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Sammanfattning 
 

Byggsektorn har fortfarande svårigheter med att hantera fuktproblematiken.  Vi har valt att 

fokusera på hanteringen av material i produktion. Den informationssamling vi utfört ligger till 

grund för vår analys och slutsats. Vi har intervjuat flera olika entreprenörer från byggbranschen 

för att ge oss en helhetssyn av fuktsäkerheten ute på byggarbetsplatserna. Studien påvisar att 

det råder brister både på beställar- och entreprenörssidan. Vi ser att det finns potential för 

förbättring när det så krävs. Därför rekommenderar vi att högre krav ställs på fuktsäkerheten 

och att tydliga riktlinjer finns att följa. Den handbok som framtagits är riktat till att hjälpa 

yrkesarbetarna på entreprenörssidan att uppnå de krav som ställs. Handboken innehåller 

tillvägagångssätt för materialhantering och fuktkvotsmätning samt kritiska fuktvärden för olika 

material. 

 

Nyckelord: Fukt, Fuktsäkerhet, Materialhantering, Fuktmätning, Fuktteori, Förebygga 

Fuktskador. 
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Abstract 
 

The construction sector still has difficulties in dealing with moisture problems. We have 

chosen to focus on the material handling in the production phase at the building site. The 

information collection we performed is the basis for our analysis and conclusion. We have 

interviewed several contractors in the construction industry to give us a comprehensive view of 

the moisture safety out on construction sites. The study shows that there are shortcomings on 

both constructor- and contractor’s side. We see that there is a potential for improvement when 

it’s required. We recommend that greater demands are placed on the moisture safety and that 

clear guidelines are to follow. The handbook is directed at helping skilled workers in the 

contractor end to achieve the required demands. The handbook includes procedures for 

material handling and moisture measurements as well as critical moisture values for different 

materials. 

 

Keyword: Moisture, Moisture safety, Material handling, Moisture measurement, Moisture 

theory, Prevent Moisture damage. 
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Förord 
Detta examensarbete är den avslutande delen av högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik & 

Design vid Kungliga Tekniska Högskolan och omfattar 15 högskolepoäng.  

 

Idén till rapporten väcktes efter att vi hade gått kursen ”Skademekanismer av fukt” vid 

Kungliga Tekniska Högskolan. Där såg vi att det fanns mycket att förbättra inom detta område.  

 

Vi vill tacka våra handledare Anders Kumlin på AK-Konsult Indoor Air AB och Kai Ödeen på 

KTH som har stöttat oss under arbetet. Vi vill även tacka de representanter från företagen som 

vi besökt. De har visat stort engagemang och bidragit med sina kunskaper och expertis för att 

fullborda rapporten. 

 

Arbetet har givit oss en förståelse i fuktproblematiken och hur branschen hanterar den idag. Vi 

har även fått förståelse för vilka åtgärder som bör göras för att skapa en bättre slutprodukt. 
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Definitionslista  
 

Allmänna fuktenheter och uttryck 
 

Fukt 

Vatten kan befinna sig i tre olika former. 

 Gasform: vattenånga 

 Vätskeform: Fritt vatten 

 Fastform: Is och snö  

 

Ånghalt, V [g/m
3
] 

Förhållandet mellan mängd vattenånga och luftvolym utrycks som ånghalt. Det mäts i gram 

vatten per kubikmeter luft.[5] 

 

Mättnadsånghalt, Vs [g/m
3
] 

Luft kan innehålla olika mycket fukt beroende på temperaturen. Luft med hög temperatur kan 

innehålla mer vattenånga än vid lägre temperatur. Den maximala mängd fukt som luft kan 

innehålla vid en konstant temperatur är mättnadsånghalten. Mättnadsånghalten anges i gram 

vatten per kubikmeter luft. [5] 

 

Daggpunkt 

Luft med en viss mängd fukt kan, om man sänker temperaturen, uppnå sin mättnadsånghalt 

varvid luftfukten kondenserar och fälls ut som fritt vatten. Den temperatur då detta sker kallas 

daggpunkt. [5] 

 

Fibermättnadspunkt 

För trä och träbaserade material definieras fibermättnadspunkten som den fuktkvot då fibrerna är 

mättade med fukt medan hålrummen mellan fibrerna inte innehåller något vatten i vätskefas. Den 

varierar mellan olika material. [5] 

 

 

Fukttillstånd 

Nivå på fuktförhållanden. Fukttillståndet kan beskrivas som fukthalt, fuktkvot, relativ fuktighet 

m.m. 

 

Luftens relativa fuktighet, RF [%] 

Den relativa fuktigheten är ett förhållande mellan hur mycket vattenånga luften innehåller och 

hur mycket den maximalt kan innehålla (mättnadsånghalten) vid en given temperatur. Relativa 

fuktigheten, RF anges i procent. [5] 
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Fukthalt, W [kg/m
3
] 

Fukthalten anger förhållandet mellan mängden vatten i kg per kubikmeter material. [5] 

 

Fuktkvot, u [kg/kg eller%] 

Ett annat utryck för att ange vattenmängden i ett material är fuktkvot. Den mäts som kg vatten 

per kg material och uttrycks vanligen som procent.[5] 

 

Kritiskt fukttillstånd 

Det fukttillstånd där materialets avsedda egenskaper och funktion inte uppfylls kallas kritiskt 

fukttillstånd. Detta tillstånd är kritiskt t.ex. för mikrobiell tillväxt. Ytterligare faktorer som 

påverkar den mikrobiella tillväxten är temperatur och varaktighet. Det är kombinationen av dessa 

faktorer som ligger till grund vid bestämmelse av det kritiska fukttillståndet för ett material.[6] 

 

Kapillärtransport 

Det är materials förmåga att transporteras fritt vatten via kapillärerna som kallas 

kapillärtransport.[5] 

Diffusion 

Vattenmolekylers egenskap att röra sig från område med hög koncentration till områden med 

lägre kallas diffusion. [5] 

Porositet [%] 

Förhållandet mellan volymen hålrum (porvolym) genom den totala volymen för ett material 

anger porositeten. Porositet anges i procent. [5]  
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1. Inledning 
 

Fuktskador i olika byggnadsdelar är idag ett av de största problemen vi har inom byggindustrin 

i Sverige. Kostnaderna för att åtgärda dessa problem uppgår till mångmiljardbelopp årligen.[5] 

Kostnaderna uppstår främst då man måste ersätta fuktskadat material, men det kan även vara 

mycket svårt att identifiera fuktkällan. Detta innebär då att man i vissa fall måste byta ut 

materialen flera gånger innan man hittat problemet.[10] 

 

1.1  Bakgrund  
 

Utöver de fysiska skadorna på fastigheterna så leder många av de fuktrelaterade problemen till 

nedbrytningsprocesser, och därmed emissioner till inomhusmiljön. Detta bidrar till dålig lukt 

och inomhusmiljö s.k. sjuka-hus-syndromet (SBS, Sick Building Syndrome). Det i sin tur ger 

upphov till hälsoskadliga effekter på människor som vistas i de drabbade fastigheterna. Senaste 

åren har man i flera undersökningar kommit fram till att den dåliga inomhus miljön bidrar till 

en ökning av allergier. Boverket säger att 45 procent av alla skador är fuktrelaterade och att var 

tredje bidrar till en sämre inomhusmiljö.[2] 

 

Byggsektorn har fortfarande svårigheter med att hantera byggfukten i hela processen, från 

tillverkning till produktionen men även tiden efter att det byggts in p.g.a. brister i utformning 

eller utförande. 

 

För att i framtiden kunna framställa fuktsäkra och hållbara byggnader krävs framför allt en 

attitydförändring hos både entreprenörer och hos beställare. Idag tänker man relativt kortsiktigt 

där man fokuserar på produktionskostnaden. 

Istället bör man se långsiktigt och fokusera på att bygga fuktsäkrare byggnader. Därmed ökar 

man byggnadernas livslängd samtidigt som man minskar hälsorisker och underhåll i framtiden. 

 

1.2  Syfte 
 

Syftet med vårt examensarbete är att försöka öka kunskapen inom fuktproblematiken hos 

entreprenörerna och framförallt hos yrkesarbetarna. Vi vill påvisa var rutinerna vanligen brister 

i materialhanteringen och ge åtgärdsförslag för att förhindra dem. För att kunna göra det så har 

vi utöver rapporten skapat en enkel handbok som ska kunna användas ute i produktionen. 
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1.3  Mål 
 

Vårt mål är att med hjälp av vår handbok skapa en större medvetenhet inom fuktproblematiken. 

Handboken ska kunna användas för dagligt bruk ute på arbetsplatserna. Den är tänkt att 

utformas i A5 format, ska vara lätt att förstå samt lätt att ta med sig när man ska hantera och 

utföra fuktmätningar i material. Boken skall innehålla information om kritiska fuktvärden, men 

framförallt hanteringen av trä och skivmaterial. Utöver de kritiska fuktvärdena ska boken även 

innehålla materialhantering och tillvägagångssätt för hur man utför fuktmätningar på bästa sätt. 

 

1.4  Avgränsningar 
 

För att nå detta resultat har vi valt att fokusera på trä- och skivmaterial. Hur hanteringen av 

materialen ska ske vid inleverans, förvaring och innan inbyggnad. 

  

Vi kommer inte ta hänsyn till: 

 

 Inne- och utomhusklimatet på arbetsplatserna. 

 Felaktiga konstruktioner som kan förorsaka uppfuktning efter inbyggnad. 

 Hur leverantörerna hanterar sitt material innan det kommer till byggplatsen.                                     

 

Våra egna fuktkvotsmätningar är väldigt begränsade, vi har enbart kunnat göra sporadiska 

mätningar på vissa arbetsplatser. Därför kommer resultaten av dem inte att kunna ge underlag 

för generella slutsatser. De har dock gett en del indikationer. 

  

1.5  Lösningsmetoder 
 

Tillvägagångssättet vid genomförandet av examensarbetet har utgjorts av en 

informationssamling. Den nödvändiga informationen för att lösa uppgiften har insamlats 

genom intervjuer på olika byggföretag runt om i Stockholmsområdet. Vi kommer även i 

samband med intervjuerna att göra egna fuktkvotsmätningar på arbetsplatserna för att själva få 

en egen överblick på hur fuktigt material som levereras, hanteras och byggs in. Vi tror dock att 

dessa mätningar kommer vara ganska svåra att fullfölja p.g.a. att vi måste få tillgång till att 

göra mätningar vid inleverans, förvaring och innan inbyggnad på varje arbetsplats vi besöker. 

Vi kommer därför lägga störst vikt på intervjuerna för att vi tror de kommer ge oss en insikt i 

hur rutinerna fungerar och eventuella brister hos entreprenörerna. 
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2. Regler och allmänna råd enligt BBR och AMA 

2.1  BBR 
 

Boverkets byggregler, BBR är en samling föreskrifter och allmänna råd som ska komplettera 

de lagar och förordningar som gäller. BBR riktar sig till när ny- och tillbyggnader uppförs. 

Utöver reglerna som finns i BBR ges även allmänna råd som kan ses som en generell 

rekommendation för att uppfylla gällande föreskrifter. Det valda upplägget i BBR är utfört så 

att det inte skall motverka den teknologiska utvecklingen. 

 

De fuktrelaterade regler och allmänna råd som BBR återger kommer att tas upp och 

kommenteras för att tydliggöra deras syfte. 

 

Avsnitt 6:5 i BBR syftar till att begränsa mängden fukt i byggnaden som utgör risk för skada 

på byggnadskonstruktion och människors hälsa. Detta kan göras genom att i 

projekteringsskedet utföra en fuktssäkerhetsanalys och i produktionsskedet hantera material så 

att det är skyddat mot fukt och smuts.  

 

BBR 6:51 Allmänt 

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

olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.” 

 

Allmänna råd som förespråkas för att uppfylla kraven 

”Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden skyddas mot fukt och 

mot smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden bör ske genom 

besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras. ” [1] 

 

”Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för den framtida 

fuktsäkerheten bör dokumenteras.” 

  

 – Identifieras, 

– granskas, och 

– provas såvida de inte är byggprodukter med bestyrkta egenskaper 

… eller att det är uppenbart onödigt.”[1] 
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BBR 6:24 Mikroorganismer 

”Byggnader och deras installationer ska utformas så att mikroorganismer inte kan 

påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa eller 

besvärande lukt uppstår… Åtgärder mot tillväxt av mikroorganismer får inte i sig ge 

negativa hälsoeffekter.” [1] 

 

BBR 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd 

”För material och materialytor, där mögel och bakterier kan växa, ska väl undersökta 

och dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Vid bestämning av ett materials 

kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet. Om det 

kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt och dokumenterat ska en 

relativ fuktighet (RF) på 75% användas som kritiskt fukttillstånd.” [1] 

 

Syftet med föreskrifterna är att byggnaden ska upprätthålla avsedd funktion. Det kritiska 

tillståndet på 75% relativ luftfuktighet infördes 2007 och har utgjort en stor förändring ur 

fuktsäkerhetssynpunkt. Det kritiska fukttillståndet skall utgöra en säkerhet för att minska risk 

för påtaglig tillväxt av mikroorganismer. 

 

BBR 6:53 Fuktsäkerhet 

”Byggnader ska utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan 

skadas av fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida det högsta tillåtna 

fukttillståndet om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda 

användning. Fukttillståndet ska beräknas utifrån de mest ogynnsamma 

förutsättningarna.” [1] 

 

Avsnittet förklarar att det i undantagsfall kan godtas att högsta fukttillstånd överskrids. Detta 

förutsatt att det inte går att undvika för en byggnadsdel som inte på något annat sätt strider mot 

de lagar och förordningar som gäller. 

BBR 2:322 Verifiering under projektering och utförande 

 

”Byggherren bör verifiera att material och produkter har förutsatta egenskaper när de 

tas emot på byggplatsen. Vid denna kontroll bör material och produkter 

 

– Identifieras, 

– granskas, och 

– provas såvida de inte är byggprodukter med bestyrkta egenskaper 

… eller att det är uppenbart onödigt.”[1] 

 

BBR förespråkar att en väl projekterad fuktsäkerhet där löpande dokumentation utförs under 

produktionen för att erhålla ett säkert utförande.   



5 

2.2  AMA 
Allmänna råd enlig AMA Hus 11 beaktande föreskrifterna i BBR 6:5 beträffande fuktsäkerhet 

och högsta tillåtna fukttillstånd. 

 

Enligt AMA Hus 11 skall virke beställas och byggas in med en målfuktkvot som motsvarar 

jämviktsfuktkvot i den färdiga konstruktionen. Detta för att minska fuktrelaterade deformationer. 

 

 
 

Figur 2.1 Målfuktkvot för olika byggdelar [9] 

 

”För att förhindra risk för mikrobiell påväxt samt erhålla god vidhäftning vid ytbehandling är 

virkets ytfuktkvot avgörande. Ytfuktkvoten ska därför inte överstiga 18 procent vid inbyggnad 

och 16 procent vid ytbehandling.”[9] 
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Vid inleverans av ett beställt virkesparti med en målfuktkvot på 16% tillåts en genomsnittlig 

variation på hela partiets fuktkvot mellan 13,5 och 18 procent för att partiet skall accepteras. 

Detta förutsatt att i de enskilda virkesstyckena ska fuktkvoten hamna mellan 11,2 och 20,8 

procent för 93,5 procent av partiet. Se tabellen nedan för variationer för andra målfuktkvoter.[9] 

 

 

Figur 2.2 Variation kring målfuktkvot [9] 
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3. Allmän fuktteori 

3.1  Fuktkällor 
Byggnadsmaterial kan uppfuktas på en mängd olika sätt. De fuktkällor som framför allt är 

uppmärksammade är nederbörd och läckage där uppfuktningen sker med fritt vatten. Det andra 

fuktkällorna är mer diskreta och materialet blir sällan synbart uppfuktat. Detta beror på att 

fukten har transporterats som vattenånga. 

 

De vanligaste fuktkällorna kommer att behandlas i detta kapitel, och är följande: 

 Fukt i luft 

 Fukt i material 

 Byggfukt 

 Nederbörd 

 Markfukt  

 

3.1.1 Fukt i Luft  
De flesta byggnadsmaterial är i olika grad porösa. De inte bara omges av luft utan innehåller 

även luft. Den omkring liggande luften kan innehålla olika mängd vattenånga beroende på 

temperaturen. Luft med hög temperatur kan innehålla mer vattenånga än vid lägre temperatur.  

 

Eftersom varm luft kan innehålla mer vatten en kall luft så innebär det att mättnadsånghalten 

också ökar med temperaturen. Detta innebär att om luft med en viss fukthalt värms upp 

kommer RF att minska. Detta är intressant eftersom RF har stor betydelse i 

uttorkningssammanhang. Om man däremot sänker temperaturen för luft med en viss fukthalt 

kommer RF istället att öka upp till 100% då man når mättnadsånghalten. Eftersom fukthalten 

inte kan överstiga mättnadsånghalten kommer kondens att utfällas. Den temperatur där 

kondensutfällning sker kallas daggpunkt. [5] 

 

För att ange hur mycket vatten luft innehåller använder man sig av uttrycken fukthalt och 

relativ fuktighet, RF. Se definitionslistan. 
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3.1.1.1 Utomhusluft 

Den relativa fuktigheten utomhus i Sverige varierar beroende på ort och årstid. Under 

sommaren ligger RF vanligen mellan 60-80% och under vintern 80-90%. 

Till skillnad från RF så är fukthalten större på sommaren än den är på vintern. Detta beror på 

den stora temperaturskillnaden utomhus. Ur figuren nedan kan man utläsa att fukthalten är mer 

än tre gånger så hög på sommaren än på vintern. [5] 

 
Figur 3.1 Graf för relativa fuktigheten och fukthalten över ett år i tre olika orter i Sverige[5] 
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3.1.1.2 Inomhusluft 

Inomhus sker det en uppfuktning av luften på grund av fuktproduktion och bestäms som ett 

fukttillskott. Fuktproduktionen kommer främst från avdunstning från människor, dusch och 

matlagning. Fukttillskottet uppgår normalt till 6-10 kg/dygn för en bostad. 

För att styra fukthalten i bostaden använder man sig av ventilation. Det är genom att ventilera 

bort fukttillskottet som man kan hålla en bra innemiljö. Om man utgår från att det 

genomsnittliga fukttillskottet i en bostad är 3g/m
3
 kan man enligt figuren nedan få ut RF över 

året i bostaden. [5] 

 
Figur 3.2 Graf över relativa fuktigheten inomhus under ett år i tre olika orter i Sverige. Grafen 

visar RF både med ett fukttillskott på 3g/m
3
 och utan. [5] 
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3.1.2 Fukt i material 
Vatten kan befinnas sig i material på olika sätt. Det kan vara kemiskt eller fysikaliskt bundet. 

När det är kemiskt bundet ingår vattnet i materialets molekylstruktur. Detta vatten är väldigt 

hårt bundet och behöver inte tas hänsyn till i fuktsammanhang. 

 

Material kan vara mer eller mindre porösa och det är i dessa porer som fysikaliskt vatten 

lagras. Fukt kan ta sig in i materialet via luft. Det kan även tas upp kapillärt om materialet 

ligger i kontakt med fritt vatten.  

 

För att ange hur material reagerar på fukt använder man benämningarna hygroskopisk och 

kapillaritet. Hygroskopiska material har egenskapen att ta upp fukt från den omgivande luften. 

Variationen mellan material kan skilja sig mycket. Trä är väldigt hygroskopiskt och har 

förmågan att ta upp cirka 150 kg/m
3
 medan tegel endast kan ta upp cirka 30 kg/m

3
. [5] 

 

Kapillaritet är en benämning på materialets förmåga att ta upp fritt vatten. Olika material i 

direktkontakt kan också överföra fukt mellan varandra. T.ex. om en träregel står i direktkontakt 

med ett fuktigt betonggolv kommer fukt från golvet vandra upp i regeln. Denna fukt kan 

överstiga fibermättnadspunkten eftersom vatten transporteras kapillärt. [3] 

 

3.1.3 Byggfukt 
Byggfukt är den mängd fukt i ett material som måste torkas bort för att materialet skall komma 

i jämvikt med omgivningen i den färdiga byggnaden. Detta innebär alltså att mängden 

byggfukt varierar beroende på hur fuktförhållandet ser ut i den omgivande miljön. Om det är 

en torr omgivande miljö så kommer det vara mer byggfukt som måste torkas ut för att uppnå 

jämvikt.  

 

Beroende på material kan begynnelsefukthalten variera kraftigt. Även hanteringen av 

materialet är av stor betydelse eftersom materialet kan uppfuktas under detta skede. De kritiska 

momenten är tillverkningen, logistiken före- efter och under produktionen och vid 

inbyggnaden. 

 

Under hanteringen av material kan det både ske uppfuktning och uttorkning. Vid lagring och 

transport är det viktigt att materialet är väl emballerat och att det är skyddat mot nederbörd och 

markfukt.  Under produktionen och inbyggnaden av materialet är det viktigt att ta hänsyn till 

fuktutbyte mellan material. Generellt sker ett fuktutbyte från grovporösa material- till finporösa 

material. För att undvika detta ska man som i exemplet som nämnts tidigare inte ha trä i 

direktkontakt mot betong.  För att undvika fuktskador vid inbyggnad av material är det viktigt 

att man låter konstruktionen torka ut innan man sätter upp tätskikt så att man inte bygger in 

fukten. 
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3.1.4 Nederbörd 

Nederbörd uppträder främst som regn eller snö. Variationen av mängden nederbörd varierar 

brett i landet.  Generellt är det framför allt horisontella ytor som blir mest utsatta men även 

vertikala ytor kan bli påfrestade vid slagregn, dvs. när regnet faller under kraftigt blåsväder. 

Variation av temperatur i samband med nederbörd kan innebära en risk då vatten kan frysa till 

is och på grund av vattnets expansion orsaka frostsprängning och skador på material. 

Ytterligare en riskfaktor av nederbörd är regn och smält vatten som kan rinna och ansamlas på 

olämpliga platser och orsaka oavsiktlig uppfuktning av material vilket kan leda till fuktskador. 

Det är därför lämpligt att planera en god vattenavledning för att undvika denna problematik. 

[5] 

 

3.1.5 Markfukt 

Fukt som befinner sig i eller på marken betecknas som markfukt. Den kan både vara fritt vatten 

och som ånga. Vattnet i marken kan vara bundet hygroskopiskt, kapillärt eller som 

överskottsvatten som håller på att dräneras till grundvattnet. Material i kontakt med marken 

kan riskera att uppfuktas trots att marken tillsynes ser ut att vara torr. 

”Det finns i regel så mycket vatten i marken genom infiltration och kapillär uppsugning att 

man alltid bör räkna med att det är 100% relativ fuktighet i markens porer.” [5] 

 

3.2  Fukttransport 
  

Fukt kan antingen transporteras i vätskefas eller i ångfas. Det går generellt mycket snabbare för 

fukt i material att transporteras i vätskefas än i ångfas. När material däremot ska torka ut sker 

det nästan enbart i ångfas. Detta är viktigt ur torkningsperspektiv eftersom uttorkning av ett 

material kan ta mångdubbelt så lång tid som uppfuktningen.  

 

Transporten av fukt sker framför allt genom tre olika mekanismer: 

 

 Konvektion uppstår då man har en lufttrycksgradient. Denna medför att det skapas 

strömningar som transporterar den fuktiga luften. Faktorer som påverkar konvektion är 

temperatur, lufthastighet och lufttryck.  Konvektion transporterar fukt i ångfas där luft 

är transportmediet. [5] 

 Diffusion inträffar när fuktkoncentrationen i olika medier inte är i jämvikt. 

Vattenmolekyler strävar efter att nå jämvikt och rör sig därför mot lägre koncentration. 

Även diffusion transporterar fukt i ångfas. [5] 
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 Kapillärsugning sker i material vars porer bildar ett sammanhängande porsystem. 

Kapillärsugning transporterar vatten i vätskefas. Porsystemets uppbyggnad bestämmer 

kapillärsugningsförmågan. Generellt gäller att mindre porer har hög uppsugningshöjd 

men låg uppsugningsmängd. För större porer gäller det omvända, låg stighöjd men hög 

uppsugningsvolym. [5] 

 

3.3  Fukts påverkan på material 
 

Fukt inverkar på material på en mängd olika sätt. Beroende på material kan fukt påverka 

materialegenskaper såsom utseende, form, funktion, beständighet m.m. Kraftig uppfuktning 

kan resultera i mikrobiell påväxt och emissioner på grund av kemisk och biologisk 

nedbrytning. [4]  

 

Fuktrörelser i material påverkar inte 

materials molekylstruktur. Däremot kan 

den yttre formen påverkas. Fuktrörelser 

ger ofta upphov till deformationer där de 

vanligaste är svällning och krympning. 

För t.ex. trä kan fuktrörelser leda till 

deformationer som skevning, flatböj, 

kantkrok och kupning.[4] 

 

 

 

När material utsätts för fukt och överstiger det kritiska fukttillståndet är risken stor för att 

nedbrytning av materialet påbörjas. Nedbrytningen kan påverka materialets egenskaper. 

Organiska material som t.ex. trä är särskilt känsligt eftersom de kan angripas av röta som bryter 

ner och försämrar hållfastheten hos virket. En bieffekt av nedbrytningen är att emissioner och 

dålig lukt kan produceras som kan vara hälsoskadliga. [5] 

  

Förutom de egenskapsförändringar som fukt kan ge upphov till kan även materialets estetiska 

uttryck förändras. Ett högt fukttillstånd kan orsaka missfärgningar och utfällningar på ett 

material. Det kan t.ex. uppstå fuktfläckar på trä eller saltutfällningar på betong och puts. [3] 

 

Fukt påverkar även värmeledningsförmågan för de flesta material. Detta är särskilt intressant ur 

energisynpunkt eftersom isolermaterial får sämre funktion vilket leder till ökad värmetransport. 

[3] 

  

Figur 1.3 Olika trä deformationer.[4] 
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3.3.1 Uppfuktning och uttorkning 
 

Förhållandet mellan fukt i material och fukt i luft är det som styr om ett material håller på att 

uppfuktas, uttorkas eller är i fuktjämvikt.  Fukt strävar efter att nå jämvikt som nämndes 

tidigare i avsnitt 3.3 om fukttransport. Det som främst styr om ett material uppfuktas eller 

uttorkas är luftens relativa fuktighet, RF. Om luftens RF ökar så upptar materialet fukt från 

luften tills jämvikt uppnås. Det omvända gäller när luftens RF istället minskar. För att beskriva 

sambandet mellan ett material och luften RF används en sorptionskurva. Kurvan är 

materialspecifik och skiljer sig alltså mellan olika material. Figuren nedan visar sorptionskurva 

för trämaterial. [5] 

 
Figur 3.4 Sorptionskurva för trämaterial som funktion av fuktkvoten [7] 

 

Grafen visar två kurvor där den övre gäller för uttorkning, desorption och den under vid 

uppfuktning, absorption. 

 

3.4  Fuktskador 
 

Alla byggnadsmaterial (utom metaller) innehåller i praktiken mer eller mindre fukt. Ett visst 

fuktinnehåll är oundvikligt. En stegring av fukthalten skapar i allmänhet ogynnsamma 

konsekvenser och bör motverkas omgående. Vid högre fukthalter i material tillkommer det stor 

risk för skador som försämrar materialets beständighet och på längre sikt hållfastheten. Vanliga 

fuktrelaterade skador i trä är att det sväller och förorsakar problem, men även när det torkas ut 

och spricker. Trä är även väldigt känsligt för svamptillväxt (mögel och röta).[4]  
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3.4.1 Mikrobiell tillväxt 

 

Vid höga fukthalter i trä uppstår det mikrobiell tillväxt- främst svampar men i viss mån 

bakterier, insekter och ibland alger. Svamparna är av tre slag, röt-, blånads eller mögelsvampar. 

De två sistnämnda ger missfärgning på trämaterialet men ingen nedbrytning av vedcellerna 

som försvagar hållbarheten. Olägenheterna med mögel är framför allt luktavgivningen och den 

påverkan den ger medicinskt på de boende. Blånad underlättar även framtida angrepp av 

rötsvamp och ökar benägenheten av mögelpåväxt. Rötsvamp bryter ner vedcellerna och bidrar 

till en försämrad hållbarhet. Svamptillväxt påverkas inte bara av fuktnivån utan även av 

tillgång till näring, temperatur, pH, UV-ljus och tid. I figur 3.5  skildras sambandet mellan 

temperatur, RF och tid för mikrobiell tillväxt. [4] Även material med god beständighet mot 

mikrobiell tillväxt kan angripas om det har blivit nedsmutsat. T.ex. betong som klarar av höga 

RF-nivåer, men om de blir nedsmutsat tillförs näring till mikroorganismerna och mikrobiell 

tillväxt kan uppstå. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3.5 Figuren visar kritiska temperaturer och RF-gränser 

för risken att det ska växa mögel på obehandlad furusplint. [6] 

 

Figur 3.6 Beskriver när det finns risk för mikrobiell tillväxt på trä [5] 
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3.4.2 Emissioner 
 

Med emissioner avses när materialen avger ämnen i partikel- eller gasform. Emissioner är bara 

en av flera faktorer som påverkar inomhusmiljön.[3] Det finns två slag av emissioner, primära 

och sekundära. Primär emission avtar med tiden och är som högst vid materialtillverkningen. 

Den sekundära orsakas av materialets kemiska reaktioner som avger nya ämnen. Emissioner 

från material ökar vanligen med ökande fuktkvot. [6] 

 

3.4.3 Ohälsa av fukt 

 

Att vistas i byggnader med fuktproblem en längre tid ger upphov till negativa hälsoeffekter 

vilket är väl dokumenterat. Att vistas i byggnader med ett dåligt inomhusklimat kan bidra till 

luftvägssymtom som hosta, väsande andning och astmatiska besvär. Man kan även få symtom 

som irritation i ögon och näsa men också mer generella som trötthet och huvudvärk. I Sverige 

har ungefär var tredje barn och var fjärde vuxen någon form av allergisjukdom eller annan 

överkänslighet.[8] 

 

En del av de exponeringar som är kopplade till fuktiga byggnader är mikrobiologiska faktorer, 

som mögel och bakterier. Även allergener från kvalster samt flyktiga organiska ämnen som 

avges genom kemiska eller mikrobiologiska processer från fuktpåverkade material utgör 

riskfaktorer. De emissioner som uppstår av fuktpåverkade material kan även fortgå efter det att 

fukten torkats ut. De flesta studier tyder på att människor mår bättre om fuktskador åtgärdas.[8] 
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4. Teoretisk referensram 
 

För att kunna utföra vårt examensarbete ligger den största grunden till våra tidigare kurser på 

KTH. De har gett oss mycket djupare förståelser inom området. 

 

 ”Byggfysik och materiallära”  

 Ge exempel på byggprodukter och användning av byggnadsmaterial såsom betong, 

tegel, isolering, m.fl. 

 Redogöra för sambandet mellan materialens struktur och deras egenskaper. 

 Hur materials byggfysiska egenskaper förändras av yttre påverkan (t.ex. fukt). 

 Beräkna temperaturer och relativ fuktighet på innerytor, ytterytor samt i skiktgränser i 

byggdelar med flera skikt. 

 Redogöra för var det finns risk för kondens i en konstruktion. 

 Beräkna fukt i luft och material samt fukttransport. 

 Genom laboration bestämma ett materials sorptionsisotermer, kapillaritet och 

fuktrörelser. 

 

”Miljö- och arbetsvetenskap” 

 Miljöhot med koppling till bygg- och fastighetsverksamhet. Hållbarhetsfrågor. 

 Byggmateriallära med inriktning kemi. 

 Prioriteringar i företagets miljöarbete, verktyg, miljöledning, livscykelbedömningar. 

 Samhällets styrmedel, miljölagstiftning, miljökonsekvensbeskrivningar, miljöledning. 

 Arbetsmiljölagen och föreskrifter. 

 Arbetsmiljöplaner. Byggherrens och entreprenörens ansvar. BAS-U och BAS.P. 

 Fysisk arbetsmiljö: belastning, buller, belysning, kemiska hälsorisker mm. 

”Skademekanismer av fukt” 

 Kunna identifiera fuktskador i de vanligaste riskkonstruktionerna i hus samt föreslå 

tänkbara åtgärder. 

 Göra enklare fuktberäkningar för olika konstruktionsdelar. 

 Känna till fuktens påverkan på inomhusklimatet och ”sjuka hus”. 
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 Ha provat att mäta med trä- och betongfuktmätare samt känna till noggrannheten hos 

olika mätmetoder. 

 Känna till riskerna med fukt i trä samt veta hur man bör lagra virke på arbetsplatsen. 

 Känna till fuktrelaterade skadetyper och deras orsaker för konstbyggnader. 

 

Kursen ”Skademekanismer av fukt” är den kurs som gett oss de största kunskaperna inom 

området och även hjälpte till att komma fram till vad examensarbetet skulle handla om. 

 

 

4.1 Tidigare utförda studier 
 

Björn Esping och Jarl-Gunnar Salin på SP Trätek samt Peter Brander på Skanska har skrivit 

”Fukt i trä för byggindustrin”. Där beskriver de allmänt hur trämaterialet fungerar och vilka 

förutsättningar det krävs för att göra relevanta fuktkvotsmätningar.  De beskriver noggrant hur 

mätningarna ska utföras och tolkas och även hur hanteringen ska utformas. 
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5. Genomförande 
Innan vi började med att kontakta företag för att kunna utföra våra valda metoder gjorde vi en 

faktainsamling som berörde området. Där undersökte vi hur material bör hanteras på en 

arbetsplats. Vi sökte sedan kontakt med ett antal olika byggentreprenadsföretag för att få 

besöka deras arbetsplats samt att göra en intervju och fuktkvotsmätning. Det gick fort fram att 

fuktkvotsmätningarna skulle bli svåra att utföra då många av projekten inte var i det stadiet att 

det skulle lämpa sig. De projekt där fuktkvotsmätningar var möjliga var det tyvärr få företag 

ville ställa upp på detta. Därför har vi utgått från besöken och intervjuerna. 

 

Första arbetsplatsen vi besökte var hos Kungsfiskaren. Det var ett mindre ROT-projekt där det 

tillbyggnad av ett parkeringsgarage och renovering och ombyggnad av ett omklädningsrum och 

övriga lokaler. Vi fick prata med platschefen som tidigare hade varit egenföretagare inom bygg 

och hade stor erfarenhet inom branschen. 

 

Andra besöket var hos Botrygg Bygg AB. Det projektet var nyproduktion av hyres- och 

bostadsrätts lägenheter. Vi intervjuade en nybliven platschef som inte hade så lång erfarenhet 

inom bygg branschen.  

 

Tredje besöket var hos Skanska som var ett stort ombyggnadsprojekt av befintlig lokal i 

Stockholms innerstad som skulle kontorsanpassas. Vi fick träffa projektchefen som hade jobbat 

i branschen i ca 10 år. 

 

Fjärde besöket var på TL-Bygg. Ett mindre projekt där taket skulle läggas om och även en 

tillbyggnad av en trappuppgång skulle utföras. Vi träffade platschefen som hade jobbat inom 

branschen i fyra år. 

 

Femte besöket var hos företaget Arcona där de höll på att renovera lokaler till SBP:s nya 

huvudkontor. Vi intervjuade en nybliven projektchef som hade jobbat inom bygg i ungefär 8 

år. 

 

Sjätte besöket var hos Veidekke. De arbetade med ett stort renoveringsprojekt åt skatteverket. 

Där lokalerna skulle förnyas och rustas upp. Vi intervjuade platschefen som hade en lång 

erfarenhet inom bygg. Han var med och startade upp Veidekke i Sverige och hade jobbat inom 

branschen hela sitt liv. 

 

Den sista intervjun var vi på SBG. De ägde rum på deras huvudkontor och vi pratade med en 

person som arbetade med inköp och KMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) uppföljning. Han 

hade arbetat inom bygg sedan 2006. 

 



20 

Hos Botrygg Bygg AB fick vi även göra fuktmätningar. Mätningarna utfördes på redan 

inbyggt- och förvarat material. Det finns ett antal olika fuktmätningsmetoder, torrviktsmetoden 

och resistansmetoden. Vi använde oss av resistansfuktkvotsmätning som är lättast att göra i 

fält. Vi utförde mätningarna enligt SP Trätek.[4] Eftersom vi bara fick göra en kvalitativ 

mätning har vi inte analyserat resultatet. 
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6. Intervjuer 
 

Den nödvändiga informationen för att sammanställa grunden för vårt arbete har framför allt 

insamlats genom intervjuer med sakkunnig personal. Vi har lagt fokus på att få spridning i de 

olika intervjuerna. Vi har sammanlagt gjort 7 intervjuer med både stora- och små företag. 

Projekten varierar bland nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad av alltifrån kommersiella 

lokaler och kontor till bostäder. De intervjuade har olika bakgrund och erfarenhet från 

branschen. 

 

6.1  Intervju med Kungsfiskaren 
 

Befattning: Platschef 

 

Namn: Stefan Ek     

 

1. Vad har du för bakgrund? 

 

Arbetat som snickare 10-12 år och därefter som egenföretagare i 14 år. 

 

2. Hur länge har du jobbat åt Kungsfiskaren? 

 

3 eller 4 år som platschef. 

 

3. Skiljer sig Kungsfiskarens rutiner åt andra företag? 

 

Det är mycket mer administrativt arbete jämfört när jag jobbade som egenföretagare. 

 

4. Vem är kvalitetsansvarig? 

 

Vi jobbar så att alla involverade ska känna sig engagerade och ha med sig ”kvalitet 

tänket” ute på bygget. Platschefen bär det yttersta ansvaret. 

 

5. Vilka rutiner har ni för material vid: 

a. Inleverans? 

 

Vi utför en visuell kontroll av leveransen och kontrollerar att följesedeln stämmer 

överens med vad vi faktiskt fått. 
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b. Förvaring? 

 

Förvaring av material sker ute på bygget, men mestadels inomhus. Vi har hyrt in 

en extra container för förvaring av material. 

 

c. Inbyggnad? 

 

Kontroll av material görs enbart vid misstanke av fukt. 

 

6. Har ni några dokument eller checklistor yrkesarbetarna kan följa? 

 

Vi använder oss av arbetskort med en specifik lista med åtgärder och förberedelser för att 

minimera risker, beräkna mängder, aktuella ritningar, nödvändiga verktyg och material. 

 

7. Vad har ni för erfarenheter kring fuktskadat material? 

 

Det händer ibland. 

 

Hur går ni till väga om ni får en fuktskadad leverans? 

 

Vi skickar tillbaka det till leverantören. 

 

8. Har ni mätinstrument för att kunna göra fuktmätningar? 

 

Ja. 

 

a. Vad för instrument?  

 

Klassisk fuktmätare för trä (Resistansmätare). Vid fuktmätningar i betong så 

beställs det av en underentreprenör. 

 

b. Hur ofta kalibreras instrumenten? 

 

Vi har inga rutiner för det. Vet inte när den kalibrerades senast. 

 

c. Hur ofta kontrollerar ni materialen berörande fukt? 

 

Vi följer handlingar och krav från beställaren. 
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9. Ställer ni några krav på era leverantörer? 

 

Vi följer beställarens rekommendationer, och går igenom specifika krav vid 

inköpsstartmötet inför varje projekt. Vi skickar även med en pärm med rutiner och krav 

som vi kräver att leverantören ska följa. Det brukar oftast vara samma leverantör för 

varje projekt men det kan variera. Leverantörerna ska leverera trä material med en 

fuktkvot under 18%. 

 

a. Vilken fuktkvot förväntar ni er på trä material? 

 

En fuktkvot på max 18%. 

 

b. Händer det att kraven inte följs? 

 

Inte vad vi har märkt. 

 

c. Hur ofta händer det? 

 

- 

 

10. Hur gör ni för att ta hänsyn till de kritiska värdena i de olika byggdelarna?  

(T.ex. Skillnaden på syll och vägg?) 

 

Vi följer bygghandlingarna. 

 

11. Vad har du för erfarenhet kring de olika träslagen?  

 

De är likvärdiga om man använder och förvara dem på rätt sätt.  

 

12. Vart upplever du att de oftast brister i rutinerna? 

 

Det brister inte särskilt ofta men när det sker är det oftast på grund av tidsbrist. 

Exempelvis brukar tak och ytskikt sättas för tidigt. 

 

a. Vad kan man göra för att förebygga dem? 

 

Genom att göra en bra planering och förbereda sig inför varje aktivitet med en 

arbetsberedning. Det är viktigt att snickarna är med på arbetsberedningen för då 

flyter arbetet på bättre och dessutom för de med sig kvalitetstänket och känner sig 

mer involverade. 

 

13. Hur tycker du logistiken på bygget funkar idag jämfört med tidigare? 

 

Det var lättare förr när man inte hade så stora projekt.  
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a.  Var tror du kan göras för att förbättra logistiken till och på bygget? 

 

 projekterings och startskedet är det väldigt viktigt att man gör en god tid- och 

APD-plan. Det är även viktigt att alla är med på tidsanpassningarna som är 

aktuella och att stora leveranser aviserar så att det inte blir för mycket på engång. 

 

14. Vad tycker du om materialen trä och gips? Hur ser framtiden ut för dem? 

 

Personligen tycker jag att de är bra material. Det finns material på marknaden som är 

mer fuktbeständiga än gips och trä. Exempel på sådant material är minerit och stålreglar 

som används mer och mer.  Däremot är t.ex. minerit jobbigare att arbeta med eftersom 

det måste sågas medan man med gips enkelt kan skära bitarna. Det kommer ständig nya 

material och det är väl bara en tidsfråga innan de gamla fasas ut. 

 

15. Vad tycker du vi ska lägga vikt på i handboken? 

 

Struktur och att den är användarvänlig. 

 

16. Skulle ni ha användning av en handbok inom området? 

 

Ja. 

 

6.2  Intervju med Botrygg Bygg AB 
 

Befattning: Platschef 

 

Namn: Markus Israelsson    

 

1. Vad har du för bakgrund? 

 

Har studerat i Halmstad till byggnadsingenjör och började sedan på Botrygg ByggAB 

som arbetsledare. 

 

2. Hur länge har du jobbat åt Botrygg Bygg AB? 

 

Har jobbat här i 2,5 år 

 

3. Skiljer sig Botrygg Bygg ABs rutiner åt andra företag? 

 

Vi har egna inventarier med egna lastmaskiner så vi kan välja var leveranserna ska ligga 

och vi kan lätt flytta på dem. 
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4. Vem är kvalitetsansvarig? 

 

Arkitekten Lars Erk har huvud ansvar och ser till att stadens mål följs. Sedan har vi 

interna kvalitets kontroller och en kille från kontoret kommer varannan vecka och går 

igenom hela bygget. 

 

5. Vilka rutiner har ni för material vid: 

a. Inleverans? 

 

Inga fasta rutiner leverantören ringer till mig jag ringer till vår truckförare. 

Sedan har vi nyligen infört att arbetsledaren ska kontrollera fuktkvoten vid varje 

leverans. 

 

b. Förvaring? 

 

Spånskivor förvaras alltid inomhus, men resten av trämaterialen förvaras alltid 

mestadels utomhus under presenningar. 

 

c. Inbyggnad? 

 

Vi kontrollerar att det inte är missfärgning i materialen. Jag gör stick prov då jag 

mäter fuktkvoten i materialen. 

 

6. Har ni några dokument eller checklistor yrkesarbetarna kan följa? 

 

Nej. 

 

7. Vad har ni för erfarenheter kring fuktskadat material? 

 

Vi har haft några läckage på en del skivmaterial som vi har fått bytta ut. 

Vi får även ofta skadat material. 

 

a. Hur går ni till väga om ni får en fuktskadad leverans? 

 

Skickar tillbaka det. 

 

8. Har ni mätinstrument för att kunna göra fuktmätningar? 

 

Ja både för trä och betong. 

 

a. Vad för instrument?  
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Resistansfuktmätare. 

 

b. Hur ofta kalibreras instrumenten? 

 

Vet inte riktigt, vår är nog inte kalibrerad på 2 år. Vet inte hur ofta den bör 

kalibreras. 

 

c. Hur ofta kontrollerar ni materialen berörande fukt? 

 

Vid mottagning och när jag kontrollerar kvaliteten på utfört arbete. 

 

9. Ställer ni några krav på era leverantörer? 

 

Vi har en rutin på 16% fuktkvot, men det är inga av våra beställare som ställer dessa 

krav. 

 

a. Vilken fuktkvot förväntar ni er på trä material? 

 

Så länge fuktkvoten är under 18% vid inleverans är vi nöjda. 

 

b. Händer det att kraven inte följs? 

 

Eftersom vi inte ställer några krav så händer det. 

 

c. Hur ofta händer det? 

 

Ibland. 

 

10. Hur gör ni för att ta hänsyn till de kritiska värdena i de olika byggdelarna?  

(T.ex. Skillnaden på syll och vägg?) 

 

Vi försöker bara fuktskydda virket från betongen. 

 

11. Vad har du för erfarenhet kring de olika träslagen?  

 

Nej, inte mer än att lövträd enligt min mening är lättare att se fuktskador på, det är som 

att de är lite mer porösa.  

 

12. Vart upplever du att de oftast brister i rutinerna? 

 

Jag tycker det är väldigt svårt när man ska bygga tak och på ett vettigt sätt skydda detta 

från nederbörd. 

 

a. Vad kan man göra för att förebygga dem? 
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Allt strävar åt väderskydd, ska man följa regler går det inte att bygga med trä 

utan väderskydd så som jag ser det. 

 

13. Hur tycker du logistiken på bygget funkar idag jämfört med tidigare? 

 

På det här företaget fungerar det mycket bättre nu än tidigare p.g.a. att vi har en egen 

förare som lastar av inleveranserna och planerar det mesta av vart materialet ska stå. 

 

a.  Var tror du kan göras för att förbättra logistiken till och på bygget? 

 

Ja, alltid planering. Det är alltid svårt när det är många olika hus och när alla 

hus ska ha samma material. Då blir det en transport på bygget som tar tid. 

 

14. Vad tycker du om materialen trä och gips? Hur ser framtiden ut för dem? 

 

Jag har alltid älskat trä, men nu när man jobbar mycket med betong inser man fördelarna 

med det. Det finns mycket man kan göra med trä och desto mer utvecklingen går framåt 

så att man kan fuktskydda trät. Gips är bra lätt hanterligt men lite klent. Men Jag tror det 

kommer fortsätta att användas. 

 

15. Vad tycker du vi ska lägga vikt på i handboken? 

 

Vid mottagning och vad som händer under produktion och hur man ska skydda det. 

 

16. Skulle ni ha användning av en handbok inom området? 

 

Ja det skulle vi, om ni skulle översätta den till rumänska eftersom mesta dels av vår 

arbetskraft är därifrån.  
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6.3  Intervju med Skanska 
 

Befattning: Projektchef 

 

Namn: Fredrik Johansson     

 

1. Vad har du för bakgrund? 

 

Studerat på högskola i Dalarna, industriell ekonomi och byggnadsingenjör. Tog 

anställning på Skanska 2000 som projektinköpare 2 år, blev sedan konsult. Därefter 

jobbade jag som byggledare och sedan projektledare från 2002-2009. 

 

2. Hur länge har du jobbat åt Skanska? 

 

Från 2000 

 

3. Skiljer sig Skanskas rutiner åt andra företag? 

 

Vet inte riktigt, tror att det är ganska lika. 

 

4. Vem är kvalitetsansvarig? 

 

Produktionschefen är ytterst ansvarig för hur vi driver produktionen där ute. 

 

5. Vilka rutiner har ni för material vid: 

a. Inleverans? 

 

Checkar av följesedlarna så att de stämmer. Kollar av så att godset inte är skadat.  

 

b. Förvaring? 

 

Förvaras inomhus, vi har ingen plats utomhus typiskt innerstads projekt, det är mer 

”just in time” 

 

c. Inbyggnad? 

 

Följer egenkontroller och handlingar.  

 

6. Har ni några dokument eller checklistor yrkesarbetarna kan följa? 

 

Nej. 
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7. Vad har ni för erfarenheter kring fuktskadat material? 

 

Nej, men vi har haft läckage men då har vi tagit in expertkompetens och mäter för att ta 

reda på vilka åtgärder vi behöver göra. 

 

a. Hur går ni till väga om ni får en fuktskadad leverans? 

 

Det har vi inte haft här. 

 

8. Har ni mätinstrument för att kunna göra fuktmätningar? 

 

a. Vad för instrument?  

 

Ja. Den heter ”Storch” 

 

b. Hur ofta kalibreras instrumenten? 

 

Vet inte. Den har nog inte kalibrerats någon gång. 

 

c. Hur ofta kontrollerar ni materialen berörande fukt? 

 

Vi har inga sådana kontroller. 

 

9. Ställer ni några krav på era leverantörer? 

 

Nej det är bransch krav som ställs. 

 

a. Vilken fuktkvot förväntar ni er på trä material? 

 

Har jag ingen aning om. 

 

b. Händer det att kraven inte följs? 

 

Nej, vet inte riktigt. 

 

c. Hur ofta händer det? 

 

 

 

10. Hur gör ni för att ta hänsyn till de kritiska värdena i de olika byggdelarna?  

(T.ex. Skillnaden på syll och vägg?) 

 

Vi har ingen syll här eftersom vi gör en hyresgäst anpassning. Betongbjälklaget är från 

1989, vi vet att de är torra. Spackel och sådant som tillför fukt ser vi till att det hinner 
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torka ut och vi har även kontrollerarat att det är torrt innan vi har spacklat på. 

 

11. Vad har du för erfarenhet kring de olika träslagen?  

 

Jag har ingen direkt erfarenhet kring de olika träslagen. 

 

12. Vart upplever du att de oftast brister i rutinerna? 

 

Ska vara i transportledet, vi har varit med om i tidigare projekt där det inte skyddats 

ordentligt under transporten. Logistiken på arbetsplatsen är en bit att förbättra, att ta in 

material direkt så att det inte blir fukt skadat. Även se till att husen är torra och att 

väderskydden fungerar. Jag har varit med om alla de bitarna.  

 

a. Vad kan man göra för att förebygga dem? 

 

Logistik planering är viktig på arbetsplatsen, beställa materialen för att kunna ta 

emot det på rätt sätt. Även planering under produktionen. 

 

13. Hur tycker du logistiken på bygget funkar idag jämfört med tidigare? 

 

Ganska likt. Branschen är ganska konservativ. Här vi har lite mindre ytor man brukar ha 

lite mer plats. 

 

a.  Var tror du kan göras för att förbättra logistiken till och på bygget? 

 

Se till att skapa mer ytor runt omkring. Planering för materialen att det kommer i 

tid och till rätt plats direkt. 

 

14. Vad tycker du om materialen trä och gips? Hur ser framtiden ut för dem? 

 

Gips jobbar vi väldigt mycket med och trä väldigt lite med förutom skivmaterial i trä. Vi 

har väl inget annat alternativ än gips idag som jag ser det 

 

15. Vad tycker du vi ska lägga vikt på i handboken? 

 

Få ett verktyg för arbetsledare och yrkesarbetarna att på ett systematiskt sätt kolla av de 

viktigaste parametrarna utan att det blir för råddigt och teoretiskt. Viktigt att vi har koll 

på kvalitetskritiska leveranser. Hur det ska kollas och göras. 

 

 

16. Skulle ni ha användning av en handbok inom området? 

 

Ja! det tycker jag. 
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6.4  Intervju med TL Bygg 
 

Befattning: Platschef 

 

Namn: Fredrik Bele   

 

1. Vad har du för bakgrund? 

 

Gick ut Nackademin 2008 som byggnadsingenjör. Började jobba på Arcona i ett halvår 

och sedan jobbade jag på BK beräknings konsulter i ca 1,5 år. 

 

2. Hur länge har du jobbat åt TL Bygg? 

 

Här har jag jobbat i två år. 

 

3. Skiljer sig TL Byggs rutiner åt andra företag? 

 

Svårt att säga som beräknings konsult har man ingen koll på sådant och på Arcona har 

man inga egna träarbetare. Jag tycker det är viktigt med egna arbetare så man vet vilka 

rutiner som ska följas. 

 

4. Vem är kvalitetsansvarig? 

 

På det här projektet är det jag och en som heter Tobias. 

 

5. Vilka rutiner har ni för material vid: 

a. Inleverans? 

 

Olika för varje projekt. Man gör alltid en totalkontrollplan för att se vilka 

egenkontroller man ska göra. Här har vi bara fuktkvotskontroll vid inbyggnad. 

 

b. Förvaring? 

 

Inga särskilda, försöker bära in det och använda det omgående. 
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c. Inbyggnad? 

 

Kollar fuktkvoten. 

 

6. Har ni några dokument eller checklistor yrkesarbetarna kan följa? 

 

Nej inte direkt. De har egenkontroll papperna ute på bygget men det är jag som gör 

egenkontrollen.  

 

7. Vad har ni för erfarenheter kring fuktskadat material? 

 

Det har kommit in vatten så att gipsskivor har sugit upp, där man har fått skära bort den 

biten och lappat med nytt.  

 

a. Hur går ni till väga om ni får en fuktskadad leverans? 

 

Skickar tillbaka det. 

 

8. Har ni mätinstrument för att kunna göra fuktmätningar? 

 

Ja det har vi. 

 

a. Vad för instrument?  

 

En elektronisk motståndsmätare ”Protimeter” 

 

b. Hur ofta kalibreras instrumenten? 

 

Ingen aning. 

 

c. Hur ofta kontrollerar ni materialen berörande fukt? 

 

Vid mottagning och vid inbyggnad. 

 

9. Ställer ni några krav på era leverantörer? 

 

Ja det får inte vara för fuktigt. 

 

a. Vilken fuktkvot förväntar ni er på trä material? 

 

Högst 18% om det inte står annat i handlingarna. 
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b. Händer det att kraven inte följs? 

 

Säkert, man kontrollerar inte allt. 

 

c. Hur ofta händer det? 

 

Vet inte. 

 

10. Hur gör ni för att ta hänsyn till de kritiska värdena i de olika byggdelarna?  

(T.ex. Skillnaden på syll och vägg?) 

 

Vi kollar vad som sägs i den totala kontrollplanen, annars gör vi inget speciellt. Ibland 

går vi igenom kontrollpunkter med konstruktören. 

 

11. Vad har du för erfarenhet kring de olika träslagen?  

 

Inga speciella. 

 

12. Vart upplever du att de oftast brister i rutinerna? 

 

Tiden. För stor tidspress. 

 

a. Vad kan man göra för att förebygga dem? 

 

Mer bemanning, bättre projektering.  

 

13. Hur tycker du logistiken på bygget funkar idag jämfört med tidigare? 

 

Här funkar det väldigt bra. 

 

a.  Var tror du kan göras för att förbättra logistiken till och på bygget? 

 

Bättre upplags platser och att se till att material ligger inomhus. 

 

14. Vad tycker du om materialen trä och gips? Hur ser framtiden ut för dem? 

 

Jag tror att trä försvinner mer och mer. Däremot är gips väldigt bra och jag tror det 

kommer finnas kvar. 

 

15. Vad tycker du vi ska lägga vikt på i handboken? 

 

Egenkontroller och att se till att underentreprenadens egenkontroller följs. 
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16. Skulle ni ha användning av en handbok inom området? 

 

Ja absolut. Gör den enkel. 

 

6.5  Intervju med Arcona 

 

Befattning: Projektchef 

 

Namn: Anders Rauge 

 

1. Vad har du för bakgrund? 

 

Jag gick ut 2005 på KTH Haninge som byggnadsingenjör. Började sedan på Skanska och 

jobbade där till 2010. Sedan började jag här på Arcona med ekonomiansvar och sedan 

blev jag projektchef i samband med det här projektet. 

 

2. Hur länge har du jobbat åt Arcona? 

 

I ca två år 

 

3. Skiljer sig Arconas rutiner åt andra företag? 

 

Den stora skillnaden är att vi inte har egna yrkesarbetare. Då köper vi in entreprenader 

som själva ansvarar för materialhanteringen. 

 

4. Vem är kvalitetsansvarig? 

 

En tjej som heter Gunilla Lindgren. 

 

5. Vilka rutiner har ni för material vid: 

a. Inleverans? 

 

Vi använder oss utav Servistik (logistik företag) som har ett stort lager som vi 

beställer ifrån. Så de levererar när vi vill och bär upp materialet till rätt plats, så 

när snickarna kommer på morgonen är det bara att sätta igång. 

 

b. Förvaring? 

 

Det är Servistik (logistik företag) som har hand om det. 
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c. Inbyggnad? 

 

På det här bygget kontrollerar vi fuktkvoten på materialet uppe på taket när vi 

byggt in det. 

 

6. Har ni några dokument eller checklistor yrkesarbetarna kan följa? 

 

Nej, det är upp till entreprenaderna vi köper att ha egna egenkontroller och vi kräver att 

få in den. Vi för däremot egna kontroller på viktiga delar i bygget, i detta fall uppe på 

taket. 

 

7. Vad har ni för erfarenheter kring fuktskadat material? 

 

Har mycket erfarenhet från tidigare byggen där materialen står ute och blir fuktiga. 

 

a. Hur går ni till väga om ni får en fuktskadad leverans? 

 

Skickar tillbaka det. 

 

8. Har ni mätinstrument för att kunna göra fuktmätningar? 

 

Ja det har vi för att kunna kontrollera fuktkvoten uppe på taket, vi håller även på att 

beställa mätare som byggs in och mäter den relativa fuktigheten i konstruktionen som vi 

ska följa upp de kommande åren. 

 

a. Vad för instrument?  

 

Vet inte namnen. 

 

b. Hur ofta kalibreras instrumenten? 

 

Vet ej. 

 

c. Hur ofta kontrollerar ni materialen berörande fukt? 

 

Bara okulärt förutom där vår fuktsakkunnig har anmärkt riskutsatta delar. 

 

9. Ställer ni några krav på era leverantörer? 

 

Nej, vi ställer krav på våra entreprenörer som i sin tur får ställa krav på sina 

leverantörer. 
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a. Vilken fuktkvot förväntar ni er på trä material? 

 

Ingen speciell. Om det är specifika krav på någon viss byggdel ser vi till att det 

följs. Som i detta fall uppe på taket har vi kravet att virket ska ha en fuktkvot 

under 16%.  

 

b. Händer det att kraven inte följs? 

 

Vet inte. 

 

c. Hur ofta händer det? 

 

Vet inte. 

 

10. Hur gör ni för att ta hänsyn till de kritiska värdena i de olika byggdelarna?  

(T.ex. Skillnaden på syll och vägg?) 

 

Vid specifika fall görs från början en fuktsäkerhetsgenomgång i projekteringen. 

 

11. Vad har du för erfarenhet kring de olika träslagen?  

 

Inga. 

 

12. Vart upplever du att de oftast brister i rutinerna? 

 

Utförandet, att det är för lite tid. Det slarvas i produktionen. 

 

a. Vad kan man göra för att förebygga dem? 

 

Få mera tid så produktionsledaren slipper jobba under så stor tidspress. 

 

13. Hur tycker du logistiken på bygget funkar idag jämfört med tidigare? 

 

Mycket bra med det systemet vi kör med Servistik.  

 

a.  Var tror du kan göras för att förbättra logistiken till och på bygget? 

 

Jag tycker man ska försöka köra något liknande system som vi kör med Servistik, 

fungerar mycket bra. Se till att yrkesarbetarna får göra det de är bäst på och inte 

flytta material hela dagarna. 

 

14. Vad tycker du om materialen trä och gips? Hur ser framtiden ut för dem? 

 

Vet inte är för dåligt insatt i det. 
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15. Vad tycker du vi ska lägga vikt på i handboken? 

 

Lägg vikt på vad som händer med materialet efter att det byggts in. 

 

16. Skulle ni ha användning av en handbok inom området? 

 

Ja, det skulle inte vara fel. 

 

6.6  Intervju med Veidekke 
 

Befattning: Platschef 

 

Namn: Bo Lagerqvist  

 

1. Vad har du för bakgrund? 

 

Har jobbat i 30 på NCC, sedan på Ericsson, Selmer bygg och Skanska. Därefter var jag 

med att starta upp Veidekke i Sverige år 2000. 

 

2. Hur länge har du jobbat åt (företagets namn)? 

 

Sedan år 2000. 

 

3. Skiljer sig (företagets namn) rutiner åt andra företag? 

 

Jag tror det är ganska lika över lag när det gäller fukt. 

 

4. Vem är kvalitetsansvarig? 

 

En som beställaren tillhandahåller och jag är ansvarig från Veidekke sida. 

 

5. Vilka rutiner har ni för material vid: 

a. Inleverans? 

 

Vi har inga specifika rutiner. Vi försöker få små leveranser så att vi kan få in det 

inomhus. 

 

b. Förvaring? 

 

Beror på vad det är för material 
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c. Inbyggnad? 

 

Inga rutiner, här har vi fått byta ut material p.g.a. fuktskador 

 

6. Har ni några dokument eller checklistor yrkesarbetarna kan följa? 

 

Här har vi haft det när vi jobbat med taket för att kunna ta fuktkvoten. 

 

7. Vad har ni för erfarenheter kring fuktskadat material? 

 

En del vatten skador, mest olycksfall när radiator rör gått sönder 

 

a. Hur går ni till väga om ni får en fuktskadad leverans? 

 

Skickar tillbaka. 

 

8. Har ni mätinstrument för att kunna göra fuktmätningar? 

 

Ja det har vi. 

 

a. Vad för instrument?  

 

Vi har hyrt dem från Cramo. 

 

b. Hur ofta kalibreras instrumenten? 

 

Ingen aning. 

 

c. Hur ofta kontrollerar ni materialen berörande fukt? 

 

Här uppe har vi gjort innan vi slår igen taken och innan vi lägger in lösullen 

 

9. Ställer ni några krav på era leverantörer? 

 

Ja det gör vi. 

 

a. Vilken fuktkvot förväntar ni er på trä material? 

 

Det ska levereras med en fuktkvot under 18%. 

 

b. Händer det att kraven inte följs? 

 

Nej, inte vad jag kan komma på. 
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c. Hur ofta händer det? 

- 

 

10. Hur gör ni för att ta hänsyn till de kritiska värdena i de olika byggdelarna?  

(T.ex. Skillnaden på syll och vägg?) 

 

Här uppe på taket har vi satt ett fuktkvotskrav på under 15% 

 

11. Vad har du för erfarenhet kring de olika träslagen?  

 

Inga speciella. 

 

12. Vart upplever du att de oftast brister i rutinerna? 

 

Tiden. Att hålla tiderna vid leveranserna. 

 

a. Vad kan man göra för att förebygga dem? 

 

Jag tror det är svårt.  

 

13. Hur tycker du logistiken på bygget funkar idag jämfört med tidigare? 

 

Bättre idag än det var förr, folk har bättre koll. 

 

a.  Var tror du kan göras för att förbättra logistiken till och på bygget? 

 

Att ha någon som bara är ansvarig för logistiken, eller att ha ett central lager. 

 

14. Vad tycker du om materialen trä och gips? Hur ser framtiden ut för dem? 

 

Jag tror trä kommer mer och mer. Gips är bra. Båda kommer finnas i framtiden. 

 

15. Vad tycker du vi ska lägga vikt på i handboken? 

 

Inte för omfattande. Hur man ska täcka materialen och hur man ska mäta i det. 

 

16. Skulle ni ha användning av en handbok inom området? 

 

Ja det skulle vi ha. 
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6.7 Intervju med SBG Bygg AB 
 

Befattning: Inköp och KMA uppföljning  

 

Namn: Viktor Edler  

 

1. Vad har du för bakgrund? 

 

Har gått en två årig KY-utbildning som byggnadsingenjör på Nackademin. Var klar där 

2006. 

 

2. Hur länge har du jobbat åt SBG Bygg AB? 

 

Sedan 2006. 

 

3. Skiljer sig SBG Bygg ABs rutiner åt andra företag? 

 

Det vet jag egentligen inte, vi följer våra krav och kraven från våra beställare. Vi ställer 

ganska höga krav på oss själva med egenkontroll och materialhantering.  

 

4. Vem är kvalitetsansvarig? 

 

Vi har ingen kvalitetsansvarig. Det är beställarens ansvar. Vi har bara en KMA ansvarig. 

 

5. Vilka rutiner har ni för material vid: 

a. Inleverans? 

 

Vid inleverans, få undan materialet från väder och vind och även göra en okulär 

besiktning, se att allt ser okej ut. 

 

b. Förvaring? 

 

Om vi inte kan ta in materialet så ser vi till att det kommer upp 300mm från 

marken och blir ordentligt täckt med tungpress. 

 

c. Inbyggnad? 

 

Innan det byggs in ska det kontrolleras både okulärt men också kontrollera 

fuktkvoten så att den inte är för hög. Då måste vi byta ut det skadade partiet. 
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6. Har ni några dokument eller checklistor yrkesarbetarna kan följa? 

 

På varje arbetsplats har vi en KMA-pärm där det finns diverse egenkontroller som även 

följer den totala kontrollplanen i övrigt. Där finns våra egenkontroller på det virket som 

vi bygger in. Det är personalen på plats som gör egenkontrollerna, men jag bistår även 

med hjälp ibland. 

 

7. Vad har ni för erfarenheter kring fuktskadat material? 

 

Vi gör mycket jobb där det redan är fuktskadat, så vi har ganska bred erfarenhet om olika 

fuktproblem. 

 

a. Hur går ni till väga om ni får en fuktskadad leverans? 

 

Vi skickar tillbaka det. Våra leverantörer gör egna kontroller på materialet. För 

de vet av erfarenhet att annars skickar vi tillbaka det. 

 

8. Har ni mätinstrument för att kunna göra fuktmätningar? 

 

Ja. 

 

a. Vad för instrument?  

 

Protimeter MMS 

 

b. Hur ofta kalibreras instrumenten? 

 

En gång om året. 

 

c. Hur ofta kontrollerar ni materialen berörande fukt? 

 

Det görs stickprov hela tiden. Vet man att det har varit problem med fukt tidigare 

så görs det fler kontroller.  

 

9. Ställer ni några krav på era leverantörer? 

 

Ja det gör vi. Vi har krav från våra beställare som vi sen för vidare till våra leverantörer. 

 

a. Vilken fuktkvot förväntar ni er på trä material? 

 

15% för målat, och 16% för inbyggt virke. 
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b. Händer det att kraven inte följs? 

 

Nej inte vad vi vet, men den mänskliga faktorn finns alltid. 

 

c. Hur ofta händer det? 

 

- 

 

10. Hur gör ni för att ta hänsyn till de kritiska värdena i de olika byggdelarna?  

(T.ex. Skillnaden på syll och vägg?) 

 

Egenkontrollerna utgör ett underlag för varje arbetsmoment. Vid känsliga delar så görs 

extra kontroller. 

 

11. Vad har du för erfarenhet kring de olika träslagen?  

 

Jag har ingen erfarenhet själv, men tryckimpregnerat virke klarar fukt bättre. Men det får 

man inte bygga med så vi brukar använda oss av lärk där virket riskerat att vara utsatt 

mot fukt. T.ex. vid byggnation av trall och ramper mm. 

 

12. Vart upplever du att de oftast brister i rutinerna? 

 

Täckning av materialet kan brista ibland om det är större byggen och det kommer mycket 

material samtidigt. 

 

a. Vad kan man göra för att förebygga dem? 

 

Man kan använda sig av uppvärmda containrar eller ha större mellanlagrings 

utrymme så vi kan lagra materialet själva. 

 

13. Hur tycker du logistiken på bygget funkar idag jämfört med tidigare? 

 

Det fungerar bättre och bättre. Våra leverantörer hjälper oss mer än tidigare. Vid projekt 

start planerar vi tillsammans med leverantörerna var och när materialet ska levereras. 

 

a.  Var tror du kan göras för att förbättra logistiken till och på bygget? 

 

Vara noggrannare och ha egna materiallager samt att ha en bättre planering. 

 

14. Vad tycker du om materialen trä och gips? Hur ser framtiden ut för dem? 

 

Gips är jättebra, kanske inte med papper som bindmaterial det kommer nog försvinna så 

småningom. Trä är bra, formbart och lätt att skruva i. Trä kommer alltid finnas. 
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15. Vad tycker du vi ska lägga vikt på i handboken? 

 

Hantering av materialet på arbetsplatsen, men försök att bli lite bredare, och inte bara 

fokusera på trä. 

 

16. Skulle ni ha användning av en handbok inom området? 

 

Absolut. Det är ett väldigt bra stöd för yrkesarbetarna. 
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7. Analys 
 

Av intervjuerna framgår tydligt att entreprenören följer handlingar och beställarens krav. 

Därför ligger det stora ansvaret hos byggherren och att det tydligt står definierat hur 

fuktsäkerheten ska säkerställas med krav och åtgärder. Ställs höga krav så kommer 

entreprenören utföra projektet med högre kvalité. Om däremot inga krav ställs utförs 

entreprenaden enligt BBR. Det är tydligt att flertalet av entreprenörerna vill att det ska ställas 

högre krav från beställarens sida för att alla entreprenörer ska ha samma förutsättningar. Ett 

exempel på det är om väderskydd inte är ett krav vid uppförandet och två entreprenörer lämnar 

anbud, en med väderskydd och en utan. Den entreprenör som lämnar anbudet med väderskydd 

kommer att ha högre fuktsäkerhet men riskerar att ha ett dyrare anbud och till följd av det inte 

få utföra projektet. Om byggherren istället ställer krav på väderskydd så är det jämlikt mellan 

entreprenörerna samtidigt som en högre fuktsäkerhets erhålls. 

 

Vi anser att väderskydd är en bra lösning för att uppnå en god fuktsäkerhet. I exemplet ovan är 

det byggherren som slutligen får stå för notan. Det kan vara en summa som kan framstå som 

dyr, men om det är tillräckligt många som efterfrågar väderskydd kommer en rationalisering 

ske och det kommer utvecklas bättre, effektivare och framförallt billigare lösningar. Förutom 

en ökad fuktsäkerhet så skapar väderskyddet ett tort utrymme att lagra byggmaterial och 

mindre fokus läggs på att hantera och flytta runt material. Detta ger mer tid till yrkesarbetarna 

att göra det de är bäst på samtidigt som risken för materialskador minskar. 

 

De projekt där det är väderskydd inte är aktuellt rekommenderar vi att ”Just in time” principen 

används. Det är ett utmärkt planeringstänk för att minska tiden som materialet förvaras på 

bygget. Vilket medför minskad risk för skador på byggnadsmaterialet och minde hanterings 

kostnader.  

 

Fuktsäkerheten styrs främst under projekteringsskedet. Förutsättningarna för projektet är till 

stor del redan bestämt då produktionsskedet startar. Därför rekommenderar vi att mer fokus 

läggs här genom att man anlitar en fuktsakkunnig som är närvarande i ett tidigt skede och kan 

med sin expertis utföra en grundlig fuktprojektering. Genom att sedan ha den fuktsakkunnige 

som KMA-ansvarig är han med under både projektering- och produktionsskedet och det utgör 

goda förutsättningar för att erhålla en god fuktsäkerhet. 

 

De intervjuer vi har utfört visar att det är en viss osäkerhet kring hur fuktmätningar bör utföras 

samt vilken inverkan olika faktorer har på resultatet. T.ex. så tas det inte hänsyn till att de flesta 

mätare är inställda på att mäta vid 20°C. Mätresultat vid temperaturer som avviker från 20°C 

ska korrigeras. Även underhåll av fuktmätarna är något det slarvas med eller har uteblivit helt 

sedan inköpet. Det är dels de elektroder som slås in i träet som slits ut samt att mätarna bör 

kalibreras enligt tillverkarens anvisningar. 
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Det råder tydlig enighet om att det i dagsläget inte finns något material som kan ersätta trä och 

gips. Många av de vi har intervjuat ser gärna att en utveckling av material som är mer 

fukttåliga men är lika lätt arbetade som trä och gips. Vi tror dock att behovet inte bör finnas om 

materialitet hanteras och byggs in på rätt sätt. 

 

Vi vill påpeka att många av de fuktskador som uppkommer inträffar p.g.a. otillräcklig kunskap 

hos de inblandade. Genom att öka kunskapen kring fuktproblematiken och hur det ska hanteras 

kan många fuktskador förebyggas. Det ska även finnas genomarbetade rutiner och tydliga 

riktlinjer för att få bukt med fuktskadorna. 

 

Som nämnts tidigare så har vi medvetet fokuserat på att få en spridning i de intervjuer och 

informationssamling som utförts. Därför anser vi att våra resultat kan antas spegla hela 

byggbranschen. Vi tror att det finns potential för förbättring när det så krävs. Därför vill vi se 

att nivån på fuktsäkerheten höjs. 
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8. Slutsatser 
 

Det råder bristfällig fuktsäkerhet på byggarbetsplatserna. Det finns potential för förbättring av 

hantering av material och projektering för att uppnå de föreskrifter som ställs. Detta kan bl.a. 

göras genom att förbättra logistiken, användning av väderskydd och öka kunskapsnivån. 

 

En förbättring av hur rutinerna för fuktmätning bör utföras. För att säkerställa att levererat 

material inte är för fuktigt så bör det utföras en mätning på partiet. Det är viktigt att mätningen 

görs på ett godkänt sätt och att hänsyn tas till de påverkande faktorer som råder, detta för att få 

en pålitlig mätning. Underhåll och kalibrering av fuktmätarna är något som det slarvas med och 

det bör därför införas rutiner för hur det ska hanteras. 

 

En insats som skulle förbättra fuktsäkerheten är att höja kunskapsnivån. Detta kan uppnås 

genom att utbilda berörd personal samt att mer fokus läggs på att diskutera fuktsäkerheten i alla 

led. Målet ska vara att alla inblandade från projektering till utförande ska ha 

”fuktsäkerhetstänket” med sig. För att säkerställa att en god fuktsäkerhet uppnås bör en 

fuktsakkunnig anlitas. Den fuktsakkunnige bör närvara under hela projekt men särskilt fokus 

bör läggas på projekteringsskedet. 

 

Många gånger överlåter byggherren fuktsäkergetsansvaret till entreprenören. Det visar sig dock 

att de projekt där byggherren har ställt egna krav på fuktsäkerheten har hållit bättre kvalité. I 

dessa fall är entreprenören mer engagerad samt att mer fokus läggs på fuktsäkerheten. Därför 

bör byggherren allt oftare ställa tydliga krav och riktlinjer som entreprenören kan följa. 

 

För att förbättra entreprenörens rutiner rekommenderas att tydliga riktlinjer fastställs samt en 

handlingsplan för att upp nå dem. Vår handbok är ett komplement för att hjälpa yrkesarbetarna 

att följa de riktlinjer som entreprenören fastställt. 

 

Intervjuerna vi utfört tyder på att fuktproblematiken är allmänt känd av entreprenörerna och det 

betraktas som ett långdraget problem. Hanteringen av material på byggarbetsplatsen är i många 

fall bristfällig. Det är i de flesta fall beställarens krav som utgjort grunden för projektets 

fuktsäkerhet. Det råder brister både från beställar- och entreprenörssidan. I de fall där högre 

krav ställts så har entreprenören visat att det finns potential för att uppnå dem. Därför vill vi se 

att nivån på fuktsäkerheten höjs.  
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9. Åtgärdsförslag 
För kunna förebygga en del av alla fuktskador på byggarbetsplatser bör materialen ha ett gott 

skydd mot naturlig fuktpåverkan i form av nederbörd, markfukt och luftfuktighet. Det skall 

också finnas beredskap mot oförutsedda händelser som exempelvis vatten läckage. 

 

9.1 Materialförvaring 
 

Förvaring av fuktkänsliga byggmaterial på byggarbetsplatser bör ske i så liten utsträckning som 

möjligt. Trä och olika sorters skivmaterial som är avsedda för inomhusbruk som t.ex. OSB-, 

plywood- och gipsskivor skall förvaras i ett tempererat inomhus klimat. Ett annat alternativ är 

att använda sig av ett s.k. centrallager där entreprenören själv beställer allt till ett och samma 

lager och sen där ifrån får mindre och mer exakta leveranser till arbetsplatsen. 

 

Skall förvaringen ske utomhus är det viktigt att täckningen med presenningar sker på ett 

korrekt sätt. Materialet skall placeras på underlag så att det inte kommer i kontakt med marken. 

Det måste även vara utrymme mellan material och presenning. I de utrymmet skall fukt som 

uttorkas ha möjlighet att ventileras bort. 

 

9.2  Leveranser 
 

En viktig del är att redan från början ställa höga krav på leverantörerna så att rätt fukthalt 

levereras, att transporten sker på rätt sätt och i rätt tid. Materialen bör kontrolleras okulärt och 

med fuktmätare vid leverans för att se till att kraven följs. I annat fall skall leveransen åter 

returneras. Vid egen möjlighet att lasta av leveranser, rekommenderas transport med täckt bil 

för att förhindra smuts och uppfuktning av materialet. Trä som ska användas för inbyggnad i 

inomhus klimat skall vara 6-sidigt plastemballerat eller levereras med ”Just in Time” principen. 

Den bygger på att virket kommer så att det omedelbart kan byggas in och inte ställs på ett 

material upplag på arbetsplatsen.  

 

9.3  Väderskydd 

 

Väderskydd ett väldigt bra sätt för att förebygga att fukt inte byggs in i byggnaden. Fördelarna 

är också att yrkesarbetarna får ett mycket bättre arbetsklimat och då ökar effektiviteten. Om 

man använder sig av ett heltäckande väderskydd behöver materialet som annars står ute på 

arbetsplatsen inte täckas in. Där med får det en mycket bättre uttorkning process.   
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9.4  Renhållning av ytor och material 
 

Renhållning av material och arbetsytor är väldigt viktigt. Man skall inte förvara material så att 

det kan bli nedsmutsat av stänk från vägar eller takdropp. Material som blivit nedsmutsat av 

stänk eller att någon klivit på det skall inte användas i konstruktionen. Marksmuts innehåller 

vanligtvis bakterier och svampsporer och kan i förlängningen förorsaka stor risk för 

mikrobiellpåväxt. 

 

För att undvika detta bör man informera yrkesarbetarna att renhållning av ytor och material är 

en del av varje arbetsmoment och vilka konsekvenser de kan få. Man kan även se till att 

använda dörrmattor för att minska att få in smuts utifrån. På arbetsplatserna vi besökte var 

städningen väldigt varierande. På en del av arbetsplatser fanns de brister där arbetsmiljön var 

stökig, vilket kan leda till nedsmutsning med mikrobiell tillväxt som följd. Förutom 

nedsmutsning ökar även olycksrisken för skador på material och arbetare.  

 

9.5  Fuktkvotsmätare 
 

Alla arbetsplatser vi besökte hade tillgång till och använde sig av resistansfuktkvotsmätare. Men 

det var bristfällig kunskap om hur instrumenten skall skötas och hur mätningarna ska tolkas. Av 

instrumenten som företagen använde var det bara ett som hade dokumentation om att det varit 

kalibrerat, resterande visste man inte. Därför bör det införas rutiner kring att kalibrera och serva 

instrumenten enligt tillverkarens anvisningar. Många av de företagen vi intervjuade visste inte att 

resultaten skiljer när temperaturen i materialet avviker från 20° C.  

 

För att göra en fuktkvotsmätning och få ett trovärdigt resultat krävs att man följer vissa krav. 

Se till att elektroderna inte är skadade och att dem är helt 

isolerade förutom på spetsen där själva mätningen sker. Stiften 

som används på instrumentet skall vara så långa att de kan nå 

ner till ett djup på 30% av trämaterialets tjocklek. Mätningen 

ska även ske minst 30cm in från änden och 30% in från kanten. 

( Se figur 9.1.) Utöver hur fuktmätaren ska placeras är det även 

viktigt att tänka på omgivande klimat och hur många 

mätningar man utför på varje parti. Man bör göra minst fyra 

stycken mätningar vid en leverans.  

  

Figur 9.1 Placering av fuktmätare 



51 

Viktigt att tillägga är att när temperaturen på virket avviker från 20°C skall resultatet från 

mätningen korrigeras i en tabell. Generellt sätt kan man säga att är temperaturen < 20°C ökas 

FK(fuktkvot) med 1% /5°C och är temperaturen > 20°C minskar FK med 1% /5°C. Man bör även 

kontrollera ytfuktkvoten för att se om de finns risk för mikrobiell påväxt.  

Viktigt är även att på vintern då materialet är kallt, tar man då in de inomhus finns risk för att de 

bildas kondens på ytan av materialet. Vid uppmätning av en hög fuktkvot bör hänsyn tas till 

torkklimatet. Eftersom trä strävar efter att nå jämnvikt med omgivande klimat är det viktigt att 

luften håller lågt RF och god ventilation. 
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10. Framtida studier 
 

Vår studie innefattade rutiner kring hantering av material i produktion. Det skulle vara 

intressant att se en utvecklad studie där fokus ligger på yrkesarbetarna istället för 

tjänstemännen. Detta för att få fram hur de upplever fuktsäkerheten och på vilket sätt den kan 

förbättras. Vi ser gärna att en framtida studie även utförs med fokus på leverantörens rutiner 

kring materialhantering.  
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