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Förord 

Detta examensarbete avslutar våra studier på byggingenjörsprogrammet inom fakulteten för 

teknik och naturvetenskap vid Karlstads universitet. Arbetet har utförts i samarbete med 

beställare, entreprenör och konsulter inom byggbranschen. Våra handledare under 

examensarbetets gång har varit Tord Nilsson, fuktkonsult vid Grontmij AB och Lotti 

Lindstrii, universitetsadjunkt på avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik samt konsult 

vid WSP Sverige AB. Ett stort tack till er alla! 

 

Intresset för rapportens ämnesområde väcktes av Tord Nilsson under en kurs i 

skadeutredning vid Karlstads universitet. I samband med kursen upptäcktes sidor av 

byggbranschen som vi ansåg var i behov av förändring. 

 

Arbetet har givit oss en god insikt i fuktproblematiken och hur branschen hanterar den idag, 

samt vilka åtgärder som kan vidtas för att skapa en fuktsäkrare slutprodukt. 
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Sammanfattning 

Kostnaderna för fuktskador i Sverige uppskattas årligen uppgå till mångmiljard belopp. 

Fuktskador i byggnader medför också en ökad risk för ohälsa hos brukarna. Kunskapen för 

att producera fuktsäkra byggnader finns men utnyttjas inte i den omfattning den borde.     

 

Den 1 juli 2007 träder en ny upplaga av Boverkets byggregler i kraft. Förtydliganden har 

gjorts i avsnittet gällande fukt, vilka underlättar verifieringen av entreprenadens 

fuktsäkerhet. Reglerna innefattar också krav på kritiska fukttillstånd i material. Denna studie 

syftar till att kartlägga brister i produktionsskedet och hur produktionen kan utvecklas för att 

motsvara de i Boverkets byggregler ställda krav på fuktsäkerhet. 

 

Intervjuer har förts med olika representanter i byggbranschen för att ge en helhetssyn av 

fuktproblematiken. Göran Hedenblad vid Boverket menar att tillsynen och kontrollen av 

fukt kan och måste bli bättre på byggarbetsplatsen. Fuktkonsulten Tord Nilsson hävdar att 

de nya kraven innebär ett paradigmskifte som medför stora förändringar på dagens sätt att 

producera byggnader. De intervjuer som gjordes med beställare och entreprenör visar dock 

på både bristande fuktkunskap och bristande strategi för att nå ett fuktsäkert byggande.  

 

Vid fältstudien påvisades brister i produktionen med avseende på skydd av material och 

konstruktion, uttorkning och utförandet av fuktkvotsmätningar. Många av dessa brister 

härrör från att fuktproblematiken inte har en central roll vare sig i program-, projekterings- 

eller produktionsskedet. Vidare konstateras att kunskapsnivån för att hantera fukt kan 

utvecklas hos all personal och i alla delar av byggprocessen.  

 

Av de observationer som gjorts under fältstudien har åtgärdsförslag till en ökad fuktsäkerhet 

sammanställts i rapporten. Vidare har ett informationsblad utarbetats för att informera om 

fukt och dess skadeverkningar samt att ge några förslag till åtgärder som kan förbättra 

fukthanteringen ute på byggarbetsplatsen. Informationsbladet bör placeras på 

byggarbetsplatsen för att stödja entreprenören i sitt fuktsäkringsarbete. 

 

Eftersom ramverket för projektet är fastslaget då produktionsfasen tar vid innebär detta 

begränsningar för fuktsäkerhetsarbetet. För att skapa bättre förutsättningar för en fuktsäkrare 

produktion anser vi att en fuktsakkunnig skall anlitas så tidigt som möjligt i projektet. 
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Abstract 

The costs regarding moisture damages in buildings in Sweden are expected to reach several 

billions SEK each year. These moisture damages also result in an increased risk regarding 

health issues among the users. The knowledge of how to produce moisture secure buildings 

exists, but it is not beeing used to the extent it could be.  

 

The first of July 2007 a new edition of Boverket´s regulations regarding buildings takes 

effect. Boverket is the Swedish board of housing, building and planning. Clarifications have 

been made concerning moisture issues which facilitate the verifications of moisture security 

in the chain of building production. The regulations also contain demands according to 

critical levels of moisture in building materials. This study is meant to survey errors in the 

production phase and how the production can develop to correspond to the regulations stated 

by Boverket regarding moisture safety. 

 

We interviewed different representatives in the building sector to give a general impression 

of the moisture issues. Göran Hedenblad at Boverket states that the supervision and control 

regarding moisture on the construction site can and must be improved. The moisture 

consultant Tord Nilsson believes that the new demands will result in huge changes 

concerning the way buildings are produced. The interviews carried out with the future 

proprietor and the contractor displayed a lack of knowledge and strategy concerning how to 

produce moisture secure structures.  

 

The field study pointed out incongruities concerning how building materials and the 

constructions were protected from moisture influence, evaporation and the control of the 

moisture levels in the structure. Many of these flaws originate from the fact that moisture 

issues are not a central matter, neither in the phase of planning nor production. Further it can 

be established that the level of knowledge regarding how to deal with moisture problems can 

be developed among all personnel and sectors in the building process. 

 

The observations implemented during the field study have resulted in several preventive 

measures which are compiled in this thesis. Further has an information sheet been put 

together with the purpose to inform about these preventive measures and the damages 

moisture inflicts upon structures and human beings. The information sheet should be placed 
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on the construction site to support the contractors in their work for a more moisture safe 

production. 

 

Since the basic conditions for the project is established before the production phase 

commences, the possibilities to affect the moisture security is limited. To create a more 

beneficial condition in the production phase regarding moisture safety, we claim that one 

should implement a moisture expert as early as possible in the planning process to achieve a 

more moisture secure production. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fuktrelaterade skador i fastigheter står idag för den enskilt största kostnaden i 

förvaltningsskedet, av de skador som uppstår i fastigheter är 80 % fuktrelaterade.[22] Att 

åtgärda långt gångna fuktskador i en fastighet är oerhört kostsamt. Både ur ett 

privatekonomiskt och nationalekonomiskt perspektiv lönar det sig att producera byggnader 

med större omsorg för att undvika fuktskador. Kunskapen för att producera fuktsäkra projekt 

finns men problemet är att kunskapen inte når ut eller används i byggbranschens alla delar.  

 

Vattenskador i byggnader kostar mer än 5 miljarder kronor årligen att åtgärda.[18] De totala 

kostnaderna till följd av felproducerade hus uppskattas dock till det mångdubbla. 

En bedömning av bostäder uppförda mellan åren 1970 – 1998, totalt ca 1,4 miljoner 

lägenheter, tyder på att ca 10 % är fuktskadade. Kostnaderna för att åtgärda dessa skador kan 

uppskattas till 22 miljarder kronor i enbart byggkostnader. Att investera i fuktsäkerhet är 

med andra ord en riktig investering.[14] 

 

Utöver fysiska skador på fastigheterna kan fukt ge upphov till hälsoskadliga effekter för 

människor som vistas i lokalerna. De senaste årtiondena har olika former av allergier och 

andra symtom ökat. Fukt anses vara en anledning till de ökade besvären hos befolkningen.  

 

En studie som gjorts visar att 50 % av fuktskadorna uppstår till följd av felaktig eller 

bristande projektering. Fuktskador som härrör från utförandet av konstruktionen och de 

material som används på byggarbetsplatsen står för 25 % respektive 10 %.[9] 

 

Ansvaret ligger hos byggherren att ställa krav på entreprenören för att få en fuktsäker 

produkt. För att entreprenören ska kunna upprätta en säker konstruktion så krävs att all 

personalen är införstådd med hur fukt fungerar och dess skadeverkningar.  

 

För att producera hållbara byggnader krävs en attitydförändring hos såväl beställare som 

entreprenör. Idag tenderar branschen att ha ett kortsiktigt perspektiv med fokus på 

produktionskostnader. Genom att tänka långsiktigt och skapa fuktsäkrare byggnader ökas 

byggnadernas livslängd samtidigt som framtida hälsorisker och kostnader för underhåll och 

renovering minskar.  
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att öka medvetenheten om fuktproblematiken i byggbranschen. Att 

informera entreprenören om fuktproblemen och dess konsekvenser samt att ge förslag på 

lämpliga åtgärder gällande rutiner på arbetsplatsen. Åtgärderna ska syfta till att få 

entreprenörer att producera fuktsäkrare konstruktioner, vilket leder till förbättrad 

inomhusmiljö att arbeta och bo i. Genom att öka medvetenheten om fuktsäkert byggande 

kan entreprenören överlämna en produkt med högre kvalitet vilket bidrar till en sundare 

samhällsbyggnad. 

 

1.3 Mål 

Arbetets mål är att kartlägga och informera om eventuella brister i produktionssättet samt att 

ge åtgärdsförslag för en ökad fuktsäkerhet på byggarbetsplatsen. Ett delmål i arbetet är att ta 

fram ett informationsblad med åtgärder för ett fuktsäkrare byggande. Tanken är att 

åtgärderna främst skall vara av den karaktär att de enkelt och utan större kostnad kan utföras 

och tillämpas på framtida byggnationer.  

 

1.4 Problemformulering 

För att nå målet anser vi att följande frågor bör besvaras.   

 

Huvudfråga: 

• Hur kan fuktsäkerheten förbättras under entreprenadskedet?  

 

Delfrågor för att besvara huvudfrågan: 

• Hur ser fuktsäkerheten ut på en byggarbetsplats idag? 

• Vilka åtgärder kan göras på byggarbetsplatsen för att klara de av författningarna 

ställda kraven på fuktsäkerhet?  

• Hur insatt är entreprenörsidan i frågor gällande fuktsäkert byggande? 

• Hur insatt är beställarsidan i frågor gällande fuktsäkert byggande? 

 

Med begreppet fuktsäkerhet menas att begränsa fukt i byggnadens konstruktioner och 

utrymmen så att dessa inte skadas av fukt. Med fuktsäkert byggande menas att skapa 

fuktsäkerhet. 
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1.5 Genomförande  

Kärnan i arbetet har varit att fastställa vilka brister som finns och vilka åtgärder som kan 

vidtas för en fuktsäkrare byggproduktion. I samråd med vår handledare, fuktkonsulten Tord 

Nilsson vid Grontmij, och med anknytning till de allmänna råd som ges i  

BBR 6:51 Allmänt, ”Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden bör ske 

genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras”, har vi valt att utföra 

fuktkvotsmätningar, fuktronder och mätning av den relativa luftfuktigheten vid 

referensobjektet för att kartlägga fuktsituationen på byggarbetsplatsen. Samtal och intervjuer 

med för projektet berörda parter och utomstående branschrepresentanter har förts, för att få 

en uppfattning om hur det byggs idag och vilka åtgärder som kan förbättra byggprocessen.  

 

För att sprida kunskapen gällande fuktsäkerhet utarbetades ett informationsblad kring fukt 

och dess påverkan på människor och konstruktioner. Informationsbladet är tänkt att vara ett 

stöd för fuktsäkerhetsarbetet. En enkätundersökning genomfördes också där yrkesarbetarna 

fick svara på frågor beträffande fukt och fuktsäkerhet. Syftet med enkäten var att kartlägga 

kunskapsnivån angående fukt hos yrkesarbetarna. 

 

Med anledning av att informationen kan vara känslig har vi valt att inte nämna 

entreprenören, beställaren eller referensobjektet vid namn. 

 

1.5.1 Fuktkvotsmätningar 

Mätningarna har genomförts i lägenheternas trästomme före samt under uppvärmning och 

avfuktning för att kontrollera fukttillståndet för regelstommen. Mätningarna har utförts i 

samråd med experter på området och vid valet av mätpunkter har vi utgått från de platser där 

vi misstänkte att problem med fukt kan uppstå. Den mätmetoden vi använt oss av baseras på 

standard om fuktmätning i trä.[5] Mätresultaten har dokumenterats i protokoll med 

tillhörande planritningar för att uppföljning av höga mätvärden kunnat genomföras.  

 

1.5.2 Fuktrond 

För att skapa en bild över fuktsituationen på arbetsplatsen har fuktronder genomförts.  

Fuktronderna utfördes med hjälp av en checklista där iakttagelser och avvikelser gällande 

fuktsäkerheten nedtecknats. Fuktronderna behandlade bland annat kontroll av stående vatten 

på bjälklag, nederbörd, skydd av material och konstruktion. Under perioden för fältstudien 
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genomfördes fyra stycken fuktronder för att se hur situationen förändrades på bygget. 

Protokollet som använts vid fuktronderna bygger på material framtaget av Fuktcentrum vid 

Lunds tekniska högskola. 

 

1.5.3 RF-loggning 

Under perioden 21 mars till 18 april har temperaturen och den relativa luftfuktigheten 

registrerats med hjälp av två stycken RF-loggar. Syfte med loggningen var att skapa en bild 

över det rådande klimatet ute på byggarbetsplatsen och inne i en av huskropparna. Resultatet 

från RF-loggningen har med hjälp av Kvist Konstruktionsbyrå sammanställts i grafer där 

mätdata kan utläsas. 

 

1.5.4 Fotodokumentation 

Under besöken på arbetsplatsen, vid fuktrond och fuktmätningar, har fotografering skett 

kontinuerligt för att dokumentera de rådande förhållandena. Fotodokumentationen används 

som komplement till utförda mätningar och observationer med avseende att underlätta vägen 

mot en fuktsäkrare produktion.  

 

1.5.5 Intervjuer och samtal 

Vi har valt att intervjua beställaren, entreprenören, Boverket samt en fuktkonsult. 

Intervjufrågorna har arbetats fram för att både ge en tydlig bild av projektet samt att ge en 

inblick i hur branschrepresentanterna ser på problematiken kring fukt i byggproduktionen. 

På entreprenörssidan har vi även fört samtal och intervju med platschefen för att få hans syn 

på fuktproblematiken, då han styr över produktionen och kontinuerligt ser vad som sker.  

 

Utöver de ovan angivna parterna har vi varit i kontakt med ett stort antal personer och 

företag i branschen för att ta del av deras åsikter och expertis. 

 

1.5.6 Enkätundersökning  

Enkätundersökningen var anonym och utfördes på de sju verksamma yrkesarbetarna på 

byggarbetsplatsen. Enkäten innefattade frågor kring fuktsäkerhet och generella kunskap om 

fukt.  
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1.5.7 Informationsinsamling och litteraturstudie 

Som underlag för studien har vi studerat diverse facklitteratur och skrifter gällande fukt och 

fuktsäkert byggande. Stor hjälp har också erhållits från våra handledare och företag i 

branschen. 

 

1.6 Avgränsningar 

Rapporten avgränsas till att behandla vilka direkta åtgärder som kan göras på 

byggarbetsplatsen. Arbetet kommer således inte att omfatta vare sig projekteringsskedet 

eller tekniska konstruktionslösningar. Projektet har studerats från februari till maj månad. 

 

1.7 Arbetets disposition 

Det inledande kapitlet Regler och allmänna råd ger en bild av vad Boverkets byggregler, 

BBR, ställer för krav kring fuktsäkerhet. Därpå följer avsnittet Grundläggande fuktteori där 

begrepp, fuktmekanik och skadeverkningar orsakade av fukt beskrivs. Intervjuer gällande 

fuktproblematiken med branschföreträdare redovisas i kapitel 4, Branschens syn på 

fuktproblematiken. I det femte kapitlet klargörs resultatet från fältstudien. Åtgärder som kan 

göras på byggarbetsplatsen redovisas i kapitel 6, Åtgärdsförslag. Rapporten avslutas med en 

diskussion kring resultatet och våra slutsatser från fältstudien beskrivs. 
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2. Regler och allmänna råd  

Den 1 juli 2007 träder en ny upplaga av Boverkets byggregler, BBR, i kraft. Den nya 

författningssamlingen innefattar en rad ändringar och tillägg i avsnitt 6:5 Fukt. Enligt 

Boverket är målsättningen med den nya regelsamlingen bland annat att införa krav på högsta 

tillåtna fukttillstånd i material och byggnadsdelar samt att ge råd angående fuktskydd under 

utförandeskedet. 

 

BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till huvudförfattningarna PBL, PBF, BVL och 

BVF. Föreskrifterna i BBR gäller bl.a. när en byggnad uppförs och för tillbyggda delar när 

en byggnad byggs till. De allmänna råd som BBR återger är generella rekommendationer till 

författningen och huvudförfattningarna och anger hur någon lämpligen kan eller bör handla 

för att uppfylla föreskrifterna. Anledningen till detta upplägg är att man inte vill hindra den 

tekniska utvecklingen genom alltför detaljstyrande regler. 

 

Syftet med bestämmelserna i avsnitt 6:5 Fukt är att begränsa mängden fukt i byggnadens 

konstruktioner och i utrymmen, så att dessa inte skadas av fukt, dvs. skapa fuktsäkerhet. 

Detta kan ske genom att man i projekteringsskedet gör en fuktsäkerhetsprojektering och i 

byggprocessen skyddar material mot fukt och smuts samt genom att man gör besiktningar 

och mätningar. 

 

I avsnitt 6:51 Allmänt står det: 

 

”Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller 

hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors 

hälsa.” 

 

De allmänna råd som ges i avsnittet innefattar bl. a.:  

 

”Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden skyddas mot 

fukt och mot smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden 

bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras. 

Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för den 

framtida fuktsäkerheten bör dokumenteras.”  
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Avsnitt 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd lyder:  

 

”Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd skall kritiska fukttillstånd 

användas varvid hänsyn tas till osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar 

(t.ex. materialdata) eller mätmetoder. 

 

För material och materialytor, där mögel och bakterier kan växa, skall väl 

undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Vid bestämning av 

ett sökt materials kritiska fukttillstånd skall hänsyn tas till eventuell nedsmutsning 

av materialet. Om det kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl under och 

dokumenterat skall en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt 

fukttillstånd.” 

 

Föreskriften syftar till att i byggnader ingående material skall uppfylla och bibehålla 

avsedda egenskaper. De kritiska fukttillstånden är bl.a. satta för att minska risken för tillväxt 

av mögel och bakterier på och i material, men även andra egenskaper kan behöva beaktas 

beroende på hur materialet används. Avsnittet innehåller även allmänna råd kring vad man 

bör ta hänsyn till när man bestämmer det kritiska fukttillståndet för material. 

 

Avsnitt 6:53 Fuktsäkerhet  

 

”Byggnader skall utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i 

byggnaden kan skadas av fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel skall alltid vara 

lägre än det högsta tillåtna fukttillståndet om det inte är orimligt med hänsyn till 

byggnadsdelens avsedda användning. Fukttillståndet skall beräknas utifrån de 

mest ogynnsamma förutsättningarna.”  

 

De allmänna råden i avsnitt 2:31 Projektering och utförande säger:  

 

”För att säkerställa att byggnader blir projekterade och utförda enligt gällande 

regler bör byggherren i ett tidigt skede överväga behovet av relevant kompetens 

för respektive uppgift som tillsammans med förutsättningarna för projektering och 

utförande presenteras som underlag för kontrollplanen.”[2] 
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3. Grundläggande fuktteori 

3.1 Allmänna termer 

Fukt  

Vatten i gasfas, vätskefas eller fast fas. 

 

Relativ luftfuktighet, RF [%] 

Kvot av verklig ånghalt och ånghalt vid mättnad vid samma temperatur. 

 

Ånghalt, v 

Vattenångans massa dividerat med total volym. 

 

Mättnadsånghalt, vs [kg/m3] 

Den maximala mängden vattenånga som luft kan innehålla vid en viss temperatur. 

 

Fuktkvot, u [kg/m3] 

Beskriver förhållandet mellan mängden vatten i kg och mängden torrt material i kg. 

 

Fukthalt, w [kg/m3] 

Mängden vatten i en volymsenhet material. 

 

Vct 

Vattencementtalet är kvoten mellan mängden vatten genom mängden cement.  
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Figur 1 - Graf över förhållandet mellan fukthalt och relativ fuktighet [26] 

3.2 Fuktkällor 

En byggnad utsätts för fukt på en rad olika sätt. De vanligaste fuktkällorna man tänker på är 

nederbörd och eventuella läckage från rör och dylikt, men fukt tillförs också byggnaden 

genom ingående material i konstruktionen samt vatten i mark och luft. I bruksskedet 

påverkas också fukttillståndet av det fukttillskott som erhålls när byggnaden används. 

 

3.2.1 Byggfukt 

Byggfukt kan definieras som den mängd vatten som måste avges för att ett material eller en 

byggnadsdel skall komma i fuktjämvikt med sin omgivning.[9] Under produktionen tillförs 

ett överskott av vatten vid exempelvis betonggjutning. Det material som levereras till 

arbetsplatsen kan också ha en högre fukthalt än vad som motsvarar jämviktsfukthalten. Är 

skyddet av material och stomverk bristfällig kan nederbörd bidra till att fukt absorberas i 

konstruktionen.[4] Grafen i figur 1 visar att byggfukt utgörs av den fuktmängd som 

överskrider fuktjämvikten hos inbyggnadsmaterialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

För att minska risken för att byggnader skall drabbas av fuktskador är det viktigt att 

byggfukten tillåts torka ut innan konstruktionen förses med täta skikt, annars riskerar man 

att byggnaden drabbas av fuktskador. 
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Figur 2 - Mollierdiagram över relativ luftfuktighet [24] 

3.2.2 Luftfuktighet 

Luft innehåller alltid en viss mängd vattenånga och vid fukttekniska dimensioneringar är 

ofta luftens relativa fuktighet mest intressant. Den fuktmängd som luften innehåller kallas 

ånghalt. Hur stor den maximala ånghalten, mättnadsånghalten, kan bli beror på vilken 

temperatur som råder.[4] Luft med hög temperatur kan innehålla mer vatten än luft med 

lägre temperatur. Den relativa luftfuktigheten styrs således av den aktuella ånghalten och 

rådande temperatur, sambandet mellan temperatur, ånghalt och relativ luftfuktighet visas i 

figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som diagrammet visar så höjs den relativa luftfuktigheten om temperaturen sänks, förutsatt 

att ånghalten är den samma. Eftersom luftens ånghalt aldrig kan bli större än 

mättnadsånghalten bildas kondens då den verkliga ånghalten når mättnadsånghalten, den 

relativa luftfuktigheten når 100 %. Dygnsmedelvärdet i Sverige för den relativa 

luftfuktigheten ute varierar mellan 60-80 % på sommaren och 80-90 % under vintern.[4] 
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3.2.3 Nederbörd 

Nederbörd förekommer i olika former, bl. a. som regn och snö. Det är främst de horisontella 

ytorna som påverkas men i samband med vindar kan även vertikala ytor bli hårt ansatta.[4] 

Nederbörden kan också orsaka skador då temperaturen varierar, vatten kan frysa till is och 

genom vattnets expansion skapa sprickbildning i byggnader. Likväl kan smältvatten rinna 

till olämpliga platser och fukta upp material och byggnadsdelar. En god vattenavledning är 

att föredra för att hålla vattnet borta från byggnaden. 

 

3.2.4 Markfukt 

All fukt som finns i marken kallas markfukt, oavsett om det är i form av vatten eller ånga. 

Byggnadsdelar under grundvattenytan utsätts för direkt vattentryck, men även delar över 

grundvattenytan kan utsättas för markfukt då vatten genom kapillärsugning kan sugas upp i 

exempelvis grundplattor och absorberas av betongen. I marken kan även fritt vatten finnas 

över grundvattenytan, beroende på jordens sammansättning och struktur, som medför direkt 

vattentryck mot konstruktionsdelar.[4] I marken bör man alltid räkna med att den relativa 

fuktigheten är 100 %, då det i regel finns så mycket vatten i jorden till följd av infiltration 

och kapillär uppsugning från grundvattenytan.[9] 
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3.3 Fukttransport 

Fukt transporteras huvudsakligen på tre olika sätt i eller genom material. Genom diffusion 

och konvektion så transporteras fukt i ångfas, medan fukt i vätskefas transporteras genom 

kapillärsugning. 

 

Diffusion uppstår då fuktkoncentrationen i två eller fler medier inte är i balans. 

Vattenmolekylerna söker jämvikt och går från en högre koncentration till en lägre 

koncentration tills dess att jämvikt uppnås.  

 

Konvektion innebär att fukt drivs genom inverkan av lufttrycksskillnader. Differensen i 

luftryck är beroende av temperaturskillnader och luftens hastighet. Det bildas strömningarna 

i luften som medför att fukt transporteras från en plats till en annan.   

 

Kapillärsugning sker i materialets porsystem. Hur stor kapillärsugningen kan bli beror 

porsystemets struktur. Mindre porer medför ökad sugförmåga då stigkraften är omvänt 

proportionell mot rörets radie. Kapillärsugning är till skillnad från de två ovan nämnda 

transportsätten ett snabbt sätt för vattentransport. [9] 
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3.4 Fukts inverkan på material 

Fukt påverkar material på en rad olika sätt. Fuktrörelser, materialegenskaper, utseende och 

funktion är några aspekter där fukt har inverkan. Mikrobiell påväxt och emissioner till följd 

av kemiska och biologiska nedbrytningsprocesser orsakas bl. a. av att material blivit utsatt 

för vatten.  

 

Fuktrörelser förändrar vanligtvis inte materialets inre struktur, förändringen består oftast i en 

yttre dimensionsförändring. Mängden vatten i materialets porsystem kan medföra att 

materialet sväller alternativt krymper. Träbaserade material kan deformeras kraftigt med 

t.ex. kupighet och skevhet som följd.  

 

Då ett material utsätts för en kritisk fuktbelastning kan nedbrytningsprocesser startas som 

medför att den inre strukturen förstörs och därigenom ändrar materialets egenskaper. 

Exempelvis försvagas hållfastheten hos virke av angrepp från rötsvampar som bryter ned 

träets struktur. Nedbrytning kan också medföra att obehaglig lukt och emissioner uppstår. 

Alla emissioner är dock inte beroende av fuktpåverkan och nedbrytning. 

 

Fukt ger också upphov till egenskapsförändringar som kan leda till att materialets tänkta 

funktion blir förstörd. Även missfärgningar och utseendefel kan uppstå utan att 

materialegenskaperna ändras. Fuktfläckar på tapeter och saltutfällningar från betong och 

puts är vanligt förekommande. 

 

Värmeledningsförmågan hos flera material ökar då fuktinnehållet i materialet ökar. Detta 

medför exempelvis att isoleringsmaterial till viss grad tappar sin förmåga att bryta 

värmetransporten.[10] 

 

3.4.1 Uppfuktning och uttorkning 

Det råder ett bestämt samband mellan materialens fuktinnehåll och omgivande lufts relativa 

fuktighet, vilket betyder att omgivningsklimatet är direkt avgörande för konstruktionens 

fukttillstånd.  

 

Ett material strävar efter att vara i fuktjämvikt med den omgivande relativa luftfuktigheten. 

Ökar den relativa luftfuktigheten fuktas materialet upp till en nivå där fuktjämvikt erhålls. 



Examensarbete 
Fuktproblematiken under entreprenadskedet 

 

 
 

14 

Figur 3 - Sorptionskurva för trämaterial [11] 

Minskar omgivningens relativa luftfuktighet avger materialet fukt tills det åter igen når 

fuktjämvikt. Sambandet mellan uppfuktning och uttorkning beskrivs med så kallade 

sorptionskurvor, vilka är specifika för varje material.[11] Sorptionssambandet för trämaterial 

skildras i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorptionskurvan visar att en fuktkvot på ~17 % ger en relativ fuktighet i materialet på 75 %. 

Detta innebär att denna fuktkvot ger en kritisk fuktbelastning i enlighet de nya kraven i 

BBR.  

 

Med uttorkning, desorption, menas den mängden fukt som måste avges för att ett fuktigt 

material skall komma i jämvikt med omgivningen. Inom byggbranschen handlar uttorkning, 

i det flesta fall, om att gå från ett högt fukttillstånd till ett fukttillstånd med godtagbar låg 

skaderisk.[9] 
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Figur 4 - Avgivningshastighet för sekundära emissioner orsakade av fuktpåverkan [21] 

3.4.2 Emissioner 

Fukt är ofta en starkt bidragande orsak till att material avger emissioner. Emissioner hos 

material är av två slag, primära och sekundära emissioner.  

 

Primära emissioner är egenmissioner som materialet avger. Dessa avtar med tiden och är 

som högst i anslutning till materialtillverkningen. Studier visar att emissionshastigheten ökar 

vid ökad relativ fuktighet. 

 

Med sekundära emissioner menas att ett material genom kemiska reaktioner avger nya 

ämnen. Fukt fungerar som en transportprocess som möjliggör att olika reaktanter i materialet 

eller från angränsande material kan reagera kemiskt med varandra.[10] Grafen i figur 4 visar 

att de totala emissionerna från material ökar kraftigt över tid då fukt ger upphov till ökad 

mängd sekundära emissioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några idag kända emissioner är bl. a. lättflyktiga organiska föreningar (VOC), formaldehyd, 

ammoniak, mögelsporer och nedbrytningsprodukterna 2-etylhexanol och butanol.[10] 

 

3.4.3 Mikrobiell tillväxt 

På uppdrag av Boverket utförde Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, en studie 

angående vilka fuktförhållanden som gynnar mikrobiell tillväxt på byggmaterial. Syftet med 

studien var att utarbeta ett kritiskt fukttillstånd för material med avseende på tillväxt av 

mikroorganismer.  
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För att mögelsvampar skall kunna växa krävs det att vissa förutsättningar stämmer överens. 

Tillgång till näring, fukt och lämplig temperatur ger mögelpåväxt över tid. Den näring 

svampen behöver kan finnas i materialet eller i föroreningar hos nedsmutsade byggmaterial. 

Ett material med god motståndskraft mot mikrobiell påväxt kan ändå angripas om det är 

nedsmutsat. Den viktigaste faktorn anses vara tillgången till fukt, då mögeltillväxt inte kan 

ske under en viss RF-nivå.     

 

I rapporten anger SP det kritiska fukttillståndet till ca RF 75 %, men att det finns material 

som klarar en högre relativ fuktighet såtillvida att de inte är nedsmutsade.[8] 
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3.5 Hälsorisker till följd av fuktskador 

Det är väl dokumenterat att regelbunden vistelse i byggnader med fuktproblem kan ge 

negativa hälsoeffekter. Det är först och främst luftvägssymtom som luftvägsinfektion, hosta, 

väsande andning och astmatiska besvär det rör sig om. Även symtom som snuva, irritation i 

näsa och ögon samt generella besvär som trötthet och huvudvärk kan förekomma. Ungefär 

vart tredje barn och var fjärde vuxen i Sverige har någon form av allergisjukdom eller annan 

överkänslighet. En dålig inomhusmiljö kan även förvärra överkänslighetsreaktioner hos 

personer med astma eller allergi.[15] 

 

De exponeringar som sammankopplas med fukt i byggnader och byggkonstruktioner är 

mikrobiologiska organismer såsom mögel och bakterier, allergen från kvalster samt 

lättflyktiga organiska föreningar som frigörs från material genom kemiska eller 

mikrobiologiska nedbrytningsprocesser. De emissioner hos material som uppstår till följd av 

fuktpåverkan kan även fortgå efter det att fukten har torkats ut.[15] 

 

Många undersökningar visar på att fuktskador i byggnader ökar risken för olika typer av 

hälsobesvär. Vilka emissioner som orsakar hälsobesvären är inte exakt kartlagt, men man 

misstänker kemisk och biologisk agens.[6] Erfarenheten tyder dock på att människor mår 

bättre om fuktskador åtgärdas och fuktskadat material byts ut.[16] 

 

3.5.1 Värmlandsstudien 

År 2000 startades den epidemiologiska studien Bostad-Barn-Hälsa, även känd som 

Värmlandsstudien. I studien kartlades hälsan och boendemiljön hos 14 077 barn mellan ett 

och sex år i Värmland genom en enkätundersökning. Studien innefattade också en fördjupad 

kartläggning där 198 barn med allergiska besvär och 202 friska barn undersöktes av läkare. I 

barnens bostäder genomfördes besiktningar och tekniska mätningar för att fastställa 

boendemiljön. I de bostäder där inspektörerna observerade mögellukt i golvvinkeln var 

risken för allergiska besvären och astma större än där mögellukt ej påträffats. Mögellukt i 

golvvinkeln kan vara ett tecken på fukt- och mögelskador inuti konstruktionen. 

Undersökningen visade att fuktskador i byggnaden är en riskfaktor för allergiska och 

astmatiska besvär bland barn.[6] 
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3.5.2 Sjuka-Hus-Syndromet 

Sjuka-Hus-Syndromet eller Sick Building Syndrome, SBS, kan ge en rad olika symptom 

orsakade av faktorer som finns i inomhusmiljön som den drabbade människan vistas i. I 

WHO Euro reports 1983 har Sjuka-Hus-Syndromet beskrivits av WHO, World Health 

Organization, som nedan angivna symptom.  

• Ögon-, näsa- och halsirritation 

• Känsla av torr hud eller torra slemhinnor 

• Hudrodnad  

• Mental trötthet. 

• Huvudvärk 

• Hög frekvens av luftvägsinfektioner och hosta 

• Heshet, pipande andning och överkänslighet som är svår att säga vad den beror på 

• Illamående och yrselkänslor 

Orsakerna till SBS har varit föremål för diskussion och forskning under lång tid. Några 

tydliga samband mellan specifika faktorer och SBS har inte kunnat visas. Det råder dock 

enighet om att vatten- och fuktskador i byggnader spelar en grundläggande roll vid 

uppkomsten av Sjuka-Hus-Syndrom.[20] Hälsoproblem av denna karaktär uppskattas av 

WHO förekomma i upp till 30 % av alla nyproducerade och ombyggda byggnader.[19] 
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4. Branschens syn på fuktproblematiken 

4.1 Beställaren 

Beställaren har tidigare varit verksam på entreprenörssidan som arbetsledare och platschef. 

Sedan åtta år tillbaka arbetar han på beställarsidan som projektledare, där han är med och 

utvecklar bostadsprojekt.  

 

• Vad har ni för policy kring fuktsäkert byggande? 

 

Vi har sagt att vi ska leverera felfria hus till våra kunder. Vi har inte gått in i detalj 

gällande fukt utan det är entreprenören som sköter detta. Det är entreprenören som ska 

vara experter på detta, så att det ligger mer hos entreprenören. 

 

• Vem är kvalitetsansvarig på referensobjektet?  

 

Jag är kvalitetsansvarig enligt PBL. Vi har valt att inte ta in någon konsult på denna 

post, utan vi tar den rollen själva. 

 

• Hur kommer de nya reglerna att påverka ert sätt att hantera fuktsäkerheten? 

 

Jag ser värre problem i nya BBR än just fuktsäkerheten, bl. a. energikraven där den 

köpta värmen inte får överskrida 130 kWh/m2 boarea. Alternativet för att klara 

fuktsäkerheten blir förmodligen att bygga prefabricerade hus istället för platsbyggda. 

Det problemet vi har idag är uttorkning av betong, vid mätningar kommer vi i bästa fall 

ner under RF 90 % 

 

• Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att klara den nya regeln på 75 % RF i material?  

 

Det kan vi aldrig klara av, det finns inte en chans. Om man tar ett befintligt hus idag så 

är det inte säkert att vi har under RF 75 %. Fukt är ett jätteproblem, men kraven på 

energianvändningen vid uppvärmning har större fokus i och med att vi inte vet hur vi 

ska hantera fuktproblematiken. Jag tror att prefabricerat byggande på sikt kommer att 

ta över. 
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• Hur stor delaktighet hade ni som beställare i projekteringsarbetet? 

 

Vi har 100 % delaktighet. Det är vi som driver projekteringen tillsammans med 

entreprenören. Vi vill ta in deras synpunkter som professionella byggare så att vi inte 

får olämpliga lösningar. 

 

• Är någon fuktprojektering utförd på den aktuella entreprenaden? 

Vilka krav har ni ställt på fuktsäkerhet? 

 

Nej, någon fuktprojektering är ej utförd. Den inkluderas i platschefens kvalitetssäkring 

och egenkontroll.  

 

De krav som vi ställt är krav på parketten där vi ska klara leverantörens anvisningar, 

men jag tycker inte vi har några problem med fukt. Jag kan inte minnas några projekt 

där vi haft problem med fukt. Det är klart att läckage har förekommit men det är något 

helt annat. Jag kan inte heller minnas att någon flyttat in och fått mögelbekymmer. Det 

enda vi råkat ut för är någon form av överkänslighet mot formaldehyd. Det var inget 

problem som härrörde från produktionen eller att det inte var tillräckligt uttorkat. 

Samtidigt är det svårt eftersom personer är mer eller mindre känsliga, fast det är klart 

vi mäter ju inte i efterhand. Man kan ju ställa sig frågan om vi ska skapa oss ett 

problem när vi inte har något. Jag tycker dock att man ska ha respekt för fukt och dess 

konsekvenser. Jo, ett problem har jag förresten i ett trähus. På övervåningen med 

limträbalk och ovanliggande träreglar har under uttorkning träreglarna krympt och en 

glipa har uppstått. Det kan jag anse vara ett fuktrelaterat problem som följd av att det 

levererade virkets fuktkvot är okänt. 

 

 

• Har ni som beställare projekterat för utförandet av fuktmätningar? 

 

Ja, platschefen beställer fuktmätningar i bjälklagen. Vi har dock inte med det i 

projekteringen men vi har med det i produktionen.  
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• Hur insatt anser ni att ni som beställare är i frågor gällande fuktsäkerhet? 

 

Mycket är erfarenheter från bygge till bygge som man tar med sig, men någon formell 

utbildning har jag inte. 

 

• Hur fungerar kommunikationen mellan beställare och entreprenör? 

 

Kommunikationen fungerar bra. Om den personliga kommunikationen inte fungerar så 

får vi problem.  

 

• Har beställaren och entreprenören diskuterat fuktsäkerheten? 

 

Vi har ett riskseminarium innan vi börjar för att lyfta upp olika problem. Vi är 

medvetna om att vi för upp en betongstomme och att det regnar innan vi hinner få upp 

taket. Platschefen har i det här fallet valt att flytta fram datumen för inflyttning då vi 

inte klarar av uttorkningen. Vi vet att när vi gjuter och får på värmen så behöver vi en 

viss tid till uttorkning innan vi kan lägga golvbeklädnaden. Genom val av betong och 

liknande skulle vi kunna producera husen på kortare tid. Sen finns det ju fler aspekter 

så som de material som kommer och var vi sätter in dem, vilken årstid vi bygger och så 

vidare. Vi är nog bara vid ytan och skrapar då vi bara ser till uttorkning av 

betongstommen. 

 

• Har det uppstått några problem under entreprenaden gällande fukt? 

 

Ja, platschefen har varnat för att ett mätvärde i betongplattan ligger mycket högre än 

de andra värdena. 

 

• Vilka utför mätningarna i betongstommen? 

 

Konsulterna som mäter har inte certifikat för mätningar, de använder dock korrekta 

metoder. Alternativet är ju att ta in konsulter som har certifikat för att utföra mätningar 

i betong. 
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• Anser ni att fuktrelaterade frågor har fått mer utrymme idag än tidigare? 

 

Nej, jag tycker det blev mycket i samband med Hammarby Sjöstad. Fast det är klart, vi 

kanske tar för lätt på detta. Nu är ju inte jag rätt person att svara på detta då jag inte är 

ute på arbetsplatsen och arbetar med fukt. Vi vill ha ett felfritt hus och entreprenören 

ska kunna leverera det genom de handlingar vi tillhandahåller. 

 

• Vad gör ni för att öka fuktsäkerheten och förståelsen kring fukt och dess 

skadeverkningar? 

 

Det ligger hos entreprenören. Det är inte ett så stort problem men det är klart, ska vi 

ner till RF 75 % kommer det att bli det svårt. 
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4.2 Entreprenören 

Representanten från entreprenörsidan arbetar som affärschef sedan 20 år tillbaka och har 

dessförinnan arbetat inom byggbranschen i 17 år som bl. a. platschef. 

 

• Vad har ni för policy kring fuktsäkert byggande? 

 

Policyn är att material som kommer skall täckas och levereras så Just-In-Time som 

möjligt. När vi väl är igång med projektet så har vi de kraven på oss att vi skall utföra 

fuktprov i betongen och kontrollera så att de krav som finns hålls. De värden som krävs 

är dock svåra att uppnå. 

 

• Hur kommer den nya lagen att påverka ert sätt att hantera fuktsäkerheten? 

 

Jag tror att vi får det tufft att klara kraven, framför allt på betongen. Det kan hända att 

vi måste använda helt andra typer av betong för att klara uttorkningstiderna. Risken är 

att produktionstiden blir längre samtidigt som vi står mot beställarens krav på korta 

byggtider. 

 

• Hur gör ni för att fastställa tiden för uttorkning av betong? 

 

Först ser vi till hur lång tid vi har på oss enligt tidplan. Därefter utför vi beräkningar 

på hur vi skall klara uttorkningstiden. Vissa projekt kräver en mycket högre kvalitet på 

betongen för att kunna klara uttorkningstiderna. 

 

• En studie som utförts visar på att byggnation med totalt väderskydd är en mycket bra 

lösning ur bl.a. fukt- och säkerhetssynpunkt. Ändå ser man inte den typen av byggmetod 

ute på byggarbetsplatserna idag, varför? 

 

Vi kommer inte dit idag eftersom beställaren inte ställer de kraven utan väljer i stor 

utsträckning det billigaste alternativet. Konkurrenssituationen är sådan idag att det 

billigaste anbudet vinner. Vi har försökt vid ett projekt att innefatta väderskydd men då 

var vi inte ens nära att få entreprenaden. 
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En av anledningarna till detta kan vara det konservativa tänkandet att ”så här har det 

alltid varit och det fungerar” samt att det kan uppstå problem vid försäljning av 

fastigheten eftersom entreprenadkostnaden förhöjs vilket leder till högre kostnader för 

kunden. Det är ju ett genomgående problem för oss idag, att det som produceras blir för 

dyrt ut till konsumenterna. Anledningen till detta är höjda material- och 

leverantörskostnader, ja hela kedjan. 

 

• Vilka åtgärder tror ni behöver vidtas för att klara den nya regeln på 75 % RF i material? 

 

Väldigt svårt att säga, men jag tror att det kan bli så att vi blir tvingade att bygga  

”ett hus över huset”, det duger inte att täcka med presenning och att lufta. 

 

• Hur stor delaktighet hade ni som entreprenör i projekteringsarbetet? 

 

Vi analyserar och går igenom för- och nackdelar med olika lösningar inför 

byggnationen. Sen har vi ju också generella krav på oss från beställaren. 

 

• Hur insatt anser ni att ni som entreprenör är i frågor gällande fuktsäkerhet? 

 

Vi har kontinuerligt kurser som tar upp ämnet men man klarar inte av att delta på alla 

utbildningar som erbjuds. Men jag tror det kommer nu i och med de nya kraven, vi 

måste ha en genomgång för samtliga. De nya reglerna kommer att ha som följd att 

kunskap sprids i alla led. Det är dock så att det finns en tröghet i detta som gör att det 

kan ta tid. 

 

• Hur fungerar kommunikationen mellan beställare och entreprenör? 

 

Den fungerar bra. 

 

• Har beställaren och entreprenören diskuterat fuktsäkerheten? 

 

Jo men, det pratar vi om och framförallt har vi ju krav på oss att visa dokumentation på 

fukten. Det gäller både trä och betong. 
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• Har det uppstått några problem under entreprenaden gällande fukt? 

 

Ja, vi har haft problem med uttorkningen av betongplattorna. 

 

• Anser ni att fuktrelaterade frågor har fått mer utrymme idag än tidigare? 

 

Ja, det tror jag absolut. 

 

• Vad gör ni för att öka fuktsäkerheten och förståelsen kring fukt och dess 

skadeverkningar? 

 

Vi arbetar med medvetenheten, Just-In-Time och hårdare krav på leverantörerna. 

 

• Vilka styrmedel har ni för att säkerställa en fuktsäker entreprenad? 

 

De enda styrmedel vi har och använder oss av är ju att vi upprättar kontrollplaner och 

utför fuktmätningar vid olika kontrollpunkter i material. Det är upp till platschefen att 

följa och utföra mätningarna på respektive objekt. Det är ofta så att beställaren vill ta 

del av dessa mätresultat. 

 

• Har ni varit med om entreprenader där ni i projekteringsskedet utfört någon 

fuktprojektering? 

 

Nej, det har jag inte. 

 

• Hur hanterar ni dokumentation för avvikelser på byggarbetsplatsen? 

 

De tas till vara på och man ser till att åtgärda avvikelsen. Efter åtgärd bockas punkten 

av så att det blir en dokumentation på åtgärden. 

 

• Vilka rutiner har ni för att säkerställa en fuktsäker byggnation? 

 

Genom fuktprover, med avseende på de nya reglerna måste vi bli mycket bättre på att 

arbeta med fuktsäkerheten. 
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• Anser ni att fukt är ett centralt problem i byggprocessen?  

 

Ja, det är ju ett av de större problemen. 

 

• Har ni planer på att vidareutbilda personalen gällande fukt? 

 

Det pågår, det är jag helt övertygad om. Det kommer att bli både direktiv och kurser 

inom ämnet. Men det är som med den omvända momsen, kurserna kommer i efterhand. 

 

• Anser ni att det är rimligt att tro att i framtiden kommer fuktprojektering vara en naturlig 

del av projekteringen? 

 

Ja, det kan jag tänka mig. 

 

• Har ni några planer för att utveckla logistiken till och på arbetsplatsen?  

 

Det är något som vi arbetar kontinuerligt med och har dialoger om. Allt bygger på 

ännu bättre planering. 

 

• Tror ni att beställare är villiga att betala lite mer för att få en fuktsäkrare entreprenad? 

 

Ja, det tror jag. Det finns många som vill ha lite högre kvalitet och är beredda att 

betala lite extra för det. Det kan finnas brister när beställare nollställer anbuden, de 

bör inte bara se till priset utan vilken produktkvalitet man faktiskt får. 
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4.3 Platschefen 

Plastchefen har varit verksam tio år som arbetsledare och platschef i 24 år. Han har under sin 

tid på entreprenörssidan uteslutande arbetat med husproduktion.  

 

• Hur stor delaktighet hade ni som platschef i projekteringsarbetet? 

 

Jag deltog vid projekteringsmöten, cirka fem till tio gånger, och hade synpunkter på  

A-ritningarna innan beslutet om att bygga var taget. Jag var även med och arbetade 

med K-ritningarna. 

 

• Är någon fuktprojektering utförd på den aktuella entreprenaden? 

 

Nej. Uttorkningsberäkningar på betongplattor är dock utförda. Under vecka 7 skall 

fuktkvoter mätas i betongplattorna i de hus som är täta. Jag utför fuktkvotsmätningar i 

träreglarna innan man gipsar igen väggarna. 

 

• Vilka åtgärdsplaner finns vid eventuella vattenläckage och dylikt? 

 

Inga. 

 

• Har ni vidtagit några speciella åtgärder med tanke på att det varit en regnig höst och 

vinter? 

 

Vi har ökat betongkvaliteten till C32/40 och en provisorisk elpanna som värmer upp 

golvvärmesystemet. 

 

• Vilka torktider har ni använt er av för betongplattorna?  

 

Vi utförde gjutningarna i oktober och första golvbeläggning kommer på i april. 
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• Har några fuktmätningar utförts under byggtiden hittills? 

 

Ja, jag mäter fuktkvoten i regelstommen innan ingipsning och har beställt mätning av 

betongplattorna. 

 

• Hur insatt anser ni att ni själva är i fuktfrågor? 

 

Jag har gått någon kurs som inkluderade ämnet, men yrkesarbetarna har ingen 

utbildning i ämnet. Diskussionen angående fuktproblematiken har dock ökat under 

senare tid. 

 

• Hur sköter ni er materialhantering? 

 

Vi använder presenningar som skydd. Vi har inga torrförråd, utan vi försöker beställa 

mindre partier för att slippa stora materialupplag. Material lyfts också in i 

huskropparna för att skyddas mot nederbörd. 

 

• Har ni krav på fuktkvot i materialen ni köper in? 

 

Det levereras generellt material med en fuktkvot under 18 %, men vi ställer inga krav 

på leverantören. 

 

• Kontrollerar ni fuktkvoten i materialen vid leverans? 

 

Nej, men om det är synligt blött skickas det tillbaka. 

 

• Har det inträffat några fuktrelaterade avvikelser, har dessa dokumenterats? 

 

Inget utöver regn. Jag skriver upp i dagboken om läckage skulle ske vid tätt hus. 
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• Hur tror ni den nya regeln på RF 75 % kommer att påverka byggandet? 

 
Det blir förmodligen nya produktionsmetoder. Vi kommer nog att se en ökad 

användning av prefab där man har färdiga element med lägre fukthalt. 

  

När man använder betong med t.ex. vct på 0,55 som skall förbruka allt vatten till 

bränningen av betongen har man ju problem med att skydda betongen från fukt, då den 

gärna suger åt sig vatten och där efter blir ännu svårare att få uttorkad. 

 

Fram med nya fräscha byggmaterial som kan lösa framtidens problem! 

 

• Anser ni att fuktrelaterade frågor har fått mer utrymme idag än tidigare? 

 

Ja, när jag började i branschen fanns ingen som snackade om fukt, när man införde 

plast i konstruktionerna ledde detta till mer mögel och högre krav ställdes på 

ventilationssystemen under 80-talet. 
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4.4 Fuktkonsult 

Intervju med Tord Nilsson, fuktkonsult vid Grontmij som tidigare har arbetat som 

arbetsledare och platschef vid husbyggnationer. Tord har varit verksam inom byggbranschen 

i tjugo år. De senaste tio åren har han jobbat med fuktfrågor på ett flertal konsultföretag. 

 

• Anser ni att frågor gällande fukt är mer på agendan idag än tidigare? 

 

Ja, dels på grund av klimatförändringar samt att fuktproblemen är mer vanligt 

förekommande idag än tidigare. Den nya lagstiftningen trycker på fuktproblematiken. 

 

• Vilket är det största fuktrelaterade problemet på byggarbetsplatsen idag? 

Var anser ni att problemet ligger idag gällande fuktskador, vilka delar i processen är mest 

kritiska? Åtgärder? 

 

Det största fuktrelaterade problemet idag är bristen på rutiner för att hantera fukt. Att 

det blir fuktigt vet vi men hur hanterar vi regn, markfukt, byggfukt etc. 

 

Problemet ligger i att det inte ställs krav på fuktsäkerhet. Genom att krav inte ställs 

följer inte ”fukttänket” med i projekterings- och produktionsfasen. Genom nya BBR får 

vi nu ett grundkrav på fuktsäkerheten vilket kommer leda till förändringar av 

byggandet. 

 

Kompetensen hos alla inblandade parter bör höjas. Beroende på skadans omfattning 

kan lämpliga åtgärder vara att byta ut material eller utföra en torkinsats. 

 

• Vad tror du att de nya reglerna kommer att få för effekter för byggbranschen? 

 

Det är lite av ett paradigmskifte. Ny kompetens och ett nytt förhållningssätt kommer att 

krävas, framförallt måste byggherren ta ett större ansvar. 
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• Vad tror ni blir det största problemet med att hålla kraven från BBR? 

 

Det enskilt största problemet är att bygga så att RF 75 % inte överskrids. Det är en 

rejäl utmaning för branschen. Jag ser nya människor i byggprocessen, människor som 

planerar materialleveranser bättre och har en bättre materiallogistik, i alla fall för 

trämaterial. Jag ser ingen anledning till att virke förvaras ute på byggarbetsplatsen. 

 

• Vilken del anser ni vara viktigast i BBR för ett fuktsäkert byggande? 

 

De inledande kapitlen med anvisningar om hur BBR skall användas. 

 

• Vad tycker ni saknas i BBR angående fukt? Eventuella tillägg eller ändringar om ni fick 

bestämma? 

 

Jag vill ha mer utrett kring vad som gäller för vindar i BBR. Vindar är idag med 

gällande regler svåra att bygga torra nog. Om man väljer att ta bort isoleringen i 

vindsbjälklaget och istället flytta upp den till yttertaket så är det svårt att klara 

energikraven. 

 

I projekteringen skall det visas att de material man väljer klarar kraven på RF 75 %. 

Ett problem ligger vid nedsmutsning av material. Leverantörer menar att de levererar 

material som klarar kraven då de är rena. Men materialen blir smutsiga över tid och då 

kanske kraven inte klaras. Jag vill att BBR klargör vilka kritiska fukttillstånd material 

har i större utsträckning än idag.  

 

• Vad tror ni anledningen är till att Boverket inte ställt hårdare krav förut? Varför kommer 

reglerna nu? 

 

Göran Hedenblad har fått ansvaret för utformningen av fuktsäkerhetsfrågor i BBR, han 

har god insikt i frågor gällande fukt. Det talades om fuktproblemen redan på 60-talet, 

men krav på området slog aldrig igenom, först nu är kraven uttalade.  

 

Många menar att fuktsäkerhet är kostsamt, det är ett enfaldigt resonemang. Genomförs 

livscykelanalyser för projekten blir kostnaderna för fuktsäkerheten försvinnande låga.  
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• Vad tror ni det beror på att byggbranschen i stort är så obenägen att ta till sig den kunskap 

som ändå finns om fukt? 

 

Vi konsulter har varit dåliga på att sälja in budskapet. Entreprenörerna har varit bättre 

på att profilera sig som samarbetspartners. Att anlita konsulter har inte varit en 

självklarhet. Beställarsidan saknar den kompetens och förmåga som krävs för att ta 

eget ansvar vilket leder till att krav på fuktsäkerhet inte ställs. 

 

• Anser ni att det är möjligt att bygga platsbyggen som man gör idag med de nya reglerna i 

hand, kan man bygga året runt i Sverige? 

 

Vi kan hantera fuktproblemen med ändrade produktionsmetoder och med ett nytt 

systemtänkande kring fuktsäkerhet dvs. tidplaner, materialleveranser, 

materialhantering, materialförvaring samt rätt hantering kring rapportering av 

avvikelser. Det krävs att fuktexperter finns med i hela projektet för att klara 

utmaningen. 

 

• Kan ni måla upp ett scenario över hur en byggarbetsplats skall se ut med tanke på 

fuktsäkerheten? 

 

Grundfilosofin är att följa vattnets väg. Vart kommer vattnet ifrån och vart skall det ta 

vägen för att skador inte ska uppstå. Vattnet ska bort från huset. Det innebär att om det 

regnar så måste allt material skyddas och kunna torka ut. Blir det fuktigt måste vi 

kunna skicka bort fukten via exempelvis dränage. Ett tält gör ingen nytta om fukten 

fastnar i konstruktionen. Vattnets väg in i konstruktionen kommer via material och 

byggfukt måste ges möjlighet att torkas ut. Vi får heller inte skicka ut fukten där den kan 

skada någon annan konstruktionsdel. Man bör ha med sig att en byggarbetsplats är till 

för montering och inte förvaring av material. 

 

• Vilka metoder finns för att, på ett bra sätt, förvara material på byggarbetsplatsen?  

 

Det finns vissa metoder men det är onödigt att förvara material på byggarbetsplatsen 

när vi kan planera leveranserna bättre. 
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4.5 Boverket 

För att få ytterligare ett perspektiv på fuktproblematiken har vi intervjuat Göran Hedenblad, 

teknisk expert vid Boverket, som varit med vid revideringen av reglerna kring fuktsäkerhet i 

BBR. Göran Hedenblad har tidigare arbetat som forskare vid Fuktcentrum på Lunds 

tekniska högskola. 

 

• Vilka effekter tror ni de nya bestämmelserna kommer att ha ute på byggarbetsplatsen? 

 

Tillsynen och kontrollen måste bli bättre på byggarbetsplatsen. De som vill göra ett bra 

jobb har nu fått ett bättre verktyg än "gamla" BBR. Regeringen har tillsatt en utredning, 

PBL-utredningen, som skall komma med förslag om samhällets tillsyn över byggandet.  

Entreprenören, platschefen, har många intressen att beakta, t.ex. byggherrens krav, 

ekonomi, arbetsmiljökrav, personalansvar, inköp, ibland även försäljning av de 

producerade bostäderna samt bygglagstiftningen. Om kraven i BBR är otydliga kan 

kanske andra intressen prioriteras före BBR. 

 

• Tror ni de nya reglerna kommer att kunna följas? 

 

Detta beror på vad PBL-utredningen visar. Projektörerna kommer få en mer central 

roll och reglerna skall underlätta för projektörer att tänka mer på fuktproblematiken 

och inte ”köra på gammal vana”. 

 

• Vad är anledningen till att kraven i BBR tidigare varit så milda? 

 

Reglerna har varit abstrakta tidigare men inte milda. Nya BBR utgör ett förtydligande 

av tidigare upplagor av BBR. Lagstiftningen ligger alltid efter verkligheten, ”våra 

byggregler är en funktion av vår tid”. BBR innefattar funktionskrav i större omfattning 

än detaljkrav. Reglerna har på ett neutralt sätt varnat för vissa riskabla 

konstruktionslösningar. 
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• Tror ni att man i fortsättningen kommer att kunna genomföra platsbyggnationer i samma 

utsträckning som idag? 

 

Ja, men man bör göra en fuktsäkerhetsprojektering i projekteringsskedet för att 

verifiera att den tänkta lösningen uppfyller kraven. Att trä på vintern står i regn en 

kortare tid, något dygn, för att sedan torka ut kan vara acceptabelt. Materialet skall vid 

inbyggnaden ges möjlighet att torka ut om det inte redan är torrt. Mögelproblemen ges 

stort utrymme i nya BBR, detta är ett problem som vi måste fokusera på. ”Om 

mänskliga lagar och naturlagar står mot varandra så tror jag att naturlagarna vinner” 

 

Sveriges Provnings och Forskningsinstitut har på vårt uppdrag gjort en undersökning 

på kritiska fukttillstånd av olika materialslag. Materialleverantörer måste kartlägga 

vilka kritiska fuktnivåer deras material har. Om materialleverantörerna vill undvika RF 

75 % så får de ta fram bättre värden för att kunna sälja sina material. Redovisning av 

materials kritiska fukttillstånd skall vara lika självklart som vilka farliga kemiska 

ämnen som materialen innehåller. 

 

• Hur väl införstådd anser ni att byggbranschen är i frågor gällande fuktproblematiken? 

 

Under de senaste åren har de blivit mer medvetna om problemen med fukt, steget från 

ord till handling kan dock vara långt. Under ett seminarium jag höll med entreprenörer, 

innan nya BBR släpptes, visades ett stort intresse för fuktfrågor. Hammarby Sjöstad 

samt några andra projekt har öppnat upp ögonen för fuktproblematiken hos såväl 

branschen som allmänheten. Jag tror att det är på gång med fuktfrågor efter samtal 

med stora entreprenörer. Det är viktigt att informationsspridningen gällande 

fuktsäkerhet inte får förtröttas av att det går lite trögt i början. 
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4.6 Enkät yrkesarbetarna  

I enkätundersökningen deltog sju av entreprenören anställda yrkesarbetare. Vissa av 

yrkesarbetarna hade lång erfarenhet av byggnation medan andra mer nyligen slutfört sin 

utbildning.  

 

Under deras utbildning har inte fuktsäkerhet tagits upp, inte heller har deras arbetsgivare 

erbjudit utbildning på området under deras tid på företaget. Vidare tycker fem av de sju 

tillfrågade yrkesarbetarna att deras kunskapsnivå gällande fuktsäkerhet inte är tillräckligt 

god och att de gärna skulle fortbilda sig för att kunna utföra ett bättre arbete. 

 

Korta byggtider anses vara en orsak till fuktproblem. Samtliga av de tillfrågade tycker att 

fuktsäkerheten på byggarbetsplatsen är god och arbetarna anser att de vidtagit de åtgärder 

som kunnat utföras utifrån rådande förutsättningar. Majoriteten anser dock att produktion 

under väderskydd skulle vara en bra lösning för att ytterliggare öka fuktsäkerheten. 

 

Av arbetarna säger 6 av 7 att fuktskador har uppstått vid tidigare projekt vid vilka de varit 

verksamma. De tar främst upp konstruktionstekniska problem som uppstått men även 

problem med nederbörd nämns. De konsekvenser som yrkesarbetarna anser vara en följd av 

fuktskador är allergier, mögel och sjukdomar.  

 

På tidigare projekt i vilka arbetarna deltagit har de inte fått någon återkoppling angående hur 

brukarna upplevt fastigheten. 
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Bild 1 - Situationsplan 

5. Fältstudien 

5.1 Referensobjektet 

5.1.1 Allmän beskrivning 

Referensobjektet är en totalentreprenad och byggs i ett nyproducerat bostadsområde. 

Objektet består av tolv lägenheter vilka inhyses i två radhus och tre parhus, en situationsplan 

över området ges i bild 1. Samtliga huskroppar är konstruerade i två plan. Lägenheterna 

omfattar fyra rum och kök med en boarea på 125 m2 med utvändigt kallförråd och 

tillhörande carport eller parkeringsplats. Byggnationen påbörjades 2006-10-01 och projektet 

skall stå klart i oktober 2007, delinflyttning sker i etapper med första inflyttning från  

2007-05-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Byggnadsbeskrivning 

Produktionen sker genom platsbyggnation undantaget mellanbjälklagen vilka är 

prefabricerade plattbärlag. Grundkonstruktionen består av en 100 mm tjock varm platta på 

mark utförd i betong C 32/40 med vct 0,58 samt underliggande cellplast. Under och kring 

dräneringslagret finns en fiberduk, dräneringslagret består av singel. De bärande 

betongkonstruktionerna är platsgjutna och är av samma betongkvalitet som grundplattorna. 

Trästommen är tillverkad av K12 klassificerat virke samt limträbalkar av typen L40.   
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Bild 2 - Planritning våning 1 och 2 

5.1.3 Lägenhetsbeskrivning 

Lägenheterna i parhusen och radhusen är likadant utformade. På nedre plan finns hall, kök, 

WC/dusch, vardagsrum och en klädkammare. På plan två finns tre sovrum, klädkammare 

och ett badrum med tvättanordningar. Lägenheternas utformning visas på planritningarna i 

bild 2. Huvudsakligen beläggs golven med ekparkett men även klinker och plastmatta 

används i vissa utrymmen. Väggarnas bekläs genom tapetsering, kakling och målning 

medan innertaken målas eller gipsas. 
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5.2 Klimatdata för Karlstad  

Vid uppförandet av en byggnad genom platsbyggnation är man beroende av vädret. 

Mängden nederbörd och luftens relativa fuktighet har stor inverkan på slutresultatet. 

Fuktskyddet skall stå i proportion till det rådande klimatet.  

 

5.2.1 Relativ luftfuktighet över året 

Den relativa luftfuktigheten varierar över året. Under sommarhalvåret är RF lägre än under 

vinterhalvåret. Detta beror på att varm luft kan innehåll mer fukt innan utfällning sker än 

vad kall luft kan. Under sommaren är dock ånghalten i luften som högst men den höga 

temperaturen ger en låg relativ luftfuktighet.  

  

Enligt figur 5 nedan visar ligger medelvärdet för RF i Karlstad över BBR:s krav på högsta 

tillåtna fukttillstånd mellan september och mars. Detta innebär att åtgärder måste vidtas för 

att skydda material och konstruktion från uppfuktning under denna period.  
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Figur 5 - Medelvärden för relativ luftfuktighet, temperatur och ånghalt i Karlstad. [9] 
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Figur 6 - Nederbördsmängd månadsvis i Karlstad [17] 

5.2.2 Nederbörd 

Vid bristfällig täckning av konstruktion och material kan nederbörd fukta upp och förstöra 

material. Om inte stående vatten på bjälklag avlägsnas omgående absorberas fukt i betongen 

och uttorkningen förlängs. Fukten sprids via betongen till angränsande material samt att ett 

extra fukttillskott tillförs inomhusluften. De nederbördsmängder som har fallit över Karlstad 

och arbetsplatsen under de månader som byggnationen pågått jämfört med normal nederbörd 

för månaderna visas i figur 6. I figur 7 redovisas antalet regndagar för samma period. 

Diagrammet visar på att det är viktigt att täcka material och konstruktioner mot nederbörd 

då antalet nederbördsdagar är många. Värdena grundas på SMHI:s mätningar i Karlstad.  
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Bild 3 - Skyddande gummilist Bild 4 - Snö mot regelstomme 

5.3 Så skyddas arbetsplatsen mot fukt 

Fuktskyddet på arbetsplatsen är varierande men det finns ingen väl genomarbetad plan för 

hur fukt skall hanteras. Genom de fuktronder som utfördes på byggarbetsplatsen upptäcktes 

vissa typer av brister, dessa dokumenterades i fuktrondsprotokoll. Protokollet finns i  

Bilaga 1 - Fuktrondsprotokoll.  

 

5.3.1 Skydd av konstruktionen  

Platschefen anser att den viktigaste åtgärden när det gäller skydd av konstruktionen är att 

färdigställa taket och få tätt hus så snabbt som möjligt. I samband med att huset blivit tätt 

har uttorkning påbörjats genom uppvärmning och avfuktning. 

 

Innan taket monterats har dock inga åtgärder vidtagits för att skydda konstruktionen mot 

nederbörd eller annan åverkan. Före tätt hus har snö och väta avlägsnats från bjälklag och 

stomme genom snöskottning och våtsugning. Snön och vätan togs dock inte bort direkt 

vilket har lett till att fukt trängt in i konstruktionen i större omfattning än om åtgärder 

vidtagits omedelbart. 

 

För att göra konstruktionen mer tät monterades utegipsskivorna över hela fasaden, även över 

fönster och dörrar. Denna metod ger ett visst spill men ger ett bättre resultat än att plasta in 

fönstren. Vid fönstermontage sågades de skivor upp där fönstren skulle sitta. 

 

Träkonstruktionen skyddas med en gummilist för att förhindra kapillärsugning från 

betongplatta och vägg. Som bild 3 visar så skyddas inte syllens ändträ från kontakt med 

betongstommen. Eftersom konstruktionen inte skyddats mot nederbörd har vatten och snö 

blivit stående mot regelstommen och gummilistens funktion har underminerats, se bild 4. 
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Bild 6 - Förvaring av trä 

Bild 5 - Kapillärsugning i regelstomme 

Efter montering av hängrännor har en provisorisk vattenavledning i form av plaströr 

monterats för att avleda vatten från konstruktionen. Dessa monterades under vecka 16 och 

hängrännorna sattes upp långt tidigare. 

 

Konstruktionen har utsatts för stora mängder fukt i form av snö och regn. Fukten som går 

ner i plattan tar tid att torka ut och den fukt som kapillärt sugs upp i trästommen måste ges 

möjlighet att torka ut innan väggarnas plastfolie monteras, se bild 5. Vid montage av 

plastfolie på en fuktig vägg ökar risken för mögelangrepp avsevärt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Skydd av material 

Det material som användes på arbetsplatsen förvarades huvudsakligen på två vis, inomhus i 

tät konstruktion eller utomhus på arbetsplatsen. Material förvarades under presenning för att 

skyddas mot nederbörd och nedsmutsning, dock förekom att täckning inte utfördes, se  

bild 6. 
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Bild 8 - Bruten emballering 

Bild 7 - Förvaring av takstolar 

På bild 7 visas hur takstolar förvaras utan täckning. Takstolarna har blivit täckta med snö 

vilket ger en kraftig försämring av fuktsäkerheten. Konstruktionen kommer vid 

färdigställandet ha en uteluftsventilerad vind vilket innebär en riskkonstruktion. Att då 

tillföra ytterliggare fukttillskott genom fuktiga takstolar är en risktagning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid förvaring av mineralull påträffades enstaka fall av bruten emballering, mineralullen har 

förvisso bättre motståndskraft mot fukt än exempelvis gips, men denna typ av förvaring är 

direkt olämplig. Risken är att man bygger in fukt i konstruktionen, det leder också till att 

fastigheten kan få en sämre energihushållning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineralull som förvarades inomhus påträffades vid ett tillfälle placerade på bjälklag med 

stående vatten på. Visserligen var emballaget ej brutet men det innebär ändå en risk då 

emballaget kan ha håligheter. 

 
Gipsskivor lyftes in i täta konstruktioner med obruten emballering vilket ger ett gott skydd 

mot uppfuktning från luft och nederbörd.  
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5.3.3 Kontroll och dokumentation 

För att säkerställa fuktsäkerheten på arbetsplatsen använder sig entreprenören av en 

kontrollplan där fuktaspekter tas upp. Normkraven är uppställda enligt BBR 99 kapitel 6:1 

och kapitel 6:5, övriga föreskrifter som ligger till grund för kontrollplanen är Hus AMA 98 

kapitel K.  

 

Platschefen ansvarar för att kontrollerna utförs, förutom allmän daglig tillsyn skall samtliga 

lägenheter kontrolleras och dokumenteras i ett protokoll. De kontrollmoment som skall 

utföras är mottagningskontroll och mätningar av fuktkvoter i trä samt RF-mätningar av 

betong. Mätningar i betong beställs av platschefen och dokumenteras. All dokumentation 

överlämnas till beställaren för kontroll vid överlämning av fastigheterna.  

 

Kontinuerlig kontroll av väderleksrapporter utförs av platschefen för att undvika att känsliga 

moment utsätts för stor fuktbelastning i form av regn eller snö. Vid eventuellt läckage i tätt 

hus skrivs avvikelserapport av platschefen.  

 

Platschefen utför kontrollmätningar innan väggar förses med ett tätskikt. Dessa mätningar 

utförs med en fuktkvotsmätare som mäter fuktigheten vid materialytan. Mätningarna utförs 

på de delar av reglarna som vetter in mot rummet. Vid virkesleveranser mäts dock inte 

fuktkvoter på materialet. Detta försvårar fuktsäkerhetsarbetet då den initiella fukthalten är 

okänd. 
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5.4 Fukttillståndet på referensobjektet 

5.4.1 Fuktkvotsmätningar 

Fuktkvotsmätningar utfördes vid referensobjektet omfattade 99 stycken mätningar utförda 

vid sex mättillfällen. Mätningsomgång fem utfördes dagen efter omgång fyra vilket berodde 

på att mätning fyra fick avbrytas till följd av att ett stift i mätinstrumentet gick av. 

Mätresultaten med tillhörande markeringar av mätpunkter redovisas i Bilaga 2 - 

Fuktkvotsmätning i träregelstommen. Det mätinstrument som användes vid 

fuktkvotsmätningarna mäter fuktkvoten genom att skicka elektricitet genom materialet och 

kontrollera vilken resistans materialet har. Ju högre fuktinnehåll materialet har desto lägre 

blir resistansen. Mätinstrumentet är försett med långa stift för att nå erforderligt djupt i 

virket.  

 

Våra mätningar visade mycket varierande värden i fastigheterna. Det högsta uppmätta värdet 

erhölls i mätpunkt 8, en syll, med en fuktkvot på 23,2 %, vid mätningen den 22 februari. Vid 

uppföljning av mätpunkten hade fuktkvoten den 15 mars sänkts till 17,5 %. Vid mätningar 

som utförts den 23 mars erhölls samma mätresultat. Detta visar på att uttorkningen har 

avstannat i syllen. Vidare mätningar i mätpunkten kunde ej genomföras då plastfolie och 

gips monterades på väggen. Nämnas bör att en fuktkvot på 17,5 % innebär ett RF-värde som 

överstiger de kommande kraven på 75 %. 

 

Vid en summering av mätresultaten kan man urskilja en tendens till att syllarna har en högre 

fuktkvot än övriga delar av träkonstruktionen. Anledningen till detta är troligen att 

bjälklagen och utfackningsväggarna varit täckta med snö samt att regn fuktat upp 

regelstommen.  

 

Mätningarna visar att torkinsatsen har effekt, dock är det oklart om allt virke hunnit torka ut 

tillräckligt innan konstruktionen försetts med ett tätt ytskikt. Risken finns för att fukt stängts 

in i den nu täta konstruktionen. 
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Figur 8 - Invändig RF-loggning, – RF, – Temperatur  

5.4.2 RF-loggning 

Mätinstrumenten som användes vid RF-loggningen var av märket Testo 175-H2.  

Den invändiga loggern registrerade klimatet var 15:e minut och den utvändiga var 30:e 

minut. En logger placerades på övervåningen i en av lägenheterna, medan en annan 

placerades utomhus för att ge ett referensvärde. Den utvändiga loggern placerades under 

taket vid nocken för att ge skydd mot nederbörd och direkt solljus. Den invändiga loggern 

placerades ut i hus 6 som vid tidpunkten var tät men varken uppvärmning eller avfuktning 

var påbörjad. Under mätningens gång monterades isolering och uttorkningsprocessen 

påbörjades. I figur 8 redovisas det invändiga klimatet.  

Den högsta uppmätta relativa luftfuktigheten inomhus uppmättes till 76,3 %. Värdet erhölls 

innan uttorkningen påbörjats. Som grafen visar avstannade uppvärmningen under drygt en 

vecka vilket medförde att uttorkningsklimatet försämrades. Anledningen till detta är troligen 

att värmeaggregatet varit ur bruk till följd av att elförsörjningen till arbetsplatsen var 

underdimensionerad.  

 

Periodens medelvärde för den relativa luftfuktigheten utomhus var 59,3 %. Den lägsta 

relativa luftfuktigheten uppmättes under dagtid till RF 21,5 % medan det högsta värdet 

uppmättes under natten till 97,0 %, se Bilaga 3 - Loggning av relativ luftfuktighet. 

Mätningarna visar, med avseende på luftens relativa fuktighet, att det går att förvara material 

utomhus under våren då dygnsmedelvärdet understiger RF 75 %. Nattetid när temperaturen 

sjunker blir dock den relativa luftfuktigheten mycket över de av Boverket ställda krav på 

högsta tillåtna fukttillstånd.
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Figur 9 - Den relativa fuktigheten beräknad på 40 % av betongplattans tjocklek vid olika datum [25] 

5.4.3 RF-mätning i betong 

Entreprenören har använt sig av en utomstående konsult för att utföra mätningar i 

betongplattorna. Konsulten utförde mätningar med kvarsittande givare, av typen  

Humi-Guard, i betong enligt Rådet för byggkompetens, RBK, manual - Fuktmätning i 

betong.  

 

Under mätningen av den relativa fuktigheten i betongplattorna var värmeslingorna operativa. 

Enligt RBK-metoden får inte golvvärmen vara påslagen då mätning görs med kvarsittande 

givare, om så är fallet ska i stället ett uttagsprov tas ut ur plattan och mätas i 

laboratoriemiljö. När mätning sker med värmeslingor påslagna blir osäkerheten i 

mätresultaten höga. Anledningen är att man får en annan fuktprofil i betongen till följd av att 

fukten transporteras runt i betongen.[12]    

 

Mätningar utfördes vid två tillfällen och omfattade tre mätpunkter i betongplattorna, se 

Bilaga 4 - Mätning av relativ fuktighet i betong. Vid första mätningen låg ett RF-värde högt, 

mätpunkt 1 visade RF 96,4 % medan mätpunkt 2 visade 83,6 %. Den andra mätningstillfället 

utfördes två veckor senare. Denna mätning visade ett RF-värde i mätpunkt 1 på 89,0 % och i 

mätpunkt 2 på 83,8 %. Vid överläggning med en fuktkonsult uttrycktes en viss skepsis kring 

mätresultatens rimlighet då RF-värdet i mätpunkt 1 sänkts med hela 7,4 %.  

 

En studie visar att enstaka RF-mätningar med kvarsittande givare av typen Humi-Guard ger 

opålitliga resultat, en tänkbar förklaring kan vara de kraftiga temperaturvariationerna som 

uppkommer i samband med uppvärmningen.[7]    

 

Beräkningar utförda med TorkaS 2.0 visar att den relativa fuktigheten i plattan vid 

mätningstillfället, den 20 februari 2007, borde ha legat runt RF 93 %. Beräkningarna ger en 

indikation på att mätresultaten kan vara missvisande, se Bilaga 5 - Beräkning med TorkaS. 
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Bild 9 - Nedsmutsat betongbjälklag 

5.5 Renlighet på ytor 

Renhållningen av ytor var mycket bristfällig på arbetsplatsen. På betongbjälklagen och 

inbyggnadsmaterial som förvarades invändigt fanns stora mängder organiskt material i form 

av jord och träspån. Även överblivet byggmaterial låg utspritt på bjälklagen. Smutsen härrör 

bl.a. från kapning av virke inomhus och jord som transporterats in i byggnaden via 

arbetarnas skor. Möjlighet till rengöring av skor innan passage in i byggnaden fanns ej vid 

denna tidpunkt.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Innan golvbeläggning skulle monteras städades betongytorna av med industridammsugare. 

Efter golvläggningen placerades grova mattor för skorengöring ut, dessa var ämnade för att 

undvika repning och nedsmutsning av parkettgolvet. 
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6. Åtgärdsförslag 

En byggarbetsplats bör ha ett gott skydd mot naturlig fuktpåverkan i form av nederbörd, 

markfukt, luftfuktighet samt beredskap för oförutsedda händelser som exempelvis läckage.  

Byggarbetsplatsen skall hållas så ren och lättframkomlig som möjligt och man bör i största 

mån undvika att lagra material på arbetsplatsen. 

 

För att få kontroll över fuktsituationen bör fukttillståndet mätas och dokumenteras. 

Mätningarna skall ge underlag för uppföljning av uttorkningsprocessen samt ge en 

indikation på om förstärkt torkinsats krävs. 

 

6.1 Materialhantering 

Krav bör ställas på leverantörer att material som ska ingå i konstruktionen levereras med rätt 

fuktinnehåll. Materialets fuktkvot bör mätas på arbetsplatsen vid leverans för att kontrollera 

att kraven följts. Den typ av material som är svår att mäta vid leverans bör levereras med 

bifogad specifikation över materialets fukttillstånd samt vilken kritiskt fukthalt materialet 

har. BBR tar i avsnitt 2:1 Material och produkter upp följande krav: 

 

”De byggmaterial och byggprodukter som används skall ha kända egenskaper i 

de avseenden som har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i 

dessa föreskrifter och allmänna råd.”[2] 

 

Detta innebär att material ska ha specifikationer på kritiska fukttillstånd och 

materialförvaring och hantering bör ske där efter.  

 

6.1.1 Materialförvaring 

Fuktkänsligt material bör förvaras inomhus i tempererat klimat för att skydda mot 

uppfuktning genom hög luftfuktighet, nederbörd och markfukt. 

 

Om material skall skyddas utomhus bör täckning med presenning ske på ett korrekt sätt. 

Materialet skall placeras så att det inte kommer i kontakt med marken då den anses ha en 

relativ fuktighet på 100 %. Presenningen skall inte ligga an mot materialet eftersom den 

uttorkade fukten från materialet kondenserar mot presenningen och återförs till materialet. 

Den fukt som tillförs från marken samt den som torkas ut ur materialet skall ges möjlighet 
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att ventileras bort. Studier har visat att material som förvarats i kontakt med jordmaterial 

löper större risk att avge en kraftig mikrobiell lukt då det blir fuktigt, förmodligen på grund 

av att jordbakterier överförts till materialet från jorden.[13] 

 

Det faktum att den relativa luftfuktigheten under stora delar av året överstiger 75 % innebär, 

med avseende på den nya föreskriften om kritiskt fukttillstånd, att material inte kan förvaras 

utomhus under denna period. Även om förutsättningarna för god ventilation är skapad så är 

ventilationsluften fuktig. Således är denna förvaringsmetod direkt olämplig för perioden. 

 

Att förvara material under presenning sommartid kan anses vara en godtagbar lösning om 

man ser till att materialet ventileras väl. Om presenningen ligger mot materialet finns stor 

risk för mikrobiell påväxt då klimatet under presenningen blir både fuktigt och varmt. 

 

Klimatförhållandet i Karlstad har för perioden varit ovanligt torrt och varmt. Dock är 

förvaring av material utomhus på arbetsplatsen direkt olämpligt med avseende på risken för 

att material uppfuktas.  

 

6.1.2 Leveranser och krav 

Beställaren bör ställa krav på fukthalter i det material som beställs till byggarbetsplatsen. 

Dessa krav skall självfallet kontrolleras vid leverans så att de stämmer överens med de 

ställda kraven. Om fuktkvoten överstiger det ställda kravet skall materialet skickas tillbaka 

till leverantören och ersättas med material som klarar kravnivån. 

 

Att planera sina leveranser är oerhört viktigt för att bibehålla en god logistik på 

arbetsplatsen. En byggarbetsplats är en monteringsplats, inte en förvaringsplats. Väl 

planerade leveranser bidrar också till en renare och säkrare arbetsplats. 

 

Just-In-Time principen bygger på att man planerar sina leveranser så att material levereras 

till inbyggnadsstället vid inbyggnadstillfället och inte till ett materialupplag på arbetsplatsen.  

Det material som måste förvaras på arbetsplatsen skall förvaras i den ordning och mängd 

som det skall användas. För att kunna följa principen fullt ut krävs att en person arbetar 

uteslutande med logistikfrågor. Det är självklart ett stort steg att ta men åtgärder kan utföras 

för att förbättra logistiken.[3]  
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Bild 10 - Otätheter vid tillfällig dörr Bild 11 -  Relativ luftfuktighet bakom
  väggisolering, RF: 93,4 % 

6.2 Skydd av konstruktion 

En rad åtgärder kan vidtas för att skydda konstruktionen genom styrt inomhusklimat och 

utvändig vattenavledning minskar risken för att byggnaden drabbas av skadlig fukt. Fukt 

som tagit sig in i konstruktionen skall ges möjlighet att kunna torka ut. 

 

6.2.1 Uttorkning 

För att erhålla ett bra uttorkningsklimat krävs att värmefläktar och avfuktare kan köras 

parallellt utan onödiga driftstopp på grund av underdimensionering av elkraftbehovet. Under 

uttorkningsskedet är det även viktigt att hålla fönster och dörrarna stängda så inte fuktig luft 

strömmar in i fastigheten. Detta förutsätter att dessa är täta. De tillfälliga ytterdörrarna hade 

klara brister då luft kunde läcka in genom otätheter, se bild 10. 

 

Vid uttorkning av utfackningsväggar bör mineralullen inte vara monterad. Anledningen till 

detta är att uttorkningshastigheten försämras kraftigt då endast en liten del av regeln 

exponeras för torr varm luft. Detta leder till att höga RF-värden bibehålls innanför 

mineralullen, vid mättillfället var RF i rummet 35,6 % medan RF bakom isoleringen var 

93,4 %, se bild 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väljer man att vänta med montering av isoleringen blir energikostnaderna för 

uppvärmningen högre men regelstommen får en avsevärt bättre uttorkning. Risken för att 

fukt blir instängd i konstruktionen och orsakar framtida fuktskador, med hälsovådliga 

effekter och renoveringskostnader som följd, minskar.  
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Entreprenören har vid referensobjektet valt en högre betongkvalitet än den projekterade för 

att erhålla en snabbare uttorkning. Det har dock inte ställts några specifika krav på vct, vilket 

leder till att uttorkningen inte påskyndas. 

 

Fördelen med att välja en betong med ett lågt vattencementtal är att den innehåller en mindre 

mängd vatten, som inte binds kemiskt i betongen. Detta ger en kortare uttorkningstid 

samtidigt som betongen inte är lika känslig emot nederbörd som betong med högt 

vattencementtal.[1] Man bör dock beakta att betongen inte ska utsättas för kraftig 

fuktbelastning exempelvis i form av stående vatten på bjälklag. Vid långvarig fuktbelastning 

absorberas fukt vilket leder till att uttorkningstiden förlängs. 

 

6.2.2 Renhållning av ytor 

Referensobjektet uppvisade klara brister gällande renhållningen. Enkla åtgärder som ger ett 

gott resultat är att använda dörrmattor och skoborstar vid entréer för att minska mängden 

organiskt material som följer med personalens skor in i byggnaden.  

 

Under hela produktionen bör städning ske kontinuerligt för att minska nedsmutsningen av 

material och ytor. Städningen bör vara en naturlig del av monteringsarbetet. 

 

Man ska i största möjliga utsträckning undvika att tillföra smuts och organiskt material på 

betongplattorna, då det i förlängningen kan medför risk för mikrobiell påväxt. Man bör 

hantera material så att inte restprodukter lämnas kvar på invändiga ytor.   

 

För att avlägsna eventuella mikroorganismer och organiskt material från betongplattorna, 

innan golv läggs in, kan eldning med gasolbrännare vara en lämplig åtgärd. Åtgärden 

medför att risken för att mikrobiell tillväxt under golvbeläggningen minskar. 

 

6.2.3 Väderskydd 

Att använda sig av skyfflar och våtsug för att transportera bort fukten är en åtgärd som ger 

ett fuktsäkrare resultat. Detta är dock ej att föredra eftersom man helt kan undvika 

problemen genom ett väl fungerande väderskydd. Ovan nämnda utrustning skall finnas som 

en säkerhetsåtgärd och endast användas vid eventuella avvikelser i fuktskyddet. 
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Med heltäckande väderskydd kan klimatet regleras och eventuella materialupplag behöver ej 

täckas för att skyddas mot nederbörd. Väderskyddet ger också en säkrare arbetsplats för 

yrkesarbetarna då hela arbetsplatsen är nederbördsskyddad. Produktionstakten ökar i och 

med att man undviker snö, regn och vind.  

 

Kostnaden för uppförandet av ett väderskydd beräknas till 1-3 % av den totala 

produktionskostnaden men redan efter kort tid bär väderskyddet sina egna kostnader.[23] 
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Bild 13 - Mätning innanför isolering 

6.3 Kontroller och uppföljning 

Vid leveranser bör kontroll utföras på materialet för att kontrollera att fuktkvoten 

överensstämmer med det man beställt. Man bör också kontrollera att emballeringen inte är 

skadad. Kontroller i form av fuktronder och fuktkvotsmätningar bör utföras för att ge en bild 

av entreprenadens fuktsäkerhet och kondition. Dessa kontroller bör utföras av kunniga 

konsulter. 

 

6.3.1 Fuktmätningar i trä 

Vid de fuktkvotsmätningar platschefen utfört har ett bristfälligt instrument och en felaktig 

metod använts. Mätinstrumentet har korta stift som når in 3 mm i träet. Detta är ej 

tillräckligt då fuktkvoten i trä skall mätas på 30 % av materialet tjocklek. När mätningarna 

utfördes i ytskiktet av regelns kortsida, vilken vetter mot den varma inomhusluften, visade 

mätinstrumentet godtagbara värden. När vi utförde samma mätning i regeln med 

mineralullen demonterad indikerade mätinstrumentet höga värden.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3.2 Fuktmätningar i betong 

När mätningar utförs i material skall korrekta mätmetoder och lämpliga mätinstrument 

användas. Mätningar i betongplattor skall inte utföras då golvvärmen är påslagen, då 

golvvärmens inverkan på torktiden ej är utredd. Vid mätningar i betong bör en oberoende 

auktoriserad konsult användas. De uttorkningstider som använts för referensobjektets 

betongplattor är avsevärt mycket kortare än de erforderliga uttorkningstiderna som erhålls 

genom beräkningar med TorkaS. För korta uttorkningstider är vanligt förekommande vid 

byggnationer idag och vi anser att i projekteringsfasen bör detta faktum beaktas. Således bör 

mer tid ges till uttorkning eller så bör ökade resurser användas för att säkerställa betongens 

uttorkning till godkänd nivå. 

Bild 12 - Mätning mot uppvärmd innemiljö 
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6.4 Rätt kompetens 

6.4.1 Kompetensutveckling av personal 

Enkätundersökningen som utfördes gav en indikation på att kunskapen om fukt ute bland 

yrkesarbetarna är bristfällig. Ingen formell utbildning inom området har erbjudits, varken 

under grundutbildningen eller under deras tid ute i produktion. En god investering för att öka 

fuktsäkerheten är att vidareutbilda personalen så att kunskapen kring fuktsäkerhet når ut i 

alla led. 

 

Ett steg i riktning mot utveckling av fuktkunskapen och ett fuktsäkrare produktionssätt är det 

informationsblad som vi utvecklat, se Bilaga 6 - Informationsblad. Informationsbladet är 

ämnat att placeras, väl synligt, ute på byggarbetsplatsen. Anledningen till detta är att 

platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare och övriga inblandade i produktionen enkelt skall 

kunna ta dela av informationen och få ytterligare ett redskap för att uppnå en fuktsäkrare 

produktion.  

 

6.4.2 Konsulter 

Det räcker inte med att enbart vidareutbilda den egna personalen utan man bör inkalla 

expertis för att utreda hur fuktsäkerheten i stort skall hanteras på byggarbetsplatsen. 

Fuktkonsulter bör tas in redan i projekteringsskedet och följa med under hela 

byggprocessen, deras expertis kommer att ge ett fuktsäkrare resultat med mindre risk för 

framtida fuktskador. Genom att fuktkonsulter är delaktiga redan i initieringsskedet av 

projektet kan framtida problem under produktionen elimineras då riskfyllda 

konstruktionslösningar och produktionsmetoder gallras bort. Konsulter kan också bidra med 

nya synsätt och tillföra andra aspekter kring fuktsäkert byggande som inte entreprenör eller 

beställare är medvetna om.  
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7. Diskussion 

Trots att det kommer nya och tydligare regler för fuktsäkerheten tror vi att det kommer ta tid 

innan dessa får genomslagskraft i branschen. Huvudansvaret ligger hos byggherren att ställa 

krav på fuktsäkerheten. Ställs inte kraven blir det svårt för entreprenörerna att producera 

fuktsäkra fastigheter. Entreprenörerna bygger det som är beställts, på det vis kraven säger. 

Om inga krav ställs kan man utgå ifrån att entreprenörerna följer gällande regler i BBR. Det 

är dock oroväckande att varken entreprenör eller beställare har utarbetat någon strategi eller 

handlingsplan för hur de nya reglerna skall kunna efterlevas.  

 

Förutsättningarna för ett fuktsäkert byggande skapas i program- och projekteringsskedet. 

Ramverket för projektet är redan fastslaget då produktionsfasen tar vid. För att skapa bättre 

förutsättningar för en fuktsäkrare produktion anser vi att en fuktsakkunnig skall anlitas så 

tidigt som möjligt i projektet och att fuktprojektering utförs för entreprenaden. En god idé 

skulle vara att man utser en fuktsakkunnig som kvalitetsansvarig för projektet då denne 

skulle få möjlighet att styra projektet mot ett fuktsäkrare byggande. Hos regeringen ligger 

idag ett förslag till ändringar i Plan- och bygglagen. I PBL-utredningen behandlas bl. a. om 

den kvalitetsansvariges roll bör stärkas för att få kvalitetsansvariga som är oberoende 

projektet och har den behörighet som krävs för att lösa uppgiften.  

 

Det råder idag en viss osäkerhet om hur fuktkvotsmätningar i trä bör utföras för att ge ett så 

rättvisande resultat som möjligt. Vid mätning med elektroder minskar generellt mätutslaget 

med tiden. Även temperaturen i materialet spelar en avgörande roll för vilken fuktkvot som 

erhålls. Mätningarna utfördes vid två olika temperaturlägen för materialet, en vid 0°C och en 

vid 20°C, då mätning av materialets temperatur inte var genomförbar. Temperaturen i 

materialet kan uppskattas ligga inom detta intervall. De mätvärden som erhölls vid 

inställningen 0°C visade ungefär en 2 % högre fuktkvot än mätningarna vid 20°C.  

 

För att inte påvisa ett fukttillstånd i regelstommen som var för högt valde vi att läsa av 

mätvärdet då det stabiliserat sig på en lägre nivå. Vi valde också att använda oss av de 

mätvärden som erhölls vid mätning på temperaturläget 20°C. På så vis har vi försäkrat oss 

om att inte ålägga entreprenören obefogad kritik kring fukttillståndet i regelstommen. 

Mätningarna indikerar dock på att de verkliga värdena är högre än de vi redovisat i 

fältstudien. Hade vi valt att läsa av de initiala mätvärdena hade fukttillståndet på 
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referensobjektet varit mycket kritiskt då fuktkvoter över 17 % erhållits vid nästan alla 

mätpunkter. 

 

För att dokumentationen av fuktsäkerheten på byggarbetsplatsen skall vara så rättvisande 

som möjligt krävs att mätningarna utförs på rätt sätt. Man bör använda sig av korrekta 

mätmetoder utförda av personer med behörighet och kunskap kring fuktmätningar, annars 

riskerar dokumentationen att visa en felaktig bild att den rådande fuktsituationen. Genom att 

utföra korrekta mätningar kan avvikelser i fuktsäkerheten upptäckas och korrigeras för att ge 

en bättre slutprodukt som alla parter vinner på.   

 

För att skapa en fuktsäkrare produktion anser vi att produktionsmetoderna bör ses över och 

revideras. Vi rekommenderar en ökad tillämpning av produktion under totalt väderskydd 

samt applicering av Just-In-Time principen. Vi anser att det är lönsamt, samtidigt som ett 

bättre resultat erhålls, att använda sig av väderskydd och en logistikansvarig vid större 

projekt. Risken för att material förstörs minskar samtidigt som tidsåtgången för att hitta och 

hämta material reduceras. Yrkesarbetarna kan då i större utsträckning än idag ägna sig åt 

produktivt arbete. 

 

De mätningar och kontroller vi utfört har till stor del genomförts under en relativt torr årstid. 

Den del av projektet som uppfördes under hösten och vintern har inte kunnat kontrolleras i 

önskvärd utsträckning. Det finns risk för att dessa konstruktioner utsatts för en större 

fuktpåverkan än de objekt vi kontrollerat. Rapporten hade givit en klarare bild av 

fuktsituationen vid referensprojektet om vi haft möjlighet att följa hela produktionen. 

 

Vi anser att många av de problem som uppstår i byggprocessen beror på en bristande 

kunskap hos de inblandade parterna. Vi tror att genom en ökad förståelse kring hur fukt 

fungerar och vilka skador den medför kan en majoritet av problemen elimineras. Vidare ska 

byggherren i enlighet med PBL ta ansvaret för att krav ställs i projektet. Utan tydliga 

riktlinjer är det avsevärt mycket svårare att uppnå en fuktsäker produktion. Byggherren bör 

ta hjälp av en fuktkonsult för att utforma de krav som rör projektets fuktsäkerhet. 

 

Vi tror att de nya reglerna kommer att medföra att leverantörer av byggmaterial måste 

specificera vilka kritiska fukttillstånd materialen klarar. Valen av materialleverantörer sker, i 

stor utsträckning, innan produktionen påbörjats och det är ytterst viktigt att välja 
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leverantörer som har specificerat sina materialegenskaper väl. De materialleverantörer som 

inte tillhandahåller väl undersökta materialegenskaper tvingas då att utföra tester för att inte 

förlora de marknadsandelar de innehar. 

 

Nämnas bör att vi inte är utbildade fukttekniker samt att rapporten bara speglar situationen 

på ett referensobjekt. Vi har dock i stor utsträckning använt oss av expertis för att på ett så 

bra sätt som möjligt utföra de mätningar och kontroller som ligger till grund för arbetet. Vi 

anser att den fuktsituation vi påvisat stämmer väl överens med den bild experter och 

branschföreträdare har om hur byggnader produceras idag. 

 

Vi vill slutligen förtydliga att vi inte tror att de brister i fuktsäkerheten som påvisats enbart 

rör parterna i vår studie, utan vi anser att detta är ett genomgående problem för 

representanter i hela branschen. Vi tror dock att parterna har kapaciteten och 

förutsättningarna att skapa en fuktsäker produktion när så krävs. 
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8. Slutsatser 

Studien visar att det finns brister gällande fuktsäkerheten på byggarbetsplatsen. Skyddet av 

material och konstruktion kan förbättras, för att klara de av Boverket ställda krav för 

fuktsäkerhet, förslagsvis genom bättre renhållning, utökat väderskydd och förbättrad 

logistik. Om man redan från början skyddar konstruktionen mot fukt minskas den mängd 

vatten som behöver torkas ut. Uttorkningsprocessen är relativt god men det finns möjlighet 

till effektivisering. Genom att vänta med installation av isolering i väggar uppnås en bättre 

och snabbare uttorkning. Inomhusklimatet kan göras torrare genom installation av bättre och 

tätare dörrar under uttorkningsskedet. För att undvika avbrott i uttorkningen bör 

elkraftsförsörjningen dimensioneras på rätt sätt. 

 

Rutinerna för fuktmätningar i trä bör förbättras. Material skall mätas vid leverans för att 

säkerställa att konstruktionen inte utsätts för onödig fuktbelastning. Vidare bör mätningar 

utföras med en för mätningen godkänd metod och med ett mätinstrument som når 

erforderligt långt in i materialet, för att ge en rättvisande bild av fukttillståndet. Vid 

mätningar i betong bör en auktoriserad fuktkontrollant anlitas för att säkerställa att 

mätningarna utförs korrekt. 

 

Ett led till förbättring av fuktsäkerheten i produktionsskedet är att höja kunskapsnivån hos 

samtliga inblandade parter. Kunskapsnivån kan förbättras genom vidareutbildning av 

personal samt att fuktfrågorna kommer upp mer på agendan. För att komplettera de egna 

kompetenserna bör expertis på området fukt integreras i hela projektet. 

 

I stor utsträckning överlåter beställaren ansvaret för fuktsäkerheten till entreprenören. 

Beställaren anförtror entreprenören med att de klarar fuktsäkerheten, men krav måste ställas 

mot entreprenören för att säkerställa en fuktsäker byggnation. En ökad förståelse och ett 

ökat engagemang krävs för att kunna formulera kraven för entreprenaden. Vi anser att 

fuktprojektering skall utföras för att minimera riskerna med för höga fuktbelastningar och 

säkerställa en fuktsäkrare produktion. 

 

Entreprenören är medveten om fuktproblematikens omfattning och anser att det är ett stort 

problem för branschen. Fältstudien visar dock på att hanteringsmetodiken gällande fukt är 

bristfällig. Det är emellertid beställarens krav på fuktsäkerhet som utgör ramen för 
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genomförandet. Studien visar att både beställare och entreprenör har bristande förberedelser 

för att uppfylla de nya krav som Boverket ställer kring fuktsäkert byggande. 

 

Förslag till framtida undersökningar är att studera hur de av Boverket uppsatta reglerna 

kring fuktsäkert byggande efterlevs. Vidare kan ett helt projekt följas där heltäckande 

väderskydd och en förbättrad logistik används för att skönja vilka resultat som erhålls med 

avseende på fuktsäkerhet och ekonomi. Även en undersökning kring hur fukttillståndet ser 

ut i fastigheter producerade 5-10 år tillbaka i tiden, då dessa produktionsmetoder liknar de vi 

har idag, vore av intresse.  
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9. Tackord 

Under examensarbetets gång har vi varit i kontakt och tagit hjälp av ett antal representanter 

från byggbranschen.  Vi vill tacka de personer och företag som genom sitt engagemang och 

kunnande bidragit till framställandet av denna rapport. Ett särskilt tack riktas till följande 

personer och företag: 

 

Tord Nilsson för vägledning, engagemang och expertis. Vi vill också tacka för att han givit 

oss tillgång till mätutrustning och diverse facklitteratur. 

 

Lotti Lindstrii för vägledning och feedback under arbetets gång.  

 

Platschefen och yrkesarbetarna vid referensobjektet som har varit väldigt tillmötesgående 

och givit oss fri tillgång till arbetsplatsen för att utföra våra mätningar och fuktronder samt 

under hela projektet varit villiga att svara på frågor och bolla idéer. 

 

Entreprenören för möjligheten att utföra vår undersökning vid ett av deras projekt samt 

öppenhjärtigt besvarat våra frågeställningar. 

 

Beställaren för ekonomiskt stöd och deltagande i vår undersökning. 

 

Göran Hedenblad, vid Boverket, för en givande intervju kring den nya regelsamlingen och 

dess konsekvenser. 

 

Gunnar Magnusson vid Kvist Konstruktionsbyrå AB för hjälp med loggning av RF och 

sammanställning av mätresultaten. 

 

Pelle Johansson för arbetet med layouten på informationsbladen. 

 

Markus Flarup, vid SMHI, för hjälp med klimatdata och expertis.  

 

Vi vill slutligen tacka Lina och Susanne för det stöd de givit oss under arbetets gång. 
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Bilaga 1 - Fuktrondsprotokoll 
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Bilaga 2 - Fuktkvotsmätning i träregelstommen 

Datum Fuktkvot Fuktkvot 

2007-02-22 

Objekt Mätpunkt 

0 °C 20 °C 

Mätplats Plan Klimat 

 Hus 7 1 14,7 13,2 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 7 2 11,5 10,0 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 7 3 17,5 15,7 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 7 4 19,9 17,7 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 12 5 14,3 12,6 Regel 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 12 6 17,3 15,4 Regel 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 12 7 16,4 14,6 Regel 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 12 8 25,1 23,2 Syll 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 12 9 18,9 16,9 Regel 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 11 10 17,2 15,4 Syll 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 11 11 13,5 12,1 Regel 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 11 12 14,5 12,9 Regel 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 11 13 18,3 16,5 Syll 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 11 14 13,5 12,1 Regel 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 11 15 19,4 17,4 Hammarband 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 10 16 20,2 18,3 Regel 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 10 17 19,1 16,9 Regel 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 10 18 17,9 15,9 Regel 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

 Hus 10 19 15,8 14,0 Regel 1 Nyligen påbörjad uttorkning 

        

Datum Fuktkvot Fuktkvot 

2007-03-08 

Objekt Mätpunkt 

0 °C 20 °C 

Mätplats Plan Klimat 

 Hus 12 20 17,2 15,4 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 12 21 21,0 18,7 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 12 22 16,3 14,6 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 12 23 15,5 13,8 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 12 24 14,0 12,5 Hammarband 1 Under uttorkning 

 Hus 12 25 19,5 17,5 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 11 26 15,3 13,6 Regel 1 Under uttorkning, värmefläkt avst. 

 Hus 11 27 18,1 16,2 Syll 1 Under uttorkning, värmefläkt avst. 

 Hus 11 28 20,1 18,0 Regel 1 Under uttorkning, värmefläkt avst. 

 Hus 11 29 14,6 13,0 Regel 1 Under uttorkning, värmefläkt avst. 

 Hus 11 30 18,9 16,8 Syll 1 Under uttorkning, värmefläkt avst. 

 Hus 11 31 19,4 17,2 Syll 1 Under uttorkning, värmefläkt avst. 

 Hus 11 32 22,1 19,7 Syll 2 Under uttorkning, värmefläkt avst. 

 Hus 11 33 18,0 16,1 Regel 2 Under uttorkning, värmefläkt avst. 

 Hus 11 34 17,8 16,0 Regel 2 Under uttorkning, värmefläkt avst. 

 Hus 10 35 18,8 16,8 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 10 36 19,7 17,6 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 10 37 17,2 15,3 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 10 38 17,6 15,7 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 10 39 16,6 14,8 Regel 1 Under uttorkning 

 Virkesupplag 40 21,2 18,2 Regel   Uteklimat, under presenning 

 



Examensarbete 
Fuktproblematiken under entreprenadskedet 

 

 
 

2 

 

Datum Fuktkvot Fuktkvot 

2007-03-15 

Objekt Mätpunkt 

0 °C 20 °C 

Mätplats Plan Klimat 

 Hus 12 41 19,6 17,5 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 12 42 17,7 15,8 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 12 43 13,3 11,8 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 12 44 16,8 14,9 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 12 45 19,1 17,0 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 12 46 17,6 15,7 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 11 47 19,2 17,1 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 11 48 15,8 14,1 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 11 49 18,6 16,6 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 11 50 19,2 17,1 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 11 51 16,1 14,3 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 11 52 14,9 13,2 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 10 53 20,0 17,8 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 10 54 21,0 18,8 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 10 55 17,4 15,5 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 10 56 19,6 17,5 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 10 57 17,4 15,5 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 2 58 21,3 19,0 Syll 1 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 2 59 23,5 21,0 Syll 1 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 2 60 18,6 16,6 Regel 1 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 3 61 20,8 18,6 Syll 1 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 3 62 22,5 20,1 Syll 1 Uttorkning ej påbörjad 

        

Datum Fuktkvot Fuktkvot 

2007-03-22 

Objekt Mätpunkt 

0 °C 20 °C 

Mätplats Plan Klimat 

 Hus 6 63 20,4 18,3 Syll 2 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 6 64 17,1 15,3 Regel 2 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 6 65 17,6 15,7 Syll 2 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 6 66 22,5 20,1 Syll 2 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 6 67 18,0 16,1 Syll 2 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 5 68 18,2 16,2 Syll 2 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 5 69 17,2 15,4 Regel 2 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 5 70 20,1 18,0 Syll 2 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 5 71 14,0 12,5 Regel 2 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 6 72 20,6 18,4 Syll 1 Uttorkning ej påbörjad 
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Datum Fuktkvot Fuktkvot 

2007-03-23 

Objekt Mätpunkt 

0 °C 20 °C 

Mätplats Plan Klimat 

 Hus 6 73 16,2 14,5 Regel 1 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 6 74 18,8 16,8 Syll 1 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 6 75 18,7 16,7 Syll 1 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 6 76 19,1 17,0 Syll 1 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 5 77 18,9 16,9 Syll 1 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 5 78 18,9 16,9 Syll 1 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 5 79 21,5 19,3 Syll 1 Uttorkning ej påbörjad 

 Hus 12 80 16,1 14,1 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 12 81 19,6 17,5 Syll 1 Under uttorkning 

 Hus 12 82 17,3 15,4 Regel 1 Under uttorkning 

 Hus 11 83 16,3 14,6 Syll 1 Under uttorkning, ingen avfuktning 

 Hus 11 84 17,9 16,0 Syll 1 Under uttorkning, ingen avfuktning 

 Hus 11 85 16,9 15,1 Syll 1 Under uttorkning, ingen avfuktning 

        

Datum Fuktkvot Fuktkvot 

2007-04-05 

Objekt Mätpunkt 

0 °C 20 °C 

Mätplats Plan Klimat 

 Hus 6 86 20,3 18,1 Syll 2 Under uttorkning 

 Hus 6 87 17,6 15,7 Syll 2 Under uttorkning 

 Hus 6 88 18,4 16,5 Syll 2 Under uttorkning 

 Hus 6 89 13,1 11,6 Regel 2 Under uttorkning 

 Hus 6 90 16,0 14,3 Syll 2 Under uttorkning 

 Hus 6 91 15,7 14,1 Regel 2 Under uttorkning 

 Hus 6 92 15,4 13,8 Takstol, överkant 2 Uteluftsventilerad vind 

 Hus 6 93 15,6 13,8 Takstol, nederkant 2 Uteluftsventilerad vind 

 Hus 6 94 14,6 13,0 Takstol, nock 2 Uteluftsventilerad vind 

 Hus 6 95 13,3 11,9 Råspont, taknock 2 Uteluftsventilerad vind 

 Hus 6 96 15,3 13,7 Råspont, norrsidan 2 Uteluftsventilerad vind 

 Hus 5 97 14,5 12,9 Regel 2 Under uttorkning 

 Hus 5 98 19,2 17,1 Syll 2 Under uttorkning 

 Hus 5 99 21,1 18,9 Syll 1 Under uttorkning 

 

Notis: Mätpunkt 92 – 96 finns ej markerade på ritning. 
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Bilaga 3 - Loggning av relativ luftfuktighet 
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Bilaga 4 - Mätning av relativ fuktighet i betong 

 
Notis: 

Den angivna temperaturen är temperaturen i betongen vid mätningen. Värdena på den relativa fuktigheten är 

omräknade till 20°C för att bli jämförbara med varandra.  
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Bilaga 5 - Beräkning med TorkaS 
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Notis: 
TorkaS 2.0 är ett beräkningsprogram för uttorkning av betong framtaget vid Lunds tekniska högskola. 
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Bilaga 6 - Informationsblad 

 

 



Examensarbete 
Fuktproblematiken under entreprenadskedet 

 

 
 

2 

 

 



Examensarbete 
Fuktproblematiken under entreprenadskedet 

 

 
 

3 

 

 


