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energismarta lösningar för byggnader måste utvecklas och testas för att undersöka 
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Begrepp 

U-värde = Anger beräknad storlek på transmissionsförlusterna genom ett material eller byggdel. 

Klimatskal = Omger huset eller byggnaden i form av golv, väggar och tak.  

Kelvin grader (K) = Är ett sätt att ange temperatur, Kelvin skalans nollpunkt utgår ifrån den absoluta 

nollpunkten vilket är -273,15 grader Celsius  

Kondensering = Kallas den fasändring som sker när gas övergår till vätska. 

Hammarband = Är den horisontella regeln högst upp på väggen i en konventionell regelstomme. 

Syll = Är den horisontella regeln längst ned i väggen i en konventionell regelstomme. 

Blower-door = Kallas den plastskärm som monteras i ytterdörren när en byggnad tryckprovas. 

Hot box = Är en slags laboratorieutrustning som möjliggör uppmätning av transmissioner genom 

material eller sammansatta byggnadskonstruktioner. Med hjälp ”hot box” metoden kan man exempelvis 

bestämma ett visst materials u-värde eller den inverkande effekten av köldbryggor på en viss 

konstruktions. 

PE-folie = Plastfolie som består av Polyuretan. Denna folie används som diffusions- eller ångspärr i 

traditionella byggnader. 

 

Förkortningar 

BBR= Boverkets byggregler. 

RH= Relativ fuktighet. 

FK= Fuktkvot. 
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1 Inledning 

Under de senaste decennierna har både miljömedvetenhet och kunskap om miljön ökat hos myndigheter 

och allmänheten. Svenska myndigheter ökar successivt energikraven för nyproducerade byggnader. De 

ökande kraven på minskad energianvändning syftar till att minska miljöpåverkan och på lång sikt bidra 

till ett mer hållbart samhälle. Detta ställer krav på alla verksamma aktörer inom byggbranschen. Krav 

på resurssnålhet förändrar attityden till miljön och bidrar till medvetna val inom byggbranschen. Nya 

material och utförandemetoder sätter också press på byggbranschen. Detta tvingar branschen att anpassa 

sig genom nya förhållningssätt att arbeta på. 

Ett av myndigheternas mål, på uppdrag av regeringen, är att nyproducerade byggnader ska bli mer 

energibesparande i förvaltningsskedet. Regeringen har beslutat att energieffektivisera 

energianvändningen i Sverige med 20 % fram till år 2020, och minska växthusgasutsläppen med 40 % 

jämfört med år 1990 [1].  

Energisnåla byggnader gynnar inte bara samhället genom att minska miljöpåverkan utan också 

fastighetsägaren. Det ligger naturligtvis i fastighetsägarens intresse att långsiktigt kunna spara in på 

uppvärmningskostnader i förvaltningsskedet. 

Byggsektorn är den sektor som förbrukar mest energi. Mycket av energin går åt under förvaltningsskedet 

för uppvärmning av byggnaden och här finns mycket att förbättra. Bygg- och fastighetssektorn förbrukar 

28 % av Sveriges totala energianvändning[2]. Nya energismarta byggnader som tar tillvara på energin 

på ett bättre sätt än tidigare står idag i fokus.  

De senaste decenniernas ökade miljömedvetenhet har avspeglat sig i mera än energiförbrukning i 

byggindustrin, frågan hur framställningen av byggmaterial påverkar miljön samt hur de återvinns har 

blivit en central roll idag i byggindustrin. Även frågan hur olika byggmaterial påverkar människan under 

framställning och effekten av exponering från byggmaterialen, det vill säga hur de olika byggmaterialen 

påverkar människor i dess omgivning. Ifrågasättande av effekterna har resulterat i att tidigare 

konventionella byggmaterial har blivit förbjudna att använda, även att nya material måste utredas i dessa 

aspekter innan de får börja användas i byggsektorn. Bara för att ett material är godkänt att användas 

betyder det inte att det är helt ofarligt, många material kan ha en dålig inverkan på miljön när de 

framställs eller inverka negativt på människors hälsa under en längre exponering. Till hjälp för att kunna 

se de effekter som byggmaterialen har på miljön har det tagits fram olika miljödatabaser som tillverkare 

får registrera sina material i, ett exempel på en miljödatabas som tar hänsyn till materialens effekter på 

miljö och människa är Sunda hus. Det blir allt vanligare att större privata beställare samt offentliga 

beställare ställer krav på entreprenörer om att de material som skall användas ska vara registrerade i 

dessa databaser. 
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1.1 Bakgrund 

 

Bakgrunden till att denna studie genomfördes var att utvärdera byggsystemet Ligneas fukt- och 

värmetekniska egenskaper samt kontrollera lufttätheten i ett testhus som är uppfört med byggsystemet. 

Resultatet av studien kan sedan användas för att jämföras med andra byggsystem, exempelvis byggnader 

som är utförda med traditionell regelstomme eller timmerstomme. Det som gör byggsystemet intressant 

att utvärdera i dessa aspekter är att systemet frångår den konventionella uppbygganden av regel- eller 

timmerväggar för småhus. Byggsystemet utgörs av prefabricerade trämoduler. Vid montage påminner 

byggsystemet om timerresning då modulerna ”staplas” på varandra för att bilda väggar, se kapitel 3. När 

flera moduler staplas på varandra bildas vertikala fack för isolering. När en eller flera väggar är resta 

fylls dessa sedan med träfiberisolering. När väggarna sedan är isolerade utgör dessa klimatskalet för 

huset. Den arkitektoniska grundtanken är att det färdiga huset ska efterlikna ett timmerhus, det är också 

möjligt att klä huset med panel eller annat ytskikt ifall annat utseende efterfrågas 

Byggsystemets diffusionsöppna lösning gör det intressant att studera dess fukttekniska egenskaper då 

det skiljer sig mot konventionella byggsystem, som ofta kräver en diffusionsspärr av plast för att klara 

de fuktbelastningar som ett hus utsätts för. Då fukt kan ställa till med stora problem om ansamlingar och 

utfällning av vattenånga sker inuti en vägg, tak eller annan byggdel. Stillastående vatten i en byggdel 

kan efter en tid orsaka mögel- och rötskador i konstruktionen. Den diffusionsöppna lösningen hos 

byggsystemet gör det också intressant att undersöka tätheten hos byggsystemets klimatskal, för att få en 

bild om systemlösningen utan diffusionsplast kan ge en förhöjd energiförbrukning på grunda av ofrivillig 

ventilation som kan uppstå. På grund av byggsystemets höga andel trä i jämförelse mot konventionella 

byggsystem så skall också systemets isoleringsförmåga undersökas.  

För att undersöka de fukt- och värmetekniska egenskaperna genom fuktmätning och provtryckning av 

byggsystemet, så kommer ett testhus att uppföras på 15 kvadratmeter. 

Uppförandet av testhuset kommer också att skapa en uppfattning om byggsystemets lämplighet för 

produktion, uppförandet kommer också att genera förslag på generella förbättringsåtgärder för 

byggsystemets produktion och byggtekniska lösningar.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att ge en utförlig beskrivning av byggsystemet Ligneas konstruktion och 

uppbyggnad och utvärdera dess fukt- och värmetekniska egenskaper genom teoretiska beräkningar och 

praktiska tester. Resultaten används sedan för att jämföra byggsystemets fukt- och värmetekniska 

egenskaper mot andra byggsystem. Med hjälp av resultatet från studien och beskrivning av byggsystemet 

ska en bedömning göras om byggsystemet lämpar sig för produktion av bostadshus. 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningarna i den tekniska utredningen är följande: 

 Värmebeständigheten i byggkonstruktionen kommer att beräknas genom teoretiska  

U-värdesberäkningar. 

 Den specifika effekten av köldbryggor beaktas ej vid beräkning av U-värde, motivering till detta 

finns under kapitel 4.  

 Fuktbelastningar i konstruktionen kommer att undersökas teoretiskt med hjälp av 

fuktsimuleringsprogrammet WUFI 2D.  

 Verkliga fuktbelastningar i konstruktionen kommer att undersökas med hjälp av ett testhus 

utrustat med givare för fuktmätning, dock kommer fuktbelastningen i testhuset inte att få något 

kontinuerlig fukttillskott av dusch, tvätt eller matlagning. Fuktförhållanden i testhuset beskrivs 

under kapitel 4.  

 Testhuset kommer att tryckprovas och termograferas för att se eventuella otätheter i 

väggkonstruktionen, samt anslutningar mellan tak och bjälklag. 

 Projektarbetet kommer inte att omfatta några kalkyler av kostnader för systemet.  
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2  Teori 

2.1 Generellt om U-värden 

U-värden kan beskrivas som ett mått på en konstruktions isoleringsförmåga. Detta värde används 

exempelvis vid beräkning av uppvärmningsbehovet i en byggnad. U-värdet beskriver storleken av 

transmissionsförluster per kvadratmeter, och temperaturskillnad i kelvingrader. Transmission är det 

värmeflöde som sker rakt igenom en byggnadsdel och som inte beror av luftläckage eller luftrörelser, 

utan istället av temperaturskillnadens storlek, byggnadsdelens area och byggnadsdelens värmemotstånd. 

U-värdet är alltså ett mått på hur stort värmeflöde som transporteras genom ett material, eller 

konstruktion, per kvadratmeter och vid temperaturskillnaden 1K, U-värde anges med enheten W/m2K. 

Ett lågt U-värde är därmed mer fördelaktigt än ett högt ur energihållningssynpunkt, då ett lågt U-värde 

medför att värme överförs och sprider sig långsamt i materialet. Däremot ett högt U-värde medför att 

värmen överförs och sprider sig snabbt i materialet. 

U-värdet fås av att invertera materialets värmemotstånd (R) enligt nedanstående formel. 

 

𝑈 =  
1

𝑅
 (1) 

 

En byggnadsdel består oftast av flera olika materialskikt, där varje materialskikt i byggnadsdelen har ett 

eget värmemotstånd (R). Värmemotståndet är beroende av materialskiktets tjocklek (d) och materialets 

värmeledningsförmåga (λ). Genom att summera alla olika värmemotstånd som byggnadsdelen består av 

fås RT. Med RT i sin tur är det möjligt att lösa ut U-värdet för byggnadsdelen. 

Detta beskrivs enligt nedanstående formel. 

 

n

n
T

ddd
R




2

2

1

1
 (2) 
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2.1.1 Värmeledningsförmåga (λ-värde) 

När ett materials isoleringsegenskaper skall beskrivas används begreppet λ-värde. 

. Det är ett tabulerat värde som är framtaget för olika material. Framtagningen av värdena görs på 

laboratorium. Värdet anger hur mycket värme som per tidsenhet går igenom materialet per arealenhet 

(m2), om skiktet är 1 meter tjockt och temperaturskillnaden är 1K. 

Enheten för λ-värdet blir då W/m·K. 

 

Det finns både teoretiska och praktiska λ-värden hos material. Anledningen till att det finns två olika 

sorters λ-värden är att de teoretiska värdena inte tar med parametrar som fukt och påtvingad konvektion 

hos materialet. Om materialet är fuktigt finns det vatten istället för luft i materialets porer, eftersom 

vatten är en bättre ledare än luft medför det att materialet får en sämre isoleringsförmåga. Därför måste 

de teoretiska värdena korrigeras med hänsyn till vind och fukt. De teoretiska värdena används som 

grundvärden λkl (klassificerat värde) som korrigeras med Δλw för fukt, det praktiska värdet blir enligt 

nedanstående formel. 

 

wklp    (3) 

2.1.2 Värmemotstånd (R) 

Liksom för λ-värdet har varje material ett eget värmemotstånd (R), som beror av skiktets tjocklek (d) 

och materialets λ-värde. Värmemotståndet (R) har enheten m2K/W. Även luften kring en konstruktion 

har ett värmemotstånd som kallas för värmeövergångsmotstånd. Det kommer från att luften närmast 

ytter- och insidan av väggytan är näst intill stillastående, vilket skapar ett isolerande skikt. Dessa skikt 

benämns Rsi för insida vägg och Rse för utsida väggen. Storleken på dessa värmemotstånd varierar 

beroende av väggens yta och hur det blåser. Dock har ett standardvärde tagits fram för beräkningar med 

värmeövergångsmotstånd. 

: 

 

17,004,013,0  sesi RR
. 

 

Det totala värmemotståndet för en byggnadsdel ges då av nedanstående formel. 

sesi

pp

T RR
dd

R  ....
2

2

1

1


 (4) 
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2.1.3 Värmegenomgångskoefficient (U-värde) 

U-värde definieras som värmemotståndet enligt formel (1). 

Liksom för λ-värdet ska även U-värdet korrigeras till ett praktiskt värde (Up). Anledningen till detta är 

att konstruktionen inte kommer att vara lika ”optimalt” konstruerad i verkligheten som det kanske är på 

ritningen. Det kan vara detaljer som glipor i isoleringen eller brister på isoleringens vindskydd. Beroende 

på vilka typer av brister som konstruktionen har kan den få fyra olika påslag enligt nedan: 

ΔUf = påslag för fästanordningar 

ΔUg = generella påslag 

ΔUk = påslag för sprickor i isoleringen 

ΔUw = påslag för fukt i omvända tak och terrasser 

Med de olika påslagen fås det praktiska U-värdet enligt nedanstående formel. 

 

wkgf

p

p UUUU
R

U 
1

 (5) 

 

2.1.4 U-värde för sammansatta konstruktioner 

En byggnadsdel består oftast av flera olika sorters material. För att räkan ut U-värdet på en sammansatt 

konstruktion används formel (1). Problemet med denna metod är att i sammansatta skikt mellan två 

material (isolering och träregel) går värmeflöden parallellt i skikten, medan U-värdena bara beräknas för 

värmeflödet vinkelrätt mot skikten. I sammansatta skikt för regelväggar är det alltid regel- och 

isoleringsdelen som bildar det sammansatta skiktet, regeln går då igenom hela isolerskiktet. Då trä är en 

bättre värmeledare än isolering kommer träregeln att vara varmare på utsidan och kallare på insidan än 

vad isoleringen kommer att vara på motsvarande platser. Det finns ingen bra metod som tar hänsyn till 

värmeflöden som löper parallellt med väggen, utan en approximation måste göras med λ-värdesmetoden 

och U-värdesmetoden. Båda metoderna använder så kallade vägda medelvärden. Med detta menas att 

hänsyn tas till hur mycket av varje material som finns i den sammansatta delen.  

 

Exempel på en konventionell träregelvägg med 600 mm c/c avstånd mellan reglarna och isolering, detta 

ger ett innehåll på 15 % trä och 85 % isolering, hänsyn har då tagits till reglar vid fönster, dörrar, syllar 

och hammarband [3]. 

 

Vid λ-värdesmetoden används ett vägt λ-medelvärde. Med det vägda λ-medelvärdet beräknas sedan 

summa av alla R-värden som vanligt. Vid U-värdsmetoden används ett vägt RU-medelvärde. Detta görs 
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genom att räkna ut RT-värdena för vart och ett av de olika fälten. Därefter används det vägda RU-

medelvärdet. Vid beräkning med λ-värdesmetoden antas det att värmeflödet i skiktens plan är så pass 

stor att temperaturskillnaden mellan regeln och isoleringen försvinner, detta leder till ett högre U-värde 

än det verkliga. Vid beräkning med U-värdesmetoden bortses värmeflödet i skiktens plan. Detta leder 

till ett lägre U-värde än det verkliga erhålls. 

 

Efter att beräkning utförts med de två olika metoderna görs ett medelvärde av dessa (RT) enligt 

nedanstående formel. 

 

2

)( U

T

RR
R


   (6) 

 

Medelvärdet av värmemotståndet enligt dessa metoder används sedan som värmemotståndet (R) för en 

byggnadsdel i formel (1)  
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2.1.5 Köldbryggor 

Köldbryggor är material med sämre isoleringsförmåga som bryter igenom ett eller flera materialskikt 

med en bra isoleringsförmåga; till exempel en träregel som går igenom ett isoleringsskikt. Detta gör att 

värme leds bort från konstruktionen, vilket i sin tur leder till lokalt nedsatta isoleringsegenskaper för 

konstruktionen. Alltså ökar köldbryggorna energiförbrukningen hos byggnaden. Det finns två olika typer 

av köldbryggor raka och förskjutna köldbryggor. Skillnaden mellan dessa är att raka köldbryggor bildar 

en rak linje mellan ytter- och innerväggen medan förskjutna köldbryggor inte gör det, vilket leder till att 

värmen måste transporteras i sidled genom konstruktionen. När värmen tvingas transporteras i sidled 

blir effekten av köldbryggan betydligt mindre, i vissa fall eliminerad. Detta beror på att värmen måste 

vandra en längre sträcka än vad den hade behövt göra om köldbryggan hade varit rak.  

 

2.2 Generellt om fukt 

Fukt betyder i allmänhet att det finns vatten i ett material, marken eller luften, antingen som kemiskt 

bundet eller fysikaliskt bundet. Fysikaliskt bundet vatten finns i materialets porer och hålrum. Detta 

vatten kan torkas ut ur materialet. Fysikaliskt vatten kan absorberas till ett material från vattenånga i den 

omgivande luften eller marken. Materialet absorberar vattenångan för att ställa sig i jämnvikt till 

omgivningen. Exempelvis om luften är fuktigare än materialet kommer materialet att absorbera 

vattenånga från luften. Mängden vatten som materialet kommer att absorbera beror av den relativa 

fuktigheten i luften. Vatten kan också absorberas genom kapillärfukt som kräver direktkontakt med 

vatten. Fysikaliskt vatten tillhör inte materialets molekylära struktur utan har alltså absorberats av 

omkringliggande miljö.  

Kemiskt bundet vatten utgör materialets molekylära struktur. Detta vattnen är så fast bundet att det inte 

behöver tas med i begreppet fukt. Vattnet kan heller inte torkas ut ur materialet. [3] 
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2.2.1 Relativ fuktighet 

Relativ fuktighet beskriver luftens innehåll av vattenånga som anges i procent, och är kvoten mellan den 

aktuella ånghalten och mättnadsånghalten för den rådande temperaturen. Mättnadsånghalten anges som 

g/m3 och är ett mått på hur mycket vattenånga luften kan bära vid en viss temperatur. Luftens kapacitet 

på hur mycket vattenånga som den kan bära beror av temperaturen i luften, vid höga temperaturer kan 

luften bära mera vattenånga än vid låga. Om den relativa fuktigheten är 100 %, det vill säga att luften är 

ångmättad. När temperaturen i luften sjunker kommer den aktuella vattenångan att vara högre än 

mättnadsånghalten och RH kommer att överstiga 100 %. Det leder till en fuktutfällning, det vill säga att 

vattenångan i luften kondenserar tills att RH är 100 % eller lägre. [4]  

 

 

Figur 1: 

Visar sambandet mellan mättnadsånghalt och luft temperaturen. 

Pilen visar att vid 20 °C kan luften maximalt innehålla ca 17 g/m³ vattenånga. 
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2.2.2 Fukttransport 

Fukt kan transporteras igenom material på olika sätt; genom konvektion, diffusion och/ eller 

kapillärsugning. Skillnaden mellan dessa är drivkraften hos transporterna. Vid diffusion är det skillnaden 

i ånghalts-koncentration som är drivkraften, där vattenångan rör sig i riktning mot avtagande 

koncentration. Vid konvektion är det skillnaden i lufttryck den drivande kraften för fukttransporten, där 

vattenångan rör sig mot avtagande lufttryck. Vid kapillärsugning är drivkraften fukthalts-skillnaden hos 

materialet, där vattnet rör sig mot lägre fukthalt. De olika fukttransporterna kan ske samtidigt de behöver 

dock inte gå i samma riktning utan kan vara motriktade. Motriktade fukttransporter kan minska 

koncentrationen av fukt hos byggnadskonstruktionen och således vara gynnsamma för konstruktionens 

fukttekniska egenskaper. Däremot om fukttransporterna sker i samma riktning kan de skapa ett 

fuktproblem i konstruktionen. [5] 

De olika fukttransporterna har också olika inverkan på byggkonstruktioner. Fuktdiffusion ger sällan 

upphov till fukt och mögelskador medan fuktkonvektionen och kapillärsugningen har en större 

benägenhet att skada konstruktionen med mögel och fuktskador. Det är ofta små mängder fukt som 

transporteras genom diffusion och den ger därför sällan upphov till skador. [6] 

Fukttransporterna i ett material styrs också av materialets porositet. Fukt som absorberas av ett material 

från den omgivande luften kallas hygroskopiskfukt. Hygroskopi syftar på materialets benägenhet att 

absorbera fukt ifrån omgivande luft. Material som är mycket hygroskopiskt är till exempel trä då detta 

är ett poröst material med öppna porer. Material som är väldigt lite hygroskopiskt är till exempel tegel 

då detta har en tät yta med slutna porer. [7] 

Trä är ett hygroskopiskt material som kan absorbera fukt från omgivande luft. Fuktkvoten i trä anges i 

viktprocent och är kvoten mellan vikten vatten i materialet och vikten av torrt material. När trä istället 

avger fukt till omgivningen kallas detta för desorption och är alltså motsatsen till absorption. Förmågan 

att uppta och avge beror också på träets fibertäthet, densitet. Denna egenskap kan också skilja mellan 

två trästycken av samma träslag och av samma densitet då trä är inhomogent. Det vill säga att träet inte 

har exakt samma uppbyggnad och fiberstruktur även om träslaget är densamma. Sambandet mellan 

mängden absorberat eller desorberat vatten vid en viss relativ fuktighet beskrivs av figurerna nedan. [6] 
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Figur 2:  

Visar sorptionskurvan för furu med densiteten 520kg/m³. 

Den övre kurvan visar desorption och den nedre visar absorption. 

Temperaturen: ca 20°C. 

 

 

 

Figur 3:  

Visar sorptionskurvan för gran med densiteten 420kg/m³. 

Den övre kurvan visar desorption och den nedre visar absorption. 
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2.2.3 Fuktbelastning 

Den relativa fuktigheten(RH) inomhus beror av: 

 uteluftens temperatur 

 inneluftens temperatur 

 fuktproduktionen (fukttillskottet) 

 ventilationens storlek och dimensionering 

 

Normal RH i bostadshus är 30-50 % fast under sommar månaderna kan det gå upp till 70 % samt under 

vintern kan den sjunka till 20 %. Detta beror på att luften som kommer in utifrån via ventilationen inte 

kan bära lika mycket fukt när det är kallt ute. Detta resulterar i att det ventileras in torrare luft på vintern 

än på sommaren. Det leder till att den relativa fuktigheten inomhus sänks. Fukttillskottet för ett normalt 

bostadshus ligger på 2-4 g/m³h (gram vatten per kubikmeterluft och timme). Detta fukttillskott kommer 

från människors verksamhet i bostaden.  Fuktproduktionen utgörs bland annat av utandningsluften från 

människorna samt matlagning, tvätt och bad. Byggnaden med dess inredning strävar att uppnå 

fuktjämnvikt med luften i huset. Med en rätt dimensionerad ventilation kan ånghalten stabilisera på en 

god nivå. Däremot vid en felaktigt dimensionerad ventilation kan fuktansamling ske i material som kan 

absorbera fukt och därmed ökar risken för mögelbildning. [3] 

2.2.4 Konsekvenser och påverkande 

Olika material påverkas av fukt på olika sätt. Beroende på temperatur, relativfuktighet samt materialets 

egenskaper som porositet och kapillärsugning kan ett material vid fuktexponering exempelvis svälla, 

ändra form och färg. Om ett material utsätts för fuktig luft kommer det agera utifrån dessa egenskaper 

och rådande förhållande. En hög relativfuktighet kan också bidra till att bakterier och svampar trivs och 

etablerar sig i miljön, detta kan i sin tur resultera i att exempelvis mögel- eller rötangrepp uppkommer. 

Ett väletablerat angrepp kan ge obehagliga konsekvenser för boende i ett svampskadat hus. Mögel- och 

rötsvampar kan framkalla allergiska reaktioner hos människor och i andra fall kan även bärande delar 

av byggnaden skadas så att hållfastheten minskar och därmed utgör en risk för kollaps. Detta förutsätter 

dock att svampangreppet verkat under en längre tid utan att reducerande eller hindrande åtgärder 

vidtagits för att stoppa utvecklingen av angreppet. Det är bara rötsvampar som är kapabla att förändra 

hållfastheten hos träet, genom att bryta ned cellulosan och i vissa fall ligninet.[8] 

2.2.5 Risk för mögel och röta på trä  

Trä är ett organiskt material och är därmed biologiskt nedbrytbart av organismer. Nedbrytningsprocessen 

kan starta om klimatet är gynnsamt, det vill säga att vid rätt temperatur och vid rätt luftfuktighet finns 

en risk att mikrobiell påväxt sker. Detta gynnsamma klimat är när temperaturen är runt 20˚C och den 
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relativa luftfuktigheten uppgår till över 75 % eller att fuktkvoten i träet uppgår till över 16 %, se tabell 

1. Mögel- och rötsvampar är vanliga typer av ofta förekommande problem i trähus. Denna typ av påväxt 

kan vid långt gånget tillstånd sänka träets hållfasthet och även orsaka hälsoproblem för de som bor i 

byggnaden.[8] 

 

 

Risk  Ingen Liten Stor 

Röta FK% <16 % 16-25 % >25 % 

 RH% <75 % 75-95 % >95 % 

Mögel FK% <15 % 15-20 % >20 % 

 RH% <70 % 70-85 % >85 % 

Tabell 1 

Beskriver den generella risken för att mögel- och röta i träkonstruktioner ska kunna etablera sig vid 

olika RH och FK. [7] 

 

Till Exempel när FK är 15 % eller att omgivningens RH är mellan 70-75 % råder ingen risk för röta 

däremot råder samtidigt en liten risk för mögelpåväxt. Det är oklart om någon exakt gräns för när mögel- 

och rötangrepp kan uppstå eftersom det kan bero på många inverkande faktorer. Faktorer som beror av 

klimatet, alltså temperatur, fuktighet, näringstillgång. Mögel- och rötsvampar lever av cellulosa likväl 

måste också ha tillgång till kväve och vissa mineraler. Det gynnsamma klimatet och näringstillgången 

måste råda under en tid för att ett angrepp ska kunna uppstå. Tid är alltså också en viktig faktor. Det 

beror även på vilken typ av svamp som etablerat sig då det finns hundratals olika sorter. Olika arter har 

olika krav på fukt, näring och temperatur. Många svampar kan överleva tillstånd som när näring- och 

fukttillförsel upphör eller att gynnsamma temperaturer sjunker. Tillväxten kan sedan fortskrida när 

gynnsamma förhållanden återigen infinner sig. [8] 

 

I en forskningsstudie som redovisas av Hannu Viitanen och Anne-Christine Ritschkoff år 1991. I studien 

utsattes träprover för kända svampsporer i ett kontrollerat klimat. Proverna utsattes för olika klimat med 

varierad temperatur och relativ fuktighet. Testerna visade att trä som exponerades för 75 % RH i ett år 

inte hade tendens till mögelpåväxt. Trä som exponerades för 80 % RH visade en långsam 

tillväxthastighet, angreppen var inte särskilt omfattande. Detta test varade dock endast i 12 veckor. Ett 

annat test visade att mögelangreppet vid 10˚ C och 96 % RH nästan var samma som vid 30˚ C och 87 % 
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RH. Vid 50˚ C kunde inga angrepp konstateras trots att fukt och näringsförhållandet var gynnsamt, vilket 

innebar 100 % RH. 

 

Nielsenet al. (2004) genomförde ett liknande test på byggmaterial av trä. Träproverna utsattes för tre 

olika miljöer: 70, 80 och 90 % RH. Den rådande temperaturen på samtliga tester var 25˚ C. Efter sju 

månader fanns ingen påväxt på testet som utsatts för 70 % RH. Däremot kunde en massiv påväxt vid 

80 % RH bekräftas, exponeringstiden var sju månader. Utifrån dessa tester har en kritisk nivå för de 

känsligaste typerna av virke kunnat identifieras. Denna nivå ligger runt 75 % RH. [9] 

2.3 Täthet 

Tätheten i en byggnad är viktig av flera skäl, dels genom att undvika ofrivillig ventilation och 

konvektionsrelaterade fuktproblem inuti byggnadskonstruktioner. Ofrivillig ventilation kallas det 

luftombyte som sker genom springor och otätheter som kan finnas i klimatskalet. Otätheter i byggnader 

blir även en energiförlust då uppvärmd inomhusluft kan tränga ut. Detta medför också en risk för 

fuktskador. Ifall fuktig varm inomhusluft tränger in i klimatskalet kan fukten kondenseras och det kan 

ske en vattenansamling i byggnadsdelen.[10] I de flesta byggnader är risken för att fuktig varmluft 

tränger in i klimatskalet störst i byggnadens övre delar, då det kan råda invändigt övertryck där.[11] För 

att kondensering ska ske måste temperaturen inne i väggen vara så mycket lägre än inomhusluften att 

den relativa fuktigheten övergår 100 %. För att undvika att den fuktiga luften ska tränga in i byggnadens 

klimatskal så kan huset försättas i ett konstant undertryck, detta är endast möjligt vid ett tätt 

klimatskal.[10] Tätheten i en byggnad är viktig för möjligheten att kunna återanvända energi som annars 

ventileras bort. Med ett FTX-aggregat, från- och tilluftsaggregat försedd med värmeväxlare, är det 

möjligt värma inkommande utomhusluft med utgående inomhusluft. Teoretiskt sett skulle det kunna gå 

att återanvända all energi som finns i den uppvärmda inomhusluften till att värma uteluften som 

transporteras in. Förutsatt att byggnaden inte har några som helst läckage och ventilationsaggregatet har 

100 % verkningsgrad. Det är dock i praktiken mycket svårt att genomföra eftersom 

ventilationsaggregaten som finns idag inte har 100 % verkningsgrad och att byggnader alltid har ett visst 

luftläckage. Moderna aggregat har en verkningsgrad upp till 90 %. Det finns andra typer av 

ventilationssystem så som självdragsventilation och fläktstyrd frånluftsventilation. Fast dessa system har 

ingen energiåtervinning på frånluften. [10] 

Ett vanligt sätt idag att uppnå god tätheten är att använda en diffusionsspärr av plastfolie. Fukt kan då 

inte tränga in i konstruktionen och skapa problem och det kan heller inte ske någon ofrivillig ventilation 

i någon större omsättning. Med hjälp av täthetsprovning kan luftläckagen kontrolleras i byggnadens 

klimatskal. I den senaste utgåvan av BBR har kravet på lufttäthet i byggnader tagits bort, det är upp till 
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byggherren att ställa krav på byggnadens lufttäthet. Kravet har istället formulerats om till att byggnaden 

skall vara så pass tätt att kravet på byggnadens specifika energianvändning och installerad eleffekt för 

uppvärmning uppfylls. Dock finns det krav på lufttäthet för att uppfylla passivhusstandard enligt FEBY, 

detta är 0,3 l/s m2 vid +/- 50 Pa [12].  

 

Figur 4: 

Illustrerar mätutrustningen för täthetsprovning, en så kallad ”Blower-door” monterad i ett dörrhål 

samt luftströmmarnas riktningar. 
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3 Byggsystemet Lignea 

Namnet Lignea kommer av det Latinska ordet för trä. Lignea är ett byggsystem som är framtaget och 

utvecklat av Christer Sundberg. Christer inspirerades av att bygga ett lågenergihus där ingående material 

och byggteknik genomsyras av miljömedvetenhet. Idén är att bygga ekologiskt och använda material 

som är skonsamma mot miljön och utan gifter och tillsatser som kan påverka människorna som bor i 

huset negativt. Den första prototypen av byggsystemet togs fram under hösten 2010 och det första 

testhuset byggdes våren/sommaren 2012. Lignea är ett byggsystem bestående av prefabricerade 

trämoduler som bildar ytterväggar. Byggsystemet kan enkelt beskrivas som en korsning mellan en 

liggande plankvägg och timmerstomme, där modulerna består av 3 st. spontad plank som limmats 

samman med förskjutna kortningar som bildar ihåliga timmerliknande moduler. Modulerna monteras på 

varandra för att skapa ytterväggar eller bärande väggar.  

 

Figur 5: 

Visar en Lignea-modul i perspektiv med isolering i ett fack. 
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Figur 6: 

Visar två stycken moduler och en hörnstolpe som utgör ett hushörn. Den närmaste modulen klyvs till 

halva höjden för att efterlikna en timmerkonstruktion där stockarna är förskjutna i höjdled. 

Hörnkonstruktionen bidrar inte till några köldbryggor. 

 

Byggsystemet har fem tydliga karaktärsdrag; 

1. Timmerliknande moduler 

2. Produktion av byggnad sker i två etapper, prefabricering av moduler och montage av moduler på 

byggarbetsplatsen. 

3. Avsaknad av fuktspärr  

4. Eliminering av köldbryggor. 

5. Består (till största del) av förnyelsebara material. 

 

 

Det praktiska byggandet av Lignea påminner om resning av en timmerstomme då moduler monteras 

ovanpå varandra tills erforderlig höjd på väggen uppnåtts. Viktigt att belysa, som är till stor fördel för 

byggsystemet, är att trämodulerna prefabriceras och monteras sedan på byggarbetsplatsen. Detta gör det 



Högskolan Dalarna 

2014-12-15 

18 
 

möjligt att förbereda och tillverka en komplett husstomme i en lokal med ett gynnsamt klimat och sedan 

montera dessa snabbt på husgrunden på byggarbetsplatsen. Detta minimerar tiden då stomme är 

oskyddad och exponeras för väder och vind.  

Vid uppförande av en byggnad, läggs de första modulerna som utgör bottenvarvet, på en syll eller botten 

av plywood (se bilaga 7, bild 1). Detta för att skilja väggkonstruktionen från grundkonstruktionen samt 

att behålla isoleringen i väggen när den väl sprutas in. Efter att bottenvarvet är utlagt, monteras 

hörnstolparna. Efter att stolparna är monterade kan väggarna sedan resas en efter en. Modulerna 

monteras ovanpå varandra och skråskruvas till den underliggande modulen samt skruvas till 

hörnstolpar. Modulerna fästs alltså in till två hörnstolpar och till den underliggande modulen (se bilaga 

7, bild 2). Efter att ytterväggarna och de bärande väggarna är resta kan montage av takstolar och tak 

påbörjas. Detta för att snabbt få ett väderskydd för väggarna och grundkonstruktionen. Efter att taket är 

klart, isoleras väggarna med träfiberisolering som sprutas in. Väggkonstruktionen är då fulländad enligt 

byggsystemet och utgör en komplett vägg. Eftersom väggkonstruktionen inte har ett hammarband så 

sprutas isoleringen in uppifrån. Anslutningen mellan tak och yttervägg ska utformas med erforderligt 

utrymme så att inte hinder uppstår när isoleringen väl ska sprutas in. Det måste finnas tillräckligt stort 

utrymme för slangutrustningen som används vid insprutning av isolering.  

Väggkonstruktionen saknar traditionell diffusionsspärr av plastfolie och förlitar sig på att konstruktionen 

skall kunna klara den fuktbelastning som sker. Luftläckage som för med sig fuktig inom- eller 

utomhusluft in i väggkonstruktionen kan lagras i träfiberisoleringen på grund av isoleringens 

hygroskopiska egenskaper. Isoleringen medför att konstruktionen i sin helhet kan lagra fukt under 

ogynnsamma klimatförhållanden som senare kan torka ut när torrare klimat råder. Konstruktionen skulle 

även kunna avge fukt vid ett torrt inomhusklimat. Fuktig luft som tränger in i konstruktionen jämnas ut 

med hjälp av diffusion, vilket gör att torrare massor av isoleringen kan absorbera vattenånga från 

fuktigare massor[13]. Det är dels därför väggkonstruktionen inte har något hammarband. Hammarbandet 

fyller heller ingen bärande funktionen i byggsystemet.  

Eftersom vindsbjälklaget är ventilerat är det viktigt att isoleringen i väggen sitter ihop med 

takisoleringen. Detta möjliggör luftning och uttorkning för isoleringen när väl ångdiffusionen sker i 

riktning mot vindsbjälklaget. Ytterligare en fördel med att använda isolering med hög hygroskopisk 

kapacitet är att isoleringen bidrar till att jämna ut svängningarna av inomhusluftens relativa fuktighet, 

vilket bidrar till ett behagligt inomhusklimat.     

En god egenskap som mittplankan bidrar till är att den hindrar egenkonvektion från att uppstå i 

isoleringsfacken. Ur ett u-värdes perspektiv hade det varit mera gynnsamt att mittenplankan hade ersatts 

med isolering då väggen hade fått en högre andel isolering se bild 5. Detta undersöks i en studie som är 

utförd av Sivert Uvsløkk, SINTEF Byggforsk i Norge. Isoleringsfacken blir förhållandevis smala och 
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luftströmmarna motverkar då varandra. Egenkonvektion i isoleringsskikt är dåligt ur energisynpunkt då 

det bidrar till ett sämre U-värde i konstruktionen. 

 

Figur 7: Visar måtten på de ingående delarna i en Lignea-modul.  

Figur 8: Visar två moduler monterade med varandra. 

 

Distansen mellan kortlingarna i figur 8 används för att fästa tvingar eller limknäcktar, när modulerna 

skall tvingas samman vid montering av byggsystemet. De prefabricerade trämodulerna är självbärande 

i sin robusta fackverkskonstruktion. Vilket innebär att det egentligen inte behövs några ytterligare 

stomkompletteringar för att klara bärigheten, stabilitet och lastnedtagningar till grundkonstruktionen. 

Dock behövs hörnstolpar för att stabilisera och knyta samman två väggar där riktningen bryts. 

Hörnstolparna utgör även en vertikal förankringspunkt för varje modul. Hörnstolparna fungerar också 

som stomstabiliserande under byggtiden. När väggarna är monterade är de väldigt stabila, väggarna i sin 

helhet kan ses som tre stycken träskivor. Skivverkan sker då i tre skikt. Hörnstolpen som syns på figur 

nr 6 utgör en vertikal infästningspunkt för modulerna och måste därmed vara lika hög som väggen så att 

alla moduler ska kunna skruvas in till denna. Lösa timmerknutar skruvas till denna hörnstolpe om 

timmerliknande utseende önskas. 

Figur 7 Figur 8 
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På grund av de förskjutna kortlingarna i modulerna bildas inga raka köldbryggor i den färdiga 

väggkonstruktionen. Kortlingarna är förskjutna 400 mm i två skikt. Effekten av köldbryggor blir då 

väldigt liten.  

 

Figur 9:  

Illustrerar två moduler som möts i ett hörn. Den blå linjen visar sträckan som värmen måste 

transporteras genom när värmeledning i konstruktionen sker. Uppbyggnaden av modulerna tvingar 

värmen att vandra i sidled, vilket eliminerar stor del av köldbryggan. 
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3.1 Bygghygien och byggergonomi 

 

Uppförandet av en byggnad med byggsystemet Lignea sker i två etapper 

Skede 1: Prefabricering av moduler 

Skede 2: Stomresning samt fyllning av träfiberisolering,  

 

Under dessa skeden är det viktigt att hanteringen av materialet sker så inte det blir smutsigt och riskerar 

att ta skada. Vid prefabriceringen är det även viktigt att modulerna får torka ut ordentligt av två 

anledningar.  Den första anledningen är att inte bygga in fukt i konstruktionen. Fukt vill undvikas i 

konstruktionen då denna konstruktion helt består av trä och är biologiskt nedbrytbart. Om hög fuktighet 

kan förhindras i konstruktionen minskas risken för mikrobiell påväxt, mögel och röta, se tabell 1. Av 

naturliga skäl vill det undvikas, detta görs på ett bra sätt om materialet torkas ut innan det limmas till 

moduler. Den andra anledningen till att torka ut träet är att minimera formändring av modulerna så att 

skarvarna mellan modulerna inte ska torka isär och bilda ett förhöjt luftläckage i klimatskalet. Det 

kommer dock alltid att ske en viss formändring varierande med klimatet och årstiderna då trä är ett 

hygroskopiskt material. Stommaterialet torkas ut till 16 % fuktkvot innan hyvling, för att inte 

formändring skall ske efteråt. Den låga fuktkvoten medför att minskad risk för att träet skadas av 

svampangrepp på grund av inbyggd fukt samt mindre luftrörelse i väggen då klimatskalet är tätare. Innan 

modulerna limmas samman ska planken hyvlas så att rätt dimensions erhålls, varje planka ska även ha 

not och fjäder. Hyvlingen har också en hygienisk fördel då detta arbetsmoment tar bort eventuell 

ytnäring, smuts och svampsporer på träet som används till Modulerna[14]. 

Det är viktigt att hålla materialet rent både vid prefabriceringen och stomresning. När denna konstruktion 

byggs måste noggrannhet med att virket inte blir smutsigt tas, detta är särskilt viktigt gällande jord. 

Jordpartiklar kan nämligen innehålla bakterier och svampsporer som kan få fäste på träet om gynnsamt 

klimat råder. Detta skall självklart undvika i möjligaste mån. Stor noggrannhet skall tas till att inte bygga 

in smuts eller skräp i väggarna då detta kanske kan skada konstruktionerna på lång sikt[8]. 
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3.2 Ingående material i byggsystemet Lignea 

3.2.1  Isolering 

Det isoleringsmaterial som valts att används i byggsystemet är en träfiberisolering som tillverkas av 

Termoträ AB. Termoträ AB grundades 1984 av Reidar Berglund som tidigare har arbetat i många år 

som energiutvecklare. Reidar har fört utvecklingen framåt baserat på sin idé om att utveckla den gamla 

beprövade sågspånsmetoden till det termoträ är idag; en modern träfiberisolering. Termoträ är en produkt 

baserad på rent naturmaterial. Det första typgodkännandet för termoträs lösullsisolering erhölls 1993, 

efter tio års utveckling av produkten. Isoleringen är miljövänlig, återvinningsbar och effektiv ur 

värmeisolerings synpunkt [15]. Denna isolering har en låg värmeledningsförmåga vilket är positivt för 

en god värmeisolering. Värmegenomgångsmotståndet, lambda-värdet, är för träfiberisoleringen 0,039 

W/m²K vilket för den traditionella mineralullen ligger på 0,037 W/m²K. Termoträ isolering finns i två 

olika klasser varav den ena är en brandklass och den andra är standard klass. Innehållsskillnaden mellan 

de olika klasserna beskrivs i Tabell 2 nedan. 

  

Innehållet i Termoträ.                 Standard                                   Brandklass 

Pappersmassa 94,98 % 85 % 

Ammoniumpolyfosfat 5 % 5 % 

Borax Decahydrat - 4,2 % 

Borsyra 0,02 % 5,8 % 

Tabell 2:  

Innehållet i Termoträs olika isolerings klasser, standardklass eller brandklass [16].  

 

Tillsatsämnet Ammoniumpolyfosfat är brandhämmande tack vare sitt bundna kristallvatten. Vattnet 

frigörs av värmen vid brand och har en kylande effekt. Borsyra tillsätts för att hämma tillväxt av mögel 

och bakterier. Borsyra räknas nämligen som en fungicid, alltså ett svampdödande medel. Borsyran 

lämnar inte nämnvärda mängder näring kvar till mikroorganismer och är dessutom brandhämmande.  

Borsyran i sin helhet räknas som en tillsats med hälsofarliga egenskaper, vilket inte 

Ammoniumpolyfosfat gör. Borsyran kan möjligen vara en risk för nedsatt fortplantnings förmåga och 

möjlig risk för fosterskador. Tillsatsämnet i isoleringen förekommer dock i väldigt låg koncentration och 

träfiberisoleringen kan ändå utses som ett bra miljöval enligt databasen SundaHus. Jämförelsevis så 

används tillsatser som ammoniak, fenol, formaldehyd i mineralullsisolering, dessa förekommer också i 

relativt små koncentrationer. Dessa kemikalier har också hälsofarliga egenskaper. Formaldehyd klassas 

exempelvis som särskilt farlig enligt KEMIs (kemikalieinspektionen), det gör även ammoniak. 

Formaldehyd är dels frätande och kan ge allergi vid hudkontakt, är giftig vid inandning eller förtäring. 

Formaldehyd misstänks också vara cancerframkallande. Tillsatsämnena i Termoträ utgör en ganska liten 
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del, vilket är bra för denna isolering kan då brytas ned av naturen själv, återanvändas eller förbrännas. 

[17, 18] 

Vid jämförelse mot konkurrerande isoleringsmaterial som stenull och glasull så har dessa en betydligt 

högre klimatpåverkan. I en rapport från Jegreliusinstitutet, författad av Tomas Östberg jämförs dessa tre 

ovannämnda isoleringstyper. Jämförelsen omfattar klimatpåverkan, tillsattsinnehåll och 

livscykelanalyser. Klimatpåverkan för mineralull är många gånger högre än Termoträs träfiberisolering, 

koldioxidutsläppen vid produktframtagningsskedet är också betydligt mindre än för konventionell 

isolering [18].  

Träfiberisoleringen har valts att användas på grund av god isoleringsförmåga, låg klimatpåverkan samt 

goda fukttekniska egenskaper. De fukttekniska egenskaperna hos träfiberisolering skiljer sig emot 

mineralullens genom att träfiberisoleringen har förmågan att absorbera och hålla, samt även transportera 

fukt. Anledningen till detta beror på att termoträs isolering består av naturliga material som har en 

förmåga att binda vatten, till skillnad mot mineralullen som består av sten- eller glasull. Detta gör att 

vatten som kondenseras i väggen inte ansamlas vid syllen i väggkonstruktionen. Istället så binds det 

kondenserade vattnet i träfiberisoleringen, för att sedan torkas ut genom diffusion. 

 

 Mögelbeständigheten hos materialet har testats av bland annat tidningen Råd & Rön, nr 8, september 

2002 [19]. Termoträs träfiberisoleringstyp ”standard” tilldelades då betyget 1 i 

mögelbeständighetstestet. Betyget motsvarar samma mögelbeständighet som obehandlat trä har. SP 

(Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) anser i ett utlåtande att det inte är nödvändigt att ställa 

högre krav på isoleringen, då den nästan uteslutande används i träkonstruktioner tillsammans med 

träbaserade produkter som: träreglar, skrivmaterial med mera, se bilaga 1. 

 

3.2.2 Trä (Gran) 

I Sverige finns det gott om skog som är rikt på både gran och tall, detta gör trä till ett mycket bra material 

både vad det gäller miljö och hållbarutveckling. Trä räknas som en förnyelsebar resurs, eftersom trä kan 

brytas ner av naturen själv och bli en del av kretsloppet igen. Trä är ett starkt material som har använts i 

århundraden. Det vill säga att stor erfarenhet av detta material finns. En av förutsättningarna för att bygga 

hus i trä är att huset underhålls och repareras när så behövs. Underhålls en träbyggnad så kan den stå i 

flera hundra år. Underhåll måste genomföras när en byggdel eller konstruktion tappar sin förmåga att 

fylla sin funktion. Exempelvis när ett skyddande färglager som flagnar med tiden och inte längre skyddar 

träet, måste ett nytt lager färg tillföras. Ett annat exempel är om en bräda i fasaden är sprucken, detta 

utgör då ett hål i klimatskärmen och måste naturligtvis åtgärdas. 
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Figur 10: 

Illustrerar kretsloppet för trä som det används idag. 

 

Modulerna i byggsystemet Lignea är tillverkade av gran, då granvirke inte tar upp vatten i samma 

utsträckning som fura. Granvirke har visat sig vara lämpligare som exempelvis fasadbeklädnad. Gran 

har lite sämre hållfasthetsförmåga än furu men dock något bättre egenskaper i isolerings- och 

värmeledningsförmåga .[20] 

3.2.3 Modullim 

Limmet som används till modulkonstruering heter Geistlich Mirapur 9510 Rapid och är ett Polyuretan-

baserat lim för träkonstruktioner. Limmet är väderbeständigt, starkt och lämpar sig till trä eller 

träbaserade material. Det minsta rekommenderade limningstrycket är 25 N/mm och ska vara i minst 30 

minuter. Bearbetningstemperatur 10 – 30 °C. Limmet uppnår sin maximala styrka efter 7 dagar [21]. 
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4 Metod 

För att kunna undersöka de olika egenskaper som beskrivs i kapitel 1.2 krävs olika metoder. För att räkna 

ut väggkonstruktionens värmebeständighet kommer klassisk U-värdesberäkning användas. För att kunna 

mäta den verkliga fuktbelastningen har ett testhus med byggsystemet Lignea uppförts. I testhuset byggs 

fuktmätare in i väggarna för att utföra en längre kontinuerlig mätning av den verkliga fuktbelastningen. 

Datorsimuleringsprogrammet WUFI kommer att användas för att simulera fuktvandringar i 

väggkonstruktionen. Byggnaden kommer även att provtryckas för att undersöka konstruktionens täthet, 

medan tryckprovning pågår kommer testhuset att fotograferas med en värmekamera för att lokalisera 

luftläckage i klimatskalet. I detta kapitel beskrivs testhuset och de olika metoderna i detalj.  

 

Händelseförloppet av denna studie sker enlig följande ordning: 

1. Testhus uppförs och fuktmätare installeras. 

2. U-värdet och fuktsimuleringar genomförs. 

3. Tryckprovning och termografering av testhuset utförs. 

4. Data sammanställs från samtliga studier som ett resultat för varje undersöksområde. 

5. Resultatet analyseras och tolkas för att svara mot frågeställning i kapitel 1.2. Detta redovisas i en 

resultatdiskussion för varje studie som genomförts. 

När tryckprovning sker, se punkt 3 ovan, är testhuset 21 månader gammalt, och därmed har 

fuktmätningarna också pågått i 21 månader. 

4.1 Testhuset 

Testhuset byggdes för att undersöka tätheten i konstruktionen och mäta de verkliga fuktbelastningarna. 

Syftet med uppförandet av byggnaden var också att erfara byggsystemets inomhusklimat. Temperaturen 

i byggnaden varierade av den anledningen att testhuset inte behövs vara komfortabelt uppvärmt om 

ingen vistas i huset, snitt temperaturen var ca 17 grader Celsius. Temperaturen höjdes till ca 25 grader 

Celsius vid tryckprovning för att tydligare se en kontrast vid fotografering med IR-kameran. Byggnadens 

byggarea respektive boarea är 15.5 m² och 9.5 m². Den invändiga volymen är 20.4 m³ 

Figurerna nedan visar ritningsskisser av testhuset, plan och två sektioner redovisas. Se även bilaga 7 för 

bilder från uppförandet av testhuset.  
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Figur 11: 

Visar en planskiss över testhuset. Placeringen av fuktmätarna framgår också av figuren. 
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Figur 12: 

Visar sektionsskiss A av testhuset. 
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Figur 13: 

Visar sektionsskiss B av testhuset. På denna sektion visas också var på väggen fuktmätarna är 

placerade. Se figur 15 för att se placeringsdjupet av fuktmätarna.  
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4.2 U-Värdesberäkning 

U-värdesberäkningen utfördes som en approximation med λ-värdesmetoden och U-värdesmetoden, 

detta beskrivs utförligt under kapitel 2.1.4. I U-värdesberäkningen beaktades inte den specifika effekten 

av köldbryggor för Ligneas konstruktion. Detta för att väggkonstruktionen inte har några raka 

köldbryggor. Effekten av Köldbryggorna är i dagsläget inte beräknade och medför att dess effekt är svår 

att uppskatta.  Förskjutningen av köldbryggorna är 400 mm se Figur 9. 

 

4.3 Fuktmätning 

Vid fuktmätningen användes utrustning av märket COMET, modell: S3121, bestående av en fuktmätare 

med tillhörande datalogger.  

                                                             

Figur 14:  

Föreställer datalogger. 

 

Loggern och fuktmätaren är kalibrerade mot varandra, så det är av yttersta vikt att fuktmätaren kopplas 

ihop med den logger den är kalibrerad mot, annars kommer resultatet inte att bli tillförlitligt. Intervallet 

på mätningarna ställs in på loggern med hjälp av en dator och medföljande datorprogram. Mätningar 

visar den aktuella temperaturen och daggpunkten i grader Celsius (oC) samt den relativa fuktigheten i 

procent ( % ). Mätdata överförs sedan från loggern med hjälp av tillhörande datakabel och behandlas i 

datorprogrammet. I undersökningen användes fyra stycken fuktmätare för att få en övergripande bild av 

hur fukten varierade i fyra olika punkter i väggkonstruktionen, undersökningspunkterna visas i bilden 

nedan.  
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Figur 15: 

Visar fuktmätarnas position i tvärsnittet av väggkonstruktionen. 

 

Positionerna i höjdled för fuktloggarna valdes för att uppmäta huruvida fuktskillnaderna i över 

respektive undre delen av väggen förhåller sig till varandra. Fuktloggarna placerades i mitten av väggens 

längdriktning för att eventuella otätheter i väggens hörn inte skulle inverka på resultatet av 

fuktmätningen, då det var väggens konstruktion utan diffusionsspärr som skulle testas under 

fuktmätningen. Tätheten av byggsystemets konstruktion undersöktes vid täthetsprovningen. 

Anledningen till att fuktmätarna placerades på den sydliga fasaden av huset var för att den största dagliga 

temperaturförändringen sker på byggnadens södra sida, därav sker den störta förändringen av RH 

dagligen också på den sydliga sidan, se figur 11 och 13.  

Placeringen av fuktmätarna säkerställdes genom att de monterades på träribbor som sedan sänktes ned i 

mitten av isoleringsfacken (se bilaga 7, bild 6). Kabeln från fuktmätaren till dataloggern drogs upp 

genom isoleringsfacken och ut ovan innertak, för att sedan komma igenom innertaket ur separata hål 
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som sedan tätades med silikon efter att datakabeln var dragen. Frekvensen på mätningarna sattes till en 

mätning i halvtimmen, mätperioden varade mellan 2012-08-07 till 2014-05-09. Under mätperioden så 

flyttades testhuset från Borlänge till Idre. Flytten bidrog även till att väderstrecket för väggen ändrades, 

från sydligt i Borlänge till nordligt i Idre. Värdestrecket ändrades på grund av den nya tomtens 

placeringsmöjligheter inte möjliggjorde någon annan placering. Datum då testhuset flyttades var 2013-

08-15. 

Fuktbelastningen i testhuset kommet inte att få något kontinuerlig fukttillskott av dusch, tvätt eller 

matlagning eller från personer som vistas i byggnaden då byggnaden är obebodd större delen av 

mätperioden. För att få någon form av fuktbelastning inuti testhuset så har en 10 liters behållare med 

vatten placerats inne i testhuset, i syfte att vattenånga ska avdunsta och utgöra någon slags fukttillskott.  

 

4.4 WUFI-Simulering 

WUFI PRO 5.1 (Wärme Und Feuchte Instationär) är ett program där icke stationära värme- och 

fuktsimuleringar av byggnadsdelar kan utföras. Programmet innehåller en material- och väderdatabas. 

Materialdatabasen innehåller olika materials värme- och fukttekniska egenskaper, väderdatabasen 

innehåller empirisk väderdata för olika klimatzoner. Användaren får sätta ihop den önskade 

konstruktionen med dess ingående materialskikt och de olika materialens tjocklekar. Simuleringen visar 

sedan hur fukt- och värmerörelserna uppträder i konstruktionens tvärsnitt, dock så tar programmet bara 

hänsyn till fukt och värmerörelser vinkelrätt genom den valda konstruktionen [22]. En simulering 

genomfördes. Simuleringen gjordes av en konstruktion med samma uppbyggnad och dimensioner som 

väggen till testhuset utfördes med, simuleringen utfördes också med samma tidsintervall som 

fuktmätningen gjordes. Vid val av materialen antogs att materialet ”Spruce, tangential” får WUFI:s 

materialdatabas skulle motsvara granvirket som användes vid testhuset, samt att materialet ”Cellulose 

Fibre Insulation (unlocked) skulle motsvara träfiberisoleringen.  

Syftet till simuleringen var att jämföra värdena från simuleringen med de värden som erhållits från 

fuktmätningen. I simuleringen togs ingen hänsyn till köldbryggornas effekt som kortlingarna bidrar med.  

För att kunna jämföra WUFI simuleringen med fuktmätningen så valdes observationspunkt 3 och 4, se 

figur 18. Anledningen till två punkter valdes till att motsvara en av fuktmätarnas positioner var för att 

simuleringsprogrammet inte tillåter en mätpunkt i centrum av isoleringsskiktet. 
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4.5 Täthet 

En täthetsprovning är ett test som utförs på byggnader för att studera hur täta byggnaderna är. Med hjälp 

av en täthetsprovning kan en undersökning på hur stort luftläckaget som råder vid olika tryckskillnader. 

Luftläckaget anges i enheten 𝑙/𝑠 • 𝑚² (liter per sekund och kvadratmeter omslutande area) och mäts vid 

en tryckskillnad på 50Pa, enligt metod SS-EN 13829 [23]. Undersökningen utförs med hjälp av flera 

instrument. En ”Blowerdoor” som är en plastskärm som installeras i en av dörröppningarna. I 

plastskärmen installeras en fläkt, fläkten kopplas samman med en manometer och en mätdator. Med 

hjälp av datorn kan fläkten manövreras av ett datorprogram som heter ”Retrotec Fantestic”.  

Programmet samlar in information från fläkten och manometern. Från fläkten skickas information om 

hur mycket luft som pumpas in i huset, medan manometern mäter tryckskillnader som uppstår mellan 

inom- och utomhusklimatet.  Eftersom det är läckaget i klimatskalet som är intressant att undersöka så 

tätas plastskärmens anslutning till dörrkarmen med t.ex. silvertejp på insidan och utsidan. 

Ventilationsinlopp/ -utlopp tätas också med tejp. Omslutande area, golv-area och volymen av byggnaden 

mäts upp för att ingå i datorberäkningarna av luftläckagets storlek.  

Programmet utför ett automatiskt tryckprovningstest som testar luftläckage vid olika tryckskillnader. 

Testet mäter läckaget vid tryckskillnader från 15 Pascals (Pa) tryckskillnad till 60 Pa. Mätningarna pågår 

i 20 sekunder på varje tryckintervall sedan ökar tryckskillnaden med 5 Pa tills den högsta tryckskillnaden 

på 60 Pa uppnåtts. Med hjälp av datorn som är inkopplad till instrumenten kan ett medelvärde avgöras 

på hur stora läckage som råder i byggnaden. 

4.6 Termografering 

En värmekamera är ett instrument som används för att enkelt kunna upptäcka köldbryggor och 

värmeläckage. Värmekameran registrerar temperaturskillnader och illustrerar dessa på en monitor. 

Temperaturskillnader visas med hjälp av olika färger för att kunna avgöra var det till exempel finns en 

köldbrygga eller ett luftläckage. Värmekameran, även kallad IR-kamera registrerar infrarött ljus och kan 

därför analysera temperaturskillnader. Värmekameran brukar användas i samband med täthetsprovning 

för att se om varmluft sipprar ut vid övertryck eller om kalluft sugs in. 

IR-kameran som användes var av märket FLIR T335. 
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5 Resultat 

5.1 U-värde 

 

Resultatet av U-värdesberäkningen sammanställs i tabellen nedan. U-värdet för väggkonstruktionen är 

0,146 W/m²K. Värmegenomgångsmotståndet, RT, är 8,633 m²K/W. 

 

Tabell 3  

Tabellen visar beräkningsuppställning av u-värdet för väggkonstruktionen. 
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5.2 Fuktmätning 

Fuktmätningen utfördes med hjälp av 4 stycken dataloggrar som byggdes in i en utav väggarna. 

Perioden för mätningen påbörjades 2012-08-07 till 2014-05-09. Mätintervallet ställdes in på en 

mätning varje halvtimme på samtliga fuktmätare. Testhuset flyttades till Idre 2013-08-15 på grund av 

att byggnaden behövdes nyttjas som temporär bostad på orten. Undersökningen resulterade i totalt 

122800 mätvärden. Dessa mätvärden biläggs endast då de redovisas i grafform. Se bilaga 2. 

 

Fuktmätningen visade att den relativa fuktigheten i väggen varierade från dag till dag men RH 

översteg aldrig 73 % på tre av mätpunkterna. Fuktmätare 1 översteg aldrig 63.1 %. Fuktmätare 2 

översteg aldrig 70,9 %. Fuktmätare 3 översteg aldrig 60 %. Fuktmätare 4 registrerade att den relativa 

fuktigheten uppgick till 83,5 % under en viss period som inföll 2013-03-23 och uppförde 2013-04-05. 

Under denna period var testhusets placering i Borlänge. RH var inte konstant under denna 14 dagars 

period utan varierade och nådde en topp mellan kl. 15:30 till kl. 16:30. Den relativa fuktigheten kunde 

under denna period uppgå till högst 83,5%. Tillståndet när RH översteg 75 % varade som längst 6 

timmar på en dag och 1 timme som kortast. Se graf 4 nedan för perioden. Temperaturen vid 

mätpunkten varierade också under denna period från -3,6°C som lägst, till 14,1°C som högst under 

denna period.  
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Figur 16: 

Visar mätdata från fuktmätare 4. Figuren redovisar Temperatur (blå), relativfuktighet (grön) och 

daggpunktstemperatur (gul).  

 

För att ytterligare klargöra den relativa fuktighetens förändring och varaktighet under perioden 2013-

03-23 till och med 2013-04-05 så bifogas bilaga 3. I bilaga 3 framgår exakta värden för temperatur, RH, 

Daggpunktstemperatur, samt tid och datum då mätvärdena togs.  

Övriga tre mätpunkter redovisas inte i resultatet då de aldrig uppmätte kritiska fuktighetsförhållanden. 

Samtliga grafer från alla fuktmätare läggs med som bilaga 2  
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5.3 Fuktsimulering 

 

WUFIs fuktsimuleringar visar att datorberäkningarna för observationsposition 3 och 4, se figur 18, att 

det kritiska tillståndet, när RH överstiger 75 %, varar i några få dagar under maj – juni. 

Observationsposition 3 och 4 befinner sig centriskt i det yttre isoleringsskiktet.  

 

 

Figur 17: 

Visar datorsimulering för observationsposition 3 och 4. 

X-axeln visar tiden i dagar och Y-axeln visar den relativa fuktigheten. Dag 0 är satt till 2012-08-07.  

I början och i mitten av maj månad överstiger fuktigheten 75 % enligt WUFI. 

  



Högskolan Dalarna 

2014-12-15 

37 
 

Nästa observationsposition är på insidan av den yttre väggplankan. Denna position kallas för 2, Se figur 

18. Enligt WUFIs fuktsimuleringar är den relativa fuktigheten högst i denna punkt genom hela 

konstruktionen. Position 1, se figur 18, har dock högre relativ fuktighet, då ytterplankan, på utsidan av 

konstruktionen även utsätts för regn.   

 

 

Exteriör                                                                                                                                                   Interiör 

 

Figur 18: 

Visar ett tvärsnitt av väggkonstruktionen från datorsimuleringen i WUFI. 

De ringar i konstruktionen markerar observationspositioner där information som temperatur och 

relativ fuktighet kan avläsas i programmet. Markeringsringen längst till vänster i figuren är 

observationsposition 1, placerad på utsidan av ytterplankan. Markeringsringen längst till höger är 

observationsposition 9, placerad på insidan av innerplankan. 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 2 
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Figur 19: 

Visar den relativa fuktigheten i observationsposition 1 (röd) och position 2 (blå) varierande under 

samma tidsintervall som graf 5. 

 

Observationsposition 2 i WUFI-simuleringen visar att från och med oktober 2012 till juli 2013 överstiger 

RH 75 % och ibland uppgår till närmare 87 %.  

Från och med juli 2013 till november 2013 är RH lägre än 75 % för att sedan återgå till ett RH över 75 

% under resterande månader, november 2013 – Maj 2014. Datorsimuleringen visar att gränsen mellan 

isoleringen i ytterfacket och insidan av ytterplankan kan vara ett område där den relativa fuktigheten 

uppgår mot kritiska nivåer.  

 

 

5.4 Täthetsprovning och termografering 

Täthetsprovning av testhuset utfördes 2014-05-09 i Idre. Vädret utomhus var mulet med klar sikt, 

vindstilla, temperaturen var 6 °C och ett tunt fast med fläckvis snötäcke på marken. 

Två tyckprovningar utfördes, första testades undertryck sedan testades övertryck. 

 

Tillförlitligheten av mätningen anges i programmet som styr tryckprovningsutrustningen. Enligt 

instruktionerna och genomgången av tryckprovningsutrustningen ska tillförlitlighetsgraden i 
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programmet alltid ställas in på 95 %, på grund av generella felfaktorer som otätheter mellan blowerdoor 

och dörrkarm, fel i montage av utrustningen, fel i areauppmätning och volymuppmätning av byggnad. 

 

Resultatet från första tryckprovningen (test 1) visade ett läckage på 0,82 l/sm² vid 50 Pa tryckskillnad. 

Testresultatet har en tillförlitlighet på 95 %. Se bilaga 5. 

Resultatet från andra tryckprovningen (test 2) visade ett läckage på 0,86 l/sm² vid 50 Pa tryckskillnad. 

Testresultatet har en tillförlitlighet på 95 %. Se bilaga 6. 

Detta ger ett snittläckage på 0,84 l/sm²  

 

Under test 1 fotograferades testhusets insida med en IR-kamera för att kunna se var eventuella läckage 

finns. På bilderna nedan, till höger visas ett vanligt fotografi och till vänster en IR-bild taget på samma 

motiv. På IR-bilden visas den varmaste punkten som vit och den kallaste som svart/mörkblå, en 

temperaturskala finns till höger på IR-bilden.  

Sammanfattningsvis så var det störst läckage vid anslutningar och skarvar, exempelvis där väggar möter 

tak eller golv fast även i hörn alltså där väggarna byter riktning. Mindre läckage påträffades vid 

elementskarvar.  

 

 

 

Figur 20: 

Visar luftläckaget i ett utav testhusets hörn. Kallare luft strömmar in från skarven mellan väggarna i 

hörnet. 
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Figur 21: 

Visar luftläckaget där väggen ansluter till innertaket. Kallare luft strömmar in från springan mellan 

innertaket och väggen. 

 

Figur 22: 

Visar luftläckaget mellan modulskarvarna. Kallare luft strömmar in mellan Lignea-modulerna.  

 

Figur 23: 

Visar utsidan av huset. Bilderna är tagna när övertryckstestet pågick. 
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Figur 24: 

Visar utsidan av väggen som vetter mot syd. Bilderna är tagna när övertryckstestet pågick. 

Figur 25: 

Visar väggen som vetter mot syd bilderna är tagna när övertryckstestet pågick. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatsdiskussion 

6.1.1 U-värde 

Resultatet av u-värdesberäkningen gav ett u-värde som överstiger energimyndighetens 

rekommendationer för u-värden hos ytterväggar, det rekommenderade u-värdet är 0,13 W/m2K och u-

värdet för Lignea konstruktionen ligger på 0,146 W/m2K [24]. I de u-värdesberäkningar som 

genomfördes togs dock ingen hänsyn till köldbryggornas effekt. Andelen trä respektive träfiber räknades 

fram för de sammansatta skikten. 

En åtgärd för att förbättra u-värdet i konstruktionen och minska köldbryggornas effekt skulle kunna vara 

att använda sig av kortlingar som är gjorda av konstruktionsplywood istället för konstruktionsvirke, detta 

gör att isoleringsmängden i väggen ökar. Enligt Isoverboken brukar köldbryggorna i ett konventionellt 

hus motsvara 20-30% av de totala energiförlusterna genom klimatskärmen [25]. Detta sker då genom 

anslutningar mot tak, golv, fönster, dörrar, eller hörn.  

I u-värdesberäkning som gjorts för byggsystemets väggkonstruktion är inga påslag för köldbryggor 

medräknat av den anledningen att det inte finns någon standard för att räkna ut effekten av förskjutna 

köldbryggor. Detta medför att det beräknade u-värdet blir lägre än det praktiska u-värdet för 

konstruktionen. Det korrekta sättet att räkna ut den specifika effekten av köldbryggorna i byggsystemet 

skulle vara att undersöka två typer av väggkonstruktion i en så kallad ”Hot box”. Där en av väggarna är 

uppbyggda enligt Ligneas konstruktion, med kortlingar, och den andra är uppförd helt utan kortlingar. 

Det skulle ge ett resultat där de olika värmeflödena genom de två konstruktionerna kan jämföras och 

köldbryggornas effekt kan skildras.  

En annan åtgärd för att minska u-värdet är att tillverka modulerna med bredare isoleringsfack. Det skulle 

ge ett lägre u-värde genom att mängden isolering i konstruktionen ökar. 

  

6.1.2 Fuktmätning och WUFI simulering 

Efter att all data från fuktmätningen i konstruktionen var insamlade så jämfördes detta mot resultatet 

som erhölls får WUFI simuleringen. Det uppmätta resultatet från fuktmätarna och resultatet från 

simuleringen gav två liknande resultat när man jämför observationspunkt 3 och 4 för WUFI simuleringen 

mot mätpunkt 4 för fuktmätningen, se figur 15 respektive 18. När graferna studeras från fuktmätningen 

så är det bara vid en period som RH övergår 75 %, detta infinner sig i månadsskiftet mars-april 2013 i 

mätpunkt 4 för fuktmätningen. När tabellen av mätvärdena studeras (se bilaga 3) för denna tidpunkt 
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växlar temperaturen väldigt mycket under dessa dygn, vilket leder till att RH överstiger 75 % under 

några timmar per dygn.  

 

Grafen i figur 17 visar observationspunkt 3 och 4 i WUFI simuleringen, när denna graf studeras så kan 

det utläsas att fuktigheten överstiger 75 % RH några få dagar i början och i mitten av maj månad.  

Under perioden mars-april 2013 visar mätvärdena från fuktmätare 4 att RH överstiger 75 %, men det 

skall inte glömmas att träfiberisoleringen innehåller tillsatsämnen som hämmar mögel- och rötbildning. 

Det ogynnsamma förhållandet, vilket är RH över 75 %, måste kontinuerligt råda under en längre period 

för att risk för mögel och röta skall uppstå i konstruktionen. Den rådande fuktbelastningen utgör 

sannolikt inte någon större risk för konstruktionen då riskabla fuktighetsnivåer endast uppkommer 

stötvis under en kortare perioder. Varierande relativ fuktighet kan bero på diffusionskraften i isoleringen, 

alltså att torrare massor av isoleringen strävar mot att jämna ut de högre fuktvärdena [14]. 

Temperaturförändringar och väderlek spelar också en central roll i variationerna  

När graf 6 från WUFI simuleringen granskas visas däremot längre varaktighet av ogynnsamma 

fuktförhållanden. I skiktet mellan isoleringen och den yttre väggplankan kan det utläsas att grafen visar 

RH över 85 % som varar under flera månader. Detta område skulle vara av intresse att undersöka i 

verkligheten med hjälp av fuktmätare. Kanske skulle temperaturen och RH variera likartat som i 

mätpunkt 4 från fuktmätningen. Troligen kan då uppmätas ett stötvis högt RH som varierar kraftigt under 

dygnet. I detta skikt där ytterplankan verkar som en köldbrygga sker stora temperaturförändringar. 

Speciellt under våren då strålvärmen från solen värmer ytterplankan som för med sig värme in i 

konstruktionen och höjer temperaturen. När natten infaller leder ytterplankan ut värmen som medför att 

temperaturen sänks och RH höjs, detta återstår att undersöka. En funktion på testhuset som skulle utförts 

var att en inspektionslucka skulle ha installerats på väggens in- respektive utsida, detta för att optiskt 

kunna undersöka ifall mikrobiell påväxt skett i konstruktionen på grund av hög relativ fuktighet. 

 

6.1.3 Tryckprovning och termografering 

Resultatet från tryckprovningarna uppmätte ett läckage på 0,82 l/sm² vid 50 Pa undertryck respektive 

0,86 l/sm² vid 50 Pa övertryck. I samband med trycktesterna termograferades testhuset upptäcktes stora 

läckage där väggarna ansluter till tak och golv samt där väggarna byter riktning, det vill säga i hörn. 

Mindre läckage påträffades vid de horisontala modulskarvarna. Otätheterna i testhuset beror på 

avsaknaden av plastfolie i konstruktionen. läckageflödena vid vägganslutningarna i hörn, mellan golv 

och tak är större än vid de horisontala modulskarvarna. Detta beror, med största sannolikhet på 

modulernas spontade profil, sponten gör det svårare för luften att läcka igenom då modulerna blir tätare 

än övriga anslutningar som saknar spont. 
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Figur 26: 

Visar ett hörn där innerplankorna möter varandra, denna anslutning bil inte helt tät då det kan vara en 

springa på någon millimeter.  

Figur 27:  

Visar hörnet i en horisontalsektion, springor uppkommer också på grund av innerplankans kantfasning. 

Det bildas ett triangulärt hål vid varje stockvarv, i varje hörn.  

Figur 28:  

Visar en närbild på plankans spontprofil och kantfasning. 

 

Springan i figur 26 kan bero på fel vid modulkonstruering, att innerplankan har sågats lite för kort eller 

att träet torkat isär. Springor som dessa skulle kunna drevas för att försöka minska läckaget.  

”Hål” i figur 27 beror på kantfasningen av innerplankan, denna typ av ”hål” kan åtgärdas genom att 

innerplankan inte fasas, drevning eller med tätband längs varje vertikalskarv i hörnen. Det horisontella 

läckage längsmed modulerna kan minskas ytterligare genom att ett svällband kläms in i varje not. Noten 

bör då utformas djupare för att ge plats till svällbandet.  

 

6.1.4 Byggsystemet Lignea 

Testhuset gav möjlighet att utvärdera byggsystemet när det gäller prefabricering av modulerna, montage 

och praktiska tester. Det är viktigt att okulärt granska råvaran som ska hyvlas och användas i modulerna. 

Sågade plank med alldeles för stora skevheter eller med stora genomgående kvistknaggar bör då 

undvikas i möjligaste mån för att erhålla en så bra slutprodukt som möjligt. Planken läggs sedan på tork 

för att minska fuktkvoten i ämnet. När träet torkar kan ytterligare skevheter uppstå vilket måste 

kontrolleras. Planken hyvlas sedan till rätt dimension och spont fräses, efter hyvlingen limmas planken, 

Figur 26 Figur 27 Figur 28 

Figur 27 
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tillsammans med de planhyvlade kortlingarna, till moduler. Det är viktigt att modulerna limmas så fort 

som möjligt efter att hyvling skett för att undvika att de hyvlade plankorna slår sig och att skevheter 

uppstår. Om plankorna har för stora skevheter efter hyvling blir det svårare att placera plankorna i 

limbänkarna, problem kan även fås vid senare montagetillfälle då modulerna måste ha så god passform 

som möjligt. 

Ett förbättringsförslag till modulkonstruering är att istället för att använda planhyvlade kortlingar av 

konstruktionsvirke använda konstruktionsplywood. Detta skulle bidra till tre förbättringar: 

1. K-plywood 7mm tjock till skillnad mot K-virket som är 45mm vilket innebär att det får plats med mer 

isolering i väggen. 

2. Kortlingarna av K-virke har en tendens att spricka när de torkar. K-virket kommer vilja ändra form på 

grund av fuktrörelser och det uppstår då spänningar i konstruktionen vilket kan få kortlingar att spricka. 

3. Köldbryggan blir mindre då slankare material används som kortling. 

 

Plywood är skiktlimmat av korslagt faner, vilket innebär att riktningen på träets fibrer i dem olika skikten 

korsar varandra, detta ger ett starkt material.   

 

Figur 29: 

Visar en Lignea-modul ovanifrån. I figuren består kortlingarna av konstruktionsplywood istället för 

konstruktionsvirke som i figur 9.  

  

Ytterligare ett förbättringsförslag är att undersöka utbudet av konstruktionslim för att byta ut 

polyuretanlimmet mot något miljövänligt alternativ. Detta för att sträva mot ett mer miljömedvetet 

byggsystem. Konstruktionslimmet som används vid modulkonstruering är ett polyuretanlim, vilket inte 
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är ett miljövänligt lim. Limmets huvuduppgift är att hålla ihop Lignea modulerna, ett miljövänligt lim 

måste kunna säkerställa hållfastigheten, även under en längre tid.  

 

Under byggfasen, när själva monteringen av samtliga moduler sker är det viktigt att kunna skydda huset 

för nederbörd. När testhuset uppfördes säkerställdes detta genom att ett provisoriskt tält monterades där 

testhuset skulle byggas. Hanteringen av de limmade modulerna gjordes enkelt för 2 personer även då 

modulerna för långsidan var ca 5 m långa. Modulerna på kortsidan var ca 3 m långa. Vikten för dessa 

moduler är ca 40 kg respektive 20 kg. När montering sker är det viktig att alla moduler är numrerade 

och väl projekterade för att underlätta arbetet på byggarbetsplatsen. Samtliga moduler har i förväg en 

specifik plats och ordning, de ska i förväg anpassas till dörrar och fönster så att montagetiden kan 

förkortas. Det är då viktigt att ritningar på huset finns tillgängliga. När bygget av testhuset påbörjades 

upptäcktes det att spontens utformning gör de något besvärligt att montera modulerna. Sponten borde 

utformas så att de färdiga modulerna är lättare att montera på varandra. 

 

6.2 Jämförelse mot konventionell träregelvägg 

Vid jämförelse mot ett konventionellt regelsystem har byggsystemet Lignea några fördelar samt 

nackdelar. Bland de fördelar som kommer upp vid jämförelsen är bland annat att Lignea inte innehåller 

någon diffusionsspärr som konventionella regelsystem, då en diffusionsspärr av PE-folie har en 

åldersbeständighet som motsvarar ca 50 år [26]. Frågan kommer då, hur det är tänkt att PE-folien skall 

ersättas för att lufttätheten i systemet skall upprätthållas? denna problematik uppstår inte i ett 

diffusionsöppet system som saknar PE-folie. Samtidigt är det diffusionsöppna systemet en nackdel hos 

byggsystemet Lignea då dess lufttäthet inte uppnår lika låga värden som konventionella regelsystem, 

vilket resulterar i en ofrivillig ventilation som ökar energiåtgången för byggnaden. Anledningen till att 

byggsystemet klarar av att ha ett diffusionsöppet system är för att den isoleringen som används klarar 

av att lagra fukt på grund av sin hygroskopiska egenskap till skillnad mot mineralullen som inte innehar 

den egenskapen, trots det så är isoleringsvärdena för dessa två olika isoleringar snarlika.  

När systemet jämförs mot konventionella regelsystem ur isoleringsegenskaper så är en av fördelarna 

med systemet att det inte har några raka köldbryggor varken i hörnkonstruktionen eller i väggelementen. 

Detta är svårt att uppnå med ett vanligt regelsystem då korsande reglar oftast bildar raka köldbryggor. 

Isoleringsvärdet på 0,146 W/m²K är likvärdigt mot en träregelvägg med en isoleringstjocklek på 285 

mm uppdelat i tre skikt med PE-folie [27]. Den sista tekniska egenskapen som skiljer byggsystemet 

Lignea mot en konventionell regelstomme är andelen trä i konstruktionen. Den förhöjda andelen trä 

bidrar till att Lignea konstruktionen måste utföras med en större tjocklek på väggarna för att uppnå 
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samma låga U-värde. Samtidigt bidrar också detta till att väggkonstruktionen får en större tröghet, vilket 

bidrar till ett jämnare inomhusklimat som inte påverkas lika mycket av snabba temperaturväxlingar. 

I uppförandefasen av byggsystemet så är fördelen att modulerna kommer som prefabricerade stockar till 

skillnad mot en regelvägg som byggs på plats, detta minskar tiden som huskonstruktionen inte är 

väderskyddad.   

 

6.3 Lämplighet för produktion av bostadshus 

Lämpligheten för produktion av bostadshus baseras enbart på de resultat som rapporten redovisar.  

Fler utförliga tester bör göras för att bättre bedöma lämpligheten för produktion av bostadshus. 

Byggsystemet måste testas genom att utsättas för en högre kontinuerlig fuktbelastning. Fuktbelastning 

från permanent boendes verksamhet i en byggnad. Fukt som uppkommer av tvätt, dusch, matlagning 

svettning och utandningsluft under en längre tid är en viktig del att undersöka om byggsystemet klarar. 

   

Vi anser att byggsystemet lämpar sig för produktion av enbostadshus av miljömässiga skäl då dess 

ingående material till största del består av miljövänliga och icke hälsoskadliga material. Det enda av de 

ingående material som inte är miljövänligt och hälsofarligt är limmet som används för att fästa 

kortlingarna i modulerna. Denna komponent skulle mycket väl kunna ersättas av ett annat lim som 

säkerställer hållfastheten och samtidigt är mera skonsam för hälsa och miljö.  

Lämpligheten för byggsystemet ur ett värmetekniskt perspektiv anses också vara goda, då 

konstruktionen innehar ett konkurrenskraftigt U-värde och ett gott inomhusklimat. Det som skulle kunna 

förbättras så att byggsystemet skulle bli mera konkurrenskraftigt i energisynpunkt, är att utveckla en 

tätare lösning mellan de prefabricerade stockarna samt en tätare lösning i hörskarvaran. Detta för att 

minimera den ofrivilliga ventilationen som uppstår i det diffusionsöppna systemet. Ur fukttekniskt 

perspektiv anser vi att byggsystemet lämpar sig bättre än ett konventionellt träregelsystem då 

konstruktionen inte är lika känslig för fukt som tagit sig in i isoleringen. Byggsystemet kan buffra fukten 

i isoleringen för att sedan torka ut vid ett torrare klimat.  

6.4 Metodens felkällor 

6.4.1 U-värdesberäkningar 

Metoden som användes för U-värdesberäkningar utfördes med klassiska beräkningsmetoder och då 

omfattas de vanliga felkällor som uppkommer vid exempelvis värmeflöden som är parallella med 

väggen. Vid beräkningarna beaktades inte den specifika effekten av köldbryggornas inverkan då de inte 

finns något beräknat värmeflöde eller påslag för köldbryggorna i byggsystemet. Då alla köldbryggor i 
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väggkonstruktionen är förskjutna är det svårt att beräkna effekten av köldbryggorna i konstruktionen. 

Ett generellt påslag på 20-30% ökning av u-värdet skulle vara missvisande, vilket det också är att helt 

utesluta dess effekt i beräkningarna. Ett påslag på 20-30% innefattar samtliga köldbryggor vid 

anslutningar, exempelvis vid golv, tak, hörn, kantbalk, fönster- och dörrkarmar. Eftersom beräkningen 

bara omfattar just väggkonstruktionen antas den verkliga effekten dock vara mycket lägre.    

 

6.4.2 Fuktmätning 

Fuktmätning pågick i 21 månader med fyra olika mätpunkter, dock så har testhuset inte haft någon 

fuktbelastning som kommer av att någon bor i huset. Alltså inget fukttillskott av matlagning, dusch, 

tvätt, utandningsluft osv. För att kompensera detta så har en 10 liters behållare med vatten placerats inne 

i testhuset, i syfte att vatten ånga ska avdunsta och generera någon form av fuktbelastning. Ingen mätning 

gjordes på hur mycket vatten eller hur fort vattnet avdunstade ur behållaren, det som gjordes vara att 

behållaren men jämna mellanrum fylldes på så att den aldrig vart tom. 

 

6.4.3 Fuktsimulering 

När WUFIs fuktsimuleringar utfördes användes materialdatabasen i programmet. Denna materialdatabas 

innefattar många olika material där inställningar av fukt- och värmetekniska egenskaper har ett 

förprogrammerat värde. Dessa värden är förinställda för varje material och kan justeras specifikt om 

ändring krävs. Vid fuktsimuleringen användes ett förinställt material som skulle motsvara 

träfiberisolering, materialet kallades, i programmet, för “Cellulose Fibre Insulation”. På grund av 

bristfällig utbildning av programvaran, och bristfällig teknisk information av termoträs träfiberisolering 

så kontrollerades inte ifall de föreställda värdena för “Cellulose Fibre Insulation” helt stämde överens 

med materialegenskaper för termoträs träfiberisoleringen. Fuktbelastningen som tillfördes i 

fuktmätningsförsöket har inte tagits i beaktning vid fuktsimuleringen, då ingen mätning utfördes på 

mängden vatten som avdunstade under tiden för försöket. 

 

6.4.4 Täthetsprovning 

Att tryckprova ett litet hus med en area på 15 kvm ger ett sämre värde än om tryckprovningen skulle 

utföras på ett större hus med samma konstruktion. Detta kommer av att skarvar i konstruktionen mot 

exempelvis hörn, fönster och dörrar blir förhållandevis större för ett mindre hus än ett större hus. Fönster 

och dörrar blir också förhållandevis stora då det utgör en större del av väggytan på ett mindre hus i 

jämförelse mot ett stort. Enligt de krav som anges i FEBYs standard så tillåts hus med en formfaktor 

över 1,7 ett läckage på 0,5 l/sm² [13]. Detta innebär att skillnaden till ett, enligt FEBY, godkänt 
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läckagekrav minskar. Ett läckage på 0.84 l/sm² är 68 % större än gränsvärdet 0.5 l/sm². Jämförs testhusets 

läckage mot gränsvärdet 0,3 l/sm² så är det 80 % större.  

En annan tänkbar felkälla kan vara bristfällig erfarenhet av tryckprovningsutrustningen. 

 

6.5 Studiens användbarhet 

Studien kan användas för att ge en utförlig beskrivning av byggsystemet Ligneas konstruktion och 

uppbyggnad samt för att visa byggsystemets fukttekniska egenskaper och värmeisoleringsförmåga. 

Resultatet kan användas för att jämföras mot andra byggsystem samt upptäcka brister i byggsystemet 

som i sin tur kan leda till förbättringsförslag. 

 

6.6 Förslag till fortsatt arbete 

Denna rapport utvärderar inte hela byggsystemet utan bara delarna som beskrivs i Avgränsningar 1.7. 

Vidare arbete måste tillämpas för att erhålla en fullständig utvärdering.  

 

Förslag på följande arbete är: 

 

Installationer: 

Tester av olika typer av luftbehandlingssystem för att hitta de system som är kompatibla med 

byggsystemets diffusionsöppna egenskaper. 

 

Grundläggningssystem: 

Undersöka vilka typer av grundläggningslösningar som är gynnsamma samt ogynnsamma som val till 

grundläggning för byggsystemet.  

 

Förbättrade anslutningar: 

Undersökningar med mål att finna bra anslutningar mellan takkonstruktionen och väggkonstruktionen 

för att minimera köldbryggorna till vind. Samma sak skulle också kunna göras för anslutningen med 

bottenbjälklaget och väggkonstruktionen vid utförande av torpargrund. 

 

 

Beräkningar av bärförmåga: 

Utreda och bestämma bärförmågan hos konstruktionen, för att fastställa om det är lämpligt att 

användas till bostadshus på mer än två våningar. 
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Kostnadsberäkning 

En ekonomisk utredning om vad det kostar att uppföra ett hus med byggsystemet Lignea, jämföra den 

kostnaden mot kostnaden för att uppföra ett hus med konventionell regelstomme. 

 

Fuktbelastning 

En studie där högre fuktbelastning av permanent boendes verksamhet testas under en längre tid.  
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7 Slutsatser 

Under detta kapitel sammanfattas slutsatserna av samtliga undersökningar.  

 

 Det teoretiskt uträknade U-värdet av väggkonstruktionen är 0,146 W/m²K.  

 Det teoretiskt uträknade värmegenomgångsmotståndet, RT, är 8,633 m²K/W 

 Fuktmätningar, från en av mätarna, visar att det högsta uppmätta RH uppmättes i mätpunkt 4 

med ett topp värde på 83.5 % I övriga mätpunkter uppmätte aldrig RH som översteg 70,9%  

 Fuktsimuleringar visar att det området där den högsta relativa fuktigheten troligen kan uppmätas 

i är i skiktet mellan isoleringen och den yttersta väggplankan. Simuleringen visade att RH 

maximalt uppgår till 87 %, den relativa fuktigheten håller sig över 75 % i nio månader. 

 Tryckprovning visar att luftläckaget med ett undertryck på 50Pa tryckskillnad var 0,82 l/sm² 

 Tryckprovning visar att luftläckaget med ett övertryck på 50Pa tryckskillnad var 0,86 l/sm² 

 Termografering visar att merparten av luftläckaget sker vid skarvar och anslutningar mellan 

innertak, golv och vägghörn samt i mindre läckage vid modulskarvar. 

 Byggsystemet anses vara lämpligt och ett bra alternativ för produktion av enbostadshus enligt 

testerna som redovisas i denna rapport, dock måste fler egenskaper av byggsystemet testas för 

att undersöka lämpligheten för produktion av bostadshus, se vidare kapitel 6.3 för motivering. 
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Figur 3. 

http://www.traguiden.se/tgtemplates/popup1spalt.aspx?id=1004 (2014-04-09) 

 

Figur 4 

http://www.insulationnw.com/products/blower-doors (2014-09-21) 

 

Figur 5 

Lignea-modul i perspektiv 

 

Figur 6 

Visar hushörn i Lignea konstruktion 

 

Figur 7 

Måttsatt snitt av Lignea-modul 

 

Figur 8 

Två Lignea-moduler monterade på varandra 

 

Figur 9 

Visar ett Lignea-modulhörn i plan 

 

Figur 10. 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=957 (2014-05-04) 

 

Figur 11. 

Plaskiss över testhuset 

 

Figur 12. 

Sektionsskiss A av testhuset 

 

Figur 13. 

Sektionsskiss B av testhuset 

Figur 14. 

http://www.cometsystem.com/products/thermo-hygrometer-with-external-probe/reg-S3121 (2014-09-

21) 

http://www.traguiden.se/tgtemplates/popup1spalt.aspx?id=1004
http://www.insulationnw.com/products/blower-doors
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=957
http://www.cometsystem.com/products/thermo-hygrometer-with-external-probe/reg-S3121
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Figur 15. 

Fuktmätarnas position i tvärsnitt av väggkonstruktion  

 

Figur 16 

Visar graf över fuktmätare nr.4 

 

Figur 17 

Visar datasimulering för observationspunkt 3 och 4 i WUFI simuleringen. 

 

Figur 18 

Visar ett tvärsnitt på väggkonstruktionen i WUFI. 

 

Figur 19 

Visar den relativa fuktigheten i observationspunkt 1 och 2 i WUFU simuleringen 

 

Figur 20 till 25 

Visar IR-bilder från tryckprovningen av testhuset 

 

Figur 26 

Visar ett Lignea-modulhörn i plan 

 

Figur 27 

Visar ett Lignea-modulhörn i en horisontalsektion  

 

Figur 28 

Visar en närbild på plankasspontprofil 

 

Figur 29 

Visar en eventuell framtida Lignea-modul i plan 

 

Tabell 1. 

Nevander Lars Erik & Elmarsson Bengt; Fukthandbok praktik och teori; upplaga 3; Stockholm AB 

Svensk Byggtjänst; 2006 (1994) 
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Tabell 2. 

http://www.termotra.se/filer/Dokument/allman_&_teknisk_information.pdf (2014-08-31) 

 

Tabell 3. 

Visar beräkningsuppställning av U-värde för Lignea:s väggkonstruktion 

 

http://www.termotra.se/filer/Dokument/allman_&_teknisk_information.pdf
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Bilagor 
Bilaga 1: Mögelbeständighet hos Termoträ, SP 
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Bilaga 2: Fuktkurvor 
 

Fuktmätare 1 

Period 2012-06-26 till 2013-05-28 
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Period 2013-06-07 till 2014-05-09
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Fuktmätare 2  

Period 2012-06-26 till 2013-05-28 
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Period 2013-06-07 till 2014-05-09 
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Fuktmätare 3 

Period 2012-07-01 till 2013-06-02 
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Period 2013-06-07 till 2014-05-09 
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Fuktmätare 4 

Period 2012-09-19 till 2013-05-29 
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Period 2013-06-07 till 2014-05-09 
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Bilaga 3: Tabelldata från fuktsensor 
 

Tabelldata för övre mätpunkt i yttre isoleringsfacken från 2013-03-22 till och med 2013-

04-07. Mätvärdena omfattar Relativ fuktighet, temperatur och daggpunktstemperatur 

samt tid och datum då mätvärdena togs. 

Sida 227 – 240. 
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Bilaga 4: WUFI case #1 Lignea två år 
 
 
 
 

Project Data 
 

 
 

Project Name                 Lignea 

Project Number             1 
 
 

Client                             JR MS 

Contact Person 

City/Zip 

Street 
 
 

Phone 

Fax 

e-mail 
 
 

Responsible 

Date                               5/16/2014 
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Component Assembly 
 

 

Case: #1 Lignea två år 
 

Exterior                                                                                                                                                   Interior 
 

 

 
 

- Monitor positions 
 

 
Materials : 

 
 
 

- Spruce, tangential 
 
 
 

- *Cellulose Fibre Insulation (unlocked) 
 
 
 

- Spruce, tangential 
 
 
 

- *Cellulose Fibre Insulation (unlocked) (Copy) 
 
 
 

- Spruce, tangential 
 
 
 
 

Total Thickness: 0,41 m 

R-Value: 8,31 m²K/W 

U-Value: 0,118 W/m²K 
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Boundary Conditions 
 
 
 
 

Exterior (Left Side) 

Location:    Borlänge; LTH Data 

Orientation / Inclination:    South / 90 ° 
 

 
Interior (Right Side) 

Indoor Climate:    EN 15026 

Normal Moisture Load 
 
 
 
 

Surface Transfer Coefficients 
 

Exterior (Left Side) 
 

Name Unit Value Description 

Heat Resistance [m²K/W] 0.0588 External Wall 

Sd-Value [m] ---- No coating 

Short-Wave Radiation Absorptivity [ - ] 0.7 Wood (spruce):weathered (silver-gr 

Long-Wave Radiation Emissivity [ - ] 0.9 Wood (spruce):weathered (silver-gr 

Adhering Fraction of Rain [ - ] 0,7 According to inclination and constru 

 

Interior (Right Side) 
 

Name Unit Value Description 

Heat Resistance [m²K/W] 0.125 External Wall 

Sd-Value [m] ---- No coating 

 
 
 
 

Explicit Radiation Balance 
 

Exterior (Left Side) 
 

Name Value 

Enabled no 
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Results from Last Calculation 
 

 
Status of Calculation 

 

Calculation: Time and Date 5/16/2014 12:25:14 PM 

Computing Time 0 min,22 sec. 

No. of Convergence Failures 21 

No. of Rain Absorption Failures 0 

 
Check for numerical quality 

 

Integral of fluxes, left side (kl,dl) [kg/m²] 0,0   -0,53 

Integral of fluxes, right side (kr,dr) [kg/m²] 0,0   0,45 

Balance 1 [kg/m²] -0,94 

Balance 2 [kg/m²] -0,98 

 
Water Content [kg/m³] 

 

Layer/Material Start of Calc. End of Calc. Min. Max. 

Spruce, tangential 60,63 64,73 48,80 82,13 

*Cellulose Fibre Insulation (unlocked) 2,72 3,15 2,42 3,84 

Spruce, tangential 60,63 54,45 53,55 62,52 

*Cellulose Fibre Insulation (unlocked) (Co 2,72 1,63 1,63 2,73 

Spruce, tangential 60,63 41,82 38,22 60,63 

Total Water Content [kg/m²] 8,19 7,23 7,11 8,24 

 
Time Integral of fluxes 

 

Heat Flux, left side [MJ/m²] -90,06 

Heat Flux, right side [MJ/m²] -90,81 

Heat Sources [MJ/m²] 0,0 

Moisture Fluxes, left side [kg/m²] -0,53 

Moisture Fluxes, right side [kg/m²] 0,47 

Moisture Sources [kg/m²] 0,0 

Clipped Moisture Sources [kg/m²] 0,0 
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Bilaga 5: Resultatrapport från undertryckstest 
 

Byggnad zon, dimensioner 
Byggnad Adress:  

{Byggnad Adress} 

 

Test operatör:  Joel Romppainen 

                             Marcus Sundberg 
 

Byggnads Volym, V:                20,4 m³ 

Omslutande area, AT BAT                        43,5 m² 

Vindförhållanden:                 Exponerad byggnad 

Mätningarnas noggrannhet: 95% 

 

 

Test Utrustning 

Fläkt Modell: Retrotec 2000 Fläkt SN:  Mätare Modell: DM-2 Mätare SN: 204360 

 

Undertryck set  

Datum: 2014-05-09    Tid: 18:05   till   18:23 

Miljö Förhållanden:   
Barometriskt Tryck: 101,3 KPa från Direkt mätning.     

Vind hastighet:    0: Stiltje  

 

Temperatur:   Före:  inomhus 25 °C    utomhus 6 °C.     

    Slutlig: inomhus  24 °C     utomhus 5 °C. 

Test Data:   

10 Kalibreringstryck tagna på 10 sek vardera.   

10 Undertryckspunkter tagna på 20 sek vardera. 
Kalibrerings-

tryck, 

initialt[Pa] 

-1,04 -1,37 -1,52 -2,15 -2,16 -1,67 -1,35 -1,19 -1,17 -1,04   

Byggnad Test 

Tryck [Pa] 

-15,2 -19,9 -23,2 -30,5 -35,3 -37,5 -45,0 -49,9 -55,1 -60,0   

Kalibrerings-

tryck, 

slutligt[Pa] 

-1,01 -1,26 -0,92 -1,01 -1,03 -0,84 -0,98 -0,93 -0,97 -0,94   

Flödestryck, 

[Pa] 

63,2 86,9 129,7 175,2 222,8 241,5 34,8 39,4 46,7 54,3   

Total flöde, Vr 
[l/s] 

14,23 16,63 20,20 23,48 26,47 27,57 34,49 36,94 40,82 44,55   

Korrigerat 

flöde, Venv [l/s] 

13,42 15,69 19,05 22,15 24,97 26,01 32,54 34,85 38,51 42,03   

Fel [%] 4,8% -2,7% 3,7% -4,3% -4,3% -5,2% 1,9% 0,3% 2,2% 4,1%   

Kalibreringstryck medelvärde:   initialt  [Pa]    ∆P01 -1,47,  ∆P01- -1,47,   ∆P01+ 0,00       

                                              slutligt  [Pa]     ∆P01 -0,99,   ∆P01- -0,99,  ∆P01+ 0,00  
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Luftläckageanalys 

  
 

 
Mätartryck kontra. Flödestryck. 
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Undertryck Test Resultat 

 Resultat   
Resultat Osäkerhet 

Växlings-

förhållande, r  
[%] 

99,49 95% tillförlitlighets gräns  
Luftflöde vid 50 Pa, V50    

[l/s] 
35,85 +/-0,0411 

Uppmätt, Cenv  
[l/s·Pan] 

1,560 1,235 1,970  
Luftväxling vid 50 Pa, n50   

[/h] 
6,325 +/-0,9509 

Uppmätt, CL  

[l/s·Pan] 
1,5765 1,240 1,990  

Genomtränglighet vid 50  

Pa, Q50    [l/s·m2] 
0,824 +/-0,9509 

Lutning, n 0,7985 0,7325 0,8645  
Specific Leakage at 50  Pa, 

w50    [l/s·.m2] 
3,620 +/-0,9509 

 

 

 

Kombinerat testdata. 
 

Resultat Osäkerhet 

Luftflöde vid 50  Pa, V50    [l/s] 35,85 +/-0,0411 

Luftväxling vid 50  Pa, n50   [/h] 6,325 +/-0,9509 

Genomtränglighet vid 50 Pa, Q50   [l/s·m2] 0,824 +/-0,9500 

Specific Leakage 50Pa, w50   [l/s·m2] 3,620 +/-0,9500 

 

 

 

 

 

 

 

Test Noteringar: 

(lägg till notering) 
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Kalibrerings Certifikat 

 Retrotec 2000  .   

Område N K K1 K2 K3 K4 

Open(22) 0,5214 486,99 -0,07 0,8 -0,115 1,067 

A 0,503 259,038 -0,075 1 0 1,023 

B 0,5 174,8824 0 0,3 0 1 

C8 0,5 78,5 -0,02 0,5 0,016 1 

C6 0,505 61,3 0,054 0,5 0,004 1 

C4 0,5077 42 0,009 0,5 0,0009 1 

C2 0,52 22 0,11 0,5 -0,001 1 

C1 0,541 11,9239 0,13 0,4 -0,0014 1 

L4 0,48 4,0995 0,003 1 0,0004 1 

L2 0,502 2,0678 0 0,5 0,0001 1 

L1 0,4925 1,1614 0,1 0,5 0,0001 1 
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Bilaga 6: Testresultat från övertryckstest  
 

Byggnad zon, dimensioner 
Byggnad Adress:  

{Byggnad Adress} 

 

Test operatör:  Joel Romppainen 

                           Marcus Sundberg  

Byggnads Volym, V:                20,4 m³ 

Omslutande area, AT BAT                        43,5 m² 

Vindförhållanden:                 Exponerad byggnad 

Mätningarnas noggrannhet: 95% 

 

 

Test Utrustning 

Fläkt Modell: Retrotec 2000 Fläkt SN:  Mätare Modell: DM-2 Mätare SN: 204360 

 

Övertryck set  

Datum: 2014-05-09    Tid: 20:43   till   21:02 

Miljö Förhållanden:   
Barometriskt Tryck: 101,3 KPa från Direkt mätning.     

Vind hastighet:    0: Stiltje  

 

Temperatur:   Före:  inomhus 22 °C    utomhus 3 °C.     

    Slutlig: inomhus  21 °C     utomhus 2 °C. 

Test Data:   

10 Kalibreringstryck tagna på 10 sek vardera.   

10 Undertryckspunkter tagna på 20 sek vardera. 
Kalibrerings-

tryck, 

initialt[Pa] 

-0,82 -0,91 -0,96 -0,84 -0,97 -0,88 -1,05 -0,96 -0,92 -0,80   

Byggnad Test 

Tryck [Pa] 

15,0 19,9 25,0 29,1 32,6 40,0 45,1 50,0 55,0 60,0   

Kalibrerings-

tryck, 

slutligt[Pa] 

-0,46 -0,46 -0,51 -0,63 -0,57 -0,61 -0,76 -0,70 -0,81 -0,79   

Flödestryck, 

[Pa] 

78,6 119,2 172,1 219,7 267,9 67 77,3 88,5 99,3 111,8   

Total flöde, Vr 
[l/s] 

14,28 17,75 21,54 24,49 27,21 29,61 32,88 36,48 39,49 43,27   

Korrigerat 

flöde, Venv [l/s] 

14,78 18,38 22,30 25,36 28,17 30,65 34,05 37,77 40,89 44,80   

Fel [%] -1,0% -0,7% 0,9% 2,1% 3,7% -3,8% -2,7% -0,5% -0,1% 2,2%   

Kalibreringstryck medelvärde:   initialt  [Pa]    ∆P01 -0,91,  ∆P01- -0,91,   ∆P01+ 0,00       

                                              slutligt  [Pa]     ∆P01 -0,63,   ∆P01- -0,63,  ∆P01+ 0,00  
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Luftläckageanalys 

  
 

 
Mätartryck kontra. Flödestryck. 
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Övertryck Test Resultat 

 Resultat   
Resultat Osäkerhet 

Växlings-

förhållande, r  
[%] 

99,79 95% tillförlitlighets gräns  
Luftflöde vid 50 Pa, V50    

[l/s] 
37,50 +/-0,0234 

Uppmätt, Cenv  
[l/s·Pan] 

1,645 1,415 1,915  
Luftväxling vid 50 Pa, n50   

[/h] 
6,615 +/-0,9503 

Uppmätt, CL  

[l/s·Pan] 
1,6453 1,415 1,915  

Genomtränglighet vid 50  

Pa, Q50    [l/s·m2] 
0,862 +/-0,9503 

Lutning, n 0,7991 0,7569 0,8412  
Specific Leakage at 50  Pa, 

w50    [l/s·.m2] 
3,786 +/-0,9503 

 

 

 

 

 

Kombinerat testdata. 
 

Resultat Osäkerhet 

Luftflöde vid 50  Pa, V50    [l/s] 37,50 +/-0,0234 

Luftväxling vid 50  Pa, n50   [/h] 6,615 +/-0,9503 

Genomtränglighet vid 50 Pa, Q50   [l/s·m2] 0,862 +/-0,9500 

Specific Leakage 50Pa, w50   [l/s·m2] 3,786 +/-0,9500 

 

 

 

 

 

 

 

Test Noteringar: 

(lägg till notering) 
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Kalibrerings Certifikat 

 Retrotec 2000  .   

Område N K K1 K2 K3 K4 

Open(22) 0,5214 486,99 -0,07 0,8 -0,115 1,067 

A 0,503 259,038 -0,075 1 0 1,023 

B 0,5 174,8824 0 0,3 0 1 

C8 0,5 78,5 -0,02 0,5 0,016 1 

C6 0,505 61,3 0,054 0,5 0,004 1 

C4 0,5077 42 0,009 0,5 0,0009 1 

C2 0,52 22 0,11 0,5 -0,001 1 

C1 0,541 11,9239 0,13 0,4 -0,0014 1 

L4 0,48 4,0995 0,003 1 0,0004 1 

L2 0,502 2,0678 0 0,5 0,0001 1 

L1 0,4925 1,1614 0,1 0,5 0,0001 1 
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Bilaga 7: Bilder från uppförandet av testhus. 
 

 
Bild 1: 

Visar de första stockvarven på testhuset. 

 
Bild 2: 

Visar hörnkonstruktionen och hur modulerna ansluts i hörn. 
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Bild 3: 

Visar gavelvägg som anpassats för dörr och fönster. 
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Bild 4: 

Visar montering av stockvarv 

ovan dörr och fönster. 

Bild 5: 

Visar bjälklag och kortsida av 

testhuset inifrån. 
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Bild 6: 

Visar montage av fuktmätarna i väggen. 

 

Bild 7: 

Visar isoleringsskedet. Isolering sprutas in i testhusets väggar och golvbjälklag. 
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Bild 8: 

Visar det färdiga testhuset, omålat och utan knutar. 


