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Abstract 

 

To work on a moisture proof manner during the whole building process creates a sustainable 

building. Damages occurred of moisture is often very expensive to adjust, but sometimes so 

noxious that the building should not be used. Sometimes this depends on the materials and 

way of working when building the house. This essay is produced with Derome Hus, section 

Varbergshus, which requested basic guidelines regarding moisture controls in their production 

and a review of their way of working related to moisture. To be able to produce these 

guidelines literature studies and visits on building sites has been done. Literature studies to 

obtain a theoretical background about material and its traits, and visits to get a view how the 

work is done in practice. Critical moments in the building process has been identified and 

used as a frame while produce the guidelines. These are designed to give substantially 

demands on the way of working and raise the contractor’s awareness of moisture. Additional 

protocols and methods have been produced to create structure and documentation of the work. 

A planned and structured work during the building process increases the possibility of a 

moisture-proof, and therefore a better building. 

  



 
 

Förord 

 

I vår utbildning till Byggnadsingenjörer vid Högskolan i Halmstad ingår som avslutande del 

att utföra ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet har utförts i 

samarbete med Derome Hus AB, avdelning Varbergshus, Veddige under våren 2012. 

Vi skulle först och främst vilja tacka Varbergshus för all hjälp vi fått under projektets gång 

och för deras vänliga mottagande. Speciellt tack till vår handledare, Anita Resare, som har 

stöttat och hjälpt oss att på ett strukturerat och genomtänkt sätt genomföra detta. Tack även 

till projektledare och entreprenörer som gjort det möjligt för oss att utföra våra fältstudier.  

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare på Högskolan i Halmstad, Åke Spångberg, 

för stöd och handledning under vårt arbete, även tack till Margaretha Borgström, 

universitetslektor i byggfysik, som delat med sig av sina kunskaper inom ämnet.  

 

Halmstad, maj 2012. 

 

Josefin Persson Johanna Silén 

  



 
 

Sammanfattning 

 

För att skapa en bra och hållbar byggnad är det viktigt att under hela byggprocessen arbeta på 

ett fuktsäkert sätt. Skador som kan uppkomma vad gäller fukt är ofta mycket kostsamma, men 

ibland även så pass hälsofarliga att byggnaden inte bör användas. En del av dessa skador 

beror på felaktigt hanterade material eller felaktigt utförande. Detta arbete är framtaget 

tillsammans med Derome Hus AB, avdelning Varbergshus vilka efterfrågade enklare riktlinjer 

gällande fuktsäkerhet vid deras produktion samt en översyn av deras sätt att arbeta.  För att 

kunna framställa dessa har littereraturstudier och arbetsplatsbesök genomförts. 

Litteraturstudier för att få en teoretisk bakgrund om material och dess egenskaper samt 

arbetsplatsbesök för att få en inblick av hur arbetet utförs i praktiken. Kritiska punkter i 

byggprocessen har identifierats och utefter dessa har checklistor tagits fram. Dessa är 

konstruerade för att ge konkreta krav på utförande samt öka medvetenheten gällande fukt hos 

entreprenörerna. Ytterligare protokoll och metoder har tagits fram för att skapa struktur och 

dokumentation över arbetet. Ett planerat och genomtänkt arbete i flera steg ökar möjligheterna 

till en fuktsäker och därmed en bättre byggnad. 
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1. Inledning 

 

Vid ett bygge finns alltid risken för fukt som kan komma att skada material. Denna fukt kan 

medföra oväntade kostnader och längre genomförandetid, sannolikheten är också stor att 

problem uppstår efter det att byggnaden är färdigställd. Skadorna kan uppstå på grund av en 

mängd olika faktorer, dåligt material, fel hantering, fel konstruktion etcetera. Då materialet är 

fuktigt vid montage är det inte säkert att denna fukt hinner torka ut ordentligt. Fukt byggs in i 

konstruktionen som sedan inte har möjlighet att transporteras bort. Felaktigt eller slarvigt 

utförande bidrar till att materials funktion begränsas. Enligt BBR skall byggnader utformas så 

att ovanstående problem inte uppstår. Byggnader och byggmaterial bör under byggtiden 

skyddas mot fukt och smuts. Detta bör regelbundet kontrolleras under byggprocessen genom 

analyser, mätningar samt besiktningar som dokumenteras./1/ 

 

1.1  Bakgrund 

Enligt Boverket har 36 % av Sveriges alla byggnader idag fukt och mögelskador. De mest 

drabbade är äldre småhus. Om man skulle åtgärda alla dessa skador skulle kostnaden beräknat 

uppgå till 100 miljarder kronor/2/. Fuktskador kan yttra sig på två olika sätt, den kemiska, 

fysikaliska och biologiska nedbrytningen, till exempel korrosion, röta och frostsprängning 

som resulterar i nedbrytning av materialet. Detta gör att material måste repareras alternativt 

bytas ut i förtid. Den andra gruppen, kemiska processer och mikrobiell påväxt är hälsofarligt 

och kan leda till problem som överkänslighet och astma. 

Att byggmaterialet är av rätt kvalitet och hanteras på rätt sätt är viktigt. Material måste lagras 

på ett bra sätt på byggarbetsplatsen och sedan skyddas under själva byggnationen. Även 

metoden att arbeta påverkar hur fuktsäker den färdiga byggnaden kommer att bli. Med 

riktlinjer och standarder för hur arbeten skall utföras och material hanteras ökas 

förutsättningarna för en mer fuktsäker byggnad. Det är även av vikt vilken typ av konstruktion 

som används. Dennes utformning har stor påverkan för byggnadens fuktsäkerhet. Vid 

Varbergshus finns en redan framtagen kravformulering för fuktsäkert byggande. Idag är 

denna inte anpassad till deras produktion och behöver därför förändras för att bli praktiskt 

användbar.    

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete har varit att göra det enklare att arbeta fuktsäkert då man bygger 

mindre lösvirkeshus. Om man från början arbetar på ett genomtänkt och strukturerat sätt kan 

man få bättre byggnader, både ekonomiskt och funktionellt. Genom att leta svaga punkter på 

byggarbetsplatsen och sedan ta fram riktlinjer för hur dessa skall genomföras och hanteras kan 

man minska risken för fuktskador.  

.  
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1.3.Metod  

Arbetet har genomförts med litteraturstudie som grund för att få tillräcklig förkunskap inom 

ämnet. Bland annat forskningsrapporter, litteratur och tidigare gjorda examensarbeten har 

beaktats för att få överblick över de problem som finns. För att få en bakgrund och verkligen 

se problemen har en del i detta examensarbete grundats av fältstudier. 

Eftersom detta examensarbete genomförts tillsammans med Varbergshus, har fältstudierna 

genomförts på deras projekt. De olika besöken har planerats in vid lämpliga tidpunkter i 

processen för att kunna uppmärksamma vissa kritiska moment. Av praktiska skäl har dessa 

besök genomförts på flera olika projekt. Naturligtvis har även en dialog förts med 

projektledare och entreprenörer för att kunna uppmärksamma de kritiska momenten. 

En fuktkvalitetsprojektering har gjorts tillsammans med Varbergshus där deras rutiner och sätt 

att arbeta har analyserats. Även konstruktion över tak och vägg har kontrollerats ur 

fuktdimensioneringssynpunkt.  De riktlinjer som framtagits har utformats tillsammans med 

projektledare hos Varbergshus. Dessa riktlinjer har utformats som checklistor och protokoll. 

1.4_Avgränsning 

Fokus i detta arbete har lagts på fuktrelaterat arbete ute på byggplatsen och hur detta kan 

förbättras och dokumenteras så enkelt som möjligt. Arbetet har genomförts med produktionen 

av lösvirkeshus i fokus, troligt är dock att arbetssättet gällande fukten inte skiljer sig jämfört 

med andra typer av byggnadssätt.  Då arbetet genomförts tillsammans med Derome hus AB, 

avdelning Varbergshus är det deras produktion som har utvärderats. Denna kan skilja sig mot 

andra företags sätt att arbeta. Arbetet fokuserar på förebyggande åtgärder för att eliminera 

fuktskador, vattenskador har bara diskuterats i mycket liten omfattning. 

Då Varbergshus endast bygger egenprojekterade hus har deras konstruktioner används. Detta 

medför att endast platta på mark och uteluftsventilerad kalltak har diskuterats när det gäller 

grundläggning och takkonstruktion.  
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2. Fuktteori 

 

Genom förståelse för fukt och dess egenskaper samt hur fukt påverkar material kan man förstå 

när och varför fuktskador uppstår. 

2.1 Fuktkällor 

För alla byggnadsdelar gäller att den relativa fuktigheten måste hållas nere på en viss nivå för 

att materialen inte ska skadas, det kritiska fukttillståndet. Denna nivå varierar mellan olika 

material. I de material i fasad som fungerar som regnskydd får de kritiska fukttillstånden 

överskridas. /1/4/ 

 

2.1.1 Nederbörd 

Både takkonstruktion och väggkonstruktion är viktiga för att skapa en säker byggnad ur 

nederbördssynpunkt, likaså marken och dess utformning. För att avleda nederbörd från 

takkonstruktionen krävs en takpapp som leder nederbörd ned från taket, vilket sedan samlas 

upp av takrännor och stuprör för att skydda väggkonstruktionen. En stundvis nedfuktning av 

väggkonstruktionen är svår att undvika, därför är det mycket viktigt med en ventilerande 

luftspalt mellan fasadmaterialet och väggkonstruktion. Denna gör det möjligt med tillfällig 

nedfuktning, fasaden ges sedan en möjlighet att torka ut tack vare luftspalten. Runt huset är 

det viktigt med en lutning så att vatten kan rinna bort från huset. Denna skall vara minst 1:20 

inom tre meters avstånd från huset. Dräneringsledningen måste även ligga på tillräckligt djup 

för att förhindra att fukt kommer in i grundkonstruktionen. /4/ 

 

2.1.2 Luftfukt 

Luftfukt finns både inomhus och utomhus. Den relativa fuktigheten bestäms av ånghalt och 

temperatur. Den relativa fuktigheten varierar därför stort med temperaturen även om 

ånghalten är densamma.  Variationerna i relativ fuktighet är större på sommaren jämfört med 

vintern på grund av temperaturvariationerna.  På sommaren är ånghalten betydligt mycket 

större än på vintern, trots att den relativa fuktigheten är som lägst på sommaren.  Inomhus 

påverkas luftfuktigheten av ånghalten utomhus, fukttillskott samt ventilationens storlek.  

Fukttillskotten består av avdunstning från människor, djur och växter, disk och tvätt, 

matlagning etcetera. En vuxen människa vid en normal inomhustemperatur ger ett fukttillskott 

på cirka 40-50 g/h. Fuktavgivningen sker genom både utandning och genom huden. I ett hus 

varierar fukttillskottet mellan olika rum. Naturligt är att tillskottet blir större i kök och 

badrum. Denna skillnad jämnar ut sig via konvektion.  Fukttillskottet för småhus ligger 

mellan 2-5 g/m
3
. På grund av fukttillskott är ånghalten alltid högre inomhus jämfört med 

utomhus. Detta gäller inte den relativa fuktigheten då den varierar med temperaturen.  /5/ 

 

2.1.3 Byggfukt 

Byggfukt är den mängd vatten som ett material måste avge för att komma i jämvikt med sin 

omgivning. Fukten tillförs material vid tillverkning, lagring, transport och produktion. 

Mängden byggfukt varierar med material, där främst betong innehåller väldigt mycket 

byggfukt. Om byggfukt inte ges möjlighet att torka ut, utan istället blir kvar i konstruktionen 
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finns stor risk för fuktskador. I betong binds en del vatten kemiskt till cementet, en del till 

porerna i betongen samt en del som måste torka ut. Med en mindre mängd vatten i betongen, 

ett lägre vct-tal, kan man påskynda uttorkningsprocessen. Mängden vatten minskar samtidigt 

som cement kemsikt binder stor del av vattnet. /4/5/ 11         1111111111111111        

 

 

 

2.1.4 Markfukt 

För att skydda grundkonstruktionen mot markfukt krävs ett dränerande skikt i form av icke 

kapillärsugande material, exempelvis makadam.  Marken tillförs fukt genom infiltration samt 

kapillärsugning från grundvattenytan. Vid beräkning och projektering räknas marken alltid 

som fuktmättat. Vid projekteringen måste dräneringen vara fullgod. Ytvatten måste avledas 

från byggnaden, infiltration intill byggnaden måste försvåras och kapillariteten mellan mark 

och byggnad måste brytas. Om byggnaden står i kontakt med den fuktmättade marken 

kommer även konstruktionen att bli fuktmättad. /4/5/6/ 

2.1.5 Läckage 

Läckage från installationer kan leda till mycket omfattande och dyra vattenskador. För att 

undvika detta är det klokt att välja lösningar där eventuella skador kan upptäckas fort. Det kan 

gälla trasiga rör, sönderrostade kopplingar och liknande. Läckage kan även innebära att 

felaktigheter i konstruktionen gör att denna släpper igenom vatten. /4/5/ 

2.2 Fukt i luft och material 

2.2.1 Relativ fuktighet 

Hur mycket fukt luften kan bära utan att fälla ut vatten beror på temperaturen.  Ju varmare luft 

desto större kapacitet att bära fukt. Den största mängd fukt luften kan bära kallas 

mättnadsånghalt. Den relativa fuktigheten mäts som förhållandet mellan aktuell ånghalt och 

mättnadsånghalten för den rådande temperaturen. 

RF = (aktuell ånghalt)/ (mättnadsånghalt) [kg/m
3
]  

Figur 1. Mängden byggfukt beror på omgivande 

luftfuktighet/4/ 
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Om temperaturen sänks så att mättnadsånghalten är lägre än aktuella ånghalten kommer 

vattenånga fällas ut, kondensera. /4/ 

2.2.2 Fuktkvot 

Fukt binds till alla byggnadsmaterial, både kemiskt och fysikaliskt. Kemiskt bundet vatten är 

mycket hårt bundet och räknas inte som en fuktkälla vid byggande. Material påverkas av 

omgivande luft, kontakt med andra material och eventuell kontakt med fritt vatten. /5/ 

Mängden fukt i material mäts som fukthalt, w (kg/m
3
), mängd vatten per volymenhet material. 

Tillsammans med temperaturen är det lätt att beräkna den relativa fuktigheten. För trämaterial 

används istället fuktkvot, u, där ges istället förhållandet mellan vatten och torrt material. Ur 

fuktkvoten kan fukthalten beräknas genom multiplicering med densiteten.  /4/ 

2.2.3 Kritiska fukttillstånd 

Olika material är olika känsliga för fukt. Den relativa fuktnivå där ett material riskerar att på 

något sätt bli skadat av fukt kallas för det kritiska fukttillståndet. Detta varierar mellan olika 

material. Nedan anges några kritiska fukttillstånd för rena material, vid nedsmutsade material 

försämras materialet ännu mer. Då material inte är undersökta och därav kritiskt fukttillstånd 

inte känt skall 75 % användas. /1/ 

Tabell 1. Kritiska fukttillstånd för olika material. 

Material Kritiskt 

fukttillstånd[%] 

Typ av 

fuktproblem 

Källa 

Trä & 

träbaserade 

material 

75-80 Påväxt av mögel SP 

Inne gipsskivor 

med pappytor 

80-85 Hållfasthet 

försämras 

Träguiden 

Mineralull 90-95 Dålig lukt SP 

Cellplast EPS 90-95 Dålig lukt SP 

Golvlim & PVC-

mattor 

85 Lukt- nedbrytning 

av mjukgörare 

Hus AMA 

Linoleummatta, 

plastmatta 

90 Emissioner från 

lim 

Hus AMA 

Kakel & klinker 85 (i btgplatta) Golv lossnar RBK 

Trägolv med 

golvfolie 

95 (i btgplatta) Sprickbildning, 

förtvålning av lim 

RBK 

Nedsmutsade 

material 

70-75 Gäller även annars 

tåliga material 

SP 
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2.2.4 Uttorkning 

För att den färdiga konstruktionen ska få sin slutliga beräknade funktion är det avgörande om 

byggfukten tillåts lämna materialen innan täta skikt monteras och dessa därmed förhindrar 

uttorkningen. 

Man kan dela in uttorkningsprocessen i två olika skeden. I första skedet avdunstar fukt från 

materialytan, när ytan på materialet är torr övergår processen till nästa skede. Där sker 

uttorkningen till en början både genom kapillär- och ångtransport, för att sedan helt övergå i 

ångtransport. I andra skedet är uttorkningshastigheten betydligt långsammare än i första. 

Tiden för uttorkning beror på flera olika faktorer t.ex. materialegenskaper, 

konstruktionsutformning, materialtjocklekar, omgivande miljöns temperatur och fuktighet. 

Därför är det svårt att ge någon exakt tid för uttorkning av olika material och konstruktioner, 

men ungefärliga värden från beräkningar och olika mätningar kan dock ge en viss 

uppfattning. /4/ 

2.2.5 Sorptionskurvor 

När ett torrt material förvaras där temperaturen och relativ fuktighet är konstant, uppstår med 

tiden en jämvikt mellan omgivningens fukthalt och fukthalten i materialet. När samma 

material sedan lagras med konstant temperatur men med olika relativa fuktigheter i luften, kan 

en kurva över jämviktstillstånden ritas. Vid torr omgivning släpper material ifrån sig fukt 

(desorption)och vid fuktigare förhållanden fuktas material (absorption). Detta förlopp skiljer 

sig mellan olika material och illustreras med sorptionskurvor. Dessa visar alltså förhållandet 

mellan materialtes jämviktfuktkvot och omgivningens relativa fuktighet.  /4/5/ 

 
 

2.2.6 Nattutstrålning 

Under klara och kalla nätter kan något som kallas nattutstrålning inträffa. Detta innebär att 

temperaturen som strålar mot husets ytor från himlen kan vara avsevärt lägre än 

lufttemperaturen, vilket medför att ytornas temperatur blir lägre än vad bara lufttemperaturen 

hade orsakat. Under dessa förhållanden kan ökad ventilation i kalltaket medföra nedfuktning 

istället för uttorkning, vilket gör att temperaturen på insidan av taket blir kallare än 

utomhusluften och det finns risk för kondensbildning. För att förhindra kondensbildning kan 

Figur 2. Sorptionskurva Furu ρ = 510 kg/m
3
  /11/ 
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man förse yttertaket med värmeisolering, utforma yttertaket så att kondensvattnet kan avledas 

eller förse taket med material med tillräcklig förmåga att tillfälligt lagra överskottsfukten som 

uppstår. Vid dimensionering bör hänsyn till detta tas. /4/ 

Vid beräkningar av nattutstrålning räknar man med att utetemperaturen är 10 °C lägre än 

uteluftstemperaturen för horisontella ytor (takytor) och 5 °C lägre för vertikala ytor 

(väggar)./4/ 

2.3_Fukttransport 
 

Fukt kan transporteras som vattenånga eller vatten. Transporten påverkas av materialens 

värme- och fukt egenskaper, typ av konstruktion, samt omgivningens värme-, fukt- och 

lufttryckförhållanden. Nedan redovisas de transportsätt som påverkar byggnadstekniskt. 

2.3.1 Diffusion 

Diffusion innebär att vattenånga transporteras på grund av ånghaltskillnader. Transport sker 

mellan fuktig material och fuktig luft till torrare material eller torrare luft. Då ånghalten i 

regel är större inomhus än utomhus sker diffusion genom vindsbjälklag och väggar. Viktigt att 

ångspärren är tät så att inte fukt kan diffundera ut i väggen. /4/5/ 

2.3.2 Konvektion 

Då fukt transporteras via konvektion transporteras vattenånga med luft på grund av 

lufttrycksskillnader. Om luftströmmen går från varmt till kallt kyls luften och risk för kondens 

uppstår. Om transporten istället går från kallt till varmt blir den transporterade luften varmare 

och därmed mindre fuktig. Tryckskillnader kan uppstå på grund av vindtryck, 

temperaturdifferenser och ventilations.  Konvektion kan orsaka kondens i yttertak, ytterväggar 

och krypgrunder då varm luft inifrån kyls ned.  Genom en tät ångspärr sker ingen konvektion.  

/4/5/ 

2.3.3_Kapillärsugning  

Vid kapillärsugning transporteras vatten som vätska. Transporten drivs av ytspänning och 

attraktionskrafter mot porväggar, därav beaktas finporösa material som kapillärsugande. Det 

dränerande skiktet i grunden består av grovt material för att kapillärsugningen skall begränsas 

i så stor grad som möjligt.  /4/5/ 
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2.4 Fuktskador 

 

Fuktskador kan leda till att material förstörs och måste bytas ut. Detta är mycket kostsamt, 

men även en stor hälsorisk som kan leda till både allergier och överkänslighet. 

2.4.1 Mögel 

Mögelbildningar är vanligt på sågat virke med för hög slutfuktkvot, samt om det återfuktas 

vid dålig lagring, hantering eller inbyggnad. Mögel uppkommer snabbt när ytan på virket är 

fuktig, exempelvis vid kondens eller om virket förvaras i för fuktig miljö. Lagras material 

nära mark, under presenning och med en temperaur mellan 0°C - 53°C samtidigt som den 

relativa fuktigheten är hög, är risken stor att det uppstår mögel.  Att virket är angripet av 

mögel märks inte omedelbart. Det tar några veckor innan svampens sporer har hunnit gro. 

Inom denna tid utvecklas svamptrådar och nya svampsporer, vid detta stadie kan mögel 

upptäckas med blotta ögat. 

Mögel uppträder bara på virkets yta och skadar inte träets celler. Stora forskningsinsatser har 

lagts ner på att få fram vilka villkoren är för att mögel skall etableras, men några konkreta 

villkor har man inte lyckats ta fram. Framtaget är dock att temperatur, fukt och tid har stor 

inverkan på påväxten. Villkoren är olika för groning av sporer, mögeltillväxt och 

sporbildning. Vid sporgroningen bör troligen temperaturen vara över 10 °C under en längre 

period samt bör den relativa fuktigheten på ytan ligga stabilt inom 80-90 % under en längre 

period. 

Olika mögelarter har olika fuktkrav. Det är svårt för forskarna att ange specifika villkor för 

mögelbildning eftersom klimatet har sådan stor påverkan. Virke med olika utgångs-

förutsättningar exponeras olika vid olika årstider och vid olika situationer, exempelvis 

utomhus med eller utan väderskydd, olika grader av inbyggnad osv. 

Figur 3.  Samband mellan temperatur/fukt och groning/tillväxt av mögelsvampar /8 / 
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Mögel upptäcks med blotta ögat eller genom besvärande lukt. Lukten beror på vilken typ av 

mögel det är och vilka material det växer på. Det som vanligen brukar kallas ”mögellukt” kan 

härstamma från trämögel på byggnadsmaterial men är ofta från bakterier eller kemisk- och 

bakteriell nedbrytning av fuktskadade material såsom lim, flytspackel och 

impregneringsmedel/7/ 

2.4.2 Blånad 

Blånad är en missfärgning av virket som kommer från svampar. Svampsporerna sprids 

antingen med insekter eller med hjälp av vinden. Blånad kan uppkomma både i stocken och i 

ytan på virket. Svamparna kan gro vid temperatur mellan -5 °C och +40 °C och vid fuktkvoter 

mellan 30-120 %. Blånadssvampar påverkar oftast inte virkets hållfasthet, däremot påverkas 

upptagning av vatten och fukt. Virket tar lättare upp vatten och därmed kan man få lokala 

höga fuktkvoter och lättare angripas av röta. /7/21/ 

2.4.3 Röta 

En av de farligare rötsvamparna är en typ av brunrötesvamp, den äkta hussvampen, vars 

svamptrådar bildar strängar som gör att svampen kan sprida sig över långa avstånd samt över 

mur- och putsytor. För att få fotfäste kräver den, precis som alla andra rötsvampar, en hög 

fuktkvot.  Den gynnsammaste nivån ligger på ca 30 %, vilket motsvarar ungefärlig 

fibermättad. Även om virket torkar ut en aning kan svampen, efter den fått fotfäste, ändå 

fortsätta växa. Fuktkvoten kan sjunka så lågt som till 17 % (RF 75-80%).  /8/ 

För traditionella rötsvampar, brunröta, brukar man rita fyra cirklar och där dessa överlappar 

varandra så är rötrisken hög. 

    Figur 4. Mögel i vindsutrymme med kalltak /22/ 
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Figur 5. Faktorer som ökar risken för röta /7/ 

Rötan påverkar virkets hållfasthet och är en viktig parameter vid sortering av virke såväl vid 

handelssortering som vid hållfasthetssortering. På både gran och furu är det  främst ytveden 

som angrips. /7/ 
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3. Fuktdimensionering 

 

En fuktdimensionering innefattar alla de åtgärder i byggprocessen som verkar för en fuktsäker 

byggnad.  Konstruktioner och andra lösningar kan vara väl beprövade och därför antas 

fungera bra tack vare erfarenhet. Denna konstruktion och dess omgivning måste då vara 

snarlika.  Viktigt är även att vara medveten om att beprövade lösningar där material har bytts 

ut och ändrats inte fungerar på samma sätt som tidigare. Material och dess egenskaper kan 

skilja sig stort, vilket naturligtvis påverkar konstruktionen. Då det gäller nya konstruktioner 

och lösningar bör dessa kontrolleras med beräkningar, så kallad kvantitativ bestämning.  En 

kvalitativ bedömning innebär att råd och anvisningar för en konstruktion eller detalj skall 

utföras. Denna typ av bedömning bör kompletteras med en beprövad- eller kvantitativ 

bedömning./4/ 

Resultaten måste analyseras och de aktuella fuktvärdena måste jämföras med kritiska 

fukttillstånd. Finns risk för problem bör konstruktionen ändras alternativt ställas i jämförelse 

med de problem som kan tänkas uppstå. Om risk för fuktproblem är stor ska konstruktionen 

ändras och återigen kontrolleras./4/ 

För att underlätta vid dimensionering kan det vara till hjälp att använda checklistor, där 

kritiska konstruktioner och dess fuktorsaker tas upp. Med hjälp av detta är det lätt att 

kontrollera att alla fuktkällor har beaktas. Denna typ att checklista kan även användas ute på 

arbetsplats, med större fokus på utförande och noggrannhet./4/ 

3.1 Värme och fuktfördelningsschema……………………………………………………         

Ett sätt att kontrollera en konstruktion är att använda värme- och fuktfördelningsdiagram. I 

detta tas hänsyn till hela konstruktionsdelar, både gällande värme- och 

ånggenomgångsmotstånd. I detta diagram ges temperatur och fuktkvot mellan olika 

materialskikt i konstruktionen.  Med denna information kan man beräkna den relativa 

ånghalten i skiktet. Dessa jämförs sedan med det kritiska fukttillståndet. För de material i 

väggkonstruktion som fungerar som regnskydd får det enligt BBR högsta tillåtna fukttillstånd 

överskridas./1/  
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Temperatur- och fuktfördelning 
VÄGGKONSTRUKTION 

d λkl R ΔT Temperatur
Mättnads-

ånghalt
δ Z Δv Ånghalt RÅ

m W/m°C m2 °C/W °C °C g/m3 m2/s s/m g/m3 g/m3 %

ute

Summa 0,3092

1,316

1,560 1,316

DUE- gips

8,457 6111119

Material

-13,90 1,530 86,00

Rse 0,040 0,170

-13,73 84,35

Fasad 0,022 0,14 0,157 0,667 3,5E-06 6286 0,005

-13,06 1,321 80,53

UNI- skiva 0,05 0,033 1,515 6,431 8,0E-06 6250 0,005

1,326 46,51

4500 0,003

1,329 46,31

70833 0,055

1,640

0,009 0,22 0,041 0,174

-6,46 2,870

-6,63 2,850

Min. ull 0,17 0,033 5,152 21,867 2,4E-06

15,41 13,150 1,384 10,52

Plastfolie 0,0002 0 0,000 0,000 6000000 4,645

15,41 13,150 6,029 45,85

Min. ull 0,045 0,033 1,364 5,788 2,4E-06 18750 0,015

21,20 18,530 6,043 32,61

4500 0,003

6,047 32,06

DN- gips 0,013 0,22 0,059 0,251

21,45 18,860

5,823 30,00

Rsi 0,130 0,584

22,00 19,410
Inne

Figur 6 Exempel på temperatur och fuktfördelning i vägg. Kritiska fukttillstånd överskrids 

enbart i regnskydd.  
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4. Kritiska moment  

4.1 Mottagning 

 

Problembeskrivning 

Vikten av material med bra kvalitet i byggnader är stor.  Det är viktigt att materialet är väl 

emballerat och har rätt fuktnivå.  Vid användandet av trä finns alltid en risk för mögelpåväxt 

och blånader vilket bör ses över och kontrolleras.  Om man använder fuktigt trä i en 

konstruktion och sedan bygger tätt finns ingen möjlighet för fukten att torka ut, vilket leder 

till fuktskador. Det är även viktigt att material inte är smutsigt då detta kan ge upphov till 

dålig lukt, trots att materialet i sig inte är fuktigt. /9/10/ 

Åtgärder 

Vid mottagning av material ska en mottagningskontroll utföras. För samtliga material skall en 

översyn göras för att upptäcka mikrobiell påväxt, blånad, missfärgning eller andra skador. För 

att säkerställa att fuktkvoten i trä är tillräckligt låg skall fuktmätningar utföras i virket.  

Beroende på utrustning skall denna mätning genomföras på ett visst sätt, vilket det bör finnas 

information och kunskap om på arbetsplatsen. Vid mottagning av gipsskivor är det viktigt att 

kontrollera att dessa inte är fuktiga. Om gipsen fuktas upp håller denna kvar fukt längre vilket 

gör att pappen förstörs. Ett bra tecken vid kontroll av gipsskivor och isolering kan vara att leta 

efter kondens på insidan av emballaget. /10/ 

 Mät och dokumentera fuktkvot i virke. 

 Kontrollera material. Leta efter mikrobiell påväxt, blånad, missfärgning och andra 

skador. 

 Kontrollera så att emballerade material inte har kondens på insidan av emballaget 

 

4.2 Lagring  

 

Problem 

Materialet är en betydande del av de totala kostnaderna vid husbyggnation . Då ovanstående 

mottagningskontroll genomförts är det självklart viktigt att även lagringen av material utförs 

på ett bra sätt för att undvika skador.  Detta innebär både krav på lagringsmöjligheter ute på 

byggarbetsplatsen, men även bra materialadministration med genomtänkta leveranser för att 

undvika att material lagras längre tid än nödvändigt. Viktigt är också att olika material kräver 

olika lagringssätt. 

Åtgärder 

Om det är praktiskt genomförbart är det alltid en fördel att lagra material inomhus. Ofta är 

detta inte genomförbart och material måste istället lagras ute.  Material måste skyddas mot 

nederbörd i olika form, men även markfukt.  Vid lagring utomhus måste material täckas 

ordentligt med presenning eller dylikt, samtidigt som man pallar upp material för att undvika 
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att det står i direkt kontakt med marken samt att materialet ventileras. Denna lagring måste 

hållas under uppsikt för att inte höga temperaturer eller kondens uppstår under presenningen. 

För att undvika att virke torkar på grund av direkt solsken måste materialet vara täckt även 

under arbetstid. Materialet får inte heller nedsmutsas då detta försämrar både utseendet och 

kvaliteten. Smuts på trämaterial binder fukt vilket kan leda till mögelangrepp.  Rätt fuktkvot i 

virke är mycket viktigt. Man bör därför mäta fuktkvoten innan material byggs in för att 

undvika både fuktskador och krympning. Viktigt att tänka på är att dörrar, lister, golvträ 

etcetera som skall monteras inomhus, även lagras inomhus så att materialen får rätt fuktkvot. 

En för hög fuktkvot leder till att materialet krymper när det väl torkar och risken för sprickor 

är störrer. /11/ 

 Fundera och bedöm på vilket sätt och var materialet ska användas. Olika material 

kräver olika lagringsätt. 

 Mät fuktkvoten före inbyggnad. 

 Var uppmärksam om kondens uppstår. 

 Kontrollera möjlighet att bygga garage först för att skapa bra lagringsutrymme. 

 Planera leveranser. 

 Takstolar skall lagras uppställda 

 

4.3 Platta på mark och golv 

 

Problem 

Det största problemet ur fuktsynpunkt med platta på mark är byggfukt. För att skydda huset 

mot fukt i mark ska dräneringsledningar och kapillärbrytande skikt finnas. Naturligtvis är det 

viktigt med fall ut från byggnaden. Blomrabatter intill husgrunden bör helt undvikas då 

fuktbelastningen på grundkonstruktionen ökar. Grundläggningen ska vara tillräckligt djup så 

att inte tjälskador uppstår på huset. /8/ 

För att förhindra att markfukt tränger upp i konstruktionen läggs isolering under plattan, som 

fungerar som ett kapillärbrytande skikt./12/
 
Isoleringen håller även plattan tillräckligt varm för 

att undvika risk för mögelpåväxt. /13/
 

Uttorkningen i en betongplatta på mark sker först på ytan, medan den har kvar en högre 

fuktkvot längre ner i plattan. När man sedan lägger på en mer eller mindre tät golvbeläggning 

sker en omfördelning och utjämning av byggfukten, vilket medför att skiktet under 

golvbeläggningen blir fuktigare än innan. /8/ 
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Figur 7 Uttorkning av betong /20/ 

Figur 7 visar att om man mäter den relativa fuktigheten innan mattläggning på djupet 40 % av 

betongplattans tjocklek så får man en uppfattning om vilket RF mattan kommer att utsättas 

för. /8/  

Om fuktkvoten är för hög vid limning av PVC-matta kan detta göra att limmet inte torkar 

ordentligt och så småningom märks detta av att man känner en obehaglig, stickande lukt. Om 

keramiska plattor läggs då betongen fortfarande är fuktig finns risken att dessa inte fäster 

ordentligt. Vid trägolv kan dessa svälla och limmet förtvålas. Enligt AMA 11 ska tillverkan 

ange RF på betongen innan golvläggning kan ske då keramiska plattor ska läggas 

(MBE.1212). Då parkett ska läggas får plattan ha en relativ fuktighet på max 95 % (MCC) 

/14/ 

Hur lång tid det tar för en betongplatta att torka ut beror på flera aspekter. Tjockleken på 

plattan, om uttorkningen sker en- eller tvåsidigt, betongkvalité, vattencementtal och 

tillsatsmedel./8/ 

Åtgärder 

I BBR står det att den slutliga kontrollen av att betongen har torkat tillräckligt bör ske med 

fuktmätning. Att fuktmäta plattan innan golvbeläggning är en säkerhetsåtgärd för att se om 

det kommer uppstå några problem på grund av byggfukten i plattan. Att välja en betong med 

lägre vct-tal gör att man får kortare uttorkningstid. För att skydda virket mot den fuktiga 

betongplattan monteras en syllisolering. Denna ligger mellan syllen och plattan och ska hindra 

fukttransporten däremellan. Denna måste vara intakt och monteras så att hela syllen är 

skyddad. Viktigt är även att hålla plattan ren under hela byggtiden, en smutsig platta torkar 

sämre än en ren. /8/ 
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För att bedöma uttorkningstiden på en nygjuten betongplatta kan man använda sig av 

programmet ”TorkaS”, där man matar in data såsom ort, betongkvalité samt plattans 

utformning. /15/ 

 Kontrollera uttorkning. 

 Lägre vct-tal → kortare uttorkningstid. 

 Håll plattan ren.  

 

4.4 Vägg och fasad 

 

Problem 

Om man bygger huset tätt innan virket torkat ut ordentligt riskerar man skador såsom 

mögelpåväxt och i värsta fall även röta. I Väst- och Sydsverige är byggnader utsatta för 

slagregn i större utsträckning än andra delar av landet. Byggnadens utformning, topografi och 

omgivning påverkar belastningen och bör beaktas. Belastningen 

av slagregn mot en fasad påverkas av: 

 Slagregnets intensitet 

 Fasadmaterial 

 Sprickor och sprickbredder 

 Omgivningen 

Träväggar med oventilerad putsad fasad (enstegstätad) drabbas 

ofta av fuktskador. Om fukt kommer in i konstruktionen tar det 

mycket lång tid för denna att torka ut. Denna konstruktion ses 

som en riskkonstruktion och bör inte användas. Istället bör 

konstruktionen ventileras med luftspalt (tvåstegtätning). Då tegel 

används kan, om murningen är slarvigt utförd, fukt transporteras 

in i trästommen via murbruket. 

Vid fasader är nederbörd i form av regn det vanligaste problemet. 

Vid liggande träpanel då vatten kan transporteras i sidled, utsätts 

fönsteranslutningen för mer vatten jämfört med en stående panel, 

risken för vattengenomslag blir större. Glasytan på ett fönster 

absorberar heller inte regnet och nederdelen av fönstret blir mer 

utsatt för vatten än resterande delar av fasaden./5/ 

För källarytterväggar är funktionen helt olika för den del av vägg som ligger ovan markytan 

och för den del som ligger under markytan. Ovan mark är funktionen densamma som för 

ytterväggar. Marken räknas alltid som fuktmättat (RF > 100 %) varav andra krav ställs på 

väggen under markytan. Marken kan också innehålla fritt och kapillärt bundet vatten, som 

medför risken för vattentryck mot, samt kapillärsugning in i väggen. För anslutningen mellan 

betongplatta och källarväggen krävs särskild uppmärksamhet då fuktbelastningarna kommer 

från flera olika håll. 

Figur 8. Fördelning över slagregn i 

Sverige/4/ 
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Krav för att få en fuktteknisk fungerande källarvägg: 

 Inget fritt vatten får tränga in i väggen från utsidan. 

 Inget vatten får kapillärt sugas in i väggen från utsidan. 

 Diffusionsfukt från marken eller fukt från inneluften får inte medföra skadligt höga 

fukttillstånd i väggen. 

 Byggfukt ska ges möjlighet att torka ut. 

 

Åtgärder 

För att förhindra att fukt byggs in bör man kontrollera 

fuktkvoten i syll och träreglar före inbyggnad. Även kontroll 

och behandling av ändträ bör göras för att de inte ska kunna 

suga in vatten. Målfuktvoten ska vara lägre än 16 % enligt 

AMA 11 (GSN). För att minska risken för fuktskador på 

grund av nederbörd bör man resa stommen och få huset tätt 

så fort som möjligt alternativt bygga med väderskydd. Då 

tegelfasad används måste murningen utföras på sådant sätt att 

brukstuggor inte bildas, då murbruk blockerar luftspalten och 

istället leder fukt in i konstruktionen. Om murbruk samlas 

längst ned i luftspalten kommer denna att leda vatten in i 

syllen. Det är även viktigt med en öppen stötfog i fasaden 

som kan leda bort eventuellt vatten. Frostsprängning är den 

vanligaste skadan på svenska tegelfasader där orsaken är 

genomgående sprickor eller felaktiga fönsteranslutningar. Vid 

anslutning mellan fasad och fönster är det viktigt att följa 

leverantörens anvisningar och se till att plåtar placeras på rätt 

sätt. Slagregn måste avvisas alternativt dräneras ut genom luftspalten./16/ För att ytterligare 

skydda mot slagregn är det viktigt med ett takutsprång, detta bör vara minst 40 cm. 

Placeringen av huset bör göras med hänsyn till slagregn, framför allt där slagregn kombinerat 

med hård vind är vanligt. Vinden trycker vattnet in i väggen. Enligt BBR bör avståndet mellan 

markyta och underkant fuktkänsliga fasader vara minst 20 cm för att undvika nedsmutsning. 

En fuktdimensionering bör utföras för vald väggkonstruktion, för att med större säkerhet 

kunna undvika fuktskador i väggen. Kravet på högsta tillåtna fukttillstånd gäller ej för 

fasadmaterialet./1/ 

Det är viktigt att se till att ångspärren är helt tät. Tätningen är viktig och tejpningen måste 

vara tillräckligt vid skarvar, fönster och andra genomföringar. Detta för att undvika att varm 

fuktig luft vandrar ut i den kallare väggen och kondenseras. För att minska utsattheten på 

fönster är det lämpligt att placera det en bit in från fasadlivet, samt att man tätar med 2-

stegstätning. Fönsterblecket böra luta minst 14° så att vattnet rinner av snabbt. När fönstret 

ansluts till vägg drevar man med mineralull samt lufttätar med fogmassa på insidan. /5/ 

 Figur 9 Brukstuggor leder vatten in i 

konstruktionen. /SP- Agneta Olsson 

Jonsson/ 
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Vid konstruktioner av källarvägg används utvändig värmeisolering vilket höjer temperaturen i 

väggen, detta för att minska risken för kondens i väggen inifrån. Den utvändiga isoleringen 

fungerar även som kapillärbrytande och dränerande och leder bort vattnet från väggen så inget 

vattentryck uppstår.  Dränerande återfyllning och ett kapillärbrytande skikt ska finnas. För att 

väggen ska ha möjlighet att torka ut, monteras inget diffusionstätt skikt på insida av vägg. 

Membranisolering monteras mellan platta och källarvägg så att vatten och fukt ej kan tränga 

in i konstruktionen. 

 Undvik att skarva stående brädor. 

 Mät fuktkvot i trä innan byggnaden byggs tät. 

 Ytbehandla ändträ ordentligt. 

 Väl fungerande luftspalt. 

 Minst 40 cm takutsprång. 

 Vänta inte med takrännor och stuprör. 

 Placeringen av huset betydelse för slagregn. 

 Material utanför isoleringen bör vara okänsliga för fukt. 

 Gör fuktdimensionering för given väggkonstruktion. 

 

4.5 Tak och vind   

 

Problem 

Kallvind är en riskkonstruktion, och fukten kan komma både inifrån och utifrån. Om tätskiktet 

i bjälklaget inte är korrekt eller illa utförd transporteras fukt upp i vindsutrymmet via 

konvektion.  Med den idag tjocka isoleringen i bjälklaget som gör att vindsutrymmet blir kallt 

kommer denna fukt att kondenseras mot yttertakets insida.  Kalla, klara nätter kan 

nattutstrålning uppstå, då vinden på grund av uteluftsventilering får en mycket hög relativ 

fuktighet och risk för kondens uppstår.  Naturligtvis är även yttertaket viktigt för att skapa en 

fuktsäker byggnad. Taklutning och takform påverkar typ av material och utförande.   
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Skorstensgenomförningar leder till okontrollerade luftrörelser. Om isolertjockleken är mer än 

200-250 mm bör konstruktionen baseras på en fuktdimensionering./8/ 

Råd och anvisningar i BBR angående yttertak är kortfattade och begränsade. Taklutningen är 

viktigt för val av takutformning. Om material i taket kan skadas av is, skall detta beaktas 

ytterligare, exempelvis då vatten riskerar att frysa längs avledningen. /17/ 

Åtgärd 

För att inte fukt ska transporteras via konvektion upp på vindsutrymmet är det viktigt att 

tätskiktet behålls intakt och att eventuella genomförningar tätas ordentligt.  Ångspärren måste 

skarvas tät så att inte luften kan transporteras igenom.  Det är även att föredra att vindsluckan, 

då det är möjligt placeras utvändigt istället för invändigt som man oftast gör idag. 

Vindsluckan gör att fullständig täthet inte går att uppnå. Kallvindar skall inte heller användas 

som förvaringsutrymme, utan luckan skall användas för att kunna kontrollera vindsutrymmet. 

Krav på möjlighet att kontrollera vindsutrymme ställs i BBR. /1/ 

Ytterligare sätt att undvika konvektion genom bjälkaget är att eftersträva undertryck 

inomhuss.  Beroende på lutning och form på taket skall tätskikt etcetera monteras på ett visst 

sätt. För att skapa fuktsäkerhet är det viktigt att detta följs enligt anvisningar och att arbetet 

inte utförs på rutin. 

Om kamin och därmed skorsten kommer att installeras måste skorstensgenomföring vara så 

tät som möjligt. Om omedvetna otätheter uppstår förändras hela vindens ventilation. Detta 

leder till att konstruktionen utsätts för större luftomsättning än vad den från början 

dimensionerats för.  Ett sätt att öka säkerheten på vinden kan även vara att isolera yttertaket 

utvändigt, vilket gör att temperaturren på vinden höjs. Det finns även speciella system som 

styr ventilationen på vinden, vilket gör att man kan ventilera endast då det är gynnsamt. /14/ 

 Täta genomföringar 

Figur 10. Kalltakskonstruktion/4 / 
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 Utvändig vindslucka 

 Fuktdimensionering bör finnas över konstruktionen 

 Begränsad ventilation. En ventil i var gavel. 

 

4.6 Anslutningar 

 

Problem 

Ett av problemområdena när det gäller fukt är anslutningarna mellan olika 

konstruktionsdelar. Det är viktigt att ångspärren hålls tät och placeras riktigt så att dess 

egenskaper inte försämras. Det organiska materialet i konstruktionen, virket, måste även 

isoleras för att inte få en för låg temperatur och därmed öka risken för fuktskador. 

 

Några speciellt svaga områden/18/ 

• Ångspärrens skarvar 

• Fönster- och dörrfogar 

• Hörn i yttervägg 

• Underkant dörr 

• Skarvar anslutning tak-vägg och vägg-grund 

• Syll 

 

Åtgärd 

Eftersom fönsterglaset inte absorberar något vatten alls är det i fönsterglasets nederkant allt 

vatten kommer att rinna ner. Det är därför mycket viktigt att anslutningen mellan glaset och 

kittet är tät så att vatten inte kan rinna ned emellan utan istället leds bort. Ju längre in i 

fasaden ett fönster placeras desto mer skyddat från regn. I anslutningen är det viktigt att 

isolera, dreva runt fönstret för att hindra konvektion. Väggens ångspärr ska ansluta mot 

fönstrets tätningslist. 

 

För att inte syllen ska fuktas ned, måste syllisoleringen vara intakt och monteras så att hela 

syllen är skyddad mot den fuktiga betongplattan. 

 

I hörn är det viktigt att ångspärren kan dras kontinuerligt utan att behöva skarvas, planera 

arbete så att skarv i ett hörn kan undvikas. 

 

 Vattenavledande bleck. 

 Planera arbetet med ångspärr. 

 Tänk igenom isoleringen för att undvika köldbryggor i hörn. 

 Syllisolering 
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4.7 Läckande rör och våtrum 

 

Problem 

Vattenskador orsakas huvudsakligen på grund av två typer av fel. Läckande vatten från rör 

och kopplingar eller bristande tätskikt i våtrum.  Den första typen av fel beror ofta på att rören 

är gamla och utslitna. Idag byggs de allra flesta rören in i konstruktionen, vilket gör att 

eventuella skador är svåra att upptäcka.  Gällande tätskiktet är det oftast arbetsutförandet eller 

kvaliteten på material som gör att skador uppstår. Detta medför att skador uppkommer redan 

när byggnaden är relativt nybyggd./19/ 

Åtgärder 

Enligt BBR 19 ska det finnas vattentät skikt under alla vattenanslutna maskiner, såsom 

diskmaskin, tvättmaskin etcetera.  För att undvika att rör blir dåliga, bygg in dem på så sätt att 

de fortfarande är inspekterbara. Det är även att föredra att ha heldragna rör i så stor 

utsträckning som möjligt. Om en skada uppstår är det viktigt att man kan upptäcka det i ett 

tidigt skede./1/ För att undvika vattenskador i våtrum är det viktigt att anslutning mellan 

golvbrunn och golvtätskikt tätas ordentligt. Då golv består av keramiska plattor ska golvets 

tätskikt anslutas till golvbrunn enligt tätskiktstillverkaren anvisningar.  Då plastmatta ska 

läggas ska golvbrunnstillverkarrens anvisningar följas.  Viktigt är även anslutningen mellan 

tätskikt i vägg och golv. /19/ 

 Inspekterbara ledningar. 

 Utforma system där ledningar går att byta utan att konstruktionen måste ändras. 

 Anslutning mellan golvbrunn och tätskikt skiljer beroende på typ av golv i våtrum. 
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5. Regler och lagar 

 

5.1 Byggregler enligt BBR 

Nedan redovisas ett utdrag av lagar och regler i BBR gällande fukt. Viktigt att tänka på är att 

BBR inte förbjuder några konstruktioner eller arbetssätt, utan istället ställer minimikrav på 

den färdiga byggnaden. Detta för att inte hindra teknisk utveckling, men inte heller riskera 

fuktsäkerheten i den färdiga byggnaden.  

Enligt BBR skall ”byggnader utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller 

hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa” Detta bör 

kontrolleras med en fuktsäkerhetsprojektering. Under byggprocesses bör material kontrolleras 

så att de inte är fuktskadade. Detta görs via mätningar och besiktningar som dokumenteras. 

Byggnader ska utformas så att varken konstruktion eller utrymmen i byggnader kan skadas av 

fukt. /1/ 

 

Ett materials högst tillåtna fukttillstånd får inte överskrida det kritiska fukttillståndet 

(undantag fasadmaterial som fungerar som regnskydd). Om materialet riskerar att bli 

nedsmutsat och därmed ett lägre kritiskt fukttillstånd, måste detta beaktas. Då ett materials 

kritiska fukttillstånd inte är känt, skall en relativ fuktighet på 75 % användas som kritiskt 

fukttillstånd.  Beräkningar skall utföras utifrån de mest ogynnsamma förhållanden och 

sammansättningen av olika material måste beaktas.  /1/ 

Vindsutrymmen skall, om det inte är uppenbart onödigt, kunna inspekteras i sin helhet. 

Vindsutrymmen med isolerade vindsbjälklag bör anordnas så att fukt inte orsaker mögel och 

bakterier. /1/ 

De utrymmen som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten 

ska ha ett vattentätt skikt som hindrar vatten från att tränga ner i konstruktionen. Naturligtvis 

måste även fogar och anslutningar i detta skikt vara vattentäta. Dessa bör även placeras så att 

de utsätts för så lite vatten som möjligt. Det vattentäta skiktet bör dras upp en bit på väggen. 

Där det finns risk för läckage, till exempel tvätt- och diskmaskin skall anordnas så att 

eventuellt läckage snabbt blir synligt. I de utrymmen som regelmässigt utsätts för vatten får 

endast genomförningar för avlopp utföras. Vid brunnar krävs fall mot dessa, bakfall får inte 

förkomma någonstans i utrymmet. I dessa ytrummen skall även fogar och genomförningar 

etcetera utföras på ett sådant sätt att de är enkla att rengöra för att undvika mikrobiell påväxt. 

För att inte byggnaden ska skadas av markfukt, krävs en lutning utifrån huset alternativt 

speciell anordning för uppsamling av dagvattnet. /1/ 

Enligt BBR bör betongplattor kontrollmätas för att garantera att denna har torkat tillräckligt 

innan golvbeläggning. /1/  
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6. Hjälpmedel för kvalitetssäkring 

 

6.1 TorkaS 

TorkaS är ett datorprogram som används för att uppskatta uttorkningstider hos nygjutna 

betongplattor. Med hjälp av indata över konstruktionens utformning, ort och betongkvalitet 

görs beräkningar som är baserade på olika teorier och stort antal försök som gjorts vid 

Fuktcentrum (LTH). TorkaS är ett kostnadsfritt program som finns att hämta på internet. /15/ 

 

6.2 Fuktmätning i trä 

Vid leverans av virke bör man göra en fuktmätning i virket för att försäkra sig om att det 

innehar rätt fuktkvot. Detta görs genom att använda en stickmätare med eller utan 

hammarelektrod, där man slår in fuktkvotsmätarens elektroder i virkets kantsida längs med 

fibrerna på ett tiotal ställen. Stiften ska slås in 20 % av brädornas bredd och kan göras med 

skyddsplasten kvar. Om denna mätning visar många höga värden ska man ta av plasten och 

göra ett femtontal mätningar på flatsidan på de tre översta lagren av virke. Elektroderna ska 

slås in på ett djup av 30 % av tjockleken. Visar även dessa värden på fuktkvoter utanför det 

beställda bör virket reklameras. /10/ 

 

Figur 11 Metod för fuktmätning /10/ 

 

Enligt Hus AMA 11 får virke, där inte annat anges, vid inbyggnad ha en fuktkvot som högst 

motsvarar 18 % vid en temparatur 20 °C. 
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6.3 Fuktmätning i betong 

Fuktmätning i betongplatta bör alltid utföras innan ett tätskikt läggs ovanpå, för att vara säker 

på att plattan har torkat ut ordentligt. Detta görs lämpligen genom att anlita en RBK-

kontrollant som utför fuktmätning. En fuktmätning görs vanligtvis genom borrhålsmätning 

men även ibland genom ett uttaget prov som testas på ett laboratorium. Borrhålsmätning av en 

RBK-kontrollant innebär att man borrar ett mäthål på ett djup 0,4 x betongplattans tjocklek 

ute på arbetsplatsen, i mäthålet stoppas sedan ett foderrör av plast hålet tätas så att luft inte 

kan läcka ner i röret. Tre dygn senare monteras en RF-givare i röret för att sedan vänta 

ytterligare 12-48 timmar för att läsa av RF och temperatur. /19/ 

När fuktmätning i betong utförs ska byggnaden vara tät och plattan ska ha en temperatur 

mellan 15° -25°C. Om betongplattan har ingjutna golvvärmeslingor i drift ska dessa stängas 

av minst två dygn före mätning, samt vara avstängt under hela mätförfarandet. Detta gäller 

både vid borrhålsmätning och uttaget prov./19/ 

6.4 Provtryckning 

Med hjälp av provtryckning kan man mäta en 

byggnads lufttäthet, vilket är ett villkor för att 

förhindra fuktkonvektion i en byggnad. 

Provtryckningen går till så att man först gör huset tätt 

genom att blåsa upp ”ballonger” i alla tillufts- och 

frånluftsdon samt tejpar för andra otätheter. När huset 

är tätt monteras en fläkt i byggnadens ytterdörr. 

 

Fläkten är kopplad till en dator som sköter 

dokumenteringen, efter viss inmatning av kända 

värden såsom omslutningsarea och golvyta. Efter 

detta sätts byggnaden först i undertryck och sedan i 

övertryck, medelvärdet av de olika luftflödena är ett 

mått av husets täthet. I dagens BBR finns inga krav 

på lufttäthet. /1/ 

 

6.5 Termografering 

Termografi är en metod där man med hjälp av en 

värmekamera kan undersöka om det finns brister i byggnadens värmeisolering eller om det 

förekommer otätheter. De vanligaste anledningarna till att man använder sig av att 

termografera är antingen om byggnaden har för stor energiförbrukning eller om det är för kallt 

inomhusklimat. Det är också lämpligt att använda sig av termografering samtidigt som 

provtryckning utförs. Med hjälp av värmekamera kan man i samband med provtryckning 

upptäcka var luftläckage finns. 

  

Figur 12. Fläkt används för att skapa 

tryckskillnad 
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7. Varbergshus produktion 

 

Genom de fältstudier som gjorts har ett antal byggarbetsplatser besökts. Rutiner över lagring 

och arbetsmetod har undersökt. Även en provtryckning på en färdigställd byggnad har utförts 

för att se att lufttätheten är tillräcklig. Fuktmätning i betongplatta har utförts på en byggnad. 

Denna platta mättes först med en enklare metod som ger en indikation om hur fuktig plattan 

är, sedan utfördes en mätning av RBK- kontrollant. 

Fuktskador är ett känt problem och drabbar många av Sveriges byggnader. Tydligt är att 

omfattningen av problemet uppfattas som mindre av entreprenör jämfört med tjänstemän. 

Detta kan bero på olika saker, men troligt är att då fuktskador inte uppkommer under den tid 

entreprenörer är inblandade, utan i ett senare förvaltningsskede läggs inte stor vikt vid 

problemet. Man får även räkna med vissa skillnader gällande teoretiskt utförande och 

praktiskt utförande. Entreprenörernas metoder, noggrannhet och rutiner påverkar hur 

fuktsäker byggnaden blir. 

 

7.1 Besök på arbetsplats 

Fältstudier har genomförts vid olika tidpunkter i byggprocessen. En stomresning, 

provtryckning och fuktmätning i betongplatta är de stora aktiviteterna som har studerats. Vid 

alla dessa har konversation med entreprenörer varit en stor del. Andra moment såsom lagring, 

städning etcetera som fortgår genom hela processen har kontrollerats. Dessa besök har givit 

mer information och en grund till de checklistor som tagits fram. 

Dessa studier har visat att arbetet ute på arbetsplats fungerar bra. Den största anledningen till 

fel som kan leda till skador är egentligen de idag pressade tidsplanerna, vilket är ett 

återkommande problem inom byggbranschen. I och med att alla byggnader i produktionen 

numera provtryckts har kravet på en väl fungerande ångspärr ökat, vilket naturligtvis ställer 

krav på utförandet. Idag arbetar entreprenörer för att få en så tät ångspärr som möjligt och 

skarvar tejpas. De flesta genomförningar idag ligger innanför ångspärren. Idag finns 

möjligheter till att ytterligare undvika att ta hål i ångspärren genom trådlösa installationer. 

I dagsläget finns ingen rutin över 

mottagningskontroll. Rutiner och 

protokoll har tagits fram till detta 

ändamål.  Lagringen av material 

påverkas mycket av hur den aktuella 

tomten ser ut. Rutin finns dock att 50 

m
2 

skall finnas avsett för lagring. 

Leveranserna planeras idag så att 

onödig lagring på arbetsplats kan 

undvikas. Överlag lagras material bra, 

de har varit ordentligt täckta och utan 

några synliga skador. Takstolar har 

lagrats upprätt och vart ordentligt 

Figur 13. Lagring av material på arbetsplats. Virket bör 

pallas upp mer från marken. 
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uppallade. Däremot har virke i vissa fall varit dåligt uppallade från marken och risken för att 

material blir stående i vatten ökar vid eventuellt regn. Det finns även risk för otillräcklig 

ventilation. 

 

7.1.1 Fuktkvotsmätning i virke 

Fuktkvotsmätning har utförts på lagrat material och redovisas i nedanstående tabell. Mätning 

utförs med både stickmätare och hammarelektrod.  Stickmätaren visar endast ytfuktkvot och 

hammarelektroden ger en bättre bild av den verkliga fukten i virket. 

Tabell 2 Kontrollmätning av lagrat virke 

 Fuktkvot (%) 

Stickmätare Hammarelektrod 

Stomvirke 14,6 17,1 

Stomvirke 14,2 16,0 

Stomvirke 12,7  15,0 

 

Tabellen visar att virket låg inom tillåten fuktkvot, samtidigt märks de stora skillnaderna 

mellan de olika mätmetoderna. Om mätning med stickmätare visar på ovanligt höga världen 

ska ytterliga mätningar utföras med hammarelektrod. Även lagrade takstolar har kontrollmäts 

och resultatet visar att dessa låg under 15 % fuktkvot, vilket är lågt för lagrat material. 

7.1.2  Fuktmätning i betong 

Fuktmätning har utförts på en betongplatta. Fuktigheten ifrågasattes innan golvläggning och 

mätning bedömdes lämpligt. En enkel metod för att få en indikation om hur fuktig en platta är 

att använda fuktindikatorer. Hål borras i plattan, djupet på 

detta bestäms av plattjocklek samt om uttorkningen kan 

beaktas som en- eller tvåsidig. I detta placeras 

fuktindikator och hålet tätats. Indikatorerna finns i olika 

fuktighetsnivåer och ger inte specifika värden. Tidigaste 

efter ett dygn kan avläsning ske, då indikatorn ändrat färg 

om det är fuktigt. Detta är en relativt billig metod, men 

ger inga direkta värden på fuktighet i plattan utan bara om 

den är fuktig eller inte. 

Två indikatorer placerades i husets två badrum, där 

klinkers skulle läggas. Efter ett dygn visades att plattan 

var fuktig och RBK- kontrollant ombads senare göra en 

ny mätning. Vid denna mätning var plattan torr enligt de 

krav som ställs innan golvläggning. 

7.1.2  Provtryckning 

I BBR ställs inga krav på lufttäthet, men Varbergshus har som eget mål att deras hus inte får 

överstiga 0,5 l/s m
2
. För att kontrollera att de uppfyller sina interna krav kontrollmäter 

Figur 14 Fuktmätning i 

betongplatta med fuktindikator 
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Varbergshus alla sina hus när byggnaden är tät. Tryckmätningen utfördes på en byggnad som 

hade en omslutningsarea på ca 600 m
2
 och golvyta på ca 170 m

2
. Uppmätt värde på lufttäthet, 

0,39 l/s m
2
, är ett lågt värde då gränsen för passivhus i dagsläget ligger på cirka 0,3 l/s m

2
. Det 

satta kravet från Varberghus gör att arbetet med att få byggnaden tät har förbättrats. I 

samband med provtryckningen utfördes termografering för att ytterligare kontrollera tätheten. 

Vid ett högt värde vid provtryckning kan man med termografering lättare hitta de otätheter 

där det stora läckaget sker. Vid genomförd provtryckning upptäcktes mindre otätheter vid 

tejpning av skarvar och genomföringar vilka åtgärdades omgående på plats. 

 

 

Figur 15. Tätning av ventilation inför provtryckning 
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7.2 Temp & fuktfördelning över konstruktion 

Konstruktion över fasad och tak har kontrollerats genom beräkningar med värme- och 

fuktfördelningscheman. Värme- och ånggenomgångsmotstånd har bestämts efter värden på 

samma typ av material och inte efter varje enskild tillverkare. Detta kan ge små felaktigheter, 

men ingenting som påverkar beräkningarna i stort.  Göteborg har använts som referensort för 

klimatdata och antaganden redovisas under varje rubrik 

7.2.1 Fasad 

Beräkningar är gjorda efter dimensioner på bifogad ritning, se bilaga 1. Följande antaganden 

är gjorda; 

DVUT20  (Göteborg) -13,9 °C 

Innetemperatur 22 °C 

RÅute (Göteborg) 86 % 

RÅinne   35 % 

Samtlig klimatdata och mättnadsånghalter hämtade ur Tillämpad byggnadsfysik/2/. 

 

Figur 16 Temperatur och fuktfördelning över given väggkonstruktion 

Schemat visar att kondens inte kommer att uppstå i konstruktionen (RÅ < 100 %). Inte heller 

materialens kritiska fukttillstånd kommer att överskridas. I de yttre skikten i fasaden som 

fungerar som regnskydd får det kritiska värdet överskridas, då detta ges möjlighet att torka ut 

tack vare luftspalt. 

Temperatur- och fuktfördelning 
VÄGGKONSTRUKTION 

d λkl R ΔT Temperatur
Mättnads-

ånghalt
δ Z Δv Ånghalt RÅ

m W/m°C m2 °C/W °C °C g/m3 m2/s s/m g/m3 g/m3 %

ute

Summa 0,3092

1,316

1,560 1,316

DUE- gips

8,457 6111119

Material

-13,90 1,530 86,00

Rse 0,040 0,170

-13,73 84,35

Fasad 0,022 0,14 0,157 0,667 3,5E-06 6286 0,005

-13,06 1,321 80,53

UNI- skiva 0,05 0,033 1,515 6,431 8,0E-06 6250 0,005

1,326 46,51

4500 0,003

1,329 46,31

70833 0,055

1,640

0,009 0,22 0,041 0,174

-6,46 2,870

-6,63 2,850

Min. ull 0,17 0,033 5,152 21,867 2,4E-06

15,41 13,150 1,384 10,52

Plastfolie 0,0002 0 0,000 0,000 6000000 4,645

15,41 13,150 6,029 45,85

Min. ull 0,045 0,033 1,364 5,788 2,4E-06 18750 0,015

21,20 18,530 6,043 32,61

4500 0,003

6,047 32,06

DN- gips 0,013 0,22 0,059 0,251

21,45 18,860

5,823 30,00

Rsi 0,130 0,584

22,00 19,410
Inne
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7.2.2 Kondens i vindsutrymme 

Temperatur och fuktfördelningscheman ger det totala värme- och ånggenomgångmotstånden 

för tak och vindsbjälklaget.  Med hjälp av dessa kan man sedan beräkna relativ ånghalt på 

vinden. 

                                

          = transmission genom vindsbjälklaget 

                       värmekonvektion genom vindsbjälklaget 

          = transmission genom yttertak och gavlar 

  värmekonvektion genom ventilation 

           Vid stationära förhållanden. 

 

 

 

Tabell 3. Indata 

  Enhet Hänvisning Värde 

Abjälklag Area bjälklag    Bilaga 1 125,8    

Tinne Innetemperatur   22  22   

Tvind Temperatur i 

vindsutrymme 
  Okänd Okänd 

Tute Utetemperaturen   TDVUT -13,9   

A tak Area tak+gavlar    Bilaga 2         
 

Rtak Takets totala 

värmemotstånd 
      Bilaga 3 0,391       

Rbjälklag Bjälklagets 

värmemotstånd 
      Bilaga 4 12,13       
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Tabell 4. Indata 

  Enhet Hänvisning Värde 

vi Ånghalt inomhusluft kg/m
3
 22 , RÅ 35%, 

19.41*0.35 

6,79 kg/m
3
 

ve Ånghalt utomhusluft kg/m
3
 -13,9  , RÅ 

86%, 

1,53*0.86 

1,32 kg/m
3
 

v Ånghalt vindsutrymme kg/m
3
 Okänd  

Zbjälklag Ånggenomgångsmotstånd 

vindsbjälklag 

s/m Bilaga 4 
2,024*106 s/m 

Ztak+gavlar Ånggenomgångsmotstånd 

tak 

s/m Bilaga 3 
1,509*106 s/m 

   

   

48,1

0

32,1
3600

66,1802
4,20132,1

10509,1

1
)7(

79,600302,08,12579,6
10024,2

1
)6(

6

6


















v

G

vvG

vvG

lagrat

bortfört

tillfört

 

  

°C 



31 
 

7.2.4 Relativ ånghalt i vindsutrymme  

 

RÅ= %90
64,1

48,1


ghaltmättnadsån

aktuell

v

v
  

 

Tidvis kommer den relativa ånghalten vara högre än det kritiska fukttillståndet virket i 

konstruktionen. Dock är temperaturen så låg att mögelangrepp inte kommer att ske. Dessutom 

kommer fukten att torka ut under mer gynnsamma förhållanden.

 

 

 

 

Ingen hänsyn har tagits till nattutstrålning i dessa beräkningar, då detta hade gett en felaktig 

bild av ånghalten i vindsutrymmet. Varbergshus beaktar dock detta vid papp- och plåttak vid 

extrem miljö.  

Figur 17 Mögelangrepp är tids- och temperaturberoende/4/ 
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7.3 Torka S 

Konstruktion över normal platta hos Varbergshus har beräknats i datorprogrammet TorkaS. 

Plattan är 10 cm tjock med 30 cm underliggande isolering. Se bilaga 1. Göteborg har använts 

som referensort. 

 

Programmet ger en hänvisning om när plattan är tillräckligt torr för att kunna påbörja 

golvläggning. För att påskynda uttorkningen i plattan sänks vct-talet. Detta redovisas i figur 

18 och 19. Samma platta har beräknats, men olika vct- tal har använts. Under samma tid är 

den platta med lägre vct (figur 19) drygt fem procentenheter mer torr. Vct-talet har alltså 

mycket stor inverkan på betongens uttorkning och kan därför användas för att reglera denna 

optimalt utefter ekonomi och tidsplaner. Rapporterna ses i sin helhet i bilaga 5 och 6. 

 

Figur 18 Fuktighet i platta med vct 0.40 

Figur 19. Fuktighet i platta med vct 0,55 
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8. Resultat 

 

Fuktkvalitetsäkringen är en process som fortgår genom hela byggprocessen. En mycket väl 

utförd projektering faller genast om utförandet är bristfälligt och tvärt om. Genom att 

kontinuerligt arbeta för att minska risken för fuktskador är risken mindre att de uppstår. 

Dessutom påverkar valet av material och dess hantering hur bra den färdiga byggnaden 

kommer att bli. Då det gäller material är det inte bara fuktigheteten som är viktig, material 

måste även hållas rena. Materialets egenskaper försämras markant då det är nedsmutsat, 

dessutom drabbas det lättare av fuktskador. Mottagningsprotokoll har framtagits för att 

kontrollera detta.  För att säkra en fuktkvalitet är det viktigt att alla inblandande är medvetna 

om problem och risker samt vet hur och varför dessa uppkommer. Det finns vissa punkter och 

moment som har utmärkt sig speciellt då det gäller fuktsäkerhet i byggnader, fuktigt virke, 

lufttäthet samt fuktig betong.  

Fuktigt virke i sig är ingen stor risk, så länge man låter detta torka ordentligt. Problem uppstår 

då det fuktiga virket byggs in i konstruktionen. För att undvika detta ska mätning utföras både 

vid mottagning och inbyggnad för att se till att virket inte har en för hög fuktkvot. Att skapa 

lufttäthet i en byggnad är viktigt både ur energi- och fuktsynpunkt. Alla otätheter i ångspärr 

leder till en minskad lufttäthet. Stort arbete bör läggas vid att minska eller helt eliminera 

dessa, både vid produktion och vid projektering. Vid produktion måste arbetet planeras och 

utföras så att ångspärrens funktion inte riskeras. Vid projekteringen ska hänsyn tas till 

konstruktioner och lösningar som medför att ångspärren inte hålls intakt. Ett tydligt exempel 

är vindsluckan, denna bör då det är möjligt placeras utvändigt istället för som idag invändigt. 

Lufttätheten kontrolleras genom provtryckning. Tydligt är även att betongplattorna sällan 

kontrolleras. Kontrollmätning har dessutom visat att en beräknat torr platta fortfarande var 

fuktig. Samtidigt ifrågasätts konsekvenserna av en fuktig platta. Vid Varbergshus 

framkommer mycket sällan problem som kan antas bero på en för fuktig platta. Trots det 

rekommenderas en utökad kontrollmätning för att uppfylla de krav som ställs i BBR.    

8.1 Checklistor 

Framtagna checklistor och protokoll är baserade på den litteraturstudie och de fältbesök som 

har gjorts. Följande dokument har framtagits till Varbergshus: 

 Fuktprotokoll till arbetsplats 

 Checklista till projektledare 

 Mottagningsprotokoll 

 Mätningsmetod för virkesmätning 

 Fuktrondsprotokoll 

I checklistan till arbetsplats tas kritiska moment upp och hur dessa ska utföras. Checklistorna 

är uppbyggda med tidigare nämnda kritiska punkter som grund. Till dessa knyts olika 

arbetsmoment som ska utföras på ett specifikt sätt. Genom att denna och de andra protokollen 

kommer att kontrolleras från Varbergshus sätts krav på deras entreprenörer att dessa verkligen 

används. Checklistor och protokoll har framtagits för att öka medvetenhet hos entreprenörer 
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samt göra det möjligt att dokumentera sitt arbete för fuktsäkerhet. Dessa baseras på 

Varbergshus sätt att fördela arbeten. De ansvarsområden som ligger på projektledare är inte 

medtagen i checklista som riktar sig till arbetsplats och vice versa. Detta för att göra de så 

enkla och konkreta som möjligt. Checklistorna är uppbygga med konkreta 

metoder/anvisningar samt en förklaring till varför detta ska utföras på visst sätt ur 

fuktsäkerhetssynpunkt. Mottagningskontroll ska utföras på leveranser, detta enligt angivna 

metoder. Fuktrondsprotokollet är ett sätt att följa fuktsäkerhetsarbetet på byggarbetsplatsen 

samtidigt som medvetenheten på arbetsplatsen ökas. Checklistor och protokoll visas i sin 

helhet i bilaga 7-10. 

Även ett protokoll som riktar sig till projektörer har tagits fram. Denna berör de olika 

konstruktioner som används och vilka kritiska moment som finns vid projektering av dessa. 

Denna är viktig för fuktkvalitetsäkringen, men inte relevant för Varbergshus. Checklista vid 

projektering finns redovisad under bilaga 11. 

8.2 Varbergshus produktion 

Enligt BBR bör betongplattor fuktmätas för att förhindra att kritiska fukttillstånd överskrids. 

Detta bör göras på i stort sett alla betongplattor. Idag utför Varbergshus endast mätningar 

under speciella omständigheter, trots att ingen uttorkningsberäkning görs på plattorna. Detta 

medför att planerade uttorkningstiden av betongplattan enbart beror på erfarenhet och vana. 

Utförda kontrollmätningar visar dessutom att platta som planerat skulle vara torr fortfarande 

var fuktig. I detta fall tilläts, som sig bör, plattan torka ut.  Gällande täthet har Varbergshus 

hårt satta krav på luftläckage, detta är mycket bra för energiförbrukningen men även ett bra 

sätt att minska risken för fuktskador. Nedan redovisas de punkter som bör utvecklas. 

 Öka medvetenheten gällande fuktsäkerhet hos entreprenörer genom användning av 

checklistor och protokoll.  

 Utför beräkningar på uttorkningstid gällande betongplatta. 

 Hantera material så att de inte utsätts för onödiga fukt- och smutsbelastningar.  

 Öka fuktsäkerheter genom utförligare fuktmätningar i platta och stomme. 
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9. Diskussion  

 

Denna studie har gett en ökad förståelse för fukt och dess egenskaper, men framför allt hur 

man ska arbeta för att kunna minska risken för skador orsakade av fukt. Tydligt är att 

fuktproblem inte uppfattas lika omfattande av entreprenörer som tjänstemän. Detta medför att 

de planerade fältstudierna inte gav så mycket som planerat, och en större del i arbetet fick 

grunda sig på teorin. Detta beror troligtvis på den förhållandevis korta tid då entreprenörer är 

inblandade i byggnadens livslängd. I de allra flesta fall uppkommer fuktskador efter det att 

byggnaden har uppförts och fel och skador ställs därför inte på entreprenörerna utan på 

försäkringsbolagen. Det tar tid för en fuktskada att uppkomma, och denna upptäcks heller inte 

alltid omedelbart. Entreprenörerna saknar inte kompentens att utföra sitt arbete fuktsäkert, 

men information saknas om hur detta praktiskt ska genomföras. Med framtagna checklistor 

och protokoll kommer det bli lättare att kontinuerligt arbeta för ökad fuktsäkerhet. De 

konkreta kraven gör att fuktsäkerhet blir lättare att uppnå. För att få upp medvetenheten hos 

entreprenörerna är det viktigt med en förklaring till varför man bör göra på ett visst sätt, och 

vad som händer om det utförs bristfälligt. Fuktskador kan undvikas om man arbetar på rätt 

sätt.111111111111111111111111111111111  
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10.  Slutsats  

 
Vatten och därmed fukt finns naturligt i vår omgivning. Byggnader påverkas olika mycket av 

denna fukt, beroende på hur väl projektering och arbete är utfört. Genom att optimera detta får 

man en bättre byggnad, både ekonomiskt och funktionellt. Reparationer på grund av 

fuktskador kan vara mycket kostsamma om de angripit betydande delar i konstruktionen. 

Risken för fuktskador kan minskas om man arbetar på rätt sätt och hanterar material på ett 

sådant sätt att de inte skadas. Fuktiga material som byggs in, har ingen möjlighet att torka ut 

igen och blir kvar i konstruktionen. Denna utsätts därför för en större belastning än vad den är 

dimensionerad för. Även typ av konstruktion påverkar risken för fuktskador och med 

genomtänkt projektering skapar man bättre förutsättningar för ett fuktsäkert byggande. 
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12. Bilagor 

 

 
1. Ritningar 

2. Underlag för beräkning av relativ ånghalt i vindsutrymme 

3. Temperatur och fuktfördelning – Takkonstruktion  

4. Temperatur och fuktfördelning – Bjälklagskonstruktion 

5. TorkaS Uttorkningsberäkning normalt vct- tal 

6. TorkaS Uttorkningsberäkning lågt vct- tal 

7. Fuktprotokoll på byggplats 

8. Mottagningsprotokoll 

9. Fuktrondsprotokoll  

10. Checklista för projektledare  

11. Fuktkontroll vid projektering 
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SIGN DATUMREV ANT REVIDERINGEN AVSER

RITNINGSNUMMER REVKUNDNUMMERORT/DATUM/UNDERSKRIFT

RITAD/KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV
SKALA:

Bjurumsvägen 14  SE-430 20 Veddige

Tel. +46 340 66 64 70    Fax. +46 340 66 64 80

ARBETSNUMMER

K30:02

HJÖRNE 1:27, VARBERGS KOMMUN
STIG & LENA HANSSON

TAKPLAN

V11012

D
E

R
O

M
E

 H
U

S
 A

B

NYBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS

1:50

ARBETSRITNING

MB

DEROME 2011-06-20

VP

ST

K

G

G

G

L

L

L

G

L

TS

F

H

U/M

VL

EC

18 1 010 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 011 17

631 15 256 631

2 859 3 600 3 600 3 600 2 859

16 518

22
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20
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49

53 
16

2

TT
TM

D
M

SPEGEL

SPEGEL
S

P
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G
E
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G
V
F

VF

cL TAKSTOLAR

17 RÅSPONTSTAKLUCKOR B=540

UTV. STOMME

11+11+1 ST

A A A A A A A A A A A A A A

11+11+1 ST 11+11+1 ST 11+11+1 ST 11+11+1 ST

cL
 T

AK
ST

O
LA

R

17
 R

ÅS
PO

N
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TA
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U
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40
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4 
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V

V
C24 45*170 C24 45*170

HS

5 185 5 185

707 170 8 616 170 707

8 956

36
0

2 
28

2

2 
64

2

600

62
0
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1 887 1 887

507 45 2 670 45 507
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V

27,0°
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SIGN DATUMREV ANT REVIDERINGEN AVSER

RITNINGSNUMMER REVKUNDNUMMERORT/DATUM/UNDERSKRIFT

RITAD/KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV
SKALA:

Bjurumsvägen 14  SE-430 20 Veddige

Tel. +46 340 66 64 70    Fax. +46 340 66 64 80

ARBETSNUMMER

K30:11V11012

D
E

R
O

M
E

 H
U

S
 A

B

HJÖRNE 1:27, VARBERGS KOMMUN
STIG & LENA HANSSON

SEKTIONER

2 
45

5

2 
41

4

27°

IN
V.

M
ÅT

T

S
TO

M
M

Å
TT

1:10/1:20/1:50MB

DEROME 2011-06-20

NYBYGGNAD AV GARAGE

ARBETSRITNING

587

76
76

14
5

500 87

320

100

25
8

38

M
IN

. 1
30

21
4

507

40
15

24

2
22

105

1 
09

5
1 

00
5

35
5

34
5

2
22

30
115

47

30
8

22

30
115

47

24 24

21
20

72
0

74
5

190 34

1 
71

0

28*220

KIL 75*200

OBS! REGLAR PLACERAS
        UNDER TAKSTOLAR

45*120 NOCKPLANKA

NOCKPANNA

TAKVENTIL

MYGGNÄT

25*38  3 ST/FACK

45*120

90*90 BMF VINKEL M. FÖRSTÄRKN.
EN SIDA AV TAKSTOL.
4+4 ST ANKARSPIK 40*4,0/VINKEL GAVEL

22*45 FASAD LOCKLÄKT
22*170 UNDERBRÄDA
28*70 SPIKLÄKT c600
9 DUE-GIPS
TAKSTOL

45*45 DIAGONALSÅGAD

GAVELSPETS

28*145

TAKFOTSSKIVA TYP T-EMBALLAGE

45*70

LOCKSTÖT 28*70

3*22*145

YTTERVÄGG PANEL

SYLL 45*120

VÄRNAMO GUMMILIST B=120

28*145

UB-122

TB-50

YTTERDÖRR FÖNSTER

YTTERDÖRR
H=2,110

2 
11

0

22*45 FASAD LOCKLÄKT
22*170 UNDERBRÄDA
28*70 SPIKLÄKT c600
9 DUE-GIPS
45*120 c600
120 MINERALULLSISOLERING
0,2 ÅLDERSBEST. DIFF.TÄT PLASTFOLIE
13 GIPSSKIVOR (b=1200)

45*220 C24

LÅNGSIDA

ÖB-34
ÖB-34

22*192

PORT

EX. ÖPPNINGSBREDD PORT 2,5
PORTMÅTT + 2*22 mm
STOMÖPPNING=2500+44=2544

2 
12

5
22

45*170 C24

HÖRMANN LPU40
H=2,125

INNERTAK
250 LÖSULL
0,20 ÅLDERSBEST. DIFF.TÄT SÄKERHETSFOLIE
28*70 c300 GLESPANEL
13 GIPSSKIVOR 900*2400

ÖB-122

28*14528*145

ÖB-122
ÖB-122

28*145

YTTERTAK
BETONGTAKPANNOR YTBEHANDLADE
25*38 BÄRLÄKT
25*38 STRÖLÄKT
UNDERLAGSPAPP. MB-380
17 RÅSPONTLUCKOR
TAKSTOL c1200

SOCKELPLÅT

ANMÄRKNING

OLJEGRUNDMÅLADE FODER & KNUTBRÄDOR 28*145/170

LUFTNING AV TAK
1ST VENTIL  VID VARJE GAVEL HÅL Ø35
VENTILER PLACERAS PÅ TAKET VID NOCK
MELLAN STRÖLÄKTEN
INGEN LUFTNING I TAKFOT

MONTERING AV TAKVENTIL
BORRA HÅL Ø35 i TAKSTOLSFACKET NÄRMAST
GAVEL GENOM PAPP OCH RÅSPONT

SKÄR EN SLITS OVANFÖR HÅLET MED VENTILEN
SOM LINJAL

LÄGG INSEKTSNÄT ÖVER HÅLET

FÖR IN VENTILEN CA: 3 CM I SLITSEN

SPIKA FAST VENTILEN MED PAPPSPIK

INNERVÄGG

IN
N

E
R

D
Ö

R
R

S
Ö

P
P

N
.

SYLLPAPP

13 DN-GIPS (b=1200)
45*120 c600
120 MINERALULLSISOLERING
13 DN-GIPS (b=1200)

L=ÖPPN.MÅTT+90
L=ÖPPN.MÅTT+90

FR
ÅN

 U
K 

SY
LL

 T
IL

L 
Ö

K 
Ö

PP
N

.

ELSKÅP

EL

TÄTAS MED BITUTHENE
ELLER LIKV. VID PLÅT

ÖB-160

A-FOG

45*70

70*95

A-FOG

40

16

39

14

2

U-PLÅT L=KARMYTTERMÅTT

U-PLÅT L=KARMYTTERMÅTT

22

2

14

65 18

49

22

2

14

22

2

14

22

ÖPPN.MÅTT= KARMYTTERMÅTT + 20mm

ÖPPN.MÅTT= KARMYTTERMÅTT + 20mm

82°

105°

SOCKELPLÅT

22*30

ELASTISKT FOGSKUM

ELASTISKT FOGSKUM

A
FK

A
FH

A
D

F

22*30

28*145

28*145

INF. KARM

TRÄ-

ALU-

VINDDUK KLÄMS
BAKOM UTEGIPS

VINDDUK KLÄMS
BAKOM UTEGIPS

PLASTFOLIE KLÄMS MELLAN
FOGSKUM & REGEL

PLASTFOLIE KLÄMS MELLAN
FOGSKUM & REGEL

30
11

5
47

30
10

5
57



15,256 

8,956 

2,642 

(m) 

 

Underlag för beräkning av relativ ånghalt i vindsutrymme.  

A bjk 125,8 m
2
 Se ritning A30:01 

A tak, gavlar 201,4 m
2
  Atak = 5,819*15,256*2= 177,5 m

2
 

  Agavel = (bh/2)*2*2=[((8.956/2)*2,642)/2]*2*2 23,66 m
2
 

Vvind =  180,66 m
3
  V = bh/2 *2* L = [(8,956/2)*2,642/2]*2*15,256 =180.66 m

3
   

   

Se ritning K30:02  

Bilaga 2 



Temperatur- och fuktfördelning 

Takkonstruktion

d λkl R ∆T Temperatur
Mättnads-

ånghalt δ Z

m W/m°C m
2 
°C/W °C °C g/m

3
m
2
/s s/m

ute

Summa 0,018

Bilaga 3

0,391

-9,80 2,180
Inne

Rsi

-10,50 2,095

Råspont 0,017 0,14 0,121 0,000

-10,50 2,140

0,130 0,000

Material

-10,50 2,050

Rse 0,040 0,000

-10,50 2,070

Takpapp 0,001 0,100 0,000

1508500

1500000

2,0E-06 8500



Temperatur- och fuktfördelning 
BJÄLKLAGSKONSTRUKTION

d λkl R ∆T Temperatur
Mättnads-

ånghalt
δ Z ∆v Ånghalt RÅ

m W/m°C m2 °C/W °C °C g/m3 m2/s s/m g/m3
g/m3 %

ute

Summa 0,515

Bilaga 4

Rsi 0,130 0,407

22,00 19,410
Inne

6,794 35,00

18,860

0,013 0,22 0,059 0,155
21,66 19,010

21,50 18,860 6,786 35,98
3000 0,007

6,794 35,74

1,855 9,84
Plastfolie 0,002 0,000 0,000 2000000 4,931

88,00
Lösull 0,5 0,042 11,905 31,200 2,4E-05 20833 0,051

21,50

88,00
Rse 0,040 0,105

-9,70

Gipsskiva

12,134 2023833,3

Material

-9,80 2,050 1,804

2,070 1,804



Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.1

P r o j e k t : Namn: Johanna Silén F ö r e t a g : 

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 30/3 2012

Tätt hus: 2/5 2012

Torkstart: 5/6 2012

Slutdatum: 2/7 2012

Ort: Göteborg

Tjocklek: 10cm

Vct: 0,55

Vattenhalt: 180

Cementhalt: 327kg/m3
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P r o j e k t : Namn: Johanna Silén F ö r e t a g : 

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen Täckning: ingen

Värmekond.: 0,30W/(mK)

Tjocklek: 1mm

Täckningstid: 0dygn

Vindstyrka: Vindstilla



P r o j e k t : Namn: Johanna Silén F ö r e t a g : 

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

31/3 96

1/4 95

2/4 95

3/4 95

4/4 95

5/4 95

6/4 95

7/4 94

8/4 94

9/4 94

10/4 94

11/4 94

12/4 94

13/4 94

14/4 94

15/4 94

16/4 94

17/4 94

18/4 94

19/4 94

20/4 94

21/4 93

22/4 93

23/4 93

24/4 93

25/4 93

26/4 93

27/4 93

28/4 93

29/4 93

30/4 93

1/5 93

2/5 93

3/5 93

4/5 93

5/5 93

6/5 93

7/5 93

8/5 93

9/5 93

10/5 93

11/5 93

12/5 93

13/5 93

14/5 93

15/5 93

16/5 93

17/5 93

18/5 92

19/5 92

20/5 92

21/5 92

22/5 92

23/5 92

24/5 92

25/5 92

26/5 92

27/5 92

28/5 92

29/5 92

30/5 92

31/5 92

1/6 92

2/6 92

3/6 92

4/6 92

5/6 92

6/6 92

7/6 92

8/6 92

9/6 92

10/6 92

11/6 92

12/6 92

13/6 92

14/6 92

15/6 92

16/6 92

17/6 91

18/6 91

19/6 91

20/6 91

21/6 91

22/6 91

23/6 91

24/6 91

25/6 91

26/6 91

27/6 91

28/6 91

29/6 91

30/6 91

1/7 91



Resultat från uttorkningsberäkning med TorkaS 3.1

P r o j e k t : Namn: Johanna Silén F ö r e t a g : 

Förutsättningar

Torkklimat

Resultat från beräkning

Temperatur

Relativ fuktighet (%)

Platta på mark med underliggande (ESP) cellplast

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Gjutning: 30/3 2012

Tätt hus: 2/5 2012

Torkstart: 5/6 2012

Slutdatum: 2/7 2012

Ort: Göteborg

Tjocklek: 10cm

Vct: 0,40

Vattenhalt: 180

Cementhalt: 450kg/m3
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P r o j e k t : Namn: Johanna Silén F ö r e t a g : 

Relativ fuktighet i betongplattan

100-97,5 97,5-95,0 95,0-92,5 92,5-90,0 90,0-87,5 87,5-85,0

85,0-82,5 82,5-80,0 80,0-77,5 77,5-75,0 75,0-72,5 72,5-70,0

70,0-50,0

Temperaturutveckling i betongplattan de första dagarna

Förutsättningar för temperaturberäkning

Form: Ingen Täckning: ingen

Värmekond.: 0,30W/(mK)

Tjocklek: 1mm

Täckningstid: 0dygn

Vindstyrka: Vindstilla



P r o j e k t : Namn: Johanna Silén F ö r e t a g : 

Relativ fuktighet på 40% av tjockleken

Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF Dag RF

31/3 92

1/4 91

2/4 91

3/4 90

4/4 90

5/4 90

6/4 89

7/4 89

8/4 89

9/4 89

10/4 89

11/4 89

12/4 89

13/4 88

14/4 88

15/4 88

16/4 88

17/4 88

18/4 88

19/4 88

20/4 88

21/4 88

22/4 88

23/4 87

24/4 87

25/4 87

26/4 87

27/4 87

28/4 87

29/4 87

30/4 87

1/5 87

2/5 87

3/5 87

4/5 87

5/5 87

6/5 87

7/5 87

8/5 86

9/5 86

10/5 86

11/5 86

12/5 86

13/5 86

14/5 86

15/5 86

16/5 86

17/5 86

18/5 86

19/5 86

20/5 86

21/5 86

22/5 86

23/5 86

24/5 86

25/5 86

26/5 86

27/5 86

28/5 86

29/5 85

30/5 85

31/5 85

1/6 85

2/6 85

3/6 85

4/6 85

5/6 85

6/6 85

7/6 85

8/6 85

9/6 85

10/6 85

11/6 85

12/6 85

13/6 85

14/6 85

15/6 85

16/6 85

17/6 85

18/6 85

19/6 85

20/6 85

21/6 85

22/6 85

23/6 85

24/6 84

25/6 84

26/6 84

27/6 84

28/6 84

29/6 84

30/6 84

1/7 84



Fuktprotokoll på byggplats
- utförs av snickare

Moment Riskfaktorer Aktivitet Metod Kontrollerat av Datum 

Mottagning Mät fuktkvot, denna ska stämma 
överens med det som beställts. Ofta 
15-17% på  vanligt virke, 10 % på 
inomhusvirke. Kontrollera att 
emballage är helt. 

Kontrollera så att material ej är 
skadat. Leta efter mikrobiell påväxt, 
blånad, missfärgning eller andra 
skador. Emballerade material får inte 
ha kondens på insidan. 

Utsedd plats för lagring ska finnas. 
Vissa material, såsom trälister och 
trägolv bör lagras inomhus så 
materialet är i fuktjämvikt med 
omgivningen vid montering. Om 
materialet är för fuktigt krymper det 
och risken för sprickor ökar. 

Material  måste pallas upp ordentligt 
från marken. Detta för att undvika 
nedfuktning, för att skapa ventilation 
samt förhindra nedsmutsning. Minst 
20 cm från marken. 

Täckande presenning el. dylikt ska 
skydda material från nederbörd. 
Material bör även täckas på dagarna 
under starkt solsken. Solsken gör att 
virket kan torka ut och 
sprickbildning kan uppstå. 

Lagring

Fukt i virke

Skadat material

Planering av lagring 

Fukt i mark 

Täckning av material

Se metod för virkesmätning i 
mottagningprotokoll samt fyll i 
detta. Om virket är fuktigt om 
möjligt låt torka ut, annars 
returnera. Vid inbyggnad får virket 
inte ha högre fuktkvot än 16 %.

Vid liten mikrobiell påväxt kan 
denna tas bort. Vid mer omfattande 
angrepp måste material returneras. 
Öppna fuktiga emballage och se till 
att material torkar.

Planera leveranser så att lagringen 
inte blir längre än nödvändig. Om 
möjligt, bygg garage först så skapas 
bra lagringsutrymme.

Nedsmutsade material får sämre 
hållfasthet och det kritiska 
fukttillståndet sänks. 

Se till att temperaturen inte blir för 
hög och att kondens inte uppstår. B
ila

g
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Fuktprotokoll på byggplats
- utförs av snickare

Moment Riskfaktorer Aktivitet Metod Kontrollerat av Datum 

Platta på mark 
Trägolv 90%

Klinker 85%

Undvik att dra in smuts på 
betongplattan  via skor/stövlar.

Rengöring.

Starta provisorisk golvvärme när 
byggnaden är tät och isolerad. Stäng 
av två dygn innan fuktmätning i 
platta ska utföras.

Vägg och fasad Undvik att skarva stående brädor.

Observera luftspalt, minst 20 mm.
Var noga vid murningen så att inte 
brukstuggor bildas. 

Viktigt med öppen stötfog. 

Puts
Observera luftspalt , minst 20 mm.

Fasadmaterial 

Trä

Tegel

Provisorisk golvvärme 

Projektledaren utför fuktmätning 
innan golv läggs. Vid mätningen ska 
byggnaden vara tät och ha en 
temperatur mellan 15-20°C. Meddela 
projektledaren vid lämplig tidpunkt 
för mätning

Fuktmätning

Dammsug plattan kontinuerligt så 
att den hålls ren. Smuts försämrar 
uttorkningen.

Smuts

Jord tillför näring till vilket är en av 
grunderna till mögeltillväxt. En 
betongyta kan vara tillräckligt 
fuktig för att mögel ska växa. Om 
denna smuts finns kvar när golv 
läggs kan mikrobiell påväxt och 
lukt uppstå. 



Fuktprotokoll på byggplats
- utförs av snickare

Moment Riskfaktorer Aktivitet Metod Kontrollerat av Datum 
Ångspärren ska vara tät.

Syllen måste skyddas från den 
fuktiga betongplattan

Projektledaren utför 
mätningskontroll  på syll och 
stomme innan huset byggs tätt.  
Meddela projektledaren vid lämplig 
tidpunkt.

Plasta hål för fönster/dörrar om 
leveransen dröjer.

Gips som uppfuktats skärs bort.

Fuktig isoleringen får inte användas. 
Isolering ska inte heller placeras så 
att den riskerar att fuktas ned av 
betongplattan. 

Fuktmätning 

Fönster/dörrar

Vägg och fasad

Ångspärr

Syllisolering 

Genomförningar bör utföras så att 
de ligger innanför plastfolien. Vid 
skarvar och annan håltagning måste 
dessa tejpas. Projektledaren 
tryckmäter huset med ett krav på 

max luftläckage 0,5  l/s m2.

Syllisoleringen måste vara intakt 
och placeras så att hela syllen är 
skyddad från betongen. Detta gäller 
även annat virke som ev. är i 
kontakt med betongen/ 
avjämningsmassan. 

Max 16 % 

Mineralull 

Fuktig isolering avger dålig lukt

Gipsen ska inte vara i kontakt med 
den fuktiga betongplattan. Montera 
1-2 cm upp från betongplattan.Gips 



Fuktprotokoll på byggplats
- utförs av snickare

Moment Riskfaktorer Aktivitet Metod Kontrollerat av Datum 

Tak och vind Observera taklutningen. Denna 
påverkar takläggningen. 

Ångspärren ska vara tät. 

Ventilering sker genom gavelventil i 
vardera ände, annars bygg tätt.

Ju längre in i fasaden ett fönster 
placeras, desto mer skyddat från 
slagregn. 

Ångspärren ska vara tät. 

Köldbryggor ger en kallare 
konstruktion. 

Ångspärr

Köldbryggor

Planera arbetet så att skarvning av 
ångspärr i hörn och anslutningar 
kan undvikas. Försegling ska ske 
enligt anvisning och klämmas 
mellan reglar. 

Fönster /dörrar

Takläggning

Ångspärr

Anslutningar

Kallvind

Vid skarvar och annan håltagning 
måste dessa tejpas enligt 
anvisningar. Vindslucka bör om 
möjligt placeras utvändigt, om inte 
bör denna tätas utförligt. 

Täta enligt Deromes anvisningar.

Var noga med isoleringen i 
anslutningar mellan vägg- vägg och 
vägg- tak.



Fuktprotokoll på byggplats
- utförs av snickare

Moment Riskfaktorer Aktivitet Metod Kontrollerat av Datum 
Golvets och väggens tätskikt ska 
anslutas och tätas ordentligt.

Keramiska plattor → 
tätskiktstillverkarens anvisning.

Plastmatta → 
golvbrunnstillverkarens anvisning.

Hela byggnaden ska vara tät innan 
värme sätts igång. Värme bör ej 
användas utan avfuktare. 

Sätt upp takrännor och stuprör så 
fort fasad och tak är färdigt.

Se till att det är rent och snyggt på 
arbetsplatsen. Detta gör det 
smidigare att arbeta och risken för att 
material skadas minskas. 

 

Enligt GVK.

Våtrum 

Inbyggda fuktiga material 

Nederbörd

Tätskikt 

Anslutning golvbrunn- tätskikt

Allmänt 

Enligt GVK.

Nedsmutsning

Detta görs oftast i ett sista skede 
och fasad utsätts för en onödig 
belastning. 

Städning sker enligt 
ronderingsprotokoll.



Mottagningsprotokoll
Projekt:

Utförd av:

Datum:

ALLMÄNT

1. Stämmer mottaget material överens med följesedel? JA NEJ

Om Nej:

2. Stämmer mottaget material överens med det som beställdes? JA NEJ

Om Nej:

3. Finns det några synliga fel på emballaget? JA NEJ

ex. hål i emballaget

Om Ja:

4. Finns det några synliga fel under emballaget? JA NEJ

Om Ja:

ex. mikrobiell påväxt, blånad, missfärgningar, kondens eller annan typ 

av skada.
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VIRKE, TRÄBASERADE SKIVOR

Metod 1

Metod 2

 Virke AnmärkningFuktkvot metod 2                            

[%]

Utetemp       

[°C]

Dimension   

[mm]

Fuktkvot metod 1                        

[%]

Vid leverans ska denna mottagningkontroll utföras. 

Mät fuktkvoten på minst tio stickprover i virkets kantsida längs fiberna. Virket behöver ej 

plastas av. Stiften ska slås in 20 % av virkets bredd. Om denna metod visar höga värden, 

gör ytterligare mätningar enligt nedan. 

Ta av plasten och utför mätningar på flatsidan på de övre virkeslagren. Denna metod kräver 

cirka femton olika mätpunkter. Stiften slås då in 0,3 m från virkesänden,  30% av 

virkesbredden  in i virket och med islagsdjup på 30% av virkestjockleken. Se bild. Om även 

denna metod visar höga värden skall material returneras. 

Den första metoden ger en ytfuktkvot, den andra en mer korrekt bild över fukten i hela 

brädan. 
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Fuktrondsprotokoll
Projekt:

Utförd av:

Datum:

Kontrollpunkt Ja Nej

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Uttorkning av betong

Är material rena, dvs fria från smuts, 
skräp, damm etc. 

Är material ordentligt uppallat från 
marken?

Har det förekommit  stora mängder 
nederbörd? Ange var och i vilken 
omfattning. 

Finns anordning för avledning av 
nederbörd från tak?

Finns det stående vatten på betongplatta? 
Ange omfattning och varaktighet.

Påskyndas uttorkningen? Ange metod 
och varaktighet. 

Har material blivit nedfuktat? Ange var 
och i vilken omfattning.

Hålls arbetsplatsen städad? 

Har betongytor rengjorts innan de belagts 
med plastfolie, 

Renhet 

Nederbörd

Fukt i material

Utförs mottagningskontroll för material 
och produkter enligt plan? 

Är material ordentligt täckt för att skydda 
mot nederbörd?

Finns möjlighet till torr förvaring av 
material och produkter?

Skydd av material

Kommentarer/avvikelse/åtgärd



Bilaga 10
Checklista för projektledare

Planering

• Planera leveranser så att material inte måste lagras längre än nödvändigt på byggplats. 

• Utse lagringsutrymme.

Platta på mark

•

• Vid förändringar som påverkar uttorkningstiden, justera beräkning. 

• Lågalkalisk avjämning krävs på betong med låga vct-tal (<0,40).

• Utför fuktmätning enligt punkter som markeras på ritning. 

• Kontrollera när golvvärme kan kopplas på.

Vägg och fasad

• Fuktmätning av syll, stomme och ev. mellanbjälkag. Max fuktkvot 16 %. Markera mätpunkter på ritning. 

• Tryckmätning av byggnad. Varbergshus interna krav 0,5 l/s, m2.

Kontinuerligt

•

• Kontrollera att fuktrondsprotokollet utförs på byggarbetsplats, ex. i samband med byggmöte. 

Utför beräkning i TorkaS och få en uppskattning för hur lång tid det tar innan betongplattan är 
tillräckligt torr. Lägre vct-tal ger en snabbare uttorkning.

Håll uppsikt över byggarbetsplatsen. Om problem/fel uppstår, följ upp dessa och kontrollera att 
de åtgärdas omgående.



Fuktkontroll vid projektering

Moment Riskfaktorer Aktivitet Metod Kontrollerat av Datum 
Planera leveranser så att material inte 
måste lagras längre än nödvändigt.

Bestämd lagringplasts ska utses.

Håll uppsikt över byggarbetsplatsen. 
Om problem/fel uppstår, följ upp dessa 
och kontrollera att de åtgärdas 
omgående.

Minsta lutning 1:20.
Tillräckligt djup på dräneringsledning.
Kapillärbrytande skikt.
Tjälisolering.
TorkaS Utför beräkning i TorkaS och få en 

uppskattning för hur lång tid det tar 
innan den är tillräckligt torr. Lägre vct 
ger en snabbare uttorkning.

Fuktmätning Markera mätpunkter på ritning. 

Avjämningsmassa Då betongen har lågt vct-tal ( < 0,40) , 
välj lågalkalisk avjämningsmassa.

Golvvärme Kontrollera när golvvärme kan kopplas 
på. 

Fuktmätning i syll och stomme. Max fuktkvot 20%.

Material utanför isoleringen skall vara 
fukttåliga.

Vid en ny konstruktionen bör denna 
kontrolleras med temperatur- och 
fuktfördelningschema. 

Undertryck inomhus gör att varm 
fuktig luft inte vandrar ut i 
konstruktionen.

Planerna genomförningar och 
liknanade så att ångspärren hålls 
intakt. 

Placering av hus påverkar hur stor 
belastningen av slagregn blir. 

Kontroll/ uppföljning 

DräneringGrundläggning 

Planering 

Konstruktioner 

Fukt i konstruktion 

Platta på mark Uttorkning 

Vägg och fasad

Leveranser

Lagringsutrymme

B
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Fuktkontroll vid projektering

Moment Riskfaktorer Aktivitet Metod Kontrollerat av Datum 
Ökad isolering på vindsbjälkag ger 
en kallare vind.

Vid en ny konstruktionen bör denna 
kontrolleras med temperatur- och 
fuktfördelningschema. 

Tänk på nattutstålning och 
möjlighet tilll uttotkning.

Undertryck inomhus gör att varm 
fuktig luft inte vandrar ut i 
konstruktionen.

Om möjligt, ventilera endast då det 
är gynnsamt.

Placera vindslucka utvändigt. Vinden ska vara inspekterbar, men 
inte användas som lagringutrymme. 

Minst 40 cm takutsprång för att 
skydda fasad mot nederbörd.

Unvik genomförningar i lågpunkter 
och ränndalar. 

Våtrum Fuktbelastning

Tänk över placering av innerdörr, 
denna bör inte sitta allför nära 
duschen.  

Anslutningar Köldbryggor

I hörn bildas lätt köldbryggor. 
Detta påverkar 
energiförbrukningen men är även 
en fuktrisk. Köldbryggor gör att 
konstrukionen blir kallare och 
därmed mer fuktkänslig. Om det är 
möjligt, unvik att ha trä i flera 
skikt. 

Konstruktioner 

Fukt i vindsutrymme 

Nederbörd

Tak och vind 
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