
 
 

 
 

 

 

KL-trä som stommaterial 
Konstruktionssystem och effekter av fuktinverkan under 
produktionsfasen 
 
CLT as a framing material 
 
 
Daniel Dimstrand 
Felix Jansson 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 
Ämne/Utbildningstext: Byggingenjörsprogrammet 
Nivå/Högskolepoäng: 22,5 hp 
Handledarens namn: Carina Rehnström 
Examinators namn: Asaad Al-Mssad 
Datum: 2018-08 



i 
 

Förord 

Examensarbetet avslutar vårt treåriga Byggingenjörsprogram (180 högskolepoäng) på Karlstads 

universitet. Rapporten omfattar 22,5 högskolepoäng och utförs av studenter som läser med inriktning 

mot husbyggnad.  

Samtliga bilder i rapporten är publicerade med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. 

Vi vill passa på att tacka alla de personer som bidragit med information och kunskap som gjort att vi 

kunnat forma detta examensarbete. Vi vill rikta ett extra stort tack till Fredrik Åsberg på Peab, som gett 

oss möjligheten att studera KL-trä på nära håll. Vi vill även rikta ett personligt tack till vår handledare 

Carina Rehnström som gett oss stöd och feedback under arbetsprocessen.  

Ytterligare personer vi vill tacka är Sixten Westlund, beställare på Karlstads kommun, fukttekniker 

Lennart Bergqvist på Polygon samt tidigare konstruktören och numera VD:n Magnus Emilsson på 

Limträteknik.  

Karlstad den 8 juni 2018 

Daniel Dimstrand   Felix Jansson 
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Sammanfattning 

 

20 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer från byggrelaterade processer. En del av 

den mängden koldioxid kan minskas beroende på vilket stommaterial som väljs. Trä är ett 

stommaterial som anses vara koldioxidneutralt men det finns andra utmaningar med trä. 

Hållfasthet och fukt är några av de utmaningar en bärande stomme står inför och som trä 

naturenligt har sämre egenskaper än vad till exempel stål och betong har. Korslimmat trä, KL-trä, 

är stommaterialet där träets svagheter har reducerats avsevärt genom att gran- eller furuvirke 

korslagts i skikt och sedan limmats ihop under tryck. Framförallt är det hållfastheten som 

förbättrats med KL-trä, men även fuktegenskaperna hos KL-trä påstås ha blivit bättre jämfört 

med traditionellt trä. 

  

Ett av målen med rapporten var att undersöka om det fanns system för att projektera en KL-

trästomme, i vilka slags byggnader stommen är mest ekonomiskt lämplig att använda och vilka 

dimensioner som är kostnadseffektiva.  Det andra målet var att undersöka hur KL-trä påverkas 

av fukt under stomresningen i produktionsfasen.   

Referenserna till arbetet bestod av inläsning av teori från litteratur, intervjuer med sakkunniga 

inom branschen samt från ett referensobjekt som har följts, där arbetet med montering av en 

KL-trästomme har utvärderats. Referensobjektet var förskolan Lotsen som Peab byggde åt 

Karlstads kommun där stommen uppfördes utan heltäckande väderskydd. Däremot täcktes delar 

av konstruktionen under stomresningen samt att ett väderskydd på fasadställning monterades 

när taket var tätt. 

Två laborationer utfördes även för att kunna studera KL-trä och dess påverkan av fukt. 

Laborationerna utfördes genom att iscensätta effekterna av ihållande regnväder. I det ena fallet 

analyserades resultatet av 10 dagars stående vatten på KL-träbjälklag. I det andra fallet 

analyserades 10 dagars uppsugning av vatten i ändträet på en KL-träbit som simulerades vara en 

vägg monterad på ett blött bjälklag. 

Bärande konstruktioner av KL-trä kan projekteras individuellt för varje specifikt projekt. Det finns 

också färdiga system för KL-trästommar där viss förändring i planlösning kan göras efter 

önskemål. Dock bygger de färdiga systemen på konceptet att standardisera byggprocessen, för 

att göra det mer effektivt och lönsamt. När KL-trästommen projekteras efter projektets 

förutsättningar finns det också vissa delar av stommen som är standardiserade. Det finns bland 

annat färdiga lösningar för knutpunkter mellan konstruktionsdelar och skarvar mellan KL-

träelement. Vidare kan det konstateras att det finns kostnadseffektiva begränsningar för KL-trä 

när det gäller spännvidder och att ekonomisk lönsamhet i vissa fall uppnås med en kombination 

av stommaterial. 
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Det regnade i 28 av de 47 dygn som stommontaget utfördes. Trots det kunde inga allvarliga 

fuktrelaterade problem fastställas. Mikrobiell påväxt på ett väggelement kunde konstateras, där 

smuts var den utlösande faktorn. Detta åtgärdades genom slipning av KL-träelementets yta. KL-

träbjälklagens ytor slipades också, även om ingen synlig påväxt upptäcktes. Detta gjordes mest 

som en försiktighetsåtgärd då bjälklagselementens ytor varit utsatta för smuts och fukt. 

Laborationerna visade att KL-träbiten tar upp mer vatten i ändträet, där virket tar upp vatten i 

fiber- och tangentiell riktning, än vad den gör i radiell riktning. Ytfuktkvoterna på KL-träbitarna 

översteg i båda fallen risknivåerna för mögel. För att inte riskera mögelpåväxt måste den våta 

träytan få torka ut i en relativ luftfuktighet som är lägre än den kritiska nivån för mögel. Vid 

enskilda mätpunkter i KL-träbitarna översteg fuktkvoten risknivåerna för röta, dock föreligger 

ingen risk på grund av det korta tidsintervallet. Förutom en högre fuktkvot lämnar vattnet synliga 

spår efter sig på KL-träbitarna vilket framför allt är en estetisk fråga och påverkar endast i de fall 

där KL-trä ska användas som ytskikt. 
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Abstract 

20 percent of Sweden's total carbon dioxide emissions come from building-related processes. 

Part of the amount of carbon dioxide can be reduced depending on which framing material that 

is chosen. Wood is a material that is considered carbon neutral, but there are other challenges 

with wood. Strength and moisture are some of the challenges a load bearing frame faces, and as 

wood naturally has poorer properties than steel and concrete have. Cross laminated timber is 

the material in which the wood's weaknesses have been significantly reduced by granular or pine 

wood crosslinked in layers and then glued together under pressure. Above all, the strength is 

improved with CLT, but also the moisture properties of CLT are said to be better, compared to 

traditional wood. 

One of the aims with the report was to investigate whether there were systems for projecting a 

CLT frame, in which types of buildings the frame is most economically suitable for use and which 

dimensions that are cost-effective. The second aim was to investigate how CLT is affected by 

moisture during the erection of the frame in the production phase. 

The references to the work consisted of reading thesis from literature, interviews with experts in 

the building industry and from a reference object that has been followed, where work on the 

installation of a CLT frame has been evaluated. The reference object was the preschool Lotsen, 

which Peab built for Karlstads municipality, where the body was built without comprehensive 

weather protection. On the other hand, parts of the structure were covered during the frame 

erection and a weatherproofing protefction was mount on the facade when the roof was tight. 

Two laboratory cases were also conducted to be able to study CLT and its influences by moisture. 

Laborations were carried out by staging the effects of sustained rain. In one of the cases, the 

result of a CLT floor absorbing water in a time of 10 days, was analyzed. In the second case, 10 

days of capillary suction of water in the fiber direction of a CLT piece was analyzed, which was 

simulated as a wall mounted on a wet floor. 

Bearing structures of KL CLT can be individually designed for each specific project. There are also 

complete systems for CLT frameworks where some change in the layout can be done as desired. 

However, the completed systems build on the concept of standardizing the construction process, 

to make it more efficient and profitable. When the CLT frame is projected according to the 

project's conditions, there are also some parts of the frame that are standardized. There are, 

among other things, complete solutions for meeting points between structural parts and joints 

between CLT elements. Furthermore, it can be noted that there are cost-effective limitations for 

CLT in terms of spanages and that in some cases economic profitability is achieved with a 

combination of different construction materials. 
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It rained for 28 of the 47 days that the framworks was build. Nevertheless, no serious moisture-

related problems could be identified. Microbial growth on a wall element could be identified, 

where dirt was the triggering factor. This was corrected by grinding the surface of the CLT 

element. The surfaces of the CLT floor were also abraded, although no visible growth was 

detected. This was done as a precaution because of the exposure to dirt and moisture the 

surfaces of the flooring elements was faced with. 

Laborations showed that the peace of CLT takes up more water in the end, where the timber 

takes up water in the fiber and tangential direction, than it does in a radial direction. The moisture 

quotas of the surface on the CLT pieces exceeded the risk levels for mold in both cases. In order 

not to risk mold growth, the wet wood surface must dry out in a relative humidity lower than the 

critical level for mold growth. At individual measurement points in the pieces, the moisture ratio 

exceeded the risk levels for rot, however, there is no risk due to the short time interval. In 

addition to a higher moisture ratio, the water leaves visible traces on the CLT peaces, which above 

all is an aesthetic issue and only affects those cases where CLT is used as a surface layer. 
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Tecken- och begreppsförklaring 

Bräda = Ett utsågat trästycke som är tunnare än 38 millimeter och bredare än 63 millimeter.  

Byggfukt = Överskott av fukt som lagrats i byggnadsmaterial eller tillkommit under byggnadstiden 

och som efter inbyggnad i konstruktionen avges eller förångas.  

CNC-maskin = Computer Numerical Control. En maskin som är programmerad numeriskt vilket 
gör att maskinen kan tillverka komplicerade delar på ett automatiskt och enhetligt sätt. 

Flanktransmission = Ljud som leds via andra konstruktioner mellan två rum eller lägenheter  

Fritt vatten = I allmänhet vatten som förekommer fritt och inte är bundet i något material eller 
ämne. I trä anses vattnet vara fritt när fuktkvoten överstiger 30 procent och cellernas hålrum 
börjar fyllas med vatten.  

Fukthalt = beskriver hur många kilogram vatten det finns i en kubikmeter av det valda materialet. 

Mäts i kg/m3. 

Fuktkvot = redogör för hur många kilogram vatten det finns per kilogram torrt material. Mäts i 

kg/kg. 

Hygrotermisk massa = Träets förmåga att buffra fukt leder till att träet avger energi i form av 
värme när det tar upp fukt. Det beror på träets emissivitet och värmeledande egenskaper. Vid 
byggnation av ett trähus kan den hygrotermiska massan tillgodoräknas som energi.  

Impedans (akustisk) = hur stor rörelse en ljudvåg skapar på ett material. Hög impedans ger ett 
högre motstånd och mindre vibrationer i materialet.  

Indirekt mätmetod (fukt) = mätning av det elektriska motståndet hos trä. 

Kapillär strömning = Strömning av vätska som sker genom träets kapillärer. 

Kondens = Kondens sker när fukten i varm luft snabbt kyls ner vilket gör att vattnet i luften går 
från ånga till vätskeform. 

Lignin = Lignin är en organisk förening som fungerar som ett lim i träets struktur. Lignin finns i 

växters cellväggar där den binder samman cellulosan. 

Målfuktkvot = Målfuktkvot är en förutbestämd fuktkvot i som ska nås innan ett material byggs 
in. Fuktkvoten kan nås genom uttorkning eller avfuktning av materialet.  

Planka = Ett utsågat trästycke som är tjockare än 38 millimeter och bredare än 63 millimeter. 

Relativ fuktighet (RF) = Redogör för mängden vattenånga i luften vid en viss temperatur i 

förhållande till den maximala mängden vattenånga som luften kan hålla vid samma temperatur.  

Skråskruva/skråspika = Att skruva in skruven i ett material snett, det vill säga med en vinkel som 
inte är 90 grader mot materialet. 
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Specifik värmekapacitet = Hur mycket energi det används för att värma upp ett kilogram av ett 
material en grad Kelvin. Mäts i J/(kgK) eller J/(kg°C). 

Värmekonduktivitet = Ett materials förmåga att leda värme. 

Ånghalt = Hur stor mängd vatten, mätt i kilogram per kubikmeter det finns i till exempel luft. 

Mäts i kg/m3. 
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1. Inledning 

 
1.1. Bakgrund 

 

Boverket (2016) uppskattar att det kommer behövas 770 000 nya bostäder till år 2025 för att 

uppnå den efterfrågan som ställs. Samtidigt står byggbranschen i konflikt med en hög 

miljöpåverkan och högt koldioxidutsläpp (Boverket 2017a). Enligt Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut [SMHI] (2017) har mängden koldioxid i atmosfären uppmätts till 

rekordnivåer och har tidigare inte mätts högre. Uppemot 20 procent av Sveriges totala 

koldioxidutsläpp kommer ifrån processer som är byggrelaterade (Boverket 2017a). En kraftig 

ökning av bostadsproduktion i oenighet med krav på minskad miljöpåverkan innebär svårigheter 

för entreprenörerna. Omvärlden ställer krav på ett snabbt och kostnadseffektivt byggande som 

ofta innebär hög miljöpåverkan.  

En betydelsefull del i så väl kommersiella byggnader som bostadshus är de bärande delarna vars 

uppgift är att hålla upp konstruktionen och stabilisera den (Byggvärlden 2016).  Det ställs också 

hårda krav på att byggnadsstommen skall behålla god funktion under hela konstruktionens 

levnadslängd. Fortsättningsvis skriver Byggvärlden (2016) att det stommaterial som dominerade 

vid uppförandet av flerbostadshus år 2014 var betong som användes vid 88,6 procent av fallen. 

Trä förekom vid 8,9 procent av fallen medan stål användes mer sällan, enbart vid 2,4 procent. 

Enligt Harbert et. al (2011) har tillverkningen av betong en hög miljöpåverkan och år 2011 

berodde mellan fem till tio procent av det totala koldioxidutsläppet i världen på produktion av 

betong. Trots att vi statistiskt kan avläsa betongens negativa påverkan på miljön, är betong 

fortfarande det dominerande byggnadsmaterialet även fast marknaden idag erbjuder flertalet 

andra stommaterial.  Ett av de material som kan ersätta betong i många konstruktioner är trä. 

Trä som stommaterial är lätt att använda på såväl arbetsplats som i fabrik och tillgången på den 

ekologiska råvaran är god (Samuelsson 2016). 

År 1874 kom de första reglerna som styrde byggandet. Den allmänna byggnads-och brandstadgan 

reglerade främst brand och hygien och förbjöd exempelvis byggmästarna att uppföra byggnader 

utav trä som mätte högre än två våningar (Björk et. al 2008, Svenskt Trä u.å.b). Fortsättningsvis 

skriver de att den stora anledningen till lagändringen var ett antal bränder som härjat och 

totalförstört städer. 

1994 genomfördes en lagförändring som innebar att den tidigare paragrafen som motsatte sig 

träbyggnader högre än två våningar togs bort. De nya funktionskraven ställde istället krav på att 

uppfylla de nya brandkraven på nya och moderna sätt, som gjorts tidigare i övriga Europa och i 

USA (Svenskt Trä u.å.b). I kombination med lagförändringen har uppmärksammandet av den 



2 
 

höga halten koldioxid i luften gjort att trä som stommaterial har blivit allt mer vanligt och 

efterfrågat.  

För att uppnå de egenskaper och den styrka som krävs vid längre spännvidder och större laster, 

används korslimmat trä, KL-trä, istället för att använda sig av klassiska byggmetoden med 

träreglar.  KL-trä består av limmat gran- eller furuvirke som korslagts för ökad styrka och stabilitet 

(Martinsons u.å.) Det finns även andra varianter av träelement som till exempel Laminated 

Veneer Lumber (LVL) som består av tunna lager av limmande fanerskivor där dessa lagts åt 

samma håll i fiberriktning för ökad hållfasthet (Träguiden 2017c). Dagens byggnader som byggs 

med KL-trä som bärande stomme påminner dels om de gamla knuttimrade huskonstruktionerna 

men även om de spontade plankväggar som var vanligt i Sverige under början av 1900-talet. Efter 

att i slutet av 1800- talet gått i från trä som mest använda byggnadsmaterial börjar trä återigen 

bli ett vanligt förekommande stommaterial (Träguiden 2017a). 

 

KL- trä som stommaterial har stora möjligheter då tillverkningen och materialets uppbyggnad har 

få begränsningar när det kommer till storlek och form. Idag används KL-trä som stommaterial i 

byggnader som villor, flerbostadshus, idrottsarenor, hallbyggnader och broar (Träguiden 2017b).  

De som rekommenderar och föreslår trä som stommaterial anser att materialets låga vikt är en 

stor fördel när det kommer till bland annat montage och transporter, som gynnar både ekonomin 

och miljön (Hellekant 2016). Ytterligare en fördel som konstruktioner av KL-trä bär med sig är att 

de minskar byggtiden med upp till 40% beroende på projektets storlek och omfattning (Grindal 

2017). Fortsättningsvis nämner Grindal att anledningen till detta är att byggelementen kan 

prefabriceras med hög kvalité och noggranna kontroller. 

 

Skeptiker nämner de omständigheter som finns kring KL-träet och dess begräsningar och påvisar 

att det finns svårigheterna att bygga höga byggnader (Falk 2016).  Dock finns det referensobjekt 

som bevisar det motsatta. Ett av dessa projekt finns i norska Bergen och färdigställdes år 2015. 

Byggnaden är 14 våningar hög och mäter 51 meter över marknivå. Metoden för monteringen i 

Bergen, bestod av att KL-trämoduler placerades ovanpå varandra för att sedan efter var fjärde 

våning förstärkas. Förstärkningen gjordes med hjälp av ett tjockare bjälklag var vid det placerades 

betongplattor ovanpå för att ge konstruktionen tyngd. Denna procedur upprepades sedan var 

fjärde våning tills byggnaden nådde sin fulla höjd. Orsaken till att var fjärde våning med KL-trä 

kompletterades med ett lager betong är på grund av betongs höga densitet jämfört med trä. Att 

bygga en 14 våningar hög byggnad med endast trä i stommen hade på grund av dess låga vikt 

inneburit att konstruktionen satts i för stor gungning på grund av vind och blåst. Huset i Bergen 

klassas idag som passivhus och uppnår energiklass A (Nohrstedt 2014, Moelven 2016). Falk (2016) 

understryker dock att problematiken med vind, vibrationer och sidolaster kvarstår vid 
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husbyggnation med KL-trä för riktigt höga hus. Fortsättningsvis nämner Falk att lösningen på 

problemet ligger i att kombinera KL-trä med andra material.  

Brunklaus & Bauman (2002) nämner att ett vanligt förekommande argument som används när 

man förespråkar trä som byggmaterial är att det är koldioxidneutralt och inte bidrar till att öka 

på växthuseffekten. Fortsättningsvis nämner de att skogen fungerar som en kolsänka och har 

förmåga att binda till sig koldioxid. För att skogen tvärtemot inte ska fungera som en kolkälla, 

ställer detta krav på återodling och att avverkningen sker i en lägre takt än tillväxtfarten av 

skogen. Tvärtemot Brunklaus & Bauman (2002) har Hadden (2017), forskare på Sveriges 

Lantbruktsuniversitet, i sin rapport diskuterat och kommit fram till att skogens förmåga att binda 

koldioxid ifrån luften inte är så god som man tidigare förmodat. Erikson (2007) poängterar att en 

annan fördel med trä som stommaterial är att koldioxiden lagras i byggnadskonstruktionen och 

inte förorenar atmosfären. 

Sett ur ett miljöperspektiv, anses träbyggnation vara mer gynnsamt än andra stommaterial. Det 

ställs dock krav på byggprocessen och att vissa kriterier uppnås, exempelvis:  

• Att energiutvinning av träråvaran sker efter nyttjande genom avfallsförbränning.  

• För att trä ska kunna anses som en förnyelsebar resurs vid till exempel husproduktion 

ställs det krav att produktionen inte mynnar ut i förhöjda koldioxidutsläpp och att 

skogsbruket är hållbart. 

 

Med träbyggnation finns det andra faktorer att beakta. Under 1970-talet upptäcktes det att folk 

insjuknade till följd av dålig inomhusmiljö i bostaden, framförallt i trähus. (Ekobyggportalen 

u.å.a). År 1986 utgav WHO en rapport, där de namngav symptomet och kallade det för Sick 

Building Syndrome. I rapporten tog de upp problemet, att framför allt nyproducerade byggnader 

och hus kan framkalla sjukdom (Sandstedt 2003). Orsakerna till sjukdomarna beror av emissioner 

av byggifter, opassande byggmetoder eller fukt-och mögel ihop med dålig ventilation, 

(Ekobyggportalen u.å.a, Andersson 2018). Sandstedt (2003) skriver att vanliga symptom har varit 

trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och luftvägsinfektioner. Fortsättningsvis nämner 

hon att det tidigare har varit svårt att koppla sjukdomarna till bostäderna men efter att flera 

oberoende personer insjuknat kunde ett samband konstateras. De drabbade märkte att 

symptomen försvann när de lämnade bostäderna under kortare perioder och att de sedan 

återuppstod när personerna i fråga flyttade tillbaka. 

 

Jämfört med stål och betong som bärande stommaterial har KL-trä, i egenskap av ett organiskt 

material, ett begränsat motstånd mot fukt. Fukten blir ett problem när den i kombination med 

gynnsam temperatur och tillgång till syre och näring finns, kan leda till mögelpåväxt eller röta. 

Förutom fukt så är även KL- trä känsligt mot smuts eftersom smutsen ofta innehåller näring som 
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mögel behöver för att gro. Användandet av KL-trä ställer högre krav på hantering och förvaring 

av materialet på byggarbetsplatsen än för ickeorganiska material. Även om trä som 

byggnadsmaterial anses ge upphov till en bra inomhusmiljö finns det fler sjuka trähus än stenhus 

(Ekobyggportalen u.å.b).  

Ett sätt att undvika smuts och fukt i form av nederbörd under byggtiden kan vara att använda 

väderskydd som till exempel tält. Tältet bidrar till en torrare och mindre väderberoende 

arbetsmiljö för både arbetare och material. Genom användning av väderskydd skapas bättre 

förutsättningar för en renare arbetsplats då marken inte blir lika blöt (Boverket 2014). Ett annat 

sätt är att täcka stommen med plast eller dylikt för att skydda mot nederbörd och smuts 

(Borgström & Fröbel 2016). Ett alternativ kan vara att resa stommen under mindre regniga eller 

fuktiga perioder. Emilsson1 och Nore2 säger tvärtemot att väderskydd och täckning av KL-

träelementen under montagetiden inte är nödvändigt. Fortsättningsvis nämner de att 

träelementen har god fuktresistans och under den korta tid som montaget sker hinner fukten 

inte bli ett problem. Emilsson och Åström3 påpekar till och med att tillfällig täckning i form av 

plast eller presenning ökar risken för fuktproblem, eftersom det försvårar uttorkningen. 

 

1.1.2. Cityförskolan Lotsen 

 

Sixten Westlund är projektledare på Karlstads kommun, vilka är beställare av cityförskolan Lotsen 

som byggs med en stomme utav KL-trä. Westlund4 ser flera fördelar med KL-trä som 

byggnadsmaterial. Till dom hör de ekologiskt hållbara aspekterna men han ser även fördelar vid 

montage och arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Med rätt sorts byggnad, det vill säga med en 

lämplig form och storlek, kan monteringstiden 

för stommen kortas ned jämfört med andra 

material. 

Karlstads kommun har sedan en tid varit 

intresserade av att bygga med KL-trä och när 

det började projekteras för en ny central 

förskola i Karlstad fanns samtliga 

förutsättningar för att kunna genomföra ett 

                                                           
1 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 
2 Kristine Nore, Forskare, Norsk Treteknisk Institutt, föreläsning 23 maj 2017. 
3 Fredrik Åström, arbetsledare, PEAB, intervju den 19 april 2018. 
4 Sixten Westlund, beställare, Karlstad kommun, telefonintervju den 26 februari 2018.  

 

Figur 1 - Visionsbild över hur förskolan Lotsen kan tänkas se ut 
efter färdigställande (Sweco 2016). 
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byggprojekt med KL-trä som bärande stomme. Tillsammans med entreprenören Peab bygger 

Karlstads kommun förskolan Lotsen som ligger på Kanikenäsbanken i Karlstad. Skonto är 

leverantören av träelementen och Sweco är arkitekterna bakom byggnaden, se figur 1. Polygon 

är anlitade för fuktrådgivning samt till att göra oberoende fuktmätningar. Lotsen byggs i tre plan 

och har en form som kan liknas med en triangel med rundade hörn. Byggstarten för projektet var 

sommaren 2017 och det planeras vara färdigt till terminsstart i augusti 2018 (Karlstads kommun 

2018). 

Lotsen kommer att bli rapportens referensobjekt, där observationer och fuktmätningar kommer 

utföras.  Eftersom det är Karlstads kommuns och Peab Värmlands första objekt med KL- trä är 

det ett intressant objekt att följa. Det finns framtida intresse från såväl entreprenör som 

beställare.  

Westlund nämner att på grund av ekonomiska begränsningar valde Karlstads kommun att välja 

bort väderskydd redan i projekteringsfasen. Limträteknik menar att täckning av träelementen 

inte är nödvändigt. Dock har Peab tillsammans med Karlstads kommun ändå valt att försöka täcka 

träelementen i så god utsträckning som möjligt, framför allt under lagringsperioden men även 

under vissa delar av stomresningen.  

 

1.2. Syfte 
 

Syftet med uppgiften är att kartlägga KL-trä och beskriva förutsättningar för användandet av KL-

trä i projekterings- och produktionsfasen.  

1.3. Mål 
 

Målet med rapporten är att redovisa om det finns system för att projektera en KL-trästomme, 

vilka konstruktionsbegränsningar som finns och vilka dimensioner som är kostnadseffektiva. 

Målet är även att redovisa hur KL-trä påverkas av fukt vid byggnation utan väderskydd i nordiskt 

klimat.  

1.4. Problemformulering/frågeställning 
 

1.4.1. Projektering  
 

- Vilka spännvidder/tjocklekar är optimala för att göra en KL-träkonstruktion 

kostnadseffektiv? Vilka begränsningar finns det? 

- Finns det konstruktionssystem för KL-trästommar? 
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1.4.2. Produktion 
 

- Går det att bygga en konstruktion av KL-trä fuktsäkert utan väderskydd? Har KL-trä 

egenskaper som gör att all täckning är obefogad? 

- Kan det uppstå problem till följd av fukt? I så fall vilka. 

 

1.5. Avgränsningar 
 

Avgränsningarna sker mot potentiella framtida problem som kan komma till följd av inbyggd fukt, 

vattenläckage, släckningsarbeten vid brand med mera.  

Vid undersökningen av lämplig utformning kommer hänsyn inte tas till tidsrelaterade aspekter 

som beror av extra arbeten. Vid beräkningar kommer vi utgå från ett ”perfekt” arbete där 

praktiken följer teorin. 
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2. Metod 
 

Metoden består av en teoridel där muntliga källor från intervjuer och fakta från litteratur utgör 

underlaget. De muntliga källorna har haft olika roller på referensobjektet Lotsen och har därför 

olika kunskaper och erfarenheter av KL-trä. Beställare, entreprenör, konstruktör och fukttekniker 

har intervjuats. Tillsammans ger de en bra helhetsbild av för och nackdelar, möjligheter och risker 

med en KL-trästomme. Metoden består även av praktiska moment i form av laborationer och 

observationer på entreprenören Peabs arbetsplats. 

2.1. Teori 
 

2.1.1. Trä som konstruktionsmaterial 
 

Trä är det byggnadsmaterial som genom historien använts mest inom byggsektorn. Det kan 

användas inom de flesta områdena för så väl stomme, invändigt i form av inredning, uppregling 

och som olika typer av skivmaterial exempelvis plywood och spånskiva. Beroende på virkets 

kvalité och utseende sorteras trämaterialet in i två olika klasser: snickerivirke och 

konstruktionsvirke (Burström 2007). 

Under senare delar av 1900-talet har nya träprodukter tagits fram och utvecklats med hjälp av 

nya tillverkningsmetoder och i kombination med andra produkter. Exempelvis har nya 

vattenfasta limningsmetoder utvecklats vilket möjliggjort tillverkningen av fingerskarvade 

träelement, samt limträ och korslimmat trä (Burström 2007).  

På grund av att trä är en organisk produkt som växer fritt i naturen utan mänsklig påverkan, 

förekommer också stora variationer inom träråvaran. Exempelvis påverkar innehållet av kvistar 

och fiberstörningar hur träet beter sig efter avverkning.  En bra tumregel är att räkna med en 

variationskoefficient så att korrekt värde används, se tabell 1. 

Tabell 1 - Variationskoefficienter för olika parametrar hos träet (Burström 2007). 

Densitet Hållfasthet Elasticitetsmodul 
±15% ±40% ±35% 
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Trä är ett anisotropt materialet vilket innebär att det har varierande egenskaper i olika riktningar, 

se figur 2. Därmed skiljer sig också hållfastheten i de olika strukturriktningarna (Träguiden 2017g). 

Se figur 2 och tabell 2.   

 

Tabell 2 - Hållfastheten i olika riktningar uppmätt för ett felfritt furustycke med hållfastheten 420 kg/m och en fuktkvot på 12% 
(Träguiden 2017g). 

 

Ytterligare faktorer som spelar in är temperatur, fiberstörningar, densitet och dimensioner. 

Hållfastheten hos trä varierar också till följd av fuktinnehållet och minskar med ökande fuktkvot 

till dess att det når fibermättnadspunkten där hållfastheten återigen ses som konstant, se figur 3 

(Burström 2007). Krypning är också ett fenomen som drabbar trämaterialet. Det innebär att 

exempelvis ned böjningen ökar efter lång tids belastning trots att belastningen är konstant. 

Orsakerna till krypning är flera, men hög fuktkvot, höga temperaturer (över 100°C) och 

spänningsriktningen påverkar, se figur 4 (Träguiden 2017h).     

 

Hållfasthetsriktning I fiberriktning [MPa] Vinkelrätt mot fiberriktning [MPa] 

Draghållfasthet 100 3 
Tryckhållfasthet 50 7 
Skjuvhållfasthet 10 5 

Figur 2 - De olika riktningarna som påverkar hållfastheten hos träet 
(Träguiden 2017d). 
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2.1.2. KL-trä  
 

KL-träelement består av skikt av skivor eller plankor som skarvats med varandra och sedan 

limmats ihop. För att det ska få kallas för KL-trä måste de minst bestå av tre skikt, som vanligtvis 

har skikttjockleken 20-60 mm. Det som gör att KL-trä är så pass starkt som det är, beror av att 

skivorna limmas med 90 graders vridning i förhållande till underliggande skiva. Det innebär att 

skivorna kompenserar varandras svagheter eftersom träelementen minst har ett lager av skivor 

i vardera fiberriktning. De olika lagren kompenserar även för kvistar och övriga defekter 

(Träguiden 2017e). 

Enligt Emilsson5 kan massivträelementen placeras i de flesta klimat och miljöer, förutom då den 

relativa fuktigheten är väldigt låg och närmar sig noll. Han tillägger att KL-trä fungerar väldigt bra 

även i extremt fuktig miljö, som i till exempel badhus.  

                                                           
5 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 

Figur 4 - Hållfasthet hos små provkroppar trä. Hållfastheten varierar 
beroende på fuktkvot och belastningsfall. A) Tryck i fiberriktning. B) 
Tryck vinkelrätt fibrerna. C) Dragning i fiberriktning. D) Böjning, 
drag/tryck. E) Skjuvning parallellt med fibrerna (Burström 2007). 

Figur 3 - Vinkeln mellan spännings- och fiberriktningen spelar in för hur 
tryck-, drag- och böjhållfastheten (Burström 2007). 
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2.1.2.1. Tillverkning 

 

De avverkade timmerstockarna, vanligtvis furu eller gran, kommer till fabriken där de sågas till 

brädor eller plank (Träguiden 2017e). Emilsson5 säger att under denna process sorteras virke som 

är skadat eller defekt, exempelvis angripet av mögel-eller rötsvampar bort. Träguiden (2017e) 

skriver fortsättningsvis att det godkända virket skickas vidare för att sedan lufttorkas innan de 

kontrolleras och hållfasthetsklassas. Brädor och plank som klassats med samma hållfasthet 

fingerskarvas och limmas sedan ihop till lämpliga längder. När sedan limningen i fingerskarvarna 

torkat, hyvlas virkets sidor innan de skickas iväg för limning. Eftersom att påfrestningarna är som 

störst i ytterskikten och i skivans bärriktning placeras virket med högre hållfasthet i dessa skikt. 

Längderna placeras sedan så att de kan limmas varvid de läggs ihop så att de bildar stora 

virkesbuntar. Enligt KLH (u.å.) appliceras 0,2 kg/m2 lim. Sedan trycks buntarna ihop, antingen med 

hjälp av vakuumpress (lägre tryck jämt fördelat) eller hydraulpress (högre tryck), för att de ska 

bilda en massiv skiva (Träguiden 2017e). För att uppnå en god vidhäftning pressas panelerna med 

ett tryck runt 6 kg/cm3 (KLH u.å.). Trycket hålls konstant och beroende på temperatur, limtyp och 

fuktförhållande varierar tiden som träelementen trycks samman. När massivträskivorna har 

torkat klart, sågas de i en CNC-maskin till färdiga block med önskade mått. I CNC-maskinen görs 

även urtagning för dörrar, fönster, rör etcetera. Ifall skivan skall ha en synlig sida putsas denna 

innan leverans sker till arbetsplatsen (Träguiden 2017e). Illustration över tillverkningsprocessen 

av KL-trä kan ses i figur 5. 
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Figur 5 – Processen för tillverkning, användning och återvinning för KL-trä (Träguiden 2017b). 
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2.1.2.2. Egenskaper  

 

KL-trä har goda termiska egenskaper och värmekonduktiviteten är god i jämförelse med de två 

andra vanligt förekommande stommaterialen, stål och betong. Den specifika värmekapaciten är 

1600 J/(kg°C) vilket är relativt högt. Den höga specifika värmekapaciteten bidrar till att jämna ut 

temperaturskillnader inomhus och bidrar därmed till ett behagligare klimat (Borgström & Fröbel 

2017).  

Brandegenskaperna hos KL-trä är goda. Allt eftersom mer kännedom finns om hur materialet 

beter sig i samband med brand kan KL-trä brukas i alla miljöer. Trots att det är ett organiskt 

material har KL-trä svårt att antändas och ihop med det kolskikt som bildas runtomkring kärnan 

vid brand, skyddas konstruktionen mot ett snabbt brandförlopp (Borgström & Fröbel 2017). 

Obehandlat trä i ytskiktet får ej användas i exempelvis skolbyggnader och i byggnader högre än 

två våningar på grund av att det är lättantändligt utan skall förses brandteknisk beklädnad 

(Boverket 2017b). Ihop med kompletterande brandskydd, exempelvis genom att klä in 

träelementen i gips eller brandskyddsmåla ytskiktet, kan KL-trä även användas i utrymningsvägar 

(Borgström & Fröbel 2017). 

En stomme av KL-trä har låg densitet och blir därmed en lätt stomme vilket för med sig både 

fördelar och nackdelar när det kommer till ljudegenskaper. Enligt Hagberg (2013) har en stomme 

av KL-trä goda ljudisoleringsegenskaper för ljud som är luftburna, till exempel samtal och ljud 

ifrån TV. Liksom övriga lätta konstruktioner, har en stomme av KL-trä problem att isolera bort 

ljud av låga frekvenser (basljud) som uppstår till följd av exempelvis stegljud och ljud ifrån 

hemmabioanläggningar (Träguiden (2017j). De låga frekvensljuden sprids via flanktransmission 

vilken fortplantar sig via bjälklagen och är ett stort problem för träkonstruktioner, se figur 6. 

Flanktransmissionen minimeras genom att använda flanktransmissionsspärrar och på så sätt 

Figur 6 - Vägar som ljud kan transporteras genom via flanktransmission (Träguiden 2017i). 
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minimera vibrationerna, till exempel via dubbelkonstruktioner med isolering emellan eller 

genom att ha kortare spännvidder och minska möjligheten till vibrationer (Träguiden 2017j). 

Andra lösningar som gör att stomljudet minimeras är att göra stommen tyngre. Detta kan med 

fördel göras genom att tillsätta ett lager av flytspackel eller betong. En tyngre stomme har högre 

impedans vilket innebär att vibrationerna blir lägre (Hagberg 2013). 

2.1.2.3. System och spännvidder 

 

Den vanligaste konstruktionen idag bestående av trä är prefabricerade element eller moduler 

som producerats i fabrik. Volymmodulerna består i stort sett av färdiga rum, där ytskikt och rör-

och eldragningar redan är gjorda. För planelementen, vanligtvis lättelement eller 

massivträelement, är de oftast så pass klara att det enbart saknas ytskikt och ett par installationer 

(Svenskt Trä u.å.a).  

Det finns olika modeller för att bygga med KL-trä. Dock är det sällan som en högre byggnad enbart 

består utav trä utan kombineras ofta tillsammans med stålbalkar eller en centralstomme, 

exempelvis trapphus bestående, av betong. Van De Kuilen et al. (2013) har gjort en teoretisk 

modell för ett fyrtiovåningshus med 80 procent bestående av KL-trä (väggar och bjälklag) där 

centralstommen består av betong. I deras modell blir de stora spänningar på ena sidan av 

konstruktionen, vilket de löser genom att integrera stålbalkar i KL-träelementen för att behålla 

träytorna.  

Enligt Emilsson6 har Limträteknik inga färdiga system eller koncept för att projektera ett hus med 

en stomme av KL-trä. Fortsättningsvis nämner han att det allt som oftast handlar om att se varje 

projekt individuellt efter dess förutsättningar och utefter det projektera och beräkna 

dimensioner.   

Stora Enso (2016)  däremot, skriver att de har utvecklat två byggsystem med en kärna bestående 

av massivträ. Tekniken bakom byggsystemen täcker upp till tolv våningar varav ena består av 

byggmoduler och den andra av planelement, som producerats i fabrik och monteras på plats. 

Övriga byggnadselement är solida planelement och bjälklag som lyfts på plats allt eftersom 

byggnaden växer. Fortsättningsvis skriver Stora Enso att det är först gången i historien som det 

finns en arkitektonisk riktlinje för byggnation av trähus. Vidare tillägger de att det finns möjlighet 

att justera delar i konstruktionen efter önskemål. Dels finns det rum för arkitektoniska 

förändringar som berör planlösning och storlek, antal rum och utformning på dem, samt 

kundönskemål som är viktiga för den lokala anknytningen till platsen. Övriga justeringar som kan 

göras behandlar funktionen och användningen så som isolering, brandkrav, akustik och krav ifrån 

lagar och myndigheter. 

                                                           
6 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 
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För att förenkla byggnationen levererar Stora Enso sitt byggsystem tillsammans med 

uppförandemanualer och nödvändiga verktyg. Enligt dem finns det flera fördelar med att 

använda sig av ett system istället för att projektera varje byggnad för sig. Exempelvis säkra och 

beprövade lösningar för ett välfungerande stomsystem samt manualer som visar hur uppförande 

av byggnaden skall gå till. För att byggsystemet skall fungera till fullo utan att det krävs för stora 

ingrepp, rekommenderar de att planlösningen hålls intakt för varje våningsplan för att undvika 

obalans och skador på byggnaden (Stora Enso 2016).  

Uppförandet av stommen delas in tre steg. Tillverkning i fabrik, montering av huvudelement och 

montering av tillbehör så som balkonger etcetera. Enligt monteringsbeskrivningar behövs inget 

separat väderskydd vid monteringen av stommen. Istället sker uppbyggnaden av stommen på ett 

sådant sätt att bjälklagen skyddas med ett lastbärande väderskydd, kanter och utsidor på 

väggelement med presenning och trappor, hissar och balkonger skyddas med lättviktsskivor, se 

figur 7. 

Tanken med byggsystemet är även att varje avslutat våningsplan skall vara tillräckligt tätt så att 

uttorkningen kan starta direkt (Stora Enso 2016). 

Emilsson7 säger att det i stort sett inte finns några begränsningar storleksmässigt när det kommer 

till spännvidder, utan att de som konstruktörer allt som oftast kan tillgodose sina kunder de 

önskemål som fås. Bland annat genom att kombinera KL-träelement med balkar av limträ. Istället 

nämner han att den stora frågan när det kommer till byggnader med stora spännvidder är 

finansieringen och att det oftast inte blir ekonomiskt hållbart, jämfört med andra stommaterial. 

Emilsson säger att det är flera orsaker som gör att det inte går att använda sig av färdiga 

stomsystem. En av orsaken är att det beror på hur övriga stomsystemet ser ut, om det exempelvis 

ligger på ett pelar-och balksystem eller om det ligger på ett massivträsystem. Vidare säger han 

att ytterligare parametrar som spelar in är hur planlösningen ser ut, utformningen och 

våningshöjderna och att det därför heller inte går att säga om en KL-trästomme lämpar sig bäst 

för långsträckta eller höga hus. Däremot säger Emilsson att i princip alla KL-träleverantörer och 

                                                           
7 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 

Figur 7 - Exempelmodell på hur väderskydd kan tänkas skötas under monteringstiden (Stora Enso 2016). 
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tillverkare har egna konstruktionshandböcker med typlösningar för möten mellan 

konstruktionsdelar och KL-träelement.   

Martinsons är en av de KL-träleverantörer som har egna typlösningar för möten mellan 

konstruktionsdelar och skarvar mellan KL-träelement för att underlätta och standardisera. Möten 

mellan konstruktionsdelar är exempelvis skarvar mellan väggar och mellanbjälklag eller väggar 

och grundkonstruktion. Skarvar mellan KL-träelement kan exempelvis vara mellan två 

väggelement eller mellan två bjälklagselement, se figur 8 och 9. 

 

KL-träelement kan skräddarsys efter önskemål och den största längd som är vanligt 

förekommande på träelementen är 16 meter. I mellersta och södra Europa, är det oftast 

begräsningarna på lastbilarna som sätter stopp för den maximala längden på träelementen. En 

faktor som Emilsson8 tror kan gynna det svenska KL-träbyggandet framöver, i och med svenska 

fabriker, kan vara de goda transportmöjligheterna som finns i Sverige och i Norden. 

Fortsättningsvis nämner han att i Sverige är det andra regler som gäller vilket möjliggör bjälklag 

upp till 20 meter utan att kostnaderna omöjliggör köp för kunderna. Fortsättningsvis nämner han 

att det är kostnadsoptimalt för bjälklag upp till 6,5 meter, där bjälklagstjockleken är 220 

millimeter, se tabell 3. 

                                                           
8 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 

Figur 9 - Infästningsdetalj för bjälklagskarv med rak ändprofil med infälld plywoodremsa. Standardlösningar (Structurlam 2016). 

Figur 8 - Standardknutpunkter för möten av väggar (Martinsons 2016). 
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Tabell 3 - Möjliga mått som kan förekomma för KL-element (Träguiden 2017e) 

Parameter Vanligt förekommande Förekommer 

Tjocklek, t 80 – 300 mm 60-500 mm 
Bredd, b 1,20 – 3,00 m  Upp till 4,80 m  
Längd, l 16 m  Upp till 30 m  
Antal skikt, n  3, 5, 7, 9 st  Upp till 25 st 

 

Trots att KL-träelementen kan vara upp till 30 meter, är dock spännvidderna begränsade. Den 

maximala spännvidden som kan förekomma är 7,7 meter vilket innebär att träelementet tvingas 

placeras ovanpå väggar eller vila på balkar för att full längd på elementen skall kunna nyttjas 

(Martinsons 2016). Dock innebär det olika stora nedböjningar beroende på bjälklagstjocklek och 

hållfasthetsklass, vilket begränsar användningsområdena.  

 

2.1.3. Fukt 
 

Alla byggnadsmaterial som är porösa, däribland trä, har ett visst fuktinnehåll. Innehållet av fukt 

är i många fall nödvändigt för att materialet skall fungera väl. Däremot kan en för hög fuktkvot 

innebära att materialet skadas och egenskaper som hållfasthet, utseende och funktion 

försämras. Vanligtvis förekommer fukten som fritt vatten och som vattenånga som naturligt 

förekommer i luften (Burström 2007).  Enligt Anticimex (u.å.) är nära 80% av problemen med 

inomhusmiljön orsakade av fukt.  

2.1.4. Fuktegenskaper hos material 

 

Ett materials fuktegenskaper beror av flertalet olika aspekter vilket påverkar materialets 

beteende i kontakt med fukt på olika sätt.  Arfvidsson et. al (2017) skriver att följande egenskaper 

och förhållandena dem emellan har primär betydelse: 

• Densiteten – förhållandet mellan massa och volym. 

• Porositeten – betydelse för fuktjämvikt och fukttransport.  

• Ångpermeabilitet och ånggenomsläpplighet – anger hur snabbt ånga kan transporteras 

genom materialet.  

• Hygroskopisk fukt – fukt som ett material kan ta upp via luften i form av vattenånga 

beroende på omgivande lufts fuktighet, för att sträva efter jämvikt.  

• Kapillaritet – materialets förmåga att suga åt sig vatten i vätskeform.  

• Kapillär mättnadsgrad – anger mängden vatten ett prov innehåller i förhållanden till den 

största möjliga mängd vatten som provet kapillärt kan suga upp.  
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• Relativ fuktighet (RF) – redogör för mängden vattenånga i luften vid en viss temperatur i 

förhållande till den maximala mängden vattenånga som luften kan hålla vid samma 

temperatur.  

• Luftgenomsläpplighet – hur stor luftgenomsläppligheten genom materialet är påverkar 

hur snabbt konvektionen genom materialet kan ske. Här är det framför allt fogar, sprickor 

och ihåligheter som möjliggör för fukten att vandra igenom. 

2.1.5. Fukttransport 
 

Orsaken till att fukttransport sker i och genom material och i luften är på grund av att naturen 

strävar efter att uppnå jämvikt. Tiden det tar för fukten att transporteras genom träcellerna beror 

på virkets fuktkvot. En lägre fuktkvot i träet gör att det tar längre tid för fukten att transporteras 

då fukten till högre grad måste förflyttas via diffusion. Har virket en högre fuktkvot kan större del 

av fukten transporteras mellan cellerna via kapillär strömning vilket går snabbare (Träguiden 

2017d).   

Trä är ett anisotropt material vilket påverkar hur snabbt fuktrörelserna i materialet sker. Därmed 

blir det också viktigt hur träråvaran sågas eftersom fukten färdas olika snabbt beroende på vilket 

riktning det sågats i. Parametrar som också spelar in är stabiliteten i virket, vilket sedan påverkar 

kostnaden (Burström 2007). 

De tre sätten som fukt kan transportera sig via är konvektion, diffusion och kapillärsugning. Hur 

fort det går beror på vilket sätt som fukten transporteras.  

2.1.5.1. Diffusion 

 

Diffusion är en slags fukttransport som sker för att luften på olika 

sidor om en konstruktion har olika vattenånghalt och strävar efter 

att uppnå jämvikt (Träguiden 2017d & Arfvidsson et. al 2017).  

Fukttransport via diffusion inträffar när träet i en konstruktion 

befinner sig under fibermättnadspunkten då vattnet kan 

transporteras som ånga mellan cellerna, se figur 10. Diffusion är 

dock ett långsamt färdsätt för fukten (Träguiden 2017d). Diffusion 

sker exempelvis genom klimatskärmen, så som väggar och tak, 

eftersom att ånghalten vanligtvis är högre inne än vad den är 

utomhus. Lika så gäller för byggmaterial så som trä, där exempelvis 

byggfukt transporteras genom materialet till dess att det når ytan. 

Väl vid ytan är det diffusionen som gör att fukten blandas med 

övriga omslutande luften i rummet. 

Figur 10 - Vattenånga som transporteras 
genom cellerna (Träguiden 2017d). 
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2.1.5.2. Kapillärsugning 

 
När fuktkvoten i träet befinner sig över 

fibermättnadspunken förflyttar sig vattnet mellan 

träcellerna först och främst genom kapillär strömning 

(Träguiden 2017d).  Fenomenet bygger på samspelet 

mellan attraktionskrafterna som finns mellan fast 

material, vatten och ytspänning.  Är dessa tillräckligt stora 

så bildar de kapillära krafter (Arfvidsson et. al 2017), se 

figur 11. Kapillär strömning sker lättast i virkets 

fiberriktning vilket känns naturligt då det är så träden 

växer och på det sättet vatten kan tas upp i stammen. 

Detta är också anledningen till att virke är mest utsatt för 

fukt i ändträet (Träguiden 2017d). 

 

Emilsson9 säger att det är tydligt att KL-trä lätt suger upp fukt i ändträet. KL-träskivornas ändträ 

består i sin tur av brädor som både är placerade med ändträet åt samma håll som KL-träskivans 

ände men också med brädor som ligger med fibrerna i tangentiell riktning.  

2.1.5.3. Konvektion 

 

Fukttransport som sker genom byggnadskonstruktioner på grund av skillnader i lufttryck kallas 

för konvektion. Luften som finns på sidan av konstruktionen där det är ett högre lufttryck 

kommer alltid försöka ta sig till sidan där det är ett lägre tryck. Det som sker är att luften tränger 

in i konstruktionen via otätheter och tar då med sig vatten som finns i ångform i luften. 

Konvektion kan föra med sig stora mängder fukt genom en konstruktion om en hög relativ 

luftfuktighet råder samt att konvektion vanligtvis sker snabbare än fukttransport via diffusion 

(Träguiden 2017d).  Bergqvist10 nämner att det inte bör bli någon konvektion genom bjälklagen, 

förutom i de genomföringar som finns, eftersom att de är täta.   

2.1.6. Fuktkällor 

 

Tillskott av fukt kan ske på flera olika sätt, dels genom fritt vatten och genom fuktig luft vilket 

påverkar byggnadsmaterialen på olika sätt beroende på hur motståndskraftiga de är.   

 

 

                                                           
9 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 
10 Lennart Bergqvist, certifierad fukttekniker, Polygon, intervju den 8 maj 2018. 

Figur 11 - Principskiss för hur kapillärkrafterna 
bidrar till att transportera fukt (Träguiden 2017d). 
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2.1.6.1. Nederbörd 

 

En byggnad är i vanliga fall utsatt för regn och snö både under uppförandet av byggnaden och 

under användandet av den. Nederbörd kommer ibland rakt uppifrån vid mindre blåst men ofta 

också i sidled vid kraftigare vindar. Endast ett tak skyddar därför inte en byggnad fullt ut. 

Nederbörd påverkar olika byggnadsmaterial i olika grad beroende på materialets uppbyggnad, 

eftersom vissa material suger upp vatten vilket ökar fuktmängden i konstruktionen (Arfvidsson 

et. al 2017). 

2.1.6.2. Luftfukt utomhus 

 

Fukten som finns i utomhusluften påverkar en byggnad under uppförandetiden och under 

brukartiden. Under uppförandetiden påverkar den framför allt materialen som ingår i 

byggnadens konstruktion. Under brukartiden påverkar utomhusluften istället mest utsidan av 

byggnaden även om luftfuktigheten i inomhusluften styrs av fuktkvoten i utomhusluften. Fukten 

i utomhusluften styrs av rådande klimat samt väderförhållanden och med hjälp av historiskt 

samlade mätvärden kan luftfuktigheten utomhus förutses till en viss grad (Arfvidsson et. al 2017). 

2.1.6.3. Luftfukt inomhus 

 

Det som skiljer inomhusluften från utomhusluften är framförallt fukttillskottet som sker inomhus. 

Fukttillskottet orsakas av människorna som använder byggnaden och bildas bland annat av 

vattenanvändandet inomhus. Fukttillskottet inomhus gör att det i normala fall är högre fukthalt 

i inomhusluften än i utomhusluften. Vilken ventilation som är installerad i byggnaden och hur 

den används påverkar också fukten i inomhusluften. På sommaren när det är varmt ute, är den 

relativa luftfuktigheten normalt hög vilket ger ett fuktigt inomhusklimat. På vintern när det är 

kallt ute blir den relativa luftfuktigheten inomhus lägre vilket ger ett torrare inomhusklimat 

(Arfvidsson et. al 2017). 

2.1.6.4. Byggfukt 

 

Vissa byggnadsmaterial tar upp fukt från luften eller genom direkt kontakt med vatten. Under 

byggtiden utsätts materialen ofta för båda delar. När materialen sedan byggs in i 

byggnadskonstruktionen och ett varmare och/ eller torrare klimat bildas inomhus kommer en del 

av fukten i byggnadsmaterialen vilja återgå till den omgivande luften. Den delen ses som ett 

fuktöverskott och måste behandlas på rätt sätt för att inte göra skada på byggnaden. Överskottet 

brukar kallas byggfukt (Arfvidsson et. al 2017). 
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2.1.6.5. Limfukt 

 

Vid limning av olika produkter inomhus måste ibland vatten tillföras för att applicera limmet på 

byggnadsytor. När limmet härdar kommer överskottet av fukt från det tillförda vattnet tas upp 

någonstans, antingen av produkten själv eller av omgivande material. Vatten som tillförs vid 

limning kommer verka på samma sätt som byggfukt och måste därför hanteras på samma sätt 

(Arfvidsson et. al 2017). 

2.1.6.6. Läckage 

 

Vattenläckage är något som inte ska ske men måste förebyggas redan i 

fuktsäkerhetsprojekteringen. Vattenläckage kan till exempel ske genom brister i byggnadens 

regnskydd, det vill säga tak eller väggar, eller genom att ett vattenrör i byggnaden på något sätt 

börjar läcka (Arfvidsson et. al 2017).   

2.1.6.7. Övriga fuktkällor 

 

Det finns alltid en risk med fuktkällor som skapas eller orsakas av människor. Detta kan vara 

tillförsel av vatten på ytor som inte är motståndskraftiga mot fukt. Stora mängder vatten på ytor 

och i utrymmen där det inte är projekterat för fukt, innebär alltid en risk för byggnadens 

välmående (Arfvidsson et. al 2017). 

2.1.7. Fuktegenskaper hos trä 
 

 Tabell 4 - Omvandlingstabell som förklarar 
 sambandet mellan fuktkvot och relativ fuktighet. 

Molekylerna som träets celler är uppbyggda av har en 

egenskap som gör att trä har väldigt lätt för att binda 

vatten. Trä som nyss har avverkats har en fuktkvot på 30-

50% i kärnveden och 130-150% i splintveden. Avverkat trä 

som utsätts för ytterligare fukt kan ta upp mer vatten 

innan det är vattenmättat. När trä torkar ut är det vattnet 

i cellernas hålrum som lämnar cellerna först. När cellerna 

är tömda på vatten kan cellväggarnas fibrer fortfarande 

vara fyllda med vatten, och detta stadium kallas 

fibermättnadspunkt. Fibermättnadspunkten inträffar vid 

en fuktkvot på omkring 25-30% (Burström 2007). 

Trä har en förmåga att buffra fukt, vilket innebär att 

materialet släpper ifrån sig fukt när luften i omgivningen 

Omvandlingstabell mellan 
Fuktkvot och Relativ fuktighet 

(RF) 
Fuktkvot [%] RF [%] 

8,0 35 
10,0 45 
12,0 55 
14,0 65 
16,0 75 
18,0 80 
20,0 85 
22,0 90 
24,0 94 
26,0 96 
28,0 97 
30,0 98 
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har en lägre relativ luftfuktighet men också att det tar upp fukt när den relativa luftfuktigheten i 

den omgivande luften är högre. Det finns ett samband mellan hur fuktkvoten och den relativa 

fuktigheten samspelar vilket påverkar hur hög fuktkvot som träet får om det vistas i en viss miljö, 

se tabell 4. Obehandlat trä i en byggnad har störst kapacitet att buffra fukt och bidrar till ett 

bättre inomhusklimat genom att det hjälper till att skapa en jämnare nivå av den relativa 

luftfuktigheten (Cronhjort 2017).  

2.1.8. Fuktens påverkan på trämaterial 
 

Felaktiga mängder av fukt har oftast negativ inverkan på allt organiskt material vilket också är 

fallet för trä. Beroende av olika parametrar, exempelvis temperatur, luftfuktighet, träslag och 

skivtjocklek, varierar också tidsintervallet för när fuktens inverkan på träet blir kritisk.  

2.1.8.1. Hållfasthet och deformation – sprickbildning 

 

Hållfastheten för trä minskar i takt med att fuktkvoten i träet ökar. Hållfastheten minskar till dess 

att träet uppnått fibermättnadspunkten. Vid en högre fuktkvot än 30 procent kan hållfastheten 

anses vara konstant. Vid en eventuell ökning av fuktkvoten om 1 procent, innan 

fibermättnadspunkten har uppnåtts, minskar hållfastheten i träets fiberriktning med 4-6 procent. 

Parallellt med fibrerna minskar skjuvhållfastheten med 3 procent vid samma fuktkvotsökning 

(Burström 2007). 

Varmare temperaturer påverkar träets hållfasthet negativt. De negativa effekterna på 

bärförmågan som beror av temperaturökningar förvärras vid en högre träfuktkvot. Träets 

tryckhållfasthet beror av fibrernas styvhet och när temperaturen höjs i kombination med en 

högre fuktkvot mjuknar ligninet i fibrerna vilket minskar hållfastheten. Torrare trä ger högre 

torrdensitet och därmed högre bärighet. Vid en kortare temperaturhöjning återfår träet den 

hållfasthet som det hade innan det utsatts för en förhöjd temperatur. Om temperaturhöjningen 

kvarstår under en längre tid kan en permanent försämring av hållfastheten ske (Burström 2007).  

Emilsson11 säger att vid uttorkning av KL-trä blir det alltid synliga torksprickor på de yttre skikten, 

som en följd av krympningen. För de väggelement som kommer vara synliga kantlimmas alltid 

lamellerna vilket innebär att torksprickorna inte blir speciellt stora. Vidare säger han också att 

torksprickorna inte har påverkan på hållfastheten utan att det enbart är estetiskt.   

Att träskivorna är hoplimmade med varandra minskar enligt Emilsson risken för stora 

torksprickor. Dock nämner han att torksprickor alltid sker, men att de minimeras på grund av 

limningen.  

 

                                                           
11 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 
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2.1.8.2. Fuktbetingade rörelser - svällning och krympning  

 

Vid förändrade fuktförhållanden i träet varierar också träets volym genom att det sväller eller 

krymper. Volymändringen varierar beroende på i vilken riktning som dimensionsändringen sker, 

se figur 12 och tabell 5 (Borgström & Fröbel 2017).  

Tabell 5 - Volymändring hos trä som beror av fukt (Borgström & Fröbel 2017). 

Material: Furu och gran Procent dimensionsändring vid 
1% ändring av fuktkvoten. 

Parallellt fibrerna 0,01 – 0,02 
I radiell riktning 0,19 
I tangentiell riktning 0,36 
Medelvärde tvärs fibrerna 0,24 

 

För KL-trä kommer krympningen eller svällningen per 

procentändring av fuktkvoten, att uppgå till någonstans mellan 

0,016-0,023 procent per procent av fuktkvotsförändring. 

Storleken på volymändringen beror av hur fibrerna är 

fördelade och i vilken riktning som de är placerade i (Borgström & Fröbel 2017). Den stora 

anledningen till att dimensionsändringen är liten för KL-trä beror på dess konstruktion. De olika 

skikten som korsvis limmats ihop ovanpå varandra ger inte de inre skikten möjlighet att 

formändras, vilket håller träelementets form förhållandevis intakt.  

Bergqvist12 nämner att den relativa fuktigheten inte bör vara under 30% i en färdig konstruktion 

eftersom trämaterialet har en större benägenhet att spricka vid låga RF-värden. Därmed blir det 

viktigt att inte få för stora skillnader mellan inne-och utetemperatur eftersom det delvis kan bidra 

till en låg relativ fuktighet.  

2.1.8.3. Estetiska effekter och färgändringar  

 

Vatten kan orsaka skador som har negativ påverkan på utseendet. Ofta förekommer det som 

fläckar eller rosor på materialet som kan vara svåra att ta bort (Borgström & Fröbel 2017). 

Emilsson nämner att uppsugning nära ändträet ofta innebär att det bildas fuktrosor nedtill men 

påpekar att som oftast går enkelt att slipa bort. Däremot påpekar han att det kan innebära 

svårigheter om det fria vattnet innehåller färgämnen eller föroreningar som försvårar 

borttagningen13 

                                                           
12 Lennart Bergqvist, certifierad fukttekniker, Polygon, intervju den 8 maj 2018. 
13 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018.. 

Figur 12 - Krympning för en sida på 100 millimeter 
när den torkas ut från 20% till 10% (Svenskt trä 
u.å.d.).  
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KL-trä som skall synas och vara en del av inomhusmiljön är ofta obehandlat.  Nord14 anser att en 

utmaning som användningen av KL-trä har är att det med tiden ändrar färg och får en gråliknande 

patina vilket visuellt sett inte är lika tilltalande.   

2.1.8.4. Mikroorganismer  

 

2.1.8.4.1. Mögel och blånadssvampar 

 

Mögelsvampar eller blånadssvampar är två typer av mikroorganismer som trivs på träbaserade 

material, se figur 13 och figur 14. Mikroorganismer kan etablera sig på i princip alla material om 

förutsättningarna är de rätta. Trä är ett material som genom sina egenskaper tillgodoser två av 

dessa förutsättningar, nämligen näring och fukt. Trä är som tidigare nämnts en naturlig bärare av 

fukt och blir träet tillräckligt fuktigt kan mikrobiell tillväxt ske. Vid en relativ fuktighet i luften på 

85 procent eller mer kan mögel växa på träytan. Blånadssvampar kräver en fuktkvot i träet på 

mellan 30 och 130 procent för att gro till skillnad från mögelsvampen som endast behöver fukt 

från luften för att gro. Näringen som mikroorganismerna är beroende av finns även den naturligt 

i trä i form av socker, stärkelse och fetter. Näringen som organismerna behöver kan också tillföras 

träytan via luften i form av pollen, smuts eller damm (Ekstedt & Svensson 2009). De andra två 

förutsättningarna som behövs för att mögelsvampar eller blånadssvampar ska gro och föröka sig 

är värme och syre. Svamparna kan växa i temperaturer mellan -5 och 55 grader Celsius. Den mest 

optimala temperaturen för tillväxt ligger dock mellan 18 och 28 grader Celsius. Syre är ett måste 

                                                           
14 Tomas Nord, Universitetslektor, Linköpings Universitet. Föreläsning 31 maj 2017. 

Figur 13 - Mögelpåväxt på en träregel 
uppenbarar sig fläckvis som svartgröna 
prickar (Svenskt Trä u.å.c.). 

Figur 14 - Blånadssvampar som angripit 
ett virkesstycke (Svenskt Trä u.å.c.). 
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för dessa levande organismer men så länge ytorna på ett material är i kontakt med luft finns det 

i princip obegränsade tillgångar av ämnet (Ekstedt & Svensson 2009). Mögel bildas genom att 

mögelsporer i luften får kontakt och fäster sig på ett material. Om rätt förutsättningar för fortsatt 

utveckling finns, gror sporerna och bildar en groddslang som det sedan kan växa en hyf på. Hyfen 

fortsätter sedan att växa tills det att den har bildat en mycel eller så producerar hyfen nya sporer 

som frigörs till luften, vilka kan sätta sig på nya material, se figur 15 (Johansson 2010). 

Observationer av mögelsvamp i laboratoriemiljö indikerar på att även mögelsvampar har en 

latent period när de bygger upp sig genom att samla vatten. Under denna period bygger 

svamparna upp förstadier till hyfer, vilket innebär att om det är möjligt skall de gynnsamma 

förhållanden som råder i detta stadium störas och förändras, så att utvecklingen av mögel 

avstannar. Därmed blir det viktigt att se till att långvarig uppfuktning inte sker (Arfvidsson et. al 

2017). Dock skriver Johansson (2006) att materialet troligtvis inte kräver lika mycket fukt för att 

mögelpåväxten ska starta om det återigen skulle uppfuktas. Johansson fortsätter att beskriva 

vikten av att efter uttorkningen skydda materialet mot fukt och smuts. 

Enligt Nilsson (2015) är det kritiska fukttillståndet för mikrobiell tillväxt, för trä och träbaserade 

material, vid 75-80 procent relativ luftfuktighet, se tabell 6. Fortsättningsvis nämner han att den 

relativa fuktigheten i utomhusluften i Sverige är normalt högre än 75 procent, men under 

sommarmånaderna är dock medelvärdet under gränsvärdet. Under perioder med mycket 

nederbörd är den relativa luftfuktigheten betydligt högre än 75 procent. Förutom en viss relativ 

luftfuktighet måste även materialet utsättas för fukt under en viss tid och en viss temperatur för 

att mikrobiell tillväxt ska ske.  
 

Figur 15 - Mögel sprider och utvecklar sig med hjälp av varandra (Johansson 2006).  
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Tabell 6 - Riktvärden för kritisk relativ fuktighet för vanligt förekommande material i byggbranschen. (1. Johansson, 
P. (2014) 2. Petersson, B-Å. (2001)) 

Material RFkrit (%) Risk 

Trä och träbaserade material 75-80 (1) Mögel och missfärgningar 
Trä och träbaserade material 75-80 (2) Avsevärd dimensionsändring 
”Smuts och damm” 75 Lukt och mögel 

 

För att undvika mikrobiell tillväxt bör fuktkvoten vid materialets yta inte överstiga 18%, se tabell 

7 (Borgström & Fröbel 2017),. 

Tabell 7 - Acceptabla värden och riskvärden för fuktkvot hos trä (Ljungby fuktkontroll & Sanering AB u.å.). 

 

Nilsson (2015) skriver att mögelpåväxt på trä sker exempelvis efter 4 veckor i 90 procents relativ 

luftfuktighet i en temperatur på 20 grader Celsius, se figur 16. Fortsättningsvis skriver Nilsson att 

det för kortare perioder än 4 veckor inte finns tillräckligt undersökta eller dokumenterade kritiska 

tillstånd. Det kritiska tillståndet hos trä vid till exempel en veckas regn under montagetiden 

saknas därför. Vid regn direkt på en träyta är den relativa luftfuktigheten 100 procent och risken 

för mögelpåväxt är därmed stor, se figur 17. Enligt Nilsson (2015) borde det dock inte leda till 

mögelpåväxt efter en kortvarig fuktbelastning vid regn om en blöt träyta är fritt omsluten av luft 

och till exempel inte förankrat vid syll. Om den våta ytan är omgiven av luft föreligger inga risker 

7% 9% 12% 14% 16% 20% 24% 30% 
   

Acceptabla värden Mögelrisk Mögel - Rötsvamp 

Figur 16 - Kritiska fukttillstånd hos trä med hänsyn tagen till tid och 
temperatur (Svenskt Trä u.a.c.) 
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om uttorkning sker i en miljö där den relativa luftfuktigheten understiger 75 procent, se figur 18. 

Är träytan däremot inte frilagd utan förankrad vid syll eller dylikt får kontaktytan hos materialet 

inte utsättas för vatten. Slutligen skriver han att detta beror på att uttorkningen i det fallet 

kommer ske långsamt då möjligheterna till uttorkning via luften inte är möjlig, vilket ökar risken 

för mikrobiell påväxt. Mögelsvamp eller blånadssvampar kan inte bryta ned trä på egen hand 

(Ekstedt & Svensson 2009).  

 

I likhet med andra mikroorganismer, som till exempel alger, lavar och mossa, bidrar de i värsta 

fall till missfärgning och dålig inomhusmiljö (Arfvidsson et. al 2017). Blånadssvampar gör dock så 

att vatten lättare tränger in i veden vilket banar väg för andra mer aggressiva mikrober som t.ex. 

rötsvampen. Mögelskador leder ofta till att en lukt sprids till inomhusluften som ofta uppfattas 

som besvärande och illaluktande. Mögellukten kommer ifrån att mögelsvamparna släpper ifrån 

sig lättflyktiga gaser som vi människor kan uppfatta. Lukt är den vanligaste anledningen till att 

mögelpåväxt upptäcks och kan vara så pass stark att den sätter sig i möbler, kläder, väggar och 

annan inredning och kan sitta kvar i dessa lång tid efter att åtgärder utförts. Ytterligare 

hälsoproblem som inbyggt mögel kan orsaka är allergier, irritation och toxiska effekter 

(Johansson 2006). Bergqvist15 nämner att lukten ifrån mögelsvamparna utsöndras även fast de 

är döda. Vidare säger Emilsson16 att mögel enbart är ett problem om det finns i innemiljön. Vidare 

säger han att det inte föreligger någon risk med mögel under stomresningen så länge det inte 

byggs in i konstruktionen.  

                                                           
15 Lennart Bergqvist, certifierad fukttekniker, Polygon, intervju den 8 maj 2018. 
16 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 

Figur 17 - Antal dagar innan mögelpåväxt på icke nedsmutsat biologiskt 
material beroende av temperatur och relativ fuktighet (Sedlbauer 2001). 

Figur 18 - Vid höga temperatur och hög relativ 
fuktighet är risken för mögelpåväxt stor, även 
under korta tidsintervall (Johansson 2009). 
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Emilsson17 säger att trähus skall byggas på vintern eftersom att det är då som klimatet är som 

minst gynnsamt för mögelpåväxt. Dels på grund av en lägre temperatur utomhus vilket innebär 

att den relativa fuktigheten inomhus efter uppvärmning, kommer vara väldigt låg. Ytterligare en 

aspekt som ligger till grund för Emilssons åsikt om träbyggnation vintertid, är att mängden 

nederbörd i form av regn är mindre under vintermånaderna.  

 

2.1.8.4.2. Åtgärder mot mögelpåväxt 

 

Bergqvist18 säger att åtgärden för att ta bort mögelpåväxt är att slipa bort det. Han tillägger även 

att det räcker att slipa bort det som är synligt eftersom att mögelsvamparna enbart växer på ytan 

och inte vandrar in i träet. Dock ställer det krav på att den relativa fuktigheten inte är så pass hög 

att nytt mögel kan gro, eftersom att slipningen innebär att mögel och mögelmetaboliter släpps 

fria och sätter sig på andra delar (Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB [LFS] 2015). Fortsättningsvis 

skriver LFS (2015) att slipning av mögelpåväxt delvis innebär att du arbetar in möglet i ytan och 

istället luras av att det är rent när den gröna färgen försvinner.  

Ett krav enligt Bergqvist bör vara att slipa alla KL-bjälklag efter att stommen rests och innan 

golvläggningen sker. Framförallt anser han detta eftersom att bjälklagen med stor sannolikhet 

kommer att bli nedsmutsade. Trots att eventuell plastfolie och golvskikt läggs på, tillägger han 

att lukter från bakterier och jordsvampar kan bli ett problem i bruksskedet.  

Emilsson19 säger att det för tillfället pågår forskning om hur KL-träelementen kan göras mer 

resistenta mot mögelpåväxt. En metod är genom att spruta ättika på elementen, eller att göra 

träelementen basiska genom att tillsätta kalk. Dock nämner Emilsson att det samtidigt finns 

nackdelar med att göra träelementen basiska. Exempelvis innebär det att det ökar trivselfaktorn 

för rötsvampar. Däremot säger Emilsson att det skall vara någon byggfel i konstruktionen innan 

det blir röta i ett KL-träelement, exempelvis uteblivandet av fuktspärr mellan trä och betong. Han 

nämner samtidigt att han aldrig varit med om att det blivit röta under byggtiden, eftersom 

tidsintervallet är för kort.  

Bergqvist18 däremot anser att alternativa lösningar som till exempel besprutning av väggelement 

med ättika eller liknande inte bör användas. Han nämner att anledningen till det är att när 

alternativa lösningar används, skapas dels nya problem, samtidigt som det huvudsakliga 

problemet inte åtgärdas. Istället förespråkar han uttorkning av träelementen till en nivå där 

mögelsvamparna inte trivs och dör ut automatiskt. Han tillägger dock att mikroorganismerna 

                                                           
17 Magnus Emilsson, telefonintervju den 20 april 2018.  
18 Lennart Bergqvist, certifierad fukttekniker, Polygon, intervju den 8 maj 2018. 
19 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 
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trots att de är döda fortsättningsvis avger lukt. Den bästa lösningen enligt Bergqvist är att slipa 

eller hyvla alla sidor på monterade väggar, bjälklag och tak och sedan se till att hålla den relativa 

fuktigheten under trivsam miljö för ny mögelpåväxt. Trots det kvarstår problematiken med att 

komma åt att behandla och slipa ändträet.  

2.1.8.4.3. Rötsvampar 

 

Svampar som kan bryta ned trä och påverka dess hållfasthet kan kallas för rötsvamp. Svampen 

växer in i träet och bryter ned dess cellstruktur till skillnad från de andra mikroorganismerna, som 

nämnts i kapitel 2.6.2.1., som endast florerar på träytan (Bergqvist & Fröbel 2013). Rötsvampar 

behöver som övriga mikrober syre, näring, gynnsam temperatur och vatten för att gro. 

Bergqvist20 säger att det inte föreligger någon risk för rötsvamp under byggtiden eftersom att det 

kräver en hög relativ fuktighet, uppemot 96-98% samtidigt som det ska vara hög relativ fuktighet 

under lång tid.  Enligt Bergqvist kan det ta uppemot 3-6 år innan rötskador uppstår.   

För att rötsvampar ska kunna växa måste omgivande temperatur vara mellan 0 och 40 grader 

Celsius. Rötsvampar är därmed lite känsligare för värme och kyla än mögel och blånadssvamp. En 

tillgång till fritt vatten är nödvändigt för att röta ska ske. I likhet med blånadssvampar behöver 

rötsvampar mer än en hög relativ fuktighet för att gro. De kräver en fuktkvot i träet på minst 30 

procent, se figur 19. När cellhålrummen börjar fyllas med vatten finns det tillgång till fritt vatten 

                                                           
20 Lennart Bergqvist, certifierad fukttekniker, Polygon, intervju den 8 maj 2018. 

Figur 19 - Om de fyra faktorerna som kan frambringa röta är tillgängliga och 
sammanfaller finns det risk för att röta uppstår om tidsintervallet är långt. Det tar 
uppemot 3-6 år innan röta uppkommer (Svenskt trä u.å.c.). 
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för svampen. Cellhålrummen fylls när fibrerna i cellväggarna är mättade vilket alltså brukar ske 

när träets fuktkvot är 30 procent (Bergqvist & Fröbel 2013). 

 

2.1.9. KL-trä och fukt 
  

Fördelarna med att använda sig av en massiv trästomme likt KL-trä är att det har god förmåga att 

buffra fukt. Denna egenskap minskar risken för fuktrelaterade problem som exempelvis uppstår 

på grund av kondensation, höga fukthalter i luften etc. 

Borgström och Fröbel (2017) skriver att det är viktigt att KL-träskivorna vid montage och 

inbyggnad har samma fuktkvot som den miljö den är tänkt att vara i vid iordningställd byggnad. 

Enligt Emilsson21 har limmet som binder ihop träskivorna med varandra en uppbromsande effekt 

på hur snabbt fukttransporten sker genom KL-träskivan. Bergqvist22 poängterar även att 

limfogarna bidrar till att det blir svårare för inträngd fukt att vandra ut jämfört om elementet 

enbart skulle bestå av ett homogent lager av trä med fibrer.  

Bergqvist tror annars att KL-träskivorna beter sig likadant som en vanlig träregel när det kommer 

till ångtransport genom träet. Däremot anser han att det kan vara viss skillnad när det handlar 

om ytvatten på ett stående bjälklag. En av orsakerna tror han kan vara på grund av den hyvlade 

och släta ytan vilket försvårar ytvattnets transport eftersom att håligheter och vägar ned i träet 

därmed tas bort. 

Den stora anledningen till att KL-trä visar god förmåga att stå emot fukt jämfört med en träregel, 

beror enligt Emilsson på att fukten har en mindre angreppsyta att verka på. Vidare förklarar han 

att de yttre plankorna i träelementen har en sida som kan angripas medan de inre plankorna inte 

har någon angreppsyta alls. Detta innebär att KL-träelementet har mindre exponerade delar att 

fördela fukten i. Fortsättningsvis jämför han det med en träregel, som har fyra synliga sidor som 

kan suga fukt. 

Emilsson menar också att det är viktigt att skydda ändträet mot direkt kontakt med vatten med 

någon typ av fuktspärr, eftersom att det är den delen som har bäst förmåga att suga upp fukt. 

Fortsättningsvis nämner han att sidorna på träelementen står emot fukt bra och suger inte upp 

fukt särskilt bra eller långt in. 

Bergqvist åsikt är att det finns väldigt få problem med väggytorna på KL-trä. Enligt Bergqvist är 

den stora riskfaktorn istället vid byggandet med KL-trä den stora ytan av ändträ som finns i 

konstruktioner med korslimmat trä och bärande träelement. Han tillägger att en riskkonstruktion 

                                                           
21 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 
22 Lennart Bergqvist, certifierad fukttekniker, Polygon, intervju den 8 maj 2018. 
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blir vid infästning av träelementen eftersom att ändträet antingen ställs på en betongplatta eller 

mot ett träbjälklag. Ändträ som monterats mot ett bjälklag är en dubbel risk, dels för att ändträet 

är den känsligaste delen på KL-träelementet och dels för att mögelpåväxt kan bildas utan att 

möjligheten finns att visuellt upptäcka den. Skulle mögel upptäckas mellan bjälklag och 

väggelement skulle det också bli svårt att på ett enkelt sätt åtgärda. Fortsättningsvis nämner han 

att det även finns en risk med fukt som tar sig in i anslutningarna mellan element utan att det 

upptäcks och att anslutningarna sedan tätas med fog så att uttorkningen försvåras. 

En annan utmaning värd att tänka på är hur KL-träbjälklag ska flytspacklas. Bergqvist menar att 

flytspackling på KL-träbjälklag är ett riskmoment. Vid spacklingen blir det ett fukttillskott i 

byggnaden vilket den omgivande träkonstruktionen kan ta upp. Han tillägger även att det kan 

vara kritiskt att få till tätningen korrekt så att det inte blir kontakt och fuktöverföring mellan 

flytspackel och träbjälklag. Samtidigt betonar han att problemet inte ligger i trämaterialet i sig 

utan att det istället kan bero på använda metoder, som inte är helt anpassade till träbyggnation. 

Även i de fall när fukten inte ger upphov till mikrobiella angrepp eller andra fuktskador kan fukten 

påverka utseendet på KL-träelementen, även efter uttorkning. Emilsson23 nämner att det 

vanligtvis går att slipa bort rosor eller blemmor som blivit till följd av att fukt vandrat upp i träet. 

 

2.1.10. Uttorkning 
 

Emilsson nämner att KL-träelementen har kort torktid i jämförelse med ett betongbjälklag vilket 

innebär att stommontaget går snabbare i jämförelse. Emilsson tillägger att ett bjälklag av 

massivträ torkar ut byggfukt, i form av nederbörd och avgiven fukt ifrån pågjutningar, väldigt fort 

i jämförelse mot andra bjälklagsalternativ.  

Förutom sprickbildning kan snabb uttorkning leda till ett mer gynnsamt förhållande för mikrobiell 

tillväxt. När vatten och fukt avlägsnas genom torkning av trä vandrar näringsämnen som 

sockerarter och kväveföreningar till träytan. Om en snabbare uttorkning sker vandrar även en 

större mängd näringsämnen till ytan. Om större mängder näringsämnen vandrat till ytan 

tillkännages detta på vissa områden på träytan som då får en gulare nyans, så kallade ”gulytor” 

(Ekstedt & Svensson 2009). 

2.1.11. Fuktmätning 
 

Arfvidsson et. al (2017) nämner att innan fuktmätning utförs skall hypoteser och möjliga orsaker 

till fuktrelaterade skador skrivas ned. När mätningarna är utförda och ett resultat finns, kan 

                                                           
23 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 



31 
 

tänkbara teorier förkastas eller bekräftas. Fortsättningsvis nämner de att exempel på mätningar 

är: 

• Temperatur och den relativa fuktigheten i den skadade delen/materialet. Mätningar bör 

även göras i oskadade delar för jämförelsevärden.  

• Temperatur och den relativa fuktigheten i den omgivande miljön. Mätningarna bör göras 

under så långt tidsintervall som möjligt, för att uppnå bästa tänkbara resultat.  

• Mätning av fuktkvot i träet kan tala om ifall den kritiska nivån har passerats.  

• Kontroll av mikrobiologisk påväxt på materialet. Okulär kontroll, kontroll av lukt och om 

möjlighet finns analys på laboratorier.  

 

Vanliga platser där problematik med fukt finns, är exempelvis i anslutning mellan platta och vägg 

och i infästningspunkter.  

 

2.1.11.1. Standarder för fuktmätning  

 

Mängden fukt i virket bestäms genom att använda begreppet fuktkvot, vilket är förhållandet 

mellan mängden vatten i virket och mängden torr massa. Fuktkvoten mäts på olika delar i träet, 

exempelvis ytfuktkvot, medelfuktkvoten för tvärsnittet eller fuktkvoten för ett helt stycke. 

Fuktkvoten kan bestämmas på olika sätt. 

Fuktkvotsmätning utförs vanligtvis ute på arbetsplatsen för att kontrollera att fukt, som kan 

orsaka framtida problem, inte byggs in. Enligt SP [nuvarande RISE] (u.å.a) ställs det krav på att 

målfuktkvoten är 16 procent eller mindre, vilket beskrivs enligt SS-EN 14298:2004 eller att 93,5 

procent av virket har en individuell fuktkvot mellan 11,2 - 20,8 procent.  

Enligt Träguiden (2017k) är den vanligaste indirekta metoden som används vid fuktmätning 

resistansmetoden som bygger på uppskattning/mätningar med hjälp av en fuktkvotsmätare. De 

nämner dock ett par problem som finns med mätmetoden. Exempelvis har resistansmetoden en 

osäkerhet som ligger mellan ±2 procent vid mätning vid 18,0°C. De nämner ytterligare 

försvårande omständigheter. Bland annat kan fuktkvotsmätarna enbart mäta mellan intervallet 

7-25 procent.  Vidare nämner de att olika typer av behandlingar av träet kan påverka 

mätresultaten. Det handlar om exempelvis impregneringar och limfogar som kan försvåra 

mätarbetet.  

Enligt SP [nuvarande RISE] (u.å.a) ska följande uppgifter finnas med på ett 

fuktkvotsmätningsprotokoll: 

- Kontaktuppgifter till den som utfört mätningarna.  

- Var mätningen är utförd (stad, bygge etcetera). Mätplats/mätpunkt skall också anges.  

- Vid vilket tillfälle som kontroll mot kalibreringsblock senast utförts.  

- Vilket märke samt modell på fuktkvotsmätare som använts vid mätningarna.  
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- Bekräftelse att mätningen skett enligt standardutförande, exempelvis enligt SS-EN 13183-

2 och/eller att resultatet jämförts mot målfuktkvot och ytfuktkvot. 

- Tidpunkt för när mätningen utfördes. 

- Temperatur och avläst resultat för fuktkvoten. 

- Eventuell avvikelse från godkänt resultat.   

- Datum och underskrift av utförare.  

 

2.1.11.1.1. Mätning av medelfuktkvot – resistansmetoden. 

 

Vid mätning av medelfuktkvot skall fuktmätningar ske i den del av konstruktionen där 

förutsättningarna för uppfuktning är som bäst och där möjligheterna för bra och snabb 

uttorkning är som sämst (SP [nuvarande RISE] u.å.a). Fortsättningsvis skriver de att vid mätningar 

av medelfuktkvoten används en resistansfuktkvotsmätare. Resistansfuktkvotsmätaren skall vara 

kalibrerad mot ett kalibreringsblock, antingen medföljande kalibreringsblock till fuktmätaren 

eller mot ett block bestående av nordiskt gran- och furuvirke. Hur fuktmätningen skall gå till styrs 

av Europastandarden SS EN 13183-2.  

Vid mätningen av fuktkvoten i träet skall mätningen ske 

med ett avstånd på minst 300 mm ifrån ändträet (SP 

[nuvarande RISE] u.å.a) För att minimera risken för 

felande värden, bör hammarelektroderna kontrolleras 

så att de är rena och torra, innan de slås in i träet. 

Inslagningsdjupet för stiften bör vara 0,3 av virkets 

tjocklek och ske 0,3 av virkesbredden in ifrån kanten, se 

figur 20. SP [nuvarande RISE] (u.å.a) nämner att 

avläsning av fuktkvoten bör ske relativt snabbt, 2-3 

sekunder, efter att stiften slagits in till rätt djup. Detta 

bör upprepas minst två gånger till inom ett närliggande 

område, varav ett medelvärde utifrån resultatet bör 

beräknas.  

Beroende på i vilken temperatur som mätningen sker 

kan resultatet från fuktkvotsmätaren behöva justeras för 

att ge ett korrekt resultat. För fuktmätning i trä finns det en tumregel som bör följas, om inte 

instruktioner för den använda fuktkvotsmätaren anger annat. Tumregeln är att minska 1,6 

procent för varje 10°C från avläst värde över 20°C. Lägg till 1,6 procent per 10°C från observerat 

värde mindre än 20°C (SP [nuvarande RISE] u.å.a). 

 

Figur 20 - Tillvägagångssätt för mätning av medelfuktkvot 
(Fröbel 2013). 
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2.1.11.1.2. Mätning av ytfuktkvot 

 

Vid mätning av ytfuktkvoten skall en bedömning göras om var möjligheterna för uppfuktning är 

som bäst samt var möjligheterna för uttorkning är ogynnsamma. Mätningar bör göras på flera 

olika platser i konstruktionen där risk finns, för att säkerställa att inga fuktproblem föreligger.  

Innan ytfuktkvotsmätningarna startar bör fuktkvotsmätaren kalibreras, eller ställas in, utefter 

vilket träslag som mätningarna sker i, antingen via inställningar för fuktkvotsmätaren eller 

kalibrering mot kalibreringsblock. Om möjligt, bör även temperatur där mätningarna sker ställas 

in (SP [nuvarande RISE] u.å.b). Kan temperatur inte ställas in, bör mätresultatet kalibreras efter 

de instruktioner som ges i stycke 2.8.1.1. där temperaturer frångår intervallet 20±10°C. För 

ytfuktskvotsmätning finns ingen standard, utan mätningar utförs istället efter tidigare kunskap.  

Innan mätningarna startar, bör eventuell kondens torkas 

bort. Enligt SP [nuvarande RISE]  (u.å.b) och Fröbel (2013) 

skall mätningar ske 300 mm från ändträet genom att 

pressa ned hammarelektroderna tvärs fiberriktningen i 

en vinkel mellan 20 och 30°. Vidare nämner de att stiften 

bör pressas ned minst så långt att hammarelektrodernas 

halva mantelyta trängt ned i träet, se figur 21.  

Avläsning av ytfuktkvoten bör göras inom 2-3 sekunder. 

Detta bör genomföras minimum 3 gånger inom ett litet 

område, varav ett medelvärde räknas ut, utifrån avlästa 

värden.  

Enligt SP [nuvarande RISE]  (u.å.b.) bör det avlästa värdet 

kompenseras vid ytfuktkvotsmätning. Tumregeln säger 

att utifrån de avlästa värdet bör 2 procent läggas till.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 - Tillvägagångssätt för mätning av 
ytfuktkvot (Fröbel 2013). 
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2.1.11.1.3. Torrviktsmetoden 

 

Torrviktsmetoden är en fuktmätningsmetod som fungerar som referens för fuktmätningar. ISO 

3130 eller SS-EN 13183-1 är standarder som används (Träguiden 2017k). En provbit som 

uppfuktats sågas i mindre skivor om 40 mm och läggs sedan tillsammans på en våg (med 

noggrannheten 1-2 gram), varav dess vikt läses av. 

Skivorna läggs sedan på en plåt eller liknande, och 

placeras i en värmeugn inställd på 103±2°C. Bitarna skall 

sedan torkas tills de är absolut torra (Träguiden 2017k; 

Bergkvist & Fröbel 2013). Skivorna vägs sedan igen och 

fuktkvoten i träproverna kan bestämmas, se figur 22. 

 

2.1.11.2. ByggaF 

 

ByggaF är en standardiserad metod som finns till för att säkerställa att dokumentation och 

kommunikationen kring fuktsäkerhet genomförs och görs på samma sätt oavsett projekt. ByggaF 

omfattar hela byggprocessen från projektering till förvaltning och innehåller rutiner och 

hjälpmedel så som mallar för protokoll, fuktinventeringar för projektering, produktion och 

brukandet, avvikelserapporter med mera, se figur 23. Det som i byggprocessen gäller vid 

följandet av ByggaF är byggherrens krav på fuktsäkerhet, så länge de inte är lägre än vad 

regelverken antyder, då gäller lagarna (Fuktcentrum 2013).  

Figur 23 - Metod för användning av ByggaF (Fuktcentrum 2013) 

Figur 22 - Mätning av fuktkvoten i virkesdel enligt 
torrviktsmetoden (SP 2006). 
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2.1.11.2.1. Fuktsäkerhet i projekteringsskedet 

 

Under projekteringsskedet ska eventuella risker och problem som kan uppkomma under 

produktionsfasen samt bruksskedet inventeras och diskuteras. Under projekteringen skall varje 

medverkande deltagare konstruera så att konstruktionen kan uppföras fuktsäkert. Under 

projekteringen skall vardera riskfylld byggnadsdel identifieras, fuktbelastas med tänkbara 

fuktkällor och sedan skall fukttillstånd uppskattas eller beräknas. Utifrån resultatet skall 

slutsatser dras om fukttillståndet är tillåtet och vald konstruktion skall kontrolleras att det ligger 

inom marginalerna för fuktsäkert byggande. Vid behov skall sedan ritningar revideras. Efter att 

projekteringen konstaterats fuktsäker skall materialet verifieras och dokumenteras så att det kan 

ligga som underlag under produktionen (Fuktcentrum 2013).   

 

2.1.11.2.2. Fuktsäkerhet i produktionsskedet 

 

Innan byggstart skall fuktsakkunniga informera ansvarig/ansvariga för produktionen samt 

leverantörer om resultatet ifrån fuktsäkerhetsprojekteringen. Informationen skall innehålla 

riskfyllda konstruktionsdelar, installationer och moment som förekommer under byggnationen. 

Den skall även innehålla skriftlig information om vilka åtgärder, konstruktionslösningar och 

tillvägagångssätt för byggnationen som vidtagits för att minimera eller helt undvika risken för 

fuktrelaterade skador (Fuktcentrum 2013).  

De som är inblandade i produktionen skall sedan utse en ansvarig som ser till att arbetet följs och 

dokumenteras så det sedan kan redovisas för byggherren.  Den fuktsäkerhetsansvariga i 

produktionen skall sedan upprätta en fuktsäkerhetsplan som skall innehålla all information som 

kan vara till hjälp mot att skydda byggnaden och material mot nederbörd och fukt. Direktiven 

ifrån ByggaF nämner vidare att fuktmöten skall hållas för att upprätthålla ett fuktsäkert byggande 

(Fuktcentrum 2013).  

Under byggtiden är entreprenören ansvarig för att fuktronder utförs. Tidsintervallet för 

fuktronderna bestäms i samråd mellan byggherre och entreprenören. Entreprenören är även 

ansvarig för att fuktmätningar och granskningar enligt direktiven ifrån fuktsäkerhetsplanen 

utförs. Avvikelser skall dokumenteras och rapporteras till byggherrens fuktansvariga. Slutligen är 

det upp till entreprenören att samla in all dokumentation som finns kring fuktsäkerheten och 

lämna över dokumentationen till byggherren innan brukandefasen tar vid (Fuktcentrum 2013).  
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2.1.11.3. Nytt material kräver nya byggmetoder 

 

Bergqvist24 nämner att det idag görs byggtekniska fel som innebär att fuktsäkerheten riskerar att 

gå förlorad. Vidare nämner han exempelvis att detaljer som på ritning ska fungera som fuktskydd 

ofta istället leder till en risk. Allt som oftast handlar det om att byggnadsdelarna som ska 

samverka och tillsammans bilda ett fuktskydd, monteras med för lång tid mellan varandra. Vidare 

nämner han ett exempel där uppvik mot syll och utvändig gips som monteras dikt mot syll ska 

förhindra fukt att tränga ned. När arbetsmomenten istället sker med för långt mellanrum, 

fungerar uppviket istället som en skål och samlar vatten.  

Bergqvist nämner att hanteringen av byggelementen till och på arbetsplatsen är ett kritiskt 

moment som bör göras med noggrannhet. Vid de fall som elementen smutsas ned ökar risken 

för mögelpåväxt. Fortsättningsvis talar han om att det skulle vara absolut förbjudet att ställa ned 

KL-träelementen med ändträet mot marken. Detta eftersom det innebär att ändträet, som sedan 

kommer vara dolt, kommer vara kontaminerat med bakterier som är god näring för 

mögelsvamparna.  

2.1.12. Täckning av byggelement 
 

2.1.12.1. Väderskydd 

 
En viktig sak att tänka på vid konstruktioner med KL-trä är att inte exponera det mot exempelvis 

regn. För att minimera risken för fuktrelaterade skador och problem i framtiden, är det vanligaste 

sättet att skydda träelementen genom att bygga med ett klimatskydd.  

En viktig fråga i alla byggprojekt är hur man löser klimatskyddet under byggtiden och hur man på 

så sätt undanröjer risken för framtida skador förorsakade av fukt. Frågan om vilket klimatskydd 

som ska användas bör ha hög prioritet i planeringsarbetet. En stor fördel med träbyggande är den 

snabba byggtiden. För att utnyttja denna maximalt ska träet skyddas mot fukt, så att ingen 

uttorkning krävs på byggarbetsplatsen. (Borgström & Fröbel 2017, s.164) 

 

Borgström och Fröbel (2017) nämner att vid planering av ett projekt är det av stor vikt att se till 

att leverans och montage sker under rätt årstid samt kontrollera de lokala klimatförhållandena 

där byggprojektet ska utföras. 

Enligt Borgström och Fröbel (2017) ställs det höga krav på t.ex. täckning och tillfälligt skydd vid 

stomresning utan väderskydd. 

Uppförs KL-trästommen utan väderskydd krävs att konstruktionen skyddas temporärt med 

presenningar eller annat temporärt regnskydd. Metoden lämpar sig bäst för KL-trä som uppförs 

utan någon form av beklädnad och som medger att uttorkning lätt kan ske. Den kräver också god 

                                                           
24 Lennart Bergqvist, certifierad fukttekniker, Polygon, intervju den 8 maj 2018. 
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planering med avseende på avvattning, skydd av ändträ, metoder för uttorkning av uppfuktade 

ytor och uppföljning i form av kontrollplaner och annan dokumentation. (Borgström & Fröbel 

2017, s.170) 

Tvärtemot säger Nore 25 att det inte nödvändigtvis kommer behövas något väderskydd även fast 

monteringen skulle ske under bar himmel. Fortsättningsvis säger Nore att anledningen till detta 

är att monteringen av KL-trä element vid de flesta fall går så pass fort att exponeringen mot fukt 

sker under kort tid. Vidare nämner hon att uttorkningen av träelementen vid en tät konstruktion, 

går så pass fort att det inte är skadligt på grund av den låga mängden absorberad fukt. Bergqvist26 

anar att det kan finnas ett mörkertal när det kommer till problematik kring KL-trähusen som 

byggts i exempelvis Norge utan väderskydd. Dels tror han att informationen vill hållas internt och 

att det historiskt inom byggbranschen inte varit någon som talat om brister och fel som uppstått 

under byggtiden.  

Ingen av de konstruktörer eller projektörer som vi talat med sa att mögelpåväxt på träelement 

är ett problem som innebär att det är prisvärt att bygga med väderskydd eftersom att det finns 

åtgärder som kan utföras innan det byggs in.  Bergqvist27 däremot, anser att väderskydd bör vara 

en självklarhet vid byggnation med KL-trä för de värmländska entreprenörerna eftersom att det 

finns för lite kunskap i nuläget. Fortsättningsvis talar han om att det är viktigt att skydda mot 

eventuella problem som kan uppstå ifall byggnation sker utan väderskydd. Han poängterar också 

att det är svårt att identifiera eventuella problem som kan uppstå om ingen skulle bygga utan 

väderskydd. Samtidigt betonar Bergqvist vikten av att specificera de problem som uppstått under 

byggtiden för att skapa en bra grund för kommande projekt.  

Valldeby (2017) skriver däremot att det också kan finnas fördelar med att träelementen tar upp 

fukt. Detta anser han på grund av att träelementen tar upp och håller värme i form av fukt, som 

en typ av energireserv.  Fortsättningsvis nämner han att begreppet hygrotermisk massa innebär 

att träelement och träväggar har goda möjligheter att absorbera fukt. Valldeby beskriver 

fenomenet som att då temperaturen minskar och den relativa fukthalten ökar, absorberas fukten 

in i väggarna. Den fukt som absorberas ger upphov till en absorberingsenergi som generar värme. 

Absorberingsenergin kan generera uppemot två graders temperaturhöjning i ett normalstort 

rum.  

Borgström och Fröbel (2017) skriver att det är viktigt att skydda KL-träelementen mot all typ av 

fukt. Fortsättningsvis skriver de att träskivorna skall täckas och förvaras i utrymmen med ett 

klimat som den färdiga byggnaden kommer tänkas ha. Med fördel i ett torrt och varmt utrymme 

för att påbörja uttorkningen innan inbyggnad. 

                                                           
25 Kristine Nore, Forskare, Norsk Treteknisk Institutt, föreläsning 23 maj 2017. 
26 Lennart Bergqvist, certifierad fukttekniker, Polygon, intervju den 8 maj 2018. 
27 Lennart Bergqvist, certifierad fukttekniker, Polygon, intervju den 8 maj 2018. 
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Emilsson28 nämner att ett vanligt sätt att resa byggnader av KL-trä för att minska 

exponeringstiden mot direkt fukt, är att bygga i sektioner. Metoden går ut på att dela upp 

stommen i delar, varvid man reser väggar och lägger på bjälklag/tak allt eftersom det går. Vidare 

säger han att det vanligaste är att sedan bygga upp ställning runt de färdiga sektionerna, vilket 

ett slagregnskydd monteras på.   

Emilsson menar att det som uteblivandet av väderskydd påverkar mest, är 

färdigbyggnadsgraden. Exempelvis kan tillverkarna inte bygga med isolering och gipsskivor i de 

prefabricerade elementen. Samtidigt nämner han att det är viktigt att KL-träelementen är 

tillräckligt torra och att byggfukten har torkats ut, innan isolering och gipsskivor monteras. Detta 

eftersom att till exempel fuktig isolering i sig inte är bra, men att det också försvårar fortsatt 

uttorkning av KL-träet.  

2.1.12.2. Typer av väderskydd 

 

2.1.12.2.1. Väderskydd på fasadställning 

  

Väderskydd på fasadställning fungerar genom att det monteras på befintliga fasadställning, 

vanligtvis genom att en plastduk fästs i de spiror som bildar ställningen. Fasadställningen är 

förankrad i byggnadsstommen vilket innebär att väderskyddet vanligtvis inte går högre än högsta 

bjälklaget. Samtidigt innebär det att den typen av väderskydd kan användas till byggnationer där 

prefabriceringensgraden för stommen är både låg och hög. Förutom att skydda mot fasaden mot 

slagregn kan även takskydd och bjälklagsskydd monteras (Borgström & Fröbel 2017). 

Vad som bör tänkas på vid användning av väderskydd på fasadställningen, är att ställningen är 

lämpad för att ta upp de krafter som bildas då vinden träffar plastduken. Vanligtvis monteras 

väderduken med infästningar som skall ge vika om belastningen blir för stor (Borgström & Fröbel 

2017) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 
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2.1.12.2.2. Fasta eller rullbara takväderskydd 

 

Ett fast väderskydd fungerar genom att exempelvis plastduk eller att skivor av plast eller plåt 

placeras på en konstruktion av fackverksbalkar. Fackverkskonstruktionen är stabiliserade i sidled 

genom aluminiumrör eller liknande (Borgström & Fröbel 2017). Den moderna versionen bygger 

på att lister monterats i duken vilket möjliggör att den kan placeras i en profil som löper längs 

med fackverksbalkarna (Väderskydd u.å.). Det rullbara takväderskyddet bygger på samma metod 

bortsett från att tältet är placerat på räls eller skenor som möjliggör att det kan förflyttas, se figur 

24. Det finns olika varianter och funktioner med de rullbara väderskydden. En populär variant är 

den som bygger på två delar där väderskydden är monterade på hjul står monterade på parallella 

rälsar och ger totalt väderskydd då de två sektionerna överlappar varandra. Fördelen med 

rullbara väderskydd är att det går att öppna vid behov för exempelvis inlyftning av prefabricerade 

element och material (Borgström & Fröbel 2017, Väderskydd u.å.). 

 

 

 

 

Figur 24 - En arbetare håller på att öppna upp en sektion på byggnaden genom att rulla iväg takväderskyddet på rälsen (ABC-
ställningar u.å.). 
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2.1.12.2.3. Klättrande väderskydd 

 

Ett klättrade väderskydd är ett väderskydd som är monterat på master och är konstruerat på så 

sätt att det hela tiden kan följa med uppåt allt eftersom byggnaden höjs (Borgström & Fröbel 

2017).  Vid den här typen av väderskydd konstrueras det så att lyftarmen även kan hämta 

material ifrån ena gaveln och förflytta in under vädertältet. En vanlig utformning är att en balk 

med en intern lyftanordning är monterad invändigt vilket möjliggör lyft utan extern kran 

(Väderskydd u.å.). Väderskyddet förankras allt eftersom i byggnaden, vilket innebär att det inte 

kräver samma stödstruktur som takväderskyddet samt väderskyddet monterat på fasadställning. 

Väderskyddet har använts och fungerat bra på trähusprojekt tidigare, se figur 25 (Borgström & 

Fröbel 2017).  

 

 

Figur 25 - Klättrade väderskydd på ett nyproducerat bostadshus i trä (Layher u.å.) 
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2.1.12.3. Tillfällig täckning 

 

Tillfällig täckning innebär att det utförs temporär täckning av speciellt riskutsatta 

konstruktionsdelar eller byggnadsmaterial. Vanligtvis görs detta på material som lagras så att de 

vid inbyggnad har en fuktkvot som är godkänd, men det förekommer även att tillfällig täckning 

utförs på konstruktionen under stomuppförandet och innan konstruktionen anses vara tät.  Enligt 

Hanson (1986) bör tillfällig täckning på trämaterial göras med ogenomskinlig presenning eller 

plast eftersom att det minskar solens direkta inverkan på trämaterialet och minskar den så 

kallade drivhuseffekten. Temperaturen under täckning som inte har någon luftspalt blir ofta 

väldigt hög vilket innebär att kondens bildas snabbt. Fukten har därmed inte möjligt att ventileras 

bort.  
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2.2. Referensobjekt Lotsen 
 

2.1.1. Förutsättningar  
 

Förskolan Lotsen är den första byggnad som Peabs Karlstadsavdelning bygger med KL-trä. 

Leveranserna med KL-trä kommer från Litauen vilket gör att planering med leveranser blir svårare 

att anpassa efter förändringar. Stommontaget är den kritiska delen i projektet, då det saknas 

heltäckande väderskydd vilket skapar svårigheter när det kommer till fuktsäkert byggande. Peab 

använde sig istället av tillfällig täckning av bjälklagen och väggar under stommontaget. 

Emilsson29 nämner att en diskussion som försiggick på Cityförskolan mellan Limträteknik och 

entreprenören Peab var frågan om att täcka eller inte täcka träelementen vid montage. 

Fortsättningsvis nämner han att hans rekommendationer var att inte täcka med plast eller dylikt, 

eftersom risken att stänga in fukt som tagit sig in genom håligheter ökar avsevärt, vilket försvårar 

uttorkningen. Samtidigt påpekar han att de projekterar efter att få på taket så fort som möjligt 

för att inte låta stommen stå oskyddad mer än nödvändigt. Samtidigt nämner han att 

problematiken med Cityförskolan Lotsen var dess form, vilket förlängde tiden mellan starten av 

stomresningen tills byggnaden var vädersäkrad. 

Stomresningen var planerade att göras i september och oktober månad. I september är 

medelvärdet av den relativa luftfuktigheten 83% och i oktober 81% (Arfvidsson et. al 2017). 

Klimatförhållandena är relativt fördelaktiga jämförelsevis mot att till exempel resa en stomme i 

juli eller augusti månad då temperaturerna är högre och mer gynnsamma för mikrobiell tillväxt. 

Den bärande stommen består i huvudsak av KL-trä, där bärande innerväggar, trappor samt 

bjälklag är av KL-trä men där ytterväggarna är konstruerade som stolpverk av träreglar. De 

bärande väggarna av KL-trä har minst en synlig sida, vilket ställer högre krav på träytornas 

utseende än om de till exempel varit täckta med gips. Grunden består av en betongplatta på mark 

med ingjuten golvvärme. 

Bergqvist30 nämner att en riskkonstruktion där röta kan uppstå är anslutningen mellan 

utskjutande balkong och yttervägg. Vidare säger han att det är en detalj i konstruktionen som 

bör vara väl genomtänkt att ha god möjlighet till ventilation. 

                                                           
29 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 
30 Lennart Bergqvist, certifierad fukttekniker, Polygon, intervju den 8 maj 2018. 
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Kravet från kommunens sida har varit att Peab ska följa ByggaF när det kommer till fuktsäkert 

byggande. På förskolan Lotsen har därför fuktmätningar gjorts efter behov som ByggaF 

föreskriver. 

Projektets fuktmätningsutrustning har bestått av en Protimeter Timbermaster (SWE) 

Hammarelektrod Gann M18. Mätmetoden har varit resistansmetoden med fuktkvotsmätare, se 

figur 26. Enligt fuktsäkerhetsbeskrivningen från projekteringen av Lotsen får högsta tillåtna 

fuktkvot i KL-trä vid inbyggnad vara 18 procent, se figur 27. 

Figur 26 - Mätprotokoll ifrån Cityförskolan Lotsen. Anger exempelvis märke på fuktkvotsmätare och fuktkvotskrav 
(Peab AB 2018). 

Figur 27 - Fuktkvotsmätaren som användes vid mätningar på Cityförskolan Lotsen. 
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2.1.2. Tillvägagångssätt stomresning 
 

I början av september 2017 började Peab resa de första KL-träelementen. Enligt planeringen 

skulle elementen kunna lyftas direkt från lastbilen för att sedan monteras, utan att behöva 

mellanlagra dem på marken. Anledningen till att mellanlagring ville undvikas var för att risken för 

nedsmutsning av KL-träelementen ökar, vilket i sin tur ökar risken avsevärt för att få 

svampangrepp på elementen. 

En annan del av strategin var att så länge som möjligt skydda ändträet på elementen från 

nederbörd, därför kläddes ovan-och undersida på väggarna med åldersbeständig plastfolie. 

Väggelementen pallades vid montering upp med distansklossar av plast, dels för att 

väggelementen skulle komma upp från den våta betongplattan men även för att ha en chans att 

väga in väggelementen till våg- och lodrätt läge. Den åldersbeständiga plasten som fästes i botten 

på väggarna var för att förhindra kapillärsugning från vattnet i betongen då en undergjutning 

mellan betongplattan och väggelementen skulle göras senare i projektet, se figur 28.  

När väggarna var monterade och förankrade i betongplattan kunde bjälklagsskivorna av KL-trä 

läggas på plats. Bjälklagsskivorna förankrades i varandra samt i innerväggar och i ytterväggar, se 

figur 29. I skarvarna mellan skivorna lades en plywoodremsa som skråspikades uppifrån och ned 

genom plywoodremsan och in i de båda bjälklagselementen, se figur 30. Bjälklagselementen gav 

efter montage ett visst skydd mot nederbörd åt underliggande väggar även om vatten letade sig 

in genom otätheter i byggnaden efter längre regnperioder. 
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Figur 29 - Monterat väggelement förberett för undergjutning. 

Figur 28 - Bild ovanifrån på knutpunktsinfästningar för väggar som användes på Cityförskolan (Peab AB 2017a). 
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För att skydda väggelementen mot regn i så hög utsträckning som möjligt monterades väggarna 

på ena halvan av betongplattan först för att snabbare kunna lägga på bjälklagsskivorna på den 

delen. Resterande väggelement monterades på betongplattan när halva stommen på markplan 

var färdigställd. När väggelementen på andra halvan var förankrade i plattan monterades resten 

av bjälklagsskivorna. Samma tillvägagångssätt upprepades på andra våningen. Bjälklagen täcktes 

direkt efter montering med åldersbeständig plast som skydd mot nederbörd, se figur 31. 

Figur 31 - Täckning av hela bjälklaget med plastfolie och 
åldersbeständig tejp (Peab AB 2017b). 

Figur 30 - Detaljritning för hur utförandet mellan skarvarna skall göras. Enligt ritning skall en plywoodremsa 
spikas fast för att förhindra bjälklagen att röra på sig (Peab AB 2017a).  
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När stommen var på plats och taket var tätat kläddes byggnadsställningen som omgav byggnaden 

med ett väderskydd på fasadställning. Väderskyddet skyddar främst från regn och snö som 

kommer i sidled in mot byggnaden. Ytterväggarna kläddes med utvändig gips och fönstren 

tätades med åldersbeständig plast. När byggnaden var vädersäkrad påbörjades uttorkning av 

stommen som gjordes med hjälp av avfuktare och värme från golvvärmen. Fuktmätningar gjordes 

kontinuerligt en gång per månad under uttorkningen. 

När stommen torkats ut och den relativa luftfuktigheten kunde kontrolleras flytspacklades 

mellanbjälklaget. Extra fuktmätningar gjordes under tiden golven flytspacklades.   

 

2.1.3. Fuktarbetet på referensobjekt Lotsen 
 

Fuktmätningar i KL-träelementen gjordes första gången vid leverans som en del i 

mottagningskontrollen, därefter gjordes uppföljande mätningar efter det att elementen 

monterats. Extra mätningar gjordes dagen efter regn och vid elementskarvar där elementens 

ändträ var exponerat för fritt vatten, se figur 32. 

Figur 32 - Fuktkvotsmätning i bjälklagsskarv efter regn. Fuktkvoten i plywoodremsan är långt över fibermättnadspunkten. 
Mätaren visar 100 procent fuktkvot. 
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Alla fuktmätningar dokumenterades tillsammans med bilder och en ritning över vart mätningarna 

gjordes. Platserna där mätningarna gjordes kan kallas för mätpunkter och dessa markerades med 

en cirkel på ritningen vilket gör uppföljningsarbetet enklare. 

2.2. Laboration 
 

Enligt Emilsson31 och Nore32 ska KL-trä tolerera en viss mängd fukt som mindre regnskurar utan 

vidare bekymmer. Vid byggnation i för hög relativ luftfuktighet kan mögel uppstå efter regn men 

detta är inte problematisk så länge påväxten tas bort innan det angripna virket byggs in.  

I laborationerna som utfördes utsattes KL-trä för ett konstant vattentryck utan chanser för träet 

att torka ut på nio dagar. För att få en uppfattning av hur motståndskraftigt KL-trä är mot vatten 

ska tre olika fall med kombinationer av uppfuktning samt uttorkning av KL-trä göras. 

2.2.1. Indata 
 

Fuktmätningarna gjordes innan uppfuktning för att ha koll på fuktkvoten i virkesstyckena, se 

tabell 8. 

Tabell 8 - Mätvärden som uppmättes innan uppfuktning skedde. 

Fall   Fuktkvot från fuktkvotsmätare [%] Ytfuktkvot från fuktkvotsmätare [%] 

Fall 1 11,1 10,1  

Fall 2 11,1 10,1 

 

2.2.2. Bakgrund till laboration 
 

Iakttagelser på referensobjektet påvisade att vatten blev stående på bjälklaget efter att det 

kommit nederbörd. Vatten som är i direkt kontakt mot en träyta utgör en risk, varav 

laborationen utförs för att kontrollera hur stor skada det kan innebära.  

2.2.2.1. Fall 1 - Stående vatten på bjälklag 

 

När KL-träelement läggs som bjälklag skapas stora ytor som utan täckning blir helt exponerade 

för nederbörd. Under optimala förhållanden när bjälklagen är helt plana eller medvetet lagda 

med lite lutning ut mot ytterväggar kan minimalt med vatten bli liggande kvar på träytorna efter 

regn. I verkligheten kan det dock bli lägre punkter på bjälklaget där vatten samlas. Trä som blir 

utsatt för ett konstant vattentryck tar gärna upp vatten och får relativt snabbt en hög fuktkvot. 

KL-trä är som tidigare nämnts sämre på att ta upp vatten och får därmed en lägre fuktkvot än vad 

                                                           
31 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 
32 Kristine Nore, Forskare, Norsk Treteknisk Institutt, föreläsning 23 maj 2017. 
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till exempel en plywoodskiva skulle ha fått i samma situation. Målet med laborationen är att se 

hur djupt i KL-träbiten som vattnet tränger in efter nio dagar med stående vatten. Målet är även 

att se hur hög fuktkvoten är. Fuktkvoten kommer mätas med resistansmetoden och 

medelfuktkvoten kommer att bestämmas med torrviktsmetoden. 

2.2.2.2. Fall 2 - Kapillärsugning via ändträet  

 

KL-trä har störst förmåga att ta upp vatten via de korslimmade lamellernas ändträ. KL-

träelementen är således som mest utsatta mot fukt vid elementens kort- och långsidor. Om en 

mängd vatten av någon anledning skulle samlas vid elementens kort- eller långsidor skulle detta 

kunna leda till oönskade konsekvenser. När KL-trä monteras på en gjuten betongplatta brukar 

det finnas ett mellanrum mellan elementets nederkant och betongplattan vilket förhindrar 

kapillär strömning via ändträet om vatten samlas på plattan. Även här kan det dock bli problem 

om det regnar stora mängder vatten som dels blir liggande på plattan och dels skvätter upp i 

ändträet när det droppar och rinner längst med väggelementen. Även en betongplatta som är 

gjuten efter konstens alla regler kan vara ojämn vilket kan göra så att stora mängder vatten 

samlas.  

Målet med laborationen är att kontrollera hur hög fuktkvot KL-träet får efter tio dagar i vatten. 

Fuktkvoten kommer mätas med resistansmetoden och medelfuktkvoten kommer att bestämmas 

med torrviktsmetoden.  

 

2.2.3. Metod uppfuktning 

 

En bit från en 120 mm tjock KL-träskiva som blivit över från referensobjektet Lotsen sågades upp 

i tre likadana bitar, formade som rätblock. Bitarna fick efter kapning måtten 160 x 650 mm. 

Längdmåttet 650 mm togs för att kunna göra fuktmätningar enligt Europastandarden SS EN 

13183-2, där det föreskrivs att mätningar ska göras minst 300 mm från virkets ändträ, se kapitel 

2.8.1.1 - Mätning av medelfuktkvot.  

Breddmåttet 160 mm togs för att få gott om utrymme att göra fuktmätningarna på enligt 

Europastandarden SS EN 13183-2, där det föreskrivs att mätningar ska göras 30 procent av 

virkesbredden in från kanterna, i detta fall 45 mm in från kanterna, se kapitel 2.8.1.1 - Mätning 

av medelfuktkvot. Med bredden 160 mm återstår därmed 60 mm att göra mätningarna på. 

KL-träbitarna är tillverkade av furu och kommer som resten av KL-träelementen på Lotsen från 

tillverkarna Skonto i Lettland. Bitarna består av fem korslagda sammanfogade lager av brädor, 

där det yttersta lagret på var sida är 30 mm tjockt och de tre inre lagren är 20 mm 
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tjocka vardera. Samtliga KL-träbitar märktes, vägdes och fuktkvotsbestämdes med 

fuktkvotsmätare innan uppfuktningen påbörjades. 

Laborationerna utfördes i lokaler på Karlstads Universitet och med hjälpmedel samt material från 

Karlstads Universitet. 

Hjälpmedel: Bandsåg, skruvdragare, fogspruta, borr, hink, balja, tillbringare, fuktkvotsmätare, 

våg, värmeugn, linjal. 

Material: Silikonfog, formplywood, akrylplast, träskruv. 

 

2.2.3.1. Metod Fall 1 – Vatten på stående bjälklag 

 

En av KL-träbitarna med måtten 650x150x120 placerades med den ena flatsidan uppåt på ett 

bord. Tre stycken formplywoodremsor mättes och sågades till. En till träbitens långsida med 

måtten 650x60x15 samt två till träbitens kortsidor med måttet 170x60x15. Dessa tre remsor 

skruvades sedan fast i KL-träbiten så att de bildade en sarg. Till den sista långsidan sågades en 

plexiplastremsa med måtten 650x60x5, se figur 33. I denna förborrades hål för att inte plasten 

skulle riskera att spricka när remsan sedan skruvades fast i träbiten. När sargen var fastskruvad 

kunde alla synliga skarvar och otätheter fogas med silikon, se figur 34. När silikonet hade härdat 

fylldes en tillbringare med vatten för att sedan hällas på träbiten, innanför sargen. Vattnet hälldes 

på träbiten tills det att en nivå mot sargen på 10 millimeter kunde mätas med linjal. KL-träbiten 

pallades upp på distanser på en diskbänk för att undvika uppsugning av vatten underifrån vid 

eventuellt läckage. Vattennivån hölls konstant i 10 dagar.  

Figur 34 - Sarg av formplywood och plexiplast monterad på KL-
träbiten. 

Figur 33 - Skarvar i mötet mellan sarg och KL-bit tätades med 
våtrumssilikon. 
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2.2.3.2. Metod Fall 2 – Kapillärsugning via ändträet 

 

En plasthink fylldes upp med 10 millimeter vatten varpå en KL-träbit med måtten 650x150x120 

placerades med sin ena ändträsida ned i vattnet, se figur 35. Vattennivån hölls konstant i 10 

dagar. 

 

2.2.4. Metod för mätning och bestämning av fuktkvot 

 

2.2.4.1. Bestämning av fuktkvoten med resistansfuktkvotmätare 

 

Vid bestämning av fuktkvoten i träelementen användes en resistansfuktkvotsmätare av märket 

Flir MR176. Stiften som monterades på fuktkvotsmätaren var 75 millimeter långa. Fuktmätaren 

placerades 300 millimeter från bägge ändarna, samt 30 procent in av virkets totala bredd från 

ena kanten. Med hjälp av fuktmätarens tillhörande inslagningsverktyg slogs fuktmätarens stift in 

i träet längs med fibrerna, så pass långt att de kom in minst 30 procent av virkets tjocklek, se figur 

36 och 37. Flera djup testades för att se hur fuktkvoten varierade med djupet. Sedan efter att 

värdet på displayen stabiliserats, lästes det av och noterades i en tabell. 

Figur 35 - KL-träbit nedställd med ändträet mot vattenytan. 
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2.2.4.2. Bestämning av ytfuktkvot  

 

Vid bestämning av ytfuktkvoten placerades hammarelektroderna mot träytan, vinkelrätt mot 

fiberriktning och minst 300 mm från ändträet. Elektroderna trycktes sedan ned i det yttersta, 

ljusare delen av årsringarna med en vinkel på 20-30 grader mot horisontalplanet. Tre mätningar 

utfördes med ett par centimeters mellanrum och ett medelvärde beräknades sedan ut ifrån dessa 

värden.  

 

2.2.4.3. Bestämning av fuktkvot med torrviktsmetoden 

 

Efter att KL-träbitarna vägts samt fuktkvotshalten och ytfuktkvoten bestämts enligt 

resistansmetoden, sågades träbitarna från fall 1 och fall 2, i skivor på 40 mm. Dessa skivor vägdes 

tillsammans och bestämning av träbitens vikt efter sågning och uppfuktig gjordes. Efter att 

träbitarna har vägts placeras de i en värmeugn som temperas upp till mellan 103±2 °C till dess 

att dessa är absolut torra. Tiden som KL-träbitarna fick torka ut bestämdes till 24 timmar innan 

de togs ut ur ugnen. Därefter vägdes sedan KL-träbitarna igen för att beräkna mängden avgiven 

fukt och beräkning av fuktkvoten i träbitarna enligt ekvation 1, kunde utföras.  

 � �
�����		ö��		����	�	����

����	�	���
∗ 	100 � ��������	�	%  (1) 

Figur 36 - Mätning av fuktkvoten gjordes minst 300 mm ifrån 
ändträet. 

Figur 37 - Stiften slogs ned till ett djup på cirka 40 
millimeter. 
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KL-träbiten från fall 3 observerades och fuktkvotsbestämdes med resistansmetoden efter 24 

timmar samt efter 96 timmar.  

För att uppsugningen mellan de olika transportsätten skall gå att jämföras räknas en fuktkvot ut 

som motsvarar lika stor exponerad area, 120mm x 160mm. Detta görs i ekvation 2 & 3. 

 

��� − �� � ���    (2) 

��� � ���� ����� ����������  [ ] 
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3. Resultat 
 

3.1. Teori 
 

En konstruktion av KL-trä kan anses vara kostnadsoptimal då spännvidderna högst är 6,5 meter 

och byggs med en träelementtjocklek på 220 millimeter. Ytterligare en parameter som är en 

förutsättning för en kostnadsoptimal konstruktion är att träelementen inte får vara längre än 16 

meter på grund av logistiska skäl. 

Det finns färdiga system för att konstruera en KL-trästomme. Det finns också färdiga 

detaljlösningar för hur möten mellan konstruktionsdelar och KL-träelement ska ske. Dock är det 

vanligast att varje projekt konstrueras olika och projekteras individuellt utifrån de krav och 

förutsättningar som finns. 

KL-trä element kan tillverkas upp till 30 meter och den maximala fria spännvidden som ett KL-

träelement kan ha är 7,7 meter. 

Det kan också konstateras att det inte går att avläsa maximala dimensioner på träelementen på 

ett enkelt sätt eftersom att spännvidderna varierar likväl belastningen. Anledningen är att det 

beror på flertalet faktorer som klimat, planlösning, användningsområde med mera. 

Risk för röta under stomresningsperioden föreligger ej. Tiden för att en rötsvamp ska ha möjlighet 

att etablera sig är uppemot 5 år och under den tiden måste svampen på ett eller annat sätt ha 

tillgång till fritt vatten.  

Teoretiskt finns det risker för mögelpåväxt på KL-träelementen under stomresningsperioden. När 

den relativa luftfuktigheten överstiger 75 procent eller när ytfuktkvoten överstiger 18 procent 

finns det risker för mögel om temperaturen är gynnsam. När den relativa luftfuktigheten är 100 

procent, som direkt efter regn, behövs endast en temperatur på tio grader för att mögel ska 

kunna börja gro redan efter ett dygn. Förutom näring som finns naturligt i trämaterial behöver 

mögelsvamparna endast tillgång till syre för att fortplanta sig vid dessa förhållanden.  

Allmänt kan det konstateras att trähus, då även inkluderat byggnader av KL-trä, bör byggas under 

vintermånaderna där förutsättningarna för mögelpåväxt är mindre gynnsamma. Dels för att 

temperaturen är lägre vilket gör att påväxten sker långsammare, samt att det vanligtvis är mindre 

nederbörd i form av regn under denna period. 

Om uttorkning av KL-trästomme sker genom uppvärmning bör den relativa luftfuktigheten i 

inomhusluften ligga mellan 30 och 40 procent för att inte riskera mögelpåväxt. Det föreligger inga 

kända risker för uttorkning av KL-trästomme med hjälp av avfuktare, dock bör den relativa 

luftfuktigheten ej understiga 30 procent då ökad risk för sprickbildning finns.  
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3.2. Referensobjekt Lotsen 
 

Stommontaget påbörjades den fjärde september 2017 och slutfördes den 20:e oktober samma 

år. När stommontaget var färdigt var det översta bjälklaget även tätat med takpapp. Under de 

47 dygn som stommontaget pågick kom det nederbörd i form av regn 28 av de dygnen. Totalt 

regnade det 108 mm under perioden och som mest nio dagar i sträck vilket inte gav bjälklag eller 

väggar någon större chans att torka mellan skurarna (SMHI 2018). 

På grund av att elementen lastats på lastbilen i fel ordning i förhållande till monteringsordning, 

mellanlagrades träelementen på byggarbetsplatsen innan montering kunde ske, se figur 38. 

 

 

Bjälklagselementen gav efter montage ett visst skydd mot nederbörd åt underliggande väggar 
även om vatten letade sig in genom otätheter i byggnaden efter längre regnperioder. 

Figur 38 - Mellanlagring på arbetsplatsen. Bristfällig täckning av elementen kan leda till 
nedsmutsning. 
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KL-träbjälklagen täcktes med plast för att de skulle hållas torra. Plasten visade sig efter några 

regnskurar istället leda till förhindring av uttorkning då vatten lyckats ta sig in under plasten. 

Arbetet med täckning av bjälklagen upphörde när problemet uppmärksammats. 

Täckningsarbetet begränsades istället till att endast täcka bjälklagsskarvarna för att skydda 

ändträet, se figur 39. 

 

Några dagar efter fuktmätningarna observerades att träytorna som inte var täckta med plast var 

torrare än de som var täckta. Detta berodde på att kondens bildats mellan plast och trä vid alla 

täckta bjälklagsskarvar.  

Plasten och plywoodremsan som höll ihop bjälklagselementen togs bort så att KL-träskivornas 

ändträ skulle få en chans att torkas ut. Istället för en skruvad plywoodremsa över skarvarna 

användes långa skruv som förankringsmedel, dessa skruv skråskruvades in i bjälklagsskivorna 

enligt överenskommelse med konstruktör. 

Plywoodremsan visade sig vara en svag punkt i konstruktionen eftersom den sög åt sig mer vatten 

än KL-träskivorna och hade vid flera mättillfällen en fuktkvot över 100%. Detta innebar att mer 

fukt än nödvändigt drogs till bjälklagsskarvarna där träet är som känsligast mot fukt, men också 

Figur 39 – Täckning av bjälklagsskarvar och plywoodremsa med plastfolie och ålderbeständig tejp. 
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för att plywoodremsan förhindrade luft från att cirkulera och torka ut fukten mellan 

bjälklagsskarvarna. 

När taket var på men innan ytterväggarna var färdigställda startades golvvärmen i plattan för att 

driva ut fukt ur betongen. Avfuktare installerades när ytterväggarna var klädda med utvändig gips 

och alla urtagningar för fönster tätade med plast. Byggnaden var i detta läge vädersäkrad men 

saknade isolering och diffusionsspärr då uttorkningen av stommen skulle påbörjas. Avfuktare och 

svag värme från golvvärmen i betongplattan användes för att få ner den relativa luftfuktigheten 

i byggnaden under den kritiska nivån på 75 procent. Polygon rekommenderade Peab att sänka 

den relativa luftfuktigheten med hjälp av avfuktare och svag värme ner till 40 procent innan 

ytterligare värme tillfördes. När den relativa luftfuktigheten sjunkit till 40 procent kunde 

golvvärmen höjas till max för att torka ut trästommen utan risk för tillväxt av mikroorganismer. 

Inomhusklimatet hölls mellan 30 och 40 procent relativ luftfuktighet och runt 15 grader Celsius 

tills stommen var uttorkad. 

När stommen var uttorkad och inomhusklimatet hade en luftfuktighet under risknivåerna för 

mögel slipades en vägg som under stommontaget blivit utsatt för mögelpåväxt, se figur 40. 

Figur 40 – Träelement som under mellanlagring nedsmutsades och efter 
montage utsattes för fritt vatten. Mögelpåväxt konstaterade vilket 
slipades bort när den relativa fuktigheten var under 75 procent. 
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När betongplattan och mellanbjälklaget flytspacklades höjdes den relativa luftfuktigheten 

inomhus till cirka 60 procent. Efter att flytspacklet torkat sjönk luftfuktigheten relativt snabbt och 

återgick till nivåer på 30 till 40 procent. 

Även om inga synliga mikrobiella angrepp fanns på bjälklaget så slipades samtliga ytor innan 

flytspackling. Detta gjordes för att säkerhetsställa att ingen påväxt skulle bli inbyggt.  

Vissa delar av bjälklaget som blev utsatta för vattenläckage mättes oftare. Då den relativa 

luftfuktigheten i byggnaden var kontrollerad och långt under risknivån förelåg inga risker för 

fuktskador vid läckagen.  

Bergqvist33 nämner att ett problem som uppstod på Cityförskolan var den plast som stiftades fast 

i botten på KL-träelementen som skulle förhindra att vatten togs upp i ändträet. Lösningen 

fungerade för ändamålet men den gav upphov till ett nytt problem. Problemet som uppstod var 

att plastfolien istället fungerade som en tratt för nederbörd att ansamlas i och på den vägen 

komma i kontakt med ändträet, se figur 41. Istället kunde en lösning vara att montera ett 

fuktskydd likt en u-profil av hårdplast eller plåt, som istället leder bort vattnet från ändträet och 

skyddar vid undergjutning. 

 

 

                                                           
33 Lennart Bergqvist, certifierad fukttekniker, Polygon, intervju den 8 maj 2018. 

Figur 41 - PE-folien fungerade som en tratt genom att samla vatten vilket 
sedan transporterades ned till ändträet. 



59 
 

 

Vissa mätpunkter följdes upp bättre än andra då vissa mätpunkter tidigt hade en fuktkvot under 

18 procent. Uppföljningsmätningar på mätpunkter som låg under gränsvärdena och ej utsattes 

för fritt vatten senare i projektet ansågs överflödiga. 

Slutmätningen som utfördes 2018-01-02 indikerar på att alla väggar som testades var torra, se 

tabell 9. 

Tabell 9 - Slutmätning av fuktkvot i väggar på Cityförskolan Lotsen. 

Mätpunkt nr: Mätdjup [mm] Virkets temperatur [°C] Avläst fuktkvot vid 20 °C [%] 

1 10 20 16 

2 15 20 15,9 

3 15 20 10,2 

4 15 20 14,5 

5 15 20 16,6 

6 (stolpvägg) 10 20 11,3 

7 15 20 13,8 

8 15 20 15,4 

9 15 20 14,6 

10 15 20 12,7 

11 15 20 12,9 

 

Inga kända problem uppstod till följd av uttorkning eller avfuktning på referensobjektet. Inga 

torksprickor kunde konstateras i enskilda brädor de yttersta väggskikten. Däremot uppstod det 

torksprickor mellan brädorna i det yttersta skiktet. 
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3.3. Laboration 

3.3.1. Fuktkvot uppmätt enligt torrviktsmetoden 
 

Fuktmätningen som utfördes enligt torrviktsmetoden visade att fuktkvoten blev störst för 

träbiten som simulerade ett bjälklag med stående vatten. Efter att omräkning utförts så att 

uppfuktningsytan blev lika stor, visade resultatet att KL-trä suger upp mer vatten ifrån ändträet 

(fiber-och tangentiell riktning) än vad den gör på stående bjälklag (radiell riktning), se tabell 10 

och tabell 11.   

Tabell 10 - Resultat ifrån fuktmätning med torrviktsmetoden. 

Fall  Vikt innan 

uppfuktning 

[g] 

Vikt efter 

uppfuktning  

[g] 

Vikt efter 

uppfuktning 

(sågad i 

skivor) [g] 

Vikt efter 

uttorkning 

(sågad i 

skivor) 24h 

[g] 

Vikt efter 

uttorkning 

(sågad i 

skivor) 

96h [g] 

Fuktkvot 

hel KL-

träbit [%] 

Fall 1 6053,0 6548,2 6348,2 5319,0 5278,0 20,3 
Fall 2 6147,8  6414,0 6221,2 5349,2 5343,2 16,4 

 

Tabell 11 – Justerat resultat ifrån fuktmätning med torrviktsmetoden med hänsyn till exponerad area.  

Fall Uppsugning vatten [g] Uppsugning vatten 

[g/cm2] 

Uttorkad 

fukt [g] 

Fuktkvot vid lika stor 

exponerad area 

(120x160mm) [%]  

Fall 1 495,2 0,48 1 070,2 13,2 
Fall 2 266,2 1,39 878,0 16,4 

 

3.3.2. Fuktkvot uppmätt med resistansfuktkvotsmätare 
 

Fuktkvoten som uppmättes i fall 1 efter uppfuktning låg på gränsen till att vara ett riskvärde. 

Ytfuktkvoten var hög och ligger i riskzonen för mögelpåväxt, se tabell 12. 

 

Tabell 12 - Resultat ifrån fuktmätning med resistansfuktkvotsmätare på träbit utsatt för stående vatten. 

Fall 1 Fuktkvot från fuktkvotsmätare [%] Ytfuktkvot från fuktkvotsmätare [%] 

Före 11,1 10,1  

Efter 17,0 25,7 

 

Fuktkvoten som uppmättes i fall 2 låg under riskvärdena för mögel. Ytfuktkvoten låg också inom 

gränsen för vad som var godkänt, se tabell 13.  
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Tabell 13 - Resultat ifrån fuktmätning med resistansfuktkvotsmätare på träbit utsatt för kapillärsugning ifrån ändträ. 

Fall 2 Fuktkvot från fuktkvotsmätare [%] Ytfuktkvot från fuktkvotsmätare [%] 

Före 11,1 10,1  

Efter 12,0 11,9 

 

 

3.3.3. Iakttagelser svällning och krympning 

 

Efter uppfuktning har KL-träbitarna svällt. Beroende på hur träbitarna fuktades upp har de 

också svällt olika mycket, se tabell 14. 

Tabell 14 - Resultat som visar svällningen som skett i radiell riktning till följd av uppfuktning. 

Fall  Svällning i radiell riktning [mm] Svällning i radiell riktning [%) 

Fall 1 2   1,7 
Fall 2 5 4,2 

 

Störst förändring i både svällning och krympning skedde i tangentiell riktning i enlighet med 

teorin, se figur 42, figur 43 och figur 44. 

 

Figur 43 - Sprickbildning, svällning och krympning till följd av 
uppfuktning och sedan uttorkning i värmeugn. 

Figur 42 – Den stora svällningen som syns på bilden skedde i 
radiell riktning. 
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3.3.4. Övriga observationer 

 

Vidare kan det konstateras att beroende på hur djupt ned och i vilket skikt fuktmätningarna 

skedde, varierade också fuktkvoten.  

Observationer gjordes vid mätningar och i fall 2, kapillärsugning från ändträ, observerades det 

att fuktkvoten var 49,5% tio millimeter ifrån ändträet.  

Fuktrosor till följd av uppsugning ifrån ändträet bildades och sträckte sig mellan 6-9 centimeter 

upp ifrån ändträet, se figur 45.  

Figur 44 - KL-träbiten som uppfuktades via ändträet svällde cirka fem millimeter på bredden, tangentiell riktning, 
efter tio dagar i vatten. 
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Figur 45 - Rosor som bildats vid ändträet till följd av 
upptagning av fukt. 
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4. Diskussion 
 

4.1. Teori 
  

Det finns egentligen bara en nämnvärd risk när det kommer till fuktrelaterade risker vid en 

stomresning av KL-trä och det är risken för mögelpåväxt, framförallt mögel som inte syns. Ett 

väderskydd skyddar mot fukt i form av nederbörd, vilket gör att träytorna i normala fall inte 

kommer i kontakt med fritt vatten. Väderskyddet skyddar däremot inte mot en hög relativ 

luftfuktighet, eller byggmaterial som har en hög fuktkvot eller som är blött när det levereras till 

byggarbetsplatsen.  Väderskyddet skyddar heller inte mot gynnsamma mögeltemperaturer eller 

smuts, även om väderskyddet ger bättre förutsättningar för yrkesarbetarna att hålla bygget rent. 

Till exempel kan mögelpåväxt uppkomma vid stomresning under heltäckande väderskydd om 

någon går in med leriga skor på ett KL-träbjälklag i slutet av juli när klimatet ofta är varmt och 

fuktigt.  

 

4.2. Referensobjekt Lotsen 
 

För att undvika mögelpåväxt på KL-trä är det viktigt att skydda det mot fukt eller genom att se till 

att ta bort någon av de parametrar som möjliggör för mögelpåväxt. Mögel bildades på ett 

väggelement av KL-trä i september- oktober månad under stomresningen på referensobjektet. 

Den främsta anledningen till detta var att näring i form av smuts kom i kontakt med träytan när 

elementet mellanlagrades på byggarbetsplatsen. Det är svårt att konstatera under hur hög relativ 

fuktighet och under vilken specifik tidsperiod som mögelpåväxt sker på grund av att flertalet 

andra parametrar spelar in. 

KL-träelementen visade sig vara trögare på att både ta upp samt avge fukt än plywoodremsan i 

bjälklagsskarvarna och träreglarna i utfackningsväggarna. En anledning till att KL-trä är mer 

motståndskraftigt mot fukt än vanligt virke kan bero av att cellerna i träet inte kan ta upp vatten 

i samma utsträckning på grund av volymökningsbegränsningarna. Begränsningarna kommer till 

följd av att lamellerna är korslimmade vilket begränsar de inre skikten att svälla och på så sätt 

också lagra mer fukt. De yttre skikten i KL-träskivan har dock möjligheter att svälla i radiell 

riktning. Andra anledningar kan vara att KL-träskivorna vid tillverkning blir pressade så att 

träfibrerna blir tätare vilket gör att vatten har svårare att transporteras mellan cellerna. 

Ytterligare en orsak kan vara att fukten har svårt att transportera sig mellan limskikten i KL-

träskivorna, det vill säga att själva limmet fungerar som en fuktspärr.  
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Att skivorna är korslagda och sedan limmade och därmed skulle minska fukttransporten eftersom 

det inte tillåts svälla, är något Emilsson34 inte tror har speciellt stor sanningshalt. Dock säger han 

det kan ha en viss påverkan.  

Bergqvist35 nämner att det kan finnas en viss sanning i att pressningen av skivorna vid limning, 

kan ha bidragit till att det blivit en tätare fibersättning vilket gör det svårare för fukten att tränga 

in. 

4.3. Laboration 
 

Längre samt bredare mått på KL- träbitarna kunde kanske ha använts vid laborationerna för att 

få ett mer noggrant resultat då bitarna mer liknat ett fullskaligt KL-träelement. Bitarna hade dock 

varit mer svårhanterliga och det är inte säkert att resultatet påverkades märkvärt av storleken på 

bitarna.  

Fuktkvoten som erhölls vid mätning genom torrviktsmetoden gav oss till en början den totala 

mängden vatten per kg trä. Träbiten som simulerade ett bjälklag med stående vatten i fall 1 tog 

upp större mängd vatten än biten vars ändträ var nedsänkt i vatten i fall 2. Då inte lika stor yta 

var exponerat för fritt vatten för de båda träbitarna kunde de inte jämföras på ett korrekt sätt. 

För att kunna jämföra träbitarna någorlunda väl räknades fuktkvoten ut för samma area på 

bitarna. 

När mätningarna med resistansfuktkvotsmätaren utfördes på träbiten i fall 2 kunde värdena vid 

ett flertal tillfällen skilja avsevärt beroende på hur djupt stiften slogs ned. Enligt föreskrifterna 

ska stiften slås ned till ett djup på 30 procent av virkestjockleken vilket i vårt fall innebar 36 

millimeter. En förklaring till det är att beroende på vilken riktning som brädorna har i skikten i KL-

träbiten suger de upp olika mängd vatten. De olika skikten som ligger på olika djup sett i 

förhållande till mätningarna suger upp olika mängd vatten. Vid fuktkvotsmätningarna som 

gjordes på 36 millimeters djup kunde därför endast fuktkvoten från ett och samma skikt erhållas. 

Vid fuktkvotsmätning med resistansmetoden borde kanske inte metoden för vanligt virke 

användas då den inte tar hänsyn till olika skikt i olika riktningar och därmed ger att visst felaktigt 

resultat. Istället bör fuktmätningar ske i det skikt som bäst fuktupptagningsförmåga beroende på 

hur skikten ser ut.  

Vid mätning i ändträet på träbiten i fall 2 uppmättes en ytfuktkvot på 49,5 procent. Att göra 

fuktkvotsmätningar i ändträet var inget som mätstandarderna föreskrev. Detta kan tyckas 

märkligt med tanke på att ändträet i många fall blir utsatt för fritt vatten och en förhöjd 

ytfuktkvot då är ofrånkomlig. En vanlig träregelsyll har dock inte ändträet vänt nedåt mot betong 

                                                           
34 Magnus Emilsson, VD, Limträteknik, telefonintervju den 20 april 2018. 
35 Lennart Bergqvist, certifierad fukttekniker, Polygon, intervju den 8 maj 2018. 



66 
 

eller annat bjälklag. KL-träelementen har till skillnad mot en vanlig träregel ändträ i 4 riktningar 

och dessutom större total yta med ändträ.  Detta tyder också på att mätstandarderna inte är 

anpassade efter fuktkvotsmätning i KL-trä. 

4.3.1. Krympning, svällning och sprickbildning 
 

Den snabba uttorkningen som uttorkning i ugn innebär gav upphov till sprickbildning i 

fiberriktningen i samtliga skikt. I normala fall sker inte uttorkning så fort och heller inte till den 

grad av uttorkning så träet blir absolut torrt. Sprickorna blir därför inte så stora i verkligheten 

även om mindre sprickor uppstår vid uttorkning. 

 

4.4. Hållbar utveckling 
 

4.4.1. Ekologiskt hållbar utveckling 

 

KL-trä kan vara ett bättre alternativ än betong vid stombyggnation räknat i koldioxidekvivalenter 

förutsatt att vissa parametrar följs. Sett till de ekologiska aspekterna kan KL-trä bidra till en 

hållbar utveckling.   

KL-trä som stommaterial kan också ge upphov till lägre energianvändning i byggnadens 

brukarskede. Obehandlat trämaterial har en egenskap som gör att det kan buffra fukt bra. När 

träet buffrar fukt tillgodogör träet energi till byggnaden. Allt trä som används innanför en 

diffusionsspärr i en byggnad kan räknas som en hygrotermisk massa. Med hjälp av den 

hygrotermiska massan kan energi som annars skulle gått till uppvärmning av byggnaden 

tillgodoräknas. Vid användning av KL-trä som stommaterial blir den hygrotermiska massan 

avsevärt mycket större än hos en traditionell träregelstomme. Om den bärande konstruktionen i 

byggnader kan bidra till en lägre energianvändning i brukarskedet bör den anses som hållbar ur 

ett ekologiskt perspektiv. 

4.4.2. Ekonomisk hållbar utveckling 

 

Vid projektering av KL-trästomme kan god ekonomi uppnås i projektet om inte för stora 

dimensioner används på KL-träskivor. För att undgå stora dimensioner vid längre spännvidder för 

bjälklag måste KL-trä kombineras med andra konstruktionslösningar och/eller material. KL-trä är 

ett stommaterial som utan svårigheter kan kombineras med pelare och balk av såväl limträ som 

stål. KL-trä kan även med både ekonomiska och konstruktionsmässiga fördelar kombineras med 

betong. 
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Ibland kan det verka som att beställare som vill uppföra byggnader av KL-trä hänger upp sig på 

tanken att hela stommen måste vara av KL-trä, även om vissa konstruktionsdelar kan vara direkt 

olämpliga att bygga i trä. Platta takkonstruktioner har historiskt sett visat sig vara 

riskkonstruktioner när det kommer till fukt. Organiska material i en sådan konstruktion ökar 

riskerna avsevärt för svampangrepp vid ett eventuellt läckage, som förutom dålig inomhusmiljö 

kan ge upphov till försämrad hållfasthet. Om takkonstruktionen ändå byggs av KL-trä måste extra 

försiktighetsåtgärder byggas in som en säkerhet vid eventuellt läckage. Till exempel har taket på 

förskolan Lotsen tre tätskikt för att skydda den bärande trästommen från vatten som blir liggande 

på taket. Skulle något av de yttre tätskikten börja läcka så ska vattnet rinna till en inbyggd brunn 

som i sin tur leder vattnet ner till undertaket där läckan kan upptäckas. När läckan har upptäckts 

börjar arbetet med att hitta läckan och beroende på dess omfattning kanske riva upp tätskikten 

och påbörja en uttorkning av konstruktionen innan den åter kan tätas. 

Förutom tiden som måste läggas på extra fuktsäkerhetsprojektering vid en platt takkonstruktion 

av KL-trä kommer det även ta längre tid att bygga och genomföra de extra 

fuktsäkerhetsåtgärderna. Om det i framtiden uppstår en läcka i ett platt tak byggt av KL-trä eller 

annat organiskt material så kommer kostnaderna med största sannolikhet bli större för den 

sortens fuktskadesanering än för en takkonstruktion av till exempel betong. 

4.4.3. Social hållbar utveckling 

 

Generellt anses trähus och byggnader av trä vara varmare och mer välkomnande än byggnader 

av andra, icke organiska material. Trämaterial verkar med en lugnande effekt på omgivningen 

vilket ökar trivsel och välmående. 

En social hållbarhet kan nås om människor är friska och välmående. En förutsättning för att 

människor ska vara vid god hälsa är att husen de bor i är friska. Trähus kan ge upphov till en 

skadlig inomhusmiljö om träet i huset blir fuktskadat. Många gånger beror det på byggtekniska 

felaktigheter i uppförandet av byggnaden eller felaktigt fuktsäkerhetsprojekterande tidigt i 

byggprocessen. Ibland sker läckage som ger upphov till fuktskador utan att någon egentligen har 

gjort något fel. Det kan vara fel på material eller produkter eller bara den mänskliga faktorn. 

Byggnadsdelar i en huskonstruktion som kontinuerligt blir utsatta för fukt som badrum eller som 

ofta blir drabbade av läckage som rörstammar, syll och tak kanske inte ska bestå av KL-trä. För 

att byggnader av KL-trä ska hålla sig friska och kunna ses som socialt hållbara i längden måste 

kanske vissa delar av konstruktionen bestå av andra material. 

En hybridstomme där KL-trä används som ett av de ingående materialen kan vara den bästa 

lösningen sett ur ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling. 
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5. Slutsats 
 

5.1. Teori 
 

Det finns system för att bygga med KL-trä i form av moduler och prefabricerade träelement som 

kan staplas på varandra och bilda en byggnad uppemot 12 våningar. Det finns dimensioner för 

KL-träelementen som gör dem kostnadsoptimala. Maximala spännvidden för att de ska kunna 

ses som kostnadsoptimalt är 6,5 meter. Detta beror på att större spännvidder innebär ett 

tjockare bjälklag än 220 millimeter vilket gör att kostnaden blir högre. Ett kostnadsoptimalt 

element begränsas till längden 20 meter, vilket beror på transportbegränsningar för lastbilarna. 

Mögel kan bildas på KL-träelement under stomresningen men det är inget problem så länge 

svampangreppen är synliga och åtgärder görs innan utsatta ytor byggs in. Det föreligger dock en 

risk med att mögel växer på ytor som inte är synliga eller på annat sätt oåtkomliga. Exempel på 

ytor som är extra utsatta är ändträ i skarvar eller ändträ som är vända ned mot betong- eller 

träbjälklag. 

Även om stommontage sker under väderskydd försvinner inte risken för mögelpåväxt. Det finns 

dock bättre förutsättningar för att minska riskerna. Med ett heltäckande väderskydd kan kritiska 

punkter som dolda ändträytor lättare hållas torra. 

Om trästommen torkats ut för fort och sedan efter uttorkning blir utsatt för luftfuktigheter över 
risknivåer (75% eller högre) som kan skapas vid till exempel en flytspackling, föreligger en extra 
stor risk för mögelpåväxt. 

5.2. Referensobjekt 
 

Utifrån mätresultaten på Cityförskolan kan vi dra slutsatsen att en vanlig träregel eller 

plywoodskiva tar upp vatten snabbare än KL-trä och att det även torkar ut snabbare än ett KL-

träelement. Orsaken till det är att KL-trä på något sätt är tätare och inte lika lätt tar upp vatten. 

När KL-trä väl tar upp vatten tar materialet längre tid att torka ut än vanligt virke, av samma 

anledning. 

Uttorkningen leder oftast till sprickbildning som påverkar utseendet på synliga träytor, vilket var 

fallet på Lotsen. Ytterligare problematik som kan uppstå till följd av fukt i en KL-träkonstruktion 

är mögelpåväxt vilket också bör ses som den största faran vid byggnation med KL-trä. Andra 

problem som kan uppstå är negativa estetiska effekter i form av exempelvis fuktrosor. Svällning 

är något som sker för KL-träet vid uppfuktning och krympning sker vid uttorkning. Dock är detta 

parametrar som inte skall påverka ur konstruktionssynpunkt, utan berör istället utseendet.  
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5.3. Laborationer 
 

Utifrån tabell 11 kan det utläsas att kapillärsugning via ändträet ger upphov till större fuktkvot än 

vid kapillärsugning i radiell riktning (stående vatten på bjälklag). Därmed kan det konstateras att 

det är viktigare att skydda ändträet än vad det är att skydda mot nederbörd på ett bjälklag.  

Vidare kan det konstateras att medelfuktkvoten i KL-träbitarna inte överstiger 28 procent och 

fibermättnadspunkten. Vid laborationen för stående vatten på bjälklaget överstiger ytfuktkvoten 

18 procent, vilket är gränsvärdet för vad som är acceptabelt utan att risk för mögelpåväxt sker, 

se tabell 7. Enligt tabell 4 hade det inneburit att den relativa fuktighet vid träytan var ungefär 95 

procent vilket enligt figur 18 medför mögelpåväxt efter en dag vid en temperatur på 10°C eller 

högre.  

I vissa fall översteg fuktkvoten 28 procent och fibermättnadspunkten, vilket innebär att skulle 

ändträet bli stående i vatten eller ha direkt tillgång till fritt vatten utan möjlighet till uttorkning 

finns risk för mögelpåväxt. Risken för röta finns inte under produktionsfasen eftersom att 

tidsspannet är för kort. 
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