uttorkningen av fukt i betong kan ske i kombination av inre självtorkning och fukttransport 

utåt. Johannson (2005) skriver i sin rapport att faktorer som påverkar uttorkningshastigheten 

och uttorkningstiden är (Johansson, 2005) : 

 Vattencementtal, (vct)  

 Cementtyp  

 Tillsats av mineraliska tillsatsmaterial  

 Härdningsmetod 

 Nederbörd  

 Temperatur hos betong och omgivning  

 Relativ fuktighet hos omgivning  

 Konstruktionstyp  
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Uttorkningsförlopp genom fukttransport  

Uttorkningsförloppet kan besktrivas ske genom tre olika skeden. För olika material skiljer sig 

uttorkningshastigheten. Av figur 12 nedan framgår en principiell uttorkningshastighet som 

varierar med tiden, se nedan (Nevander & Elmarsson, 1994). 

Skede 1 

Under det första skedet är i stort sett fuktavgivningen per tidsenhet konstant. I det första 

skedet är ytan fuktig och avdunstning sker fritt från vätskeytan. Första skedet varar så länge 

som fukthalten är tillräckligt hög och att den kapillärt sugande förmågan är tillräckligt stor för 

att hålla ytan fuktig. Betong med ett lågt vct resulterar att ytan endast blir fuktig en kort tid, 

däremot material med starkare kapillärt sugande förmåga förblir fuktigare under en längre tid, 

förutsatt att fuktinnehållet är högt redan från början. I första skedet är uttorkningskapaciteten 

allra störst (Nevander & Elmarsson, 1994).  För att öka uttorkningshastigheten krävs att det 

finns möjlighet för avdunstning och en effektiv ångövergångskoefficient . Detta kan uppnås 

genom följande (Pettersson, 2004): 

 En låg ånghalt i omgivande luft (låg v) 

 Höga temperaturer hos materialet (hög vs) 

 Ökat lufthastighet vid materialytan (hög  ) 

Avdunstning från ytan går till enligt följande figur nedan (Sandin, 1997): 

 

Figur 10. Uttorkningsmekanismer vid avdunstning från ytan (Sandin, 1997) 
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Vatten transporteras kapillärt till ytan och avdunstar fritt från ytan till omgivande luft. 

Uttorkningshastigheten kan beräknas enligt följande ekvation (Nevader & Elmarsson, 1994): 

    (     )         

Där: 

                         (   )  

                         (     ) 

                           (     ) 

 Skede 2 och 3 

Under skede 2 är ånghalten inne i materialet lika med mättnadsånghalten vs(T) och skede 3 

kännetecknas av att v < vs(T) över hela tvärsnittet. Under skede 2 och 3 blir egenskaper som 

byggnadsdelens dimension, material egenskap och fukttillstånd det som bestämmer hur 

uttorkningshastigheten kommer att se ut. Då byggnadsdelens fukt i de yttre delarna dunstar 

snabbare än de inre så blir följden att i andra och tredje skedet får fukten en längre 

transportväg för att kunna avges vid ytan. Med längre transportväg för fukten resulterar det i 

ett större flödesmotstånd som leder till avtagande uttorkningshastighet (Nevander & 

Elmarsson, 1994). 

Nedan beskrivs hur avdunstning inuti ett material kan beräknas (Sandin, 1997): 

 

Figur 11. Uttorkningsmekanismer vid avdunstning inuti ett material (Sandin, 1997) 
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Ångflöde, g vid avdunstning inuti ett material kan beräknas enligt följande ekvation med 

avseende på diffusion genom den torra delen av konstruktionen, till ytan (Sandin, 1997):  

  
   (    )

 
 

(    )

 
         

Där: 

                                              (    ) 

                                (     ) 

                           (     ) 

                      ( ) 

                        (   ) 

Enligt beräkningsmetoderna ovan för skede ett, två och tre får man en god uppfattning av 

uttorkningstiderna. Dessa är ofta tillräckliga då man vill få en god uppskattning. För 

noggranne beräkningar hänvisar Sandin till olika datorprogram för beräkning av 

uttorkningshastighet (Sandin, 1997).  För djupare redogörelser av handberäkningar av 

uttorkningshastighet se Nevander och Elmarsson (1994).  

 

Figur 12. Principiella uttorkningsförlopp för lättbetong och betong (Nevander & Elmarsson, 1994). 
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Av figuren (fig.12) ovan framgår det att för betong sker uttorkningen i huvudsakligen i skede 

2. Förloppet beskrivs som ett samband mellan uttorkningshastigheten, g och tiden, t. Figuren 

är baserad på ensidig uttorkning och en konstant temperatur (Nevander & Elmarsson, 1994). 

Ett skydd för att byggfukt inte ska orsaka fuktproblem är att låta betongen torka ut tillräckligt 

innan golvläggning sker. Det är därför av stor vikt att ta hänsyn till tork tider vid 

projekteringen av byggnader. Det är dock orimligt att vänta så länge att trägolv ska kunna 

läggas direkt i anslutning till betongen. Därför är det en branschregel att placera en ångspärr 

mellan trägolv och betongplatta (Berg, 2008 & GBR, 2013). 

 Som tidigare nämnt så har konstruktionstypen betydelse för uttorkningen av byggfukten. 

Plattor med underliggande isolering av mineralull typ markskiva sker uttorkningen till största 

del nedåt, men med isolering av cellplast som kan beaktas som tät måste uttorkningen ske 

uppåt. Även tjocklek på betongplattan har påverkan på tiden för uttorkning (Berg, 2008). 

Enligt Berg (2008) kan man undvika byggfukt i konstruktioner av betong på mark enligt 

följande: 

 Minska tjockleken på betongplattan till 60- 80mm från 100mm eller 120mm som är 

vanligt förekommande idag. 

 Ge erforderlig tid för fukten att torka ut innan känslig golvbeläggning. 

 Undvik förtjockningar av plattan typ vout eller liknande om det absolut inte är 

nödvändig för bärighetens skull. 

 Använd hög betongkvalitet som bidrar till kortare torktid. 

 Skydda plattan från nederbörd under byggskedet. 

  Använd uppvärmda golv med golvvärme. Då kan värmen i golvsystemet påskynda 

torktiden. 

5.4 Kapillärsugning i material 

Höga fukthalter i betongplattor på mark har under de senaste årtiondena orsakat fuktproblem. 

Den höga fukthalten i sådana fall är oftast byggfukt eller uppstigande markfukt som 

uppkommer av kapillärsugning. Om problemet med uppstigande markfukt har börjat 

förekomma är det svårt att komma till rätta med problemet. Det blir då allt viktigare att i 

förstadiet förhindra möjligheten till uppstigande markfrukt ska förekomma, vilket återgärdas 

med dränering och kapillärbrytande skikt. En vanlig förekommande återgärd för att förhindra 

uppkomsten av markfukt är att använda ett så kallat diffusionöppet skikt, även kallat 
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kapillärbrytande skikt under betongplattan av till exempel mineralull, lättklinker, grus eller 

makadam. Med en lösning av denna typ med kapillärbrytande skikt under plattan har man 

förutsett att byggfukten ska torka ut nedåt. Man har på senare tid börjat ifrågasätta denna 

metod eftersom markfukten finns kvar och man bör hindra den att tränga upp i betongplattan. 

Man har istället börjat att använda diffusiontät värmeisolering som kombineras med en 

ångspärr, på detta sätt förutsätter man att torkningen istället ska ske uppåt och därmed måste 

betongplattan vara uttorkad innan golvbeläggning appliceras (Berg, 2008). 

Markfukt kan utöver som ovan nämnt förekomma i vätskefas och även förekomma i ångforn. 

Markfukt i ångform kan inte förhindras att stiga upp i platta med hjälp av dränering och 

kapillärbrytande skikt. Några exempel enligt Berg på ångskydd är (Berg, 2008): 

 Temperatureffekten av en värmeisolering.  

 Ångmotståndet hos en ångspärr. 

 Öppen ytbeläggning. 

Temperaturskillnad som ångskydd  

Detta ångskydd bygger på att hålla plattan varm och marken kall, och dess uppbyggnad är 

enligt följande, plattan har underliggande isolering med följande egenskaper: 

kapillärbrytande, värmeisolerande, god bärförmåga och beständighet. Vid underliggande 

isolering av mineralull gäller följande: Innan golvläggning ska det ges tid för byggfukten att 

torka ut. Efter golvläggning får man en uttorkning av plattan nedåt genom att underkant av 

plattan får en temperatur som är högre än marken. Då ångan strävar efter att hamna i 

jämviktsläge kommer ångtransport att ske nedåt mot marken tills jämviktsläge uppstår (Berg, 

2008).  

Vid underliggande isolering av cellplast förutsätts att byggfukt torkas ut uppåt, eftersom 

cellplast är mycket tät. Uttorkningshastigheten blir mycket långsam och ibland används en 

extra fuktspärr mellan isolering och betong för att säkerställa ett gott fuktskydd (Berg, 2008).  

Med tiden kan en värmekudde bildas under en platta och på ett vanligt småhus är 

temperaturskillnaden mellan marken och plattan tre till fyra grader på mitten av byggnaden. 

För att garantera en ångtransport i riktning nedåt mot marken krävs en temperaturskillnad på 

tre eller fyra grader. Denna typ av lösning är relativ enkel att använda för småhus och 

liknande, dock är denna metod tveksam på större byggnader då det är svårt att upprätthålla en 

temperaturskillnad över isoleringsskitet (Berg, 2008).   
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Ångmotstånd hos en ångspärr 

Ett annat möjligt skydd mot att ånga ska tränga sig upp i plattan är att applicera en ångspärr, 

det vill säga ett material som har högt ångmotstånd. En vanligt förekommande ångspärr är en 

alkalieresistent, åldersbeständig byggfilm med en tjocklek på 0,2mm. Byggfilmen läggs ut i 

konstruktionen antingen ovanpå betongen innan golvläggning eller under plattan i mellan 

underliggande isolering. Vid dimensionerandet av ångspärrar måste stor säkerhetsmarginal tas 

med i beräkningarna, då både uppgifter om ångmotstånd för olika material ofta är grovt 

uppskattade samt att brister i arbetsutförandet kan förekomma (Berg, 2008).  

Öppen ytbeläggning 

Det finns möjlighet att ha ett diffusionsöppet skikt som golvbeläggning av till exempel 

natursten eller klinker. Det finns även lösningar där man skapar en ventilerad luftspalt, med 

lösningar av till exempel platonmatta eller liknande system. Denna metod kan förekomma i 

äldre bebyggelse där kapillärbrytande skikt under plattan saknas. I en sådan konstruktion 

kommer alltid fukten att tillföras underifrån. Lösningen tillåter alltså fukten att passera genom 

platta och golvbeläggning. Dock krävs att ventilationen fungerar som den ska för att undvika 

fuktproblem (Berg, 2008). 

5.5 Vattenläcka 

Vattenläckage från installationer är svårt att upptäcka och åtgärdas, då installationer kan vara 

inbyggda eller ingjutna i en konstruktion. En ingjuten installation med ett litet läckage kan i 

till exempel, en betongplatta få förödande konsekvenser (Berg, 2008).  Enligt 

fuktskadecentrum så är brister i ledningssystem överrepresenterade orsak till fuktproblem 

(Fuktskadecentrum, 2013) 

För att förebygga att ett läckage uppstår på grund av utförandefel krävs att entreprenörer följer 

de anvisningar, kontrollplaner och checklistor som finns framtagna (Norling, 2007). 

5.6 Bristfälligt arbete i produktionsskeendet 

Problem uppkomna på grund av att bristande utförande i byggskeendet kan förebyggas med 

hjälp av olika metoder för fuktsäkring och uppföljning.  

För att säkerställa att fuktproblem inte ska uppstå kan som tidigare nämnts, detta ske genom 

att fuktdimensionera konstruktioner. Vilket innebär att man väljer material och utformar 
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konstruktioner efter de klimat de kommer att utsättas för, och därmed säkerställer att de klarar 

de fukthalter de utsätts för. Detta kan enkelt förklaras enligt följande (Nilsson, 2006): 

             

Där: 

      (                            ) 

       (                          ) 

Enligt ovanstående kan dimensionering göras som följande: Välja material eller utforma 

konstruktionen så att känsligt material hålls torrt eller välja mindre fuktkänsliga material. 

Förutsättningen för att fuktdimensionering ska kunna utföras krävs att kritiska fuktnivåer för 

materialen är någorlunda kända. Helt säker på påverkan av fukt hos ett material kan man 

aldrig vara, därför görs dimensioneringen genom en probabilistisk metod. Med denna metod 

menas att man tar hänsyn till osäkerheterna som finns så det finns en säkerhetsmarginal vid 

dimensionerandet (Nilsson, 2006). 

Den ovan nämnda metoden för att säkerställa byggnader mot fuktproblem är främst en metod 

som används i projekteringsstadiet. Sveriges Byggindustrier har med Lunds Tekniska 

Högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och andra aktörer från byggbranschen 

skapat en metod för att fuktsäkra hela byggprocessen. Metoden redovisas i en rapport ByggaF 

och är ett sätt att säkerställa, dokumentera och kommunicera fuktsäkerhet över hela 

byggprocessen.  Metoden är anpassad som ett hjälpmedel i byggprocessens olika skeden: 

program, projektering, bygg och förvaltning (Norling, 2007). För djupare läsning om 

fuktsäkrings metoden ByggaF se ByggaF: Metod för fuktsäker byggprocessen (Norling, 

2007). 

5.7. Referensobjektet 

Studien kommer att utföras på en verklig byggnad och konstruktionsdetaljerna är hämtade 

från ritningsunderlag tillhörande referensobjektet.  

Byggnaden är ett radhus beläget i Årby by i Borlänge som stod färdigt 2008, och är 3 

våningar högt med 4 till 5 bostäder i bredd per radhus. 
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Figur 13. Ritningsunderlag, Fasad söder och norr 

 

Figur 14. Ritningsunderlag, Fasad väster och söder 

Byggnaden står på en platta på mark med underliggandeisolering av cellplast. Bärande väggar 

är av betong med utanpåliggande isolering, samt utfackningsväggar av träreglar med 

mellanliggande isolering. Mellanbjälklag är av betong och tak av limträbalkar med 

mellanliggande isolering. Fasadens yttre beklädnad är av röd och svartmålad träpanel och tak 

beklädnad av tegelröda takpannor. Nedan (fig. 15 och 16) följer två detaljer från 

ritningsunderlaget som används som underlag för modellerandet: 
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Figur 15. Ritningsunderlag, vout, lägenhetsavskilljande vägg 

 

Figur 16. Ritningsunderlag, kantelement 

Fuktproblemet som tidigare nämnts och som ska undersökas, har upptäckts vid en 

lägenhetsavskiljande vägg i ett av radhusen. Upptäckten skedde genom att man fann att 

parketten vid detta område hade svällt och var fuktig. Figuren nedan (fig.17) visar orådet där 

fukten upptäcktes vilket är rödmarkerat. 
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Figur 17. Ritningsunderlag, vot vid lägenhetsavskiljande vägg, med förtydligande av område där fukt påträffas 

Vad som inte framgår av ritningsunderlaget är att en byggfilm applicerats på betongen innan 

golvläggning av parkettgolv. 

Innan fuktskadan i det aktuella fallet uppdagats har en vattenläcka uppstått i lägenheten på 

andra sidan väggen. Tidsskillnaden mellan att läckan uppstod i grannlägenheten och att fukt 

påträffats i det aktuella fallet är oklart, samma sak med läckans omfattning. Det man vet är att 

den uppstod på höger sida av den lägenhetsavskiljande väggen, vilket man kan se på figur 17 

ovan. 

Värmekudde under betongplattan 

Byggnaden i det aktuella fallet ligger i Borlänge, grundlagd på morän och plattans yttre mått 

är 28,6*14,1m.  Indata till beräkningarna nedan se bilaga A och för detaljer angående 

beräknad konstruktion se figur 15 och 16 ovan. Beräkningen baserar sig på ekvationer 

(ekv.5.6.7) från avsnitt 5.2 samt avsnitt 3.1(ekv.1). 

                   

  
    

  
 

       

    
     

 

 
 

   

    
      

Ur diagram i figur 9 erhålls: 

      0,58 
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         (       )(     )  (      )(        )        

                   

Ur tabell i bilaga D kan mättnadsånghalt utläsas: 

  (    )             

  (    )             

Vilket ger en relativ fuktighet enligt följande: 

   
     

     
          

Värdet understiger den kritiska fuktighet som anges för golvbeläggning, för djupare läsning 

om golvläggningsmaterial och kritiska värden se figur 5 eller Golvbranschens hemsida (GBR, 

2013). 

Vad som kan läggas till är att temperaturskillnaden är minst mitt under byggnaden och 

minskar med ökad bredd på plattan. Vid allt för breda plattor kan isoleringen bli allt för 

otillräcklig som ångskydd, och åtgärder som extra isolering eller kompletterande ångspärrar 

kan behövas. Ofta anges differensen 3°C som lägsta dimensioneringsvärde vid utförande av 

grund (Nevander & Elmarsson, 1994). 

Ovanstående beräkning är som tidigare nämnts en överslagsräkning, vilket oftast räcker för att 

få en bild av hur förhållandet ser ut. För att göra en noggrannare beräkning av 

temperaturfördelningen har en modell upprättats i Comsol Multiphysics.  

Modellering av platta på mark i Comsol Multiphysics 

Vid modellering av platta på mark finns en standard att följa för hur stor del av kringliggande 

mark som ska tas med i modellen. Enligt standard SS-EN ISO 10211:2007 ska modelleringen 

utföras enligt följande figur: 
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Figur 18. Storlek på marken vid beräkningar (SS-EN ISO 10211:2007) 

Enligt Isolerguiden så beräknas byggnadsdelar mot mark enligt standarden SS-EN ISO 13370 

Byggnaders termiska egenskaper - Värmeöverföring via marken – Beräkningsmetoder 

(Anderlind & Stadler, 2006). För att beräkna den karakteristiska längden b även betecknad 

som B´, så behövs plattans area (A) och plattans omkrets (P). Formel för detta ges nedan: 

   
   

 
          

Vid beräkning av plattans area (A) är det den invändiga arean som ska beräknas, den totala 

arean för platta har beräknats enligt följande figur: 

 

Figur 19. Beräkningsfigur plattans area 

         ((    )  (       ))        

Vid beräkning av plattans omkrets eller perimeter (P) så är det den sammanlagda längden som 

begränsar arean, detta har beräknats enligt följande figur: 
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Figur 20. Beräkningsfigur plattans omkrets 

       (  (   ))          (     )       

Den karaktäristiska längden B´ blir enligt ekv.10 följande: 

   
     

   
      

Av Figur 18 framgår att området som ska tas med vid modellering sträcker sig 0,5b under 

byggnaden, vilket resulterar i följande: 

                   

Eftersom att det är extra intressant i det specifika fallet att se temperaturfördelningen under 

voten vid lägenhetsavskiljande vägg så kommer detta mått att utökas till 9,75m. Ökningen 

tolkas av programmet att plattan blir mer utbredd, vilket leder till att temperaturen blir något 

högre i marken då värmen måste transporteras längre. Av ekvationen nedan framgår markdjup 

och markbredd för modellering: 

                    

Då denna studie är inriktad på generella problem med platta på mark kommer två modeller av 

plattan att göras. En modell som är identisk med den i det aktuella fallet från Årby by där 

platta kommer att modelleras utan golvvärme, sedan kommer samma modell att göras om fast 

med samma dimensioner, material och mått förutom att ett skick av golvvärmeslingor läggs in 

i betongplattan, detta för att se om det föreligger några risker för att fuktproblem ska kunna 

uppstå i platta med golvvärme.   

Modell utan golvvärme 

Nedan kommer figurer från modellerandet i Comsol Mulitphysics. Modellen baserar sig på 

helt på det ritningsunderlag som finns till byggnaden.  
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Figur 21. Modell i Comsol Multiphysics baserad på ritningsunderla, vot, utan golvvärme 

Av bilden ovan framgår det att temperaturen i marken håller temperatur kring 13,8°C mitt 

under voten och temperaturen i betongplattans överkant är 21,7°C. Vilket ger en temperatur 

skillnad på ca 7,9°C. 

Ur tabell i bilaga D kan mättnadsånghalt utläsas: 

  (    )             

  (    )             

Vilket ger en relativ fuktighet enligt följande: 
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Figur 22. Modell i Comsol Multiphysics baserad på ritningsunderlag, kantelement, utan golvvärme 

Under kantelement i marken är temperaturen 14,5°C och temperaturen i betongplattans 

överkant är 19,8°C, vilket ger en temperaturskillnad på 5,3°C.  

Under plattan i marken är temperaturen 13,5°C vilket ger temperaturskillnad på 8,8°C. 

Vid kantelementet råder följande relativa fuktighet i plattan: 

Ur tabell i bilaga D kan mättnadsånghalt utläsas: 

  (    )             

  (    )             

Vilket ger en relativ fuktighet enligt följande: 

   
     

     
           

Vid plattan mellan kantelement och vot råder följande relativa fuktighet i plattan: 

Ur tabell i bilaga D kan mättnadsånghalt utläsas: 

  (    )             

  (    )             
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Vilket ger en relativ fuktighet enligt följande: 

   
     

     
           

Modell med golvvärme 

För att göra en förenkling i modellerandet av platta på mark med golvvärme har en modell 

först gjorts för att få en bild av medeltemperaturen i det skikt där golvvärmen ligger. Detta för 

att underlätta arbetet med den större modellen av plattan, då man direkt kan lägga in ett skikt 

som motsvarar den beräknade medeltemperaturen för golvvärmeslingan, istället för att behöva 

modellera varje slang.  

Modellen för tempfördelningen i skikt av värmeslinga är uppbyggd på en bredd av 300mm 

vilken motsvarar centrumavståndet på golvvärmeslangen. Höjden har satts till 10m för att få 

en realistisk bild av förhållandet till underliggande delar. För indata till modelleringen se 

bilaga A. Modellen ger en temperaturfördelning enligt följande: 

 

Figur 23. Modell i Comsol Multiphysics av golvvärmeslinga, temperaturfördelning 

Enligt Nevander & Elmarsson (1994) så bör inte temperaturen på golvytan överstiga 27°C 

vilket modellen som gjorts inte gör då den har en golvtemperatur på 26,5°C. Värmeslingan 

har en värme på 35°C och avläsning av figuren ger att i ytterkant av skiktet med 

Innergolv 

Betong 

Värmeslinga 

Cellplast 

Kapillär- 

brytande 

lager 

31,75°C 35°C 

26,5°C 
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golvvärmeslinga får en temperatur på 31,75°C. Vilket ger ett medelvärde för 

golvvärmeslingan enligt följande: 

       
(        )

 
           

När medeltemperaturen på det skikt som ska motsvara värmeslingorna kan den temperaturen 

läggas in som ett skikt i modellen med en temperatur på 33,375°C. 

 

Figur 24. Modell i Comsol Multiphysics baserad på ritningsunderlag, vot, med golvvärme 

Med modellen ovan och med golvvärme får man en temperatur under voten på 18°C, 

temperaturskillnaden blir 4,3°C. 

Ur tabell i bilaga D kan mättnadsånghalt utläsas: 

  (  )             

  (    )             

Vilket ger en relativ fuktighet enligt följande: 
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Figur 25. Modell i Comsol Multiphysics baserad på ritningsunderlag, kantelement, med golvvärme 

Med golvvärme i plattan får man under kantelementet en temperatur på 20°C, vilket ger en 

temperaturskillnad på 2,3°C. Under plattan är temperaturen 17,5°C, vilket ger en 

temperaturskillnad på 4,8°C. 

Vid kantelementet råder följande relativa fuktighet i plattan: 

Ur tabell i bilaga D kan mättnadsånghalt utläsas: 

  (  )             

  (    )             

Vilket ger en relativ fuktighet enligt följande: 

   
     

     
           

Vid plattan mellan kantelement och vot råder följande relativa fuktighet i plattan: 

Ur tabell i bilaga D kan mättnadsånghalt utläsas: 

  (    )             

  (    )             
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Vilket ger en relativ fuktighet enligt följande: 

   
     

     
           

6. Slutsats och diskussion 

Vid normal grundläggning av platta på mark till ett småhus är temperaturskillnaden mellan 

mark och platta ofta inget problem då temperaturskillnaden överstiger det rekommenderade 

värdet på 3°C. Dock är det vanligt att värmekudde vid vidsträckta plattor blir för stor och 

temperaturskillnaden kan leda till fukttransport uppåt mot plattan. 

För att minska riskerna med att byggfukt ska åstadkomma fuktrelaterade problem finns olika 

metoder att utföra konstruktioner för en snabbare uttorkning.  Dessutom finns det enkla 

handberäkningsmetoder för att få en uppskattning om fukthalten i betongen. Dessutom finns 

program som TorkaS helt gratis att ladda ner för en mer noggrannare beräkning av fukthalten. 

Kapillärsugning i material från fukt i mark kan förebyggas med metoder som att använda 

kapillärbrytande skikt under plattan. För att förhindra vätska i ångfas kan metoder som att 

använda temperaturskillnaden som ångspärr, eller att en ångspärr i form av en byggfilm 

appliceras mellan isolering och platta eller mellan golvläggning och platta. Vid äldre 

byggnader där det kan förekomma att kapillärbrytande skikt saknas kan en öppen 

ytbeläggning användas av typ natursten eller klinkers. 

För att förebygga att ett läckage uppstår på grund av utförandefel krävs att entreprenörer följer 

de anvisningar, kontrollplaner och checklistor som finns framtagna. 

I projekteringsstadiet kan problem orsakas av fel material eller konstruktionsutförande 

förebyggas genom fuktdimensionering. Vilket innebär att man väljer material och utformar 

konstruktioner efter de klimat de kommer att utsättas för, och därmed säkerställer att de klara 

de fukthalter de utsätts för. 

För att säkerställa hela byggnadsprocessen finns metoden ByggaF som är ett sätt att 

säkerställa, dokumentera och kommunicera fuktsäkerhet över hela byggprocessen.  Metoden 

är anpassad som ett hjälpmedel i byggprocessen olika skeden: program, projektering, bygg 

och förvaltning. 

Sammanfattningsvis kan följande rekommendationer användas vid utförande: 

 Torka ut byggfukt innan golvläggning, vilket kan mätas med borrhålsmätning eller 

beräknas i TorkaS. 

 Under hela plattan ska det finnas ett kapillärbrytande skikt av förslagsvis tvättat 

makadam. 

 Under hela plattan ska det finnas värmeisolering. Vid ytterkant i första hand för 

komfort och med hänsyn till energihushållning och under plattans mitt för att hålla 

plattan varm och underliggande mark kall för att undvika fuktskador. 
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 Plattan och marken bör hålla en temperaturskillnad på minst 3°C för att minimera risk 

för fukttransport uppåt mot plattan. 

 Att inga lösningar där trä kommer direkt i kontakt med betong förekommer. Använd 

ångspärr mellan trägolv och betongplattan. 

 Rengör noga plattan innan golvläggning från organiska material och liknande. 

 Vid breda grundkonstruktioner av platta på mark kan extra ångspärrar behövas under 

plattan för att förhindra fuktvandring uppåt. 

Referensobjektet 

Om man utgår från den verkliga byggnaden i Årby by så kan man av handberäkningar och 

modellering se att det råder liten risk för omvändfukttransport på grund av 

temperaturskillnaden i marken och platta. Därför kan med stor säkerhet detta scenario 

uteslutas som tänkbar anledning till uppkomst av fukt. 

Däremot finns det en risk att det kan uppstå fuktproblem om plattan hade haft 

golvvärmeslingor installerade i plattan. Då fukttransport uppåt i plattan kan ske på grund av 

att temperaturskillnaden är för låg och är under den rekommenderade gränsen kring 3- 4°C 

temperaturskillnad.  

Enligt figur 5 överskrider inte det beräknade värdet på den relativa ånghalten i plattan de 

värden för att fuktrelaterade problem ska uppstå. Det råder ingen risk att fukttillståndet 

orsakar problem, då den relativa fuktigheten vid golvläggning uppgår som högs till 69 % vid 

kantelementet i modell med golvvärme. 

Som det framgår av detalj figurerna 15 och 16 så är underliggande isolering av cellplast, 

vilket inte framgår av figurerna är att en diffusionsspärr ligger ovanpå plattan i form av en 

byggfilm. Med en sådan konstruktionslösning förutsätter man att byggfukten till största del 

ska torka ut uppåt innan golvläggning, eftersom underliggande cellplast är så pass tät att 

uttorkning nedåt inte är möjlig. 

Vattenläckan som uppstod var i ett rum på andra sidan av väggen i en annan lägenhet. 

Fuktskadan som uppdagades i den lägenhet som analysen behandlar, kan möjligen bero på 

fukt som inte har torkat ut efter fuktskadan. Vid en närmare granskning av konstruktionen så 

kan man tänka sig att fukten inte har så många möjliga vägar att torka ut. Några tänkbara 

vägar för fukten att torka ut är upp genom väggen eller i vinkel där golv möter vägg. Detta 

eftersom byggfilmen ovanför plattan förhindrar fukten att torka ut rakt igenom plattan.  

Figuren nedan (fig.26) visar några tänkbara vägar för fukten att transporteras bort. De 
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rödmarkerade pilarna ska illustrera transportvägen. På högersida av lägenhetsavskiljande vägg 

är den sida där vattenläckan var och på vänster sida är den där fukt har uppdagats. 

 

Figur 26. Ritningsunderlag ,vot, möjliga vägar för uttorkning av fukt 

Tiden mellan det att vattenläckan uppstod och att vattenskada uppdagades är okänt, därför är 

det svårt att säga att fuktskadans uppkomst direkt skulle beror på läckaget. Dock går det inte 

att utesluta. Enligt mig, är en möjlig teori att läckan var så pass stor och att den inte har getts 

möjlighet att torka ut fukten innan man återställt skadan med ny ytbeklädnad. Det är därför 

viktigt att vid liknande utredningar om fuktproblematik ges möjlighet till att göra platsbesök 

och mäta fuktigheten i plattan med hjälp av en borrhålsmätning.  

En annan möjlighet är att byggfukt inte har getts möjlighet att torka ut innan golvläggning. 

Extra viktigt är en sådan detalj, i det aktuella fallet med en lokal förtjockning av betongplattan 

i form av en vot. Uttorkningsförloppet kan beräknas med både handberäkningar eller med 

datorbaserade program typ TorkaS. På grund av att dokumentation från byggskedet inte fanns 

tillgängligt måste beräkningarna då byggas på lösa antaganden och därmed inte spegla 

verkligheten. I detta arbete har därför inga beräkningar på byggfukt gjorts. 
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8. Bilagor 

A. Indata till handberäkning och modellering 

Tabell 3, Värmekonduktivitet 

Materialdata λ (W/m·K) Referens 

Betong 1,7 Burström 2010 

Cellplast 0,04 Burström 2010 

Mineralull 0,04 Burström 2010 

Trä 0,13 SS-EN ISO 10456:2007 

Morän 2,0 SS-EN ISO 10456:2007 

Makadam 3,0 SS-EN ISO 10456:2007 

 

Tabell 4, Värmekonduktivitet jordarter 

Jordart λmark (W/m·K) Referens 

Lera eller slit 1,5 SS-EN ISO 13370:1998 

Sand och grus 2,0 SS-EN ISO 13370:1998 

Massivt breg 3,5 SS-EN ISO 13370:1998 

 

Tabell 5 värmeöverföringskoefficient och övergångsmotstånd enligt SS-EN ISO 

13370:1998. 

Aktuell yta och 

värmeflödesriktning 

Värmeöverföringskoefficient 

αi, αe, [W/m
2
K] 

Övergångsmotstånd Rsi, Rse 

[m
2
K/W] 

Inre, nedåtriktat värmeflöde 5,88 0,17 

Inre, uppåtriktat värmeflöde 10 0,10 

Yttre, oavsett riktning 25 0,04 

 

Tabell 6. Temperatur 

Beteckning Förklaring Värde [°C] Referens 

T0 Årsmedeltemperatur utomhus +6  SMHI, 2013 
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Ti Årsmedeltemperatur inomhus +22,3 Boverket, 2009a 

DVUT Dimensionerad utetemperatur -20 Boverket, 2009b 

Tabell 7. Indata för modellering av temperaturfördelning värmeslinga. 

Centrumavstånd värmeslang (C/C) 300mm 

Ytterdiameter slang 20mm 

Temperatur i värmeslang 35ºC 

Innertemperatur 22,3ºC 

Temperatur mark 4ºC 
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B. Årsmedeltemperatur Sverige 2012 

 

Figur 27. Årsmedeltemperatur i Sverige år 2012 (SMHI,2013) 
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C. Mättnadsånghalt 

Tabell 8. g/m
3
 för var 1/10°C (Sandin, 1997) 
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D. Modellering av platta på mark, bilder från Comsol Multiphysics 

 

Figur 28. Modell i Comsol Multiphysics, modell utan golvvärme 

 

Figur 29. Modell i Comsol Multiphysics, modell med golvvärme 

 


