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Sammanfattning 
I examensarbetet undersöks vad ett bra uttorkningsklimat innebär, hur det kan 
skapas och styras samt hur det ser ut på byggarbetsplatsen idag.  

Som resultat av arbetet vill vi ge följande rekommendationer: 

• Beakta kostnaderna för långsam uttorkning, extrakostnaden för en bättre 
betongkvalitet kan snabbt tjänas in på mindre behov av torkning. 

• Genomför kontinuerliga mätningar och kontroller av uttorkningsklimatet.  

• Genomför en fuktdimensionering för att identifiera behovet av 
uttorkningsklimat så att byggnaden hinner torkas ut med rimliga insatser. 

Omfattningen av arbetet har varit att teoretiskt beskriva ett bra uttorkningsklimat 
och jämföra det med hur det praktiskt ser ut på byggarbetsplatserna idag. För det 
har besök och intervjuer gjorts på elva nybyggnadsprojekt samt hos fem 
fuktfirmor.  

De vanligaste torkmetoderna är beskrivna utifrån erfarenheterna på 
byggarbetsplatserna och från de fuktfirmor vi intervjuat. Vi fann att valet av 
torkmetod till stor del baseras på platsledningens tidigare erfarenheter av 
uttorkning. 

För att få en bra uttorkning måste uttorkningsklimatet dimensioneras i den 
mening att önskad temperatur och RF bestäms samt vilken maskinpark som 
krävs för att klara det önskade klimatet. En i stort sett enhällig uppfattning hos 
de platsledningar som vi intervjuat är att ett bra torkklimat är 15-18ºC i 
materialet och en RF på 40-50 % i luften med en luftomsättning på omkring 1.5 
per timme. Då är det tillräckligt varmt för att få en bra torkeffekt samtidigt som 
arbetsklimatet inte blir för varmt för byggnadsarbetarna så att de går och stänger 
av värmefläktarna eller öppnar fönster och dörrar. Fjärrvärme är idag den 
vanligaste energikällan för uppvärmning och uttorkning och den uppfattas som 
en bra och tillförlitligt metod som kräver lite underhåll.  

Att utföra en fuktdimensionering är en bra och billig åtgärd för att få en 
fuktsäkrare byggnad och förhoppningsvis slippa framtida problem. Med 
fuktdimensionering avses ”alla åtgärder i bygg- och förvaltningsprocessen som 
bidrar till att säkerställa att en byggnad inte får skador eller olägenheter som 
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direkt eller indirekt orsakas av fukt”. Om fuktfirmorna får komma in redan 
under projekteringen kan de granska redan på ritbordet och lyfta fram fuktfrågor 
och olika tekniska lösningar för att hjälpa entreprenören att få en helhetslösning 
ur fuktsynpunkt. 

Den mängd fukt som olika material innehåller och som måste torkas bort samt 
den energi som åtgår för det har beräknats för en fiktiv byggnad. Vi fann att 
vattenmängden i vattenbaserad färg och avjämningsmassa utgör en stor påförd 
fuktbelastning. 

Vi har studerat uttorkningsklimatet på två byggarbetsplatser genom att utföra 
mätningar av temperatur och relativ fuktighet inom- och utomhus. På så sätt har 
vi kunnat beräkna fukttillskottet i luften och vi fann att bäst 
uttorkningsförhållanden fås om skillnaden mellan inne- och utetemperaturen är 
stor eller om ånghalten utomhus är låg. 

Uttorkningstider och kostnaderna för fördröjd uttorkning har bedömts under 
vissa förutsättningar. Vi fann att valet av en bättre betongkvalitet kostar lite mer 
men att den merkostnaden snabbt tjänas in eftersom en bättre betongkvalitet har 
en kortare uttorkningstid. Det i sin tur innebär minskade energikostnader för 
uttorkningen samt att de höga marginalkostnaderna minskar eftersom byggtiden 
blir kortare. Det är något som bör tas i beaktning i projekteringsskedet.  
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Abstract 
In the thesis, a good evaporation climate is explored, how it is created and 
controlled and what its empirical context looks like at a modern construction 
site. 

As a result of the thesis we would like to give the following recommendations: 

• See to the costs for slow drying, the extra cost for improved concrete 
quality is quickly recovered and can save a substantial amount of money. 

• Carry out regular measurements and controls of the evaporation climate. 

• Carry out a moisture dimensioning to achieve a well balanced 
evaporations climate so that the building has time to evaporate during the 
desired period. 

The extent of the thesis has been to theoretically describe a good evaporation 
climate and to compare it to the empirical context of a modern construction site. 
The methods used include visits and interviews at eleven construction sites and 
five moisture consultants. 

The most common methods of drying are described based on the experiences 
from the construction sites and moisture consultants examined. We determined 
that the choice of method of drying to a large extent is based on the site 
managers prior experience of methods of drying. 

The evaporation climate has to be dimensioned in the sense that the desired 
temperature and relative humidity as well as equipment required for this process 
are determined in order to facilitate a favourable evaporation. The almost 
unanimous opinion among the site managers that have been interviewed for this 
thesis is that a favourable evaporation climate is 15-18ºC in the material and 
relative humidity of 40-50 % in the air with air turnover of approximately 1.5 an 
hour. This is an appropriately climate which facilitates an good drying process 
during which the work environment is cool enough, avoiding the possibility of 
workers turning the heating equipment off or opening doors and windows. The 
most common energy source today for heating and drying out is district heating, 
which is regarded as a good and reliable method, which is relatively 
maintenance free. 
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To achieve a moisture safer building and avoid future problems caused by 
moisture, a good and inexpensive measure is to undertake a moisture 
dimensioning. Moisture dimensioning includes “all measures in the construction 
and administration process that contribute to ensure that a building will not 
receive damages directly or indirectly caused by moisture”. If the moisture 
consultants are already contacted during the design process, they can inspect the 
drawings on the drawing-table and raise moisture questions and offer different 
technical solutions that will help the entrepreneur gain an overall solution from a 
moisture point of view. 

The amount of moist contained in different materials that must be dried out plus 
the energy that is used has been calculated for a fictitious building. We found 
that the amount of water in water based colour and levelling compound 
constitutes a significant levied moist load. 

We have examined evaporation climate at two construction sites by measuring 
the temperature and relative humidity in- and outdoor. As a result we have been 
able to calculate the moist contribution in the air and we determined that the best 
condition for drying can be obtained if there is a significant difference between 
the in- and outdoor temperature or if moisture content outdoor is low. 

Drying time and cost for delayed drying have been estimated under certain 
circumstances, we found that choosing a higher concrete quality comes at a 
premium price, but that extra cost is quickly recovered as a higher quality 
concrete dries faster. Which leads to lower energy costs for the drying out and 
shorter construction time that decrease the marginal costs. These aspects should 
be considered in the initial design process. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte och avgränsningar för 
examensarbetet. Dessutom visas hur examensarbete har genomförts.  

1.1 Bakgrund 

Byggfukt har blivit mycket uppmärksammat i media de senaste åren, då ofta i 
kombination med starka ord som t.ex. byggfusk.  

Byggfukt kan orsaka många problem såsom försenade projekt, ökade 
byggkostnader samt minskad goodwill och förtroende för byggbranchen. Vidare 
kan det om det byggs in för mycket byggfukt orsaka hälsoproblem för brukarna 
av byggnaden som t.ex. sjuka hus-symptom.  

Under hela sin livstid utsätts en byggnad för fukt. Speciellt i produktionsfasen 
byggs ofta stora mängder fukt in, framförallt i betongkonstruktioner. Ytterligare 
fukt kan tillföras under byggtiden med t.ex. nederbörd och inträngande 
grundvatten.  

Problemen med byggfukt har ökat på senare tid och det beror på flera olika 
orsaker.  Exempel på dessa orsaker är känsligare konstruktioner, känsligare 
material och allt kortare byggtider. Vidare har kommunernas granskning av 
handlingarna påtagligt minskat och lagts ut på entreprenören att sköta genom 
egenkontroller. Med de allt kortare byggtiderna följer bland annat att 
marginalerna för fel minskar och därmed ökar risken för att fuktnivåerna i en 
byggnad blir alltför höga vilket kan leda till fuktrelaterade problem.  

1.2 Syfte 

Examensarbetet syftar till att försöka beskriva uttorkningsförloppet och vad ett 
bra torkklimat för hela byggnaden i produktionsfasen är, inte bara för en enskild 
konstruktionsdel. Det syftar också till att undersöka hur uttorkningen fungerar 
ute på byggarbetsplatserna idag, till att ta fram hur mycket vatten som byggs in i 
en byggnad, energibehovet för att torka ut det och beskriva de olika torkmetoder 
som finns att tillgå idag.  
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1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet har avgränsats till att omfatta uttorkningsklimatet på 
byggarbetsplatsen och olika torkmetoder och inte studerat materialtekniska 
lösningar. Vidare har mätningarna av uttorkningsklimatet bara pågått under 
drygt två månader.   

1.4 Disposition av examensarbetet 

De inledande kapitlen beskriver en teoretisk bakgrund och beskrivning av 
fuktproblematiken som ligger till grund för att problem med byggfukt uppstår.  
Därefter kommer en beskrivning av dagens torkmetoder och hur det ser ut på 
byggarbetsplatsen idag. Efter det kommer olika beräkningar och en 
kostnadsanalys. 
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2. Bakgrund 
Skador på byggnader och anläggningar i Sverige orsakar kostnader på flera 
miljarder kronor per år för reparationer och extraordinärt underhåll. Bara för 
fuktskador uppgår den årliga kostnaden till 5 miljarder kronor. Fukt är också en 
bidragande orsak till osunda innermiljöer och så kallade sjuka hus med negativa 
konsekvenser för människors hälsa. /33/. 

2.1 Grundläggande termer 

• Relativ fuktighet, RF (%): Anger hur stor del av den möjliga mängden 
vattenånga, vid en viss temperatur, som faktiskt finns i luften. Beräknas 
genom att dividera ånghalten med mättnadsånghalten. 

• Ånghalt (v): Används om fukt i luft och anger hur många kg vattenånga 
det finns per m3 luft. 

• Mättnadsånghalt (vs): Betecknar den mängd vattenånga i kg/m3 som kan 
finnas i gasform i en luftvolym vid en viss temperatur utan att kondensera. 
Ju varmare luften är desto mer vattenånga kan den innehålla, dvs. desto 
högre är mättnadsånghalten. 

• Fysikaliskt bundet vatten: Vatten som binds in till de inre ytorna i ett 
material (mantelytan på materialkornen). Lämnar materialet när det torkar 
ut. Mäts för de flesta material genom att konditionera prover vid kända 
RF-nivåer för att sedan torka dem vid 105ºC tills de inte längre minskar i 
vikt. Viktminskningen beror på att fysikaliskt bundet vatten dunstat bort. 
Sambandet mellan RF och fukthalt (vatteninnehåll) beskrivs i 
soprtionskurvor.  

• Kemiskt bundet vatten: Ingår i materialets strukturuppbyggnad. Enda 
sättet att torka ut det är att förstöra materialet. 

• Fukthalt (w): Anger hur mycket fukt i kg/m3 som finns i ett material. 
Fukthalten beskriver fysikaliskt bundet vatten plus eventuellt fritt 
porvatten. 

• Fuktkvot (u): Beräknas genom att dividera fukthalten (kg/m3) i ett 
material med dess torra densitet (kg/m3).   
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• Konvektion: Luftrörelser som för med sig vatten i ångfas. Drivkraften är 
tryckskillnader i luften. Konvektion kan föra med sig stora mängder 
vatten på kort tid. 

• Diffusion: Vatten i ångfas strävar efter jämvikt i ånghalt och transporteras 
från hög ånghalt mot låg. Transporten är oftast långsam jämfört med 
konvektion. 

• Kapillärsugning: Transport i vätskefas i ett material p.g.a. kapillärsugning 
orsakad av ytspänning i fina porer.  

• Ångpermeabilitet: Kallas även ånggenomsläpplighet. Anger hur öppet ett 
material är för fukttransport, huvudsakligen på grund av diffusion av 
vatten i ångfas. Ångpermeabiliteten är olika för olika material och olika 
för olika RF och temperaturer. /26, 28, 30/ 

2.2 Fukttillförsel 

Fukt kan tillföras en byggnad på flera olika sätt. De vanligaste är /27/: 

• Fukt inbyggt i byggnadsmaterial. 

• Fukt som tillförs i byggprocessen, t.ex. vid spackling och målning. 

• Nederbörd som tränger in i byggnaden under byggtiden. 

• Fukt som tillförs från marken, t.ex. grundvatten. 

• Luftfuktighet utomhus. 

• Verksamhet i byggnaden. 

2.3 Fukt i luft 

Luft innehåller alltid en viss mängd vattenånga. Denna fuktmängd anges 
vanligen som ånghalten (v), som anger hur många kg vattenånga det finns per 
m3 luft. Vid en given temperatur kan luft inte innehålla mer än en viss mängd 
vattenånga utan att kondensation uppstår. Denna maximala mängd vattenånga 
(ånghalt) kallas mättnadsånghalten (vs). När temperaturen ökar medför det att 
mättnadsånghalten också ökar.  
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Om luft kyls blir mättnadsånghalten lägre, medan den verkliga ånghalten är 
oförändrad (till dess kondensation uppstår). Därmed stiger den relativa 
fuktigheten. Daggpunkten kallas den temperatur då mättnadsånghalten och 
verkliga ånghalten är lika. Sänks temperaturen under daggpunkten, måste en del 
av luftens fuktinnehåll avgå, eftersom den verkliga ånghalten aldrig kan vara 
högre än mättnadsånghalten. Minskningen av luftens fuktinnehåll sker genom att 
vattenånga kondenserar, dvs. övergår till vattendroppar. 

Luftens fukttillstånd definieras således av temperaturen (mättnadsånghalten), 
ånghalt och relativ fuktighet. Om två av dessa faktorer är kända, kan den tredje 
beräknas. /35/ 

2.4 Fukt i byggnadsmaterial 

Vatten binds mer eller mindre fast till olika byggnadsmaterial. Ur 
byggnadsteknisk synpunkt kan vatten i material förekomma antingen som 
kemiskt eller fysikaliskt bundet och som fritt vatten i porsystemet. Kemiskt 
bundet vatten är så fast bundet att det inte behöver tas in i begreppet fukt. Det 
råder alltid någon slags balans mellan fukttillståndet inne i materialets porsystem 
och tillståndet i omgivningen. Materialets förhållande till omgivningen kan 
motsvara något av följande fall: 

• Materialet upptar fukt från omgivningen, ånghalten i materialets porer är 
lägre än omgivande lufts ånghalt, vilket kallas uppfuktning eller 
absorption. 

• Materialet avger vatten till omgivningen, ånghalten i materialets porer är 
högre än omgivande lufts ånghalt, vilket kallas uttorkning eller 
desorption. 

• Materialet kan befinna sig i jämvikt med omgivningen, vilket kallas 
dynamisk jämvikt. 

Sorptionsisotermen beskriver ett materials fukttillstånd. Sorptionsisotermens 
utseende beror på om materialet har nått sitt tillstånd genom uppfuktning eller 
uttorkning. Desorptionsisotermen ligger alltid över absorptionsisotermen vilket 
medför att uttorkning sker långsammare än uppfuktning. Se fig. 2-1. 
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Fig. 2-1. Absorption - desorption. /26/ 

Omgivningen kring ett material har givetvis en avgörande betydelse för hur 
snabbt och hur mycket vatten som upptas eller avges. När ett material är i 
kontakt med fuktig luft är det materialets hygroskopiska egenskaper som är 
bestämmande, dvs. materialets förmåga att uppnå fuktjämvikt med omgivningen 
genom att uppta och binda fukt i materialet. Det är två fenomen som gör att 
material tar upp vattenmolekyler från fuktig luft i omgivningen, adsorption och 
kapillärkondensation. Då den relativa fuktigheten är låg är det huvudsakligen 
adsorption som verkar, medan kapillärkondensation blir dominerande vid högre 
relativa fuktigheter.  

När ett material är i kontakt med fritt vatten är det den kapillärsugande förmågan 
eller permeabiliteten som är avgörande.  

Om två material med samma temperatur men olika ånghalter i luften i porerna 
placeras i kontakt med varandra, sker en omfördelning av fukten. Fukttillstånden 
kommer att utjämnas. Fuktinnehållet i respektive material bestäms sedan av 
sorptionskurvan (jämviktsfuktkurvan). Fukttransporten kan mycket väl ske så att 
det material som från början hade högst fuktinnehåll absorberar mer fukt pga. att 
dess porer är trängre. 

I praktiken torde det vara så att den relativa fuktigheten i materialets porer inte 
överstiger cirka 98 % då materialet endast är i kontakt med fuktig luft under 
konstanta temperaturförhållanden. För att intervallet 98-100 % skall uppnås 
måste antingen materialet stå i direkt kontakt med fritt vatten eller kondensera i 
materialet till följd av temperaturskillnader. Fukten kan i så fall anses uppträda 
även i vätskefas i materialet. /26, 35/ 



Examensarbete 
Uttorkning på byggarbetsplatsen - klimat och uttorkningsprocesser 

 7

2.5 Fukttillförsel i byggprocessen 

Det är inte bara i material som fukt tillförs en byggnad. En del fukt tillförs även 
vid de arbetsmoment som utförs vid uppförandet och underhåll av byggnaden, 
t.ex. vid målning, spackling eller fukthärdning av betong. Vid målning tillförs 
exempelvis cirka 0.2 liter färg/m2 och strykning. 

Fukt kan också tillföras genom nederbörd under byggtiden innan byggnaden 
blivit tät och inte är skyddad från nederbörd. En millimeter nederbörd motsvarar 
en liter vatten per kvadratmeter. För att undvika problem bör material som finns 
inne i byggnaden vid detta skede antingen vara fukttoleranta eller skyddade mot 
nederbörd. Betong som utsätts för mycket nederbörd torkar avsevärt 
långsammare än betong som varit skyddad, nederbörd är den externa faktor som 
mest påverkar uttorkningstiden. Detta gäller framförallt för betonger med högt 
vct, men inte för högpresterande betonger som har lågt vct och som till största 
delen torkar genom att vattnet binds både kemiskt och fysikaliskt i materialet. 
Då blir det istället temperaturen och hur snabbt hydratationen (betongens 
kemiska bränning) går som avgör torkförloppet. /5, 27/ 

2.6 Kritiska fuktnivåer 

De flesta byggnadsmaterialen har en kritisk fuktnivå eller flera (beroende på 
skaderisk). Är fuktnivån i materialet över den kritiska fuktnivån finns det risk att 
materialet skadas. Den kritiska fuktnivån är både beroende av enskilda materials 
egenskaper och hur material kombineras. Vissa nedbrytningsprocesser, t.ex. 
frostsprängning, kan ske om det kritiska fukttillståndet överskrids en enda gång. 
Andra nedbrytningsprocesser, t.ex. röta, kräver att det kritiska fukttillståndet 
överskrids under en längre tid.  

Problemställningen med kritisk fuktnivå kan beskrivas med: 

RFaktuellt < RFkritiskt 

RFaktuellt = det aktuella fukttillståndet. 

RFkritiskt = det kritiska fukttillståndet, dvs. det fukttillstånd materialet kan utsättas 
för utan att skadas. 

Andra viktiga faktorer som inverkar på ett svåröverskådligt sätt är under vilken 
temperatur och hur lång tid materialet exponeras.  
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För att minska risken för fuktproblem är det lämpligt att ha en säkerhetsmarginal 
till det kritiska fukttillståndet.  /27, 36, 39/ 

2.6.1 Träbaserade produkter 

Vid likartade fukttillstånd får man ibland mögelangrepp och ibland inte. 
Orsaken till detta är inte fullständigt klarlagd, men har att göra med de specifika 
levnadsbetingelserna hos mikroorganismerna på platsen. Alla olika typer av 
mögel- och rötangrepp har olika betingelser och fukttillstånd som måste 
uppfyllas innan angrepp sker,  men risken ökar kraftigt med ökande fukttillstånd 
och temperatur. Mögel kan växa redan vid RF-nivåer på mindre än 70 % men 
kräver för det mesta högre nivåer (> 85 %) för att gro. Röta kräver över 95 % RF 
för att initieras. Trä kan också få påväxt av bakterier om fuktkvoten är hög 
(kräver för det mesta fritt vatten). /1, 32, 36/ 

    

Fig. 2-2. Till vänster riskfördelningskurvor för mögelangrepp på virke. Till höger tabell som 
visar risk för mögelangrepp på virke. /36/ 

2.6.2 Betong och lättbetong 

Vatten i kombination med frysning kan orsaka frostnedbrytning om fel 
betongkvalitet valts. Några generella kritiska fuktnivåer går inte att ange utan 
tillverkningsprocess och tillsatsmedel har stor betydelse.  

Normalt sett utgör stenmaterial ingen näring för mikrobiella skador men de kan i 
vissa fall bli smittade med näring. Det har rapporterats problem med t.ex. 
mögelpåväxt i formolja som suttit kvar på betongen efter avformning. /1, 36/ 

2.6.3 Golvprodukter 

Olika produkter är olika känsliga för olika nedbrytningsmekanismer. En del 
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produkter tål 100 % RF, som t.ex. keramiska plattor, vissa fuktspärrar och vissa 
avjämningsmassor. Däremot för andra golvmaterial som t.ex. plastmattor kan 
nivån vara betydligt lägre. Riktlinjer finns fastställda i AMA men det är alltid 
leverantörens egna krav som bör kontrolleras. Det som händer när materialets 
kritiska fuktnivå överskrids varierar beroende på material, men exempel är 
förtvålning av golvlim (alkalisk hydrolys), avgivande av hälsovådliga 
emissioner, svällande trägolv p.g.a. träets naturliga fuktrörelser, mögelpåväxt 
och missfärgningar. Vidare kan problem uppstå vid användandet av torra 
betonger med låga vct eftersom limning sker på ett icke sugande material som 
dessutom är starkt alkaliskt. Den starka alkaliteten kan orsaka nedbrytning av 
golvlim. Detta problem kan undvikas genom att använda alkaliresistent lim eller 
genom att lägga avjämningsmassa som får fungera som an alkalispärr. /2, 36/  

2.7 Byggfukt 

Byggfukt är sådan fukt i konstruktionen som tillförs vid byggandet och som 
skall bortföras innan konstruktionen kommer i sitt jämviktstillstånd med 
omgivande RF. Byggfukten är alltså inte allt det fria vatten som tillförts 
konstruktionen vid bygget utan enbart överskottsvattnet. Till byggfukt skall 
således inte räknas sådant vatten som binds kemiskt, när t.ex. en betong hårdnar, 
eller som binds hygroskopiskt i materialets porer vid ett RF som är lägre än 
jämviktsvärdet. /37/ 

 

Fig. 2-3. Uttorkningskurva för byggnadsmaterial. Fukthalter över kritiskt fukttillstånd innebär 
risk för skador. /27/ 

Det skiljs på byggfukt och överskottsfukt. Byggfukt är den mängd fukt som 
måste torkas bort för att materialet skall vara i jämvikt med den omgivande 
luften. Överskottsfukt är den mängd fukt som måste torkas bort för att 
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materialets fuktinnehåll skall ligga under den kritiska fuktnivån. /26, 27/ 

Byggfukt kan definieras som: 

”Den mängd vatten som måste avges för att ett material eller byggnadsdel skall 
komma i jämvikt med den omgivande luften.” 

 

Fig. 2-4. Uttorkning av byggfukt - insvängningsförlopp. /26/ 

Mängden byggfukt kan tecknas: 

wbyggfukt= wo- w∞ 

wo = fukthalten då materialet byggts in, kg/m3 

w∞ = fukthalt vid fuktjämvikt med omgivningen, kg/m3 

Det framgår av ekvationen att mängden byggfukt i ett material eller en 
byggnadsdel beror på vilket fukttillstånd som råder i den omgivande luften. 
Fukthalten w∞ vid jämvikt bestäms av sorptionskurvan. Begynnelsefukthalten 
varierar inom vida gränser beroende på material men också i hög grad på den 
behandling materialet utsätts för innan inbyggnad. När jämvikt uppnås med 
omgivningen bestäms jämviktsfukthalten av materialets sorptionskurva. /37/ 

I många fall hinner inte byggfukten torka ut i produktionsfasen utan det satsas 
på att klara av överskottsfukten för att undvika skador. Jämvikten kan ta många 
år att nå i grova konstruktioner. 
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2.8 Skadepåverkan av fukt 

Skadepåverkan orsakad av fukt kan yttra sig på flera olika sätt. Nedan följer ett 
antal skador till följd av fuktpåverkan. 

2.8.1 Missfärgning 

Vatten från läckage eller kondensation kan lämna kvar fläckar som kan vara 
svåra att avlägsna. Mögel- och blånadssvampar kan missfärga materialets yta. 
Olika fukthalter kan medföra olika färg hos en del ytmaterial. /26, 28/ 

2.8.2 Fysikalisk nedbrytning 

En förutsättning för att frostskador i betong skall uppstå är att fukthalten i 
materialet ligger i närheten av mättnadsvärdet samtidigt som temperaturen 
sjunker under noll grader. Om minst en tiondel av porerna är luftfyllda, finns det 
teoretiskt sett ett tillräckligt expansionsutrymme för isen. Dock måste 
porsystemet vara jämt fördelat så att en isexpansion i materialet är möjlig. 

För trä och träprodukter medför ökad fukthalt lägre hållfasthet samt större 
elastiska och plastiska deformationer. Varierande fukttillstånd medför dessutom 
ökad krypning. /26, 28, 32/ 

2.8.3 Biologisk nedbrytning 

De svampar som angriper virke kan i stort sett delas upp i två huvudgrupper, 
blånads- och mögelsvampar samt rötsvampar. Mögelpåväxt kan ske vid RF-
nivåer ned till omkring 70 % men kräver för det mesta över 85 % RF för att 
initieras. Mögel växer bara på ytan och försämrar ej hållfastheten för materialet. 
Beroende på betingelserna så tar det olika tid för ett mögelangrepp att etablera 
sig, men om temperaturen sänks någon grad sker inget angrepp alls. För en 
utförligare beskrivning av detta område, se /39/. 
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Fig. 2-5. Den vertikala skalan visar RF (%) och den horisontella skalan visar temperaturen 
(˚C). Figuren till vänster visar antal dagar till synlig mögelpåväxt (Aspergillus restrictus) som 
funktion av temperatur, relativ fuktighet och tiden från det att det aktuella tillståndet 
uppnåddes. Figuren till höger visar tillväxthastigheten i millimeter/dag för samma mögelspor. 
/39/ 

Röta kräver för det mesta över 95 % RF eller fritt porvatten för att initieras. 
Rötsvampar växer ofta inne i virket och bryter ned cellväggarna. Hållfastheten 
minskar allteftersom angreppet sprider sig tills materialet slutligen kollapsar om 
angreppet får fortgå.  

Trä kan också få påväxt av bakterier om fuktkvoten är hög, bakterieangrepp 
kräver för det mesta fritt vatten. /26, 29, 32, 39/ 

2.8.4 Hälsorisker  

Fuktrelaterade hälsoproblem kan yttra sig på flera olika sätt och benämns ofta 
SBS, Sick Building Syndrom. Exempel på sådana hälsoproblem kan vara: 

• Irritation av näsa och svalg. 

• Känsla av torrhet i hud och slemhinnor. 

• Hudrodnad / hudutslag. 
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• Astma och allergier. 

• Trötthet. 

• Illamående. 

Orsakssambanden är ännu dåligt kartlagda men känt är att emissioner från en del 
material och biologiska faktorer som mögel och kvalster medverkar negativt. 
/26, 28/ 

2.8.5 Fuktbetingade rörelser 

De flesta material sväller eller krymper då relativ luftfuktighet och fukthalt 
ändras. Fuktbetingade rörelser kan normalt inte undvikas helt eftersom den 
relativa luftfuktigheten varierar naturligt över året, utan måste motverkas genom 
konstruktiva åtgärder. Den största delen av rörelserna sker för många material i 
det övre hygroskopiska området, dvs. i intervallet 98-100 % RF. /26, 28, 29/ 

2.9 Undvika fuktproblem 

För att undvika fuktproblem bör alla byggnader fuktdimensioneras. Detta för att 
se till att byggnadens långtidsegenskaper är tillfredsställande samt för att ge 
riktlinjer till produktionen. En mall att utgå från för detta har utarbetats av 
Fuktgruppen vid Lunds Tekniska Högskola och finns presenterad i skriften 
”Fuktdimensionering ger fuktsäkrare byggnader”. Se vidare kap. 7 för hur en 
fuktdimensionering kan se ut.  
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3. Byggmaterialfakta 
Nedan beskrivs några av de material som innehåller mest byggfukt i 
produktionsprocessen och därför har stor påverkan på uttorkningen. 

3.1 Betong 

Betong är ett byggnadsmaterial med en lång historia. Det användes först som 
byggnadsmaterial av de gamla romarna men kunskapen om materialet gick 
förlorad och återupplivades först under senare hälften av 1800-talet då den 
moderna portlandcementen utvecklades. 

Det stora genombrottet för användningen av betong kom med lärdomen om att 
det gick att kompensera betongens låga draghållfasthet genom att lägga in stål, 
dvs. armera betongen. /29/ 

3.1.1 Sammansättning och struktur 

Betong byggs upp av ett flertal råvaror, huvudsakligen cement, ballast (sten, 
grus och sand), vatten samt något eller några tillsatsmedel. Betong tillhör 
materialgruppen kompositer. De olika komponenterna ballast och cement kan 
väl utskiljas var för sig under materialets hela användningstid. Trots att ballasten 
utgör upp till tre fjärdedelar av betongens volym så är cementet eller 
cementpastan den del som till största delen bestämmer betongens egenskaper. 
/28/ 

Vattencementtalet, vct, beskriver förhållandet mellan vikten vatten och vikten 
cement. Begreppet vct beskriver betong med enbart portlandcement som 
bindemedel. Betong med lågt vct har högre hållfasthet och är mera vattentät än 
betong med högt vct.  

Vattenbindemedelstalet, vbt, används då bindemedlet inte enbart är 
portlandcement och betecknar förhållandet mellan vikten vatten och totala 
vikten bindemedel. Vbt är alltid lägre än vct eftersom mängden bindemedel är 
summan av portlandcement och andra bindemedel som till exempel slagg eller 
slaggaska. /26, 28, 29/ 

3.1.2 Tillsatsmedel 

Det finns en mängd tillsatsmedel för att påverka betongens egenskaper och här 
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nämns mycket kort de allra vanligaste /29/. 

• Accelererande: Används för att skynda på betongens hållfasthetstillväxt. 
Ett vanligt ämne för detta är kalciumklorid. En påskyndad 
hållfasthetstillväxt påverkar även värmeutvecklingen med ökade 
temperaturgradienter och inre spänningar i betongen som följd. 

• Retarderande: Fördröjer betongens tillstyvnande men påverkar inte 
sluthållfastheten. Används vid långa transporter eller för att undvika 
gjutfogar. 

• Vattenreducerade: Används för att, med bibehållen 
betongsammansättning, ge mer lättflytande konsistens eller för att, med 
bibehållen konsistens, ge lägre vattencementtal. 

• Luftporbildande: Används för att förbättra betongens frostbeständighet 
samt för att förbättra gjutegenskaperna. 

3.1.3 Alkalitet 

Betong med lågt vct har en högre alkalitet än betong med högt vct. Ju lägre vct 
desto mer alkalisk blir betongen. Hög alkalihalt har visat orsaka höga halter av 
nedbrytningsprodukter vid golvkonstruktioner med limmade ytmaterial. 
Dessutom har problem med sprickbildning i betongen uppstått. För att förhindra 
att alkaliteten i betongen orsakar skador på limmade ytmaterial kan antingen 
alkaliresistent lim eller konventionellt lim i kombination med 
aluminatcementbaserad avjämningsmassa användas. Vidare rekommenderas att 
vid högpresterande betong, då avjämningsmassa inte används, alltid använda sig 
av alkaliresistent lim. /2, 3/ 

3.1.4 Fukt i betong 

Fuktförhållandena i betong har avgörande inverkan på material i sig och på 
materialets beteende i olika miljöer. De material som kombineras med betong 
påverkas ofta av betongens fukt. Det är följaktligen av stor vikt att kunna 
förutsäga vilka fukttillstånd som kommer att uppstå i ett praktiskt fall så att inte 
den kritiska fuktnivån för ett material överskrids. 

Både vatten och andra gas- eller vätskeformiga ämnen kan finnas i betongens 
porsystem. En betong med lågt vct benämns ofta vattentät vilket betyder att den 
inte låter rinnande vatten passera ens vid övertryck. Trots detta kan ändå fukt i 
gasform transporteras i betongens porer, om än mycket långsamt. Det 
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betyder att ett material som kan suga åt sig fukt, t.ex. trä kan drabbas av skadliga 
fuktnivåer om det är i kontakt med betong som är fuktig. /28/ 

3.2 Lättbetong 

Ordet lättbetong täcker en hel grupp av inbördes tämligen olika 
byggnadsmaterial, som dock har det gemensamt att skrymdensiteten är avsevärt 
lägre än för betong. De är i likhet med betong sammansatta av ett bindemedel 
(som regel cement och/eller kalk) blandat med vatten och tillsatsmedel av 
skiftande kornstorlek, volymvikt och ursprung. I materialgruppen lättbetong 
finns ett antal undergrupper åtskilda av sättet att åstadkomma den lätta betongen. 
Terminologin inom lättbetongområdet är långt ifrån entydig. Den systematik 
som används nedan får därför betraktas som preliminär.  

Den idag mest använda typen av lättbetong är gasbetong. Denna typ har varit så 
dominerande, att man ofta använder termen lättbetong när man avser enbart 
gasbetong. Gasbetong framställs alltid i fabrik och är ett finkornigt och poröst 
material med synligt porsystem som åstadkoms genom gasutveckling (jäsning) 
under tillverkningsprocessen. 

Lättbetong med cement och kalk som bindemedel började tillverkas 1929 och 
fick på 1940 handelsnamnet YtongTM. På 1930-talet togs en annan form av 
lättbetong fram, med handelsnamnet SiporexTM, med cement och sand som 
utgångsmaterial. /29, 31/ 

3.2.1 Sammansättning 

I Sverige framställs lättbetong efter två recept. Det ena receptet är baserat på 
krossad sandsten med kalk som bindemedel medan det andra är baserat på sand 
med cement som bindemedel. Lättbetong tillverkas i fyra standardiserade 
kvalitetsgrupper: 400, 450, 500 och 600. Beteckningarna för de olika 
sortgrupperna anger materialets ungefärliga torrdensitet. 

Vid härdning reagerar kalken eller cementen med kiselsyran i sanden och 
slutprodukten blir i det närmaste densamma som bindemedlet i betong dock med 
den skillnaden att kalciumhydroxiden till stor del fixerats av kiselsyran. 
Aluminiumpulver bildar vätgasbubblor som infångas och bildar slutna celler när 
massan tillstyvnar. Det bildas slutna makroporer med en diameter mellan 0.5-1.5 
mm storlek samt öppna mikroporer som ger en viss förbindelse mellan 
makroporerna. I en lättbetong av kvalitet 500 utgör porvolymen ca 80 % och den 
fasta substansen således ca 20 %. Den fasta substansen har ungefär samma 
densitet som vanlig betong (2400 kg/m3). /29, 31/ 
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3.2.2 Fuktegenskaper 

Eftersom makroporerna är slutna fås ett ganska tätt material. 
Luftgenomsläppligheten i gasbetong är normalt försumbar jämfört med andra 
otätheter (fogar, sprickor mm). Vid större fuktgradienter tillkommer en viss 
kapillär transport. De synliga cellernas kapillära sugförmåga är liten och därför 
sker kapillärsugningen nästan uteslutande i de tunna cellväggarna. 
Kapillärtransporten är låg vid RF mindre än 30-40 % men stiger vid högre RF. 

Nytillverkad lättbetong innehåller upp till cirka 30 viktsprocent vatten, vilket 
innebär upp till 250 kg fukt per m3. Lättbetong uppnår normalt fuktjämvikt med 
omgivningen inom något år och innehåller då 3-6 viktprocent vatten. /1, 29, 31/ 

3.3 Trä 

Den goda tillgången på skog i Sverige har medfört att trä i alla tider har använts 
för byggnadsändamål och att trä alltjämt är ett av våra viktigaste 
byggnadsmaterial. Byggandet står för mer än hälften av den inhemska 
träanvändningen. /29/ 

3.3.1 Framställning och bearbetning 

Trä är en ren naturprodukt. När virket kommer till sågverket sågas det upp i 
lämpliga dimensioner. Det sågade virket har en hög fuktkvot och måste torkas 
innan fortsatt användning. Ett torkprogram för barrträ brukar ta mellan tre och 
sex dygn beroende på dimension. Det mesta byggnadsvirket torkas ned till 
omkring 18 % fuktkvot även om limträ, listverk och golv torkas betydligt 
hårdare. Efter det sorteras virket i olika kvalitetsklasser och är sedan klart för 
användning. /29/ 

3.3.2 Fuktegenskaper 

Trä är ett utpräglat hygroskopiskt material. De flesta egenskaper varierar starkt 
med fukttillståndet och det är därför viktigt att hålla detta under kontroll. Fukten 
kan vara bunden i cellväggarna eller finnas i cellernas hålrum som fritt vatten 
eller vatten i ångfas. Träets egenskaper påverkas i huvudsak endast av det vatten 
som är bundet till cellväggarna, dvs. av fuktkvoter upp till den så kallade 
fibermättnadspunkten som är beroende av träslag. 
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Fukttransporten sker lätt i fiberriktningen men går betydligt långsammare i 
tvärriktningen. Man brukar ange att förhållanden mellan 
uttorkningshastigheterna i fiberrikningen, i radiell riktning och i tangentiell 
riktning approximativt är 20:2:1. Fukttransporten i trä sker dels i vätskefas 
genom kapillärtransport, dels i ångfas (diffusion). Diffusionen går mycket 
långsammare än kapillärtransporten.  

Trä har stora fuktbetingade rörelser, särskilt vinkelrätt mot fiberriktningen. 
Förhållanden mellan krympning i olika riktningar är ungefär detsamma som för 
uttorkning; 20:2:1. /26, 29/ 

3.3.3 Skydd av levererat byggnadsmaterial 

Virke som lagras på byggarbetsplatsen riskerar att uppfuktas om det inte lagras 
på rätt sätt. Problemen som det måste skyddas från är flera, t.ex. uppträngande 
markfukt, solinstrålning, nederbörd och kondens nattetid. Kondens nattetid gör 
att virket i toppen stundtals kommer att utsättas för fritt vatten. Därför ska virket 
läggas på ett torrt och rent underlag och avståndet mellan mark och virke bör 
vara minst 150 mm så att luft kan cirkulera runt. Under en kort tid kan en 
presenning läggas direkt på virket, men den får inte räcka ned till marken. Om 
virke ska lagras längre tid än en vecka bör det ventileras mellan virke och 
presenning. Det görs lämpligen med stöttor eller dylikt på sidorna så att 
presenningen inte ligger an mot virket på något ställe. /47/ 

Att lagra virke utomhus längre perioder vintertid kan vara riskabelt vid tunna 
virkesdimensioner eftersom RF är hög utomhus. Då ökar RF i virket också 
eftersom materialet vill ställa sig i jämvikt med utomhusluften. Klossade paket 
har dock så stor fuktkapacitet att uppfuktningen tar mycket lång tid. Risken är 
att det tar längre tid att torka virket när det tas in i byggnaden samt att sprickor 
kan fås i gerade hörn på foder. Å andra sidan är riskerna också stora sommartid 
när det är varmt. Då blir det lättare kondens i paketen och mögelpåväxten 
kommer snabbare.  
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4. Uttorkning 
Med uttorkning avses den avgivning av fukt som måste ske för att ett fuktigt 
material ska komma i jämvikt med sin omgivning. Jämvikten kan ändras med 
t.ex. årliga variationer. Inom husproduktionen handlar det mest om att gå från ett 
högt fukttillstånd till ett, med hänsyn till skaderisken, tillräckligt lågt 
fukttillstånd. Men, det kan även handla om att skydda torra produkter som 
listverk mot uppfuktning. /26/ 

4.1 Uttorkningsskeden 

Uttorkningsförloppet kan delas in i tre skeden /26/: 

• Under det första skedet är ytan fuktig och avdunstningen kan ske som från 
en fri vätskeyta. Uttorkningshastigheten är i stort sett konstant och relativt 
snabb. Begränsningarna i torkhastighet ligger i hur snabbt energi kan 
tillföras och hur snabbt den avdunstade fukten kan föras bort. 

• Under det andra och tredje skedet blir byggnadsdelens materialegenskaper 
och fukttillstånd avgörande för uttorkningshastigheten. Fuktfronten drar 
sig gradvis inåt i konstruktionen och uttorkningshastigheten avtar 
eftersom fukten får allt längre väg att transporteras för att kunna avges vid 
ytan.  

Vissa material, t.ex. betong, saknar det första skedet av uttorkningsprocessen 
och uttorkning sker endast i skede två och tre. 

4.1.1 Första skedet 

Det första skedet av uttorkningsprocessen pågår så länge som fukttransporten är 
tillräckligt stor för att hålla ytan våt så att avdunstningen kan fortgå. En rad 
åtgärder kan vidtas för att öka uttorkningshastigheten som t.ex. låg RF i 
omgivande luft, stor lufthastighet vid ytan samt hög temperatur i materialet. Vid 
avdunstning av vatten från materialets yta åtgår värme varför ytan kyls ned om 
inte värme tillförs. /26, 27/ 

4.1.2 Andra och tredje skedet 

När fukthalten sjunker mot den kritiska fukthalten avtar fukttransporten till ytan 
och blir så liten att uttorkningshastigheten sjunker och det andra skedet av 
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uttorkningsprocessen tar vid. Fukttransporten till ytan i materialet bestämmer 
uttorkningshastigheten och materialets ytfukthalt närmar sig fukthalten i luften. 

Under det andra och tredje skedet av uttorkningen bör fukttransporten till ytan 
av materialet vara så stor som möjligt. Detta gäller speciellt för betong eftersom 
den saknar det första skedet. Åtgärder för att uppnå detta är t.ex. låg RF i 
omgivande luft samt hög temperatur i materialet. I det andra och tredje skedet 
går uttorkningen så långsamt att lufthastigheten vid ytan av materialet har 
mindre betydelse för uttorkningshastigheten. 

Under det första skedet av uttorkningsprocessen finns det stora möjligheter att 
påverka uttorkningen genom att skapa ett bra torkklimat. En torkmetod med stor 
kapacitet bör användas. Under det andra och tredje skedet av 
uttorkningsprocessen är möjligheterna att styra uttorkningen mindre. För att 
uppnå ett bra torkresultat måste torkningen pågå under en tillräckligt lång tid 
varför det inte är meningsfullt att använda en torkmetod med för stor kapacitet. 
/26, 27/ 

4.2 Avdunstning 

Vatten avdunstar från de material vars porånghalt är högre än ånghalten i luften. 
Avdunstningen bestäms av det omgivande klimatet, dvs. temperatur och 
fuktighet, samt av materialets uppbyggnad och fuktinnehåll.  

När vatten avdunstar åtgår energi, cirka 2500 kJ/kg vatten, varför denna mängd 
energi måste tillföras för att förhindra nedkylning av materialet så att inte 
uttorkningshastigheten minskar. /26, 27/ 

4.3 Värmetransmission 

För att få en snabb uttorkning hos byggnadsmaterial och ett bra arbetsklimat bör 
byggnaden som skall torkas värmas upp. Uppvärmningen får bäst effekt när 
byggnaden blivit tät och då blir inte heller energiförlusterna lika stora. För att 
kunna hålla en viss innetemperatur måste lika mycket energi tillföras som 
försvinner med transmissionsförluster genom väggar, tak, golv och ventilation 
samt avdunstningsförluster. /27/ 

4.4 Ventilation 

Ventilationen under uttorkningsprocessen påverkar torkeffekten och 
energiförbrukningen. Inneluftens fuktighet och temperatur beror av hur stor 
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ventilationen är. Det skiljs på frivillig och ofrivillig ventilation där ofrivillig 
ventilation uppstår om byggnaden inte är helt tät.  

För att erhålla en ekonomisk uttorkning krävs att ventilationen är rätt avvägd. 
För stor ventilation ger onödiga energiförluster och för liten ventilation medför 
att den avdunstade fukten inte förs bort i tillräcklig omfattning. /27/ 

4.5 Fuktbalans/torkkraft 

För att uppnå en snabb uttorkning bör en luftfuktighet på högst 60 % RF 
eftersträvas. Effektivast uttorkning fås vid en luftfuktighet på ungefär 50 % RF 
då lagom snabb uttorkning fås samtidigt som materialen hinner anpassa sig till 
sitt senare jämviktstillstånd. Detta kan uppnås med ventilation och/eller 
avfuktning som har en torkkapacitet som överstiger avdunstningen från fuktiga 
material. 

I en ouppvärmd byggnad fås en mycket liten torkeffekt av ventilation vintertid. 
Även på sommaren när uteluften är varm kan torkeffekten av ventilationen bli 
dålig eftersom ånghalten utomhus är hög. För att påskynda uttorkningen måste 
ventilationsluften även sommartid värmas eller kompletteras med avfuktning. 
/27/ 
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5. Torkklimat 
Grundregeln för en snabb diffusion och därmed ett bra torkklimat är hög ånghalt 
i materialets porer samt låg ånghalt i omgivande luft. Detta skapar 
förutsättningar för att avlägsna fukt (diffusion) från byggnadsmaterialet. Hög 
ånghalt i materialet erhålls genom att värma det, låg ånghalt i luften uppnås med 
ventilation eller avfuktning. Om luftens temperatur dessutom är hög blir 
torkprocessen snabbare eftersom fuktkapaciteten i luften ökar samtidigt som 
uppvärmningen av materialet förbättras.  

5.1 Bra torkklimat i luft 

För att skapa bra förutsättningar för diffusion till luften ska ånghalten vara låg. 
Detta för att luften ska kunna ta hand om det vatten som diffunderar utan att det 
bildas farliga RF-nivåer på andra ställen i huset. RF bör inte överstiga 75 % 
någonstans i luften för att skapa säkerhet mot mögelpåväxt på material. Detta 
kan vara svårt vintertid framför allt i klimatskärmen om materialet ligger kallare 
än luften. Det är även lätt att i produktionsskedet skapa dåliga 
torkförutsättningar lokalt genom bra uttorkning i andra delar av byggnaden. Lågt 
RF i luften mitt i huset betyder inte nödvändigtvis att bra torkförutsättningar 
råder vid exempelvis det kallare yttertaket. Därför är det viktigt att se på hela 
byggnadens torkklimat när uttorkningen planeras. /1, 5, 11/ 

Ånghalt i luft i g/m3 för olika RF       

         

      RF (%)       

Temperatur 100 90 70 50 30 10 
-20ºC   0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 
-10ºC  2,1 1,9 1,5 1,1 0,6 0,2 
0ºC 4,9 4,4 3,4 2,4 1,5 0,5 

10ºC 9,4 8,5 6,6 4,7 2,8 0,9 
20ºC 17,3 15,6 12,1 8,6 5,2 1,7 
30ºC 30,3 27,3 21,2 15,2 9,1 3,0 
40ºC 51,1 46,0 35,8 25,6 15,3 5,1 

Vi ser från tabellen ovan att fuktinnehållet och mättnadsånghalt (fuktinnehållet 
vid 100 % RF) i luften varierar starkt med ökad temperatur. Det gör att även RF 
varierar kraftigt med temperaturen. Vid RF 90 % och temperaturen 10ºC 
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innehåller luften 8.5 gram vatten per m3 luft medan om temperaturen stiger till 
30ºC så innehåller luften 27.3 gram vatten per m3 luft vid samma RF. Luften kan 
alltså bära mer än tre gånger så mycket vatten trots att RF är lika i de båda 
fallen. Om temperaturen höjs från 10ºC och RF 90 % till 30ºC utan att 
fukthalten förändras blir luftens RF 28 %. Därför är det viktigt att värma luften 
för att få en effektivare uttorkning eftersom luften kan ta upp mer fukt ju 
varmare den är. Som tumregel brukar användas att om ånghalten är konstant 
förändras RF med cirka 5 % RF/1ºC. 

5.1.1 Fukttillskott 

Inomhus är det nästan alltid högre ånghalt än utomhus på grund av pågående 
uttorkning av byggfukt eller andra aktiviteter som tillför fukt. Därför talas det 
om ett fukttillskott som läggs till den ånghalt som tas in från utomhusluften. Hur 
stort fukttillskottet blir beror dels på ventilationsgraden, fler luftomsättningar har 
en utspädande effekt, dels på fuktproduktionen, hur hårt torkningen drivs. Att 
mäta fukttillskottet, dvs. att jämföra ånghalterna ute och inne, ger mycket 
information. Högt fukttillskott kan tyda på dålig ventilation men även snabb 
uttorkning. Lågt fukttillskott kan tyda på bra ventilation eller långsam 
uttorkning. /1/ 
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6. Kontroll av uttorkningsklimat 

6.1 Vad ska kontrolleras 

För att vara säker på att rätt torkklimat råder och inte riskera att få fuktproblem 
som kan leda till fuktskador bör löpande klimatkontroller genomföras. Luftens 
temperatur och RF bör mätas samt något eller några av de ingående materialens 
RF. Luftens temperatur och RF mäts enklast med RF och temperaturgivare via 
en datalogger eller mätare som läses av manuellt av en fuktansvarig på 
byggarbetsplatsen. Det finns numera även fuktindikatorer på marknaden som 
reagerar kemiskt när förutbestämda  RF-nivåer överskrids (Alfasensorn) som ger 
en visuell varning om att man har för fuktig miljö.  

För fuktmätning i materialen krävs andra metoder.  För ex. betong gäller RBK:s 
manual /50/ och för trä hänvisar vi till SBUF:s kommande ”Manual fuktmätning 
i trä”. Om mätningarna i ett material jämförs med mätningarna i luften så går det 
att jämföra ånghalten i materialet med ånghalten i luften vilket ger 
uttorkningskraften och riktningen. Alla material med samma kritiska RF-nivå 
behöver då inte fuktmätas för att garantera att uttorkning sker. Om det fungerar 
bra i ett material så fungerar det också med största sannolikhet bra i andra 
ingående material. Olika material kräver olika mätmetoder. Gemensamt för 
material är att det ofta är betydligt svårare/dyrare att göra mätningen och att hitta 
relevanta mätpunkter.  

Det är också viktigt att ha en daglig rutin och beredskap för att minimera 
fuktbelastningen på byggnaden. Dessa bör innefatta kontroll av bjälklag så att 
inga vattensamlingar blir stående, att levererat material är väl skyddat, att 
uttorkningsutrustningen är igång och fungerar som det är tänkt samt att fönster 
och dörrar är stängda efter arbetsdagens slut. 

6.2 Varför skall kontroller utföras? 

Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att säkerställa torkklimatet. 
Följande är några exempel på anledningar: 

• För att minimera risken för mögelangrepp på ytor.  

• För att garantera förutsättningar för uttorkning.  

• För att kontrollera att förutsatt torkklimat råder. Detta är viktigt för att ens 
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uttorkningsberäkningar ska stämma. Uttorkningsklimatet bör alltid drivas 
lika eller bättre än ställda förutsättningar. 

• För att inte riskera att driva torkklimatet för hårt. Drivs torkningen för hårt 
finns risk för problem med virke som slår sig eller saker som spricker. 

• För att hålla torkklimatet inom de rekommenderade RF-gränserna för 
olika material. T.ex. trägolvsleverantörer pratar ofta om att RF ska vara 
mellan 30-60% över året för att deras golv inte ska få för stora 
fuktrörelser.  

6.3 Verifierande mätningar 

För att se hur torkklimatet är i verkligheten på ett byggprojekt har vi genomfört 
mätningar på två objekt av temperatur och RF både inom- och utomhus. De två 
objekten är Charlottenberg och Gåshaga Strand och mätningarna har pågått från 
21/3-03 till och med 26/5-03. En loggning i timmen har skett under denna tid.  

6.3.1 Charlottenberg 

Charlottenberg är ett flerbostadshus enligt Skanskas stål- och betonghuskoncept 
med sex våningar. Mätningar genomfördes utom- och inomhus på våning fem 
och sex. Mätningarna påbörjades 13 veckor efter tätt hus och 
utfackningsväggarna var oisolerade på insidan. På utsidan pågick arbete med att 
montera putsskivor för putsning. När mätningarna avslutades var 
utfackningsväggarna klara till den invändiga gipsen och innerväggarna 
uppbyggda.  

6.3.2 Gåshaga Strand 

På Gåshaga Strand byggs det enfamiljshus i två eller tre plan med trästomme. 
Mätningar genomfördes utom- och inomhus på bägge planen i ett 
tvåvåningshus. Mätningarna påbörjades fem veckor efter tätt hus  när arbete med 
plastfolie i väggarna och värmeslingor i golvet på övervåningen pågick. När 
mätningarna avslutades var väggar och golv klara men ingen fast inredning var 
monterad.  

6.4 Resultat av mätningar 

Genom att temperatur och RF har mätts både inom- och utomhus och att 
loggning skett varje timme har vi kunnat beräkna fukttillskottet inomhus för 
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varje timme. Alla mätningar har lagts in i ett program som sedan beräknat 
fukttillskottet vid varje mätning. På Charlottenberg har fukttillskottet varit i snitt 
1 g/m3 och timme medan fukttillskottet på Gåshaga Strand har varit i snitt 2 
g/m3 och timme. Eftersom vi inte kunnat genomföra mätningar på 
luftomsättningen inomhus och inte mätt i specifika material går det inte att uttala 
sig om vilket av objekten som haft effektivast uttorkning. Mätningarna har visat 
att då temperaturen inomhus sjunkit rejält så har fukttillskottet sjunkit ner mot 
eller till och med under noll g/m3. Det betyder att uttorkningen avstannat eller 
till och med att en uppfuktning av materialen skett vid dessa tillfällen. Från 
mätningarna ser vi också att bäst uttorkningsförhållanden fås om skillnaden 
mellan inne- och utetemperaturen är stor eller om ånghalten utomhus är låg, 
vilket bekräftar teorin i kap. 5. 

Diagram över resultatet från mätningarna finns i bilaga 1 och i bilaga 2 finns 
exempel på fukttillskottsprogrammet. 
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7. Fuktdimensionering 
Merkostnaden för att utföra en fuktdimensionering är ofta små i förhållande till 
kostnaden att driva en uttorkning. Jämför man kostnaden för en eventuell 
sanering av en omfattande fuktskada är de obetydliga. I de projekt vi har besökt 
har kostnaden för att koppla in en fuktkonsult som gjort en fuktdimensionering 
utgjort endast en liten del av den totala entreprenadsumman. Hur liten denna del 
är beror självklart på entreprenadens storlek. 

7.1 Fuktdimensionering 

Med fuktdimensionering avses ”alla åtgärder i bygg- och förvaltningsprocessen 
som bidrar till att säkerställa att en byggnad inte får skador eller olägenheter 
som direkt eller indirekt orsakas av fukt”. /38/ 

 

Fig. 7-1. Översikt fuktdimensionering. /38/ 

Exempel på aspekter som fuktdimensioneringen kan behandla är: 

• Beräkning av fukttillstånd i fortvarighetstillstånd under golvbeläggningar. 

• Beräkning eller uppskattning av erforderlig uttorkningstid för materialen. 

• Val av takbeläggning med hänsyn till aktuell taklutning. 
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• Detaljutformning av anslutningar så att lufttätheten säkerställs och så att 
framtida fuktproblem orsakade av luftläckor undviks. 

• Detaljutformning av takavvattningen och av vattenavledande plåtar, t.ex. 
vid fönster. 

• Materialhantering under byggtiden. 

• Materialval i byggnaden. Det är viktigt att använda material med kända 
fuktegenskaper. 

I en fuktdimensionering behandlas varje byggnadsdel med tillhörande 
detaljlösning separat. För detta måste all nödvändig ingångsinformation samlas 
in. Den enklaste varianten att utföra en fuktdimensionering är att utnyttja väl 
beprövade och dokumenterade lösningar som stämmer helt med aktuell 
ingångsinformation. För obeprövade lösningar måste lösningen studeras i detalj 
och kvalitativa bedömningar eller kvantitativa bestämningar användas. När de 
sedan är utförda måste de aktuella fukttillstånden som kommer att råda i 
konstruktionen att jämföras med tillåtna fukttillstånd med avseende på olika 
nedbrytningsmekanismer eller andra olägenheter. Finns det då en risk för 
framtida problem, måste det göras en riskbedömning och ta ställning om risken 
är acceptabel. Anses risken för framtida fuktproblem för stor måste 
konstruktionen ändras. De ingående komponenterna i en fuktdimensionering 
illustreras i figuren ovan. /38/ 

7.2 Dimensionering av uttorkningsklimat 

Med uttorkningsdimensionering menar vi att bestämma erforderlig utrustning 
för att kunna hålla önskad temperatur i materialet och RF i luften. Ofta är det 
önskvärt att få till en skorstenseffekt så att det skapas ett övertryck i byggnaden 
så att fukten ventileras ut genom otätheter i taket, odrevade fönster, trapphus, 
hisschakt och genom byggnadens eget ventilationssystem när det kan tas i bruk.  
Då ventileras fukten bort och det undviks att den transporteras till andra delar av 
konstruktionen, som kan vara farligt speciellt vintertid om den fuktiga luften 
kommer till ett kallare utrymme där den kan kondensera. Därför är det viktigt att 
bestämma placering av torkutrustningen för att undvika detta och få bästa 
möjliga uttorkningseffekt. En i stort sett enhällig uppfattning hos dem vi 
intervjuat är att ett bra torkklimat som de flesta försökte hålla är 15-18ºC i 
materialet och en RF på 40-50 % i luften samt en luftomsättning på omkring 1.5 
per timme. Då är det tillräckligt varmt för att få en bra torkeffekt samtidigt som 
arbetsklimatet inte blir för varmt för byggnadsarbetarna så att de går och stänger 
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av värmefläktarna eller öppnar fönster och dörrar. Luftintaget till värmefläktarna 
bör också filtreras så att dammängderna i luften minimeras. /5, 11/ 

För att kunna dimensionera ett uttorkningssystem finns det indata som måste 
vara kända: 

• Byggnadens utformning, våningshöjder, klimatskalets uppbyggnad, etc. 

• Byggnadsmaterialen som ska torkas, deras fuktmängder, torkhastigheter 
m.m.. 

• Byggnadens eget uppvärmningssystem och när det kan tas i drift. 

• Uppvärmningsbehov: yta, volym, årstid, temperatur inom- och utomhus. 

• Tillgängliga energisystem. 

• Provisorier under byggtiden. 

• Tillgängliga torktider. 

• Förväntad fuktbelastning. 

• Fuktkällor under produktionen. 

• Produktionsmetoder och provisoriska skydd. 

7.2.1 Hur fuktfirmorna jobbar idag 

De underentreprenörer som tillhandahåller utrustning för uttorkning baserar ofta 
erforderligt antal värmefläktar på nyckeltal som de erfarenhetsmässigt tagit fram 
från genomförda uttorkningar. På t.ex. Skanska Maskin räknar de med att en 
effekt av 40 W/m2 krävs i mellansverige och 50 W/m2 i norra Sverige när 
takhöjden är max 3.4 meter. /4/ 

Normalt sett så placeras fjärrvärmefläktarna ut i byggnaden, antingen på varje 
eller vartannat våningsplan beroende på våningsplanens storlek och utformning. 
Där ljusgårdar finns placeras vanligen en större fjärrvärmefläkt med högre 
kapacitet. Om så behövs kan också lufttransportörer monteras i taket som 
skickar ned och runt luften så att en jämnare temperaturfördelning erhålls. 
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Elvärmefläktar placeras ut på samma sätt som fjärrvärmefläktarna, möjligtvis 
lite tätare eftersom de har sämre effekt. Där dieselvärmefläktar använts har de i 
de besökta projekten placerats på bottenplanet därifrån den varma och torra 
luften själv fått stiga upp i huset genom trapphus, hisschakt och andra 
genomföringar. Oberoende av uttorkningsmetod så kopplas oftast också 
byggnadens egna uppvärmningssystem på allteftersom de blir färdiga. 
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8. Byggtorkning 
För att få ett bra torkresultat krävs att torkningen är väl genomtänkt och 
planerad. Det övergripande målet för torkningen bör vara att människor som 
skall vistas i byggnaden inte ska bli sjuka på grund av för fuktiga material. I 
produktionen vill de även torka för att förbereda byggnadsdelar för nästa steg 
och för att material som ingår i byggnaden inte ska bli skadade av för höga 
fukthalter. De material som finns i byggnaden skall ha ett fukttillstånd som 
permanent ligger under de kritiska fukttillstånden för respektive material.  

Hur torkningen skall genomföras är ett komplext problem med många 
inverkande parametrar varav de viktigaste är /27/: 

• Byggnadens utformning. 

• Byggtorkmetod. 

• Ingående material. 

• Ytbehandling. 

• Årstid. 

• Fas i uttorkningsprocessen. 

8.1 Byggnadens utformning 

Beroende på hur byggnaden är utformad varierar torktiden och torkresultatet. 
Ofta har t.ex. betongkonstruktioner varierande tjocklek och en tunn konstruktion 
torkar betydligt snabbare än en tjock. Vidare påverkas uttorkningshastigheten 
om uttorkningen är enkel- eller dubbelsidig.  

Vid höga byggnader med flera våningar kan det ta lång tid innan taket kommer 
på och då är inte byggnaden helt regntät vilket gör att vatten kan komma in och 
rinna ned genom bjälklag, trapphus, hisschakt etc. Detta resulterar i längre 
torktid och sämre torkresultat. Höga rumshöjder gör också att det är svårt att få 
en jämn temperaturfördelning inom rummet.  

När en konstruktion skall torkas bör det först kontrolleras om förutsättningar 
finns för att den ska kunna torka och att tillräcklig tid finns. Går den inte att 
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torka i praktiken måste antingen den tillförda fuktmängden minskas, 
konstruktionen ändras eller uttorkningstiden förlängas.  

I samband med byggtorkning är det viktigt att se till att inte fukten bara flyttas 
från en byggnadsdel till en annan. Det kan vara fallet om ett utrymme torkas 
samtidigt som den fuktmättade luften kan komma in i kalla utrymmen där den 
kan kondensera och därmed orsaka fuktproblem. Problemet kan minskas genom 
att stora temperaturdifferenser undviks mellan utrymmen som står i kontakt med 
varandra. /27/ 

8.2 Byggtorkmetod 

Ett fuktigt material kan torka utan att några extra torkåtgärder sätts in, men det 
tar lång tid. Med dagens allt kortare byggtider finns inget utrymme i tidplanen 
att låta materialen självtorka utan olika byggtorkmetoder måste sättas in. Målet 
med torkningen är oftast att torka materialet till så låga fukttillstånd att tätskikt 
eller andra skikt kan appliceras. För utförligare beskrivning av olika 
byggtorkmetoder, se kapitel 9 och 10. /27/ 

8.3 Ingående material 

Beroende på vilka material som ingår i konstruktionen som skall torkas varierar 
kraven. Materialen innehåller olika mycket fukt som måste torka ut för att 
komma i jämvikt med omgivande luften. Dessutom är olika material olika 
känsliga för fukt varför kritisk fuktnivå kan variera kraftigt. Samma material kan 
också ha flera olika kritiska fuktnivåer beroende på vilken skada som riskeras 
vilket gör att även placeringen i konstruktionen påverkar hur torrt materialet 
behöver vara. 

Vid uttorkning av olika material kan fukt transporteras från ett material till ett 
annat. Detta kan vara fallet om redan torkat trä finns i samma utrymme som 
nygjuten betong. När betongen torkar transporteras delar av fukten från 
betongen till träet. Vid torkning är det viktigt att kontrollera att det kritiska 
fukttillståndet inte överskrids i något av de ingående materialen. /27/ 

8.4 Årstidernas inverkan 

Den årstid som torkningen genomförs under inverkar på resultatet. Vid väderlek 
med hög ånghalt i utomhusluften, d.v.s. fuktig väderlek, tar uttorkningen längre 
tid än vid torr väderlek. Fuktigheten i utomhusluften varierar beroende på årstid. 
På vintern när RF i luften är hög värms oftast luften innan den tas in i en 
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byggnad med lägre RF som följd.  

Under våren och sommaren ger oftast utomhustemperaturen erforderlig värme 
för uttorkningen inomhus. Uteluften har låg RF men hög ånghalt och måste 
därför ofta avfuktas för att ge en god uttorkningskapacitet. /27/ 

8.5 Uttorkningsfaser 

Uttorkningen av ett material kan betraktas som de tre faser, som beskrevs i 
kapitel 4.1. Uttorkningshastigheten, energiåtgången och lämpliga torkmetoder 
skiljer sig mycket åt mellan de tre faserna. 

8.5.1 Första fasen 

Avdunstningshastigheten från materialet är så stor att det är svårt att ta hand om 
fukten i den takt den avges från materialet. Snabbast uttorkning fås genom att 
bortföra så mycket som möjligt av fritt vatten och därefter torka med hög 
kapacitet. /27/ 

Torktiden bestäms av /27/: 

• Hur mycket vatten som måste bortföras för att få yttorrt.  

• Materialkvalitet. 

• Kapacitet hos vald metod för att föra bort vattnet och tillföra energi. 

• Torkklimat. 

8.5.2 Andra och tredje fasen 

Avdunstningshastigheten från materialet har minskat kraftigt och är betydligt 
mindre än i första fasen. En snabb uttorkning erhålls inte genom att ha stor 
torkkapacitet utan genom ett lämpligt material- och konstruktionsval. /27/ 

Torktiden bestäms av /27/: 

• Materialkvaliteter. 

• Torkklimat. 
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9. Dagens torkmetoder 
Det finns ett flertal olika torkmetoder för byggnader och byggnadsdelar vars 
syfte är att torka byggnadsmaterial till så låga fukttillstånd att det är möjligt att 
applicera täta skikt som t.ex. mattor på dem. Nedan följer en genomgång av de 
vanligaste torkmetoderna. 

9.1 Ventilation 

Det enklaste sättet att uppnå låg ånghalt i luften är att ventilera det utrymme där 
uttorkning sker. Genom ventilationen förs den fuktiga luften bort och ersätts 
med torrare uteluft med lägre ånghalt. Detta fungerar bra vintertid när uteluften 
har låg ånghalt, men sämre sommartid när uteluften har högre ånghalt. /27/ 

9.1.1 Fördelar och nackdelar med ventilation 

Fördelar /27/: 

• Enkel och lättskött metod. 

• Låga driftskostnader. 

• Minskar även koncentrationen på alla övriga emissioner i inomhusluften. 

Nackdelar /27/: 

• Svårt att få kontroll över uttorkningen utan mekanisk ventilation. 

• Fungerar sämre på sommaren när ånghalten utomhus är hög.  

• Risk för nedkylning av de ytor som skall torkas ut (särskilt vintertid) 
eftersom det inte sker någon uppvärmning av luften som i sin tur leder till 
minskad uttorkningshastighet. 

9.2 Värme i kombination med ventilation 

Det vanligaste sättet att torka ut en byggnadskonstruktion är värme i 
kombination med ventilation. Den fuktiga luften ersätts med uteluft som värms 
och uttorkning kan ske. Luften kan ta upp mer fukt ju varmare den är, t.ex. vid 
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0ºC kan luften maximalt innehålla 4.9 gram vatten/m3 men vid 20ºC kan den 
maximalt innehålla 17.3 gram vatten/m3. Därför fås en bättre torkkraft när luften 
värms eftersom den då kan ta upp mera vatten (se kap. 5). För att få avsedd 
effekt med metoden är det viktigt att byggnaden är tät innan torkningen sätts 
igång.  

Metoden kräver luftrörelse i byggnaden för att ett bra resultat skall uppnås. 
Luftomsättning och värme åstadkoms genom olika typer av värmefläktar. För att 
optimera uttorkningen och minimera förlusterna så måste ventilationen styras. 
Blir ventilationen för liten fås för liten torkning och blir ventilationen för stor 
blir energiförlusterna stora. Uppvärmningen skall dimensioneras för att täcka 
förluster genom väggar, tak och golv samt värma uteluften. Ventilationen och 
uppvärmningen bör dimensioneras så att mesta möjliga fukt bortföres med 
minsta möjliga energiåtgång. /27/ 

9.2.1 Intensivtorkning av HD/F-bjälklag 

   

Fig. 9-1. Intensivtorkning av HD/F-bjälklag. Bilderna visar hur luft trycks upp genom 
kanalerna via dräneringshålen. 

Med intensivtorkning av HD/F-bjälklag menas att luft från värmefläktarna 
trycks in genom de dräneringshål som finns på undersidan så att den varma och 
torra luften får blåsa genom kanalerna och komma ut genom de övriga 
dräneringshålen. På så sätt kan bjälklaget torkas ut snabbare och torktiden 
förkortas.  
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9.2.2 Fördelar och nackdelar med värme i kombination med 
ventilation 

Fördelar /27/: 

• Elvärmefläktar kräver lite tillsyn. 

• Enkel och väl beprövad metod. 

• Påskyndar härdningen hos betongkonstruktioner genom förhöjd 
temperatur i materialet. 

• Fjärrvärmefläktar är driftsäkra. 

• Dieselvärmefläktar är effektiva, dock kan driftsäkerheten ifrågasättas (se 
nackdelar). 

• Mycket effektiv torkmetod på vintern. 

Nackdelar /27/: 

• Dieselvärmefläktar fordrar viss daglig tillsyn och skötsel, kan ibland vara 
svårhanterliga och bullrar.  

• Elvärmefläktar är dyra i drift och eltillgången på byggen är ofta 
begränsad.  

• Gasolvärmefläktar avger vatten och det finns många restriktioner kring 
användandet och hanteringen.  

• Tillförd värme går till viss del förlorad genom ventilation. 

• Fjärrvärmefläktar kan orsaka vattenläckage i byggnaden, vilket dock är 
ovanligt. Vid eventuellt läckage blir det bara begränsade vattenmängder 
som läcker ut. 

• Det kan vara svårt att få den värmda luften att likformigt fördela sig i 
byggnaden. 
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9.3 Avfuktning 

Vid stora fuktmängder kan det vara lämpligt att använda avfuktare. Avfuktare 
kräver att de utrymmen de används i är täta så att inte luft läcker in 
okontrollerat. Det finns två olika typer av avfuktare, kondens- och 
sorptionsavfuktare. /27/ 

9.3.1 Kondensavfuktare 

 

Fig. 9-2. Kondensavfuktare.  

Avfuktning sker genom att luften leds över en yta med en temperatur under 
luftens daggpunkt. Luften kondenseras och fälls ut på kylytan och leds till ett 
uppsamlingskärl. Metoden fungerar bara för temperaturer ned till 15ºC. Sjunker 
temperaturen under 15ºC fordras tillskottsvärme för att få en godtagbar 
avfuktningskapacitet. 

Kondensavfuktare är den vanligaste typen av avfuktare. När avfuktare nämns i 
dagligt tal är det kondensavfuktare som avses. /7, 27/ 

9.3.2 Sorptionsavfuktare 

Den vanligaste typen innehåller en rotor som är impregnerad med ett 
hygroskopiskt ämne, det aktiva sorptionsmedlet. Rotorn roterar långsamt inne i 
aggregatet, cirka 10 varv/timme, varvid den passerar två olika luftströmmar. I 
den ena luftströmmen torkas luften av sorptionsmedlet på rotorn. I den andra 
delen torkas sorptionsmedlet av en varm luftström för att kunna användas igen. 
Metoden används huvudsakligen vid torkning av vattenskador och fungerar vid 
temperaturer under 15ºC. Vid 5-15ºC och RF 50 % har en sorptionsavfuktare 
fyra gånger högre avfuktningskapacitet än en kondensavfuktare med samma 
effekt.  
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Sorptionsavfuktare kräver speciella installationer och skötsel för att få en bra 
funktion. /7, 27/ 

9.3.3 Fördelar och nackdelar med avfuktare 

Fördelar /27/: 

• Kan torka ut konstruktioner med höga fukttillstånd. 

• Kontroll över torkklimatet med metoden. 

• Ingen risk att med kondensavfuktare torka till för låga RF då de endast 
kan torka ned till 40-50 % RF. 

• Effektiv på sommaren när vädring inte hjälper så mycket. 

• Kan kombineras med en måttlig uppvärmning. 

Nackdelar /27/: 

• Metoden är känslig för yttre störningar. T.ex. en öppnad dörr under 
pågående torkning kan medföra att torkningen misslyckas. 

• Utrymmet som ska torkas måste vara så tätt att inte fuktig luft läcker in 
eftersom det endast är luften i utrymmet som skall torkas. 

• För att få bra prestanda bör inte avfuktarna användas i för stora 
luftvolymer. 

• Risk för att torkning med sorptionsavfuktare kan ske till för låga RF så att 
skador på material uppstår. Kan undvikas genom att använda en inställbar 
hygrostat som stoppar torkningen vid en viss RF. 
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9.4 Mikrovågstorkning 

  

Fig. 9-3. Mikrovågstorkare. På bilderna syns också rälsen som maskinerna går på. 

En ny metod att torka betong genom strålningsvärme är att använda en s.k. 
mikrovågstork. Principen för mikrovågstorken är ungefär den samma som för en 
mikrovågsugn. Mikrovågor är elektromagnetiska vågor med mycket kort 
våglängd. De påverkar vattenmolekylernas rörelse i det fuktiga bjälklaget. 
Mikrovågerna värmer snabbt upp materialet under maskinen och fukten i 
materialet förångas. Fukten ventileras sedan bort med en fläkt. Metoden kräver 
dock försiktighet då strålningen från mikrovågstorken är skadlig för människor 
och djur, även i intilliggande utrymmen till dem som torkas. Detta kan dock 
undvikas genom att skärma av de utrymmen som torkas med en speciell 
aluminiumfolie. Ett alternativ till att skärma av är att, eftersom maskinerna är 
självgående, låta torkningen pågå under icke arbetstid och stänga av dem under 
arbetstid. När det gäller armeringen så påverkas inte den av mikrovågerna, de 
går inte in i järn utan studsar bara mot armeringsjärnen och sprider sig. Metoden 
ger en mycket snabb uttorkning med uttorkningstider på endast några dagar för 
en normal betongplatta. 

Maskinerna går på en speciell räls som läggs ut och maskinen står stilla under en 
förutbestämd tid och torkar underliggande betong. Därefter flyttar sig maskinen 
en maskinlängd framåt och börjar torka där. Proceduren upprepas tills maskinen 
når slutet på rälsen där den stängs av via en avkännare på maskinen. Maskinerna 
går alltså inte fram och tillbaka och torkar utan bara i en riktning. /20/ 

9.4.1 Fördelar och nackdelar med mikrovågstorkning 

Fördelar /20, 27/: 

• Strålningsvärmare som bygger på mikrovågsteknik är snabba jämfört med 
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konventionella torkningsmetoder. Uttorkningstider kan i vissa fall kortas 
med cirka 80 %. 

• Snabbare uttorkning betyder lägre energiförbrukning och kostnad. 

• Dödar svamp och mögelsporer. 

• Lättare att beräkna uttorkningstiden med denna metod.   

Nackdelar /20, 27/: 

• Strålningsvärmare ger höga temperaturer inne i en betongkonstruktion. 
Detta kan medföra att betongen inte härdar riktigt och får nedsatt 
hållfasthet. 

• Har mestadels använts vid fuktskador med goda resultat men begränsad 
erfarenhet finns av metoden i nyproduktion.  

• Vid stora ytor som ska torkas blir det mycket merarbete som t.ex. lägga ut 
räls, flytta maskiner och koppla el. 

• Strålningsvärmare som bygger på mikrovågsteknik avger hälsovådlig 
strålning. Vid torkning måste utrymmet som torkas och angränsande 
utrymme stängas av för tillträde för människor och djur. 

9.5 Direkt värmning 

Direkt värmning innebär att material som skall torkas värms direkt, så att fukten 
tvingas ut. För detta används vanligen värmeslingor eller strålningsvärme. 

9.5.1 Värmeslingor 

Denna metod används vanligen för uppvärmning av betongkonstruktioner för att 
förhindra frysning på vintern och påskynda härdningen. Metoden kan även 
användas för att påskynda uttorkning av betongkonstruktioner. Värmeslingor är 
särskilt motiverat i konstruktionsdelar som är svåra att torka ut på annat sätt som 
t.ex. bottenplattor som ligger direkt på marken. En metod att lägga värmeslingor 
på betongplattan och isolering ovanpå finns presenterad i /40/. 

Det vanligaste är att elkablar gjuts in i betongen men det förekommer även 
vattenburen värme. För att undvika problem med elektriska fält kan 
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dubbelkablar läggas där den ena kabeln används för att föra ut strömmen och 
den andra för returen. /27/ 

9.5.2 Infravärmare 

Infravärmare används huvudsakligen för värmning av betongkonstruktioner 
vintertid för att undvika frysskador och påskynda härdningen. Med infravärme 
värms endast de delar som träffas av strålarna från armaturen vilket gör att det är 
svårt att torka stora ytor.  

9.5.3 Fördelar och nackdelar med direkt värmning 

Fördelar /27/: 

• El- och fjärrvärmedrivna direktvärmare avger inga avgaser och kräver 
ingen ventilation. 

• Endast de delar som önskas värmas värms. 

• Gasoldrivna direktvärmare kan användas oberoende av eltillgång. 

Nackdelar /27/: 

• Tillförlitlig eltillförsel krävs vid eldrivna direkvärmare. 

• Fjärrvärmedrivna direktvärmare kan orsaka vattenläckage i byggnaden. 

• Risk för att uppfukta andra konstruktionsdelar som inte är värmda. 

9.6 Luftningskanaler i bjälklag 

Genom att vid gjutning lägga in uppblåsta slangar eller rör i betongplattan som 
tas bort när betongen stelnat kan man göra luftningskanaler inne i plattan med 
luftväxling i kanalerna kan torktiden för ett bjälklag av konventionell 
husbyggnadsbetong göras mycket kortare. Metoden finns presenterad i /41, 42/.  
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9.6.1 Fördelar och nackdelar med luftningskanaler i bjälklag 

Fungerar enklast på mindre betongplattor. Se /41, 42/. 

9.7 Vakuumsugning 

För att få bort en del överskottsvatten från betong i ett tidigt skede kan 
vakuumsugning användas. Det huvudsakliga användningsområdet är dock att 
höja hållfastheten hos en betongyta. Genom att vakuumsuga kan torktiden kortas 
väsentligt. Metoden kan användas på betongplattor med en tjocklek på upp till 
cirka 100 mm med bra resultat. 

Vakuumsugning fordrar rena betongytor utan uppstickande armeringsjärn eller 
brunnar. Metoden ger mycket stor uttorkning av byggfukt på tunna 
betongplattor. Vid fullskaleförsök har uttorkningstiden halverats och dessutom 
har ytan blivit relativt okänslig mot nederbörd jämfört med andra torkmetoder. 
/1, 27, 35/ 

9.7.1 Fördelar och nackdelar med vakuumsugning 

Fördelar /27, 34/: 

• Vakuumsugning av betonggolv ger teoretiskt stor effekt på uttorkningen 
av byggfukt. 

• Vakuumbehandlad konstruktion får en större motståndskraft mot 
nederbörd under byggtiden. 

Nackdelar /27, 34/: 

• Metoden är dyr mantimmemässigt. 

• Går inte att suga betonger med mycket finmaterial i. 

• Svårt tekniskt att göra en djup vakuumsugning. Fungerar endast på plattor 
med en tjocklek på upp till 100 mm. Viktigt att följa ett tryckschema vid 
sugningen och att mäta bortsugna mängder. 

• För att få ett bra resultat på vakuumsugningen krävs att plattan som skall 



Examensarbete 
Uttorkning på byggarbetsplatsen - klimat och uttorkningsprocesser 

 43

sugas har få genomföringar och ursparingar samt en regelbunden form. 

9.8 Övriga metoder 

Det finns även andra torkmetoder som inte innebär att fukten skall föras ut ur 
materialet. Fukten tas istället omhand inne i materialet.  

9.8.1 Byggfuktfri betong 

Med byggfuktfri betong menas en typ av betong som torkar väsentligt snabbare 
än vanlig betong och ger på så sätt fuktsäkra konstruktioner. Det skiljs på 
snabbtorkande betong, med ett vbt mellan 0.32 och 0.38, och självtorkande 
betong, med ett vbt lägre än 0.32. Betongen torkar ned till 85 % RF på mellan 
två till åtta veckor.  

Tanken är att det mesta av blandningsvattnet skall bindas kemiskt i betongen 
och att det då inte blir något vatten som behöver torkas ut. Hydratationen i 
betongen är beroende av mängden fritt vatten vilket gör att med minskad mängd 
vatten går reaktionerna långsammare. Den minskade vattenmängden jämfört 
med konventionell betong gör också att hydratationsprodukterna blir tätare 
vilket ger att betongen blir tätare. Det medför i sin tur att eventuellt kvarvarande 
vatten torkar ut långsammare. /27, 34/ 

9.8.2 Annat 

Förändring av betongens egenskaper genom att använda olika cementtyper eller 
blanda in t.ex. luftporbildande medel, flyttillsatser eller andra bindemedel än 
cement (silica, slagg, flygaska etc.). Gemensamt för alla dessa förändringar är 
att en minskning av vbt fås vilket leder till kortare uttorkningstider. /27/ 

9.8.3 Fördelar och nackdelar med byggfuktfri betong 

Fördelar /27/: 

• Byggfuktfri betong ger ett bra uttorkningsresultat om den inte utsätts för 
större mängder fukt under härdningen. Det mesta av blandningsvattnet 
binds kemiskt i betongen vilket medför att mindre vatten behöver torkas 
ut jämfört med vanlig betong. 

• Byggfuktfri betong torkar snabbt och jämnt längs hela tvärsnittet. 
Betongen blir efter härdning tät och kan stå emot vatten bättre än vanlig 
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betong. 

• Hållfasthetstillväxten är snabbare än för vanlig betong. 

Nackdelar /27/: 

• Betongen är ofta högalkalisk, dvs. pH i betongen blir högt. Högalkaliska 
betonger kan reagera med t.ex. lim för plastmattor och ge illaluktande 
restprodukter. Problemet kan undvikas genom att alkalispärrar appliceras 
mellan betong och ytbeläggning eller att använda alkalisänkande tillsatser. 

• Byggfuktfri betong är känslig för självuttorkningskrympning. Vidare kan 
temperatursprickor uppstå under härdning av byggfuktfri betong. 

• Byggfuktfri betong får en tätare struktur jämfört med vanlig betong efter 
härdning vilket medför att kvarvarande vatten torkar ut långsammare. 

• Byggfuktfri betong är mer svårbearbetad vid gjutning. 

• Byggfuktfri betong är att betrakta som en icke sugande yta. Limfukten 
kan vara tillräckligt för att en alkalisk hydrolys ska starta. Därför 
kompletteras den med fyltspackel som fuktbuffert för det mesta idag. 
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10. Vanligaste maskinparken idag 
Det finns olika slags drivmedel för uppvärmning av ventilationsluften. Nedan 
presenteras de vanligaste maskinerna som vi sett under våra intervjuer. För fler 
typer av uttorkningsutrustning, se /49, 51/. 

10.1 Fjärrvärmefläktar 

  

Fig. 10-1. Till vänster fjärrvärmedriven Airco 2 och till höger en fjärrvärmedriven LK 2500. 

  

Fig. 10-2. Till vänster en undercentral för fjärrvärme och till höger en golvvärmeväxlare för 
provisorisk inkoppling av golvvärme.  

Fjärrvärmefläktar ger normalt en värmeeffekt av 12-100 kW och luftflödet 
uppgår till cirka 1000-7000 m3/timme. De fordrar liten tillsyn. De kräver vidare 
att fjärrvärmen kommer igång tidigt eller att befintligt fjärrvärmenät kan 
utnyttjas. Finns inte fjärrvärme kan fjärrvärmefläktarna anslutas till mobil 
hetvattenpanna. /4, 5, 27/. 
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10.2 Elvärmefläktar 

 

Fig. 10-3. Elvärmefläkt El-Airco 5. 

Elvärmefläktar ger normalt en värmeeffekt av 5-40 kW och luftflödet uppgår till 
cirka 1000-6000 m3/timme. Elvärmefläktar fordrar väldigt lite daglig tillsyn. /4, 
5, 27/ 

10.3 Gasolvärmefläktar 

 

Fig. 10-4. Gasolvärmefläkt G-125. 

Gasolvärmefläktar ger normalt en värmeeffekt av 10-130 kW och luftflödet 
uppgår till cirka 1000-5000 m3/timme. Gasolfläktar är försedda med säkringar 
som stänger gastillförseln om gaslågan slocknar eller strömmen bryts. /4, 5, 27/ 
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10.4 Dieselvärmefläktar 

  

Fig. 10-5. Till vänster en mobil varmluftspanna och till höger en Kocoverk-värmare. 

  

Fig. 10-6. Till vänster en mobil varmluftspanna och till höger isolerade varmluftsrör från 
varmluftspannan in till byggnaden. 

Dieselvärmefläktar ger normalt en värmeeffekt av 15-120 kW och luftflödet 
uppgår till cirka 500-7000 m3/timme. Kräver viss daglig skötsel och tillsyn och 
avger avgaser samt buller. /4, 5, 27/ 
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11. Uttorkning på byggarbetsplatsen idag 
Som en del i examensarbetet har vi genomfört intervjuer med platsledningen på 
pågående projekt inom Skanska Hus. Detta för att få fram hur uttorkningen 
fungerar på byggarbetsplatsen idag och vilka erfarenheter som finns. Totalt har 
elva intervjuer med platsledningar gjorts samt fem intervjuer med fuktfirmor. De 
besökta objekten finns presenterade i bilaga 3 och de frågeformulär vi använt 
oss av finns i bilaga 4 och 5.  

11.1 Energikällor idag 

Idag är fjärrvärme den vanligaste energikällan för uppvärmning och uttorkning 
på byggarbetsplatsen. Av de elva projekt vi besökt använde sex av projekten 
fjärrvärme som enda energikälla och tre projekt använde fjärrvärme som 
huvudenergikälla i kombination med diesel eller el. På de andra två projekten 
användes diesel som energikälla. På det ena av dem var det för att fjärrvärme 
inte fanns framdragen och på det andra för att produktionschefen inte ville ha in 
vatten i byggnaden.  Han menade att så lite vatten som möjligt skall dras in i 
byggnaden genom provisoriska vattenledningar. 

Den upplevda uppfattningen var att fjärrvärme är en bra och tillförlitligt metod 
som kräver lite underhåll. En nackdel som framhölls var att de provisoriska 
fjärrvärmevattenledningarna som dras in i byggnaden kräver mycket utrymme, 
framförallt vid stora projekt då det blir många slangar som ska dras in. Läckage 
på dessa var mycket ovanligt för att ledningarna hängs upp i taket, detta för att 
minska slitage och annan påverkan som kan orsaka läckage. De nyare 
fjärrvärmefläktarna är utrustade med en avstängningstimer så att byggarbetarna 
kan stänga av maskinen med den istället för att dra ur kontakten när det tycker 
att det börjar bli för varmt för att arbeta. Detta är en stor fördel eftersom 
byggarbetarna har en förmåga att inte starta upp maskinen efter sig. 

Elvärmefläktar är lite mindre och smidigare men har mindre effekt än 
fjärrvärmefläktarna. Dessutom så är elen dyrare än fjärrvärmen. Gasolvärmare 
har större effekt än elvärmefläktarna men det finns många restriktioner kring 
användningen och hanterandet. De används framför allt utomhus för 
uppvärmning av fasader vid mur- och putsarbeten. Dieselvärmefläktarna är den 
utrustning som tillför störst värmeeffekt. De ger en hög uttemperatur på luften 
och ett stort luftflöde. En fördel med dem är att de oftast är stora och att 
byggarbetarna inte kan stänga av dem hur som helst, vilket är bra ur 
uttorkningssynpunkt men mindre bra ur arbetsmiljösynpunkt eftersom 
arbetsklimatet ibland kan bli lite för varmt. Nackdelen med dem är att de bullrar, 
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avger avgaser samt kräver daglig tillsyn och påfyllning. 

11.2 Projektering av uttorkning och uppföljning 

Fem av de elva studerade projekten har kopplat in speciella fuktfirmor som fått 
göra en fuktprojektering innan byggstart. De andra sex projekten har själva 
utfört en fuktprojektering i den meningen att de erfarenhetsmässigt lagt tidplan 
med tillräcklig tid för uttorkning. I ett av dessa sex projekt utfördes en 
fuktprojektering av en fuktfirma efter produktionsstart för att platsledningen 
upptäckte att åtgärder krävdes för att klara tidplanen. Alla projekten utom ett har 
anlitat fuktfirmor för att sköta fuktmätningen.  

En genomgående uppfattning både hos fuktfirmorna och hos platsledningarna är 
att ju tidigare fuktfirmorna kopplas in desto bättre. Fuktfirmorna själva vill helst 
komma in redan under projekteringen så att de kan granska redan på ritbordet 
och lyfta fram fuktfrågor och olika tekniska lösningar för att hjälpa 
entreprenören att få en helhetslösning ur fuktsynpunkt. De undersöker då saker 
som fuktbelastning, köldbryggor, dimensionering och placering av 
uttorkningssystem, uppvärmningssystem, inbyggd fukt och materialval.  
Platsledningarna tycker också att det är en fördel att ha ett ”bollplank” där de 
kan få tips och synpunkter när det gäller fuktfrågor eftersom ingen är fullärd. 
Dessutom så lyfts fuktproblematiken lite från deras axlar vilket underlättar deras 
övriga arbete.  

Vilka tjänster som köpts in från fuktfirmorna varierar lite från arbetsplats till 
arbetsplats. Det kan vara enbart fuktmätning, enbart maskinuthyrning, eller 
paket med projektering, mätning, maskiner, tillsyn och inspektioner. Det går 
också att köpa till oanmälda inspektioner om så önskas för att sätta ytterligare 
press på sig att sköta uttorkningen och se till att hålla fönster och dörrar stängda.  

11.3 Val av torkmetod 

Vilken torkmetod och energikälla som platsledningen helst väljer att jobba med 
beror mycket på deras erfarenheter från tidigare projekt. De flesta hade goda 
erfarenheter av fjärrvärme och har därför valt att jobba med det där möjlighet 
finns. En av produktionscheferna hade varit på ett projekt där en provisorisk 
fjärrvärmeledning sprang läck under helgen och när de kom tillbaka efter helgen 
så möttes de av en simbassäng. Därför ville han inte använda fjärrvärme utan 
använde sig av dieselvärmare som han ansåg gav högre värme och bättre 
kapacitet. Dock är fjärrvärmefläktarna numera försedda med strypventiler som 
stänger av vattentillförseln om trycket sjunker för mycket. På så sätt begränsas 
skadorna vid ett eventuellt läckage. Andra faktorer som kan påverka valet av 
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energikälla är kommunala restriktioner och förordningar. T.ex. är eltillgången på 
byggen ofta begränsad, i Stockholms innerstad är det känsligt att använda 
dieselvärmare med hänsyn till spill, avgaser och buller.  

De flesta arbetsplatserna som hade HD/F-bjälklag hade antingen sett till att 
borra upp dräneringshålen eller beställt bjälklag med större dräneringshål och de 
varierade mellan 12-16 mm. Detta är en åtgärd som de gjort dels för att lättare få 
ut eventuellt inläckande vatten och dels för att möjliggöra intensivtorkning 
genom att trycka upp luft genom dräneringshålen till kanalerna om så skulle 
behövas. 

11.4 Skydd mot nederbörd under produktion 

11.4.1 Stommen 

Under resningsskedet av en betongstomme är det svårt att skydda stommen mot 
nederbörd. Det är viktigt att försöka minimera fuktbelastningen på stommen för 
att uttorkningstiden inte ska förlängas. Enkla åtgärder som görs är att så snabbt 
som möjligt skotta bort snö och torka eller dammsuga upp vattensamlingar. 
Ytterligare åtgärder som görs är att försöka hålla öppningar och genomföringar 
på översta våningen täckta med plywood eller presenningar. Ett problem är att 
HD/F-bjälklag i kombination med stålstomme leder och fördelar vatten mycket 
bra när huset inte är tätt. Därför kan vattensamlingar uppkomma lite här och var 
i en sådan konstruktion och inte bara där vattnet läckt in. Det betyder också att 
en stor del av vattnet rinner ned och ansamlas på bottenplattan, som är den del 
som redan från början kräver längst uttorkningstid. Dessutom är HD/F-
bjälklagen öppna och känsliga på ovansidan och det finns risk att få ned vatten i 
kanalerna om det får stå för länge. Följden blir att uttorkningstiden förlängs 
vilket innebär extra kostnader för att sätta in åtgärder som intensivtorkning eller 
lägga någon form av tätskikt. En betong som först torkat och sedan blivit 
uppfuktad igen torkar mycket långsammare andra gången. Regn och snö på en 
betong som härdar förlänger uttorkningstiden avsevärt, minst fyra veckor för en 
platsgjuten betong. 

En trästomme är lite lättare att skydda mot nederbörd. Vi har besökt tre projekt 
med trästomme och det har varit mindre hus på två till tre våningar, antingen 
enfamiljs- eller flerbostadshus. Dessa har byggts som prefabricerade element 
som sedan har lyfts på plats. Monteringen har tagit mellan en och två dagar och i 
samtliga projekt har de haft monteringen inplanerad under en veckas tid så att de 
har kunnat anpassa den efter väderlek. De har då köpt element eller virke med 
en fuktkvot på max 18 % för att inte behöva torka så mycket. Det är billigare att 
köpa det lite dyrare men torrare virket än att själv behöva torka ut det på 
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byggarbetsplatsen. Vid montering så stiger fuktkvoten i virket lite men sjunker 
ganska snabbt igen efter det att uttorkningsåtgärder har satts in.  

11.4.2 Utfackningspartierna 

   

Fig. 11-1. Till vänster oisolerad prefabricerad utfackningsvägg. Till höger syns mellan 
hammarband och bjälklag överhänget av vindkappan.  

Utfackningsväggarna kom i de flesta av projekten prefabricerade från en 
underleverantör och i några projekt så byggdes de på plats. Ett genomgående 
krav har varit att de ska levereras inplastade och med högst 18 % fuktkvot. 
Leverantören av utfackningspartierna mäter fuktkvoten i dem innan leverans och 
på byggarbetsplatsen tas stickprover vid leverans. Utfackningsväggarna 
monteras sedan antingen inplastade på utsidan för att skydda mot nederbörd och 
rinnande vatten eller med så kallade vindkappor i överkant för att inte vatten ska 
kunna rinna in i väggen utan rinna på utsidan istället. Utfackningsväggarna 
levereras och monteras oisolerade och utan invändig gipsskiva. Detta för att 
möjliggöra okulär inspektion och fuktmätning av träet och för att undvika att 
eventuellt inläckande vatten i väggen ska bli kvar i virket och isoleringen. 
Väggen får inte spikas igen förrän virket har rätt fuktkvot.  
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11.4.3 Väderskydd 

 

Fig. 11-2. Fasadinklädnad. 

Alla projekt vi besökte byggdes med någon form av fasadinklädnad runt om 
byggnaden. Detta för att kunna få upp utvändig isolering och puts oberoende av 
årstid. Två av projekten vi besökte byggdes under heltäckande väderskydd. Det 
har uppskattats av alla parter och har givit fördelarna snabbare produktion, bättre 
kontroll och arbetsmiljö samt bättre kvalitet på arbetena. En annan fördel med 
väderskydd är bättre uttorkningsklimat under vinterhalvåret eftersom problemet 
med regn och snö undviks. Nackdelarna med väderskydd är att det kostar 
mycket pengar och att det under sommaren kan bli mycket varmt och fuktigt om 
inte tillräcklig ventilation finns. Dessutom kan det bli problem med vind- och 
snölaster. För ytterligare risker med att bygga under tält hänvisas till /43/. 

11.5 Framtida uttorkningsmetoder 

De olika fuktfirmorna tror att uttorkning i framtiden kommer att behövas året 
om och att maskinerna måste anpassas till detta. Fjärrvärme kommer att fortsätta 
gå starkt fram som energikälla och maskinerna kommer att bli mindre och 
behändigare. Byggnadsmaterialutvecklingen kommer att styra uttorkningen i 
framtiden. De hoppas att påverkan i projekteringsfasen kommer att öka för det 
är där den största tidsvinsten kan göras. Det går att projektera bort 
uttorkningsbehovet genom att ta hänsyn till faktorer som betongkvalitet, tidplan, 
mattläggningstidpunkt, använda plåtsyllar i stället för träsyllar och andra 
materialval m.m. men byggvärmen kommer alltid att behövas. Med hänsyn till 
dessa faktorer går det med största säkerhet att klara tidskraven, kanske till och 
med snabbare än idag anser de. Värmeslingor i betongplattor borde också 
utnyttjas mer än det görs idag. Infravärmare är också något som de tror kommer 
att användas mer i framtiden, framförallt på mindre ytor som t.ex. badrum.  
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12. Uttorkningstider och nyckeltal  

12.1 Betong 

Olika betongkvaliteter innehåller olika mycket uttorkningsbart vatten. Därför är 
det viktigt att välja en betongkvalitet som är möjlig att torka ut under den 
tillgängliga uttorkningstiden. I tabellen nedan visas hur mycket vatten som blir 
kemiskt bundet och hur mycket som måste torkas ut för ett urval av olika 
betongkvaliteter samt för den betongkvalitet som huvudsakligen används av 
Skanska Prefab vid prefabricering av HD/F-bjälklag. Tabellen gäller för 
hydratationsgrad ett, d.v.s. allt cement har reagerat. /21, 22/ 

  Betongkvalitet Vct Byggcement Blandnings- Kemiskt bundet  Uttorkningsbart 

      Kg/m3 vatten Kg/m3 vatten Kg/m3 vatten Kg/m3 

1 K30 0,72 290 208 72,50 135,50
2 K35 0,59 335 198 83,75 114,25
3 K40 0,56 380 214 95,00 119,00
4 K45 0,50 430 213 107,50 105,50
5 K50 0,46 450 208 112,50 95,50
6 K55 5% Silica 0,36 485 174,6 121,25 53,35
7 HD/F Prefab 0,40 370 148 92,50 55,50
8 Massiv Prefab 0,50 380 190 95,00 95,00

Vi ser ur ovanstående tabell att det skiljer väldigt mycket på hur mycket vatten 
per m3 betong som behöver torkas ut beroende på betongkvalitet. T.ex. skiljer 
det 82 kg vatten/m3 mellan den blötaste och torraste betongen ovan. En m3 
betong motsvarar en yta av 5 m2 om vi har en massiv platta eller bjälklag med 
tjockleken 200 mm. Om vi har ett HD/F-bjälklag med dimensionen 185 mm 
motsvarar en m3 betong en yta av 8.25 m2.  

12.1.1 Uttorkningstider 

När det gäller uttorkningstider för dessa betonger har vi beräknat dem med 
TorkaS. En begränsning är att det inte går att lägga in mer blandningsvatten än 
200 kg i programmet, så för några av betongerna stämmer inte recepten exakt, 
men vct har varit det rätta i beräkningarna. För beskrivning av programmet se 
bilaga 6.  
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Vi har räknat med följande förutsättningar: 

• 200 mm tjock platsgjuten platta på mark med 100 mm underliggande 
isolering av cellplast (ESP).  

• Torkklimat 15ºC respektive 20ºC med en RF på 45 % i båda fallen. 

• Ett sommarfall med gjutning 31/3 2003 och ett vinterfall med gjutning 
13/10 2003. 15 veckor från gjutning till tätt hus och ytterligare en vecka 
tills styrd torkning påbörjas. 

Vi tänker oss med andra ord ett flerbostadshus med fem våningar där plattan är 
platsgjuten och väggar och bjälklag är prefabricerade.  

  Sommarfall                 

  Betongkvalitet Vct Gjutning Tätt Hus Styrd  Datum för 85 % RF Antal dagar

          torkning 20ºC, 45% 15ºC , 45% 20ºC 15ºC 

1 K30 0,72 31/3-03 11/7-03 18/7-03 2/7-04 21/1-05 349 551

2 K35 0,59 31/3-03 11/7-03 18/7-03 1/6-04 3/12-04 318 503

3 K40 0,56 31/3-03 11/7-03 18/7-03 14/5-04 5/11-04 300 475

4 K45 0,50 31/3-03 11/7-03 18/7-03 15/4-04 20/9-04 271 429

5 K50 0,46 31/3-03 11/7-03 18/7-03 27/3-04 23/8-04 252 401

6 K55 5% Silica 0,36 31/3-03 11/7-03 18/7-03 4/9-03 30/9-03 48 74

 

  Vinterfall                 

  Betongkvalitet Vct Gjutning Tätt Hus Styrd  Datum för 85 % RF Antal dagar

          torkning 20ºC, 45% 15ºC , 45% 20ºC 15ºC 

1 K30 0,72 13/10-03 23/1-04 30/1-04 27/1-05 22/8-05 362 569

2 K35 0,59 13/10-03 23/1-04 30/1-04 1/12-04 11/7-05 305 527

3 K40 0,56 13/10-03 23/1-04 30/1-04 16/12-04 19/6-05 320 505

4 K45 0,50 13/10-03 23/1-04 30/1-04 24/11-04 16/5-05 298 471

5 K50 0,46 13/10-03 23/1-04 30/1-04 7/11-04 20/4-05 281 445

6 K55 5% Silica 0,36 13/10-03 23/1-04 30/1-04 25/4-04 12/6-04 85 133

Vi ser att det skiljer mycket i uttorkningstid beroende på betongkvalitet, vct och 
inneklimat. I sommarfallet skiljer det t.ex. tre månader mellan en K30 med 
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vct 0.72 och en K50 med vct 0.46 när innetemperaturen är 20ºC. Är 
innetemperaturen bara 15ºC skiljer det fem månader. Mellan K30-betongen och 
K55-betongen med silicainblandning skiljer det hela tio respektive 15 månader i 
uttorkningstid ned till 85 % RF. I vinterfallet är motsvarande tidsskillnader 
mellan en K30 med vct 0.72 och en K50 med vct 0.46 två och en halv respektive 
fyra månader. Mellan K30-betongen och K55-betongen med silicainblandning 
skiljer det nio respektive 14 månader. /44/ 

Eftersom det inte går att räkna med HD/F-bjälklag i TorkaS så har vi kontaktat 
Dry-IT AB som Skanska har anlitat i ett flertal av de projekt som vi besökt. De 
menade att för att torka ut ett HD/F-bjälklag ned till 85 % RF så tar det, i de 
Skanska-projekt de varit inblandade i, mellan fyra till tio veckor från tätt hus. 
Var i det intervallet beror på hur mycket nederbörd som belastat stommen innan 
tätt hus. /11/ 

12.2 Praktiska nyckeltal 

12.2.1 Nederbörd 

Vid nederbörd motsvarar en millimeter regn ett tillskott av en liter vatten per 
kvadratmeter. I Stockholmsområdet faller det normalt runt 557 mm nederbörd 
per år, den månatliga normalnederbörden varierar mellan 27-72 mm. Om vi då 
räknar med ett bjälklag på 400 m2 och att det faller fem mm nederbörd betyder 
det att det faller 400x5 = 2 000 kg (2 m3) vatten på bjälklaget. Hur mycket som 
sugs in i betongen beror självklart på vilka åtgärder som sätts in och hur snabbt 
vattensamlingar kan fås bort från bjälklaget. Exemplet visar på hur viktigt det är 
att täcka igen hisschakt och genomföringar eftersom en stor del av denna 
vattenmängd annars kan rinna ned genom stommen och uppfukta andra delar av 
konstruktionen. Framförallt är ju bottenplattan känslig för extra fuktbelastning 
eftersom den redan från början är den del som kräver längst uttorkningstid. 
Exemplet visar vidare på fördelen att bygga under väderskydd, en stomresning 
av ett hus med fem våningar tar normalt cirka fem veckor och under den tiden 
hinner det i snitt falla 50 mm nederbörd. Det betyder att stommen, om vi 
fortsätter med en yta på 400 m2, utsätts för en fuktbelastning av 400x50 = 20 
000 kg (20 m3) vatten. Detta är en ansenlig mängd vatten, som avsevärt kan 
förlänga uttorkningstiden. Med ett väderskydd försvinner denna fuktbelastning 
på stommen vilket ger betydligt kortare uttorkningstid. För information om 
klimatdata där nederbördsmängder, temperaturer och dylikt hänvisar vi till /46/. 
/1, 26/ 
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12.2.2 Målarfärg 

Inomhus används normalt vattenbaserad latexfärger. På målarfärgsburken brukar 
det anges färgens torrhalt som beskriver hur många procent av färgens 
ursprungliga vikt som är kvar på väggen efter att färgen torkat. Är torrhalten 
t.ex. 45 % betyder det att 55 % av den påmålade färgen avges när färgen torkar. 
Vid varje strykning påförs cirka 0.2 liter färg/m2 och ett rimligt antagande är att 
ungefär hälften av denna mängd avgår som vatten när färgen torkar.  /27/ 

12.2.3 Avjämningsmassa 

För avjämningsmassa så gäller det att det läggs 1.7 kg bruk/m2 och millimeter 
som blandas med 18-20 viktprocent vatten. Ungefär halva mängden vatten åtgår 
till hydratationen och den andra avgår till luften när materialet torkar. Av det 
vatten som avgår så avgår ungefär 50 % de tre första dygnen. Detta gäller för en 
normaltorkande avjämningsmassa med tjocklek under 30 millimeter. Blir 
tjockleken över 30 millimeter börjar avjämningsmassan att uppföra sig 
annorlunda, ytan torkar snabbt och blir så tät att det tar mycket lång tid för 
underliggande fukt att diffundera igenom.  /1, 23, 24/ 
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13. Energibehov 
För att göra en beräkning på vilken energi som behöver tillföras för att torka ut 
byggnaden har vi skapat ett fiktivt hus enligt följande: 

• Huset är 22x18 meter och våningshöjden är 2.6 meter. 

• Flerbostadshus med fem våningsplan med stål- och betongstomme. 
Grunden är en platta på mark av betong med tjockleken 200 mm och 
voterna är 400 mm.  

• Bjälklagen är av HD/F-typ med tjockleken 185 mm och med bärande 
innerväggar av prefabricerad betong med tjockleken 160 mm. 

• Utfackningsväggar av trä.  

• Uppreglat övergolv. 

• Vi har räknat med 21675 m2 målade innerväggar (två strykningar) med 
spacklade fogar och 2000 m2 bredspacklade tak.  

• Avjämningsmassan är beräknad med en tjocklek på 15 mm. Den är dock 
ej med i det totala energibehovet eftersom vi har ett övergolv, men vi har 
valt att visa energibehovet för att torka ut den ändå. 

• Energibehovet för byggnaden är beräknad för att byggnaden är tät när 
styrd torkning påbörjas. 

Energi behövs tillföras både för att torka ut det inbyggda vattnet i 
byggnadsmaterialen och dels för att värma upp luften till önskad temperatur.  
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13.1 Energibehov för uppvärmning av byggnaden 
Energibehovsformel:    
    
Q = (ΣUA + nVρcp)xS + Qv    
    
Q = Teoretiskt energibehov    

För beräkning av UA se bilaga 7    

U = Värmegenomgångskoefficient     

A = Area    

n = Luftomsättningar / h    

V = Byggnadens volym    

ρ = Luftens densitet    

cp = Luftens värmekapacitet    
S = Gradtimmar    

Qv = Energibehov för att förånga avgiven mängd vatten från byggnadsmaterialen 
    

Qv = (Mv*h*t)/(3,6*106) = kWh    

    

Mv = Massa förångningsbart vatten    

h = Förångningsentalpi, 2500 kJ/kg för vatten   

t = tid, 3600s    

    

Årsmedeltemperatur Stockholm: 6,6ºC   

Önskad innetemperatur: 15ºC respektive 20ºC  

    

Gradtimmar för 15ºC respektive 20ºC:   

S15 = 74 800 + 0,4(82 500 - 74 800) = 77 880 ºCh  

S20 = 102 600 + 0,4(111 500 - 102 600) = 106 160 ºCh  

    

Energibehov beräknat för innertemperatur 15ºC och ett år:  

Q15 = (648,6 + (1,5x5 200x1,2x1 000)/3 600)x77 880 + Qv  
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Q15 = 252 378 kWh + Qv    

    

Energibehov beräknat för innertemperatur 20ºC och ett år:  

Q20 = (648,6 + (1,5x5 200x1,2x1 000)/3 600)x106 160 + Qv 
Q20 = 344 871 kWh + Qv    

13.2 Energibehov för förångning av avgivet vatten från de 
olika byggnadsmaterialen 
Betongkvalitet Inbyggt vatten i platta Erforderlig effekt för att förånga

    på mark, 400 m2 (liter) ut till 85 % RF (kWh) 

1 K30 14526 5448
2 K35 12248 4593
3 K40 12757 4784
4 K45 11310 4242
5 K50 10238 3840
6 K55 5% Silica 5719 2145
    

  Betongkvalitet Inbyggt vatten i prefab- Erforderlig effekt för att förånga

    element, 5x400m2  (liter) ut till 85 % RF (kWh) 

7 HD/F Prefab 13320 4995
    
  Betongkvalitet Inbyggt vatten i prefab- Erforderlig effekt för att förånga

    element, 5x122m2  (liter) ut till 85 % RF (kWh) 

8 Massiv Prefab 9291 3484
    
  Träreglar (45 x 170) Inbyggt vatten i träreglarna Erforderlig effekt för att förånga

    19,4 m3, (2370 lpm)  (liter) från 20 till 16 % fuktkvot (kWh) 

  Furu 396 990

 

 
 
 
 
   



Examensarbete 
Uttorkning på byggarbetsplatsen - klimat och uttorkningsprocesser 

 60

  Målarfärg och Påförd vattenmängd Erforderlig effekt för att förånga

  spackel (liter) färg och spackel (kWh) 

  Målning 4720 11900
  Takspackel 400 1000
  Väggspackel 10 25
  Avjämningsmassa 3800 9500

13.3 Resultat energibehov 

13.3.1 Energibehov för byggnadsmaterialen 
Qv med olika betonger i plattan Summa Qv (kWh) 

1 Qv1 K30 27842
3 Qv3 K40 26188
5 Qv5 K50 26234
6 Qv6 K55 5% Silica  24539
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13.3.2 Energibehov för byggnadsmaterialen och 
uppvärmningen av byggnaden under uttorkningstiden 
  Sommarfall           

  För innetemperatur 15ºC     För innetemperatur 20ºC   
    Dagar Summa Q (kWh)     Dagar Summa Q (kWh)

1 Q15,1 551 408829 1Q20,1 349 357595
3 Q15,3 475 354627 3Q20,3 300 309643
5 Q15,5 401 303506 5Q20,5 252 264337
6 Q15,6 74 75707 6Q20,6 48 69892

        

  Vinterfall           

  För innetemperatur 15ºC     För innetemperatur 20ºC   

    Dagar Summa Q (kWh)     Dagar Summa Q (kWh)

1 Q15,1 569 421277 1Q20,1 362 369878
3 Q15,3 505 375371 3Q20,3 320 328540
5 Q15,5 445 333930 5Q20,5 281 291737
6 Q15,6 133 116502 6Q20,6 85 104852
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13.4 Uttorkningskostnad för olika energikällor 

13.4.1 Fjärrvärme 

För att torka vår byggnad behövs fem stycken Airco 2 som kostar 75 kr 
styck/dag, en undercentral för fjärrvärme för 300 kr/dag och veckoöversyn av 
maskinerna för 140 kr/dag. Totalt ger det oss en hyreskostnad av 815 kr/dag. Vi 
har i beräkningarna antagit en energikostnad för fjärrvärmen på 50 öre/kWh. /4/ 

Sommarfall         

    Dagar kWh Maskinhyra Energikostnad (50 öre/kWh) Total kostnad 

Q15 1 551 408 829 449 065 204 415 653 480
  3 475 354 627 387 125 177 314 564 439
  5 401 303 506 326 815 151 753 478 568
  6 74 75 707 60 310 37 854 98 164
         

Q20 1 349 357 595 284 435 178 798 463 233
  3 300 309 643 244 500 154 822 399 322
  5 252 264 337 205 380 132 169 337 549
  6 48 69 892 39 120 34 946 74 066
       

Vinterfall         

    Dagar KWh Maskinhyra Energikostnad (50 öre/kWh) Total kostnad 

Q15 1 569 421 277 463 735 210 639 674 374
  3 505 375 371 411 575 187 686 599 261
  5 445 333 930 362 675 166 965 529 640
  6 133 116 502 108 395 58 251 166 646
         

Q20 1 362 369 878 295 030 184 939 479 969
  3 320 328 540 260 800 164 270 425 070
  5 281 291 737 229 015 145 869 374 884
  6 85 104 852 69 275 52 426 121 701
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13.4.2 El 

För att torka vår byggnad behövs fem stycken El-Airco 5 som kostar 100 kr 
styck/dag. Totalt ger det oss en hyreskostnad av 500 kr/dag. Vi har i 
beräkningarna antagit en energikostnad för elektriciteten på 1 kr/kWh. /4/ 

Sommarfall         

    Dagar kWh Maskinhyra Energikostnad (1 kr/kWh) Total kostnad 

Q15 1 551 408829 275500 408829 684329
  3 475 354627 237500 354627 592127
  5 401 303506 200500 303506 504006
  6 74 75707 37000 75707 112707
         

Q20 1 349 357595 174500 357595 532095
  3 300 309643 150000 309643 459643
  5 252 264337 126000 264337 390337
  6 48 69892 24000 69892 93892
       

Vinterfall         

    Dagar kWh Maskinhyra Energikostnad (1 kr/kWh) Total kostnad 

Q15 1 569 423763 284500 423763 708263
  3 505 378438 252500 378438 630938
  5 445 335426 222500 335426 557926
  6 133 116954 66500 116954 183454
         

Q20 1 362 372364 181000 372364 553364
  3 320 331607 160000 331607 491607
  5 281 293233 140500 293233 433733
  6 85 105304 42500 105304 147804

 



Examensarbete 
Uttorkning på byggarbetsplatsen - klimat och uttorkningsprocesser 

 64

13.4.3 Diesel 

För att torka vår byggnad behövs en mobil varmluftspanna HTL-250 med en 
dieseltank på 10 m3 som kostar 545 kr/dag och Spiro-rör från varmluftspannan 
in i byggnaden för 34 kr/dag. Totalt ger det oss en hyreskostnad av 579 kr/dag. 
Vi har i beräkningarna antagit en energikostnad för dieseln på 5000 kr/m3 och 
att en m3 diesel motsvarar en effekt av 10 000 kWh. /4/ 

Sommarfall           

    Dagar kWh Antal m3 olja Maskinhyra Energikostnad  Total kostnad

            (5000 kr/m3)   

Q15 1 551 408829 40,9 319580 204415 523995
  3 475 354627 35,5 275500 177314 452814
  5 401 303506 30,4 232580 151753 384333
  6 74 75707 7,6 42920 37854 80774
            

Q20 1 349 357595 35,8 202420 178798 381218
  3 300 309643 31,0 174000 154822 328822
  5 252 264337 26,4 146160 132169 278329
  6 48 69892 7,0 27840 34946 62786
          

Vinterfall               

    Dagar kWh Antal m3 olja Maskinhyra Energikostnad  Total kostnad
            (5000 kr/m3)   

Q15 1 569 421277 42,1 330020 210639 540659
  3 505 375371 37,5 292900 187686 480586
  5 445 333930 33,4 258100 166965 425065
  6 133 116502 11,7 77140 58251 135391
             

Q20 1 362 369878 37,0 209960 184939 394899
  3 320 328540 32,9 185600 164270 349870
  5 281 291737 29,2 162980 145869 308849
  6 85 104852 10,5 49300 52426 101726
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13.4.4 Jämförelse av uttorkningskostnader 

Som vi kan se ovan så är dieselvärme det billigaste energialternativet följt av 
fjärrvärme och elvärme. Energikostnaden för fjärrvärme och diesel är densamma 
men hyreskostnaden för dieselvärmefläkten är lägre än för fjärrvärmefläktarna. 
Därför blir dieselalternativet billigare än de båda andra alternativen. Mellan el- 
och fjärrvärme är det inga stora prisskillnader. Dock är det stor skillnad i 
uttorkningskostnad beroende på vilken betongkvalitet och vilket 
uttorkningsklimat som väljs.  
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14. Kostnadsanalys 
För att få en ekonomisk jämförelse mellan en billigare betong med högre vct och 
längre uttorkningstid och en dyrare betong med lägre vct och kortare 
uttorkningstid har vi gjort en förenklad kostnadskalkyl. Detta för att få fram 
marginalkostnadseffekten för tillkommande tid då en betong med längre 
uttorkningstid används. Viktigt att tänka på är att om det tidigt bestäms att 
använda sig av en lägre betongkvalitet så kan tidplanen läggas därefter och det 
behöver inte innebära att byggprojektet blir dyrare. 

Vi räknar med 42 arbetsveckor per år och för beräkning av kapitalkostnader 
räknas räntan på helårsbasis, d.v.s. 52 veckor. Vi beräknar att 40 % av 
entreprenadsumman är förbrukad när styrd torkning påbörjas och att den 
utökade uttorkningstiden infaller då. Vidare räknar vi med en 
produktionskostnad av 15 000 kr/m2 vilket ger oss, om vi fortsätter med huset 
beskrivet i kap. 13, en entreprenadsumma på 15 000 kr/m2 x 2 000 m2 = 30 000 
000 kr. Vi räknar vidare att betongen ska torkas ned till en RF på 85 %. 
Procentsatserna för de olika kostnaderna nedan kan variera men vi anser att våra 
antaganden är rimliga. 

Kostnader som ökar då torktiden förlängs: (ES = entreprenadsumma för bygget) 

Arbetstid för arbetsledning (3 % av ES)  (ES x 0,03)/42 
Arbetstid för yrkesarbetare (5 % av ES)  (ES x 0,05)/42 
   
Omkostnader:   
Maskiner (2 % av ES)  (ES x 0,02)/42 
Etablering (4 % av ES)  (ES x 0,04)/42 
  Summa byggkostnader 
  exkl. moms 
   
Kapitalkostnader:  
(beroende på årsränta (r), räknad på hela ES) (ES x r)/52 
Summa byggkostnader per vecka  Summa byggkostnader
  inkl. moms och kapital-
  kostnader 
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14.1 Beräkning av merkostnad 
Entreprenadsumma:  30 000 000:-
   
Arbetstid för arbetsledning (3 % av ES)  21 429:-
Arbetstid för yrkesarbetare (5 % av ES)  35 714:-
   
Omkostnader:   
Maskiner (2 % av ES)  14 286:-
Etablering (4 % av ES)  28 571:-
 Exkl. moms 100 000:-
 Inkl. moms 125 000:-
   
Kapitalkostnader: 
(beroende på årsränta (r = 10 %), räknad på hela ES) 23 077:-

Summa byggkostnader per vecka  148 077:-

Denna kalkyl bör ses som generell men ger en viss fingervisning om hur 
kostnaderna kan utvecklas. Jämför vi nu denna ”veckokostnad” med hur mycket 
en ökning av betongkvaliteten kostar ser vi hur kostnadseffektivt det valda 
alternativet är. För att ta fram merkostnaden för den bättre betongkvaliteten 
kontaktade vi en av Skanskas betongstationer och fick följande priser på olika 
betongkvaliteter. /25/ 

  vct Kostnad kr/m3 

K30 0,72 946 
K40 0,56 1 017 
K50 0,46 1 104 
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14.2 Jämförelse 

Om vi fortsätter med det hus som beskrivs i kap. 13 så är det bara betongen i 
plattan som ändras eftersom resten är prefabricerat. Den plattan innehåller 110 
m3 betong. För jämförelsen räknar vi med ett sommarfall och innetemperatur på 
20ºC samt använder oss av beräkningsmodellen i bilaga 8. 

14.2.1 Resultat av jämförelser 
Jämförelse Minskade kostnader 

 K40, vct 0,56 jämfört med K30 vct 0,72 1 028 729
 K50, vct 0,46 jämfört med K30 vct 0,72 2 055 698
 K50, vct 0,46 jämfört med K40 vct 0,46 1 026 969

Som vi ser går det att minska kostnaderna med en respektive två miljoner kronor 
genom att använda en betong med högre kvalitet, 3.5 respektive 7 % av vår 
entreprenadsumma. Detta är något som bör tas i beaktande vid projektering. 
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15. Slutsatser 
Fuktproblematiken är ett väldigt komplicerat område. Det är många faktorer 
som påverkar och det är inte bara att höja temperaturen eller öppna ett fönster 
för att påskynda uttorkningen. Skadeverkningarna orsakade av byggfukt kan bli 
stora och dyra att åtgärda.  

Medvetenheten om fuktproblematiken och vikten av att sköta fukt och 
uttorkning verkar ha ökat under de senaste åren. De platsledningar vi träffat var 
medvetna om fuktproblematiken och jobbade med den och även inom Skanska 
Teknik AB så jobbas det med dessa frågor. Att försök med heltäckande 
väderskydd genomförts ser vi också som ett tecken på att medvetenheten om 
fukten ökar i alla led. Ett ytterligare tecken är att fuktkonsulter var inkopplade 
på i stort sett alla projekt som vi besökt, till och med i projekt där beställaren 
inte krävt det. Den uppfattning som vi fått är att Skanska har kommit en god bit 
på vägen när det gäller dessa frågor samt att medvetenheten har ökat i alla led.  

När det gäller uttorkningsklimatet finns det dock fortfarande saker som kan 
utvecklas och förbättras. T.ex. behövs det en bättre kontroll av temperatur- och 
fuktförhållanden i inneluften för att få ett effektivare uttorkningsklimat med 
mindre energiförluster. Genom att jämföra mätningar i material med mätningar i 
luften kan en bra bild av hur torkningen fortlöper erhållas. Vi anser att dagliga 
mätningar och kontroller bör göras. Vidare behövs en bättre uppfattning om vart 
fukten tar vägen vid torkning. Vi tycker att det är riskabelt att ventilera ut en stor 
del av fukten genom odrevade fogar och andra otätheter i byggnaden eftersom 
lokala uppfuktningar då lätt kan uppstå. Ytterligare en risk kan uppstå om för 
stora övertryck uppstår inomhus eftersom lätta konstruktioner, som t.ex. lätta tak 
då kan skadas.  

Ett bra torkklimat är 15-18ºC i materialet och en RF på 40-50 % i luften med en 
luftomsättning på omkring 1.5 per timme. Då är det tillräckligt varmt för att få 
en bra torkeffekt samtidigt som arbetsklimatet inte blir för varmt för 
byggnadsarbetarna så att de går och stänger av värmefläktarna eller öppnar 
fönster och dörrar. 

Beställaren måste också bli mer medveten om fuktproblematiken och ställa krav 
på fuktmätning från oberoende part, tillåta lite längre byggtid och vara beredd 
att betala lite extra för väderskydd, något som kanske borde ligga utanför 
anbudssumman som en egen post.  

Genom att låta utföra en fuktprojektering där konstruktionsdetaljer och 
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materialval granskas går det att projektera bort en stor del av uttorkningsbehovet 
och med större säkerhet klara uttorkningsbehovet inom tidplanens ramar. 
Dessutom ger det ett kvitto på att den produkt som byggts och överlämnas till 
beställaren uppfyller de krav som beställaren ställt. Kostnaden för denna 
projektering och uttorkning utgör endast en mycket liten del av anbudssumman, 
i större projekt runt en procent av anbudssumman. 

Det går också att göra stora besparingar både i energikostnad och i 
marginalräntekostnader genom att välja en högre betongkvalitet som ger ett 
snabbare uttorkningsförlopp. Den merkostnad som en högre betongkvalitet 
medför är mycket liten i jämförelse med besparingen i marginalräntekostnaden. 
Detta är något som bör beaktas vid projekteringen av en byggnad.  

Under vårt examensarbete har en del uppslag rörande detta arbete och vad som 
vore intressant att gå vidare med dykt upp.  

• Utföra loggade mätningar av temperatur och RF ute och inne under ett 
helt projekt från när utfackningsväggarna monterats till överlämnande för 
att se fuktvariationer under hela projektet.  

• Studera fuktvariationer inomhus vid byggande under heltäckande 
väderskydd och jämföra med hus som byggts utan väderskydd. 

• Studera materialtekniska egenskaper för att välja material som 
harmonierar bättre med varandra för att få fuktsäkrare byggande.  



Examensarbete 
Uttorkning på byggarbetsplatsen - klimat och uttorkningsprocesser 

 71

Referenser 

Personreferenser 

1. Brander, Peter; Huskonstruktör och Fukttekniker, Skanska Teknik AB, 
Malmö. 

2. Björk, Folke; Docent Byggnadsteknik, Inst. för Byggvetenskap, KTH, 
Stockholm. 

3. Jóhannesson, Gudni; Professor Byggnadsteknik, Inst. för Byggvetenskap, 
KTH,   Stockholm. 

4. Blomqvist, Dora; Skanska Maskin AB, Upplands Väsby den 12/3-03. 

5. Strålman, Thomas; Marknads och Teknisk Chef, OBM Kihlström AB, Märsta 
den 17/3-03. 

6. Granath, Christian; Produktionschef Marievik 28, Skanska Hus, Silverdal den 
18/3-03. 

7. Persson, Sten; Utredare, Munters Torkteknik AB, Täby den 20/3-03. 

8. Eklof, Björn; Produktionschef Charlottenberg, Skanska Hus, Danderyd den 
21/3-03. 

9. Dahlberg, Olle; Produktionschef Gåshaga Strand, Skanska Hus, Lidingö den 
26/3-03. 

10. Malmgren, Kent; Produktionsledare Gåshaga Strand, Skanska Hus, Lidingö 
den 26/3-03. 

11. Granqvist, Mikael; Fuktprojektör och Fuktmätare, Dry-IT AB, Tullinge den 
27/3-03. 

12. Jacobsson, Per; Produktionschef Rådstugan, Skanska Hus, Huddinge den 
28/3-03. 

13. Qwarfordt, Kent; Produktionschef Sundbypark, Skanska Hus, Hallonbergen 
den 9/4-03. 



Examensarbete 
Uttorkning på byggarbetsplatsen - klimat och uttorkningsprocesser 

 72

14. Jonson, Lars; Projektchef Tullinge Trädgårdsstad, Skanska Hus, Tullinge 
den 10/4-03.  

15. Karlsson, Lars; Produktionschef Hotell Skanstull, Skanska Hus, Skanstull 
den 14/4-03. 

16. Andersson, Sten-Olof; Produktionschef Ametisten, Skanska Hus, Solna den 
15/4-03 

17. Lennartsson, Tore; Produktionschef CityCronan, Skanska Hus, Stockholm 
den 24/4-03 

18. Ehrlund, Björn; Produktionschef Gulmåran, Skanska Hus, Tyresö den 24/4-
03 

19. Midbrink, Jan; Produktionschef Sickla Sluss kv 8, Skanska Hus, Sickla den 
6/5-03 

20. Zettergren, Leif; Uppfinnare och VD, MicroZ, Gävle den 8/5-03 

21. Lindkvist, Lars-Eric; Betongblandare, Skanska Prefab, telefon Strängnäs 
24/4 och 22/5-03 

22. Johansson, Thomas; Skanska Asfalt och Betong, telefon Solna 7/5-03 

23. Asztély, Jan; Optiroc, telefon Solna den 23/5-03 

24. Gertén, Ulf; Optiroc, telefon Slite den 23/5-03  

25. Ahlqvist, Johan; Skanska Asfalt och Betong, telefon Solna 28/5-03  

Litteraturreferenser 

26. Nevander, L-E. & Elmarsson, B. (1994): Fukthandbok. AB Svensk 
Byggtjänst, Stockholm. 

27. Almqvist, S. & Lindvall, A. (1997): Effektiv Byggtorkning. Teori, praktisk 
tillämpning och rekommendationer för metodval. 
ByggmästareföreningenVäst/FoU-Väst, Göteborg. 

28. Björk, F. & Eriksson, C-A. (2000): Sjuk av att vara inne? AB Svensk 



Examensarbete 
Uttorkning på byggarbetsplatsen - klimat och uttorkningsprocesser 

 73

Byggtjänst, Stockholm. 

29. Björk, F. Nilvér, K. Paulsen, J, & Ödeen, K. (2001): Kompendium i 
byggnadsmaterial. Avd för byggnadsmaterial, KTH, Stockholm.  

30. Skanska Teknik AB (2002): Fukthantering i byggprocessen. Kurspärm, 
Skanska Teknik, Malmö. 

31. Dahl, G. m.fl. (1993): Lättbetonghandboken. Yxhult AB och Siporex AB, 
Stockholm. 

32. Saarman, E. (1992): Träkunskap. Sveriges Skogsindustriförbund, Markaryd. 

33. Hedenblad, G. (1995): Uttorkning av byggfukt i betong: Torktider och 
fuktmätning. Byggforskningsrådet och SBUF, Stockholm. 

34. Svenska Betongföreningen. (1997): Betong för sunda golv-
fuktdemensionering, materialval, produktion. Betongrapport nr 6, Svenska 
Betongföreningen, Stockholm. 

35. Byggforskningsrådet. (2000): Hus och hälsa - Fukt. Hus och hälsa nr 2, 
Byggforskningsrådet, Stockholm. 

36. Sandin, K. (1997): Introduktion till fuktmekaniken. Byggforskningsrådet och 
SBUF, Stockholm. 

37. Svensk Byggtjänst. (1994): Betonghandbok - Material. Svensk Byggtjänst 
och Cementa AB, Stockholm. 

38. Sandin, K. (1998): Fuktdimensionering ger fuktsäkrare byggnader. 
Byggforskningsrådet och Boverket, Stockholm.  

39. Sedlbauer, K. (2001): Vorhersage von Schimmelpilzbildung auf und in 
Bauteilen. Universität Stuttgart, Stuttgart. 

40. Gränne, F. (2001): Air and Water Tightness in Building Envelopes - 
Evaluation of Methods for Quality Assurance. Avd för Byggteknik, KTH, 
Stockholm. 

41. Paulsson-Tralla, J. (2001): Kanalsystemet som ger snabb uttorkning. 
Tidsskriften Cementa, 2001:2, sid 16-17. 



Examensarbete 
Uttorkning på byggarbetsplatsen - klimat och uttorkningsprocesser 

 74

42. Paulsson-Tralla, J. Silfwerbrand, J. Leckström, P. Pajander, L. Nummi,  
J. Appel C.-H. & Persson, C. (1999): Kanalsystemet - Ny metod att gjuta  
betongbjälklag och betonggolv. Tidskriften Bygg & teknik, 1999:7, s. 35-38. 

43. Jóhannesson, G. (2003): Risker med att bygga under tält? Väg- och 
Vattenbyggaren, 2003:2,  Stockholm. 

Programvara 

44. TorkaS version 2.0. (2002); Fuktcentrum LTH. 

45. Excelblad Torkklimat, (2003); Peter Brander Skanska Teknik AB, Malmö. 

46. Klimatdata. (1990); Fuktcentrum LTH. 

Hemsidor 

47. www.byggtrygg.se , 27/5-03 

48. www.obm.se , 22/5-03 

49. www.skanskamaskin.se , 21/5-03 

50. www.rbk.nu  

51. http://mcd.bygg.org/ 

52. www.fuktcentrum.lth.se 



Examensarbete 
Uttorkning på byggarbetsplatsen - klimat och uttorkningsprocesser 

 75

Förteckning över bilagor 
Bilaga 1 Mätresultat Charlottenberg och Gåshaga Strand. 

Bilaga 2 Fukttillskott från mätningar. 

Bilaga 3 Förteckning över besökta objekt och fuktfirmor. 

Bilaga 4 Frågeformulär Produktion. 

Bilaga 5 Frågeformulär Fuktfirmor. 

Bilaga 6 TorkaS 2.0 

Bilaga 7 Beräkning av transmissionsförluster. 

Bilaga 8 Beräkningsmodell för besparing på marginalkostnad vid höjning av 
betongkvalitet. 
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Bilaga 1 
Charlottenberg ute, temp och RF
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Gåshaga Strand ute, temp och RF
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
  Objekt 1 Objekt 2 

Stomtyp Stålstomme med HD/F-bjälklag Stål-och betongstomme med HD/F-bjälklag

Väggtyp Utfackningsväggar med stålreglar Utfackningsväggar av trä 

Taktyp Terasser, uppstolpade trätak, glastak Uppstolpat trätak 

Grundtyp Pålad platta på mark Packat på berg 

Uttorkningsmetod Fjärrvärme Fjärrvärme 

Kvm 25000 19 500 

Projekttyp Kontor Bostäder, flerbostadshus 

Datum 2003-03-18 2003-03-21

   

   

  Objekt 3 Objekt 4 

Stomtyp Betong och trä Stål-och betongstomme med HD/F-bjälklag

Väggtyp Väggelement av trä Utfackningsväggar av trä 

Taktyp Träfackverkstakstolar Uppstolpat trätak 

Grundtyp Platta på mark Packat på berg, pålar 

Uttorkningsmetod Fjärrvärme / El och avfuktare Fjärrvärme / Diesel 

Kvm 160-260 per hus 11 500 

Projekttyp Bostäder, småhus Bostäder, flerbostadshus 

Datum 2003-03-26 2003-03-28

   

   

  Objekt 5 Objekt 6 

Stomtyp Prefab betongstomme Trästomme 

Väggtyp Betongväggar av sandwichtyp Träväggar 

Taktyp Uppstolpat trätak Trätakstolar 

Grundtyp Platta på mark Kryprum 

Uttorkningsmetod Fjärrvärme Diesel 

Kvm 17 600 4 800 

Projekttyp Kontor Bostäder, flerbostadshus 

Datum 2003-09-04 2003-10-04
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  Objekt 7 Objekt 8 

Stomtyp Prefab stålstomme med HD/F-bjälklag Stål-och betongstomme med HD/F-bjälklag

Väggtyp Platsbyggda med stålreglar Utfackningsväggar av trä 

Taktyp Uppstolpat trätak Uppstolpat trätak 

Grundtyp Plintar, pålar och väggskivor. Pålad platta på mark 

Uttorkningsmetod Diesel Fjärrvärme 

Kvm 25 000 25 000 

Projekttyp Hotell Bostäder, flerbostadshus 

Datum 2003-03-14 2003-04-15

   

   

  Objekt 9 Objekt 10 

Stomtyp Trästomme och Betongstomme Stål-och betongstomme med HD/F-bjälklag

Väggtyp Utfackningsväggar av trä Utfackningsväggar av trä 

Taktyp Ramverkstaktolar och uppstolpat trätak Uppstolpat trätak 

Grundtyp Platta på mark Pålad platta på mark 

Uttorkningsmetod Fjärrvärme / El Fjärrvärme 

Kvm 4 000 10 500 

Projekttyp Bostäder, radhus och flerbostadshus Bostäder 

Datum 2003-04-24 2003-06-05

   

   

  Objekt 11  

Stomtyp Stålstomme med HD/F-bjälklag  

Väggtyp Utfackningsväggar av trä  

Taktyp Uppstolpat trätak  

Grundtyp Stålkärnepålar  

Uttorkningsmetod Fjärrvärme och avfuktare  

Kvm 50 000 varav 20 000 är tillbyggnad  

Projekttyp Kontor och bostäder  

Datum 2003-04-24  
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Fuktfirma Skanska Maskin AB OBM Kihlström AB 

Intervjuad person Dora Blomqvist Thomas Strålman 

Fuktprojektering Nej Ja 

Fuktmätning Ja, i samarbete med OBM Kihlström Ja 

Maskinuthyrning Ja Ja 

Maskinpark Fjärrvärme, el, gasol, diesel, avfuktare Fjärrvärme, el 

Datum 2003-03-12 2003-03-17

   

Fuktfirma Munters Torkteknik AB Dry-IT AB 

Intervjuad person Sten Persson Mikael Grankvist 

Fuktprojektering Ja Ja 

Fuktmätning Ja Ja 

Maskinuthyrning Ja Nej 

Maskinpark Fjärrvärme, el, avfuktare, mikrovågstorkare Nej 

Datum 2003-03-20 2003-03-27

   

Fuktfirma MicroZ  

Intervjuad person Leif Zettergren   

Fuktprojektering Nej  

Fuktmätning Nej  

Maskinuthyrning Ja  

Maskinpark Mikrovågstorkare  

Datum 2003-05-08  
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Bilaga 4 
  

  
 Handläggare 
Frågeformulär Produktion M.Lilliesköld, J.Lindahl  M.Lilliesköld, J.Lindahl  

 

 Datum  

Objekt: 2003-05-19  

 
1. Objektsbeskrivning: 

a) Grundläggning: 
b) Stomtyp,: 
c) Betongkvalitet: 
d) Väggtyp: 
e) Taktyp: 
f) Kvadratmeter: 
g) Antal våningar: 
h) Produktionstid: 
i) Projekttyp (bostad, kontor, etc): 
j) Projektnamn, ort mm: 

2. Använder ni egna metoder för uttorkning av byggfukt eller handlar ni upp 
dem? 

3. Vilka metoder använder ni / handlar ni upp? 
4. Hur upplever ni att de fungerar? 

- Ex på bra och dåliga metoder? 
5. Vilka metoder anser ni är mest ekonomiskt fördelaktiga? Motivera! 
6. Varför handlar ni upp tjänsterna alternativt utför torkningen själva? 

- Prisfråga 
- Försäkringsfråga 
- Kvalitetsfråga 
- Annat (Vad?) 

7. På vilket sätt genomför ni uppföljning / kontroll av fuktillståndet / 
uttorkningen? 
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8. Hur har hänsyn till uttorkningen tagits i tidplan? 
9. I vilket skede är uttorkningen planerad? 
10. Tas hänsyn till årstid när uttorkning planeras? 
11. Hur försöker ni minimera fuktbelastningen på stommen innan tätt hus? 
12. Vilka åtgärder tar ni vid regn/snö och rinnande vatten på stommen? 
13. Hur skyddar ni utfackningsväggarna mot regn etc? 
14. Vad anser ni är en bra uttorkningsmiljö? 
15. Övriga kommentarer: 
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Bilaga 5 
  

  
 Handläggare 
Frågeformulär Fuktfirmor M.Lilliesköld, J.Lindahl  M.Lilliesköld, J.Lindahl  

 

 Datum  

Objekt: 2003-05-19  

 
1. Vilka metoder använder ni för att torka ut byggfukt i nyproduktion? 
2. Tillämpas olika metoder för olika typer av stommar? 
3. Om ja, vilka metoder används för: 

a) Betongstomme: 
b) Trästomme: 
c) Lättbetongstomme: 

4. Beräknar ni torktider för material och i så fall hur? 
5. Hur beräknas uppvärmingsbehovet för byggnaden som ska torkas ut? 
6. Hur upplever ni att teori och praktik överensstämmer? 

a)  För betong. 
b) För trä. 
c) För lättbetong. 

7. Vilka egenkontroller genomför ni på arbetsplatsen för att kontrollera / 
säkerställa att rätt torkklimat råder? 

a) Hur ofta? 
8. Vart tar fukten vägen vid användning av era metoder? 

a) Hur kontrolleras att luften inte ”hamnar fel”? 
9. Vilka upphandlingsformer är vanligast när en entreprenör handlar upp 
tjänster av er? 
10. Energiåtgång och hyreskostnader? 
11. Vad anser ni är ett bra torkklimat? 
12. Vilka metoder tror ni är framtidens torkmetoder? 
13. Övriga kommentarer: 
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Bilaga 6 

TorkaS 2.0 har tre huvudmenyer: 

1.Förutsättningar 

2.Torkklimat 

3.Resultat 

Under förutsättningar väljs: 

• Konstruktionstyp, platta på mark eller mellanbjälklag. 

• Ort, klimatdata från tio svenska orter finns lagrade. 

• Gjutdatum. 

• Tätt hus, konstruktionen utsättes ej för nederbörd. 

• Styrd torkning, byggnaden är så tät att uttorkningsklimatet kan styras. 

• Slut, golvläggning eller golvavjämning kan ske. 

Under menyn torkklimat anges aktuella klimatuppgifter före och efter så kallad 
styrd torkning. Klimatet för den styrda torkningen anges som RF och 
temperatur. Dagar då det regnar kan tas bort eller läggas till. 

Under menyn resultat beräknas uttorkningsförloppet vid det ekvivalenta djupet 
samt RF-fördelningen i betongen som funktion av tiden. En rapport skapas för 
utskrift. 
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Vid avd Byggnadsmaterial, LTH, finns en mängd basdata gällande betongs 
uttorkning som utgjort grund för programmet. Materialet har bearbetats så att det 
har kunnat jämföras med TorkaS, men det har även delvis kunnat tjäna som 
underlag vid programutvecklingen. 
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Bilaga 7 
Beräkning av transmissionsförluster   

  A (m2) U (W/m2xK) UA (W/K)  

Golvbjälklag 400 0,35 140,0  

Takbjälklag 400 0,09 36,0  

Fönster 166,4 2 332,8  

Yttervägg 873,6 0,16 139,8  

  Summa UA 648,6  

     

Golvbjälklag         
  Tjocklek (mm) λ R tot U tot 

Betong 200 1,7 2,9 0,35 
EPS 100 0,036     
     

Takbjälklag Tjocklek (mm) λ R tot U tot 

Betong 185 1,7 11,2 0,09 
Mineralull 400 0,036    
     

Yttervägg Tjocklek (mm) λ R tot U tot 

Puts 20 1 6,31 0,16 
Putsskiva 50 0,036    
Utvändig gips 13      
Mineralull 170 0,036    
Dubbel invändig gips 26      
     
Husets volym V = 400x2.6x5 = 5200 m3  
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Bilaga 8 
Beräkningsmodell, jämförelse mellan K30 och K40  

       

 Betongkvalitet 1  Betongkvalitet 2    

Uttorkningstid 50 - 43 = 7 Skillnad i  
(veckor)      veckor 
     x  

Marginalkostnad per vecka enligt beräkning i kap. 14.1  148077  
       

     =  

Intjänat på minskad tid, i kr    1036539  
       

 Betongkvalitet 2      

 -  antal  -  

 Betongkvalitet 1  m3 betong    

Merkostnad för 71x 110 = 7810  
högre betong-       

kvalitet kr/m3    =  

       

Totalt intjänat på att höja betongkvaliteten  1028729  

 


