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Sammanfattning
I takt med att träkonstruktioner i högre byggnader blir allt vanligare, ökar också kraven
på utformningen av dessa konstruktioner för att möta föreskrifter och standarder. Ett
sätt att öka träbjälklagens spännvidder, förbättra akustiska egenskaper och samtidigt
få en styvare konstruktion som är bättre rustad för att klara sidolaster, är att använda
sig av samverkansbjälklag. Den här typen av hybridkonstruktioner, där träet tar upp
bjälklagets dragkrafter, samtidigt som betongen tar upp tryckkrafter, har blivit allt
vanligare och används i dag i flera av världens högsta träkonstruktioner.
Författarna har dock upptäckt, efter litteraturstudier och diskussioner, att det råder
oklarheter om hur samverkansbjälklag påverkas av fukt. Både i byggskedet men även
under bruksskedet. Vad blir konsekvenserna då två material med så olika egenskaper
med avseende på fukt, som trä och betong ska samverka? Finns behovet av ett tätskikt
mellan materialen och hur bör tätskiktet i så fall se ut? Eurokoderna gällande
samverkansbjälklag förväntas vara färdiga under 2021, och i utkastet till Eurokoderna
som författarna tagit del av, finns ett antal krav med avseende på fukt och klimat vilket
gör rapporten till en studie rätt i tiden.
Händelseförloppet för hur fukt påverkar ett samverkansbjälklag i KL-trä och betong
har analyserats framförallt med hjälp av två olika metoder. För att analysera hur fukten
i byggskedet från betongen påverkar träet och anslutningen mellan materialen
genomfördes en laboration. I laborationen utarbetades, efter samråd med personer
med tidigare erfarenhet i området och litteraturstudier, fyra modeller av
samverkansbjälklag, där skillnaden låg i vilken typ av tätskikt som använts. Fuktkvoten
i modellerna mättes sedan under en period på 28 dagar med tre olika mätmetoder.
Den relativa fuktigheten under brukstiden kom att simuleras i ett datorprogram.
Genom simuleringarna har mätresultaten i laborationen styrkts men också gett
författarna möjligheten att analysera bjälklaget under en längre period, 5 år. De
modeller som valdes att simuleras var den med lägst uppmätt fuktkvot under
laborationen, samt den med högst uppmätt fuktkvot.
Resultatet av laborationerna och simuleringarna presenteras i tabeller och grafer där
det tydligt framgår vad som händer med fuktigheten under perioderna. Resultaten
tyder på att några av de egenskaper som skiljer KL-trä och betong åt, framförallt
fuktbetingade rörelser, kan komma att göra det mer eller mindre omöjligt att platsgjuta
ett samverkansbjälklag utan tätskikt. Utkastet till Eurokoderna är svårtolkat gällande
kraven på fukt i anslutningen mellan materialen, och resultaten tyder på att ett bjälklag
utan tätskikt precis uppfyller kraven. Det är därför svårt att uttala sig om huruvida ett
tätskikt mellan materialen behövs eller ej, med avseende på Eurokoderna innan de är
färdiga.

ii
Augustsson & Jamel

iii
Augustsson & Jamel

Abstract
Timber-concrete composites is more and more frequently used in timber structures, as
the structures grow taller and taller. This is due to its ability to increase the span of the
slabs, improve the acoustic characteristics and improve the capacity of side loads, such
as wind loads. The issue when executing this kind of composites is the different
materials and how they react differently to moisture. Despite this, there is not much
research on the subject.
The purpose of this report is therefore to investigate what moisture contents to expect,
both on short- and long-term, when different kind of executions of the timber-concrete
slab is applied and what impact these values could lead to. The aim has been to
contribute to a better understanding of what impact moisture in timber-concrete
composites have, and how to handle this.
To find out the moisture content, both laboratory tests and simulations has been
carried out. From these tests we have been able to make calculations and assumptions
in order to give suggestions on moisture barriers between the materials.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Hybridkonstruktioner av olika slag har använts sedan många år tillbaka. En av de mest
använda är armerad betong där armeringens draghållfasthet och betongens
tryckhållfasthet skapar konstruktioner som utnyttjar materialen till sin fulla potential
(Burström, 2001). En hybridkonstruktion som på senare tid börjat bli allt vanligare är
samverkansbjälklag i KL-trä och betong. Konstruktionen fungerar likt armerad betong,
genom tillverkning av ett bjälklag, där en betongplatta sammanfogas med
underliggande KL-träkonstruktion och på så sätt utnyttjar materialen maximalt ur
spännings synpunkt (Borgström, Fröbel, & Gustafsson, 2017). Anslutningen mellan
materialen sker genom förbindare, som är anpassade för att ta upp den skjuvning
mellan materialen som uppstår när bjälklaget utsätts för laster, vilket därför kallas
skjuvförbindare.
Fördelen med samverkansbjälklag är att det i träkonstruktioner ger möjligheten att
öka spännvidderna på bjälklagen. Dessutom bidrar betongen med tyngd till
konstruktionen. I högre träkonstruktioner är dess tyngd, eller lätthet inte sällan ett
problem, de blir lätt ostabila och inte motståndskraftiga mot exempelvis vindlaster
eftersom konstruktionen är förhållandevis lätt jämfört med andra konstruktionstyper.
Genom att använda samverkansbjälklag ökas tyngden och stabiliteten i
träkonstruktioner. Samverkansbjälklag användes i Mjöstornet i Norge, världens idag
högsta trähus (85,4 m) (Asplind, 2018) och planeras även att användas på kulturhuset
i Skellefteå. När det står färdigt 2021, kommer det att vara världens högsta
träkonstruktion (Sjöström, 2018). Dessutom är betong ett styvare material med högre
densitet än trä vilket leder till att bjälklaget får förbättrade akustikegenskaper i
förhållande till ett konventionellt träbjälklag (Späh, Hagberg, Bartlomé, & Weber,
2013). Det medför även att tjockleken på träbjälklagen kan minskas vid användning av
samverkansbjälklag eftersom tjockleken i regel är knuten till att klara akustikkraven.
I en rapport från Boverket har problematiken med fukt i byggnader och konstruktioner
i Sverige idag sammanställts. Rapporten visar att 36 % av alla byggnader i Sverige har
någon form av fuktproblem och att den insats som föreslås för att minska problemen
är förbättrad tillsyn vid nybyggnation (Åberg & Thunborg, 2010). Vikten av att veta hur
byggnaden under sin livstid påverkas av fukt är stor, vilket annars kan leda till
kostsamma åtgärder på längre sikt.
Eftersom konsekvenserna av fukt i KL-trä och betong varierar är det av intresse att
undersöka fuktigheten i materialen när de används som en hybrid. I KL-trähandboken
beskrivs bland annat vikten av att inbyggnadsfukten i KL-trä bör motsvara den för det
färdiga bjälklaget (Borgström, Fröbel, & Gustafsson, 2017). Om ingen fuktspärr mellan
materialen används kan det i praktiken vara svårt att uppnå med den fukt som
betongen innehåller vid gjutning. De illustrationer och beskrivningar KLträhandboken tillhandahåller gällande samverkansbjälklag visar och beskriver dock
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inget tätskikt. Efter kontakt med bland annat Svenskt Trä, utgivare av KLträhandboken, och andra sakkunniga inom området har författarna ansett att oklarhet
råder angående vilka åtgärder som bör vidtas i anslutningen mellan materialen för att
uppnå en fuktsäker konstruktion. Dessutom arbetas det i skrivande stund på
Eurokoderna för samverkansbjälklag i trä och betong (Dias, o.a., 2018). I Eurokoderna
beskrivs hur fukt i bruksskedet får påverka konstruktionen. Kraven i Eurokoderna kan
komma att göra det mer eller mindre omöjligt att konstruera en godkänd konstruktion
utan tätskikt.
Tidigare studier
Flera arbeten har tidigare behandlat samverkanskonstruktioner i trä och betong vid
olika lärosäten i Sverige. De arbetena har dock inriktat sig mot att testa andra
egenskaper i bjälklagen eller med andra metoder än de denna rapport studerat.
En laboration utfördes vid högskolan i Borås. De tester som utfördes i studierna
behandlade mekaniska egenskaper (Järnmark & Jedid, 2014), olika ljudegenskaper
(Pyykkö, 2016) och även en marknadsanalys genomfördes (Andreasson & Vågfelt,
2015).
En studie som behandlar fukt i samverkansbjälklag i likhet med denna rapport är ett
Mastersarbete vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I mastersarbetet
genomfördes simuleringar i programmet WUFI 2D, vilket är den fulla versionen av
WUFI Light Pro som använts i de simuleringar denna rapport hänvisar till. Inga
laborationer utfördes utan ges som förslag i fortsatta studier som en lämplig
fortsättning inom området. Dessutom studerades framförallt mikrobiell påväxt som en
av de stora riskerna och simuleringarna genomfördes även med detta som grund. De
simuleringar som genomförts i denna rapport ligger istället till stor del grund för att
undersöka utkastet till Eurokoderna och huruvida de kan komma att kräva tätskikt i
konstruktionen eller inte. (Setragian & Kusuma, 2018)

1.2 Problembeskrivning
Samverkansbjälklag används idag i allt större utsträckning, trots det finns det lite
information om hur fukt kan påverka ett samverkansbjälklag. Vilka konsekvenser kan
det bli beroende på utformningen av ett samverkansbjälklag i KL-trä och betong och
hur bör ett tätskikt se ut, om där ens bör vara något?
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1.3 Syfte och Mål
Syftet med studien har utifrån ovanstående bakgrund och problembeskrivning varit att
undersöka vilka fuktkvoter som kan förväntas både på kort och lång sikt, vid olika typer
av utförande av ett samverkansbjälklag och vad värdena har för inverkan på
materialen. Rapporten har därför valt att behandla följande frågeställningar:
•
•
•
•

Vilken inverkan har fukt i byggskedet på ett samverkansbjälklag?
Vad kan den relativa fuktigheten i ett samverkansbjälklag få för konsekvenser?
Kan de kommande Eurokoderna leda till att ett tätskikt i anslutningen måste
användas?
Vad bör tas i beaktning vid användandet av ett eventuellt tätskikt mellan trä och
betong?

Målet är att bidra till en ökad förståelse för vilken inverkan fukt har i
samverkanskonstruktioner och på vilka sätt man kan hantera eventuella risker.

1.4 Metod
För att undersöka vad som sker med avseende på fukt i samverkansbjälklag har i
huvudsak två olika metoder använts i arbetet. Laborationer har genomförts där olika
provuppställningar av samverkansbjälklag testats och dagliga mätningar utförts för att
undersöka hur fuktkvoten i träet under byggskedet påverkas om tätskikt används i
anslutningen mellan materialen eller inte. Även användandet av olika typer av tätskikt
har testats.
Fukt under brukstiden har analyserats genom datorsimuleringar i programmet WUFI.
Simuleringarna bygger till stor del på de provuppställningar som använts i
laborationen. Utöver simuleringar och laborationer gjordes även en litteraturstudie
och diskussioner med personer som är kunniga inom området, för att analysera och på
ett vetenskapligt sätt sammanställa rapporten.

1.5 Avgränsningar
•
•
•
•

Enbart samverkanskonstruktioner i KL-trä och betong studerades.
Enbart samverkanskonstruktioner i form av bjälklag studerades.
En tjocklek på bjälklaget studerades, 200 mm.
Den relativa fuktigheten i betongen studerades inte eftersom Eurokoderna
behandlar samverkanbjälklag som en träkonstruktion.
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2 Samverkanbjälklag
2.1 Allmänt
Ett samverkansbjälklag i KL-trä och betong är uppbyggt på följande sätt. Betongen
med sina goda egenskaper gällande upptagning av tryckkrafter gjuts ovanpå en KL-träpanel. KL-trä består av mellan 3–7 lager trä, oftast barrträ av olika slag till exempel
gran eller furu med en varierande tjocklek på mellan 60–400 mm och har i förhållande
till betong goda dragkrafts egenskaper (Borgström, Fröbel, & Gustafsson, 2017).
Materialen sätts samman enligt Bild 2:1.

Bild 2:1
Ett samverkansbjälklag med KLträ undertill och betong gjuten
ovanpå.
Källa: Egen bild

När två olika material ska samverka i ett bjälklag uppstår skjuvkrafter i anslutningen
mellan materialen vid belastning, vilket innebär att materialen vill glida isär. Bild 2:2
visar hur två material utan samverkan beter sig. Varje konstruktionsdel eller material
tar då upp både tryck och dragkrafter för sig.
Bild 2:2
Samverkansbjälklag utan
skjuvförbindare, där materialen vill
glida isär.
Källa: Egen bild

För att motverka att materialen tar upp krafterna var för sig används skjuvförbindare
i ett samverkansbjälklag. Det är skjuvförbindarna som tar upp de skjuvkrafter som
uppstår i anslutningen mellan materialen, det vill säga KL-trä och betong. Materialen
kommer då fungera som en enhet enligt Bild 2:3. Tryckkrafter kommer till största
delen att tas upp i översta delen och dragkrafter tas upp av den underliggande
konstruktionsdelen.
Bild 2:3
Samverkansbjälklag med
skjuvförbindare, där förbindarna tar upp
krafterna, och förbinder materialen till
en enhet.
Källa: Egen bild
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I Bild 2:4 visas hur tryck- och dragkrafterna i ett samverkansbjälklag tas upp.
Den grönfärgade töjningen representerar ett samverkanbjälklag med fullständig
samverkan, i skiktet mellan betong och trä tas alla krafter upp av förbindare och
överförs
vidare
utan
någon
skjuvning
mellan
materialen.
Den rödfärgade töjningen visar hur ett bjälklag där betongen inte är förankrad i KLträet påverkas. Här är inga skjuvförbindare som för krafterna vidare i bjälklaget.
Den gulfärgade visar hur de flesta samverkansbjälklag tar upp tryck- och dragkrafter.
Det vill säga att samverkan råder och betongen tar upp största delen tryckkrafter
medans KL-träet tar upp den största delen dragkrafter. Att uppnå 100 % samverkan är
svårt och kräver flera olika typer av förbindare som fungerar på olika sätt och blir inte
kostnadseffektivt, istället nöjer man sig i de flesta fall med en samverkansgrad mellan
materialen på omkring 65–85 % (Borgström, Fröbel, & Gustafsson, 2017).
Bild 2:4
Töjningsdiagram
Källa: Egen bild

Fördelarna med samverkansbjälklag är flera, med en förhållandevis liten viktökning
ges stora fördelar. Ökad spännvidd tillsammans med en styvare konstruktion från
betongplattan i bjälklagets plan vilket leder till att sidolaster i form av exempelvis
vindlast bättre fördelas till de vertikala konstruktionsdelarna i byggnaden (Borgström,
Fröbel, & Gustafsson, 2017). Akustiken förbättras då betongen har lägre känslighet för
vibrationer i och med den högre densiteten, speciellt vid större spännvidder. En annan
fördel är att till skillnad ifrån ett platsgjutet betongbjälklag undviks kostnader för
formning av bjälklagen (MassivHolz, 2019).
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3 Fukttekniska egenskaper
3.1 Allmänt
Beroende på material är konsekvenserna av fuktens inverkan olika. Det kritiska
fukttillståndet är exempelvis olika beroende på material. Det beskriver vid vilken
relativ fuktighet som mikrobiellpåväxt kan uppstå. För trä inträffar det kritiska
fukttillståndet vid 75–80 % relativ fuktighet och det kritiska fukttillståndet för betong
inträffar vid 90–95 % (Burström, 2001).
De problem som kan uppstå i samverkansbjälklag är just samverkan mellan
materialen. Betong och KL-trä är material som har olika fukttekniska egenskaper. Trä
är ett anisotropt material, vilket betyder att det har olika egenskaper i olika riktningar
(Burström, 2001). Betong däremot är ett isotropt material, vilket betyder att det har
samma egenskaper i alla riktningar. När trä och betong tillsammans ska utgöra en
enhet är det viktigt att förstå hur materialen påverkas av fukt, hur de påverkar varandra
och vilka konsekvenser det kan komma att ha för samverkansbjälklaget.
Beräkningsmässigt har inte friktionen mellan materialen någon betydelse och tätskikt
kan därför, om det behövs monteras utan någon inverkan på dimensioneringen i
Eurokoderna (Dias, o.a., 2018). KL-trähandboken ger förslag på tre olika typer av
skjuvförbindare, en hålplåt som limmas i träet, grovnoter som försänks i träet och på
så vis motverkar skjuvning eller speciella skruvar. (Borgström, Fröbel, & Gustafsson,
2017).

3.2 Fukt i trä
Transport av fukt i material sker i huvudsak genom tre olika transportsätt. Diffusion
då fukten, eller vattnet är i ångfas och är en form av reaktion i vilken vattenmolekyler
vandrar från den delen med högre koncentration till den delen med lägre
koncentration av vattenmolekyler. Även konvektion sker när fukten är i ångfas, denna
transport sker genom lufttrycksskillnader som för med sig ångan.
Om fukten transporteras kapillärt, sker transporten när vattnet är flytande i
materialets kapillärer, det vill säga fina porer eller sammankopplade kanaler. I ett
samverkansbjälklag av betong och KL-trä, är träet korslimmat vilket i sin tur innebär
att betongen ligger vinkelrät mot fiberriktningen vilket bidrar till att kapillärsugningen
kan försummas (Burström, 2001). Fukt i material beskrivs med fuktkvot, FK eller
relativfuktighet, RF.
Fuktkvoten som betecknas med u räknas enligt:

u = fuktkvot [kg/kg]
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Fukthalten w beräknas enligt följande:

w = fukthalt [kg/m3],

Förhållandet mellan w och u kan beskrivas enligt följande formel där ρ är materialets
densitet:
w=ρxu
Drivkraften till fukttransport i material är att materialen vill skapa en jämvikt med
fukthalten i omgivningen. Det i sin tur innebär att fukttransport kommer ske genom
främst diffusion i ett nygjutet samverkansbjälklag, tills jämvikt råder i materialen och
den omgivande luften. Jämviktsdiagramet Diagram 3:1, redogör jämviktsläget för ett
material, gran med densitet 420 kg/m2 och beskriver sambandet mellan
jämviktsfukthalten och den relativa fuktigheten. Sorptionskurvorna beskriver
materialet vid uppfuktning och uttorkning, den nedre kurvan är vid uppfuktning,
adsorption och den övre vid torkning, desorption. Skillnaden som uppstår mellan
adsorption och desorption kallas för hysters och beskriver hur jämvikten till den
omgivande miljön inte fullbordas på samma sätt (Adamsson, Ahlgren, Bergström, &
Nevander, 1970).
Diagram 3:1
Ett jämviktsdiagram som beskriver
uppfuktning och uttorkning av trä.
Källa: Träguiden (Fröbel, 2019)

Fibermättnadspunkt innebär att vattnet i cellrummen är borta samtidigt som
cellväggarna fortfarande är vattenmättade i träet. Fibermättnadspunkten i trä är
normalt omkring 23–30 % i fuktkvot (Burström, 2001). För fuktkvotsförändringar
över fibermättnadspunkten sker inga större förändringar gällande träets egenskaper
förutom elektriska egenskaper som är kritiska för flera av de metoder man använder
för fuktmätning, se kapitel 6. Under fibermättnadspunkten är däremot påverkan på
träets egenskaper stor, se 3.2.3.
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Uttorkningsprocessen i trä
Trä torkas normalt genom att när det först omsluts av torr luft, kommer luften som
ligger närmast träytan med en större ånghalt i jämvikt med ytans fuktkvot beblanda
sig med den omslutande luften och bli förhållandevis torr. I sin tur kan den torra luften
ta upp ytterligare fuktighet från träytan. Den här avdunstningen behöver värme genom
att träytan och att dess omgivande luft kyls. (Esping, Sander, & Salin, 2005).
Det innebär i sin tur att virkets temperatur är beroende på samspelet mellan träet och
luften. När fuktigheten förs bort från träytan får det en lägre fuktkvot, skillnaderna i
fuktkvoten i förhållande till de invändiga delarna och påbörjar därför en diffusion av
fuktighet mot ytan (Esping, Sander, & Salin, 2005).
Det betyder att den inre delen av träet under torkprocessen alltid kommer att vara
fuktigare än ytan. Uttorkningen pågår tills fuktkvoten långsamt kommer i takt och
hamnar i jämvikt med den omgivande luften (Esping, Sander, & Salin, 2005)
Uttorkningsegenskaperna för trä kan påverkas av olika faktorer, till exempel ger ökad
densitet en längre uttorkningstid. Vilken riktning i träet som fukten transporteras har
också betydelse. Trä kan även delas in i tre olika huvudriktningar i vilka det har
specifika egenskaper. Riktningar avgör till stor del träets uppfuktnings- och
uttorkningsegenskaper (Esping, Sander, & Salin, 2005). Träets huvudinriktningar är
fiberriktning, i stammens längdriktning, radiell riktning, tvärs över årsringarna och
tangentiell riktning, längs årsringarna.
För att förklara varför trä har olika egenskaper i olika riktningar måste man titta på det
på mikroskopisk nivå, det syns då hur trä är uppbyggt av celler i stammens
längdriktning, likt tätt packade rör (Burström, 2001). Det är en av förklaringarna till
varför fiberriktningen är den huvudriktning där processen av uppfuktning och
uttorkning sker fortast, i och med dess cellhålrum i denna riktning. De resterande två
huvudriktningarna har en längre uppfuktning- och torkningstid eftersom där är ett
större antal cellväggar som fukten måste transporteras igenom (Esping, Sander, &
Salin, 2005).
I en samverkanskonstruktion av den typ rapporten avser undersöka är flera av träets
ytor blockerade och exponerade endast åt ett håll, vilket leder till att torktiden förlängs.
I studier har det påvisats att torktiden när en av flatsidorna av en träregel är blockerad
kan komma att bli upp till fyra gånger så lång. Studier har även gjorts på reglar som är
i kontakt med en betongplatta, det vill säga syllen, vilka löper en stor risk för att bli
fuktiga. För en syll som har en fuktkvot på 23 % tar det cirka åttio dagar att torka till
18 % om träet byggs in med hög fuktkvot (Esping, Sander, & Salin, 2005).

9
Augustsson & Jamel

Mikrobiell påväxt i trä
Mikrobiellpåväxt är vanligtvis en av de konsekvenser som förknippas med hög
fuktighet. Mikrobiell påväxt är till exempel röt- eller mögelsvampar av olika slag.
Mögel växer på ytan av träet och påverkar inte hållfasthetsegenskaperna hos virke, röta
däremot påverkar träets hållfasthetsegenskaper. För att rötsvamparna ska börja växa
krävs fritt vatten, fuktkvoten måste således vara över fibermättnadspunkten. Utöver
det krävs även näring, syre, temperaturer omkring 0–40°C men också ett pH under 10
(Esping, Sander, & Salin, 2005). Det har även påvisats en viss latensperiod innan
uppkomsten av sporer bildas. Torkas materialet ner under kritisk fuktkvot inom 2–3
dagar hindras uppkomsten av sporer (Johansson, o.a., 2005).
I mastersarbetet som skrevs vid Chalmers tekniska högskola (Setragian & Kusuma,
2018) kom man fram till att det för betongblandningar med VCT-tal på 0,5 finns risk
för påväxt, under särskilda omständigheter gällande den omgivande luftens relativa
fuktighet.
Fuktbetingade rörelser och krypning i trä
En annan konsekvens av träets egenskaper vid förhöjd fuktkvot är krympning och
svällning. I KL-trähandboken beskrivs specifikt för KL-trä de fuktbetingade rörelser
som uppstår, det är därför viktigt att ta hänsyn till att inbyggnadsfukten någorlunda
motsvarar den för den färdiga byggnaden och eftersom KL-trä är korsvis limmat,
motverkar det till viss grad krympning och svällning. Det resulterar i att de
fuktbetingade rörelserna kan beräknas till 0,016–0,023 procent per procent ändring
av fuktkvoten, beroende på hur lagrens längdriktning är representerade i skivan
(Borgström, Fröbel, & Gustafsson, 2017). Rörelserna är något mer än för trä normalt
sett till rörelser parallellt med fiberriktningen där rörelser för furu och gran är omkring
0,01–0,02 procent per procent ändring av fuktkvoten.
En annan konsekvens som indirekt påverkas av fukten är krypningen. Krypning kan
beskrivas som deformationer eller i fallet med bjälklag, nedböjningar som med tiden
ökar. Krypningen beror på flera olika faktorer såsom temperatur och fuktighet i
materialen över tid tillsammans med vilken typ av laster som konstruktionen utsätts
för och bidrar som till hur krypningen kommer att yttra sig (Isaksson, Mårtensson, &
Thelandersson, 2016).
Krypning sker i merparten av alla material. I trä har fuktkvoten en huvudroll, desto
högre fuktkvoten är desto mer krypning i träet sker. Om fuktigheten ändras med tiden
och träet har olika fuktkvoter vid olika perioder sker det mer krypning. En sådan
krypning som sker på grund av en variation av fuktkvot över en viss tidsperiod kallas
mekanosorptiv krypning (Esping, Sander, & Salin, 2005).
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3.3 Fukt i betong
Betong ett poröst material och innehåller byggfukt i form av stora mängder vatten som
tillförs under blandningen i byggskedet. Beroende på konstruktion är olika VCT-tal,
det vill säga vatten/cement-tal godkända utifrån konstruktionstyp. För konstruktioner
av typen bostäder och i innemiljö är ett VCT-tal på upp till 0.9 godkänt (Isaksson,
Mårtensson, & Thelandersson, 2016). I praktiken innebär det att betong med högt
VCT-tal vilket innebär stora mängder vatten kan komma att användas i
samverkansbjälklag.
När uttorkning av betong förklaras, nämner man ofta två olika typer av uttorkning, den
ena är att betongen torkar av sig själv genom att vatten binds, och den andra är att
betongen torkar genom diffusion. Det är beroende på olika omständigheter som
påverkar betongens uttorkning och den tid det tar. I ”Analys av möjligheter och
begränsningar i området att förutsäga torktid för betong” (Nilsson, 2012) har man
sammanställt de viktigaste faktorerna där VCT-tal och konstruktionstyp är två som är
är av intresse för rapporten.
Uttorkningsprocessen i betong
I betong sker en kemisk process som gör att dess fukthalt sänks när cementen binder
vatten. Direkt när cement kommer i kontakt med vatten startar reaktionen, och den
kemiska bindningen av vatten till cementen börjar. De första dagarna sker reaktionen
snabbt men börjar så småningom avta, efter ca 28 dygn har cementen reagerat med
vattnet från 60 % och upp till 80 %, det kan gå flertal år därefter medan vatten
fortsätter att bindas kemiskt. Cementreaktionen i tidigt skede orsakar en
värmeutveckling som bidrar till att betongen får en förhöjd temperatur vilket påverkar
hastigheten av betongens kemiska bindning av vatten, dess struktur och även sänker
den relativa fuktigheten kraftigt (Nilsson, 2012). Trots det återstår en stor del fukt i
betongen som torkas ut då materialet söker jämvikt och betongen lämnar då ifrån sig
fukt till omgivningen som har en mindre fukthalt, det i sin tur innebär att omgivningen
kommer att fuktas upp. Då träet i en samverkanskonstruktion har en lägre
startfuktkvot kommer det att ta upp en stor del av fukten som betongen i byggskedet
avger.
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Krympning och krypning i betong
På motsvarande sätt som trä har även betong fuktbetingade rörelser. Den största
fuktbetingade rörelsen i betong är den krympning som uppstår i samband med den
nygjutna betongens uttorkning, vilket kallas för förstagångskrympning. Denna
krympning beror framförallt på sammandragningar i cementpastan när fukten lämnar
porsystemet (Burström, 2001). Storleken av krympningen beror på olika faktorer men
de största är mängden vatten som tillförs vid tillverkningen tillsammans med andelen
cement i vilken sammandragningarna, eller krympningarna sker. De fuktbetingade
rörelser som uppstår i betong i efterhand det vill säga under bruksskedet av betongen
är förhållandevis små. (Emborg & Gram, 2011)
I betong med ett givet VCT-tal och med en given cement- och vattenhalt kan enligt
Diagram 3:2 en ungefärlig slutkrympning ges:
Diagram 3:2
I diagrammet ges slutkrympningens
referensvärde som en funktion av
VCT-tal, samt vatten- och
cementhalt.
Källa: Betonghandboken – Material
(McCarthy & Ljungkrantz, 2017)

Det som är speciellt intressant med krypning i samverkansbjälklag är att krypningen i
betong är större än vad den är i trä vilket de första 3–7 åren resulterar i att betongen
kommer få en avlastning samtidigt som KL-träet utsätts för en pålastning under denna
tid (Borgström, Fröbel, & Gustafsson, 2017). Fenomenet vänder sedan när betongen
efter denna tid till största delen antagit sin slutliga deformation med avseende på
krypning.
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4 Eurokoder
Eurokoden rapporten huvudsakligen kommer syfta till för samverkanskonstruktioner
(Dias, o.a., 2018), är ett utkast och således inte klar. Därför kan Eurokoden komma att
ändras fram till dess att den beräknas vara klar under 2021. I Eurokoden beskrivs
vilken klimatklass anslutningen mellan materialen får lov att vara.
I utkastet till det nya tillägget i EC5, tredje upplagan i kapitlet samverkansbjälklag,
(Dias, o.a., 2018) utgår man ifrån följande föreskrifter gällande fukt i och omkring
samverkansbjälklag:
“(1) The service classes according to EN 1995-1-1 apply.
(2) The interface and the connection between timber and concrete shall be design in such a
way that they are either in service class 1 or in service class 2.”

Det i sin tur enligt nuvarande Eurokoder för trä, EN 1995-1-1 (Swedish Standards
Institute, 2009), innebär att fuktkvoten i trä under perioder inte får överskrida en viss
nivå enligt följande föreskrifter:
“(1)P Structures shall be assigned to one of the service classes given below:
NOTE 1: The service class system is mainly aimed at assigning strength values and for
calculating deformations under defined environmental conditions.
NOTE 2: Information on the assignment of structures to service classes given in (2)P, (3)P
and (4)P may be given in the National annex.
(2)P Service class 1 is characterised by a moisture content in the materials corresponding to
a temperature of 20°C and the relative humidity of the surrounding air only exceeding 65 %
for a few weeks per year.
NOTE: In service class 1 the average moisture content in most softwoods will not exceed 12
%.
(3)P Service class 2 is characterised by a moisture content in the materials corresponding to
a temperature of 20°C and the relative humidity of the surrounding air only exceeding 85 %
for a few weeks per year.
NOTE: In service class 2 the average moisture content in most softwoods will not exceed 20
%.
(4)P Service class 3 is characterised by climatic conditions leading to higher moisture
contents than in service class 2.”

Enligt utkastet och EC5 får alltså anslutningen mellan betong och trä inte överstiga en
motsvarande luftfuktighet på 85 % vid 20°C, mer än vid några få veckor om året. Vad
få veckor innebär är fritt att tolka, ett antagande på 2–3 veckor gjordes eftersom det
annars borde beskrivas med vecka eller månad. Hur den relativa fuktigheten i
byggskedet men även under bruksskedet kan komma att överstiga kraven i
Eurokoderna med olika tätskikt och hur det skall tolkas kommer att undersökas.
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5 Metod
5.1 Allmänt
Mätningarna utfördes på Högskolan i Halmstad där 4 provuppställningar av
samverkansbjälklag tillverkades. Bjälklagen som använts bestod av KL-trä, betong,
skjuvförbindare samt med eller utan olika typer av tätskikt. Provuppställningarna har
alla måtten 400x400 mm. Mätningarna kompletterades därefter med simuleringar för
att kunna utvärdera bjälklagen och tätskikten även på längre sikt.
Frågan angående tätskikt skickades till Svenskt Trä, utgivare av KL-trähandboken där
det finns beskrivningar för samverkansbjälklag. I beskrivningarna nämns inte något
tätskikt (Borgström, Fröbel, & Gustafsson, 2017). Svaret från Svenskt Trä var att de
inte trodde att något tätskikt mellan materialen skulle behövas och att uttorkningen i
båda materialen skulle ske med den hastigheten att inte några problem skulle uppstå.

5.2

Material

KL-trä
Den typ av KL-trä som använts i laborationen är 120 5s. Det innebär 120 mm tjocklek
på panelen, i 5 lager där det yttre skiktet av brädor i KL-träet ligger i den veka
riktningen (Stora Enso, 2019).
Vid beräknandet av bjälklagsdimensionerna och tjockleken på de olika materialen
användes KL-trähandboken beräkningsgång för samverkansbjälklag (Borgström,
Fröbel, & Gustafsson, 2017). Beräkningsgången är dock kraftigt förenklad och bör
endast ses som en fingervisning för en uppskattad dimensionering. Dimensionering
enligt KL-trähandboken:
”Samverkansbjälklag av KL-träplatta och betong lämpar sig för spännvidder inom intervallet 6 –
12 m. Den totala tvärsnittshöjden hTot kan preliminärt beräknas till htot ≈ L ⁄ 25, där L är
bjälklagets spännvidd. Betongplattans tjocklek hb väljs normalt till hb ≈ 0,4 × htot, där-med blir
KL-träplattans tjocklek hKLT≈ 0,6 × htot”

Det KL-trä som använts hade tjockleken 120 mm och utifrån det räknades en total
tjocklek fram på bjälklaget och tjocklek för betongen enligt KL-trähandbokens
dimensionerings principer. Bjälklagets totala tjocklek beräknades till 200 mm. Utifrån
det kan även längden på bjälklaget bestämmas till 5000 mm eller 5m.

15
Augustsson & Jamel

Betong
I laborationen användes betong VCT-tal på 0,6. Betongens kvalitet har ingen betydelse
då dimensioneringen av bjälklaget i studien inte kommer att behandlas utifrån
lastbärande egenskaper utan utifrån fukt. Det som är intressant är VCT-talet för vald
betong och om detta tal är godkänt enligt eurokoderna. Utifrån
dimensioneringsberäkningen för samverkansbjälklag ovan beräknades tjockleken på
betongen till 80mm.
Betongen blandades utan några typer av tillsatsmedel och enligt följande recept från
Cementas hemsida (Cementa, 2019):
Tryckhållfasthet
25 MPa

Cement
25 kg

Grus
50 liter

Sten
45 liter

Vatten
15 liter

Skjuvförbindare
I laborationen användes skruvar som skjuvförbindare. Skruvarna som användes är
Rothoblaas VB som är godkänd för användning i KL-träkonstruktioner och som har
sitt huvudsakliga användningsområde i olika typer av samverkansbjälklag. Skruvarna
monterades enligt leverantörens föreskrifter, i en 45° lutning i par vilket bildat ett V
som på Bild 5:1. Detta ska enligt leverantören leda till ”perfekt koppling och excellenta
statiska egenskaper mellan betongplattan och träbjälkarna”. (Rothoblaas, 2019)
Bild 5:1
Skjuvförbindare av typen Rothoblaas VB
som användes i laborationen.
Källa: Egen bild
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Tätskikt
Inget tätskikt
I modellen där inget tätskikt användes gjöts betongen i direkt anslutning till KL-träet.
Diffusionsspärr, byggplast
Tätskikt i form av diffusionsspärr av typen byggplast med tjockleken 0,20 mm och ett
ånggenomgångsmotstånd på 3000x103 s/m.
Ingen av de tillfrågade gällande tätskikten gav diffusionsplast som förslag. Däremot
upptäcktes det att användning av olika former av plast mellan trä och betong i
samverkansbjälklag i Centraleuropa är vanligt. I en rapport angående designen av en
annan typ av samverkansbjälklag i trä och betong (Dias, Schänzlin, & Dietsch, Design
of timber-concrete structures, 2018) används plast i anslutningen mellan materialen.
Rothoblaas Silent Floor
Rothoblaas Silent Floor är avsett att fungera som en extra akustikåtgärd i form av
ljudisolering mellan trä och betong och har inte några påvisade egenskaper som
tätskikt mot fukt (Rothoblaas, 2019). Akustikmattan valdes att ingå i laborationen efter
att en konsult inom KL-trä som arbetat med samverkansbjälklag berättade att de
använder sig av Rothoblaas produkter för tätskiktet mellan materialen. Frågan
skickades vidare till Rothoblaas säljare i Sverige för en närmare beskrivning av
produkterna. De förklarade att de inte har någon produkt i sitt sortiment som är testad
för just fukt, men att Silent Floor som består av ett ljuddämpande material som är täckt
med en matta av bitumen borde vara vad konsulten hade i åtanke. Bild 5:2 visar
Rothoblaas Silent Floor monterad vid en av modellerna.

Bild 5:2
Silent floor monterad enligt
tillverkarens föreskrifter, användes
som tätskikt för att undersöka
fuktmotståndet.
Källa: Egen bild
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Formway10
Formway10 är en formolja avsedd för betongindustrin. Formolja används vid gjutning
där en form som ska demonteras. Framförallt för att inte betongen ska härda fast i
formen men också för att få en bättre finish när formen plockas bort. (Fuchs
Lubricants, 2019)
Förslaget att använda formolja som tätskikt gav Robert Jockwer, assisterande
professor vid Chalmers och tidigare forskare på universitetet i Zürich, eftersom det
torde vara en lämplig åtgärd då träet mättas med olja, vilket inte påverkar träet negativt
men förhindrar vattnet från att tränga in i KL-träet. Dessutom punkteras inte oljan vid
applicering av skjuvförbindare på samma sätt som de övriga tätskikten, vilket gör det
till ett intressant alternativ att studera närmare.
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5.3 Mätmetoder
För att undersöka och fastställa fuktkvoten i laborationen användes två olika typer av
mätmetoder under en 28 dagars period, en destruktiv och en icke destruktiv. Efter det
att laborationen var slutförd genomfördes samma dag den sista mätmetoden,
torrviktsmetoden. 28 dagar valdes som mättid av den anledning att betongen efter
dessa dagar har nått den tid i härdningen som i Sverige används som standard för
betongens tryckhållfasthet (Burström, 2001). I resultatet finns värden för 29 dagar det
beror på att en mätning utfördes innan dess att betongen gjutits, för att få en
startfuktkvot.
Resistansmetoden
Resistansmetoden använder sig av träets elektriska egenskaper för att kunna fastställa
fuktkvoten i träet. Vid ökad fuktkvot och ökad temperatur minskar träets resistans, det
vill säga elektriska motstånd. Minskning av fuktkvot och temperatur leder således
motsatt, till ökad resistans. Olika trädslag har även olika densitet, för resistansen har
det dock konstaterats att densiteten har mindre betydelse (Rosenkilde, 2003).
I laborationen användes en fuktkvotsmätare av modell Testo 6500 med en tillhörande
Bollmann hammarprobe, se Bild 5:3, för mätningar av fuktkvoten med
resistansmetoden. På fuktkvotsmätaren kan inställningar gällande det trädslag som
ska mätas ställas in (indirekt är det densiteten för träet) men även inställningar för den
omgivande temperaturen. Inställningar görs i intervall om 10 grader Celsius.
Hammarproben är utrustad med slagstift som är teflonbehandlade och där enbart
topparna på stiften är exponerade. Det gör att fuktkvoten mäts på det djup där
spetsarna är och inte längs med hela stiftets längd. De slagstift resistansmätaren var
försedd med är 60 mm långa och mäter således fuktkvoten på detta djup i träet.
Bild 5:3
Resistansmätare av typ Testo
6500.
Källa: Egen bild
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Eftersom trä i olika riktningar har olika egenskaper, även de elektriska är det viktigt
att mäta i rätt riktning för att få ett rättvisande resultat. Fuktkvotsmätaren i fråga,
Testo 6500 och resistansmätare förekommande på marknaden överlag, mäter
fuktkvoten i träets längdriktning som Bild 5:4 visar. Enligt rapporten Elektriska
egenskaper hos trä (Rosenkilde, 2003) kan resistansen beroende på mätriktning i träet
skilja sig med multiplikatorn 4. Stiften ska för en rättvisande mätning slås in i riktning
enligt Bild 5:4 nedan. Mätaren är kalibrerad och en rapport från kalibreringen finns
att finna i Bilaga 3.
Bild 5:4
Bilden förtydligar vad som menas med
att mäta i träets längdriktning.
Källa: Egen bild
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Icke destruktiv mätning (Kapacitansmätning)
Den icke destruktiva mätmetod som användes i laborationen är i form av mätning av
kapacitansen i träet. Kapacitans innebär förmåga att lagra ström. I trä och andra
material handlar det inte om att lagra en laddning utan istället omvandla elektrisk
energi till värme och på så vis lagra energin. Det görs genom att mäta dielektriska
förändringar med högfrekventa signaler utan någon håltagning (Exotek, 2019). På
motsvarande vis som för resistansen har träet beroende på temperatur och fuktighet
olika värden för kapacitansen.
En mätare ifrån tyska Exotek, modell mc-380xca användes, vilken har möjlighet att
mäta fuktkvoten på två olika djup, 10 och 100 mm i ett cirkulärt mätområde enligt Bild
5:5 (Exotek, 2019). Denna mätare mäter även temperaturen i omgivningen och
densiteten för olika trädslag ställs in i intervaller om 10 kg. Med avseende till dessa
faktorer är denna mätare enkel och användarvänlig med lättavlästa värden. Denna
mätare är även självkalibrerande (Exotek, 2019).
Kapacitansmätning går fortare att utföra och scannar snabbt av ett större område än
resistansmätning. Därför är användningen särskilt stor i linje-produktion där stora
areor ska kontrolleras automatiskt. (Vikberg, 2010) Dessutom mäter den kapacitansen
i hela mätdjupet, och beräknar därför ett medelvärde för fuktkvoten i materialet.
Bild 5:5
Bilden visar en kapacitansmätare av
typ mc-380xca och dess
mätningsområde.
Källa: Egen bild
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Torrviktsmetoden
Torrviktsmetoden är den metod för mätning av fuktkvot som förekommit längst. Trots
det är det den som är noggrannast. Torrviktsmetoden använder sig av det uttorkade
vattnets massa i förhållande till träets massa för att bestämma fuktkvoten, alltså själva
definitionen av fuktkvot.

Metoden kallas även direkt mätning och är den som ger bäst resultat, när de andra kan
variera upp till +- 2 procentenheter i förhållande till denna metod (Fröbel, 2019).
Nackdelen med torrviktsmetoden är att den kräver ett större ingrepp än de ovan
nämnda metoder.
Torrviktsmetoden, liksom de andra mätmetoderna beskrivs i standarder hur
mätningarna ska utföras. Standarderna utfärdas av CEN, European Committee for
Standardization, vilka även utfärdar Eurokoderna, och tillämpas i Sverige. De
mätmetoder som standarderna beskriver är de som valts att användas i rapporten, det
vill säga resistansmetoden, kapacitansmätningar och torrviktsmetoden och finns
beskrivna i SS-EN 13183-(1–3):2005.
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5.4 Datorsimuleringar
De simuleringar som utförts i studien bygger på de modellerna som användes i
laborationen. WUFI, eller Wärme Und Feuchte In-stationär, är ett antal olika program
för simulering av fukt och värmetransport i byggnader, byggnadsdelar eller
anslutningar. Beroende på program kan i olika omfattning hänsyn tas till byggnadens
utformning, användningsområde och gällande klimatdata för aktuell ort. I
simuleringarna användes en enklare version av programmet, WUFI Light Pro.
Programmet är tänkt att användas av studenter i deras arbeten och klarar av att
hantera endimensionella hygrotermiska simulationer. Det har i stort sett samma
egenskaper som WUFI Pro, med den största skillnaden att möjligheterna att ändra
materialkonstanter och antalet orter med klimatdata är begränsat. Light versionen
innehåller fullt tillräckligt med data för att kunna genomföra fullgoda simuleringar på
samverkansbjälklagen.
Fuktcentrum, på Lunds Tekniska Högskola, har sammanställt en guide kallad “Hur vet
man då att en WUFI simulering är väl genomförd?”, vilken användes för att ge ett
relevant resultat och för att på bästa sätt genomföra simuleringarna (Arfvidsson,
2019). WUFI Light Pro 6.3 har även en välskriven och omfattande online hjälp där det
steg för steg beskrivs hur genomförandet av simuleringar bör gå tillväga enligt Bild 5:6.
Här beskrivs även vilken funktion olika värden har och hur ett genererat resultat bör
avläsas och presenteras.

Bild 5:6
Omfattande hjälp-avsnitt i WUFI.
Källa: Egen bild
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6 Felkällor vid fuktmätning i trä
6.1 Handhavande fel
I tidigare kapitel beskriver författarna vilken mätutrustning som använts i
laborationen. Fuktmätning i trä är inte helt enkelt att utföra och en viktig detalj i
fuktmätning är att komma fram till ett rimligt resultat, därför är det viktigt att känna
till felkällorna innan genomförandet av laborationen och att utrustningen används på
rätt sätt. Rapporten Fukt i trä för byggindustrin: fuktegenskaper, krav, hantering och
mätning (Esping, Sander, & Salin, 2005) beskriver fuktmätningar i trä enligt följande:
”Varenda mätning är behäftad med fel. Frågan är inte om mätvärdet är felaktigt.
Frågan är hur pass felaktigt det kan vara”. För att kunna arbeta bort så stor del av
felmarginalerna som möjligt upprättades en checklista baserad på rapporten ovan
enligt följande:
Grova fel:

- Mätaren fel inställd, antingen temperatur eller virkessort
- Mätning görs på fel ställe eller fel djup
- Mätaren har annan temperatur än omgivningen

De grova felen behövde elimineras för att kunna lita på mätningarna.
Systematiska fel:

- Temperaturen skiljer sig mellan mätningarna
- Impregnerat trä
- Mätaren okalibrerad

De systematiska felen kunde hanteras om de kändes till samt hur stora de var.
Slumpmässiga fel:

- Osäkerheter i kalibreringen
- Mätning i punkter med kåda och kvistar

De slumpmässiga felen kunde hanteras genom att utföra mätningarna på flera olika
ställen på modellen och med olika instrument för att sedan räkna fram ett medelvärde.

6.2 Elektriska egenskaper påverkar mätningarna
Det som i övrigt är viktigt att ta i beaktning är hur träets elektriska egenskaper kan
komma att påverkas beroende på fukt, temperatur och andra faktorer. Hur de
elektriska egenskaperna påverkas beskriver Anders Rosenkilde närmare i rapporten
Elektriska egenskaper hos trä (Rosenkilde, 2003). Resistansen i trä, som användes för
att bestämma fuktkvoten vid mätning med hammarproben, kan komma att påverkas
av ytterligare faktorer än de ovan nämnda. Vid fuktkvoter över fibermättnadspunkten,
omkring 30 %, är träcellernas hålrum fyllda med vatten i vilket den elektriska
laddningen istället färdas. Vid mätningar över fibermättnadspunkten med
resistansmätare kan felmarginalerna komma att bli så stora som 7–25 %, om värdena
under mätningarna närmar sig fibermättnadspunkten bör därför mätresultatet
granskas kritiskt.
Även träets dielektriska egenskaper kan påverkas utöver vad som tidigare nämnts. De
dielektriska egenskaperna är de den icke destruktiva mätaren använder sig av i form
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av kapacitans. Även dessa egenskaper beskriver Rosenkilde (Rosenkilde, 2003) i ovan
nämnda rapport. Densiteten är för kapacitansen av betydligt större betydelse, än för
resistansen, varför det är viktigt att rätt värde är inställt. Vidare beskrivs att om
materialet som avser mätas är fuktat på ytan kan fukten komma att påverka
kapacitansen på det vis att mätområdet i träet förändras genom ledning i fukten på
ytan. För att motverka en felaktig mätning kan en plast eller dylikt läggs i mellan ytan
och mätarens elektroder (Exotek, 2019). Vid mätning av kapacitansen kan även
innehåll av andra material, till exempel skruvar eller spikar påverka kapacitansen och
ge fel värden. Avvikelserna är emellertid så stora att de tydligt märks vid mätning.
Även andra egenskaper i träet kan komma att påverka mätningarna, som tillexempel
den kemiska sammansättningen i olika träslag kan variera stort, och innehållet av
lignin, vilket påverkar de elektriska egenskaperna, varierar mellan olika trädslag. Fel i
mätningarna kan alltså uppstå, även om rätt densitet eller ”grupp” är inställd på
mätaren. (Rosenkilde, 2003)

6.3 Torrviktsmetoden
Trots att torrviktsmetoden är exakt och används för kalibrering av andra typer av
mätinstrument är metoden inte helt fri från felkällor. När virket torkas finns en risk att
andra förångningsbara ämnen utöver vatten som träet innehåller förångas. För gran
kan det ge en skillnad på ungefär en fuktkvotsprocent, men i kärnvirket på furu kan
det leda till skillnader på upp till 4 % (Esping, Sander, & Salin, 2005).
Även torrviktsmetoden störs av strukturförändringar i träet. Inslag av kvistar eller
kåda gör att träet inte suger upp fukt i den omfattning som det gjort om
strukturförändringarna inte funnits vilket kan leda till ett missvisande resultat om
provkroppen i fråga innehåller en stor del strukturförändringar (Esping, Sander, &
Salin, 2005).
En annan felkälla vid användning av torrviktsmetoden är vid uttagning av provkropp.
Provkroppen sågas eller borras i de flesta fall ut från en större bit av virket vilket i sin
tur genererar värme vilket kan leda till att en del av det vatten som är bundet i träet
förångas innan det hunnit vägas. (Philipp Dietsch, Steffen Franke, Bettina Franke,
Andreas Gamper, & Stefan Winter, 2014)
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7 Genomförande
7.1 Provuppställning laboration
Laborationen inleddes med att de fyra proverna i KL-trä försågs med tätskikten: ”inget
tätskikt”, diffusionsplast, akustikmatta samt en behandlad med formolja, se Bild 7:1.
Skjuvförbindare monterades på modellerna och på förbindarna fästes armeringsmatta
av typen 5150, det vill säga 5mm trådtjocklek med 150mm mellan maskorna. Formarna
sågades till för att passa modellerna och monterades enligt Bild 7:1. Formarna
tillverkades av melanin beklädd spånskiva för att förhindra upptagning av vatten. När
formarna monterats på KL-träet tätades skarvarna mellan modell och form samt
anslutningen i hörnen mellan formarna med silikon för att förhindra läckage av vatten
mot KL-träet som kunde komma att påverka mätresultaten.
Bild 7:1
Provuppställning
innan gjutning
med formarna på.
Källa: Egen bild

När formarna var monterade och tätade blandades betongen enligt receptet och
hälldes i formarna. Efter det att betongen var på plats i formarna monterades ett lock
över modellen för att förhindra stänk vid vibreringen av betongen. Vibrering utfördes
för få bort luftbubblor i betongen och för att få den att sätta sig ordentligt i formen.
Efter det att modellerna var färdigarbetade placerades de i ett klimatskåp för att
minska inverkan av yttre påverkan såsom ventilation i rummet, drag från öppna dörrar
och fönster och de temperatur- och luftfuktighetsförändringar som dessa faktorer
skulle kunna medföra.
I skåpet monterades en datalogger för att logga temperatur och fuktighet i skåpet för
att under hela mättiden få värden att kunna ta i beaktning vid analysen av resultaten.
Denna logger har tagit värden av fuktighet och temperatur i skåpet var 5:e minut.
Värden från dataloggern redovisas i Bilaga 2. Slutligen täcktes den nygjutna betongen
med diffusionsplast för att förhindra att en allt för snabb uttorkning av betongen skulle
ske.
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Bild 7:2
Mätning med
resistansmetoden.
Notera spåret för
kapacitansmätaren.
Källa: Egen bild

Formarna har suttit kvar under hela mättiden och har bara monterats av vid
mätningar, se Bild 7:2. Detta för att bättre simulera ett verkligt bjälklag där de vertikala
ytorna normalt sett inte är exponerade och för att uttorkningen av materialen på så vis
inte skulle ske genom sidorna utan bara från dess horisontella ytor som vid ett riktigt
bjälklag. Formarna revs inte i sin helhet innan dess att laborationen var avslutad.
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7.2 Mätningar
Dagen efter gjutningen utfördes de första mätningarna, betongen hade således härdat
i 1 dygn innan formarna monterades av och mätningarna startade.
Resistansmetoden
Mätningarna med resistansmetoden utfördes dagligen vid samma tid, 8:00. För att
avgöra om resultatet från varje enskild mätning är rimligt gjordes tre olika mätningar
på varje modell och ett medelvärde av mätningarna togs fram. De tre mätningarna på
varje modell utfördes i nära anslutning till betongen, 10 mm under
anslutningen/tätskiktet, för att inte fukten och resistansen i betongen skulle påverka
det avlästa resultatet på KL-träet.
Icke destruktiv mätning
Även denna mätning utfördes dagligen. En mätning gjordes från undersidan och
eftersom denna mätare klarar ett djup av 100 mm och KL-träet var 120 mm frästes
därför ett 20 mm djupt spår på undersidan i vilket mätningarna utfördes. Detta för att
få med anslutningen mellan materialen i mätningen, spåret kan ses på Bild 7:2.
Vidare gjordes även en mätning från sidan. Vid denna mätning placerades en bit
diffusionsplast mellan mätare och trä enligt Bild 7:3, eftersom ytan på KL-träet var
fuktat på en del punkter trots försöken att täta anslutningarna.
Bild 7:3
Bild visar utförandet av mätningen på
provuppställningens vertikala ytor.
Källa: Egen bild
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Torrviktsmetoden
Efter det att de indirekta mätningarna mätt fuktkvoten i samverkansbjälklaget under
28 dagar sågades två provkroppar ut av KL-trä från var och en av de modeller som
tillverkats. Detta då det kan vara svårt att avgöra om några strukturförändringar i träet
påverkar dess fuktupptagnings- eller uttorkningsförmåga i det korslimmade träet.
Provkropparna i KL-trä delades därefter för att kunna beräkna en fuktkvot för hela
provkroppen, inringat i rött, men även en fuktkvot för det översta skiktet av KL-träet,
inringat i gult, det som är i direkt anslutning till betongen. Se delning på Bild 7:4.
Bild 7:4
Uppdelning av
KL-träet inför
torrviktsmetoden
Källa: Egen Bild

När bitarna var utsågade och delade vägdes de och värdena antecknades. Bitarna
torkades därefter i ugn, i 103+-2 oC, till dess att de var helt torra. Bitarna togs ut och
kontrollerades med jämna mellanrum till dess att deras massa var konstant.
Dokumentering av mätvärden
Alla mätvärden dokumenterades under mätning i en Excel-fil och har sammanställts i
tabeller och diagram. Diagram presenteras i resultatet och tabellerna finns att finna i
Bilaga 5.
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8 Datorsimulering
Simuleringarna som användes bygger på modellerna och resultatet ifrån
laborationerna för att kunna avgöra hur hög den relativa fuktigheten är i materialen.
Simuleringar genomfördes på två av modellerna. Den som under laborationen hade
högst fuktkvot det vill säga utan något tätskikt mellan trä och betong, och den med
lägst fuktkvot med diffusionsplast. Dels för att undersöka två extremfall, men även
eftersom ånggenomgångsmotståndet för varken Rothoblaas ”Silent floor” eller
formoljan ”Formway10” fanns att finna då ingen av produkterna har som ursprungligt
syfte att fungera som tätskikt utan inom områden som akustik och
tillverkningsindustrin där det inte tidigare varit aktuellt att ta fram
ånggenomgångsmotstånden för materialen.
För att kunna simulera bjälklagen på ett riktigt sätt krävdes att hänsyn togs till ett antal
faktorer i WUFI. En stor fördel med WUFI är den omfattande material- och
konstruktionsdatabas i vilken många av faktorerna är förinställda eller ges förslag på
lämpligt värde för konstruktionen.

8.1 Simulering test 1
För att simulera i WUFI Light Pro dimensionerades först den valda konstruktionen. I
WUFI Light Pro finns en färdig materialdatabas vilket gör det snabbt att komma igång
och dimensionera den byggnadsdelen i fråga. Samverkansbjälklagen består av högst
tre olika material som dessutom är horisontellt jämnt fördelade vilket förenklar
uppbyggnaden i programmet. Från databasen väljs Stora Enso CLT, vilket motsvarar
den typ av KL-trä som användes i modellerna. KL-träet från databasen är i Bild 8:1
inringat. Tjocklek sätts till 120 mm och proceduren upprepas på samma vis vid val av
betong, där betongen, precis som den i modellerna, har ett VCT-tal på 0,6 och
tjockleken sätts till 80 mm.

Bild 8:1.
Materialdatabas i WUFI Light Pro.
Källa: Egen bild
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I konstruktionen valdes därefter vilket djup monitorerna placerades på. Monitorerna
genererar sedan data för fukt- och temperaturfördelningen över tid i den valda
positionen. Det som framförallt är av intresse är anslutningen mellan materialen och
där placerades därför en monitor, monitor 2 som är inringad i den grafiska
uppbyggnaden av bjälklaget på Bild 8:2.
Bild 8:2
Bilden visar
grafisk
uppbyggnad av
bjälklaget efter
valda material.
Källa: Egen bild

Därefter efterfrågas Orientering och Lutning av byggnadsdelen. Eftersom
byggnadsdelen som dimensionerades, ett bjälklag inte är beroende av orientering
behövs ingen hänsyn tas till denna, lutningen sätts till 0°. Någon höjd togs det inte
heller hänsyn till eftersom höjden bara påverkar vind och regn vilket byggnadsdelen
inte kommer att utsättas för.
Nästa steg är att välja Ytövergångskoefficienter och Begynnelsevillkor. Som tidigare
nämnt finns en konstruktionsdatabas i WUFI i vilken det kan väljas vilken typ av
konstruktion man arbetar med och per automatik sätts även ytövergångskoefficienter
och begynnelsevillkor efter vald konstruktion. Värdena i WUFI jämfördes även med
KL-trähandbokens (Borgström, Fröbel, & Gustafsson, 2017) värden.
För att välja tidsintervallet i simuleringen provades olika intervall för att kunna se vilka
förändringar som händer under tid. Olika intervall ställs enkelt in under inställningar
och Tid/profil. För att få en tydlig bild av vad som faktiskt händer under tid valdes
slutligen att simulera mätvärdena under en fem års period. Under fliken Numerik görs
inga val utan lämnas förinställda eftersom de är tillräckliga för att utföra en fukt och
temperatursimulering.
Slutligen i WUFI ställdes Klimatdata in för platsen som byggnaden eller
byggnadsdelen, simulerades på. I WUFI Light Pro finns ett antal förprogrammerade
klimat data och här ligger Lunds klimatdata geografiskt närmast Halmstad, varpå
Lund valdes. Dessutom valdes ”inomhus” på båda sidor bjälklaget då detta är fallet,
enligt EN 15026, vilket är den europeiska standard som även fungerar som nationell
standard i Sverige och den första simuleringen kunde beräknas.
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8.2 Simulering test 2
Genom att skapa ett nytt fall går det sedan att kopiera över all data från tidigare
simulering och bara ändra konstruktionen med avseende på tätskikt. För den andra
simuleringen läggs en diffusionsplast av typen ”vapour barrier (sd 1500m)” vilket
motsvarar den som användes i laborationerna eftersom värdet i WUFI motsvarar 0,1
mm tjocklek. Därefter kunde den andra simuleringen beräknas och ett resultat för båda
genereras. Den grafiska uppbyggnaden för simuleringen med tätskikt visas på Bild 8:3,
där tätskiktet i blått är inringat.
Bild 8:3.
Grafisk
uppbyggnad av
test två.
Källa: Egen bild
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9 Resultat
9.1 Resultat av mätningarna i laborationen
Resultatet ifrån laborationerna presenteras på de kommande sidorna i form av
mätvärden och grafer, som därefter avslutas med en beskrivning. Medelvärden för de
olika mätmetoderna har beräknats och det är dessa värden som graferna är baserade
på.
Var och en av modellernas resultat presenteras på en sida för sig, där:
Test 1: Inget tätskikt
Test 2: Diffusionsplast
Test 3: Akustikmatta Rothoblaas
Test 4: Formolja Formway10
Diagrammen i resultatet beskriver medelfuktkvoten för prototyperna av
samverkansbjälklag under 1+28 dagar. Första dagen beskriver medelfuktkvoten för
KL-träet innan gjutningen och resterande 28 dagarna beskriver medelfuktkvoten i KLträt efter gjutningen. I diagrammen är y-axeln fuktkvoten i [%] och x-axeln antal dagar.
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Test 1:
80mm Betong, VCT 0,6
Skjuvförbindare Rothoblaas VB
Inget tätskikt
120mm KL-trä 120 5s
Resultatet av resistansmätningen:
Medelfuktkvotens kurva börjar med 8,77 % första dagen och stiger sedan kraftigt upp
till 31 % efter gjutning. Medelfuktkvoten börjar sedan sjunka efter dag tre och
hamnar på 18,5% den 29:e dagen. Högsta fuktkvoten i resistansmätning är 33,58%
vilket överstiger fibermättnadspunkten och den lägsta fuktkvoten i
resistansmätningen är 16,36%. Se Diagram 9:1.
Resultat av kapacitansmätning (underifrån):
Medelfuktkvotens kurva börjar med 8,9 % första dagen och stiger sedan till 10,5%
efter gjutning. Medelfuktkvoten underifrån varierar med en liten marginal. Högsta
fuktkvoten är 12,30% och den lägsta fuktkvoten är 7,1 %. Se Diagram 9:2.
Resultat av kapacitansmätning (från sidan):
Medelfuktkvotens kurva börjar med 8,91 % första dagen och stiger sedan till 29,80%
efter gjutning.
Medelfuktkvoten börjar sjunka oregelbundet efter dag tre och hamnar på 17,95% den
29:e dagen. Högsta fuktkvot är 33,9% vilket överstiger fibermättnadspunkten och den
lägsta fuktkvoten är 11,90 %. Se Diagram 9:3.
Resultat av torrviktsmetoden:
Resultatet av torrviktsmetoden på den modellen utan tätskikt i de två provkropparna
är 13,27 % respektive 11,97 %. I det översta lagret på provkropparna i test 1 är
resultatet 20,83 % respektive 21,59 %. Se Tabell 9:1.

Tabell 9:1
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Diagram 9:1. Värden i
diagrammet är framtagna
från tabell
(resistansmätare 1.1) i
bilaga (5)

Diagram 9:2. Värden i
diagrammet är framtagna
från tabell
(kapacitansmätare 1.2) i
bilaga (5)

Diagram 9:3. Värden i
diagrammet är
framtagna från tabell
(kapacitansmätare 1.3)
i bilaga (5)
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Test 2:
80mm Betong, VCT 0,6
Skjuvförbindare Rothoblaas VB
Diffusionsplast
120mm KL-trä 120 5s
Resultat av resistansmätning:
Medelfuktkvotens kurva börjar med 9,47 % första dagen och stiger efter gjutning upp
till 11,48 %. Medelfuktkvoten börjar sjunka med en liten marginal efter dag två och
stiger sedan igen efter dag elva upp till 11,69%, vilket är det högsta medelvärdet.
Högsta fuktkvoten i resistansmätningen är 11,69% och den lägsta är 8,61 %.
Se Diagram 9:4.
Resultatet av kapacitansmätning (underifrån):
Medelfuktkvotens kurva börjar med 9,6 % första dagen och sjunker sedan till 7,55 %
efter gjutning. Medelfuktkvoten underifrån varierar med en liten marginal. Högsta
fuktkvoten är 11,0% och lägsta är 5,80 %. Se Diagram 9:5.
Resultatet av kapacitansmätning (från sidan):
Medelfuktkvotens kurva börjar med 9,75 % första dagen och stiger sedan upp till
22,65% efter gjutning. Medelfuktkvoten börjar sjunka oregelbundet efter dag tre och
hamnar på 14,90% den 29:e dagen. Högsta fuktkvoten är 31,10% vilket överstiger
fibermättnadspunkten och lägsta fuktkvoten är 8,70 %. Se Diagram 9:6.
Resultat av torrviktsmetoden:
Resultatet av torrviktsmetoden på den modellen med diffusionsplast som tätskikt i de
två provkropparna är 10,24 % respektive 10,07 %. I det översta lagret på
provkropparna i test 2 är resultatet 11,86 % respektive 10,57 %.
Se Tabell 9:2.

Tabell 9:2
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Diagram 9:4. Värden i
diagrammet är
framtagna från tabell
(resistansmätare 1.1) i
bilaga (5)

Diagram 9:5. Värden i
diagrammet är
framtagna från tabell
(kapacitansmätare 2.2) i
bilaga (5)

Diagram 9:6. Värden i
diagrammet är
framtagna från tabell
(kapacitansmätare 2.3)
i bilaga (5)
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Test 3:
80mm Betong, VCT 0,6
Skjuvförbindare Rothoblaas VB
Akustikmatta Rothoblaas Silent Floor
120mm KL-trä 120 5s
Resultat av resistansmätning:
Medelfuktkvotens kurva börjar med 9,06 % första dagen och stiger sedan kraftigt
efter gjutning upp till 24,03%. Medelfuktkvoten sjunker kraftigt efter tredje dagen till
14,51% och fortsätter sjunka till 11,97%. Högsta fuktkvoten i resistansmätningen är
31,32% och den lägsta är 11,07 %. Se Diagram 9:7.
Resultat av kapacitansmätning (underifrån):
Medelfuktkvotens kurva börjar med 9,2 % första dagen och sjunker sedan till 7,40 %
efter gjutning, därefter ändras medelfuktkvoten underifrån oregelbundet med en
liten marginal. Högsta fuktkvoten är 11,50% och lägsta är 6,30 %. Se Diagram 9:8.
Resultat av kapacitansmätning (från sidan):
Medelfuktkvotens kurva börjar med 9,31 % första dagen och stiger sedan till 19,00%
efter gjutning. Medelfuktkvoten sjunker oregelbundet efter tredje dagen och hamnar
på 14,15% den 29:e dagen. Högsta fuktkvoten är 25,30 % vilket överstiger
fibermättnadspunkten och den lägsta fuktkvoten är 8,40 %. Se Diagram9:9.
Resultat av torrviktsmetoden:
Resultatet av torrviktsmetoden på den modellen med akustikmatta i de två
provkropparna är 9,46 % respektive 10,08 %. I det översta lagret på provkropparna i
test 3 är resultatet 11,76 % respektive 11,39 %. Se Tabell 9:3.

Tabell 9:3

40
Augustsson & Jamel

Diagram 9:7. Värden i
diagrammet är
framtagna från tabell
(resistansmätare 3.1) i
bilaga (5)

Diagram 9:8. Värden i
diagrammet är
framtagna från tabell
(kapacitansmätare3.2)
i bilaga (5)

Diagram 9:9. Värden i
diagrammet är
framtagna från tabell
(kapacitansmätare3.3)
i bilaga (5)
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Test 4:
80mm Betong, VCT 0,6
Skjuvförbindare Rothoblaas VB
Formolja Formway 10
120mm KL-trä 120 5s
Resultat av resistansmätning:
Medelfuktkvotens kurva börjar med 9,51 % första dagen och stiger kraftigt efter
gjutning upp till 30,75 %. Medelfuktkvoten börjar sjunka oregelbundet efter dag tre
och hamnar på 17,84% den 29:e dagen. Högsta fuktkvoten i resistansmätningen är
30,75% vilket överstiger fibermättnadspunkten och den lägsta fuktkvoten i
resistansmätningen är 17,34 %. Se Diagram 9:10.
Resultat av kapacitansmätning (underifrån):
Medelfuktkvotens kurva börjar med 8,75 % första dagen och stiger sedan upp till
10,65 % efter gjutning. Medelfuktkvoten underifrån varierar med liten marginal.
Högsta fuktkvoten är 12,50 % och lägsta är 7,1 %. Se Diagram 9:11.
Resultat av kapacitansmätning (från sidan):
Medelfuktkvotens kurva börjar med 8,73 % första dagen och stiger sedan kraftigt till
29,30 % efter gjutning. Medelfuktkvoten börjar sjunka oregelbundet efter dag fem
och hamnar på 20,25 % den 29:e dagen. Högsta fuktkvoten är 36,60 % vilket
överstiger fibermättnadspunkten och den lägsta fuktkvoten är 13,10 %. Se Diagram
9:12.
Resultat av torrviktsmetoden:
Resultat av torrviktsmetoden på oljad modell i de två provkropparna är 11,79 %
respektive 12,17 %. I det översta lagret på provkropparna i test 4 är resultatet 18,82 %
respektive 17,65 %. Se Tabell 9:4.

Tabell 9:4
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Diagram 9:10. Värden i
diagrammet är
framtagna från tabell
(resistansmätare 4.1) i
bilaga (5)

Diagram 9:11. Värden i
diagrammet är
framtagna från tabell
(kapacitansmätare 4.2)
i bilaga (5)

Diagram 9:12. Värden
i diagrammet är
framtagna från tabell
(kapacitansmätare 4.3)
i bilaga (5)
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Resultat av medelvärdet på samtliga fyra tester:
Samtliga tester började från nästan samma medelfuktkvot och steg efter gjutning, där
var en tydlig skillnad i stigningen mellan de olika testerna. Test ett och fyra har
ungefär samma fuktmotstånd, medan test två och tre har ungefär samma
fuktmotstånd. Se Diagram 9:13.

Medelvärdet på alla fyra tester

Blå = Test1

Orange = Test2

Grå = Test3

Gul = Test4

Diagram 9:13: Värden i diagrammet är framtagna från tabellerna (medelvärdet av1.1,
1.2 och 1.3; medelvärdet av2.1, 2.2 och 2.3; medelvärdet av3.1, 3.2 och 3.3; medelvärdet
av4.1, 4.2 och 4.3) i bilaga 5.
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9.2 Resultat av datorsimulering
Resultatet av simuleringarna visas här med olika typer av grafik och en närmare
förklaring till simuleringarna ges i anslutning till grafiken. Resultatet av simuleringar
i WUFI Light Pro 6.3 kan ges som en simulering av fukt och temperaturnivåer i
materialen över den tid som är vald att simulera, men även som grafer och tabeller.
Detta ger en tydlig bild av den problematik som kan uppstå i samverkansbjälklag.
Fullständig rapport genererad i WUFI kan hittas i Bilaga 4.
Simulering utan tätskikt
Resultat av simulering gällande samverkanbjälklag i KL-trä och betong utan tätskikt:
I Diagram 9:13 syns tydligt hur den relativa fuktigheten i KL-träet, precis vid
anslutningen mellan materialen, under den första tiden, ungefär 6 månader, är över
80 %. Den sjunker linjärt fram tills det tredje året för att sedan börja plana ut och
variera mellan 55–60 %.

Diagram 9:13
WUFI simulering av samverkansbjälklag utan tätskikt.
Källa: Egen simulering
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Simulering med tätskikt
Resultat av simulering gällande samverkansbjälklag i KL-trä och betong med
diffusionsplast som tätskikt:
Resultatet för simuleringen gällande modellen med tätskikt under de fem åren
redovisas i Diagram 7:14. Relativa fuktigheten i KL-träet är här knappt 64 % i början,
för att sedan sjunka till drygt 56–57 % som lägst under den fem-års period
simuleringen beräknar fuktigheten.

Diagram 9:14
WUFI simulering av samverkansbjälklag med diffusionsplast som tätskikt.
Källa: Egen simulering
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10 Analys och diskussion
10.1 Analys och diskussion av metod
Laboration
Mätningar är alltid behäftade med fel. En stor del av arbetet inför laborationen har
därför varit att bekräfta metodernas reliabilitet och validitet.
Genom att utföra flera mätningar med olika typer av mätmetoder och ta fram ett
medelvärde, anser författarna sig ha goda förutsättningar för att kunna leverera ett
korrekt resultat gällande fuktkvoten i KL-träet i anslutning till betongen. Stor vikt lades
vid det förberedande arbetet för att undersöka felkällor och faktorer som gör att
mätningarna kan bli felaktiga för att ge ett rättvisande resultat.
De mätmetoder för fuktmätning som använts finns beskrivna av CEN, Comité
Européen de Normalisation, samma kommitté som är ansvariga för Eurokoderna. Med
avseende på detta anses därför att metoderna som använts vara testade och beskrivna
som lämpliga metoder för industrin och byggbranschen och bör därför ge ett trovärdigt
resultat, förutsatt att mätningarna utförts enligt rekommendationer och föreskrifter.
Trots de förberedande studierna gällande fuktmätning i trä och användning av
standardiserade metoder kan det i efterhand antas att några av mätvärdena inte gett
ett korrekt resultat. Ganska tidigt i mätningarna kunde ett antagande att testet med
olja som tätskikt gav felaktiga värden göras, speciellt i mätningarna med
kapacitansmätaren. Som nämnt i kapitel fyra kan träets elektriska egenskaper
påverkas av olika faktorer. Inget underlag hittades för att olja kunde påverka det, och
därför vidtogs inga åtgärder för att förhindra det. Det har dock lett till dagliga
diskussioner om huruvida en mätning kan anses vara korrekt eller inte och gjort att
mätningarna granskats kritiskt efterhand som de utförts.
Simulering
I simuleringarna användes förinställda materialdata direkt ifrån programmet, även
klimatdatan från LTH gällande klimatet i Lund. Författarna valde att använda
förinställda data av olika slag vilket kan ge en något missvisande bild. Det ansågs dock
övervägs av att de förinställda värdena torde vara korrekta gällande de bjälklagen som
simulerats och därför vara en bra grund för realistiska simuleringar.
Den stora fördelen med simuleringar är att dessa kan ge en bild av vad som kan
förväntas i framtiden och vad en konstruktör bör tänka på vid användande av
samverkansbjälklag eller vid tolkning av Eurokoderna. Att resultatet av en simulering
blir detsamma som resultatet av ett praktiskt utförande bör kanske inte förväntas men
det ger en god fingervisning om vad man bör ha i åtanke.
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10.2 Analys och diskussion av resultat
Det som tydligt framgår av mätresultatet i laborationen är ett fuktpåslag dagarna efter
gjutning som avtar efter 3 dagar i alla modeller utom den med olja som tätskikt.
Fuktpåslaget skulle kunna bero på ett visst läckage av fukt mellan form och modell vid
gjutning. Fukten från betongen kan i modellerna vandrat utmed formen ner till KLträet och lett till ett fuktpåslag.
Test 1: Direkt efter gjutning överstiger fuktkvoten i träet fibermättnadspunkten, för att
sedan minska drastiskt. Det kan ha att göra med det som Rosenkilde (Rosenkilde,
2003) beskriver gällande hur fritt vatten i cellerna över fibermättnadspunkten
påverkar träets resistans, och hur stora fel detta kan påverka med, en felmarginal i
storleksordningen 7–25 %. I mätområde 3 med resistansmätaren kan antas att
fuktkvoten går ner under fibermättnadspunkten under en kort period för att sedan
återuppfuktas och öka drastiskt igen.
Test 2: Diffusionsplasten visar på bäst resultat direkt efter gjutning, och delar sedan
den under mätperioden lägsta fuktkvoten med akustikmattan. Varför
diffusionsplasten visar på något bättre resultat direkt efter gjutning kan bero på
utförandet av laborationen. Plasten veks ner på sidan av modellen för att klamras fast,
vilket i större utsträckning förhindrar inträngning av fukt från läckage mellan form och
modell.
Test 3: Akustikmattan visar på bra tätskiktsegenskaper. Att det är något sämre direkt
efter gjutning, i förhållande till diffusionsplasten, kan bero på att mattan skurits i kant
med KL-träet. Vilket i sin tur lett till ett visst läckage från betongen som ökat
fuktkvoten i kanterna på modellen där både resistans- och kapacitansmätningar
utfördes.
Test 4: Efter gjutning är formoljan det tätskikt den som tar längst tid för uppfuktning,
utifrån det kan det antas att oljan bromsar inträngningen av fukt i KL-träet. Precis som
i test 1, överstiger fuktkvoten i träet här fibermättnadspunkten för träet, för att sedan
minska drastiskt.
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Jämförelse av resultat från laboration och simulering
Diagram 10:1
Diagrammet beskriver hur den
omgivande relativa luftfuktigheten
och temperaturen påverkar träets
fuktkvot.
Källa: Die anisotrope Elastizität des
Holzes und der Lagenhölzer
(Keylwerth, 1951)

För de laborationer där även en simulering utförts, det vill säga test 1 och test 2, har
jämförelser med Diagram 10:1 kunnat genomföras för att bekräfta och styrka
resultaten. Diagram 10:1 beskriver hur den omgivande relativa luftfuktigheten och
temperaturen påverkar träets fuktkvot. Diagrammet är framtaget för barrträd.
I test 1, det utan tätskikt, uppmättes med resistansmetoden en slutfuktkvot på 18,78 %
närma anslutningen mellan materialen. Torrviktsmetoden visade i det översta lagret
på en fuktkvot i de två bitarna på 20,83 respektive 21,59. Anledningen till att
fuktkvoten är något högre kan vara mätosäkerheter, men också beroende på att
resistansmetoden inte mäter i direkt anslutning mellan materialen utan något under
anslutningen, i jämförelse med torrviktsmetoden som mäter fuktkvoten i hela det
översta lagret. Dessutom är där skillnad i var mätningarna är utförda,
resistansmetoden mäter bara 60 mm in i bjälklaget från yttersta sidan där
uttorkningen är större jämfört med torrviktsmetoden där bitarna är tagna från mitten
på bjälklaget där det är sannolikt att det är fuktigare. För att kunna koppla resultatet
ifrån laborationen till simuleringarna i WUFI, har Diagram 10:1 använts. Utifrån
simuleringarna i WUFI, efter 29 dagar, kan en relativ fuktighet på 84 % förväntas. En
avläsning i diagamet, med temperaturen 20oC, ger en ungefärlig fuktkvot på 19–21 %
vilket stämmer väl överens med resultatet från mätningarna.
I test 2 där diffusionsplast användes som tätskikt, blev resultaten på resistansmetoden
en slutfuktkvot på 10,17 % på samma position som i test 1. Torrviktsmetoden visade i
det översta lagret på en fuktkvot i de två bitarna på 10,57 respektive 11,86 och precis
som i test ett så skiljer sig mätresultaten mellan resistansmetoden och torrviksmetoden
antagligen av samma anledningar som i test ett. Mätresultaten ger efter avläsning i
diagrammet en relativ fuktighet på 60–65% vilket också stämmer överens med WUFI
simuleringarna.
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11 Sammanfattande diskussion och slutsats
11.1 Diskussion med avseende på Eurokoderna
Enligt utkastet och EC5 får anslutningen mellan betong och trä inte överstiga en
motsvarande luftfuktighet på 85 % vid 20°C, mer än vid några få veckor om året. Vad
få veckor innebär är fritt att tolka, men ett antagande på 2–3 veckor gjordes eftersom
det annars borde beskrivas med vecka eller månad.
Som resultatet av simuleringarna och laborationerna visar kommer det under en
period direkt efter gjutning att i modellen utan tätskikt uppstå en ökning av den
relativa fuktigheten respektive fuktkvoten. Värdena är på gränsen till vad Eurokoderna
tillåter och dessutom under en betydligt längre tid än några få veckor. Dock syns det
även i resultatet från simuleringen att värdet med tiden kommer att sjunka till lägre
nivåer. Detta skulle i praktiken kunna få konsekvenser i form av att en konstruktör
väljer att dimensionera på säkra sidan och välja en annan typ av konstruktion eller
uppbyggnad gällande säkerhet med avseende på fukt.
Ett förslag till tillägg i Eurokoderna skulle kunna vara att det under första kvartalet,
eller halvåret bortses från kravet på klimatklass med avseende på den relativa
fuktigheten i anslutningen mellan materialen. Eventuellt att det tillåts en förhöjd
relativ fuktighet under första perioden och att det istället tas hänsyn till ökningen i
dimensioneringsreglerna. Intressant att påpeka är att Robert Jockwer, med ursprung
i Schweiz där man inte använder sig av Eurokoder utan sin egen standard SIA 265 för
träkonstruktioner och även samverkanskonstruktioner i trä och betong, beskrev att i
dem finns även klimatklass 3. Det gör att en konstruktör kan gå in och se vilka
konsekvenser en annan klimatklass har för vald konstruktion och på så vis tolka
Eurokoderna efter sina beräkningar.

11.2 Diskussion med avseende på krypning
Utifrån det resultat laborationer och simuleringar lett till gällande den relativa
fuktigheten i KL-träet och uttorkningen över tid, anses inte att krypningen behövas ta
i någon mer beaktning än vad man redan gör i utkastet till de kommande Eurokoderna.
Enligt simuleringarna sker inte heller någon uppfuktning under tiden för
simuleringarna som skulle kunna bidra till mekanosorptiv krypning (Esping, Sander,
& Salin, 2005). Däremot kan det vara relevant utifrån framtida användningsområde
för byggnaden, varpå en ökning av fuktkvoten eller relativa fuktigheten i materialen
skulle kunna leda till oanade deformationer i form av krypning.
För att göra en noggrannare beräkning krävs att beräkningar utförs med finita
elementmetoden, eftersom materialen och dess nedböjning beror på varandra och
lasten från betongen i början påverkar krypningen i träet och vice versa. Författarna
anser ändå att det är värt att lyfta i rapporten för att få en förståelse för fuktens
inverkan i hybridkonstruktioner, och för att visa att även fuktkvoter som inte är
skadliga för materialen ur biologisk synpunkt ändå kan ha en stor inverkan på andra
risker i konstruktionen.
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11.3 Diskussion med avseende på fuktbetingade rörelser
De fuktbetingade rörelser som kan förväntas hos den modellen med störst skillnad i
fuktkvot, det vill säga den utan något tätskikt kommer här att uppskattas och
diskuteras.
Förväntad slutkrympning hos den använda betongen, går att avläsa i Diagram 2:2.
Utifrån det recept som använts kunde cementhalten beräknas till 220 kg/m3,
vattenhalten till 126 l/m3, och VCT är sedan tidigare beräknat till 0,6. Med dessa
värden kan en slutkrympning på 1,25 mm i bjälklagets längdriktning och 0,02 mm i
bjälklagets tjocklek förväntas om utgångspunkten är ett 5 meter långt bjälklag vilket
det dimensionerats för.
KL-träet kommer först att utsättas för uppfuktning, vilket i sin tur leder till svällning
av materialet. Utgångspunkten för beräkningarna har varit att KL-träet haft en
startfuktkvot på 9 %, utifrån mätningarna i laborationerna. I fallet där ingen fuktspärr
används kommer mätvärdena att överskrida fibermättnadspunkten, där ingen fortsatt
svällning av träet sker. Mellan 9 % och till fibermättnadspunkten, 28 %, skiljer det 19
fuktkvotsprocent. Utifrån KL-trähandbokens beskrivningar för krympning i KL-trä
kan det förväntas en krympning i längdriktning på 19 mm och i bjälklagets tjocklek på
0,5 mm. Omvänt betyder det att KL-träet kan svälla upp till 19 mm i längdriktning vid
uppfuktningen.
Bild 11:1
De gröna pilarna visar
krafterna från lastresterna
på bjälklaget och de röda
pilarna visa hur krafterna
från krypningen påverkar
sjuvförbindarna.
Egen bild

Eftersom betongen härdar under tiden som framförallt KL-träet torkar, och därmed
krymper, torde spänningar uppstå i skjuvförbindarna i motsatt riktning i förhållande
till planerat. Fenomen visas i Bild 11:1. De gröna pilarna visar den riktning på krafterna
från laster på bjälklaget som påverkar skjuvförbindarna. De röda pilarna visar hur
krafterna från krympning påverkar skjuvförbindarna i motsatt riktning. Problemet
med de fuktbetingade rörelserna är framförallt hur de kan komma att påverka
byggnadens lufttäthet och akustiska egenskaper i anslutningar mellan bjälklagen och
väggar. På Bild 9:1 syns hur en längdskillnad på materialen i änden av bjälklaget
uppstår efter gjutning i och med de fuktbetingade rörelserna om inte tätskikt används.
Om något av de tätskikt som testats används blir de fuktbetingade rörelserna för
betongen samma, och i KL-träet 3 mm på dimensionerat bjälklag.
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11.4 Diskussion med avseende på kemiska/biologiska förändringar
Det diskuteras inte sällan hur KL-trä är ett tätt material som i teorin inte kräver någon
form av diffusionsspärr i väggar och bjälklag tack vare dess fuktbuffrande egenskaper,
i KL-trähandboken beskrivs att en KL-trä panel med minst 5 lager och en tjocklek på
minst 70mm inte behöver någon form av ångspärr, om anslutningar och håltagningar
är tätade med erforderlig tätning.
I en studie angående KL-träets egenskaper efter en större fuktbelastning kunde det
konstateras att sprickor av betydande karaktär kan uppstå (Kukk, o.a., 2017). Även i
laborationen har författarna kunnat konstatera att sprickbildning inträffat, vilket syns
på Bild 11:2. Framförallt är det sprickor mellan planken som ökar kraftigt efter
uppfuktning men även den mellersta lamellen, vilket också syns på Bild 11:2 har börjat
uppvisa tendenser till att börja spricka i mitten. Hur detta i sin tur påverkar bjälklaget
och de simuleringar som utförts kan diskuteras, när inte längre det beskrivna
ånggenomgångsmotståndet för KL-träet är relevant.
Bild 11:2
Bilden visar sprickbildningen som sker på
grund av de fuktbetingade rörelserna i KLträet.
Egen Bild.

Thomas Schramm, distriktschef och fukttekniker på Polygon Sverige AB, trodde inte
att byggfukten skulle medföra några större problem gällande mikrobiell påväxt
eftersom betongen i sig är alkalisk, det vill säga basisk, och ny gjuten betong har ett
pH-värde omkring 11–13. Mögelsvampar klarar ett pH-värde upp till 10 (Esping,
Sander, & Salin, 2005), och när pH-värdet i betongen och i sin tur KL-träet under tid
sjunkit, har även fuktkvoten sjunkit. Detta torde i sin tur göra att ytan på KL-träet i
anslutning till betongen får ett förhöjt pH-värde.
Att genom alkaliska ämnen förbättra motståndskraften mot mögel och röta har
författarna även hittat stöd för rapporten Mögel- och blånadsskydd genom förändring
av träytans pH, (Nussbaum & Bjurman, 1991). Det är framförallt varaktigheten av
skyddet som beskrivs avta i studien som ses som den aspekt till varför det inte används,
och inte att det inte fungerar som skydd. I fallet med ett samverkansbjälklag, avtar det
inte fortare än att fukten hinner torka ut och risken för mikrobiell påväxt är mindre. I
efterhand vore det intressant att under laborationstiden även undersöka pH-värdet i
anslutningen mellan materialen i den modellen utan tätskikt för att undersöka
huruvida detta stämmer.
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11.5 Utvärdering av de olika tätskikten
Utifrån resultatet på laborationen och simuleringar kommer författarna att presentera
en kort utvärdering av de olika tätskikten och även beskriva erfarenheterna kring
användningen av dessa. Utvärderingen bygger främst på laborationen och vad som
ansågs vara av betydelse utöver de resultat som tidigare presenterats.
Inget tätskikt – Beroende på hur och vad de framtida Eurokoderna kommer att säga
angående klimatklassen kan ”inget tätskikt” absolut vara ett alternativ. Uttorkningen
enligt både laborationer och simuleringarna visar att det efter en tid, cirka 3 månader
inte bör vara några problem med avseende på fukt i bjälklaget. Dock har det upptäckts
antydan till sprickbildning i KL-träet, vilket bör undersökas närmare angående i vilken
omfattning sprickbildningen påverkar det framtida bjälklaget. Dessutom kan de
fuktbetingade rörelserna bli för stora att bortse från.
Diffusionsplast – Detta tätskikt är det som enligt laboration och simuleringar hanterat
fuktigheten i bjälklaget bäst. Det som framförallt kan diskuteras är huruvida
hanteringen av tätskiktet innan gjutning är praktisk genomförbar. Redan i
provuppställningen gjordes ett flertal ofrivilliga punkteringar, alltså inte orsakade av
skjuvförbindarna, utan vid montering av armeringen. På grund av detta byttes plasten
för att undvika att mätningarna påverkades. I verklig användning är kanske inte byte
av plast ett alternativ.
Rothoblaas ”Silent Floor” – Undersöks kurvorna över snittet för alla mätningar är detta
det tätskikt tillsammans med diffusionsplasten som visar på bäst resultat gällande
fuktkvoterna. Fördelen med Silent Floor är framförallt att det är mindre risk för
ofrivillig punktering vid montering av armering i förhållande till diffusionsplast.
Dessutom ligger det ljuddämpande materialet i anslutning till träet och bildar ett skikt
där luft kan transporteras.
Det som även är värt att nämnas är att utöver en fuktsäker konstruktion ges förbättrade
akustiska egenskaper i bjälklaget, vilket i trästommar alltid är efterfrågat.
Formolja – Eftersom resultatet ifrån formoljan inte kunnat fastställas på grund av
påverkan gällande de elektriska egenskaperna kan detta tätskikt inte avfärdas eller
rekommenderas med säkerhet. Det som kan sägas är att appliceringen av oljan torde
vara den tätaste efter det att skjuvförbindarna är monterade och tätskiktet inte på
samma vis punkteras som vid användning av de andra. Utifrån mätningarna kan det
konstateras att det i båda typer av elektriska mätningar tar längst tid för detta tätskikt
att nå den högst uppmätta fuktkvoten. Formoljan bromsar enligt laborationen
fuktvandringen i träet även om fuktkvoten ökar mer än de med andra typer av tätskikt
vilket kan vara kopplat till oljans påverkan på mätningarna.
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11.6 Slutsats
Utifrån resultat, analyser och diskussioner har författarna kommit fram till följande
med avseende på frågeställningarna:
I byggskedet anser författarna att ett tätskikt kan vara nödvändigt med avseende på de
fuktbetingade rörelser och de problem som dessa medför gällande det praktiska
utförandet av bjälklaget och dess anslutningar. Med hänsyn till mikrobiell påväxt anser
författarna inte att ett tätskikt behövs eftersom fukten från betongen är alkaliskt och
bör under den period när fuktkvoterna är tillräckligt höga för påväxt skydda mot detta.
På längre sikt är det framförallt krypningen som kan vara ett problem. Krypningen
anser dock författarna inte påverkas utöver Eurokoderna eftersom det inte uppfattats
några tendenser till ökad fuktkvot under användningen av byggnaden i
simuleringarna, däremot bör det beaktas vilket användningsområde byggnaden har
och hur detta under tid påverkar fuktigheten i träet.
Enligt det utkast för Eurokoderna författarna tagit del av och tolkningarna av detta
anser författarna att en fuktspärr inte behövs. Även om den relativa fuktigheten i
anslutningen är hög, sjunker den på sikt och håller sedan en jämn nivå under de
gränsvärden som finns uppsatta för klimatklass 2.
Vad som bör tänkas på vid ett eventuellt tätskikt mellan KL-träet och betongen kan
först med säkerhet sägas när Eurokoderna är färdiga. I samverkansbjälklag bör stor
vikt läggas vid att undersöka den inverkan som fukt har, och utifrån detta välja tätskikt.
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12 Fortsatta studier
En mer ingående laboration av större karaktär under faktiska förhållanden vore en
intressant utgångspunkt för fortsatta studier. I rapporten utgår författarna ifrån
resultat framtagna i en laborationsmiljö. Att undersöka fuktfördelningen på ett
bjälklag i större skala under faktiska förhållanden på en byggarbetsplats vore
intressant.
Ett annat intressant förslag kan vara att använda sig av olika typer av betong.
Självuttorkande betong är ett förslag. Även tjockleken på betongen skulle kunna vara
intressant. Vid en viss punkt sker enkelsidig uttorkning och vad detta skulle innebära
för den relativa fuktigheten vid detta utförande är också en intressant frågeställning.
Att göra en mer ingående studie av de kommande Eurokoderna och vilken inverkan de
kan komma att ha på dimensionering av samverkansbjälklag jämfört med nuvarande
beräkningsgång kan också vara ett intressant ämne att studera närmare. Vilka
konsekvenser kommer Eurokoderna i praktiken och teorin ha för framtida applicering
av samverkansbjälklag i hus med trästommar, och är det så att det kan hamna i
gråzoner, som denna rapport har kommit fram till, för vad som faktiskt är på säkra
sidan en konstruktör ska ta hänsyn till klimatklass och liknande.
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14 Bilagor
Bilaga 1: Bilder Laboration

Samling av material inför utförandet
av laborationen.

Förberedning av ett klimat anpassat skåp
för att kontrollera temperaturen och fukten.

Sammanställning av material, samt
montering av skjuvförbindare och tätskikt

Gjutning av betongplattan på
översidan av samverkansbjälklaget.

Augustsson & Jamel

Vibrering av modellen för att få en kompakt
betong.

Vägning av testkroppar före och efter
torkning.

Uppdelning av betong för att kunna mäta
fukten i mitten, vilket har nämnts 5.1.2.3.

Torkning av testkroppar i ugn till
dess att de är absolut torra.
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Bilaga 2: Mätvärden Dataloger
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Bilaga 3: Kalibrering resistansmätare
I rapporten Fukt i trä för byggindustrin: fuktegenskaper, krav, hantering och mätning
(Esping, Sander, & Salin, 2005) finns tydliga beskrivningar för kalibrering, samt
upprättande och användning av kalibreringskurva vilka följts vid kalibreringen av
instrumentet.
Bild: Kalibreringen av
resistansmätaren utfördes på
Polygon AB:s kontor och verkstad i
Halmstad. Källa: Egen bild

Vid kalibrering av resistansmätaren upptäcktes felavläsningar som överstiger 0.5 %
fuktkvot. Enligt (Esping, Sander, & Salin, 2005) ska då en kalibreringskurva upprättas.
Upprättandet och användet av en kalibreringskurva är enkel, man tar det avlästa
värdet, drar en horisontell linje tills det att man möter kalibreringskurvan och drar
sedan en vertikal linje till den kalibrerade fuktkvoten och läser av värdet.
Bild: I kalibreringskurvan visas
differensen mellan mätarens avlästa
fuktkvot och den faktiska fuktkvoten
från kalibreringsblocket. Källa:
Egen bild

Värden har tagits hänsyn till vid mätningarna av fuktkvot med resistansmätaren,
genom att lägga in en funktion i Excel. De mätningar som finns att utläsa i
kalibreringen.
resultatet
är
således
rätt
med
avseende
till
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Bilaga 4: Resultat analys WUFI

Augustsson & Jamel

Bilaga 5: Mätvärden
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