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Sammanfattning 
 
Titel: Fuktsäkerhet av träbyggnader under byggskedet 

 

Författare: Rohullah Hussaini, Yara Abboud 

 

Handledare: Eva Frühwald Hansson. Institutionen för bygg- och miljö-

teknologi. Avdelning för Konstruktionsteknik. 

 

Biträdande 

Handledare: 

Petter Wallentén. Institutionen för bygg- och miljöteknologi. 

Avdelning för Byggnadsfysik.    

                             

Examinator: Stefan Olander. Institutionen för bygg- och miljöteknologi. 

Avdelning för Byggproduktion.  

 

Bakgrund: Träbyggnationer har ökat de senaste åren tack vare ny lagstiftning 

och krav som ställs. Fuktskador är ett allvarligt problem i trä-

byggnader då de kan leda till mögel, röta, missfärgningar och 

hälsoproblem. Fuktsäkerhetsarbetet är därför en viktig del i bygg-

processen och åtgärderna i byggskedet kan minska fuktpåverkan 

och hindra fuktskador.  Frågeställningarna som kommer att 

besvaras är: 

- Hur fuktsäkrar olika trähusföretag olika träbyggnader?  

- Vilka är de viktigaste åtgärderna, varför väljs dessa? 

- Är åtgärderna ekonomiskt hållbara, kortsiktigt och 

långsiktigt? 

 

Syfte: Syftet med studien är att få en uppfattning om hur dagens 

trähusföretag fuktsäkrar olika träbyggnader under byggskedet. 

 

Metod: Den valda metoden för att besvara frågeställningarna var att utföra 

semi-strukturerade intervjuer med sex olika personer som har 

erfarenhet av träbyggnaders fuktsäkerhet. Intervjuerna 

genomfördes online eftersom omständigheterna begränsade möten 

på plats.   

 

Slutsatser: Träföretag fuktsäkrar träbyggnader på varierande sätt. Variationen 

beror på projektets omständigheter, geografiskt område och 

företagets rutiner. Bland de viktigaste fuktsäkerhetsåtgärderna 

som nämndes är god tid- och leveransplanering och användning av 

presenningar. Dessa åtgärder anses även vara ekonomisk hållbara, 

kortsiktigt och långsiktigt.  

 

Nyckelord: Fuktsäkerhet, träbyggnader, ByggaF, fuktsäkerhetsprojektering, 

träkonstruktioner, fuktsäkerhetsåtgärder. 
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Abstract 
 

Title: Moisture Safety of Timber Buildings During the Construction 

Phase  

 

Author: Rohullah Hussaini, Yara Abboud 

 

Supervisors: Eva Frühwald Hansson. Department of Building and 

Environmental Technology. Division of Construction 

Engineering. 

 

Assistant 

supervisor: 
Petter Wallentén. Department of Building and Environmental 

Technology. Division of Building Physics. 

 

Examiner: Stefan Olander. Department of Building and Environmental 

Technology. Division of Construction Management. 

 
Background: Timber construction has increased in recent years thanks to new 

legislation and requirements. Moisture damage is a serious 

problem in timber buildings. It can lead to mold, rot, discoloration 

and health problems. Moisture safety work is therefore an 

important part of the construction process and the measures in the 

construction phase can reduce the impact of moisture as well as 

prevent moisture damage. The questions that will be addressed 

are: 

- How do different construction companies secure different timber 

buildings against moisture? 

- What are the most important measures, why are these chosen? 

- Are the measures economically sustainable, short-term and long-

term? 

 
Purpose: The purpose of the study is to get a better understanding of how 

today's timber house companies secure various timber buildings 

against moisture during the construction phase. 

 
Method: The chosen method for answering the questions was to conduct 

semi-structured interviews with six different people who have 

experience of the moisture safety of timber buildings. The 

interviews were conducted online because the circumstances 

restricted gatherings on location. 

 
Conclusion: Timber house companies secure timber buildings against moisture 

in various ways. The variation depends on the project's 

circumstances, geographical area and the company's routines. 
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Among the most important moisture safety measures mentioned 

are good time and delivery management and the use of tarpaulins. 

These measures are also considered to be economically 

sustainable, short-term and long-term. 

 
Keywords: Moisture safety, Timber buildings, ByggaF, Moisture safety 

design, Timber construction, Moisture safety measures. 
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Förord 
 

Den här studien motsvarar 22,5 hp och gjordes under våren 2021 på Lunds Tekniska 

Högskola, Lunds universitet. Examensarbetet är den avslutade delen på det treåriga 

högskoleingenjörsprogrammet inom byggteknik med arkitektur.  

 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Eva Frühwald Hannson och vår biträdande 

handledare Petter Wallentén för deras hjälp. Vi vill även tacka alla respondenter från 

företagen som har valt att ställa upp för intervju och svara på våra frågor.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra kära familjer för stödet, men också varandra för 

arbetet och tiden som behövdes för att lyckas slutföra arbetet.  

 

 

 

 

Helsingborg, Maj 2021 

 

 
Yara Abboud                                             Rohullah Hussaini                                  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Byggandet har sett ut på olika sätt genom tiderna. De senaste åren har byggbranschen 

strävat efter att uppnå hållbara städer och samhällen enligt agenda 2030 och Kyoto-

protokollet. Det innebär bland annat val av mer hållbara byggmaterial och byggmetoder. 

Många europeiska länder har formulerat mål för att minska koldioxidutsläppen inom 

ramen för Kyotoprotokollet. Lagstiftningen har i många fall lett till ökad användning av 

trä eller åtminstone som en ersättning för traditionella byggmaterial som stål och betong. 

Det har lett till att träbyggandet har ökat de senaste åren, då trä är ett mer hållbart 

alternativ jämfört med andra byggmaterial (Svenskt Trä u.å.A).  

 

Trä är ett material med många fördelar, till exempel den låga vikten, låga kostnaden, och 

dess förnybarhet (Svenskt Trä u.å.B).  Däremot finns det även nackdelar med att använda 

det som byggmaterial. Att trä är ett organiskt material kan betraktas som båda en fördel 

och en nackdel, men med hänsyn till fukt är det mest en nackdel. Skador som kan uppstå 

på grund av fukt är många men bland annat mögel och missfärgningar kan förekomma 

vid kritiska fukttillstånd (TräGuiden 2018A).  

 

I Sverige är den genomsnittliga relativa fuktigheten hög och särskilt under vinter-

halvåret. Den relativa fuktigheten kan då vara 80–95% och överstiga det kritiska fukt-

tillståndet för trä och träbaserade material (SMHI 2020). Däremot är det mycket kallare 

under vinterhalvåret och därmed går det inte lika snabbt med mögel och röta tillväxt, 

trots höga RF.  

 

Av de anledningarna är fuktsäkerhet särskilt viktig för träbyggnader. 

Fuktsäkerhetsanvisningar bör tillämpas för att kontrollera byggnaders utförande och 

undvika fuktskador som kan leda till människors hälsoproblem. Byggföretag har jobbat 

effektivt med att hitta nya idéer och åtgärder för att skydda olika byggnader mot fukt. 

Arbetet för att fuktsäkra en byggnad pågår under byggprocessens alla delar. Under 

planerings- och projekteringsfasen utreds viktiga förutsättningar för att fuktsäkra 

byggnaden. Det sker även en fuktsäkerhetsprojektering, där det kontrolleras byggnadens 

utformning och de tekniska lösningarna för att uppfylla fuktsäkerhetskraven. Vid 

projekteringen diskuteras även vilka åtgärder som ska vidtas för att fuktsäkra byggnaden 

under byggskedet och driftskedet. Under byggskedet tillämpas och kontrolleras 

åtgärderna för fuktsäkring. I förvaltningsprocessen sker kontroll och underhållsarbete 

för att fuktsäkra en byggnad (Sveriges Byggindustrier 2008). 

 

Fuktpåverkan på en byggnad kan minskas genom olika fuktsäkerhetsåtgärder i olika 

delar av byggprocessen, men en stor del av fuktpåverkan kan ske under byggskedet. Här 

är det viktigt att redovisa fuktförhållandena som kan råda under byggtiden samt de 

delarna i byggnaden som förväntas få en hög fuktbelastning. Det ska också klargöras 

vilka delar är de känsligaste mot höga fukttillstånd samt hur materialen planeras att 

skyddas från att överstiga det högsta tillåtna fukttillståndet. Viktigt är det också att 
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nämna avgörande data om byggdelen och metoderna för att kontrollera maximalt tillåtna 

fukttillståndet (Boverket 2017). 

 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att få en uppfattning om hur dagens trähusföretag i Sverige 

fuktsäkrar olika träbyggnader under byggskedet. Med trähusföretag menas entreprenörer 

som är ansvariga för fuktsäkerhet men även materialleverantörer. 

För att besvara frågeställningarna ska flera intervjuer utföras med personer i träprojekt 

med fuktsäkerhet eller som har tidigare erfarenhet av fuktsäkerhet. Förväntat resultat är 

en sammanställning av varierande rutiner för fuktsäkring i olika företag som sedan ska 

jämföras för att få en bättre inblick i vilka åtgärder är att föredra idag.  

 

1.3 Mål och forskningsfrågor 
Målet med arbetet är att utreda vilka åtgärder som vidtas av dagens trähusföretag vid 

byggskedet och vilka åtgärder är mest effektiva ekonomiskt. Arbetet kommer att besvara 

frågorna:  

- Hur fuktsäkrar olika trähusföretag olika träbyggnader?  

- Vilka är de viktigaste åtgärderna, varför väljs dessa? 

- Är åtgärderna ekonomiskt hållbara, kortsiktigt och långsiktigt? 

 

1.4 Avgränsningar 
Frågeställningen kommer att besvaras utifrån fuktsäkerhet under enbart byggskedet och 

första året i förvaltningsskedet, samt vad konsekvenserna blir ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Det första året valdes att undersökas eftersom det är då de flesta problem 

uppstår. Intervjuer kommer att utföras med mindre trähusproducenter, det vill säga att 

stora byggföretag inte kommer att representeras. Svaren från respondenterna 

representerar ett segment av rutinerna i byggbranschen idag men arbetet utgår ifrån att 

de täcker de flesta viktiga åtgärder. Resultatet kommer endast att baseras på intervjusvar, 

det vill säga respondenternas erfarenhet. Det leder till att resultatet kommer att vara 

annorlunda beroende på urval av respondenter.  
 

1.5 Övergripande metod 
I början av arbetet övervägdes olika forskningsmetoder, såsom experiment, enkät-

undersökning och intervju. En intervjustudie valdes eftersom frågeställningarna bäst kan 

besvaras utifrån företagens erfarenhet och en direkt dialog förs med ansvariga inom 

området. På så sätt blir svaren mest aktuella och kan bäst representera valen trähus-

företagen gör i nya projekt. 

 

För att samla tillräckligt med information om många företags rutiner utfördes flera 

intervjuer med olika företag för att få en så stor inblick som möjligt på olikheterna. 

Därefter jämfördes de viktigaste fuktsäkringsåtgärder för träbyggnader, samt vad 

skillnaderna kan vara med hänsyn till det ekonomiska perspektivet.                              

Kommunikationen bland författarna har till stor del skett online och på distans med 
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avseende på Covid19/Pandemi situationen. Intervjuerna har också utförts online då det 

var svårt i nuläget att åka och möta intervjupersonerna på arbetsplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuktsäkerhet av träbyggnader under byggskedet 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuktsäkerhet av träbyggnader under byggskedet 

5 

 

2 Teori  
 

Detta avsnitt syftar till att klargöra teorin som ligger bakom studien. Ämnen som lyfts 

upp och behandlas nedan är fukt i allmänhet, fukt i trä som byggmaterial, fukt i olika 

träprodukter samt regelverk och branschregler kring fuktsäkerhet.  

2.1 Allmänt om fukt  
Vatten är en av levnadsvillkorna på jorden. Det kan förekomma i olika former, såsom 

gasform, vätskeform och fastform. Fukt är också vatten som är vattenånga, i vätskeform 

eller is som bildas på ytan alternativt inuti ett material. Alla material är olika och har 

olika egenskaper, vilket gör att de reagerar på olika sätt när de utsätts för fukt. Det finns 

olika faktorer som tillsammans utgör ett materials fuktegenskaper. Dessa kan vara 

materialets porositet, struktur, porstorleksfördelning och kemiska sammansättning 

(Arfvidsson, Harderup & Samuelson 2017). 

 

Fukt kan mätas på olika sätt. Vid mätning av ånghalten används oftast begreppet relativ 

fuktighet RF. Den relativa fuktigheten beskriver kvoten av den verkliga ånghalten och 

ånghalten vid mättnad vid en viss temperatur. Den relativa fuktigheten är därmed 

beroende av temperatur och ju högre temperaturen är, desto högre blir mättnads-

ånghalten. Den relativa fuktigheten sjunker vid oförändrad mängd vattenånga i luften. 

Andra storheter som är relevanta för fuktmätning i ett material är fuktkvot och fukthalt. 

Fukthalt är kvoten mellan massan av vattnet som kan förångas och totala volymen. Fukt-

kvoten definieras som kvoten mellan massan av det förångningsbara vattnet i ett material 

och det uttorkade materialets massa (Arfvidsson, Harderup & Samuelson 2017). 

 

2.2 Fuktpåverkan på trä 
Byggnadsmaterials känslighet och beteende mot fukt kan variera beroende på dess 

egenskaper. Ett exempel på ett känsligt byggmaterial är trä. Trä är ett anisotropt material, 

vilket betyder att materialet har olika fysikaliska egenskaper i olika riktningar. Trä är 

uppbyggd av fibrer, vilket gör att ångpermabiliteten eller fukttransporten sker lättare i 

fiberriktningen. Ringporerna i trä kan öppna sig ännu mer om det inte lagras på ett 

lämpligt sätt före sågningen. Det leder till missfärgningar vid lasering. Utöver det har trä 

stora fuktbetingande rörelser. En av konsekvenserna när fuktkvoten ändras under fiber-

mättnadspunkten är att träets volym ändras också. Dimensionändringen är då störst i 

tangentiell riktningen. Trots att krympningen är minst i fiberriktningen, är den ändå cirka 

5–10 gånger större än i cementbaserade material (Arfvidsson, Harderup & Samuelson 

2017). 

Enligt Svenskt Trä u.å. C visar  Figur 1 Mer detaljerad relationen mellan fuktkvot och 

krympning eller svällning, i båda tangentiella och radiella riktningar för båda furu och 

gran. 
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Figur 1. Träets rörelse mellan noll och fibermättnadspunkten baserad på data från (Svenskt Trä 
u.å.D). 

 

Fukt kan leda till skador när det finns vid ogynnsamma förhållanden, det vill säga vid 

höga RF, under längre tid och på organiska material. Trä är även ett organiskt material 

vilket gör att det är känsligt mot fukt och det kan uppstå fukt- och mögelskador om det 

utsätts för fukt (Byggskadeteknik 2000). 

För trä är det kritiska fukttillståndet vid %RF = 75–80% enligt  

Tabell 1. För att minska risken för mögelskador bör den relativa luftfuktigheten RF inte 

vara högre än 75% under lång tid vid rumstemperatur. Utifrån Figur 2 kan man se att det 

kräver kortare tid desto högre temperaturen och relativa fuktigheten blir (TräGuiden 

2018A).  
 

Tabell 1. några materialgruppers kritiska fukttillstånd baserad på data från (träguiden 2018a) 
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Mögel är en svamp som kan växa på träytor vid rätt förhållanden. Den kan växa snabbt 

och orsaka omfattande skador på bara några dagar. Mögel kan inte bryta ner cellulosan 

i trä och kan därför inte påverka hållfastheten.  

Nödvändigt för tillväxt av mögel är:  

- Relativ fuktighet över 75% 

- Temperatur mellan -5–55° C, men optimalt växer mögelsvampar mellan  

20–30 °C. 

- Näring, dock endast liten mängd behövs.  

- Syre 

- Närvaro av mögelsvampar (sporer).  

Karaktäristisk för mögel är missfärgning i form av mörka fläckar men det kan även vara 

ofärgat. De kan även orsaka besvärande lukt (TräGuiden 2018A). 

 

Rötsvampar har förmågan att sönderdela vedstrukturen i trä. De kan bryta ner cellulosa, 

hemicellulosa och lignin i träet, vilket leder till att virkets hållfasthet försämras.  

Nödvändigt för etablering och tillväxt av rötsvamp är: 

- Temperatur mellan 0–40 °C, optimalt mellan 15–30 °C 

- Fuktkvot mellan 20–120%, optimalt mellan 40–80% 

- Syre 

- PH mellan 2–7, optimalt PH 5 (TräGuiden 2018A). 

 

2.3 Fukt i olika träprodukter 
Klimatskärmen som består av ytterväggar, golv, tak, fönster och dörrar utsätts för stora 

klimatvariationer, vilket innebär att fuktförhållandena kommer att förändras. När 

tjockleken på isoleringsskiktet ökar, ökar också risken för kondens inuti strukturen. Ett 

lämpligt fuktberäkningsprogram kan användas för att bedöma risken för skadlig kondens 

inuti konstruktionen. Om det inte uppstår kondens, eller om en viss mängd kondens-

Figur 2. Relationen mellan kritiska fukttillstånd för trä, temperaturnivå och varaktighet hos 

fukttillståndet, (Träguiden 2018b). Baserad på data från vitanen (1997) och smith & hill 

(1982), Sammanställt av lars-olof nilsson (2009), rapport tvbm-3151 
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vatten kan avlägsnas över tid, kan konstruktionen anses uppfylla kraven (Borgström & 

Fröbel 2017).  

I alla byggprojekt är en viktig fråga hur man ska fuktsäkra under byggandet och hur man 

kan eliminera risken för framtida skador på grund av fukt. En av de största fördelarna 

med träkonstruktion är den korta konstruktionstiden, men för att maximal tid ska 

utnyttjas måste träet skyddas så att det inte behöver torka på byggarbetsplatsen. Under 

tidsplaneringen ska man ta hänsyn till de fuktkänsliga konstruktionsdelarna och 

prioritera de, samt ordna montagen och leveranserna för att så effektivt så möjligt 

reducera fuktproblem (Borgström & Fröbel 2017). 

 

En massiv trästomme har god förmåga att lagra fukt. Vid inbyggnad bör ytfuktkvoten i  

KL-trä därav vara mindre än 18% för att förhindra tillväxt av mikroorganismer. 

Diffusion genom tak- eller väggkonstruktioner brukar förhindras genom att använda 

ångbroms eller någon form av fuktspärr (Borgström & Fröbel 2017). 

Vid tillverkning av limträ måste varje lamell ha en fuktkvot mellan 6% och 15%. Den 

maximala skillnaden i fuktkvot mellan två lameller som ska fingerskarvas är 5%. I 

allmänhet varierar fuktinnehållet i trä med cirka 5% under hela året. Liksom andra typer 

av trä sväller limträ när vattenhalten ökar och krymper när vattenhalten minskar. När 

limträ används som primärbärverk i tak förknippas det ofta med en av följande 

konstruktionsdetaljer; mellanliggande isolering, papp- eller plåttäckning, armerade 

träullselement, extra isolering av cellplast eller högprofilerad plåt. Dessa konstruktions-

detaljer i samband med ett fuktskyddande tätskikt mellan limträpelare och betong 

används ifall ett sådant möte uppstår (Fröbel 2016). 

Enligt Persson och Thuresson 2007, är färdigställandet av taket och att täta huset de 

viktigaste åtgärderna för skydd av konstruktionen. Uttorkningen påbörjas när huset blir 

tätt anser platschefen i den nämnda fältstudien i arbetet. 

Materiallagringen på arbetsplatsen kan ske på två olika sätt. Det förvaras antingen 

inomhus i en tät byggnad eller utomhus på arbetsplatsen. Nederbörd och smuts 

förhindras genom användning av presenningar, dock har det inte alltid utförts i arbetets 

fältstudie (Persson & Thuresson 2007). 

 

2.4 Regelverk och branschregler kring fuktsäkerhet 
I många regelverk ställs krav på fuktsäkerhet, bland annat i plan- och byggförordningen 

(PBF) beskrivs att ett byggnadsverk ska planeras och genomföras med hänsyn till 

människors hälsa och hygien. Byggnadsverk ska inte resultera i förekomst av fukt i delar 

av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket (PBF 3 kap 9§). 

Även Boverkets byggregler (BBR) innehåller regler gällande fuktsäkerhet, hygien, hälsa 

och lukt. Enligt BBR 29, avsnitt 6:51, s. 95 allmänt: 

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

växt som kan påverka hygien eller hälsa (Boverkets författningssamling 

2014:3).” 

 



Fuktsäkerhet av träbyggnader under byggskedet 

9 

 

Allmänt råd, s.95: 

”Vid planering, projektering, utförande och kontroll av fuktsäkerheten kan 

Branschstandard ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess användas som 

vägledning. Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden 

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

under byggtiden bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som 

dokumenteras. Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har 

betydelse för den framtida fuktsäkerheten bör dokumenteras (BFS 2014:3).” 

Enligt 6:53 s. 96 Fuktsäkerhet:  

”Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida de högsta tillåtna 

fukttillstånden för de material och produkter som ingår i byggnadsdelen. Detta 

gäller inte om det saknar betydelse för hygien och hälsa. Fukttillståndet ska 

bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas påverka byggnaden 

under ogynnsamma förutsättningar (BFS 2014:3).” 

 

Enligt BBR rekommenderas ByggaF att användas som vägledning för korrekt planering, 

projektering, utförande och kontroll av fuktsäkerhet. ByggaF är en metod och standard 

för byggbranschen, den inkluderar hjälpverktyg och hjälper organisera dokumentations-

processen och hantering av fuktsäkerhet. Metodens syfte är att systematisera fukt-

förebyggande, och efter att identifiera kraven bestämma lämpliga åtgärder. Metoden 

består av byggprocessens faser; planering, projektering, produktion och förvaltning (se 

Figur 3).  På det sättet ska de åtgärder som har genomförts även följas upp och 

kontrolleras för att uppnå en byggnad som är fuktsäker (Fuktcentrum 2020). 

Enligt ByggaF sker fuktsäkerhetsarbetet i flera steg. En fuktplan upprättas och 

fuktronder genomförs. Entreprenörernas fuktsäkerhetsarbete följs upp och fukt-

mätningar görs för att verifiera kraven. Fuktsäkerhetsåtgärder och avvikelser ska även 

dokumenteras (Sveriges Byggindustrier 2008). Det finns även en tillämpning av ByggaF 

på tillverkning av prefabricerade småhus i trä som kallas ByggaF-PST. Metoden är ett 

förenklat arbetssätt som består av rutiner för fuktsäkerhet för alla inblandade aktörer i 

byggprocessen (Boverket 2018).  

När ByggaF följs kan fuktproblem belysas tidigt i projektet och riskerna bedömas, man 

kan till och med hitta lösningar i god tid och upplysa dem i kontrollplaner och bygg-

handlingar (Fuktcentrum 2020). 
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Figur 3. ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess baserad på data från (Fuktcentrum 2020) 

Fuktsäkerhetsarbetet genomförs på olika sätt i olika delar av produktionsfasen. Oavsett 

vilken typ av byggmaterial som används under byggtiden är fördelarna med fuktsäkerhet 

och väderskydd stora. Baserat på materialets fuktkänslighet och konstruktionsmetoden 

blir dock väderskydd av stor betydelse eller inte. Trä är ett av materialen som behöver 

stor hänsyn när det gäller regnvatten. Om trästommen uppförs utan väderskydd behövs 

i stället ett tillfälligt skydd av byggnaden, till exempel i form av presenningar. Det krävs 

också god planering för hur de uppfuktade ytor ska torka samt ständig kontroll enligt 

kontrollplaner. Väderskydd kan anpassas efter byggnadens behov. Det finns exempelvis 

väderskydd på fasadställning, fasta eller rullbara takväderskydd och klättrande väder-

skydd (Borgström & Fröbel 2017). 

Egenskaperna för de nämnda väderskydden: 

- Fasadväderskydd på ställning: Detta väderskydd är en plastduk på utsidan av 

byggnadens fasadställning. Det används mest vid fasadarbeten, såsom måleri, 

putsning eller murning. 

- Fast takväderskydd: Det är fackverksbalkar i aluminium som stabiliseras med 

mellanliggande stag. Fackverken täcks sedan med PVC-duk eller skivor.  

- Mobilt/rullbart takväderskydd: Det mobila takväderskyddet har många likheter 

med det fasta takväderskyddet, däremot är det rullbart. Väderskyddet delas upp 

i sektioner som gör att det kan öppnas och material kan enkelt lyftas in.  

- Klättrande väderskydd: Principen för detta väderskydd är samma som fast eller 

rullbart men det sätts upp på en klättrande mastkonstruktion. Det förankras hela 

tiden i byggnaden och följer med våning för våning (Vaderskydd u.å). 
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Enligt rapporten från Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) om väderskydd 

2018 s.55, drogs bland annat följande slutsatser: 

- ”Byggnadens utformning och etappuppdelning av stommontaget har stor 

inverkan på möjligheterna att ta fram en kostnadseffektiv och rationell 

väderskyddslösning, och ett effektivt stom- och väderskyddsmontage. 

Exempelvis byggnaden delas upp i segment för att öka flexibiliteten. 

- Väderskyddsfrågan behöver tas upp i ett tidigt skede av projekteringen, 

tillsammans med stomvalet. Detta för att kunna få med väderskyddskostnaderna 

i kalkylen och kunna utnyttja möjligheterna att med väderskyddet som 

förutsättningar lägga upp en mer rationell produktionsprocess. 
- Väderskyddsfrågan är inte bara en produktionsfråga utan även en fråga för 

beställaren. Beställaren behöver definiera vad de avser med väderskydd, 

snarare än exakt lösning.” 

Kader och Khoshdel 2017 påstår att platschefen i arbetet betonar hur kravet på 

väderskydd beror på kunden och måste ingå i beräkningen från början. På så sätt uppfylls 

beställarens fuktsäkerhetskrav och konstruktionen byggs fuktsäkert.  

Enligt studie som Olin genomförde valdes heltäckande väderskyddstält på alla om- och 

tillbyggnadsprojekten. I ett nybyggnadsprojekt valdes att bygga med inplastade 

prefabricerade väggelement. Huset täcktes även med väderskydd och ifall det fanns risk 

för regn valdes det att utföras andra moment. På så sätt minskas fuktutsättningen. 

Senare i studie visar intervjuarna att väderskyddad produktion resulterar i bättre 

produktivitet eftersom arbetsplatsen blir skyddad från väderpåverkan. Hon menar även 

att en ökning av prefabriceringsgraden kan leda till fuktsäkrare byggprocess och kortare 

byggtider. Däremot tycker respondenterna att de vill hellre välja bort fuktkänsliga 

material eller höja prefabriceringsgraden än att bygga med väderskydd (Olin 2015). 

En annan åtgärd som kan räknas som fuktsäkerhetsarbete är planering av material-

leverans och -lagring. Montaget ska planeras på ett sådant sätt att onödiga omlastningar 

ska undvikas vid lossning. Ett stickprov tas för att kontrollera att fuktkvoten stämmer 

överens med den önskade fuktkvoten. Leveransen av material ska vara så nära montage-

tiden som möjligt för att undvika mellanlagring och sätta material i fara för möjliga fukt-

skador. Om materialen lagras på arbetsplatsen då ska lagringsplatsen vara torr och ren 

(Borgström & Fröbel 2017). Kravet på det önskade målfuktkvotet enligt ByggaF är att 

den ska vara mindre än 0,16 kg/kg vid leverans till byggplatsen och vid inbyggnad 

(Fuktcentrum 2020). 
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3 Metod 
 

3.1 Studiens Struktur 
För att genomföra arbetet har följande process planerats: 

- Val av ämne 

- Forskningsfråga 

- Val av forskningsmetod 

- Insamling av data 

- Analys av data 

- Slutsats  

I början av processen diskuterades tänkbara ämnen som båda författarna var intresserade 

av. Området författarna valde att gå vidare med blev fukt, efter en diskussion med 

handledarna föredrogs ett mer avgränsat ämne inom fuktområdet. Till slut bestämde 

författarna att utforska fuktsäkerhet av träbyggnader under byggskedet som är ett aktuellt 

ämne i dagens byggbransch.  

Forskningsfrågan som undersöktes av författarna är kring fuktsäkring av träbyggnader 

under byggskedet. De mest effektiva åtgärder som kan vidtas för att undvika fuktskador 

samt anledningen bakom valet utforskades. Det undersöktes även vilka åtgärder som är 

mest ekonomiskt hållbara kortsiktigt och långsiktigt.   

Olika typer av forskningsmetoder studerades och val av forskningsmetod gjordes med 

avseende på frågeställningarna. Slutligen bestämdes att göra semi-strukturerade 

intervjuer som ger möjligheten att intervjua ansvariga i byggbranschen. Metoden ger 

också utrymme för diskussion. Tanken när frågorna utformades var att låta intervjun ta 

sin gång, ha möjlighet till följdfrågor samtidigt som det finns styrda frågor som ger 

önskad information. 

Arbetet inleddes med informationsinsamling i olika källor om trä, fukt och fuktsäkerhet. 

De primära tryckta källor som användes för datainsamling är handböcker från Svenskt 

Trä samt annan litteratur som Fukthandboken och Samhällsvetenskapliga Metoder. 

Andra viktiga källor som användes i studien var Träguiden, Svenskt Trä, Boverket och 

Fuktcentrum.  

Sex kvalitativa intervjuer planerades och genomfördes med ansvariga för fuktsäkerhet i 

olika företag. Intervjufrågorna finns i kap 3.3 och svaren finns i bilagor 1-6. 

Respondenterna valdes med hänsyn till deras erfarenhet inom fuktområdet och med hjälp 

av handledarens kontaktnät. Intervjuerna spelades in och svaren användes som data som 

senare analyserades för att dra en slutsats. 

Alla källor granskades för att hitta de mest trovärdiga källor med relevant information. 

Alla intervjusvar spelades in, transkriberades och jämfördes med anteckningarna som 

togs under intervjuerna. Data analyserades och intervjusvaren tolkades för att kunna 

besvara frågeställningarna. Intervjusvaren bearbetades och teorin som var grunden till 

arbetet kopplades ihop med intervjusvaren. Svar till frågeställningarna erhölls av 

intervjuerna och slutsatser drogs utifrån dem. Därefter diskuterades slutsatserna och 
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reflektioner av författarna noterades. Även förslag på möjliga utvecklingsmöjligheter 

erbjöds.  

 

3.2 Val av forskningsmetod för intervjustudie 
Det finns generellt två olika forskningsmetoder; kvalitativa och kvantitativa. Val av 

forskningsmetoden beror på forskningsfrågorna. Kvalitativ forskning involverar 

vanligtvis litet antal personer men i stället görs fördjupade studier (McCracken 1988). 

Av den anledningen kan man inte dra allmänna slutsatser och inte heller använda siffror 

för att förtydliga fenomenets omfattning. Dock kan både siffror och tabeller användas 

för att underlätta förståelsen för läsaren. Data i sådana studier består av beskrivningar 

och ord. Data kan tolkas på olika sätt av forskaren i kvalitativa metoder, vilket innebär 

att kvalitativa metoden är mer subjektiva än kvantitativa metod (Uppsala universitet 

2011). 

Den mest använda metoden inom kvalitativ forskning är intervjuer. Intervjuer kan delas 

in i gruppintervjuer och enskilda intervjuer. En annan uppdelning av intervjutyper är 

strukturerade, ostrukturerade och semi-strukturerade. Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är att intervjupersonen har möjlighet att svara detaljerat, naturligt och ta upp 

saker personen själv tycker är relevanta (Bryman & Bell 2011). 

Enligt ovannämnda egenskaper är kvalitativ forskning mest lämplig för att besvara 

frågeställningar i det här arbetet. Bland intervjutyperna är semi-strukturerade intervjuer 

den mest passande typen. Relevant data samlades genom att kontakta personer erfarna 

inom fuktsäkerhet och intervjua dem. 

 

3.3 Intervjustudiens utförande 

De grundläggande steg i formuleringen av intervjuguiden är att för det första bilda olika 

ämnes-baserade grupper. På så sätt kan frågorna relaterade till samma ämne följa 

varandra. Under intervjugången kan det dock hända att ordningen på frågorna ändras. 

Formulering av intervjufrågorna bör förenkla att hitta svar till frågeställningarna. Det är 

dock viktigt att inte begränsa intervjupersonen med alltför detaljerade frågor och inte 

heller ledande frågor. Ett lättförståeligt språk bör användas för att passa respondenten. 

Det andra steget i processen är att alltid börja med allmänna frågor om intervjupersonens 

bakgrund, bland annat namn, kön, arbetsroll samt erfarenhet i branschen. Hur de 

resterande frågorna uttrycks bör inte förhindra andra diskussionsämne från att dyka upp. 

Det ska finnas utrymme och frihet för intervjupersonen att naturligt prata. Intervjuaren 

ska påbörja intervjun utan förutfattade meningar för att undvika att styra samtalsämnet 

åt ett håll (Bryman & Bell 2011). 

Några praktiska detaljer att fundera på inför intervjudagen är att bekanta sig med miljön 

där intervjupersonen bor, arbetar och deltar i aktiviteter, detta för att förstå den berörda 

personens perspektiv. Det är också viktigt att bekanta sig med miljön där intervjun tänkas 

genomföras. En lugn och ostörd miljö ska ordnas. I en kvalitativ studie föredras alltid att 

spela in intervjuer och skriva ut dem. Detta är av betydelse för den detaljerade analysen 

som följer sedan (Bryman & Bell 2011). 
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Intervjuaren ska vara tydlig, strukturerad och öppen. Intervjuaren ska inleda och avsluta 

intervjun och berätta om dess syfte, samt även fråga om intervjupersonen har själv några 

frågor. Intervjuaren ska också vara flexibel (Bryman & Bell 2011).  

Planeringen genomfördes enligt ovannämnda steg. En intervjuguide förbereddes med tre 

olika ämnesgrupper: 

- Allmänna frågor 

- Projektspecifika frågor 

- Övriga reflektioner  

I den första gruppen frågas om personens arbetsplats, erfarenhet i byggbranschen, 

nuvarande roll och arbetsuppgifter. Den andra gruppen delas in i tre mindre grupper som 

lyfter tre olika aspekter av projektet; allmän information, materialhantering och 

kostnader. Denna grupp börjar med allmän information om ett projekt som intervju-

personen har valt att resonera kring i intervjun. Syftet med dessa frågor var att kunna 

jämföra storleken på projekten och sätta dem i sammanhang. Frågorna som ställs i denna 

grupp är en blandning av uppföljnings-, sonderings-, och strukturerande frågor. De 

formulerades med hänsyn till gruppindelning, i mitten av intervjuguiden valdes mer 

specifika frågor som ger intervjupersonen mer utrymme att utveckla och styra riktningen 

på intervjun. Den sista gruppen består av två direkta och tolkande frågor om personens 

åsikter kring fuktsäkerhetens viktigaste åtgärder samt fuktsäkerhetens utveckling genom 

åren. Avslutningsvis ger intervjuaren chansen till intervjupersonen att tillägga sina 

slutliga reflektioner. Intervjuguiden finns att läsa i slutet av delkapitel 3.3.  

Genom hela intervjun försökte intervjuarna säkra att respondenterna alltid har 

möjligheten att tänka igenom och komplettera sina svar. Detta gjordes genom planerad 

tystnad mellan frågorna och att föra anteckningar under tiden. Intervjuarna har även varit 

flexibla och formulerat intervjufrågorna enligt behov.  

Med tanke på restriktionerna på grund av Covid-19 viruset utfördes alla intervjuer 

genom plattformen Zoom, då ett fysiskt möte inte var möjligt och säkert. Detta ledde till 

att formen på kommunikationen ändrades och andra saker betonades. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av funktionen i Zoom för att underlätta och öka förståelsen, på så 

sätt kunde mer fokus läggas på intervjupersonens svar och själva intervjun. Intervjuerna 

planerades med minst en dags mellanrum för att hinna transkribera svaren. Intervjuerna 

påbörjades alltid med några praktiska förtydliganden enligt listan nedan:  

- Att svaren kommer att vara anonyma och att i arbetet kommer de att stå under 

företag A, B, C och så vidare.  

- Att dubbelkolla om personen går med på att bli inspelad.  

- Att informera om att det kommer att antecknas lite mellan frågorna.  

- Till slut att svaren kommer att mejlas till personen efter de skrivs ner för att få 

möjligheten att korrigera ifall personen vill tillägga något eller något har 

missförståtts. 
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Intervjuguiden: 

Allmänna frågor: 

• Företag/organisation: 

• Erfarenhet i byggbranschen. 

• Roll i företaget och arbetsuppgifter.  

Projektspecifika frågor: 

• Projektinformation. 

• Start och slut-datum för projektet?  

• Ansvarsform för projektet? Eventuellt ansvarig för fuktsäkerhet? 

• Varför är fuktsäkerhet viktigt för det här projektet? 

• Vilka krav ställs för fuktsäkerhet i förfrågningsunderlaget om 

genomförandet av projektet? 

• Vilka åtgärder har faktiskt vidtagits för fuktsäkerheten under 

byggskedet? 

• Använder ni er av ByggaF? Är det förekommande i liknande projekt? 

• Uppstår det några problem på grund av fuktsäkerhetsåtgärder, 

(försvåras arbeten eller påverkar det tidsplaneringen)? 

Materialhantering: 

• Kan du beskriva lite hur materialhantering sker på arbetsplatsen? 

• Hur planeras leveranserna med tanke på fuktskador som kan uppstå i 

lagret och på arbetsplatsen? 

• Hur mycket material slängs? Hur mycket extra kostnader uppstår på 

grund av det? 

Kostnader: 

• Hur mycket i genomsnitt kostade fuktsäkerhet för det här projektet? 

• Finns det någon fuktsäkerhetsåtgärd som är mer ekonomisk hållbar, 

kortsiktig och långsiktigt, än andra? I så fall vilken? 

• Har det uppstått någon fuktskada på arbetsplatsen och i så fall hur skulle 

det kunna förebyggas vid framtida projekt? 

• Finns det något samband mellan fuktsäkerhetsåtgärder under 

byggskedet och senare uppkomna kostnader i förvaltningsskedet till 

exempel?   

Övriga reflektioner: 

• Vilka fuktsäkerhetsåtgärder anser du är viktigast utifrån din erfarenhet 

och jämfört med andra projekt?  

• Har kraven på fuktsäkerhet ökat de senaste åren? Vad kan det bero på?  

• Har ni något annat ni vill tillägga inom ämnet? 
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3.4 Val av deltagarna  
Syftet med kvalitativa undersökningar är att åstadkomma mycket information från ett 

begränsat antal personer eller informanter. Det strävas efter att få tag på överförbar 

information och kvalitativa data men inte statistiska generaliseringar. Informanter väljs 

därför medvetet vilket innebär att det görs ett strategiskt urval. Vid urval utgår man ifrån 

att informanter som väljs för intervjuer ska vara lämpliga för att besvara 

frågeställningarna (Johannessen, Tufte & Håkansson 2007). 

Urvalet av intervjupersoner görs med tanke på deras kunskaper och erfarenhet inom 

ämnet. Stora företag intervjuades inte eftersom fuktsäkerhetsåtgärderna skiljer sig 

markant jämfört med mindre trähusföretag. Valet av respondenter gjordes genom att få 

hjälp från handledaren med att få kontaktuppgifter till personer som jobbar på olika 

trähusföretag. Valet beror på att trähusföretagen har mest erfarenhet och kunskap om hur 

fuktsäkerhetsarbetet sker för byggnader med trästomme. Små och medelstora företag 

som bygger med trä valdes för att intervjuas. Bland de företagen fanns två 

materialleverantörer och resten var entreprenörer. På så sätt lyfts olika perspektiv inom 

fuktsäkerhet av träbyggnader under byggskedet. Dessutom intervjuades även en 

universitetsprofessor som har erfarenhet av att jobba med ett projekt som byggdes med 

trästomme och utan väderskydd. Genom att utföra intervjuer med personer från olika 

företag med olika erfarenheter, fås en större uppfattning om hur fuktsäkerhetsarbetet av 

träbyggnader sker under byggskedet.  

 

3.5 Kvalitativa Intervjudatas bearbetning 
Bearbetning av data kan ske på olika sätt. Formen av bearbetning bestäms av hur 

frågorna besvaras i en intervju. Efter en avslutad intervju kan intervjuarna lyssna genom 

de inspelade intervjuerna och komplettera anteckningar samt transkribera (Lantz 2013). 

Det första steget i bearbetningsprocessen är datareduktion. Det innebär att man väljer 

data som ska användas för vidare analys på ett systematiskt sätt. Genom datareduktion 

väljs bort information som är mindre passande till frågeställningarna. Intervjusvaren och 

frågorna kan delas upp i olika grupper och dimensioner för att fördjupa och underlätta 

förståelsen av uppgifterna. Därefter undersöks informationen för att få fram ett mönster 

som beskriver intervjupersonernas syn på olika aspekter (Lantz 2013). 

Intervjuerna transkriberades efter varje avslutad intervju med hjälp av anteckningarna 

och de inspelade intervjuerna. Allt som togs upp av intervjupersoner under intervjun 

transkriberades inte utan bara data som var relevanta för studien transkriberades. 

Därefter mejlades de transkriberade intervjusvaren till respondenterna och alla ändrings-

önskemål rättades till, detta styrker tillförligheten.  

Efter transkriberingsprocessen lästes intervjusvaren och all relevant data markerades för 

vidare analys. Relevanta delar i intervjusvaren kommenterades och sammanfattades för 

att senare kunna användas som resultat. Därefter användes den nya bearbetade data för 

att formulera ett resultat. Vid framtagning av resultat användes bara intervjusvaren som 

hade passande och nyttig information för studien. Några av frågornas svar kombinerades 

för att få ett mer omfattande och jämförbart resultat, dock togs det inte med frågor som 

saknade svar eller hade irrelevanta svar. Resultaten från intervjun diskuterades och 
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utvecklades. De sammanställdes i tabeller och diagram för att få en bättre förståelse och 

ge läsaren en bättre bild samt lättare kunna jämföra. Därefter letades efter mönster i 

resultaten för att kunna hitta likheter och skillnader i svaren och analysera resultaten.  

3.6 Validitet och reliabilitet  
I kvalitativ forskning är målet med validitet att upptäcka företeelser, att tolka och 

förklara olika perspektiv. Till skillnad från kvantitativa metoder gäller detta för hela 

forskningsprocessen. Tillförlitligheten, med andra ord reliabiliteten, måste också 

kontrolleras i sin nya betydelse. Om man till exempel får annorlunda svar när man 

intervjuar samma person flera gånger indikerar detta att reliabiliteten är låg i kvantitativa 

studier. Det är dock inte fallet i kvalitativa studier. Anledningen till de varierande svar 

kan vara att personen har lärt sig nya saker och därav ändrat sin åsikt och tolkning till 

frågan. För kvalitativa forskare är därför detta inte ett tecken på låg reliabilitet (Patel & 

Davidson 2011).   

Begreppet validitet har en bredare betydelse i kvalitativ forskning. Validiteten här är inte 

enbart av betydelse i själva informationssamlingsprocessen, det strävas efter god 

validitet genom forskningsprocessens alla delar. Detta kan återspeglas i hur forskaren 

tillämpar och använder sin bakgrundsfakta kring respondenterna. Forskaren skall också 

kunna fånga motsägelsefulla samt mångtydiga uttalanden och i sådana fall kopplas 

validiteten till att kunna föra fram en åsikt med argument kring den mest sannolika 

uttalande (Patel & Davidson 2011).   

Validitetsproblimatiken har vissa övergripande aspekter som omfattar problem vid 

informations samling. Ett av de berörda begreppen är triangulering. Det finns flera sätt 

triangulering kan ske på, bland annat kan det innebära användning av flera datakällor 

såsom olika personer eller olika tidpunkter för att bekräfta. Resultaten kan då studeras 

och analyseras i olika sammanhang (Patel & Davidson 2011).   

Transkribering är ett viktigt steg i många kvalitativa studier. I denna process kommer 

vanligtvis författaren att ha en del inflytande. Det finns skillnader mellan talspråk och 

skriftspråk. Det leder till att gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk och så vidare ofta 

försvinner. Att göra språkliga fel och att tala ofullständiga meningar med pauser är också 

vanligt. Detta försvårar för författaren att skriva ner och kan påverka validiteten av 

informationen samt analysen. Ett sätt att förstärka validiteten är att noga beskriva 

forskningsprocessens olika delar och hur de kommer att utföras, på så sätt hjälps läsaren 

med en tidig överblick om forskarens val längs hels studien (Patel & Davidson 2011). 

I denna studie har semi-strukturerade intervjuer utförts med flera personer med samma 

arbetsroller, bland annat i trähusföretag men också en universitetsprofessor. Tanken var 

att jämföra olika svar från dagens byggbransch. Genom att olika personer användes som 

datakällor för validering av resultatet sker triangulering. Intervjupersonernas svar 

jämfördes och variationerna tolkades för att kunna dra relevanta slutsatser.  
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4 Resultat  
 

Sex kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomfördes. Intervjuguiden följdes men 

olika frågor har varit i fokus i olika intervjuer. Intervjupersonens erfarenhet och svar 

styrde vilka frågor som uppmärksammades mer i intervjun. Till största delen har 

frågorna varit likartade men under intervjutillfällena ställdes olika följdfrågor beroende 

på respektive svar.     

De intervjusvaren som ansågs vara irrelevanta och inte bidrog till att besvara forsknings-

frågorna presenteras inte i resultatet. Fullständiga intervjusvar kan läsas i bilagor 1–6. I 

följande delkapitel redovisas en sammanställning av intervjusvaren med intervjuguiden 

som utgångspunkt.   

 

4.1 Beskrivning av respondenterna 
Sex Intervjuer genomfördes med personer från fyra olika yrkesroller. Tre av intervju-

personerna hade samma yrkesroller, de andra tre hade olika yrkesroller.  

Intervjupersonerna hade olika lång arbetslivserfarenhet, se Figur 4. Personerna A, B och 

D var tekniska chefer på trähusföretag. Person C var en professor och projektledare. 

Person E var byggsamordnare och Person F en entreprenadchef.   

 

     

Figur 4. Olika intervjupersoners arbetslivserfarenhet 
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Den grundläggande projektinformation där intervjupersonerna är inblandade 

sammanfattas iTabell 2Tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. En sammanfattning av projektinformation.  

Företag Projektinformation Byggtid 
[veckor] 

Ansvarsform Fuktsäkerhets 

ansvarig 
A Planelement villa 

 

18.v Totalentreprenad Företag A 

B Volymelement 

3 st. 4 våningshus, 

Örebro 

36.v Totalentreprenad Företag B 

C Byggd med byggsats 

Nollutsläppbyggnad, 

Norge 

77.v Speciell 

kontraktsform 

Entreprenör 

D Volymelement 

2 flerbostadshus med 

124 lägenheter, 

Sundsvall 

15.v Totalentreprenad Företag D 

E Volymelement 

Projekt i Uddevalla 

22.v Generalentreprenad 

samt kontrakt med 

materialleverantör 

Företag E och 

entreprenör 

F Byggd med byggsats 

Ett 2-planshus 160 

kvm. 

22.v Delad entreprenad Byggherren är 

juridisk 

ansvarig. 

Entreprenören 

ansvarar på 

byggplatsen. 

 

Ansvarsformen har till största delen varit totalentreprenad och företagen har då i sådana 

fall även ansvaret för fuktsäkerhet. De andra projekt har haft andra ansvarsformer, såsom 

delad entreprenad, generalentreprenad och en speciell kontraktsform. I projekt där det är 

delad entreprenad och generalentreprenad är det byggherren som är juridisk ansvarig för 

fuktsäkerheten, trots att det är entreprenören som är ansvarig för fuktsäkerhet på 

byggplatsen. Projekt med dessa ansvarsformer hade också ett separat avtal med material-

leverantörer som är företag E och F. Det leder till att fuktsäkerhetsansvaret delas och 

ligger till en viss del på materialleverantörerna fram tills materialen har levererats till 

byggplatsen, därefter tar entreprenören över materialen och även ansvaret för fukt-

säkerhet. 
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4.2 Resultat av tekniska frågor 
 

Vikten av fuktsäkerhet för olika projekt. 

Alla företag anser att trä som byggmaterial är generellt fuktkänsligt, vilket gör fukt-

säkerhet viktigt för alla projekt.  Dels är det en regel i BBR, dels för att leverera en bra 

produkt till kunden. Dock finns det projekt som byggs under speciella förhållanden, då 

har företagen andra anledningar som gör fuktsäkerhet en central fråga i projektet: 

Företag B: Huset byggs mot ett hus i betong vilket gör anslutningar svåra att hantera. 

Fukten i betonghuset kan orsaka bland annat mögel i trähuset. Därför ska spalten mellan 

husen kontrolleras.  

Företag C: Bygget är en nollutsläppbyggnad i träkonstruktion. Av den anledningen är 

byggnaden väl isolerad och har ganska tjock klimatskal. Det leder till att det finns mer 

plats för fukt att lagras.  

Företag D: Fuktsäkerhet blir viktigt eftersom företaget bygger med så hög 

prefabriceringsgrad. Det är svårare att torka ut fukt från alla väggskikt, eftersom fukt kan 

snabbare påverka flera delar av modulen. 

Företag E: Projektet ligger i ett utsatt läge som är kustnära och högt på ett berg, därför 

är huset mer utsatt för nederbörd och därmed mer utsatt för fukt.  

 

Alla företag har understrukit betydelsen av fuktsäkerhet i alla projekt. Fyra av företagen 

hade projekt som byggdes under annorlunda omständigheter, vilket gjorde att fukt-

säkerhet blev en viktig del av projekten. Anledningarna har varit att huset byggs mot ett 

potentiellt fuktigt byggmaterial, byggnaden är en nollutsläppbyggnad, hög 

prefabriceringsgrad och utsatt geografiskt område.  
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Krav i förfrågningsunderlag (FFU) och åtgärder för projekten 

I Tabell 3 redovisas svaren från intervjuerna angående kraven som ställs i förfrågnings-

underlag för projekten. Det redovisas även fuktsäkerhetsåtgärder som har vidtagits på 

byggplatserna.  

 

Tabell 3. Krav i FFU och faktiska åtgärder. 

Företag Krav i FFU Fuktsäkerhetsåtgärder 
A Egen standard • Kontrollera väderprognos 

• Alltid täcka över natten 

• Presenningar 

• Väderskydd vid 4–6 

våningar 

 

B Extern fuktsakkunnig • Kontrollera omgivande 

projekt 

• Emballage med dubbla 

presenningar 

• Korrekt hantering och 

transport av material 

• Avsluta monteringen vid 

nederbörd 

• God tidsplanering 

 

C Krav på fuktinnehåll. Bärande 

konstruktion ska monteras på 

sommaren 

• Torra byggmaterial 

• Kort lagringstid på byggplats 

• Bygga tätt 

• Presenningar 

• Mycket fuktmätningar 

 

D Uppnå miljöbyggnad silver • Följa anvisningar 

• Följa fuktsäkerhetsplan 

 

E Egna anvisningar • Följa fuktsäkerhetsanvisning 

• Presenningar 

• Inplastat skivmaterial 

• Utbilda byggare 

 

F Egen fuktsäkerhetsprojektering • Planera leveranser 

• Montera känsligt material 

efter takmonteringen 

• Fuktmätningar 
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Presenningar användes av fyra av företagen som en fuktsäkerhetsåtgärd på byggplatsen. 

En annan åtgärd som flera företag använder sig av är att undvika montering vid 

nederbörd och hålla materialen torrt. Under transport emballerades eller plastades 

materialen in av några företag för att kunna transportera dem på ett fuktsäkert sätt.  

Fuktmätningar utfördes även av några företag för att hålla kravet på fuktinnehållet. 

Företagen har egna rutiner och de skiljer sig för det mesta baserat på projektets 

omständigheter. Till följd av det skiljer sig fuktsäkerhetsåtgärder bland de intervjuade 

företagen. 

 

Användning av ByggaF 

Intervjusvaren gällande ByggaF användning sammanfattades till att ingen av de 

intervjuade trähusföretag använder sig av ByggaF. 

De påstår att ByggaF inte är en lämplig metod för deras projekt. Av den anledning 

använder sig företagen inte av ByggaF eller ByggaF-PST och har i stället skapat egna 

enklare varianter som passar deras projekt. Trä- och Möbelföretagen (TMF) arbetar 

också just nu med att ta fram mallar och beskrivningar för hur trähusbranschen ska arbeta 

med fuktsäkerhet.  

 

Problem på grund av fuktsäkerhetsåtgärder 

De intervjuade företagen står inför olika problem vid användning av fuktsäkerhets-

åtgärder. De tre mest förekommande problemen är tidsplanering, kostnader och 

besvärligare materialhantering, vilka illustreras i Figur 5.  

 

Figur 5. Problem som uppstår på grund av fuktsäkerhetsåtgärder. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Tidsplanering kostnader Besvärligare
materialhantering

A
n

ta
l f

ö
re

ta
g

Möjliga problem 



Fuktsäkerhet av träbyggnader under byggskedet 

24 

 

Tidsplanering har varit problemet som alla intervjuade berättade om. Det förekommer 

vid vidtagande av fuktsäkerhetsåtgärder under byggskedet. Enligt företagen tar 

åtgärderna tid att genomföra, då förskjuts vissa moment på grund av fuktsäkerhets-

åtgärderna och därför påverkas tidsplaneringen. Ett annat hinder vid genomförandet av 

åtgärderna är besvärligare materialhantering för byggarbetarna. Med besvärligare 

materialhantering menar företagen att det blir svårare att transportera fuktkänsliga 

material runt byggplatsen, samt att transportera in och ut ur en byggnadsställning.  

 

Materialhantering på arbetsplats 

Materialhanteringsåtgärder som vidtas av företagen beskrivs i Figur 6 nedan. 

Bokstäverna i blocken nedan syftar på företagen.  

 

Figur 6. Projektens materialhanteringsåtgärder och vilka företag som vidtar dessa.  

 

Den vanligaste åtgärden som används av fyra av företagen är att materialen ska förvaras 

där det är tätt mot nederbörd, torrt och rent. Tre av de intervjuade företagen anser att det 

är viktigt att materialhanteringsanvisningarna följs. Resterande åtgärder är exemplar på 

företagets egna rutiner och är därför olika bland företagen.  
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Leveransplanering 

De olika företagen planerade leveranserna till byggplatsen på olika sätt med tanke på 

materialskydd och transport på ett fuktsäkert sätt. Företag A, B, D, E och F anser att 

styrda leveranser är en viktig åtgärd. Företag B, C, D och F menar att leveranser ska ske 

”Just in time”. Ett av företagen (A) tycker även att det är viktigt att täcka lastbilar under 

leveransen. Se Figur 7. 

 

Figur 7. Antal företag som vidtar ovannämnda planeringsåtgärder. 

 

De flesta av företagen tyckte att det är mycket viktigt att styra leveranserna. Med styrda 

leveranser menar företagen att leveranserna kommer vid ett visst datum, i ordningen man 

monterar och i olika materialomgångar. De menar även att inte många moduler ska vänta 

på att bli monterade på byggplatsen. Leveranser ska också planeras med hänsyn till väder 

och de ställs in vid nederbörd. 

En annan vanlig princip vid leverans av material som följdes av företagen är ”Just in 

time”. Då monteras materialen så fort de avlastas från lastbilarna.  
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Fuktsäkerhetskostnad  

I Tabell 4 åskådliggörs kostnader för materialspill som uppstår på grund av fukt samt 

fuktsäkerhetskostnader för hela projektet.  

Företag A:s budget för hela projektet var 4–6 miljoner kronor. För företag D var 

projektets budget 100 miljoner kronor. Under intervjun anger intervjupersonen A att om 

väderskydd och ByggaF hade använts kan det komma att kosta projektet flera hundra-

tusen kronor. Företag B nämnde som exempel ett annat projekt där det uppstod fukt-

skador och orsakade extra kostnader på 21 miljoner kronor. Det uppstod även kostnader 

på hundratusen kronor på grund av fuktskador för projekt E. I vanliga fall brukar 

kostnaderna ligga runt tiotusen kronor i stället.   

 

Tabell 4. sammanställning av projektens materialspill kostnader och fuktsäkerhetskostnader.   

Företag Projektinformation Materialspills 

kostnader 

(tkr) 

Fuktsäkerhetskostnader 

(tkr) 

A Planelement villa 

 

Inte mycket 10–20 

B 3 st. 4 våningshus, Örebro 

 

0 - 

C Nollutsläppbyggnad, Norge 

 

- - 

D 2 flerbostadshus med 124 

lägenheter, Sundsvall 

 

Inte mycket 50–70 

E Projekt i Uddevalla 

 

100 100 

F Ett 2-planshus 160 kvm 

 

0 - 

 

Endast några av företagen kunde sätta en siffra på materialspill på grund av fuktskador, 

resten hade inte översikt över det. När det gäller fuktsäkerhetskostnader kunde företagen 

ange ett kostnadstal hälften av tiden. Den andra hälften räknade inte fuktsäkerhet som 

en separat kostnad och kunde därav inte sätta en exakt siffra på det. 
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Ekonomisk hållbara fuktsäkerhetsåtgärder 

Svaren utifrån intervjupersonernas uppfattning, angående den mest ekonomisk hållbara 

fuktsäkerhetsåtgärden kortsiktigt och långsiktigt, sammanfattas i Figur 8.  

   

Figur 8. företagens ekonomisk hållbara fuktsäkerhetsåtgärder. 

De flesta intervjuade företagen tyckte att presenningar var det mest hållbara alternativet 

som ersätter väderskydd i form av tält. De påstår att väderskydd undviks med anledning 

av hur opraktiskt och kostsamt det är. Väderskydd kan vara till nytta ibland när 

byggandet sker på vintern och är mest utsatt för fukt. Andra förslag för att förebygga 

fuktkostnader är fuktronder, att ventilera med svag värme, plastremsa på färdiga ytter-

väggar och att hålla rutiner, reda och täthet. 

 

Samband mellan fuktsäkerhetsåtgärder och kostnader i förvaltningsskede 

De mest förekommande problemen i förvaltningsskedet som relaterar till brist på 

fuktsäkerhetsåtgärder i tidigare skeden enligt företagen illusteras i Figur 9. Företagen 

menar att fuktskador kan orsaka underhållningsbehov i förvaltningsskedet. Fuktrörelser 

uppstår också när vatten tränger sig in i olika delar av byggnaden. Alla fuktskador kan 

orsaka olika typer av olägenheter, exempelvis estetiska problem, påfrestningar på grund 

av flytt och ommöblering.  

 

Figur 9. Fuktorsakade problem i förvaltningsskedet. 
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Underhållsåtgärder såsom renoveringar och målning är kostsamma och tidskrävande, 

men det största fuktorsakade problemet som uppstår under förvaltningsskedet är dock 

fuktrörelser. Dessa uppstår mest i bjälklag, golvbeläggning och takkonstruktioner. Det 

finns ett samband mellan alla tre ovannämnda problem, om det uppstår fuktrörelser i 

huset orsakar det underhållningsbehov och olägenhet för de boende.  

 

Viktigaste fuktsäkerhetsåtgärderna enligt intervjupersonernas erfarenhet 

Intervjupersonerna hade olika åsikter angående den viktigaste fuktsäkerhetsåtgärden. 

Åsikterna sammanställs i Tabell 5. Alla företag är överens om att den viktigaste åtgärden 

är att skydda materialen mot fukt. Andra gemensamma åtgärder som är viktiga enligt 

intervjupersonerna är planering av leveranser och användning av presenningar. 

 

Tabell 5. Sammanställning av de viktigaste åtgärderna enligt intervjupersonerna. 

Företag Viktigaste åtgärd 

A • Undvika uppfuktning  

• Kort exponeringstid 

• Checklistor  

• ”Just in time” leveranser 

 

B • Intakt emballage 

• Dubbla lager presenningar 

• Skydda materialen under hela processen 

• Avbryta montage vid regn 

 
C • Planering utifrån klimatet  

• Lagra material inomhus 

• ”Just in time” leveranser 

 
D • Snabbt agera på fel 

• Ta bort felkällan 

 

E • Boka om leveranser vid behov  

• Ta in konsult som är bekant med ortens omständigheter 

 

F • Rutiner, ordning och reda 

• Skydda materialen 

• Anpassa konstruktionen för att undvika fukt 

• Följa anvisningar 
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Fuktsäkerhetskraven genom åren 

Svaren från intervjupersonerna gällande ökningen av fuktsäkerhetskraven genom åren 

sammanfattas nedan:  

Företag A: Ökningen beror på förtydligandet av fuktkapitlet i BBR. De anser också att 

insatsen har dalat på grund av fokus på klimatfrågan i stället.  

Företag B: Många slarvar med fuktsäkerhet därför har alla drabbats av hårdare krav. 

Företag C: ByggaF har varit en inspiration till den norska standarden. Det har blivit mer 

fokus på täthet i konstruktioner och därmed på fuktsäkerhet också.   

Företag D: Miljömärkningssystemen har drivit på fuktsäkerhetskraven. Det byggs också 

mer flerbostadshus i trä och därav är frågan högre på agendan.  

Företag E: Samhället vill ha täta och sunda hus, därför har kraven ökat. 

Företag F: Kraven från myndigheter har inte ökat men branschen lägger mer fokus på 

frågan med anledning av hållbarhet och att minska resursslöseri.  

De flesta företag är av samma åsikt gällande ökningen på fuktsäkerhetskraven de senaste 

åren. Däremot har de angett olika anledningar till ökningen. 
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5 Analys  
 

5.1 Diskussion 
Byggprocessen har många omfattande frågor men fuktsäkerhet är en central fråga för 

just träbyggnader. Fokuset på fuktsäkerhet har ökat de senaste åren i samband med de 

nya lagarna och att det byggs fler flerbostadshus i trä.  

Resultatet av studien baserades på sex intervjuer med personer från olika yrkesroller. 

Det visas både materialleverantörers och entreprenörers perspektiv. Sex intervjuer täcker 

bara ett litet segment av trähusföretagen i Sverige och hur de fuktsäkrar träbyggnader. 

Dessa trähusföretag motsvarar ungefär 25% av den årliga trähusproduktionen i Sverige 

enligt Anders Rosenkilde1. Det resulterade i att det blev svårt att generalisera rutinerna 

och dra slutsatser när resultatet inte kan jämföras med andra företags rutiner.  

Intervjuerna gav en bred syn på hur fuktsäkringsarbetet sker på de olika företagen. 

Företagen hade olika ansvarsformer i de dåvarande projekten. Det medför att 

fuktsäkerhetsansvaret låg på olika parter. Materialleverantörers ansvar innebär att hålla 

materialen skyddade under transport och att skicka med anvisningar för byggarna på 

byggarbetsplatsen. Däremot handlar entreprenörers ansvar om att följa anvisningarna 

och se till att bygga fuktsäkert. Fuktsäkerhetsåtgärderna under byggskedet har varierat 

bland företagen. Det noterades även att det görs på olika sätt dels beroende på projektets 

förhållanden och företagets tekniska plattform, dels beroende på företagstyp. Till och 

med när det är samma företagstyp följer företagen olika rutiner som successivt anpassas 

efter projektens omständigheter och utformning.   

ByggaF som är en branschstandard för fuktsäkerhetsprojektering är kostsam, 

tidskrävande och för komplex enligt de intervjuade trähusföretagen. Enligt de är det en 

stor utmaning att följa den fullt ut eftersom det skulle driva kostnaden rejält för 

konsumenten. Detta var överraskande eftersom ByggaF rekommenderas att användas av 

BBR. ByggaF är även utformad för unika konstruktioner som kräver nya lösningar och 

många kontroller. Det vill säga att det försvårar industriellt byggande där samma 

konstruktioner och samma process används hela tiden, vilket är fallet för de intervjuade 

trähusföretagen. Även den förenklade versionen av ByggaF (ByggaF-PST) är för 

komplicerat att följas av trähusföretagen eftersom det är fortfarande för stort och 

omfattande för projekten. Av den anledning har företagen tagit fram egna standarder för 

fuktsäkerhetsprojektering.  

Resultatet blev en sammanställning av varierande åtgärder vilket var det förväntade 

resultatet. Dock är åtgärderna inte generaliserbara, eftersom detta är ett sammanställt 

resultat av endast sex företag. Det är därför en förbättring att TMF jobbar med företag 

inom branschen för att framställa en enklare variant av ByggaF, för hur trähusbranschen 

ska arbeta med fuktsäkerhet.  

 

 
1Anders Rosenskilde, Chef teknisk utveckling TMF, adjungerad professor i konstruktionsteknik 
för industriellt träbyggande (Lunds universitet), personlig kommunikation, maj 2021. 
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Endast några företag kunde ange en exakt summa för fuktsäkerhetskostnader. Antingen 

på grund av att företaget inte räknar en separat budget för fuktsäkerhet eller på grund av 

att intervjupersonerna inte har översikt över det. Fuktsäkerhet är en viktig del i alla 

trähusprojekt. Därför bör det läggas mer vikt på att alltid räkna ut en separat budget till 

alla projekt. Det leder till att mindre oförväntade kostnader dyker upp vid senare skeden. 

Det hjälper även när man ser hela projektets budget jämfört med fuktsäkerhetsbudget. 

På så sätt kan man även välja rätt fuktsäkerhetsåtgärd med hänsyn till kostnaderna och 

till vad kunden är beredd att betala.  

Vid frågan om fuktskador på arbetsplatserna för de dåvarande projekt, svarade de flesta 

företag att det inte har uppstått någon fuktskada där förutom olycksfall på grund av den 

mänskliga faktorn. Till exempel att någon koppling delar på sig och börjar läcka, 

misslyckat takarbete, väderskydd blåser bort på natten och vatten kommer in eller att 

materialen blötas ner.  Dessa är slumpmässiga och kan därför påverka resultatet. Det bör 

lösas genom att hitta underliggande mönster i felen som uppstår och utbilda byggarna, 

med hjälp av det kan framtida olycksfall undvikas.  

Företagen tyckte att presenningar är den mest ekonomisk hållbara åtgärden. De brukar 

undvika väderskydd på grund av kostnaderna och använder i stället presenningar som är 

en mycket billigare alternativ, trots att väderskydd ger ett mer omfattande skydd. 

Presenningar har dock sina nackdelar, exempelvis att de innebär avbrott i bygget. Detta 

bör tas till hänsyn eftersom avbrott innebär slöseri på tid och extra kostnader. Det borde 

därför reflekteras över om presenningar verkligen är den mest ekonomisk hållbara 

alternativet.  

I tidigare studien av Persson och Thuresson 2007 drogs slutsatsen att färdigställandet av 

taket och täta huset är de viktigaste åtgärderna för skydd av konstruktion. Materialen ska 

även förvaras inomhus i en tät byggnad eller utomhus genom användning av 

presenningar. Det stämmer överens med denna studies resultat, som även nämner 

presenningar och färdigställandet av taket som en viktig åtgärd.  

Väderskydd kan också vara lönsamt att användas vid större projekt som till exempel  

6–10 våningar, alternativt vid längre byggtider och vid bygg under årstider med mycket 

nederbörd. Vid användandet av tält undviker man långa pauser och risken att hamna efter 

i tidsplaneringen. Det är även en fördel för byggarna då det hjälper med skydd mot 

nederbörd och arbetet kan fortsätta som planerat, vilket skapar en bättre arbetsmiljö. 

Enligt Kader och Khoshdel 2017 betonade platschefen vikten av att väderskydd ska ingå 

i beräkningen från början och att kravet beror på kunden. I likhet med intervjuerna anses 

väderskydd bero på byggnadstypen och byggomständigheterna. Trots att trä är ett 

känsligt material är det inte en självklarhet att väderskydd används. Det är kunden som 

bestämmer eftersom det är mest en kostnadsfråga.  

I studien genomförd av Olin 2015 har väderskydd använts i olika projekt. Trots att 

väderskyddat produktion leder till ökad produktivitet väljer respondenterna hellre bort 

fuktkänsliga material eller höjer prefabriceringsgraden än att bygga med väderskydd. 

Respondenterna i Olins studie är likatänkande som respondenterna i denna studie 

gällande prioritering av andra åtgärder före väderskydd om så är möjligt.  
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Enligt företagen finns det ett samband mellan fuktsäkerhetsåtgärder och senare 

uppkomna kostnader i förvaltningsskedet. Utifrån intervjusvaren observerades det att en 

sådan koppling fanns. Alla intervjupersoner har rekommenderat att utföra åtgärderna 

tidigt i produktionsprocessen för att undvika komplikationer som kan uppstå vid senare 

skeden, efter att boende har flyttat in. Detta var inte förvånande eftersom det är en logisk 

konsekvens till felaktiga åtgärder. För att minimera problem i senare skeden anser 

författarna att det är viktigt att upptäcka felkällan och försöka hindra den från att spridas 

till resten av konstruktionen.  

Ett resonemang gällande de viktigaste fuktsäkerhetsåtgärderna är att tidsplaneringen och 

materialskydd på arbetsplatsen är de mest lämpliga för de flesta projekt. Med det menas 

att leverera ”Just in time” för monteringen och att skydda materialen från nederbörd och 

smuts. Det kan göras med hjälp av presenningar, väderskydd och att flytta in materialen 

i huset om huset är tätt. 

Fuktsäkerhetskraven har ökat genom åren. Anledningen har varit de nya regelverk och 

nya krav som ställs av beställaren om att uppnå ett visst betyg av miljömärkningssystem. 

Däremot med det ökade intresset för miljö- och klimatfrågan finns risk att miljö- och 

klimatfrågan hamnar högre upp på agendan än fuktsäkerhet.  Situationen bör 

uppmärksammas och ingen av dem bör prioriteras mer på det andras kostnad.  

 

Vad kan ha påverkat resultatet? 

På grund av den rådande situationen var det inte möjligt att möta intervjupersonerna på 

plats. Detta kan ha påverkat hur personerna uttrycker sig och vad de väljer att lyfta under 

intervjuns gång. Zoom ger intervjupersonerna möjligheten att ha kameramöte, några 

valde att inte använda kameran under mötet och detta försvårade kommunikationen 

delvis.  

Intervjupersonerna hade lång erfarenhet inom byggbranschen och fuktsäkerhetsarbetet, 

vilket innebär att resultatet får högre validitet. Projekten är placerade i olika geografiska 

områden, vilket ledde till att olika fuktsäkerhetsåtgärder kan ha vidtagits beroende på 

projektens omständigheter. Detta kan ha påverkat resultatet genom att rutinerna är olika 

och en gemensam rutin inte kan tillämpas.  

 

5.2 Framtida utvecklingsmöjligheter 
För att vidga forskningsområdet och förbättra resultatet bör fler företag intervjuas, på så 

sätt lyfts fler rutiner och tendenser upp. Desto fler företag som intervjuas, desto fler 

synpunkter. Det blir även lättare att dra generaliserade slutsatser.  

Ytterligare förslag på vidare studier är att ta kontakt med fler yrkesroller, stora bygg-

företag, konsultföretag som jobbar med fuktsäkerhetsåtgärder och företag som ansvarar 

för andra skeden i byggprocessen. Författarna lyckades inte med det med tanke på 

hindrande omständigheter. 
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Ett annat intressant ämne som enbart uppmärksammas kort i den här studien är att 

undersöka vilka förenklade rutiner av ByggaF som idag används av trähusföretagen och 

därefter jämföra med TMF:s förenklade version av ByggaF.  
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6 Slutsatser 
 

Syftet med arbetet var att få en uppfattning om hur dagens trähusföretag fuktsäkrar olika 

träbyggnader under byggskedet. 

Olika företag fuktsäkrar träbyggnader på olika sätt.  Fuktsäkerhetsarbetet varierar 

beroende på projektets villkor till exempel prefabriceringsgrad och omgivande 

byggnader. Variationen beror även på geografiskt område, det vill säga stadens klimat 

och dess påverkan på fuktinnehållet och de valda åtgärderna. Till sist beror variationen 

till och med på själva företagets rutiner. I de fall där ByggaF inte används av företagen 

skapas det egna fuktsäkerhetsstandard. Fuktsäkerhetsåtgärder som följdes av företagen 

är att kontrollera väderprognos, alltid täcka med presenningar, väderskydda vid 

byggnationer mellan 4–6 våningar, korrekt hantering och transport av material 

exempelvis genom att plasta in skivmaterial, avsluta montering vid nederbörd, god tids-

planering, hålla materialen torra, kort lagringstid på arbetsplatsen, bygga tätt, göra fukt-

mätningar, följa anvisningar och säkerhetsplan, utbilda byggare, montera känsligt 

material efter takmontering.  

I enlighet med intervjusvaren är bland annat följande åtgärder de viktigaste åtgärderna 

som rekommenderas av företagen: 

- God planering av tiden och leveranser 

- Användning av presenningar 

- Kort lagringstid 

- Att undvika byggande vid nederbörd  

- Fuktsäker transport med hjälp av täckta lastbilar.  

Anledningen till att dessa åtgärder väljs är att de är att föredra ur en ekonomisk synvinkel 

och att de underlättar arbeten i senare skeden. Till skillnad från väderskydd som har 

undvikits i de nämnda projekten på grund av kostnaderna som uppstår på grund av dem.  

Åtgärderna som nämndes ovan förebygger skador och minskar risken för senare 

uppkomna kostnader. Det innebär att de är både kortsiktigt och långsiktigt ekonomisk 

hållbara.   
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Svenskt Trä (u.å.D). Träets rörelse mellan noll och fibermättnadspunkten. Egen Figur 

baserad på figur från Svenskt Trä. 

traets-rorelse-mellan-noll-och-fibermatnadspunkten.jpg (896×768) 

(svenskttra.se) [2021-05-10] 

 

TräGuiden (2018B). Kritiska fukttillstånd för trä med hänsyn tagen till temperaturnivå 

och varaktighet hos fukttillståndet. Tillstånd att använda av Träguiden  

Mikroorganismer - TräGuiden (traguiden.se). [2021-04-22] 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjusvar företag A  
 

Allmänna frågor: 

• Erfarenhet i byggbranschen. 

Jag har jobbat i industrin sedan 1998, projektör först och teknisk chef 

sedan 2008. Jag är diplomerad fuktsakkunig och har jobbat med det en 

liten del av min tjänst. 

 

• Roll i företaget och arbetsuppgifter.  

Jag är idag en teknisk chef. Jag håller samman byggsystemet och 

produktplattformen. Ser till att detaljlösningar är säkra, rättar till fel och 

ändrar det på hela projektet. Följer lagar och regler och kontrollerar när 

nya konstruktionsregler eller boverkets byggregler uppdateras för att 

implementera dem i bolaget.  

 

Projektspecifika frågor: 

• Projektinformation. 

Planelement Villa  

 

• Start och slut-datum för projektet?  

Projektet startas 2021-01-11 och pågår t.o.m. 2021-05-17. 

 

• Ansvarsform för projektet? Eventuellt ansvarig för fuktsäkerhet? 

Företaget bygger cirka 95% som totalentreprenad och ansvarar för 

helheten inklusive fuktsäkerheten. Privatpersonen skriver kontraktet 

och flyttar sedan in direkt i ett färdigt hus. På plats är det en anställd 

projektledare som ansvarar fysiskt på plats och handlar upp de olika 

entreprenörerna. Man jobbar därför med egen kontroll, checklistor och 

stämmer av att varje entreprenörstyp har fukt i åtanke.   

 

• Varför är fuktsäkerhet viktigt för det här projektet? 

Trä som stommaterial i projektet men även gipsskivor klädda med 

kartong ska helst inte bli blötta för att undvika bistående skador som 

påverkar människors hälsa. Dels är det en byggregel i BBR, dels för att 

leverera en bra produkt till kunden.  

 

• Vilka krav ställs för fuktsäkerhet i förfrågningsunderlaget om 

genomförandet av projektet? 

Företaget har egna standard, vi ställer kraven själva och ingen extern har 

gett ut en fuktsäkerhetsbeskrivning. Fuktsäkerhet finns med i produkt-

plattformen. Kunden förväntar sig att hygienvärden hanteras av 

företaget och entreprenörerna.   
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• Vilka åtgärder har faktiskt vidtagits för fuktsäkerheten under 

byggskedet? 

Inför projektet kontrolleras väderprognosen. Man påbörjar inte 

montaget ifall det är risk för nederbörd. Alternativt bryter man arbetet 

vid ett bjälklag för att kunna täcka över natten. Ifall det blir oväder finns 

presenningar att tillgå som plan B. När det är planelement i 4–6 våningar 

övervägs väderskydd eller att kunna täcka byggnaden akut. Det beror 

också på vad projektet är och kostnaderna man har räknat med. Just för 

en villa, som är bygget i det här fallet, är väderskydd en ovanlig fråge-

ställning i och med att exponeringstiden är kort.  

 

• Använder ni er av ByggaF? Är det förekommande i liknande 

projekt? 

ByggaF mallen Redovisning av fuktsäkerhetsprojektering används. Den 

senaste versionen är ganska avancerad när det gäller just små hus och 

de korta tiderna, därför jobbar man inom branschen med TMF (Trä- och 

Möbelföretagen) för att ta fram en enklare variant på ByggaF nu under 

våren.  Vi vill göra det lite enklare och fånga upp de stora riskerna och 

göra ett enklare ByggaF till villaproduktion. Inte så att man slarvar så 

att det blir skador utan mer att man är effektiv i och med att man har 

samma process gång på gång på gång. Vi blir ganska duktiga och 

effektiva på det. Då kan man fånga upp fuktsäkerheten också effektivt.  

 

• Uppstår det några problem på grund av fuktsäkerhetsåtgärder, 

(försvåras arbeten eller påverkar det tidsplaneringen)? 

Om bygget byts uppstår ovanliga väntetider och då förlängs bygget. 

Samtidigt finns risken, om man hade fortsatt, att behöva öppna upp 

elementet, riva eller byta ut ett visst material för att det kommer att ta 

för långt tid att torka eller att det hinner bli bestående skador. Däremot 

att inte ta hänsyn till fuktsäkerhetsåtgärderna leder till fuktproblem och 

fördröjer bygget. Det vill säga det som mest påverkas i båda fall är tids-

planeringen.  

 

Materialhantering: 

• Kan du beskriva lite hur materialhantering sker på arbetsplatsen? 

Tanken är att exempelvis ytterväggarna kommer på lastbilen och sedan 

kommer det paket med virke och gips. Gipen till exempel lyfter man in 

hela paketet på betongplatta innan man sätter på taket för att materialet 

ska vara inne och bli väderskyddat. När det gäller virkespaket får man 

täcka med presenning under bygget eftersom man behöver komma åt 

hela tiden när man bygger. Ytterväggarna har en plast i överkant. Skulle 

det komma lite duggregn under montaget regnar det inte in i vägg-

konstruktionen, den är skyddad. Det kan hända att ett virkespaket ställs 

ut utan att täckas men det är bara undantag. 
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• Hur planeras leveranserna med tanke på fuktskador som kan 

uppstå i lagret och på arbetsplatsen? 

Man planerar att leverera i den ordning man ska montera det eller lyfta 

in det. Till exempel gips i ett tvåvåningshus som ska vara på andra 

våningen kommer med en senare lastbil än det som ska vara på första 

våningen. På det viset är det olika materialomgångar som man mängdar. 

Materialhantering är båda en arbetsmiljöfråga men också fuktsäkerhet. 

Man lyfter in materialen så sent så möjligt med täckta lastbilar. Vi 

jobbar bara med lastbilar som har kapell som skyddar materialen under 

transporten tills det är dags att lyfta in dem. Alla material har sina 

utmaningar, men det blir påväxt snabbare på ett organiskt material än 

på en betongstomme till exempel. När det är en träkonstruktion behöver 

man planera mer då det går fortare att fukta upp. 

 

• Hur mycket material slängs? Hur mycket extra kostnader uppstår 

på grund av det? 

Väldigt lite material slängs på grund av att det är uppfuktat. Vi skickar 

bara så mycket material som det behövs plus en liten bildprocent. Skulle 

det bli en olycka att materialet blir blött till exempel, vi kanske inte får 

veta det utan det är snickarna som fixar det. Jag har ingen statistik på att 

vi slänger mycket material. Det är nya lagkrav att man ska sortera upp 

och vi har väldigt små volymer när vi mäter hur mycket spill det blir på 

en byggarbetsplats. Det är väldigt optimerat och vi är duktiga på att 

mängda rätt.  

Alla komponenter är väderskyddade, det blir inte mycket skador på 

grund av fukt som man byter ut. Ifall det blir fukt tillföljd av regn precis 

när man lyfter en vägg kör man en avfuktare för att torka ut. I snitt är 

det väldigt lite spill utan det är endast enskilda fall. 

Inte mycket extra kostnader uppstår förutom olycksfall på grund av 

oväntat oväder. Det brukar hanteras genom att bryta bygget och på så 

sätt undkommer man de stora fuktrelaterade kostnaderna. 

 

Kostnader: 

• Hur mycket i genomsnitt kostade fuktsäkerhet för det här 

projektet? 

I fuktsäkerhetskostnader räknar jag med att man fuktmäter plattan, för 

att veta om man kan lägga ett tätskikt eller att man behöver ta in en 

entreprenör och provtrycka huset så att ångspärren är så tät som man 

vill. En fuktmätning i plattan kan vara 4 tusen och en provtryckning av 

klimatskalet är 8 tusen kronor i snitt som blir totalt 12 tusen kronor. Det 

är ganska små kostnader för ett hus som kostar 4–6 miljoner kronor. Vi 

kan säga ungefär mellan 10–20 tusen kronor brukar det kosta. Det här 

är bara generaliseringar och inga exakta kostnader. 

Om vi skulle ta ett hus som har väderskydd så är det flera 10 tusen eller 

100 tusen kronor som fuktskyddet kostar. Men i den här villan som vi 

har som exempel är det ganska små kostnader. Det är därför man inte 
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vill använda ByggaF i hela sin process, med tanke på alla mallar och 

administrationen av att köra ByggaF fullt ut skulle det kosta så extremt 

mycket mer. Då skulle man prata om 40 tusen kronor bara i timpenning 

för den som ska fylla i alla blanketter och då är det inte värt för en villa.  

 

• Finns det någon fuktsäkerhetsåtgärd som är mer ekonomisk 

hållbar, kortsiktig och långsiktigt, än andra? I så fall vilken? 

Ett exempel är att vi sätter en smal remsaplast som regnskydd uppe på 

den färdiga ytterväggen. Den klarar mindre nederbörd under stom-

resningen. 

En annan är en plastpresenning på modulerna som ligger på så länge det 

går under montage, som regnskydd. Då undviker man stora väderskydd. 

 

• Har det uppstått någon fuktskada på arbetsplatsen och i så fall hur 

skulle det kunna förebyggas vid framtida projekt? 

Det kan bli hål på ett inkommande vattenrör så att det kan stå och spruta 

och det kan vara en liten lokal skada. Det blir blött och man får byta en 

syll eller några gipsskivor. Det är en sådan skada som kan hända eller 

man försöker sätta golvlister och man spikar fast den och den råkar vara 

ett vattenrör där så det blir en lokal fuktskada där. Det är sådant som 

skulle kunna hända men det är mer ett olyckstillfälle än att det är en 

fuktrisk. Någon kan glömma stänga ett fönster och då regnar det in på 

nylagda parkettgolvet eller liknande.  

Vi har ett reklamationssystem. Varje projektledare ska reklamera det 

som händer och ser man ett mönster så agerar man på det att det här en 

vanlig skada. Då måste vi börja säkra och förebygga skadan. För att inte 

komma tillbaka försöker man samla på sig erfarenhet och fånga upp. Vi 

har funnits sedan 1927. Det är sådant vi har samlat på oss och det är 

därför vi är duktiga. Vi har dragit lärdom av våra misstag och byggt in 

det i vårt byggsystem eller plattform. 

 

• Finns det något samband mellan fuktsäkerhetsåtgärder under 

byggskedet och senare uppkomna kostnader i förvaltningsskedet 

till exempel?   

Fuktsäkerhet kan vara hela bygget. Det kan vara dåligt takmaterial, att 

det kan läcka in, att man kan har sedumtak som är ganska populär idag 

med gröna tak. Att man har dåligt tätskikt under så skulle det bli en 

vattenskada som man inte ser för att det ligger under det gröna skiktet. 

Det som ansvarar för fuktsäkerhet ska välja ett tätskikt eller det kan vara 

att man målar fasaden i tid så att man inte låter den bli dålig av regn och 

så vidare. Målar man senare kommer det då att lossna fortare och då får 

man en snabbare underhållsbehov. Sådana exempel skulle det kunna 

vara. Oftast lossnar färgen när det är fuktigt bakom. Det kan vara både 

inomhus och utomhus. 
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Övriga reflektioner: 

• Vilka fuktsäkerhetsåtgärder anser du är viktigast utifrån din 

erfarenhet och jämfört med andra projekt?  

Just när man jobbar med trä då är det att man inte tillåter att det ska bli 

uppfuktad under byggskedet. Det är det absolut viktigaste, att man har 

ett vädersäkert byggsystem och i vårt fall har vi att exponeringstid är 

mellan 5–8 timmar och sedan bygger man i 16–18 veckor. Den 

exponerande tiden är väldigt kort. Jämför man med ett hyreshus som 

man bygger med en betongstomme där man har byggtid på 6–8 månader 

eller ännu längre som är väder exponerad under lång tid, eller ett hus 

med KL-trä som har börjat bli mer och mer vanligt. De bygger ofta utan 

väderskydd och det är exponerat mot väder. Det känns inte bra när man 

ser sådana byggen att det regnar på stommen. Det viktigaste är att inte 

tillåta upptuktning och att man har koll på sina processer. Att man har 

checklistor som ByggaF, till exempel att vi har vårt eget process-

dokument baserad på vår verksamhet, man bygger in erfarenhet i sin 

process. Det är viktigt att vi har ett byggsystem eller en plattform som 

vi jobbar utifrån. Man ska jobba enligt ”Just In Time” principen.   

 

• Har kraven på fuktsäkerhet ökat de senaste åren? Vad kan det bero 

på?  

2006 eller 2008 förtydligades fuktkapitlet 6:5 i BBR och då ökade fokus 

och det var då det kom till fuktsakkunniga. Det var då insatsen gjordes 

och sedan dess har det dalat lite grann. Antigen har brunchen blivit 

duktigare eller är det fokus på andra frågor. Det finns en risk nu när det 

kommer lagen om klimatdeklaration, att efter nyår kommer man bara 

prata klimat och glömma fuktfrågan helt. Man måste tänka på allt och 

inte låta en fråga ta över. Kraven har inte ökat just de senaste åren. 

Det finns risk att man glömmer andra frågor nu och fuktfrågan kan vara 

en.  

 

• Har ni något annat ni vill tillägga inom ämnet? 

Nej. 
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Bilaga 2 Intervjusvar företag B 
 

Allmänna frågor: 

• Erfarenhet i byggbranschen. 

Jag började städa på husfabrik när jag var 16. Jag har jobbat i trähus-

fabrik i 38 år. Snickrat och städat i början. Har studerat som båda 

civilingenjörer och civilekonom.  

 

• Roll i företaget och arbetsuppgifter.  

Teknisk chef som styr båda dem som projekterar och bygger, förvaltar 

och utvecklar en teknisk plattform. I tekniska plattformen bestämmer vi 

hur saken ska byggas och då bygger vi så hela tiden. Att se till att den 

tekniska plattformen innehåller rätt saker och att den används av dem 

som ritar och de som bygger. 

 

Projektspecifika frågor: 

• Projektinformation:  

3 stycken 4 våningshus till en kund, Örebro. 

 

• Start och slut-datum för projektet?  

Hela projektet tar 1 år. Produktions skedet i fabrik är ungefär 2 månader 

och på arbetsplatsen tar det ungefär 7 månader. 

 

• Ansvarsform för projektet? Eventuellt ansvarig för fuktsäkerhet? 

Totalentreprenad för husöverbyggnad men grundläggningen sköter 

kunden själv. Vi ansvarar för fuktsäkerhet.   

 

• Varför är fuktsäkerhet viktigt för det här projektet? 

Fuktsäkerhet är viktigt i alla projekt. Om vi lyckas hålla det torrt, blir 

slutresultatet mycket bättre. Om det blir blött och man torkar det, då blir 

inte huset lika bra som om man har hållit det torrt hela tiden. Om man 

lyckas hålla huset torrt då lämnar man över en bättre slutprodukt till 

kunden. 

Ett av husen byggs emot ett hus som byggs i betong. Man bygger ihop 

husen och anslutningen mellan dem är svårt att hantera. Man vill inte att 

fukten i betonghusen påverkar vårt trähus. Avståndet mellan dem ska 

inte ge upphov till skador över tid. Det får inte läcka in vatten och regn-

vatten och det får inte bli hög relativ fuktighet att det ska mögla. Vi 

måste ha kontroll över klimatet i spalten mellan husen. 

 

• Vilka krav ställs för fuktsäkerhet i förfrågningsunderlaget om 

genomförandet av projektet? 

Den här kunden kräver att vi har en extern fuktsakkunnig. Vi brukar 

jobba med samma extern fuktsakkunnig för att han vet vad vi gör och 

hur vi hanterar fuktsäkerhet. Vi kan då ha diskussion på annan nivå. Vi 
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behöver inte då förklara grundläggande vad det är vi gör, utan bara kolla 

på frågor som är speciella för det projektet.  

 

• Vilka åtgärder har faktiskt vidtagits för fuktsäkerheten under 

byggskedet? 

Vi har varit tvungna att sitta med dem som bygger det andra huset och 

säkerställa att området inte blir uppfuktad under byggtiden och se till att 

husen är anslutna bra till varandra för att det ska fungera över tid.  

Vi tycker att vi är noggranna med fuktsäkert i alla våra projekt, Det 

handlar om hur vi hanterar material, hur vi bygger, hur vi emballerar, 

hur vi transporterar dem och hur vi säkerställer att de inte blir uppblötta.  

Vi bygger och gör allting nästan hemma i fabriken. En modul innehåller 

jättemycket värde som vi behöver skydda för att om vi får inläckande 

vatten i, då kostar det jättemycket mer pengar än om man först bygger 

färdig huset ute på plats. Får vi in läckage på våra moduler då blir det 

dyrt för oss att rätta till.  

Vi använder inte oss av väderskydd. Vi emballerar våra moduler med 

dubbla presenningar. Vi emballerar även moduler på undersidan. Om 

det regnar jättemycket när vi monterar då slutar vi montera. Kan vi inte 

säkerställa att det monteras torrt då monterar vi inte. 

Tidsplaneringen är ganska viktigt för projektet. Leveranserna är 

planerade så att man verkligen ska hinna med. Man tar och monterar 

sina moduler på rätt ställe innan nästa modul kommer. Vi bygger taken 

färdig på byggplatsen innan modulerna kommer, När modulerna är 

monterade då lägger vi på taket. Man minskar risken för att det ska regna 

på dem.  

 

• Använder ni er av ByggaF? Är det förekommande i liknande 

projekt? 

Det händer ibland. Vi tycker själva att ByggaF passar oss dåligt för att 

det är byggd för att man platsbygger. Vi har en egen fuktsäkerhets-

projektering som BBR kräver att man ska ha. Vi har en generell som vi 

objektsanpassar. Utöver det har vi en fuktplan som talar om hur vi ska 

hantera fukt på byggarbetsplatsen och vilka fuktronder man behöver 

göra för att säkerställa att vi hanterar fukt på ett korrekt sätt. Det gör vi 

obejktsanpassad. Vi stöttar på ByggaF ibland men vi försöker undvika 

den för att det inte passar vårt sätt att bygga. 

  

• Uppstår det några problem på grund av fuktsäkerhetsåtgärder, 

(försvåras arbeten eller påverkar det tidsplaneringen)? 

Det tar längre tid att tänka på det men man får inte låta bli det. Det är så 

pass viktigt. För oss som bygger i trä är det ganska tydligt om vi inte 

hanterar det här. Det kostar säkert något men alternativet kostar mer. 

För att då får man riva saker och slänga och stoppa in nytt material. Om 

vi inte sköter fuktfrågor då leder det till problem. Vi hade ett hus i 

Stockholm. Det sköttes väldigt dåligt och monterades när det regnade 
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också. Det läckte in vatten i hela huset och kostade oss 21 miljoner 

kronor att rätta till och kanske hela entreprenadssumman var 75 miljoner 

kronor. Det är mycket pengar om vi inte sköter på rätt sätt.  

 

Materialhantering: 

• Kan du beskriva lite hur materialhantering sker på arbetsplatsen? 

Det mesta av materialen är ihopbyggd och inmonterad i fabrik. Det som 

inte går att sätta i fabriken lägger vi i modulerna. När moduler går ut då 

ligger gipsskivor och så vidare som behövs för att färdigställa huset i 

modulerna. De är skyddade i och med att modulerna är skyddade. Sedan 

har vi en del grejer som ska byggas ihop ute på byggplats. till exempel 

taken. Då har vi instruktioner för hur man ska palla upp det, hur man 

ska täcka det, för att det inte ska bli skador.  

 

• Hur planeras leveranserna med tanke på fuktskador som kan 

uppstå i lagret och på arbetsplatsen? 

Allt lagras under tak och det som är känsligt för relativ fuktighet lagras 

i uppvärmda lokaler som till exempel spånskivor. Fukthantering i 

fabriken är därmed inte ett problem, vi har lärt oss hur vi ska göra det. 

Det är väldigt tydligt angivet när leveranserna ska komma till bygg-

arbetsplatsen på så sätt hinner man plocka av en modul, montera dit den 

på ett korrekt sätt innan nästa modul kommer. Man styr leveranserna så 

det inte står en massa och väntar på att bli monterad. Det blir på ett sätt 

som ”just in time” leveranser. Det brukar vara väldigt trång därför måste 

man lyfta modulen med en gång när den kommer på bilen. Det finns inte 

plats för något annat.  

För att undvika fuktskador på arbetsplatsen byggs taken färdiga och 

läggs på som ett lock på stapeln med moduler så fort den är monterad.  

 

• Hur mycket material slängs? Hur mycket extra kostnader uppstår 

på grund av det? 

Ingenting slängs på grund av att vi inte har hanterat fuktsäkerheten. 

Jobbar vi som planerat behöver vi inte slänga någonting. I och med att 

vi bygger hemma i fabriken har vi inte så mycket spill. Vi försöker 

endast köpa det material i de storlekar som vi kommer att använda. Vi 

försöker att bygga likadant hela tiden och då kan vi beställa materialet 

likadant hela tiden. Ett undantag jag kan tänka på är olycksfallet jag 

tidigare nämnde där det kostade 21 miljoner kronor att rätta till 

situationen. 

   

Kostnader: 

• Hur mycket i genomsnitt kostade fuktsäkerhet för det här 

projektet? 

Det går inte riktigt att svara på. Allt vi gör är fuktsäkerhet, regntätning, 

lufttätning, undertryck i huset osv, då kan hela priset på huset anses som 

fuktsäkerhetskostnader. Det har inte en separat budget. 
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• Har det uppstått någon fuktskada på arbetsplatsen och i så fall hur 

skulle det kunna förebyggas vid framtida projekt? 

Så länge har inga fuktskador förekommit, trots att väderskydd inte 

används. Vi utnyttjar att det är kort exponeringstid. Väderskydd 

kommer för det mesta att vara i vägen eftersom man behöver plocka bort 

väderskyddet efter varje modul. Det kommer nya moduler ungefär 

varannan timme. Under den tiden när vi monterar moduler är vi risk-

exponerade men väderskyddet har väldigt svårt att göra någon nytta. När 

grovmontaget är färdigt behöver vi inte väderskyddet mer.  

  

• Finns det något samband mellan fuktsäkerhetsåtgärder under 

byggskedet och senare uppkomna kostnader i förvaltningsskedet 

till exempel?   

Tveklöst, hanterar man inte fukten ordentligt kommer det här att bli ett 

sämre hus och det är svårt att bli av med det senare. Många kostnader 

kommer att fortsätta, typiskt med golvfuktrörelser. Till exempel bjälkar 

som har blivit blötta kommer att höja sig och sänka sig i olika perioder 

på året. Det kan till och med luta sig mot golvbrunnen i olika perioder. 

Håller man bygget torrt kommer man att ha mycket färre problem.  

 

Övriga reflektioner: 

• Vilka fuktsäkerhetsåtgärder anser du är viktigast utifrån din 

erfarenhet och jämfört med andra projekt?  

Att se till att emballeringen är intakt. Det ska inte ha några hål eller leda 

in något vatten. Vi använder en gångs presenningar i dubbla lager som 

man slänger när man har monterat sin modul. Det kan låta som ett slöseri 

men vi vet att presenningar som man återanvänder får hål till slut och 

det är ett omfattande process att kontrollera dem.  Det ska inte läcka 

vatten i det som har byggts, inte i lagret och inte heller under transporten 

på vägarna. Den andra viktigaste åtgärden är att avbryta montaget om 

det regnar för mycket när man monterar.  

 

• Har kraven på fuktsäkerhet ökat de senaste åren? Vad kan det bero 

på?  

Det skulle jag säga att det har generellt. Jag tycker personligen att vi 

alltid har tagit fuktfrågor på allvar men jag tror att kraven har ökat 

eftersom många slarvar med det här. Det drabbar även de som inte 

slarvar och sköter sig. De blir ställda inför hårdare krav.  

Jag tycker att vi pratar mer om klimat idag men jag tycker inte att vi 

pratar mindre om fukt.  

 

• Har ni något annat ni vill tillägga inom ämnet? 

Jag tycker att ämnet ni har valt är ett jätteviktigt ämne som det pratas 

för lite om generellt i utbildningen. Alla borde hantera fuktsäkerhet 

bättre men det blir så tydligt när vi som bygger i trä inte sköter fukt-

säkerhetsfrågan. Fukt är en central fråga när man bygger hus. 
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Bilaga 3 Intervjusvar företag C 
 

Allmänna frågor: 

• Erfarenhet i byggbranschen. 

Jag har snart trettio års erfarenhet. Jag har erfarenhet med forskning, att 

jobba hos entreprenör och nu på ett universitet i Norge.  

 

• Roll i företaget och arbetsuppgifter.  

En professor som driver undervisningsforskning. Dock i detta projekt 

som vi kommer att nämna i intervjun har jag varit byggherrens projekt-

ledare. Bland arbetsuppgifterna fanns att leda projektet och 

utvecklingen av projektet, se till att vi tar hand om byggherrens 

ambitioner med projektet.    

  

Projektspecifika frågor: 

• Projektinformation. 

En träbyggnation som är nollutsläppbyggnad i Norge.  

 

• Start och slut-datum för projektet?  

Själva bygget tog 18 månader. Vi startade med projektering och skiss-

projektet 2017-05-01 fram till nytt år 2018, det vill säga 8 månader. Tog 

ett års paus och därefter 4 månader med detaljprojektering och 18 

månaders byggtid.  

 

• Ansvarsform för projektet? Eventuellt ansvarig för fuktsäkerhet? 

Vi har använt en speciell kontraktsform. Ansvaret för fuktsäkerheten var 

hos vår entreprenör. 

  

• Varför är fuktsäkerhet viktigt för det här projektet? 

Det är generellt alltid viktigt men för vårt bygge var det viktigt med 

anledning att det är en träkonstruktion. Vi önskar att ha så lite fukt så 

möjlighet då byggnaden är en nollutsläppbyggnad, av den anledning är 

det en mycket väl värmeisolerad byggnad. Det är ganska tjocka väggar 

och tjockt tak, det leder till att det finns plats för mycket fukt att komma 

in och det önskar vi undvika.   

 

• Vilka krav ställs för fuktsäkerhet i förfrågningsunderlaget om 

genomförandet av projektet? 

Det ställdes krav på fuktinnehåll i träet innan ångspärr placering. Ett 

annat krav var att bärkonstruktion skulle monteras på sommaren när vi 

hade de bästa förhållandena för att få ett torr bygge. Det var oaktuellt att 

bygga på vintern.   
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• Vilka åtgärder har faktiskt vidtagits för fuktsäkerheten under 

byggskedet? 

Vi har haft fokus på att använda torra byggmaterial. Kort lagringstid på 

byggplatsen före montering var viktig för oss. Fokus på att få bygga tät 

så tidig så möjligt och så kort tid utsatt för regn. Presenning användes 

lite men i utgångspunkten inte. Tanken var att om vi såg att det skulle 

bli regn skulle vi använda presenning. Vi hade en mastersstudent som 

följde med utvecklingen därför gjorde vi mycket mer fuktmätningar än 

vanligt.   

 

• Använder ni er av ByggaF? Är det förekommande i liknande 

projekt? 

Vi känner lite till den men aldrig använt den. Vi har en norsk standard 

men det är inte på ByggaF nivå. Den är helt ny därför har vi inte hunnit 

använda den i någon av mina projekt. Vi har i princip byggt med hänsyn 

till den norska standard eftersom vi känner till innehållet.  

 

• Uppstår det några problem på grund av fuktsäkerhetsåtgärder, 

(försvåras arbeten eller påverkar det tidsplaneringen)? 

Skulle vi ha gjort det här på vintern skulle jag behöva hitta helt andra 

åtgärder. Fuktsäkring kan ta mycket tid och det tar tid att transportera 

material in och ut ur en byggnadsställning med pressning till exempel. 

Det stör och det vill vi gärna försöka undvika.  

 

Materialhantering: 

• Kan du beskriva lite hur materialhantering sker på arbetsplatsen? 

Vi fick materialen levererat i stort sett när vi hade behov för den. Vi 

försökte lagra den så kort tid som möjligt på arbetsplatsen. Vi vill inte 

ha fuktkänsligt material som ligger ute. Vi lagrar material där det är tät.  

 

• Hur planeras leveranserna med tanke på fuktskador som kan 

uppstå i lagret och på arbetsplatsen? 

Materialleveransen planeras med ”just in time” principen och vi 

returnerar varor som har blivit fuktskadade.  

 

• Hur mycket material slängs? Hur mycket extra kostnader uppstår 

på grund av det? 

Jag har inte översikt över det. Det här är ett nollutsläpp Projekt. Det var 

väldigt mycket fokus på att ha lite materialspill. Det är en god del 

mindre än ett vanligt projekt.  

 

Kostnader: 

• Hur mycket i genomsnitt kostade fuktsäkerhet för det här 

projektet? 

Vi har inte ett kostnadstal för det. Vi bygger i perioder där det är litet 

regn normalt. Vi har egentligen inga stora kostnader knutna till fukt-
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säkerhet. Vi har satt upp kritiska konstruktioner i en period där det är 

lite nederbörd. 

 

• Finns det någon fuktsäkerhetsåtgärd som är mer ekonomisk 

hållbar, kortsiktig och långsiktigt, än andra? I så fall vilken? 

Ja, min erfarenhet är att undvika väderskydd i form av tält eftersom det 

är dyrt i sig och opraktiskt. Faktum är att det är opraktiskt och ger extra 

kostnader i form av fler arbetstider. Bullerproblemet minskar 

produktiviteten. Sammanfattningsvis därför är det ekonomiskt 

ogynnsamt. Det kan vara ekonomiskt lönsamt när byggarbetsplatsen är 

egen och byggandet sker på vintern. Till exempel, ett små hus med 

gjutna fundament på hösten och ytterväggar och tak kommer att vara 

uppe på vintern. 

 

• Har det uppstått någon fuktskada på arbetsplatsen och i så fall hur 

skulle det kunna förebyggas vid framtida projekt? 

Vi har inte fått någon allvarlig fuktorsakad skada. Vi har tagit hänsyn 

till det vid planeringen.  

 

• Finns det något samband mellan fuktsäkerhetsåtgärder under 

byggskedet och senare uppkomna kostnader i förvaltningsskedet 

till exempel?   

Inte för det här projektet. Vi har inte fått någon skada på grund av 

fuktbelastning i förvaltningsskedet.  

I andra projekt kan det vara speciellt knuten till golvkonstruktioner. till 

exempel när man lägger en golvbeläggning innan golv har torkat ut kan 

det uppstå problem på grund av ständiga fuktrörelser i trä.  

 

Övriga reflektioner: 

• Vilka fuktsäkerhetsåtgärder anser du är viktigast utifrån din 

erfarenhet och jämfört med andra projekt?  

Enligt min erfarenhet är det viktigt att ta hänsyn till det lokala klimatet. 

Väldigt många planerar byggnation i Bergen som om det var i Oslo. I 

Oslo regnar det ingenting men i Bergen regnar det hela tiden. Det måste 

man ta hänsyn till. Planera projektet utifrån årstid. Det är väldigt viktigt. 

Man ska se när man vill utföra ett kritiskt moment, under sommaren 

eller hösten?  

Lagring av byggmaterial ute är också en dålig sak. Få byggmaterialen 

levererat när vi har behov för det och att det är gjort för order.  Om det 

finns liggande på arbetsplatsen, då har vi dålig kontroll på det.  

 

• Har kraven på fuktsäkerhet ökat de senaste åren? Vad kan det bero 

på?  

Ja. Det är större fokus på det nu. För Norge har ByggaF varit en 

inspiration. De senaste 15 åren har det varit en ganska kraftig in-

strömning på energibruk i norska hus. Vi har börjat använda mer 
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värmeisolering, vi har bättre täthet i konstruktioner och det har gjort att 

det är större fokus på fuktsäkerhet. Vi har även fått den norska 

standarden på fuktsäkerhet. Vi har även haft lite klimatändringar. Det 

har börjat bli mer nederbörd vilket kan ha lett till mer fokus på fukt-

säkerhet.  

 

• Har ni något annat ni vill tillägga inom ämnet? 

Nej. Ni har ett viktigt tema att jobba med.  
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Bilaga 4 Intervjusvar företag D 
 

Allmänna frågor: 

• Erfarenhet i byggbranschen. 

Jag har jobbat i branschen i 25+ år. Jag har varit anställd på företaget i 

21 år och jobbat merparten av de åren inom teknikutveckling. Med 

teknikfrågor har jag varit på företaget i 15 år och innan dess jobbade jag 

med mängdning, inköp och viss säljeledning en period i början.  

 

• Roll i företaget och arbetsuppgifter.  

Teknik- och Forskning och utveckling (FoU) chef.  

Jag jobbar övergripande med tekniska plattformar, ser till att de är 

samordnade och utvecklas framåt. Just nu jobbar jag mycket med våra 

hållbarhetsfrågor och klimatavtryck, att få ner dem, jobbar och driver 

de utvecklingsprojekten med fokus på sänkta klimatavtryck. Gällande 

fukt, så står jag som fuktsakkunnig på våra leveranser.  

 

Projektspecifika frågor: 

• Projektinformation. 

2 Flerbostadshus i Sundsvall med 124 lägenheter.  

 

• Start och slut-datum för projektet? 

Vi gör väldigt mycket av arbetet på fabriken. Men produktionstiden på 

byggplats är 12–15 veckor. Vi började montera bostäderna ungefär 

vecka 9. Vi började producera i fabrik i november/december. 

 

• Ansvarsform för projektet? Eventuellt ansvarig för fuktsäkerhet? 

Totalentreprenad, Vi har tagit på oss fuktsäkerhetsarbetet.  

 

• Varför är fuktsäkerhet viktigt för det här projektet? 

Det är viktigt för alla projekt, Det kan bli kostsamt och så många 

problem om vi inte tar hänsyn till det. Det blir ännu viktigare när vi 

bygger med så hög prefabriceringsgrad. När vi skeppar ut husen. Golven 

ligger målade och köken sitter monterade i volymerna vi skeppar på 

lastbilen. Det tål några droppar regn men om man får in det i alla vägg-

skikten. Då är det mycket vi förstör och det blir svårt att torka ut. Det är 

stenhårt fokus på fuktsäkerhet. 

 

• Vilka krav ställs för fuktsäkerhet i förfrågningsunderlaget om 

genomförandet av projektet? 

Vi ska uppnå miljöbyggnad silver. Miljöbyggnad silver hänvisar då till 

ByggaF eller likvärdigt. Vi har gjort egen variant av ByggaF. ByggaF 

är väldigt enormt och stort material som inte passar ifall man har låsta 

tekniska plattformar eller styrda sortiment. Vi vill göra samma sak varje 

dag. Den som är van vid ByggaF kommer att känna igen sig i våra 



Fuktsäkerhet av träbyggnader under byggskedet 

55 

 

dokument, för att vi har anpassat det så att det stämmer in i vår 

verksamhet. Beställaren, byggherren och miljöbyggnad accepterar den 

här nivån för att de ser att det är likt ByggaF. 

Anvisningar i fabriken är att inte bygga in med fuktkvoter över 18% 

men medelfuktkvoten från våra sågverk är 16%. På byggplatsen gäller 

det samma sak, 18% max på de bärande delarna. Råspont i taket är 

känsligare och måste därför vara torrare, cirka 14%. 

 

• Vilka åtgärder har faktiskt vidtagits för fuktsäkerheten under 

byggskedet? 

De måste följa våra anvisningar. Vi köper in en entreprenör men det är 

vi som är ansvariga för entreprenaden gentemot beställaren. De måste 

följa våra anvisningar i fuktsäkerhetsprojekteringen och fuktsäkerhets-

planen produktion. De följer våra standardanvisningar, hur det sätts 

samman, vad ska man tänka på och vilka rutiner och processer de måste 

följa ute på bygget för att sedan kunna redovisa att det är fuktsäkert 

byggande.  

  

• Använder ni er av ByggaF? Är det förekommande i liknande 

projekt? 

Vi har tagit fram en egen version av ByggaF. Vi använder oss av det i 

alla våra projekt som vi kör egen regi, och större projekt. Om vi bygger 

bara ett hus till privatperson, då har vi anvisningar men de är inte 

projektunika. Det är mer som ett regelverk för att alla vet hur de ska 

hantera fuktfrågorna. Vid mindre projekt är det samma frågor som dyker 

upp medan de större projekt är mer unika och där går jag in och gör en 

unik fuktsäkerhetsprojektering. Vi använder inte oss av ByggaF, utan vi 

har en egen variant. ByggaF är för komplext. Jag tror ByggaF är jättebra 

om vi bygger en simhall eller ett köpcentrum där man använder ny 

oprövad teknik eller nya lösningar. Men vi gör samma sak varje dag. Vi 

har då kokat ner handlingar så att det stämmer med vårt sätt att jobba 

och de frågorna vi har eller riskerna. Skulle vi gå igenom ByggaF, då 

skulle vi lägga två veckor för varje projekt, Nu räcker det att vi lägger 

en halv dag till en dag för det tidiga fuktsäkerhetsarbetet och att 

identifiera riskerna. När vi tar fram vår tekniska plattform har vi med 

oss alla frågorna vilket gör att när vi kommer till projekterings bordet så 

sitter inte folket och börjar fundera på hur vi ska bygga väggen idag.  

 

• Uppstår det några problem på grund av fuktsäkerhetsåtgärder, 

(försvåras arbeten eller påverkar det tidsplaneringen)? 

Det kan göra, det är när de gör fel. När de inte följer anvisningarna eller 

för in fukt. Då brukar tidsplanen skjutas i väg och man måste lägga tid 

på att torka ut produkter eller byta produkter. Någonstans tar väl tid och 

sköta skydd och intäckning. Att lyckas med det tar tid, men gör du inte 

det så måste du lägga oändligt mer tid på att åtgärda det. Om du inte 

bryr dig om båda lägen, då är det självklart att man sparar tid men du 
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får förmodligen en kund som inte är jättenöjd och då kostar det pengar 

och tid. När man väl står och någon har identifierat att du har fuskat och 

byggt in väldigt mycket fukt, då har du bekymmer. Ja, det tar tid men i 

förhållande till problemet så tar det ingen tid. 

 

Materialhantering: 

• Kan du beskriva lite hur materialhantering sker på arbetsplatsen? 

När vi bygger med så hög prefabriceringsgrad då är det inte så mycket 

lösmaterial, mycket av lösmaterialen går i volymerna. I och med att 

rummet är redan producerat, då kan vi lägga en del kompletterings-

material i rummet. Men det är klart att det är en del utvändiga fasad-

material, takstolar och annat som kommer. Våra anvisningar är att de 

ska vara täckta och skyddas från fukt, nedsmutsning och solljus. Det kan 

inte stå direkt på marken och ta smuts. Det får det inte göra.  

Det är samma sak i fabriken och där är det enklare att sköta det, i och 

med att vi har stora skärmtak, magasin, hårdgjorda ytor som är lite 

torrare och renare än byggplats där det är kanske bara grus, makadam 

och jord.  

 

• Hur planeras leveranserna med tanke på fuktskador som kan 

uppstå i lagret och på arbetsplatsen? 

Det är en hård planering och en hård montagetakt. Vi monterar mellan 

22–25 volymer på en vanlig arbetsdag. Cirka 10 lastbilar kommer in på 

en sådan montagedag. En bil i halvtimmen ska lossas och monteras ihop. 

Det är då planerat att det inte regnar. Skulle det regna då ställer vi in 

montaget. Monteringen sker så fort lastbilen kommer in det vill säga 

”just in time” montering.    

   

• Hur mycket material slängs? Hur mycket extra kostnader uppstår 

på grund av det? 

Vet inte riktigt. Jag har ingen siffra på det men jag tror att det inte är så 

mycket. Jag tror att man borde slänga mer än vad man gör, inte för att 

slösa men man borde kassera mer material som har blivit uppblött eller 

nedsmutsat. Jag tror att dessa kan byggas in och inte upptagas eller syns. 

Det pågår en viss form av lathet där ute tror jag.  

 

Kostnader: 

• Hur mycket i genomsnitt kostade fuktsäkerhet för det här 

projektet? 

Mitt arbete, dokument, fuktronder på byggplatsen inklusive lite 

mätningar på byggplatsen samt auktoriserade individer som mäter 

kostar det troligen mellan 50–70 tusen kronor. Totala budgeten för hela 

projektet inklusive grund är 100 miljoner kronor. Det är alltså cirka en 

promille av hela projektets kostnader.   
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• Finns det någon fuktsäkerhetsåtgärd som är mer ekonomisk 

hållbar, kortsiktig och långsiktigt, än andra? I så fall vilken? 

Ventilera med svag värme kommer man jättelångt med. Presenning har 

vi alltid på arbetsplatsen som är ett billigare alternativ till väderskydd. 

Det är oftast miljontals kronor inblandat vid väderskydd montering. De 

gånger vi inte använder oss av väderskydd är det på grund av kostnaden. 

Vi tittar just nu på vissa varianter till tält och väderskydd.  

En viktig relativt billig fuktsäkerhetsåtgärd som också är värd att nämna 

är fuktronder, dessa identifierar fel och brister tidigt innan skador 

eskalerar.  Det är pengarbesparande samt kvalitet- och tidsbesparande.     

 

• Har det uppstått någon fuktskada på arbetsplatsen och i så fall hur 

skulle det kunna förebyggas vid framtida projekt? 

Det blir små fel och avvikelser. Något rör som släpper någonstans, 

någon koppling som delar på sig och börjar läcka eller att det är något 

väderskydd som blåser på natten. Det vill säga någonting går sönder och 

ger en öppenhet så att vatten och vind kommer in och kanske driver in 

fukt. Det är ungefär skador på den nivån det brukar vara.  

För att förebygga dessa försöker vi förbättra vår tekniska plattform eller 

anvisningarna på byggplats så att man tänker och bygger tät. Är det 

någonting som läcker är det oftast den mänskliga faktorn bakom det. 

Man har missat en egenkontroll till exempel. Detta jobbar vi med men 

det är svårare att bli av med. Vi är människor som gör fel.      

 

• Finns det något samband mellan fuktsäkerhetsåtgärder under 

byggskedet och senare uppkomna kostnader i förvaltningsskedet 

till exempel?   

Det finns det säkert. Utsätts en byggnad för mycket fukt under bygg-

tiden då tror jag att även om det torkas ut får man mer framtida rörelser 

som relaterar kring hållfastheten. Det kan bli estetiska saker inne hos de 

boende, det krymper och sväller i huset. De flesta skador kan åtgärdas 

men det blir oftast kostsamt och svårare än att göra rätt från början.  

 

Övriga reflektioner: 

• Vilka fuktsäkerhetsåtgärder anser du är viktigast utifrån din 

erfarenhet och jämfört med andra projekt?  

Snabbt agerande och att vara beredd på att fel troligen händer. Det gäller 

att ha en handlingsplan och resurser för att det kan bli fel så att man kan 

täcka in, avhjälpa och inte skjuta fram lösningen till senare skeden. 

Agera snabbt och ta bort felkällan. 

 

• Har kraven på fuktsäkerhet ökat de senaste åren? Vad kan det bero 

på? 

Ja det har det gjort och det är ur mitt perspektiv miljömärknings-

systemen som till exempel miljöbyggnad och svanen som har drivit på 

fuktsäkerhetskraven. När man väljer att bygga enligt systemen hamnar 
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fuktfrågan ganska högt upp. Det byggs också mycket mer fler-

bostadshus i trä. Det har gjort att frågan är högre upp på agendan. 

Tidigare byggde man inte fullt i fuktkänsliga material. Man kunde 

slarva lite mer med fukten när annat material som till exempel betong 

och stål användes.   

 

• Har ni något annat ni vill tillägga inom ämnet? 

Nej.  
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Bilaga 5 Intervjusvar företag E 
 

Allmänna frågor: 

• Erfarenhet i byggbranschen. 

Under mina 40 år har jag jobbat till största delen som konstruktör men 

har även varit byggare, snickare och monterat små hus. Nu de sista fyra 

åren jobbar jag som byggsamordnare.   

 

• Roll i företaget och arbetsuppgifter.  

Jag som byggsamordnare jobbar mot entreprenörerna. Jag utbildar 

byggare och testar nya material. Tar fram fuktsäkerhetsdokument och 

ser till att det blir en bra process. Jag handlägger också en hel del 

reklamationer som uppstår.  

 

Projektspecifika frågor: 

• Projektinformation. 

Ett projekt i Uddevalla. 

 

• Start och slut-datum för projektet?  

Start i april 2019 och slut i september 2019. Byggtiden för projektet 

ligger på 20–22 veckor med 4 veckors semester som räknas bort.  

 

• Ansvarsform för projektet? Eventuellt ansvarig för fuktsäkerhet? 

Så fort leveransen lämnar oss och byggaren tar emot det på byggplats 

då tar byggaren över som är generalentreprenad. Kunderna har två 

kontrakt ett med oss som är materialleverantör och ett med en byggare 

som är generalentreprenör och håller ihop projektet med sina 

underentreprenörer. Fram till leverans har vi ansvaret för materialet vi 

levererar, efter första leveransen tar byggaren över fuktansvaret.  

 

• Varför är fuktsäkerhet viktigt för det här projektet? 

Det är alltid lika viktigt men just det här specifika projektet ligger 

utanför i Uddevalla i ett utsatt läge. Det är kustnära och ligger väldigt 

högt på ett berg. Huset i sig är väldigt fuktutsatt via nederbörd och yttre 

påverkan.  

 

• Vilka krav ställs för fuktsäkerhet i förfrågningsunderlaget om 

genomförandet av projektet? 

Det ställs inga större krav. I våra monteringsanvisningar har vi tagit 

fram båda en fuktsäkerhetsanvisning och en täthetsanvisning. När det 

gäller fuktsäkerhetsanvisning föreskriver vi vissa fuktmätningar under 

resans gång men även att material som levereras i förväg ska 

väderskyddas och får inte monteras långt i förväg.   
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• Vilka åtgärder har faktiskt vidtagits för fuktsäkerheten under 

byggskedet? 

I och med att vi själva inte alltid medverkar på husmontaget får man 

utgå från fuktsäkerhetsanvisningen som vi skickar med. Det står vad 

byggaren ska tänka på och vad han ska ha för material. Han ska ha 

presenningar för att kunna skydda materialet om det skulle bli nederbörd 

under montaget. Vidare har vi vidtagit vissa åtgärder, vi levererar skiv-

material och det kommer inplastat från oss. Man ska kunna avlasta det 

även om det duggregnar. Vi försöker också utbilda våra byggare att 

täcka material på både över och under sida.  

 

• Använder ni er av ByggaF? Är det förekommande i liknande 

projekt? 

Jag har själv bara hört talas om det, men är inte så insatt i det. 

  

• Uppstår det några problem på grund av fuktsäkerhetsåtgärder, 

(försvåras arbeten eller påverkar det tidsplaneringen)? 

Det kan bli så, men det är oftast bara för att man måste tänka på fukt-

säkerheten när vi har en fuktkänslig produkt. Byggarna får ett 

besvärligare montage om det regnar. Hade vi jobbat med ett okänsligt 

material hade det varit en mycket enklare resa för byggaren oavsett 

väder.  Det är tidskrävande och det kan hända att man behöver avbryta 

ett montage.   

 

Materialhantering: 

• Kan du beskriva lite hur materialhantering sker på arbetsplatsen? 

Allt material lastas inomhus på fabriken, Vi har en stor utlastningshall, 

där alla ytterväggar, alla takstolar och allt löst material står. Vi kör in 

med lastbilen i den stora utlastningshallen och allt material lastas väldigt 

skyddad. Vi har täckta lastbilar. Man öppnar en sida av taket, man lyfter 

upp taket och en lång sida för att plocka ut material sedan på arbets-

platsen. Fram till byggplats är det väldigt skyddat. När man kommer till 

byggplats, har vi en del material som vi inte kan ställa in i huset. Det är 

framför allt stora virkespaket som man inte får plats med. Det kan vara 

målat virke, takmaterial, yttertakluckor och sådant här ställer man 

utvändigt. Mycket av material som gipsskivor, innervägsreglar och 

glespanel försöker man alltid lyfta in i huset. Man lyfter in det på plattan 

innan man börjar montera huset. Sedan är det prioritering på att få huset 

tät så fort som möjligt, att man både skyddar själva huset och även det 

material som man har lyft in i huset.  

 

• Hur planeras leveranserna med tanke på fuktskador som kan 

uppstå i lagret och på arbetsplatsen? 

Väldigt fuktkänsligt material försöker vi att skydda genom att plasta in 

det. Det är framför allt skivor och de här bitarna. Vi skickar med 

presenningar till byggplats så att man har möjlighet att täcka. Det är 
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främst på byggplats egentligen man kan ha problem. Vi skickar även 

med spånsäckar till hus med bjälklag för att vid regn då kommer vatten 

under montaget, då kan man suga upp det här vattnet med spånet. Det 

är bara att man sprutar ut spånet och sedan sopar upp det och plockar 

bort det. 

Första leveransen levereras vid ett visst datum. Det måste levereras vid 

en bestämd tid. Vi har 7–8 egna lastbilar med släp som levererar ut 10–

11 hus per vecka oavsett väder. Även om man vet att det kommer på 

hastigt att imorgon blir det regn har vi ingen möjlighet att flytta en 

leverans, utan vi måste leverera huset. Andra leveransen är mer 

inredningar, innerdörrar, listverk och sådant här. Där kan man styra 

leveransen lite mer, där materialen är bara oskyddat när man bär in det 

i huset. Det är lite mindre risk att det blir fuktskadat.  

 

• Hur mycket material slängs? Hur mycket extra kostnader uppstår 

på grund av det? 

Vi har haft kostnader på 100 tusen kronor på grund av åtgärder vi har 

fått göra för att det inte har blivit bra från början. Det har blivit 

fuktskadat under resans gång. Oftast har vi inga kostnader på grund av 

fukt. Det kan vara att materialen har legat oskyddat ute och det har 

bildats mögel på det.  

 

Kostnader: 

• Hur mycket i genomsnitt kostade fuktsäkerhet för det här 

projektet? 

Vanligviss brukar det kosta 10 tusen kronor ungefär. I det här projektet 

blir det ungefär 100 tusen ungefär.  

 

• Finns det någon fuktsäkerhetsåtgärd som är mer ekonomisk 

hållbar, kortsiktig och långsiktigt än andra? I så fall vilken? 

Att plasta in känsligt material. Så mycket som möjligt förberedda från 

fabrik egentligen är en ekonomisk vinning sedan på byggplats. Oftast 

på en byggplats, dels är det mycket material som man ska ta hand om, 

dels lite ovant folk ibland och man försöker lasta av lastbilen så forts 

som möjligt. Kan vi väderskydda så mycket som möjligt är det en 

ekonomisk vinning i samband med det. I vissa fall är väderskydd inte 

genomförbart när det gäller logistik, hantering och form av material. Det 

är inte alltid det funkar att väderskydda. Vi hade väderskyddat skiv-

material, isolering och de känsliga materialen. 

 

• Har det uppstått någon fuktskada på arbetsplatsen och i så fall hur 

skulle det kunna förebyggas vid framtida projekt? 

Ja. Det har uppstått en fuktskada på arbetsplatsen i form av inträngande 

vatten i konstruktioner. Någon entreprenör har misslyckats med tak-

arbete och efter montaget har det kommit in vatten och orsakat lite 
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skador. Vi försöker hela tiden utvecklas, mycket handlar om utbildning 

och repetition, och att byggarna ges möjlighet till att göra det på bra sätt. 

Att vi anpassar konstruktioner. Vi kan också styra härifrån material-

leveransen. Vi behöver inte acceptera riskkonstruktioner fullt ut. Om vi 

skulle enbart bygga fyrkantiga hus med ett sadeltak eller varmt tak, 

skulle vi minska riskerna. Men ett flertal vill ha de platta taken och låg-

lutande tak. Riskkonstruktioner har också en viss betydelsen när det 

gäller att det kan uppstå fuktskador och fuktproblematik. 

 

• Finns det något samband mellan fuktsäkerhetsåtgärder under 

byggskedet och senare uppkomna kostnader i förvaltningsskedet 

till exempel?   

Ja. Framför allt vid snickerier, typ fönster. Vi materialleverantör vet inte 

om ett hus kommer att placeras i ett utsatt läge, högt, kustnära, där det 

är utsatt för regn och vind. Vattnet klättrar på fasaden. När det regnar 

horisontellt och blåser då trycks vattnet uppåt. Där har vi haft några 

problem vid några tillfällen att det tryckte in vatten under fönsterblecket. 

Det blev olägenhet. Kunden får flytta undan möbler. Vi gick in och 

åtgärdade en yttervägg. Det medför oftast att golvet är skadat. Man får 

byta en del av golvet, då tar man ner golvlisten. Man får kanske måla 

om, tapetsera om väggar och även byta golvmaterial och golvlist. Det 

blir oftast stora påfrestningar just på familjen eller brukarna som bor i 

huset, speciellt ifall de behöver flytta ifrån huset under en period. 

 

Övriga reflektioner: 

• Vilka fuktsäkerhetsåtgärder anser du är viktigast utifrån din 

erfarenhet och jämfört med andra projekt?  

Att vi skulle kunna boka om en leverans, ställa in en husleverans. Det 

viktigaste som jag ser är att man tar lite hänsyn till utsatta lägen och att 

man tätar lite extra. Att man tar in någon konsult från orten som är van 

vid att täta just de här utsatta lägena. Det är där vi har största problemet, 

att vi alltid levererar, vi har alltid samma konstruktion på våra ytter-

väggar, kanske inte funkar fullt ut i utsatta lägen.  

 

• Har kraven på fuktsäkerhet ökat de senaste åren? Vad kan det bero 

på?  

Jag har märkt lite att man börjar ta med lite mer fuktkontroller och fukt-

mätningar av vissa material i kontrollplanen. Även vid det tekniska 

samrådet, där man förväntas få startbeskedet. I det protokollet går oftast 

kommunen in och kräver vissa fuktmätningar. Att man har fuktmätt 

material som byggs in och så vidare. Där har jag märkt att det har ökat. 

Anledningen är att man har mer fokus på täthet och fukt och just de här 

byggskadorna som kan uppstå, att det blir sjuka hus. Vi vill ha sunda 

hus egentligen med låga energiförbrukningar. Så som jag upplever det i 

min roll är det mer fokus på fuktsäkerhet, klimatfrågorna och 

energibehov. Så som jag ser det är det mer fokus på fuktsäkerhet. 
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• Har ni något annat ni vill tillägga inom ämnet? 

Det är väldigt viktigt med fukt, vi provtrycker alla hus för att kolla 

klimatskärmen som vi har i ytterväggar och se dess täthet. Vi vill se att 

husen är täta både energimässigt och att vi inte vill ta in fukt i 

konstruktioner från insidan. Det är viktigt att man tar hänsyn till 

uttorkningar, inte för korta byggtider. Man måste fuktkontrollera plattan 

innan man lägger tätskikt.  
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Bilaga 6 Intervjusvar företag F 
 
Allmänna frågor: 

• Erfarenhet i byggbranschen. 

Jag har jobbat på företaget sedan 2006. Då har jag jobbat med både 

försäljning av hus i både Sverige och Norge. Senaste fem/ sex åren har 

jag jobbat som entreprenadschef och jobbat med entreprenadsfrågor. 

Jag har jobbat som konstruktör i början av 90-talet i 3 år.  

 

• Roll i företaget och arbetsuppgifter.  

Entreprenadchef och jobbar med entreprenadsfrågor, hjälper kunder och 

entreprenörer, ser till att man har rätt avtal och att man har rätt 

beskrivningar. Jag hjälper till med kalkylerandet när det gäller 

entreprenadpriser. Sedan blir det juridiska frågor också när man inte är 

överens, jag kan hjälpa både kunder och entreprenörer i de frågorna då.  

I dokument som vi tar fram om tips och råd om hur man ska bygga 

husen, där kommer jag in. Alltså förvaring av material på fuktsäkert sätt, 

kontroll av fukt i byggmaterial under mottagning, under byggnationer 

och så vidare.  

 

Projektspecifika frågor: 

• Projektinformation. 

Vi levererar drygt 15 hus i veckan. Just nu har vi nog 350 projekt i gång 

i olika stadier. Alla projekten påminner om varandra väldigt mycket.  

 

• Start och slut-datum för projektet?  

Från att vi levererar byggsats, alltså materialen för att bygga huset, då 

räknar jag med att plattan är redan klar. Då kommer vi dit med täckt 

lastbil där allt material är förpackad och inplastad och vi lossar material 

första dagen. Det tar ungefär 22 arbetsveckor innan huset är inflyttnings-

klart. Det är för ett hus på 160 kvm till en normalkund. Byggtiden 

varierar inte så mycket utifrån det. 

  

• Ansvarsform för projektet? Eventuellt ansvarig för fuktsäkerhet? 

Det är delad entreprenad, men det ligger väldigt mycket under 

byggprocess på den entreprenören som bygger huset på plats. Att man 

ser till att man hanterar materialen på ett fuktsäkert sätt. Man förvarar 

det på ett bra sätt på byggplatsen. Man undviker markfukt på material 

och att man täcker det med presenningar.  

 

Det vanligaste är delad entreprenad, kunden har avtal med oss när det 

gäller material, sedan har de ett eller flera avtal med entreprenören för 

uppförandet. Det är en delad eller generalentreprenad. När det gäller 

materialet är juridisk ansvarig byggherren. Men det är entreprenören 

som är ansvarig att skydda materialen under byggtiden och se till att det 

är förvarad på bra sätt och att det inte kommer fukt i stommen. Det är 
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väldigt viktigt att fuktmätningar görs av entreprenören. Det har vi 

instruktioner för.  

Vi är normalt materialleverantör och entreprenörerna uppför huset. Det 

finns tillfällen där vi har en total entreprenad mot kunden och ansvarar 

för totala entreprenaden men det är inte alls förekommande i dagsläget.  

 

• Varför är fuktsäkerhet viktigt för det här projektet? 

Det är viktigt för alla projekt att det inte finns någon fukt som vi bygger 

in i huset. Det är jätteviktigt att man inte bygger in fukt och därför gör 

man de här kontrollerna så att det inte finns fukt. Det är därför vi har 

byggmomentet att vi reser bärande stommen först och på med taket så 

att vi kan garantera att vi inte får problem med fukt. Innan vi sätter in 

isolering och bygger in något, ska det vara under de gränserna och under 

16% fuktkvot i träet.  

 

• Vilka krav ställs för fuktsäkerhet i förfrågningsunderlaget om 

genomförandet av projektet? 

Vi har en fuktsäkerhetsprojektering för projektet. Vi har en kontrollplan, 

dels från våra leverantörer. De garanterar och mäter. Vi gör stickprover 

på materialet innan vi skickar ut det. Sedan har vi egenkontroller som vi 

lägger på entreprenörer, de gör testerna på plats. Vi har samma vägg-

konstruktion på alla projekt och där har vi gjort en egen fuktsäkerhets-

projektering innan. I och med att väggar i huset är så pass tjocka, det är 

väldigt mycket isolering. Vi har 260 mm isolering i ytterväggen och 500 

isolering i taket. Vilket gör att det ställer höga krav att vi har koll på vad 

daggpunkten hamnar i konstruktioner.  

 

• Vilka åtgärder har faktiskt vidtagits för fuktsäkerheten under 

byggskedet? 

Huset är takad och klart på en vecka beroende på storlek. Taket är på 

plats. Då sitter dörrar och fönster i och ute gips också. Under en vecka 

får vi huset vädersäkrad. Om vi ska ha en kritisk period. då är det just 

under den perioden. Snickaren eller entreprenören på plats bestämmer 

när skivisolering ska komma till byggplatsen för att man ska lyfta in det 

på en gång.  

Allt känsligt material, inget av det monteras innan taket och väggarna 

är resta. Det är något som vi trycker på, att allting ska in i huset men 

huset ska vara helt tät. När vi har fått på takpannor och plåtar och häng-

rännor och ytterpanelen är på plats, då är huset tät.  

Våra leverantörer till oss har gjort fuktmätningar innan de levererar till 

vår terminal. Innan vi lastar på det här i en täckt lastbil som åker ut till 

kunden, gör vi också stickprover i materialet. Vi ska se vilken fukthalt 

det har och att vi ligger under det vi har i avtal med leverantörer, att det 

är låg fukthalt i materialet. Då har vi koll på kedjan och vet att det var 

torrt när vi skickade till kunden och entreprenörer vet det. Den får inte 

överstiga när man monterar materialet.  
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• Använder ni er av ByggaF? Är det förekommande i liknande 

projekt? 

Vi känner till ByggaF men det är en stor utmaning att slavisk följa den 

fullt ut eftersom det skulle driva kostnaden rejält för 

konsumenten/byggherren. 

Vi har utbildat personal i fuktsäkerhet hos Fuktcentrum som har sett 

över vårt fuktsäkerhetsarbete för att standardisera det så långt det går 

och få det så säkert som möjligt i våra repetitivt likartade leveranser. 

Utmaning med ByggaF är gemensam för småhusbranschen och därför 

har försök gjorts att anpassa till vår bransch med ByggaF PST, men även 

denna blev för övermäktig för branschen. Därför arbetar TMF just nu 

med att ta fram mallar och beskrivningar för hur småhusbranschen ska 

arbeta med fuktsäkerhet. 

 

• Uppstår det några problem på grund av fuktsäkerhetsåtgärder, 

(försvåras arbeten eller påverkar det tidsplaneringen)? 

Det kan uppstå utmaningar ibland. Det beror oftast på bristande 

planering eller tidspress på en byggarbetsplats. Om jag tar exemplet att 

husleveransen kommer och någon tar semester innan man har fått på 

taket. Det är big no no. Det har hänt något tillfälle att man inte har haft 

bra planering. Då är det bättre att man väntar med att köra i gång det 

bygget. Det är väldigt viktigt med att vi får det tät fort.  

Vi använder inte väderskydd. Vi bygger inte med färdiga block utan 

lösmaterial. Utmaningen är kanske att kunderna inte vill lägga ner 200 

tusen kronor ytterligare för att garantera nu de första veckorna att det 

inte kommer några fukt. Någon enstaka projekt har vi haft det men det 

är en kostnadsfråga.  

 

Materialhantering: 

• Kan du beskriva lite hur materialhantering sker på arbetsplatsen? 

Vi har tydliga instruktioner att få upp materialen från marken, att täcka 

med presenningar som ligger luftigt och inte direkt mot materialen. Att 

hålla det rent eftersom organiskt material är inte heller bra och kan leda 

till skador.  

 

• Hur planeras leveranserna med tanke på fuktskador som kan 

uppstå i lagret och på arbetsplatsen? 

När vi levererar allt är inplastat och skyddat. Leveranserna sker för det 

mesta ”just in time”. De kommer till bygget när de ska monteras för att 

inte ligga på arbetsplatsen. En del leveranser kommer i snitt 12 v efter 

första leveransen, det vill säga huvudleveransen. Materialen i 

leveransen levereras senare för att inte behöva ligga på arbetsplatsen. 

Vissa material beställer man och de kommer när det är dags för de. 
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• Hur mycket material slängs? Hur mycket extra kostnader uppstår 

på grund av det? 

På grund av fuktskador är det ganska lite som slängs. Det kan hända att 

vi behöver skicka nytt material för att byta ut ifall ett olycksfall inträffar. 

Dock är det inte vår erfarenhet att det behöver kasseras mängder av den 

anledningen. I projektet vi utgår ifrån är det inga extra kostnader på 

grund av fuktskador. Materialåtgången räknas i förväg men det kan 

behöva kompletteras ibland.  

 

Kostnader: 

• Hur mycket i genomsnitt kostade fuktsäkerhet för det här 

projektet? 

Det är svårt att sätta en siffra på det. Vi räknar inte så. Vi och 

entreprenören ser det som en självklarhet. Vi ser inte fuktsäkerhet som 

en kostnad. I entreprenörens kostnader räknar vi med 3000 kr i snitt på 

ett projekt.  

 

• Finns det någon fuktsäkerhetsåtgärd som är mer ekonomisk 

hållbar, kortsiktig och långsiktigt, än andra? I så fall vilken? 

Den viktigaste saken är att hålla reda, rutiner och att effektivt hålla huset 

tät. Varför man inte tar väderskydd vill jag påstå är mest en kostnads-

fråga.  

 

• Har det uppstått någon fuktskada på arbetsplatsen och i så fall hur 

skulle det kunna förebyggas vid framtida projekt? 

Nej i det här projektet har det inte uppstått någon fuktrelaterad skada.  

 

• Finns det något samband mellan fuktsäkerhetsåtgärder under 

byggskedet och senare uppkomna kostnader i förvaltningsskedet 

till exempel?   

Av den anledningen har vi valt att ha en vattenfelsbrytare i huset. 

Kostnader för vattenskador är flera miljoner om dagen i Sverige. 

Kostnader för att renovera och byta ut material plus kostnaderna för 

människorna som bor i huset gör det väldigt viktigt med vattensäkerhet 

och att förhindra läckage. Läckagen idag är mest i köket. Det försöker 

man undvika med flera åtgärder i tidigare skede.  

 

Övriga reflektioner: 

• Vilka fuktsäkerhetsåtgärder anser du är viktigast utifrån din 

erfarenhet och jämfört med andra projekt?  

Rutiner, ordning och reda. Att vi skyddar materialen på bygg-

arbetsplatsen är nog det viktigaste. Vi vill inte få fuktigt material. Det 

är också en självklarhet att man har en god konstruktion som undviker 

att det kommer in fukt. Det ligger i att följa anvisningarna som finns så 

att man inte får läckage i huset.  
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• Har kraven på fuktsäkerhet ökat de senaste åren? Vad kan det bero 

på?  

Kraven från myndigheterna upplever jag inte har ökat. Däremot tycker 

jag att vi i branschen själva tittar mer på frågan. Desto mer man lär sig 

om det desto svårare det blir. Projekten anpassas successivt till fukt-

säkerhet hela tiden. Det handlar om resurser som vi nämnde tidigare. 

Det är ett väldigt resursslöseri att behöva kassera material. I och med att 

vi jobbar mycket nu med hållbarhet och att minska vår klimatpåverkan 

är det fel att behöva kasta material på grund av fuktskador.   

 

• Har ni något annat ni vill tillägga inom ämnet? 

Nej.  

 


