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Västervik 2015-11-12  
 

• Lite fuktteori  
• Tilläggsisolering generellt  
• Renovering och tilläggsisolering av ytterväggar   
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Lite fuktteori  
 

• Fuktkällor  
• Fukttranporter 
• Kritiska nivåer  
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Fuktkällor  
 

• Fukt i luft 
• (Fukt i material) 
• (Fukt i marken) 

 
   

 
  

 

 

EnergiTing sydost - 2015 



Fuktkällor  - Fukt i luften 
 

• Varm luft kan hålla mera vatten. 
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Relativ fuktighet, RF 
+18 oC 
RF 50 %  

+15 oC 
RF 80 %  

+5 oC 
RF >100%  

Luft-
illustration 



Fuktkällor  - Fukt i luften 
 

• Vi skapar fukt genom vårt boende och andra 
verksamheter, fukttillskott, FT. 

   
 

  

 

 

EnergiTing sydost - 2015 



Fuktkällor  - Fukttillskott exempel 
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I en bostad kan det se ut enligt följande: 
 Människor avger 20 g/h och person: 

Ett hushåll med 2,5 person ger 1,2 
kg/dygn. 

 Blomvattning: 1 kg/dygn 
 Mat+ tvätt: 1-4 kg/dygn 
 Dusch+ bad: 1-2 kg/dygn 
 
~ 4-8 kg/dygn  (=4-8 liter vatten)  
avges till rumsluften varje dag. 



Fukttransporter  
 

• Diffusion 
• (Konvektion) 
• (Kapillärkrafter) 
• (Tyngdlagen) 
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Fukttransporter – Diffusion i hus utan ångspärr 
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vu = 4 g/m³ vi 

 

  = 7,5 g/m³ 
FT = 3,5 g/m³ 



Fukttransporter – Diffusion i hus med ångspärr 
  

 
  

 

 

EnergiTing sydost - 2015 

vu = 4 g/m³ vi 

 

  = 7,5 g/m³ 
FT = 3,5 g/m³ 



Fukttransporter – Ångmotstånd i konstruktion 
 

  

 

 

EnergiTing sydost - 2015 

Material      Z (*10³ s/m) 
Gipsskiva      2-4 
Spånskiva, 10 mm    20-25 
Asfaboard     5-15 
Träfiberskiva, porös 12 mm  3 
Träfiberskiva hård, 3,5 mm  15-50 
Vindpapp      < 20 
Plastfolie, 0,2 mm    > 2 000 
HD-matta, 0,5 mm    >10 000 
Linoleummatta    70-700 
PVC, 2 mm     500- 10 000 
Textilmatta     5-10 
Papperstapet     1 
Vinyltapet     10 
 
Uppgifterna är hämtade ur Fukthandboken 



Fuktkritiska nivåer 
 

• För att det ska bildas mikrobiell påväxt, såsom mögel och 
bakterier är gränserna en fuktkvot, FK, i trä på 17 % och en 
relativ fuktighet, RF, på 75 %. Krav i BBR. 

• Rötskador uppstår när ett material är  vattenmättat, dvs 
FK >28 %. (25-30 %). 
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Tilläggsisoleringar – generellt 
 

• Görs ofta för att spara energi och öka komforten. 
• Förändrar temperaturförhållandena i en konstruktion.  
• Mängden isolering och placeringen av densamma kan utgöra risker 

för fuktproblem.  
• Andra faktorer exempelvis allmänventilation är också viktiga.  
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Tilläggsisoleringar – generellt 
 

• Vindar 
• Bottenbjälklag 
• Ytterväggar  
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Tilläggsisoleringar – exempel vindar 
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T=20 C° 

Utomhus: 
T= -5 C°, 95 % RF 

Vinden: 
Exempel 1, 100 mm 
isolering: 
T= -1,9 C°,  74 % RF 
Exempel 2, 500 mm 
isolering: 
T= -4,3 C°,  90 % RF 



Tilläggsisoleringar – exempel krypgrund   
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vu   =   13 g/m³ 
T=   20 C° 
RF= 75 %  

vgrund = 13 g/m³   FT= 0 
T= 16 C°, RF = 95 % 



Renovering och tilläggsisolering av 
ytterväggar – Ur ett fuktperspektiv 
 

• Ytterväggens funktioner.  
• Vad händer vid invändig tilläggsisolering? 
• Vad händer vid utvändig tilläggsisolering? 
• Vad ska man tänka på mera? 
• Exempel på byte av yttervägg/utfackning. 
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Ytterväggens funktioner 
 

• Fukt  
• Hållfasthet 
• Värme/täthet  
• Ljud 
• Brand 
• Mm 
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Ytterväggens funktioner - Fukt 
 

• Ska tåla hög en fuktbelastning pga nederbörd.   
• Ska ha möjlighet att torka ut utan att fuktkänsliga detaljer 

hinner ta skada eller frysskador uppstår.  
• Ska vara lufttät både inifrån och utifrån för att undvika 

konvektionsskador. 
• Ska vara diffusionstät på rätt ställe för att undvika skador i 

klimatskalets yttre delar. 
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Invändig tilläggsisolering 
 

• Stommen hamnar i ett kallare klimat.   
• RF > 75 % på insida stomme, med risk för 

mikrobiella skador, extra kritiskt vid 
bjälklagsanslutningar.  

• Gäller även tunga stommar.  
• Gamla fasadskikt såsom reveteringar och putsskikt 

riskerar att frysa sönder då värmeläckagen är en 
förutsättning för att det ska fungera.    
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Utvändig tilläggsisolering 
 

• Betydligt mindre risk då stommen blir varmare.    
• Risk för konstruktionsdelar som utsätts för fukttillskott, 

då förutsättningarna för uttorkning minskar.  Kan 
jämföras med nybyggda hus med högisolerade 
klimatskal.  

• Risk för dåliga montage vid anslutningar, typ fönster och 
balkonger.    

  

 

 

EnergiTing sydost - 2015 



Vad ska man tänka på mera?  
 

• Hur ser statusen ut på befintliga konstruktioner? 
Inventering krävs! 

 
 
 
 
 Fuktskador.  
 Impregnerade material.  
 Finns det måste orsakerna och omfattningen utredas. 
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Vad ska man tänka på mera?  
 

• Hur ser statusen ut på befintliga konstruktioner?  
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Vad ska man tänka på mera?  
 

 Bedömning måste göras om det finns risk för negativ 
påverkan på inomhusmiljön.  

 
 Fuktsäkerhetsprojektering måste göras av tänkt 

tilläggsisolering och/eller fasadåtgärder. Gärna 
innehållande fuktberäkning på befintlig och ny 
konstruktion.  

 
 Vid bygglovspliktig renovering ska dessutom kraven 

enligt BBR, kap 6:5, uppfyllas.  
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Exempel på byte av yttervägg/utfackning 
 

• Problembyggnad i många år.   
• Tegelfasad med omfattande skador, sprickor mm.  
• Stora otätheter i vindskyddet. 
• Impregnerade syllar.  
• Fuktskadat virke.  
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Befintlig  
konstruktion 
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Befintlig konstruktion 
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Befintlig konstruktion 
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Ny 
konstruktion 
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Ny 
konstruk- 
tion 
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Förbättringar: 

- Lufttäthet, både 

invändigt och utvändigt. 

- Klimatskivan ger en 

     varmare regelstomme. 

- Sekundära tätningar   

     runt fönster. 



Ny konstruktion 
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Ny konstruktion 
 

  

 

 



Tack för mig!  
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