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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till WSP och Dry-IT för den hjälp vi erhållit under arbetets 
gång. Ett extra stort tack till Peter Green på WSP som har lagt sin energi, kunskap men 
framförallt sin tid på oss. Ditt engagemang har varit av stor betydelse för oss och hjälpt 
oss framåt under studiens gång.  

Peter Karlsson, handledare på Jönköping University, skall också ha ett tack för den 
vägledning och input som vi erhållit. Vi vill även rikta vår tacksamhet till de personer 
som har tagit sig tiden att delta i våra intervjuer, svara på våra frågor och diskutera dessa 
med oss. Utan dessa svar hade studien varit svår att slutföra. Vi är tacksamma för att 
Svenskt trä tillät oss använda deras figurer i arbetet. Vi vill även tacka de inblandade i 
fallstudien för att ni tog er tid att visa oss runt och svara på frågor. 

Slutligen ska våra familjer ha ett stort tack som gett oss tiden och stöttning under 
studiens gång! 
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Abstract 
Purpose: The purpose of this study was to produce a template for how to design CLT 
buildings moisture-safer and to make recommendations for a moisture-safe working 
method. CLT is a new building material where there is a need for standardization to 
meet the requirements and recommendations that exist. Greater consideration needs to 
be given to moisture in order for people's hygiene and health not to be affected. 

Method: By collecting data using a case study of a multi-story house in CLT, material 
handling as well as design of framework and weather protection are shown. Design of 
framework appears through document analysis of design documents for three CLT 
house projects. Furthermore, the industry's approach and experience are disclosed 
through interviews of people with different subject-relevant knowledge. 

Findings: By, in the early design stage, prioritizing moisture safety for both 
construction- and use stages the risk of moisture-related problems is reduced. 
Furthermore, it should be continuously and jointly worked with moisture safety 
between disciplines in the project. Building components to take special account of and 
measures to do this are presented as well as recommendations for a more moisture-
proof working method. 

Implications: The results of the study should be a complement to ByggaF, this is 
because the result specifically addresses CLT. Through implementation, the hope is that 
the result will reduce the risk of moisture-related problems in CLT buildings. 
Furthermore, higher requirements should be set on moisture safety in CLT construction, 
as the result of the current working method is unknown and the precautionary principle 
should be applied. 

Limitations: The study's result, in form of the design template that is generated, are 
mainly applicable to architects and designers as only the framework is investigated. The 
result is generally applicable for new-construction of multi-story buildings in CLT 
which are constructed in Sweden. Furthermore, measures to reduce the risk of moisture-
related problems are being investigated and does not refer to people's influence by 
microbial growth. 

Keywords: Moisture, Mold, CLT, Weather protection, Design, ByggaF 



Sammanfattning 

ii 

Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna studie var att framställa en mall för hur man projekterar KL-
träbyggnader fuktsäkrare samt ta fram rekommendationer för ett mer fuktsäkert 
arbetssätt. KL-trä är ett nytt byggnadsmaterial där behov av standardisering finns för 
att uppfylla de krav och rekommendationer som finns. Större hänsyn behöver tas till 
fukt då människors hygien och hälsa ej skall påverkas. 

Metod: Genom insamling av data med hjälp av fallstudie av ett flerbostadshus i KL-trä 
framgår såväl materialhantering som utformning av stomme och väderskydd. 
Utformning av stomme framgår fortsatt genom dokumentanalys av 
konstruktionshandlingar för tre KL-trähusprojekt. Vidare framgår branschens 
förhållningssätt och erfarenheter genom intervjuer av personer med olika 
ämnesrelevanta kunskaper. 

Resultat: Genom att i tidigt projekteringsskede prioritera fuktsäkerhet för såväl 
uppförande- som bruksskede reduceras risken för fuktrelaterade problem. Vidare bör 
det kontinuerligt arbetas med fuktsäkerhet gemensamt, mellan discipliner i projektet. 
Byggnadsdelar att ta särskild hänsyn till samt åtgärder för att utföra detta presenteras 
såväl som rekommendationer för ett mer fuktsäkert arbetssätt. 

Konsekvenser: Studiens resultat skall verka som ett komplement till ByggaF, detta då 
resultatet behandlar KL-trä specifikt. Genom implementering är förhoppningen att 
resultatet skall reducera risken för fuktrelaterade problem i KL-träbyggnader. Vidare 
bör högre krav ställas på fuktsäkerhet vid KL-träbyggnationer, detta då resultatet av 
dagens arbetssätt är okänt och försiktighetsprincipen bör tillämpas. 

Begränsningar: Studiens resultat, i form av den projekteringsmall som genererats, är i 
huvudsak tillämpbar för arkitekter och konstruktörer då endast stommen utreds. 
Resultatet är generellt tillämpbart för nybyggnation av flerbostadshus i KL-trä som 
uppförs i Sverige. Vidare utreds åtgärder för att reducera risken för fuktrelaterade 
problem och avser ej människors påverkan av mikrobiell påväxt. 

Nyckelord: Fukt, Mögel, KL-trä, Väderskydd, Projektering, ByggaF 
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Begreppsförklaring 
Adsorption innebär att vätskemolekyler genom attraktionskraft binds till fasta material. 

Anisotropt innebär att materialet besitter olika egenskaper i olika riktningar. 

ByggaF är en branschstandard för fuktsäkerhet. 

Daggpunkt är den temperatur då RF når 100% och kondens uppstår. 

Desorption innebär att vattenmolekyler avlägsnas från ett fast material. 

Diplomerad fuktsakkunnig avser utbildad fuktsakkunnig vid fuktcentrum i Lund. 

Fuktansvarig avser fuktsäkerhetsansvarig för produktion respektive projektering 
beroende på skede i byggprocessen. 

Fuktmekanik handlar om hur fukt fungerar och påverkar. 

Fuktsakkunnig avser person med fukt och fuktsäkerhets kunskaper som arbetar 
rådgivande i projekt från tidiga skeden till förvaltning. 

Fuktsäkerhetsbeskrivning beskriver fuktkrav för projekt som helhet. 

Fuktsäkerhetsplan ett produktionsdokument som skall fungera för att kraven i 
fuktsäkerhetsbeskrivningen skall uppfyllas i produktion. 

Klimatreglering, även kallat styrd uttorkning, avser reglering av RF genom justering av 
temperatur och/eller luftens fuktinnehåll. 

KL-trä är en förkortning av korslimmat trä, även kallat CLT. 

RF är en förkortning av Relativ Fuktighet och definieras som kvoten mellan luftens 
aktuella fuktinnehåll och dess mättnadsvärde vid aktuell temperatur. 

Tätt hus avser regntäthet för en byggnad eller del av byggnad. 

Temporärt väderskydd innebär att husets bjälklag, tillsammans med täckningar och 
tätningar, skyddar underliggande delar. 

Ändkappa innebär ett skydd mot nederbörd för KL-träelementets ändar. 
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1 Inledning 
Kapitlet redovisar bakgrunden till det problem som har undersökts samt presenterar de 
mål samt frågeställningar som arbetats fram i samarbete med WSP och med stöttning 
från DRY-IT. 

1.1 Bakgrund 
KL-trä är ett nytt byggnadsmaterial och introducerades i Sverige under slutet av 1990-
talet (Borgström & Fröbel, 2017). KL-trä förespråkas ur ekologiskt perspektiv, dock är 
trä ett organiskt material där ogynnsamma förhållanden leder till mikrobiell påväxt och 
därmed krävs vissa försiktighetsåtgärder (Bokalders & Block, 2014). Trä är samtidigt 
det enda byggmaterialet som påverkar miljön positivt då en kubikmeter av trä binder 
runt ett ton koldioxid (Lehmann, 2013). 

1.2 Problembeskrivning 
Ett stort antal fuktrelaterade problem i byggnader, såsom mögeltillväxt och kemiska 
utsläpp från nedbrutet material som utsatts för höga fuktnivåer, har uppdagats de 
senaste åren, med skadliga effekter på hälsa, byggkostnader och förtroendet inom 
byggindustrin (Mjörnell, Arfvidsson, & Sikander, 2011). Mjörnell et al. (2011) menar 
vidare att en av byggsektorns uppgifter är att formulera denna kunskap på ett sådant sätt 
att den kan tillämpas i alla stadier av projektering, utförande och förvaltning. 

I en artikel av Brandner, Flatscher, Ringhofer, Schickhofer och Thiel (2016) framgår 
hur KL-trä är ett relativt nytt byggnadsmaterial.  Kunskapen som idag finns om KL-trä, 
om hur det bör hanteras och projekteras, är begränsad och därmed har företag olika sätt 
att förhålla sig till de lagar och regler som är gällande. Vidare framhäver Brandner et 
al. (2016) att standardisering krävs för att underlätta, så att dagens krav samt de 
framtida, skall uppfyllas. 

Ett ämne vilket diskuteras gällande KL-trä är hur fukt påverkar materialet, denna 
problematik utreds i en publikation av Morrell, Morrell, Treblehorn och Sinha (2018) 
och resulterade i att de ansåg att fuktkontroll är nödvändig. I en artikel skriven av 
McClung, Ge, Straube och Wang (2014) konstateras att projektören redan i 
modelleringsskedet behöver ta hänsyn till de problem som kan uppstå med avseende på 
fukt. 

I en artikel av Wang et al. (2018) konstateras att lyckad användning av KL-trä kräver 
att arkitekter, ingenjörer, tillverkare och entreprenörer gemensamt utformar system som 
minimerar risken för intrång och ackumulering av fukt. Vidare framgår att dessa system 
skall inkludera bland annat fuktskydd under transport och uppförande, noggrann 
utformning för att skapa vattenavvisande ytor samt regelbundet underhåll (Wang et al., 
2018). 

I Boverkets byggregler  (2018) framgår de föreskrifter och allmänna råd som branschen 
skall förhålla sig till, där det i kapitel 6:5 går att läsa om vilken hänsyn som bör tas till 
fukt i projekteringsskedet för att den ej skall påverka människors hygien eller hälsa. I 
Boverkets byggregler  (2018) framgår exempelvis högsta tillåtna fukttillstånd i kapitel 
6.52 och fuktsäkerhet i kapitel 6.53. Vidare går det att i Plan- och byggförordning 3 
kap. 9§ läsa att ett byggnadsverk inte får projekteras på ett sådant sätt att förekomst av 
fukt i byggnadsverk skall påverka människors hygien eller hälsa (SFS 2011:338). 
Miljöbalkens hänsynsregler (SFS 1998:808) med bland annat kunskapskravet, 

https://www-sciencedirect-com.proxy.library.ju.se/topics/engineering/cubic-metre
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försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen och skälighetsregeln bör tillämpas då det 
inte är helt utrett när samt vilken påverkan fukt har på människors hygien och hälsa. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet var att framställa en mall för hur man projekterar KL-träbyggnader fuktsäkrare 
samt ta fram rekommendationer för ett mer fuktsäkert arbetssätt. 

1. Vilken hänsyn tas till fukt vid projektering idag? 
2. Vilka är de kritiska byggnadsdelarna? 
3. Vilka kompletterande åtgärder kan utföras för att reducera påverkan av fukt? 

1.4 Avgränsningar 
Studien har fokuserat på de fuktproblem vilka kan uppstå i samband med nybyggnation 
av flerbostadshus i KL-trä, där uppförandet är i Sverige samt med temporärt 
väderskydd. Stommen undersöktes, med undantag för balkonger, och vilka de kritiska 
byggdelarna är i byggnadens uppförandeskede. Den exponeringstid materialet klarar av 
att ha stående vatten på sig kommer ej att undersökas. 

Människors påverkan av mikrobiell påväxt är inget studien valt att undersöka utan har 
valt att utgå från försiktighetsprincipen i miljöbalkens hänsynsregler (SFS 1998:808).  

1.5 Disposition 
Fortsättningsvis följer fem huvudkapitel: 

 Kapitel 2 Metod och genomförande redogör valda datainsamlingsmetoder och 
hur dessa skall användas för insamling av empiri. 

 Kapitel 3 Teoretiskt ramverk presenterar den vetenskapliga grund och 
förklaringsansats som studien baseras på. 

 Kapitel 4 Empiri redovisar insamlad data från fallstudie, intervjuer och 
dokumentanalys. 

 Kapitel 5 Analys och resultat besvarar rapportens frågeställningar utifrån 
insamlad data samt med vetenskapliga teorier till grund. 

 Kapitel 6 Diskussion och slutsatser diskuterar rapportens resultat och vilka 
begräsningar arbetet har. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet redovisar valda metoder för arbetet samt dess utföranden. Kopplingen mellan 
metoder och frågeställningar förtydligas.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Arbetet har i huvudsak formats kring kvalitativ metodik men har inslag av kvantitativ 
metodik. Frågeställningarna besvarades med hjälp av följande metoder: 

 Fallstudie 
 Intervjuer 
 Dokumentanalys 

Genom dessa metoder samlades kvalitativa data in som kom att kvantifieras i form av 
den frekvens med vilket ett svar, metod eller byggnadsdel förekom. På detta sätt kunde 
avvikande svar sorteras bort, vilket bidrar till mer konkreta och korrekta slutsatser.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Figur 1 redovisar koppling mellan frågeställningar samt datainsamlingsmetoder. 

 

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och datainsamlingsmetoder. 
Frågeställning 1 besvarades med hjälp av en fallstudie som genom observationer 
samlade in data kring hur entreprenören utför de handlingar som projektörer tagit fram 
samt hur projektörer arbetar med avseende på fukt. Genom dokumentanalys av tidigare 
ritningar samt intervjuer samlades data, om hur projektörer idag agerar med avseende 
på fukt, in (se Figur 1). 

Frågeställning 2 besvarades med hjälp av en fallstudie som genom observationer 
samlade in data kring hur entreprenören utför de handlingar som projektörer tagit fram 
samt hur projektörer arbetar med avseende på fukt. Dokumentanalys av tidigare 
konstruktionshandlingar av KL-trähus samt andra interna dokument inom WSP låg 
även till grund för resultatet. Genom dokumentanalys, fallstudiens observationer samt 



Metod och genomförande 

4 

intervjuer samlades data, kring vilka byggnadsdelar som är mest utsatta ur 
fuktsynpunkt, in (se Figur 1).  

Frågeställning 3 besvarades med hjälp av intervjuer, fallstudiens observationer samt 
dokumentanalys, genom vilka data, kring vilka moment en projektör bör utföra för att 
reducera risken för fuktproblem i projektet, samlades in (se Figur 1). 

2.3 Litteraturstudie 
Rapporten har genom litteraturstudie undersökt, för ämnet, relevant information från 
vilket slutsatser till frågeställningarna erhölls. Aspekter som var med i vidutformning 
av litteratursökning är informationskälla, urvalskriterier, val av sökord, val av 
dokument samt sekundärsökning (Friberg, 2017). Studien utformar litteratursökningen 
på ett sådant sätt att samma resultat skall uppnås vid upprepning. 

Det aktuella forskningsläget kring KL-trä och fuktrelaterade problem undersöktes 
genom sökningar i databaserna Google Scholar, Scopus samt Science Direct. Sökorden 
vilka användes mest frekvent var: CLT, Crosslaminated timber, Moisture, Moisture in 
timber, Fukt i trä, KL-trä, Korslimmat trä, Mikrobiell påväxt, Sanering av mögel, Mold. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
I detta avsnitt beskrivs de metoder vilket använts till datainsamling. 

2.4.1 Fallstudie 
Fallstudien skall enligt Merriam (1994) undersöka ett specifikt objekt där sedan fokus 
ligger på ett avgränsat system. För rapporten innebär detta en undersökning av en 
specifik byggnad med fokus på de byggnadstekniska delar vilka kan medföra 
fuktproblem. Fallstudien är en passande forskningsmetod när syftet är utforskande, 
förklarande eller beskrivande (Blomkvist & Hallin, 2015).  

Man kan inte utifrån en fallstudie hävda att resultatet med statistisk sannolikhet gäller 
för alla andra fall och är alltså inte statistiskt generaliserbar (Blomkvist & Hallin, 2015). 
Genom en välutförd och beskriven fallstudie kan dock analytisk generaliserbarhet 
uppnås, vilket innebär att man i analysdelen av rapporten diskuterar på vilka sätt 
resultaten från fallstudien kan vara tillämpbara i andra, liknande fall (Blomkvist & 
Hallin, 2015). 

Observationer 

Fallstudien är i sig inte en datainsamlingsmetod utan beskriver undersökningens slag. 
Insamling av data för fallstudien sker med hjälp av observationer. För rapporten 
beskrivs insamlade data med metoden fallstudie, vilket avser observationer utförda 
genom arbetets fallstudie.  

Merriam (1994) refererar till Kidder (1981) som beskriver att observationer utgör ett 
vetenskapligt verktyg när de är planerade, registreras systematiskt och är underkastad 
kontroll beträffande validitet och reliabilitet. En observatör kan lägga märke till saker 
och ting som blivit rutin för deltagarna själva, vilket kan leda till en större förståelse av 
hela sammanhanget (Merriam, 1994). 
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2.4.2 Intervjuer 
Med semistrukturerade intervjuer har studien för avsikt att konkretisera förhållandet 
mellan projektörers handlingar samt entreprenörers utförande av dessa. 
Verklighetstrogna data samlades in genom att intervjua individer inom projektering, 
utförande, materialleverantörer samt sakkunniga i ämnet. 

Enligt Patel och Davidson (2011) skall intervjuer genomföras med låg grad av 
standardisering samt strukturering för att ge intervjupersonerna utrymme att svara med 
egna ord och därmed resulterar det i kvalitativa intervjuer. En semistrukturerad intervju 
är organiserad kring ett antal frågeämnen som bestämts på förhand och där dessa ämnen 
behandlas i den ordning som lämpar sig bäst under intervjuns gång (Blomkvist & 
Hallin, 2015). 

2.4.3 Dokumentanalys 
Studien har genomfört en dokumentanalys av tidigare konstruktionsritningar samt 
undersökt vilken hänsyn som tas till fukt vid projektering idag. Med dokument menas 
till exempel officiella dokument och dokument från organisationer (Blomkvist & 
Hallin, 2015). Mängden material som måste samlas in beror på frågeställningen, under 
vilken tid analysen skall göras samt vilka avgränsningar som gäller (Patel & Davidson, 
2011). Man får inte bara välja ut sådant material som stöder de egna teorierna utan 
måste även presentera den fakta som motsäger de valda teorierna för att påvisa det 
verkliga förhållandet (Patel & Davidson, 2011). 

2.5 Arbetsgång 
I detta avsnitt beskrivs den arbetsgång som använts genom de olika metoderna. 

2.5.1 Fallstudie 
För insamling av data med hjälp av en fallstudie utformades fyra utgångspunkter för 
undersökningen. Fallstudien undersökte följande fyra punkter med avseende på fukt: 

 Utformning av anslutningar mellan element (ex. bjälklag-bjälklag eller vägg-
bjälklag) 

 Hantering av KL-träelement (ex. lagerhantering, hantering från lager till resning 
av element) 

 Skydd av KL-trä (ex. tejpning eller plastning av ändträ) 
 Utformning av temporärt väderskydd (ex. tätt bjälklag som tak eller lokala tält) 

Observationer genomfördes där dessa punkter fotograferades i största möjliga 
utsträckning. Det material som ej fotas beskrivs på ett sådant sätt att den som läser blir 
införstådd i vad som iakttagits. 

2.5.2 Intervjuer 
För insamling av data genom intervjuer utformades fyra typer av frågeformulär, en typ 
för varje kunskapsgrupp. De kunskapsgrupper vilket intervjuades är: 

 Sakkunniga 
 Entreprenörer 
 Tejpleverantörer 
 KL-träleverantörer 
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Den inledande delen av samtliga intervjuer var en kort sammanfattning av detta arbete 
samt dess syfte. Frågeformulären utformades i två delar, där en del innehåller generella 
frågor som alla kunskapsgrupper svarade på, och en andra del där frågorna var specifika 
för kunskapsgruppen (se bilagor 3-6). Innan intervjuerna genomfördes, skickades 
frågeformulären ut till alla deltagande för att ge dessa en möjlighet att svara så sakenligt 
som möjligt. 

2.5.3 Dokumentanalys 
För insamling av data genom dokumentanalys erhölls tidigare konstruktionshandlingar 
för tre KL-trähusprojekt av handledare på WSP. Dessa handlingar granskades sedan 
fuktkritiskt med stöd i teoretiskt ramverk. Förutom ritningar granskades även allmänna 
föreskrifter med avsikt att se hur kritiska moment, som skall utföras vid uppförande, 
behandlas vid projektering. Vidare granskades även information, i form av föreskrifter 
på ritning, som bidrar till en reducerad fuktrisk. Urklipp gjordes av, för studien, 
väsentliga delar. 

2.6 Trovärdighet 
I detta avsnitt beskrivs rapportens trovärdighet genom begreppen validitet samt 
reliabilitet. 

2.6.1 Validitet 
Med validitet menas att man studerar rätt sak (Blomkvist & Hallin, 2015). I rapporten 
säkerställs validitet genom att använda flera metoder för insamling av data, vilket ger 
flera angreppssätt till samma frågeställning. Intervjuerna har genomförts med personer 
från olika företag, med olika utbildning samt olika sakkunskap om fukt och KL-trä. 
Dokumentanalysen behandlar olika byggnader vars ritningar framställts av olika 
konstruktörer. 

2.6.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas att man studerar saker på rätt sätt (Blomkvist & Hallin, 2015). I 
rapporten säkerställs reliabilitet genom att i förväg upprätta ett frågeformulär för 
intervjuerna. Frågeformuläret består av en generell del som skall gälla för samtliga samt 
en del vilken är avsedd för den specifika målgruppen, exempelvis tejpleverantörer. De 
personer som blivit intervjuade fick i förväg frågeformuläret, detta för att generera mer 
genomtänkta samt sanningsenliga svar.
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel behandlar den vetenskapliga grund samt förklaringsansats som studien 
baseras på. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teorier 
Figur 2 redovisar koppling mellan frågeställningar samt teorier. 

 
Figur 2. Koppling mellan metoder, frågeställningar samt teorier. 
Genom grundläggande kunskap kring fuktmekanik, KL-trä samt mikrobiell påväxt 
erhålls en förståelse över vilken hänsyn som bör tas, samt de problem och 
frågeställningar som bör beaktas vid projektering samt uppförande av KL-
träbyggnader. 

Teorier inom fuktmekanik ligger tillsammans med insamlad data till grund för den 
diskussion samt de slutsatser som rapporten resulterar i. Dessa teorier beskriver hur 
vatten transporteras samt vattnets specifika rörelse i trä. Teorierna ligger till grund för 
frågeställning 1, 2 samt 3 (se Figur 2). 

Teorier om korslimmat-trä ligger tillsammans med insamlad data till grund för den 
diskussion samt de slutsatser som rapporten resulterar i. Dessa teorier beskriver vilka 
egenskaper KL-trä besitter samt hur materialet reagerar på fuktbelastning. Teorierna 
ligger till grund för frågeställning 1, 2 samt 3 (se Figur 2). 

Teorier om mikrobiell påväxt ligger tillsammans med insamlad data till grund för den 
diskussion samt de slutsatser som rapporten resulterar i. Dessa teorier beskriver vilka 
förutsättningar som krävs för att mikrobiell påväxt skall uppstå i trämaterial samt hur 
det bör omhändertas efter att påväxt uppstått. Teorierna ligger till grund för 
frågeställning 2 samt 3 (se Figur 2). 
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3.2 Fuktmekanik 
Den hygroskopiska sorptionskurvan är av stor betydelse för förståelsen av fuktjämvikt 
och fukttransport (Nevander & Elmarsson, 1994). Om fukthalten hos ett material är 
känd kan motsvarande RF bestämmas ur kurvan och därav kan man avgöra om 
materialet är i jämvikt med omgivningen eller om fukt i ångfas transporteras till eller 
från materialet (Nevander & Elmarsson, 1994). Se Figur 3 för träets hygroskopiska 
sorptionskurva, där desorptionskurvan (överst) är fuktavgivning och adsorptionskurvan 
(underst) är fuktupptagning (TräGuiden, 2003a). 

 

Figur 3. Sorptionskurva för trä (TräGuiden, 2003c). 
Kapillaritet är ett materials förmåga att suga upp vatten i vätskefasen (Nevander & 
Elmarsson, 1994). Materialets fukttillstånd beskrivs i första hand med fukthalt och 
fuktkvot (Nevander & Elmarsson, 1994). Fukthalt anger mängden vatten per 
volymenhet, vanligen kg/m3 (Nevander & Elmarsson, 1994). Fuktkvot anger mängden 
vatten i förhållande till mängden torrt material i kg/kg (Nevander & Elmarsson, 1994). 
Kapillär mättnadsgrad anger hur mycket vatten ett material innehåller i förhållande till 
den maximala mängd vatten materialet kan suga upp kapillärt (Nevander & Elmarsson, 
1994). 

Trä är uppbyggt av fiber och är utpräglat anisotropt, materialet kan liknas med en 
sammansättning av rör och fukttransport sker därför lätt i fiberriktningen (Nevander & 
Elmarsson, 1994). Vinkelrät fibrerna måste fukten transporteras genom ringporerna 
eller cellväggarna (Nevander & Elmarsson, 1994). Förhållandet mellan 
uttorkningshastigheterna i fiberriktning, radiell riktning och i tangentiell riktning är 
approximativt 20:2:1 (Nevander & Elmarsson, 1994). Se även Figur 4. 
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Figur 4. Förhållandet mellan uttorkningshastigheter (TräGuiden, 2003b). 
Ångtransport och kapillärsugning vinkelrät fiberriktningen är därför förhållandevis 
långsam och ångpermeabiliteten är beroende av fuktnivån medan vatten istället lätt kan 
sugas upp kapillärt från ändträ i fiberriktningen (Nevander & Elmarsson, 1994). Vid 
28-30 % fuktkvot är träets cellväggar mättade med vatten, denna fuktkvot kallas 
fibermättnadspunkten (Nevander & Elmarsson, 1994). Vatten utöver denna fuktnivå 
påverkar inte träets egenskaper (Nevander & Elmarsson, 1994). 

Torkning ned till fibermättnadspunkten sker med samma hastighet som avdunstning 
från en fri vattenyta (TräGuiden, 2003b). Ångdiffusion sker istället mellan 
träsubstansen i cellväggarna där fukten vandrar från områden med hög fukthalt till låg 
fukthalt (TräGuiden, 2003b). Vid fuktkvotskontroll på byggarbetsplats skall elektrisk 
resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder användas, dessa kan inte 
mäta fuktkvoter högre än fibermättnadspunkten (30%) (TräGuiden, 2003a).  

3.3 KL-trä 
KL-trä är ett material bestående av minst 3 skikt med hoplimmade brädor eller plankor 
där skikten ligger i 90° riktning i förhållande till föregående skikt (Borgström & Fröbel, 
2017). Brandner et al. (2016) refererar till Schickhofer, Bogensperger och Moosbrugger 
(2010) som skriver att produktidén utvecklades under 1970- och 1980-talet men dröjde 
fram till 2000-talet innan forskningen resulterade i produktutveckling och etablering av 
produktionsanläggningar. I slutet av 1990-talet introducerades KL-trä i Sverige och 
användandet har sedan dess ökat varje år (Borgström & Fröbel, 2017). Brandner et al. 
(2016) skriver att den ökande användningen av KL-trä tyder på att materialet kan bli 
lika aktuellt som limträ. 

Dock är trä ett organiskt material där ogynnsamma förhållanden kan leda till mikrobiell 
påväxt och därmed krävs vissa försiktighetsåtgärder (Bokalders & Block, 2014). 
Borgström och Fröbel (2017) skriver om att KL-trä sväller när fuktkvoten ökar och 
krymper när fuktkvoten minskar. Vidare skriver Borgström et al. (2017) att den korsvisa 
uppbyggnaden av brädor emellertid innebär att träet i skivor av KL-trä sväller och 
krymper mindre tvärs fiberriktningen i jämförelse med vanligt massivt trä. För hög 
fuktkvot i KL-träet kan medföra mikrobiell påväxt och dessutom att 
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krympningssprickor samt formfel kan uppkomma vid hastig sänkning av fuktkvoten 
(Borgström & Fröbel, 2017). 

KL-träskivornas kanter måste skyddas extra noga eftersom ändträ i annat fall exponeras 
för fukt och uppfuktning med fritt vatten via ändträ är mångdubbelt snabbare än genom 
övriga träytor (Borgström & Fröbel, 2017). Detta då trä, vilket är ett kapillärsugande 
material, annars tar upp vatten som i sin tur kan leda till rötsvamp och därmed försämras 
hållfastheten (Borgström & Fröbel, 2017). Med hänsyn till träets fuktbetingade rörelser 
är det viktigt att KL-träskivorna vid inbyggnaden har en fuktkvot som så nära som 
möjligt stämmer överens med miljön i den färdiga byggnaden (Borgström & Fröbel, 
2017). 

I en artikel av Schmidt, Riggio, Barbosa, Mugabo och Laleicke (2018) framgår 
betydelsen av fuktintrång under uppförande och drift men framhäver även den brist på 
forskning, inom KL-trä i stor skala, som råder. Vidare förklarar Schmidt et al. (2018) 
att nedbrytning genom rötsvamp inte är ett primärt problem under transport, uppförande 
och drift såvida genomsläppliga lösningar används. Störst är problematiken med 
långtidsexponerat ändträ, mögelpåväxt samt överdrivna kontroller (Schmidt, et al., 
2018). Schmidt et al. (2018) förklarar fortsatt att KL-träskivornas kanter, alltså ändträt, 
är mest mottagligt för fuktintrång samtidigt som dessa verkar vid de mest kritiska och 
utsatta lägen i en byggnad. Slutligen påpekar Schmidt et al. (2018) att mer forskning 
och djupare förståelse krävs för att definiera meningsfulla utformnings- och 
hanteringskriterier. 

I en artikel av Morrell, Morrell, Treblehorn och Sinha (2018) framgår vikten av att 
skydda KL-trä från fukt under transport och uppförande, då fuktinnehållet i materialet 
endast får stiga 3-5%. Vidare framgår att rötsvamp sällan förekommer under transport 
och uppförande utan beror oftast på läckor av olika slag i byggnaden (Morrell et al., 
2018). Resultatet av artikeln påvisar behovet av bättre fukthantering under uppförande 
(Morrell et al., 2018). 

3.4 Mikrobiell påväxt 
Detta avsnitt redovisar teorier kring mikrobiell påväxt. 

3.4.1 Rötsvamp 
Med mikrobiell påväxt menas uppkomst av olika mikroorganismer, så som mögel- och 
rötsvamp, där vissa arter frodas i fuktiga och vattenskadade inomhusmiljöer (Bloom, 
2008). Rötsvamparna växer in i veden och bryter ned träets huvudsakliga 
byggnadselement cellulosa, hemicellulosa och lignin (Svenskt Trä, u.d.). Rötsvampar 
behöver fritt vatten för att växa, vilket fås om fuktkvoten överstiger fibermättnaden, 
vilket är ungefär 30% (Svenskt Trä, u.d.). Förutom tillgång till vatten krävs även 
tillgång till syre, näring och att omgivningens temperatur ligger mellan 0 och 40 °C 
enligt Figur 5 (Svenskt Trä, u.d.). 
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Figur 5. Faktorer för tillväxt av rötsvamp (Svenskt Trä, u.d.). 

3.4.2 Mögelsvamp 
Mögelsvampar växer på virkets yta och påverkar inte hållfastheten men kan ha negativa 
konsekvenser på människors hälsa och bör undvikas inomhus i byggnader där personer 
vistas mer än tillfälligt (Svenskt Trä, u.d.). Mögelsvampar uppkommer på virke som 
hanteras på ett olämpligt sätt och blir till exempel utsatt för längre tids nederbörd eller 
byggs in utan att ges möjlighet att snabbt torka ut (Svenskt Trä, u.d.).  

Bildning och tillväxt av mögelsvampar styrs av den relativa fuktigheten, den rådande 
temperaturen och tidsspannet dessa förhållanden råder över, se Figur 6 (Svenskt Trä, 
u.d.). Vid låga temperaturer krävs högre ytfuktkvoter och längre tid som materialet är 
utsatt för förhållandena för att mögelsvampar skall börja växa (Svenskt Trä, u.d.). Innan 
inbyggnad skall ytfuktkvoten vara högst 18%, om virket blivit utsatt för långvarig 
uppfuktning kan virkets inre delar fuktats upp och kontroll av virkets fuktkvot bör 
göras, i detta fall ska fuktkvoten högst vara målfuktkvoten på 16% (Svenskt Trä, u.d.). 

 

Figur 6. Kritiska relativa fukttillstånd för trä (Svenskt Trä, u.d.). 
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3.4.3 Sanering av mögel 
I rapporten Sanering av mögelskador av Bloom, Must, Åmand, Peitzsch och Persson 
(2010) undersöktes effektiviteten hos olika mögelsaneringsmetoder och -medel. 
Effektiviteten mättes i huruvida metoderna/medlen kunde eliminera mögeltillväxt och 
mykotoxiner. Med mykotoxiner menas ett mögelgift som vissa arter av mögelsvampar 
kan utsöndra som ett resultat av stress, det vill säga torka och konkurrens från andra 
mikroorganismer, som är oerhört toxiska. Resultatet av studien är att inget av de 
saneringsmedel som prövades helt eliminerade mögeltillväxten eller mykotoxinerna. 
Resultatet understryker att man skall arbeta preventivt med fuktsäkerhet genom 
byggprocessen (Bloom, Must, Åmand, Peitzsch, & Larsson, 2010).  

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Olika material besitter olika fuktmekaniska egenskaper där fuktjämvikt samt 
fukttransport är av stor betydelse. Fuktens transportväg är styrd av vattnets behov att 
befinna sig i jämvikt med omgivningen. Materialets fukttillstånd beskrivs med 
uttrycken fukthalt och fuktkvot. 

Trä är ett anisotropt material, vilket innebär att materialet besitter olika egenskaper i 
olika riktningar, där det i fiberriktningen snabbare tar upp fukt. KL-trä, vilket är ett 
material bestående av korsvis hoplimmade brädor eller plankor, är en för branschen 
nyetablerad metod för träbyggnation.    

KL-trä är ett organiskt material vilket innebär att det vid ogynnsamma förhållanden 
uppstår mikrobiell påväxt. Dessa förhållanden är styrda av luftens RF, temperaturnivå, 
fuktkvoten i träet samt varaktighet. Under dessa förhållanden kan mögel eller rötsvamp 
uppstå vilket leder till minskad hållfasthet men kan även påverka människors hälsa. 
Möjligheten till sanering är begränsad vilket tydliggör vikten med att arbeta preventivt 
med fuktsäkerhet.    

De valda teorierna skapar en mötespunkt vilket är kopplat till rapportens mål och 
frågeställningar, se Figur 7. 
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Figur 7. Rapportens målområde (röd) baserat på valda teorier. 

KL-trä

Mikrobiell 
påväxt

Fuktmekanik
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas den insamlade empiriska data vilket erhölls genom fallstudie, 
intervjuer samt dokumentanalys.  

4.1 Fallstudie 
Observationer utfördes vid fallstudie av ett flervåningshus i KL-trä, där entreprenören 
valt att hålla såväl projektet som sin egen roll konfidentiell. Följande delar undersöktes 
med avseende på fukt: 

 Utformning av anslutningar 
 Hantering av KL-träelement 
 Skyddande av KL-trä 
 Temporärt väderskydd 

4.1.1 Utformning av anslutningar 
Enligt den ansvariga på plats, genom vilken fallstudien anskaffades, är det endast vid 
anslutning mellan bjälklagsskivor som tejp användes, se Figur 8. Under fallstudien 
uppmärksammades inte heller någon annan anslutningstyp där tejp användes. Det 
framgick av ansvarig att tejp användes vid märkbara torksprickor i KL-träelementen. 

 

Figur 8. Tejpning av anslutning mellan två bjälklagselement. 
 

Ansvarig på plats informerade om, och visade, de gummilister som är fasthäftade i 
underkant av alla väggelement som har till syfte att reducera inverkan av stomljud i 
byggnaden, se Figur 9. Detta är för studien av intresse ur fukttekniskt synpunkt. 
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Figur 9. Gummilist under väggelement mot bjälklagselement. 
 

Studien uppmärksammade att ingen tejp eller annan tätning gjorts vid anslutningar 
mellan väggar. Väggelementen står omlott med en sida med ändträ som är exponerad 
mot fasad, se Figur 10. 

 

Figur 10. Anslutning mellan två väggelement i ett hörn. 



Empiri 

16 

4.1.2 Hantering av KL-träelement 
Enligt ansvarig lagrades inga KL-träelement på byggarbetsplatsen mer än själva 
uppförandetiden av ett plan. Alla element för ett byggnadsplan levereras samtidigt och 
ligger sedan i emballage och upplyfta från marken tills det att elementet skall monteras, 
se Figur 11. Då öppnas emballaget upp enligt Figur 12. Enligt ansvarig används ett 
bjälklag som temporärt väderskydd under en till två veckor. 

 

Figur 11. Lager av KL-träelement med emballage. 

 

Figur 12. Avtäckt KL-träelement innan montering. 

4.1.3 Skydd av KL-träelement 
Figur 13 visar den underliggande gummilist som motverkar stomljud, men som för 
studien är av intresse ur fuktsynpunkt. 
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Figur 13. Gummilist på undersida av KL-träelement. 

4.1.4 Temporärt väderskydd 
Figur 14 visar på det temporära väderskydd, där bjälklaget verkar som ett temporärt tak, 
som används för uppförandet av byggnaden. I Figur 15 synliggörs även förhöjningen 
av trapphuset som enligt ansvarig uppstår på grund av saknad av installationsgolv på 
trapphusbjälklaget. Den mikrobiella påväxt som i vissa fall uppstår på fuktexponerade 
ytor bör enligt kontakt slipas bort. Figur 16 samt Figur 17 visar tätning mellan 
bjälklagselement, samt tätning av håltagningar. 

  

Figur 14. Utformning av temporärt väderskydd. 
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Figur 15. Förhöjning av trapphusbjälklaget. 

 

Figur 16. Tätning mellan bjälklagselement samt tätning av håltagningar. 
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Figur 17. Tätning av håltagningar i bjälklagselement. 

4.1.5 Andra detaljer 
Det uppmärksammades även andra typer av såväl lösningar som problematik under 
fallstudien. I Figur 18 framgår det hur brist på täckning av en fönsteröppning bidragit 
till att snö blivit stående.  

 

Figur 18. Stående snö i fönsteröppning. 
I Figur 19 visas anslutning mellan två ytterväggs-element där tätning mellan elementen 
ej är fullständig. I Figur 20 framgår även att utrymmet mellan elementen är isolerat. 
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Figur 19. Anslutning mellan ytterväggs-element. 

 

Figur 20. Närbild av anslutning mellan ytterväggs-element. 
Figur 21 visar hur snöras har stänkt upp på väggelementen när snön träffat marken, 
elementet står i direkt anslutning till grundplatta. 
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Figur 21. Snöstänk på väggelement. 
I Figur 22 framgår det hur tejp släppt från KL-träet vid täckning av skarvar. 

 

Figur 22. Tejp som släppt från KL-träet. 
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4.2 Intervjuer 
Detta avsnitt behandlar den data som samlats in med hjälp av intervjuer. Den insamlade 
data är uppdelad på de olika kunskapsgrupper som intervjuats. Deltagande 
intervjupersoner med tillhörande roll redovisas i Tabell 1. För de deltagandes specifika 
svar se bilagor enligt Tabell 1. 

Tabell 1. Deltagande intervjupersoner. 

Disciplin Person* Roll Företag* Bilaga 

Sakkunnig 1 Diplomerad 
fuktsakkunnig 

- 7 

Sakkunnig 2 Diplomerad 
fuktsakkunnig 

- 8 

Sakkunnig Lars Olsson Teknologie doktor, 
forskare samt senior 
ingenjör. Pågående 
forskning: Fukt vid 

trä- och KL-
träbyggande 

RISE 9 

Entreprenör 1 Platschef - 10 

Entreprenör 2 Produktionsledare - 11 

Tejpleverantör Petri Hopia 
& Fredrik 
Höjefält 

Teknisk säljare 
respektive Teknisk 

utvecklare 

Stokvis 12 

Tejpleverantör Jonas 
Andersson 

Försäljningschef & 
Teknisk avdelning 

SIGA 13 

KL-
träleverantör 

Peter 
Jacobsson 

Teknik och 
utvecklingschef 

Martinsons 14 

KL-
träleverantör 

Jessika 
Szyber & 

Kim 
Grönnevik 

Business Developer 
Manager respektive 

Drift- och Projektchef 

Stora Enso & 
Woodcon 

15 

* Konfidentialitet styr om personens- samt företagets namn redovisas. 

4.2.1 Sakkunnig 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av de data vilket samlats in genom 
intervjuer av sakkunniga. 

Intervjuns inledande del, med generella frågor, resulterade i följande svar: 
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Alla moment är kritiska fram till tätt hus. Däribland är kunskapsbristen i branschen, där 
det finns personer som inte har ambition eller arbetssätt för att hantera KL-trä, i sig 
kritiskt. Det behöver finnas en vilja att lära sig, tänka annorlunda och våga göra något 
nytt. Det är viktigt att kunna förmedla riskerna och föra över kunskap mellan 
discipliner. 

Kritiska byggnadsdelar är: 

 Allt ändträ. 
 Dubbelväggar med dolt isolerat utrymme. 
 Anslutningar, skarvar och springor. 
 Anslutning mellan betongbjälklag och vägg av KL-trä. 
 Detalj-anslutningar, hur ska det utföras i produktion. 

Intervjuns huvudsakliga del, med specifika frågor, resulterade i följande svar: 

Sammantaget har få projekt uppdagats med skador orsakade av mikrobiell påväxt 
såsom mögel eller rötsvamp. Detta kan bero på att det är ett nytt byggsystem där 
effekterna av dagens byggmetoder fortfarande inte har upptäckts. Därför bör 
försiktighetsprincipen gälla. 

Genom att ha ett kritiskt tänkande, där fokus ligger på det långsiktiga resultatet, har en 
god projektering samt bra utförande så minskar riskerna för fuktskador. Tas en 
fuktsakkunnig in i projektering samt produktion så minimeras riskerna. Optimalt är 
användande av heltäckande väderskydd men även ett temporärt väderskydd kan nyttjas 
för att minska riskerna. Användande av tejp är teoretiskt bra men måste i praktiken ses 
över så otätheter ej förekommer. 

Samma fuktkrav gäller för KL-trä som för vanligt virke. Leverantör skall torka ned KL-
träet till viss procenthalt, för att sedan frakta elementen i helt emballerade paket till 
byggarbetsplatsen och därmed vara skyddat från nederbörd. På byggarbetsplatsen skall 
sedan elementen förvaras upphöjda från marken, emballerat och skyddat. Detta för att 
elementen skall vara skyddade från nederbörd samt att luften skall ha möjlighet att 
komma in under elementen. 

Stomresning skall utföras så tidseffektivt som möjligt, exempelvis stomresning 
våningsvis genom täta bjälklag våning för våning. Det skall finnas en beredskap med 
klimatreglering på planet under, där kontroller i form av fuktmättning skall utföras men 
även mikrobiell analys på labb vid långvarig uppfuktning. Undvik smutsiga skor på 
elementen då dessa kan medföra jordbakterier som vid uppfuktning kan orsaka påväxt 
eller dålig lukt. Vid mikrobiell påväxt skall saneringsåtgärder utföras, exempelvis 
genom att slipa eller blästra bort påväxten. 

På ett KL-träelement är ändträ den mest fuktkänsliga delen då den kan suga in vatten 
bättre än vinkelrätt fiberriktningen. Dock är även horisontella ytor där vatten blir 
stående, dolda utrymmen, anslutningar, skarvar och springor fuktkänsliga. Samtliga 
anslutningar är kritiska men det är i första hand anslutning mellan vägg och bjälklag 
som är mer fuktkänsliga. 

Förebyggande åtgärder bör utföras på utrymmen som är svåra att kontrollera, 
exempelvis lägenhetsskiljande vägg. Fria ändar måste skyddas och vatten som blir 
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stående på horisontella ytor skall omgående tas bort. Mellan brädor, i elementen, kan 
det uppstå springor där vatten kan bli stående, dessa springor bör tejpas eller tätas för 
att eventuellt minska risken för problem. 

För att minska risken för mikrobiell påväxt bör vissa temperaturintervaller undvikas, 
men även exponeringstid samt fuktinnehåll i luft är avgörande. Montage vid regn bör 
undvikas men om så är fallet bör det aktivt jobbas med att få bort nederbörd från 
stommen. 

Ett temporärt väderskydd bör utformas som ett tak på en ställning som byggs upp över 
bjälklaget för att ge godtyckligt skydd. Om detta ej är möjligt så används det i branschen 
att man arbetar med tejpning samt lokala intäckningar. Denna lösning medför dock att 
stommen kommer bli uppfuktad vilket i sin tur medför extra kontroller/uppföljning och 
eventuell sanering. Det medför även större osäkerhet och sämre kontroll om mikrobiell 
påväxt förekommer i byggnaden. 

4.2.2 Entreprenör 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av de data vilket samlats in genom 
intervjuer av entreprenörer. 

Intervjuns inledande del, med generella frågor, resulterade i följande svar: 

Kritiska moment är att det i projektering beaktas hur byggnaden skall fuktsäkras medan 
det i produktion är viktigt att få till ett tätt hus. 

Kritiska byggnadsdelar är: 

 Allt ändträ. 
 Skarvar 
 Fasad och stomme 

Intervjuns huvudsakliga del, med specifika frågor, resulterade i följande svar: 

För att ge träet rörelsemöjlighet vid svällning och krympning används teleskoprör i 
samband med innerväggar. Fördelar med stora KL-träelement är att de blir mer 
tidseffektiva, då det krävs färre kranlyft samt färre skarvar, än vid byggnation med små 
KL-träelement. Materialet har även bra stabilitet med hänsyn till sin låga vikt, vilket 
innebär möjligheten att ha mindre kranar. Nackdelen med materialet är elementen kan 
vara ytskikt vilket innebär att det skall behandlas försiktigt, då slutprodukten är det som 
monteras. 

Vatten på horisontella ytor hanteras med hjälp av våtrakor, våtdammsugare och, i de 
fall vatten varit stående, värmefläktar. Utöver detta utförs fuktronder där man går i huset 
och letar efter läckage. Vid synlig uppkomst av mögelsvamp kan prover tas, som 
skickas till materiallab. Mindre angrepp avlägsnas genom slipning och svårare angrepp 
konsulteras med fuktsakkunnig. 

KL-trä är ett lufttätt material vilket medför ett begränsat behov av plastfolie. Tillfällig 
vattenavledning samt tätskikt är tillfällen då plastfolie utnyttjas. Innan montage skyddas 
elementen genom att ligga emballerade. Ändkappa samt tejpning av skarvar är 
användbara metoder vid uppförande. Vid mellanlagring på byggarbetsplatsen ligger 
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materialet uppallad från marken och emballerat. När emballaget är brutet så ska 
innehållet monteras under samma dag. 

Generellt är tid en viktig faktor vid uppförandet av KL-trähus. Användning av 
väderskydd medför svårigheter att få in materialet smidigt samt kostnaden för att laga 
väderskyddet då det är tillverkat för att gå sönder vid vissa, högre vindhastigheter. 

4.2.3 Tejpleverantör 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av de data vilket samlats in genom 
intervjuer av tejpleverantörer. 

Intervjuns inledande del, med generella frågor, resulterade i följande svar: 

Det är en stor spridning på kunskapsnivån hos de inblandande i ett projekt vilket blir 
ett kritiskt moment då det leder till att mycket får lösas på plats. Ett helhetstänk kring 
fuktsäkerhet och lufttäthet är önskvärt, där man från början skyddar ingående 
byggmaterial och dess fuktkänsliga delar men även där tejp ska användas. 

Kritiska byggnadsdelar är: 

 All form av ändträ. 
 Fönster- och dörrpartier. 
 Genomföringar och anslutningar mellan bjälklag eller element. 
 Anslutning mellan betongbjälklag och vägg av KL-trä. 

Intervjuns huvudsakliga del, med specifika frågor, resulterade i följande svar: 

Val av tejp för KL-trä är beroende av dels yttre omständigheter men även andra faktorer 
såsom ytstruktur, ytenergi samt vilket tidsintervall tejpen skall vara applicerad. Tejpen 
ger fullständigt skydd då underlaget är fritt från lösa partiklar, så som smuts och damm, 
samt monteras på torrt KL-trä av utbildad personal. Torr väderlek är det optimala för 
användning av tejp. 

Applicerad tejp kan utsättas för rörelse, kyla samt vatten om rätt häftämne tillämpas. 
Belastning orsakat av yrkesarbetare på plats skall inte vara ett problem, dock anses sunt 
förnuft gälla. Tejpens vidhäftningsförmåga är stor om förutsättningarna är goda, men 
kan exempelvis appliceras i såväl minusgrader som fuktiga miljöer beroende på val av 
tejp. 

Generellt skall känsliga byggdelar såsom ändträ, elementskarvar, fönster- samt 
dörröppningar skyddas och tätas. I Sverige ligger stort fokus vid att hitta en så billig 
lösning som möjligt istället för på utveckling av bättre produkter för tätning. 

4.2.4 KL-träleverantör 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av de data vilket samlats in genom 
intervjuer av KL-träleverantörer. 

Intervjuns inledande del, med generella frågor, resulterade i följande svar: 

Kritiska moment är att avsätta resurser, kompetens och tid men även att skapa en 
organisation där fuktsäkerhetsansvarig får hög status på byggarbetsplatsen. Arbete 
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kring fukt skall prioriteras och redan i projektering skall en bra grund till 
fuktsäkerhetsplan tas fram och bli förankrad. För stommontage krävs tydlig uppdelning 
av ansvarsområde, god planering, begränsa fuktpåverkan samt snabbt montage. Under 
hela produktionsgenomförandet har fuktansvarig hand om kontroller och ser till att 
materialet håller rätt fuktkvot innan det byggs in. Undvik för snabb uttorkning. 

Kritiska byggnadsdelar är: 

 Anslutning mellan betong och KL-trä. 
 Håltagningar. 
 Dubbelväggar med isolering emellan. 
 Bjälklagsskarvar. 
 Vertikala skarvar. 
 Skarvar mellan byggdelar skall täckas. 

Intervjuns huvudsakliga del, med specifika frågor, resulterade i följande svar: 

Under normala förhållanden är det ingen problematik för ett KL-träelement att ta upp 
tvångslaster, dock kan tätheten påverkas om det är en brandcellsvägg. KL-trä fungerar 
under de flesta förutsättningar så länge fukten är under kontrollerade former samt 
materialet ej är långvarigt exponerat för fukt. 

De mest fuktkänsliga delar i ett KL-träelement är ändträ samt skarvar där vatten kan ta 
sig in utan att få tillåtelse att torka. Det är viktigt att kapillärsugning från annat material 
ej är möjlig, samt att dubbelväggar med isolering mellan ej blir för fuktutsatt då det 
finns begränsade möjligheter att kontrollera dessa delar. Montagetiden får ej bli 
utdragen då materialet är exponerat för väder. 

För att materialet skall ha goda förutsättningar krävs att elementet är emballerat från 
fabrik, då materialet skall vara skyddat från nederbörd. Vid ankomst på 
byggarbetsplatsen skall emballaget kontrolleras. Vid förvaring på byggarbetsplatsen 
skall materialet fortsatt skyddas från nederbörd med ex emballering samt pallas upp en 
bit från marken. Sedan krävs snabbt montage och god hantering av materialet men 
skyddande av ändträ är även att föredra. 

Användandet av plastfolie i uppförandeprocessen är fördelaktigt då det är ett enkelt och 
billigt sätt att väderskydda. Dock är det nackdelar att det ej är ett tåligt material, är 
sämre för miljön och riskerar även att stänga in fukt. 

Genom användning av tejp i uppförandeprocessen förhindras blöta skarvar samt 
vattengenomträngning till underliggande våning. Nackdelar är att det är tidskrävande, 
kostnaden ökar samt risk för instängd fukt om fukten redan har tagit sig in. 

Heltäckande väderskydd är en bra lösning men dyr samt ej nödvändig om man 
produktionsplanerar rätt och skyddar ändträet. Det krävs fokus på fukt samt hantering 
av elementen. Branschstandard angående materialhantering är nödvändig samt en ökad 
och bättre samordning mellan discipliner där samtliga har en bättre helhetsbild. 

4.3 Dokumentanalys 
Detta avsnitt behandlar de data vilket samlats in genom dokumentanalys av tidigare 
konstruktionshandlingar samt föreskrifter inom tre olika projekt hos WSP. Projekten 
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anses vara konfidentiella och presenteras endast med löpande numrering. Urklipp av, 
för arbetet, relevanta lösningar och detaljer från konstruktionshandlingarna redovisas. 
Det redovisas även urklipp ur de allmänna föreskrifterna för handlingarna. 

Dessa data presenteras endast i detta kapitel, utan redogörelse för arbetets avsikt med 
detaljerna, och granskas sedan fuktkritiskt i arbetets analys. De konstruktionslösningar 
vilket presenteras nedan anses kritiska då de olika byggnadsdelarna blir fuktbelastade 
under uppförandeskedet. Val av konstruktionslösningar har utförts i samråd med 
handledare på WSP för att säkerställa relevans. Fuktbelastningen sker för arbetet 
teoretiskt i analysdelen där såväl följdproblem som alternativa lösningar redovisas. 

4.3.1 Projekt 1 
För projekt 1 saknades föreskrifter, såväl på ritning som allmänt, angående 
fukthantering, nedan redovisas olika konstruktionslösningar som för studien kan anses 
vara kritiska (Se Figur 23 – 28). 

 

Figur 23. Håltagningar i bjälklag. 

 

Figur 24. Styrsyllar för KL-träelement. 
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Figur 25. Anslutning bjälklag mot vägg. 

 

Figur 26. Anslutning mellan vägg och grund. 
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Figur 27. Anslutning yttervägg och grund. 

 

Figur 28. Anslutning mellan vägg och bjälklag. 

4.3.2 Projekt 2 
För projekt 2 redovisas allmänna föreskrifter kring fukt samt olika 
konstruktionslösningar som för studien kan anses vara kritiska (Se Figur 29 – 34). 
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Figur 29. Anslutning mellan vägg och grund. 

 

Figur 30. Anslutning mellan yttervägg och grund. 
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Figur 31. Anslutning mellan yttervägg och bjälklag. 

 

Figur 32. Anslutning mellan vägg och bjälklag. 

 

Figur 33. Föreskrifter angående konstruktivt träskydd. 
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Figur 34. Allmänna föreskrifter angående fukthantering. 
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4.3.3 Projekt 3 
För projekt 3 redovisas allmänna föreskrifter kring fukt samt olika 
konstruktionslösningar som för studien kan anses vara kritiska (Se Figur 35 – 45). 

 

Figur 35. Anslutning mellan vägg och grund. 

 

Figur 36. Detalj på anslutning mellan vägg och grund. 

 

Figur 37. Håltagningar i bjälklag. 
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Figur 38. Höjdskillnader mellan takelement. 

 

Figur 39. Anslutning mellan vägg och bjälklag. 



Empiri 

35 

 

Figur 40. Skarvning av bjälklag (vänster) respektive vägg (höger). 

 

Figur 41. Anslutning mellan yttervägg och bjälklag. 

 

Figur 42. Anslutning mellan innerväggar. 
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Figur 43. Höjdskillnader mellan bjälklag. 

 

Figur 44. Föreskrifter angående konstruktivt träskydd. 
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Figur 45. Allmänna föreskrifter angående fukthantering. 
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4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Genom observationer under fallstudie av ett flervåningshus i KL-trä samlades data in i 
form av bilder samt muntlig information från ansvarig på plats om hur anslutningar 
utformats, hur hantering av KL-träelement utförs på byggarbetsplats samt hur man 
skyddar såväl enskilda KL-träelement som hela stommen. Den insamlade data kan ej 
kontrolleras, då den utgörs av endast ett projekt, och avvikelser kan ej upptäckas då 
ingen jämförelse finns.  

Vidare framgår genom dokumentanalys av konstruktionshandlingar, för tre tidigare 
KL-träprojekt, olika lösningar för anslutningar, utformning av bjälklag samt hantering 
av fukt. Den insamlade data är även kontrollerbar och avvikelser kan sorteras bort då 
den utgörs av flera projekt. 

Genom intervjuer av nio personer inom fyra olika kunskapsgrupper samlades data, 
kring olika fuktkänsliga byggnadsdelar och moment samt hur hantering och skydd av 
elementen utförs, in. Den insamlade data är även mer tillförlitlig samt enklare att sortera 
bort avvikelser ur, då den utgörs av svar från flera personer. 

Den data som samlats in genom observationer under fallstudien tillämpas tillsammans 
med den insamlade data från dokumentanalys och intervjuer. Utformning av 
byggnadsdelar samt stommen, som temporärt väderskydd, tillämpas tillsammans med 
dokumentanalys för att generera ett bättre helhetsperspektiv. Likväl tillämpas intervjuer 
för att tillsammans med fallstudiens hantering samt skydd av KL-träelement generera 
ett mer tillförlitligt resultat. Tillsammans bildar den insamlade data en ram för att uppnå 
målet för studien. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna genom analys av insamlad empiri 
tillsammans med det teoretiska ramverket. 

5.1 Analys 
I detta avsnitt genomförs analys av insamlad empiri tillsammans med det teoretiska 
ramverket uppdelat på valda utredningsmetoder.  

5.1.1 Fallstudie 
Vid fallstudie av ett flervånings-KL-trähus kunde observationer utföras, fotografier tas 
samt frågor ställas till ansvarig, vilket ligger till grund för följande analys. 

Hantering av KL-träelement till och på byggarbetsplats sker genom att emballerade 
paket skickas från leverantör, för att på byggarbetsplatsen förvaras upphöjt från mark 
samt fortsätt emballerat (se Figur 11). Emballaget bör kontrolleras vid ankomst för att 
säkerställa att hål ej förekommer. När emballaget öppnas bör en snabb samt effektiv 
montering genomföras för att minimera den tid elementet är exponerat och får ställa sig 
i jämvikt med omgivningen (se Figur 3). Enligt ansvarig på fallstudien utfördes 
stomresning av en våning på en till två veckor, vilket medför att väggelementen 
stundtals står oskyddade. Då vädret ej går att styra är slutsatsen att skyddande av ändträ 
skall ske på samtliga väggar för att säkerställa att fuktupptagning ej sker, förslagsvis 
genom ändkappa eller likvärdigt, vilket appliceras redan hos KL-trä leverantören.  

Bjälklaget, vilket var utformat med höjdskillnader (se Figur 15), framstår som en 
fuktkritisk lösning. Här dras slutsatsen att det redan i projekteringen bör arbetas fram 
en bjälklagslösning utan höjdskillnader för att möjliggöra användandet av bjälklaget, 
tillsammans med tejpning av skarvar samt täckning av öppningar, som temporärt 
väderskydd för underliggande våningar. 

Det framgår även att täckningen av trappschaktet med hjälp av plywood ej uppfyller 
tätt hus för våningen under då det uppstått en glipa (se Figur 15).  Trappschaktet leder 
ned till den understa våning där KL-träelementen möter grundplattan. På denna våning 
framgår det att KL-träelementen ligger i nära eller direkt anslutning till grundplattan, 
vilket medför att elementens placering blir nära mark. Utvändigt observerades hur snö 
rasat ned, stänkt upp på elementen och sedan tillåts ligga kvar (se Figur 21), vilket ger 
materialet möjlighet att ta upp fukt i och med att RF är 100% (se Figur 3). Här bör 
åtgärder, alternativt andra lösningar, tas fram för att elementen inte skall ges 
möjligheten att ta upp fukt, exempelvis genom högre sockelhöjd. Invändigt får ej 
flytspackling mot trä förekomma, då trä ej får stå i direkt anslutning till betong utan 
skall skiljas åt med kapillärbrytande fuktspärr. 

Under fallstudien framgick att horisontella elementskarvar samt håltagningar var täckta 
och tejpade, vilket är en förutsättning för att uppnå tätt hus på våningen under (se Figur 
8 & Figur 16). Det uppdagades dock att tejpen ej satt fast vid vissa av dessa täckningar 
(se Figur 22). För att uppnå tätt hus är det viktigt att tejpen appliceras väl samtidigt som 
det är viktigt att tätningarna ej stänger in fukt. Slutsatsen dras att tejpens vidhäftning 
behöver kontrolleras, samtidigt är användning av bredare tejp, med mer appliceringsyta, 
en tillämpbar säkerhetsåtgärd. 
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De vertikala elementskarvarna samt dörr- och fönsteröppningar var ej täckta eller 
tejpade (se Figur 18 & Figur 19). Det uppmärksammades hur snö tilläts bli stående i 
fönsteröppningar, vilket innebär att ändträet blir utsatt för stående vatten. Detta är något 
som ej bör tillåtas, då det, beroende på temperatur samt exponeringstid, kan leda till 
mikrobiell påväxt då RF är 100% (Se Figur 6). Slutsatsen är att för håltagningar i såväl 
horisontella som vertikala element bör täckningar utföras redan i fabrik, där 
förutsättningarna för såväl KL-träelementen som tätningar, är under kontrollerade 
former. 

De vertikala elementskarvar som observerades saknade tätning samtidigt som utrymmet 
mellan elementen var isolerat (se Figur 19 & Figur 20). Detta medför att fukt ges 
möjligheten att ta sig in i skarven samt isoleringen vid såväl nederbörd som 
vattenavledning från våningar ovanför. Detta framstår som en fuktkritisk lösning då det 
uppstår ett dolt, isolerat utrymme som blir svårt att utföra kontroller på. Elementskarven 
bör tätas för att undvika att fukt tränger in samt för att uppnå tätt hus. 

En gummilist som är placerad i underkant på vissa väggelementet, med avseende på 
stomljud, verkar som en distans mellan vägg- och bjälklagselement och fungerar som 
ett skydd vid nederbörd (se Figur 9 & Figur 13). Vatten kan bli stående i anslutningen 
mellan elementen och kan inte tas bort likt stående vatten på horisontella ytor. Detta är 
även ogynnsamt då vatten på ändträ, och då alltså i fiberriktningen, tas upp flertalet 
gånger snabbare än vatten vinkelrät fiberriktningen (se Figur 4). Detta kan, under rätt 
temperatur och exponeringstid, leda till mikrobiell påväxt (se Figur 5). Med denna 
distans ges inte vatten möjlighet att bli stående och samtidigt nå ändträet på 
väggelementet, förutsatt att entreprenör aktivt för bort vatten från de horisontella 
ytorna. 

5.1.2 Intervjuer 
Den analys som genomförs av data från intervjuer baseras på att de discipliner som 
deltagit besitter specifik kunskap inom respektive områden. Detta resulterar i att svar 
från exempelvis tejpleverantörer är av större vikt för applikationsförhållanden för tejp 
i jämförelse med hantering av KL-träelement. 

Redogörelse för kritiska byggnadsdelar, dess problematik samt förebyggande åtgärder: 

 Fria ändar skall skyddas med ändkappa, eller likvärdigt skydd, för att förhindra 
fuktupptagning genom ändträ, vilket sker flertalet gånger snabbare än vinkelrät 
fiberriktningen (se Figur 4).  

 Dolda utrymmen med begränsad kontrollerbarhet såsom dubbelväggar bör 
undvikas och en alternativ lösning eftersträvas. 

 Skarvar och springor bör tätas för att såväl uppnå tätt hus som minska risken för 
mikrobiell påväxt på grund av inträngande fukt i byggnaden.  

 Det är viktigt att förhindra kapillärsugning från annat material, då fukt tas upp 
flertalet gånger snabbare än vinkelrät fiberriktningen (se Figur 4). 
Kapillärbrytande skikt skall alltid tillämpas mot betong. 

 Fönster och dörröppningar måste täckas och tätas för att skydda ändträ samt 
uppnå tätt hus. 

 Genomföringar och håltagningar måste täckas och tätas för att uppnå tätt hus 
samt för att bjälklaget ska uppfylla fuktskyddet för underliggande våningar. 

 Anslutningar mellan KL-träelement måste tätas för att undvika inträngning av 
fukt då kontrollerbarheten är begränsad. 
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 Vatten på horisontella ytor måste omgående tas bort, då ett visst 
temperaturintervall, exponeringstid samt fuktinnehåll i luft främjar mikrobiell 
påväxt (se Figur 6). 

Genom intervjuerna framgår att de kritiska momenten för en KL-träbyggnad är alla 
moment fram till tätt hus, eftersom det först då går att torka ut materialet med hjälp av 
klimatreglering (se Figur 3). Slutsatsen dras att såväl riskförmedling som 
kunskapsöverföring mellan discipliner kräver att ett gemensamt arbetssätt presenteras i 
tidigt skede. Arbetssättet skall genomsyras av ett helhetstänk, från projektering till 
färdig byggnad, med avseende på fuktsäkerhet och lufttäthet. Det bör involveras en 
fuktsakkunnig i såväl projektering som produktion för arbete i dessa avseenden. I 
projekteringen bör det även upprättas en fuktsäkerhetsbeskrivning som underlag för en 
fuktsäkerhetsplan som förankras med arbetssättet. Vidare skall stommontaget planeras 
gemensamt mellan disciplinerna, med en tydlig uppdelning av ansvarsområden samt 
gränsdragningar. 

För att minska exponeringstiden framgick det av intervjuerna att KL-träelementen skall 
vara emballerade från fabrik såväl som på byggarbetsplatsen, då det även skall 
kontrolleras att emballaget är helt, för att sedan förvaras uppallat från mark (se Figur 
3). Det finns för tillfället inte någon branschstandard angående materialhantering, dock 
dras slutsatsen att detta är nödvändigt för säkerställning av kvalitet. 

Slutsatsen dras att stomresning skall utföras effektivt och våningsvis för att snabbt 
uppnå tätt hus för underliggande våning, där uttorkning bör ske genom klimatreglering. 
Branschen hanterar nederbörd på horisontella ytor med hjälp av våtrakor samt 
våtdammsugare, slutsatsen görs att vattenavledningen bör planeras och prioriteras så att 
påverkan på KL-träelementen minimeras.  

Slutsatsen dras att såväl en fuktsakkunnig som en fuktsäkerhetsansvarig för 
projektering utses för projektet, där dessa roller skall ges hög status samtidigt som det 
gemensamt mellan disciplinerna prioriteras att preventivt arbeta med fukt. 
Fuktsäkerhetsansvarig för produktion skall under uppförandet utföra fuktronder, där 
uppkomst av läckage skall kontrolleras och vid läckage skall kompletterande tätningar 
utföras. Förutom fuktronder skall även fuktmätningar såväl som mikrobiell analys, vid 
svårare angrepp och i samråd med fuktssakkunnig, utföras. Vid enklare angrepp av 
mögelsvamp är branschens lösning att mekaniskt avlägsna påväxten genom exempelvis 
slipning. 

Det framgår att typ av tejp skall väljas med avseende på såväl klimat och väder som 
vilket material den skall appliceras mot samt under vilken tidsintervall tejpen skall 
förbli applicerad. Vidare krävs ett underlag som är såväl fritt från smuts och damm som 
torrt men även att tejpen appliceras av utbildad personal. Slutsats dras att applicering 
av tejp i fuktiga miljöer skall undvikas i största möjliga mån, då risk för såväl nedsatt 
vidhäftningsförmåga samt att stänga in fukt uppstår. Applicering i såväl minusgrader 
som fuktiga miljöer är dock möjlig beroende på typ av tejp. 

5.1.3 Dokumentanalys 
Genom dokumentanalys av konstruktionshandlingar samt föreskrifter för tidigare KL-
träprojekt uppdagades att bjälklagsutformningen i fler fall utförts med nivåskillnader 
(se Figur 32 & Figur 43). Då bjälklaget nyttjas som temporärt väderskydd leder det till 
ansamling av nederbörd såväl som att nederbörd tar sig genom bjälklaget till 
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underliggande delar. Utformningen försvårar undanröjning av vatten på horisontella 
ytor såväl som tätning av bjälklaget. Stående vatten på horisontella ytor kan, beroende 
på temperatur samt exponeringstid, leda till mikrobiell påväxt då RF är 100% (Se Figur 
6). 

Det framgår även av bjälklagsplaner att flertalet håltagningar är gjorda, något som leder 
till direkta otätheter i bjälklaget (se Figur 23 & Figur 37). Håltagningarna behöver 
täckas och tätas innan bjälklaget går att nyttja som temporärt väderskydd för 
underliggande delar, då det annars leder till stående vatten på underliggande delar. Detta 
kan, precis som bjälklagsutformningen, leda till mikrobiell påväxt då RF är 100% (Se 
Figur 6). 

Anslutning mellan väggelement och grund utförs oftast i samma nivå som grundplatta 
och med kapillärbrytande syllisolering mellan element och grund. Detta förhindrar 
elementet från att kapillärt transportera fukt från betongen. Under uppförande kommer 
dock nederbörd bli stående på betongen och då möjligtvis nå upp till elementet som då, 
antingen i fiberriktning eller vinkelrät fiberriktning, suger fukt (se Figur 4). För att 
motverka detta bör väggelementet istället ansluta mot en förhöjd betongsockel som då 
förhindrar vatten att bli stående mot elementet. 

Anslutning mellan vägg- och bjälklagselement utförs utan särskilda föreskrifter kring 
fukthantering, dock gäller samma problematik med stående vatten som för väggelement 
mot grund vid uppförande. Då vatten tas upp flertalet gånger snabbare i fiberriktningen 
i jämförelse med vinkelrät fiberriktningen, bör det prioriteras att förhindra denna 
transportväg (se Figur 4). Förslagsvis monteras väggelementen på distanser för att 
undvika kontakt mellan vatten och ändträ. 

Vidare utförs anslutning mellan väggelement och grund såväl som bjälklagselement 
med förmonterade styrsyllar (se Figur 24). Styrsyllarna utsätts för nederbörd och bidrar 
även till en svårare hantering av nederbörd på bjälklagselementen. 

Det framgår att hänsyn till daggpunkt saknas för elementet. Detta då isolering är 
placerad på insida KL-träelement, något som leder till att, under vissa årstider, varm, 
fuktig luft ges möjlighet att nå det kalla elementet (se Figur 38). Fukten från luften kan 
då kondensera, vilket leder till att elementet blir uppfuktat, och risk för mikrobiell 
påväxt uppstår då RF är 100% (Se Figur 6). 

I allmänna föreskrifter för konstruktionshandlingarna framgår att fukthantering under 
uppförande, tidpunkt för tätt hus samt plan för fuktmätningar skall redovisas i 
entreprenörens fuktsäkerhetsplan. Konstruktören ansvarar därför ej för fukthantering 
under uppförandeprocessen, utan entreprenören bär ansvaret. Slutsats dras att 
projektörers hänsyn till fukt främst gäller färdig byggnad, fuktpåverkan under 
uppförandeprocessen får liten hänsyn. Hantering av denna fuktpåverkan överförs 
istället till entreprenör, även i de fall utformningen i sig försvårar detta arbete. 

5.2 Frågeställning 1 
Vilken hänsyn tas till fukt vid projektering idag? 

Det framgår av analysen att såväl kunskapsöverföring som riskförmedling mellan 
discipliner är bristfällig. Det saknas idag ett helhetstänk med avseende på fuktsäkerhet 
och lufttäthet, där man beaktar dessa avseenden under såväl uppförande som färdig 
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byggnad. Det saknas även spetskompetens i många fall, där man skulle gynnas av att 
involvera fuktsakkunnig i tidigt skede av projekteringen. 

Vidare framgår att såväl anslutningar som bjälklagsutformning, framtagna av 
projektörer, ofta är utformade på sådana sätt att det försvårar arbetet med fukthantering 
under uppförandet. Med avseende på färdig byggnad föreskrivs fukttekniska lösningar 
i form av plastfolie och kapillärbrytande syllisolering. 

Vid projektering tas god hänsyn till fukt gällande färdig byggnad, men liten hänsyn till 
fukt under uppförandet. 

5.3 Frågeställning 2 
Vilka är de kritiska byggnadsdelarna? 

Det framgår av analysen att nedanstående är kritiska byggnadsdelar: 

 Allt ändträ 
 Dolda utrymmen med begränsad kontrollerbarhet. 
 Skarvar samt springor. 
 Anslutning mot betong. 
 Fönster- samt dörröppningar. 
 Genomföringar samt håltagningar. 
 Anslutningar mellan KL-träelement. 
 Horisontella ytor där vatten kan bli stående. 

5.4 Frågeställning 3 
Vilka kompletterande åtgärder kan utföras för att reducera påverkan av fukt? 

Det framgår av analysen att ett arbetssätt, där tillvägagångssätt för såväl riskförmedling 
som kunskapsöverföring mellan discipliner bör utformas. Arbetssättet skall genomsyras 
av ett helhetstänk, från projektering till färdig byggnad, med avseende på fuktsäkerhet 
och lufttäthet. Det ska involveras fuktsakkunnig i såväl projektering som produktion 
för arbete i dessa avseenden. Det bör även i projekteringen upprättas ett underlag, i form 
av en fuktsäkerhetsbeskrivning, till en fuktsäkerhetsplan som förankras med 
arbetssättet. 

Det framgår att KL-träelementen skall vara emballerade från fabrik såväl som på 
byggarbetsplatsen, där det även skall kontrolleras att emballaget är helt. Vidare skall 
elementen förvaras uppallade från mark och förslagsvis under väderskydd som 
preventiv åtgärd. 

För hantering av KL-träelement under stomresning bör en branschstandard utformas 
för att säkerställa kvaliteten. Stomresning skall utföras effektivt och våningsvis för att 
snabbt uppnå tätt hus för underliggande våning, där uttorkning bör ske genom 
klimatreglering. Vidare bör vattenavledningen planeras och prioriteras så att påverkan 
på KL-träelementen minimeras. 

För ett projekt rekommenderas även att en fuktsakkunnig och en fuktsäkerhetsansvarig 
för projektering utses, där dessa roller ges hög status samtidigt som det gemensamt 
mellan disciplinerna prioriteras att preventivt arbeta med fukt. Fuktsäkerhetsansvarig 
för produktion skall under uppförandet utföra fuktronder, där det kontrolleras att 
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läckage ej uppstått, samt säkerställa att kompletterande tätningar utförs vid läckage. 
Förutom fuktronder skall även fuktmätningar såväl som mikrobiell analys, vid svårare 
angrepp och i samråd med fuktsakkunnig, utföras.  

Vid analys av bjälklagslösningar konstaterades att tillämpbar utformning är bjälklag 
utan nivåskillnader samt utan styrsyllar för väggelementen. Detta för att underlätta att 
uppnå tätt hus såväl som utnyttjandet av bjälklaget som temporärt väderskydd. 

För att uppnå tätt hus skall genomföringar, skarvar, håltagningar samt fönster- och 
dörröppningar täckas och tätas på både vertikala- och horisontella element. Applicering 
av tejp skall utföras av utbildad personal samt, om möjligt, ej utföras i fuktiga miljöer. 
Användande av bredare tejp är en tillämpbar säkerhetsåtgärd för att säkerställa 
vidhäftning och täthet. Täckning av håltagningar bör i största mån utföras i 
leverantörens fabriksmiljö såväl som montage av ändkappa för att skydda ändträ. 

För anslutning mellan betong och trä skall ett kapillärbrytande skikt alltid förekomma. 
Marginaler mellan trä och betongbjälklag kan uppnås genom förhöjd sockel eller 
distanser mellan materialen. För anslutning mellan ytterväggselement och 
grundläggning skall även marginaler mot markplan beaktas med avseende på snö- och 
regnstänk. Distanser bör även placeras mellan undersida väggelement och 
bjälklagselement med avseende på nederbörd på bjälklag. Vid anslutning mellan 
ytterväggs- och bjälklagselement bör även distansens täthet säkras eller kompletteras 
för att uppnå tätt hus. 

Dubbelväggar och andra lösningar där dolda utrymmen uppstår medför begränsad 
kontrollerbarhet och bör undvikas. Alternativa lösningar och utformning bör 
eftersträvas med avseende på kontrollerbarhet. 

Hänsyn skall alltid tas till daggpunkt då det annars kan leda till uppfuktning av 
elementen i utrymmen som är svåra att kontrollera.  

5.5 Koppling till målet 
Genom den insamlade data framgår att det idag saknas ett helhetstänk kring 
fuktsäkerhet i projekteringen, vilket leder till att uppförandefasen blir lidande. Då 
bjälklag nyttjas som temporärt väderskydd bör hänsyn tas till hur tätt hus uppnås för 
varje enskilt våningsplan. 

Vidare presenteras de byggnadsdelar för vilka särskild hänsyn skall tas. Det framgår 
som särskilt viktigt att kontrollera såväl detaljutformning av dessa delar som 
utformning av hela stomsystemet. 

Slutligen presenteras kompletterande samt förebyggande åtgärder för att reducera 
påverkan av fukt. Det framgår att branschen är i behov av ett standardiserat arbetssätt 
vid arbete med KL-trä. Vidare redovisas åtgärder i projektering som bidrar till 
reducerad inverkan av fukt. 

De svar som genererats med hjälp av arbetets frågeställningar har tillämpats för 
framtagning av en projekteringsmall (se bilaga 1) samt rekommendationer (se bilaga 
2). Resultatet skall bidra till ett ökat helhetstänk kring fuktsäkerhet såväl som reducerad 
inverkan av fukt på KL-träbyggnader.
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel framförs diskussion kring studiens resultat, metodval samt 
begränsningar. Avslutningsvis presenteras slutsatser, rekommendationer samt förslag 
till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Rapportens resultat anses ha god validitet då den analyserade data samlats in med hjälp 
av flera metoder. God reliabilitet säkerställdes genom att tillåta deltagande i intervjuer 
såväl förbereda sig innan intervju som granska och komplettera den insamlade data 
efter intervju. 

Resultatet anses som användbart då analyserad data är insamlad från 
verklighetsbaserade fall samt erfarenheter kopplade till flerbostadshus i KL-trä. Data 
förankras till verkligheten genom forskare, konsulter, entreprenörer samt 
materialleverantörer. 

Rapportens frågeställningar anses som korrekt ställda i relation till det mål som 
utformades. Detta då frågeställningarna påvisar dagens förhållningssätt till fuktsäkerhet 
i projektering av KL-trähus. Vidare presenteras de byggnadsdelar till vilka särskild 
hänsyn bör tas såväl som fuktreducerande åtgärder. Tillsammans bildar de en ram för 
att uppnå rapportens mål. 

Det kunde utförts fler intervjuer inom de olika kunskapsgrupperna samt fler fallstudier 
kunde undersökas för att ge en tydligare helhetsbild. Genom att utöka utredningen av 
frågeställningarna kan ett mer omfattande resultat genereras. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna anses väl valda då frågeställningarna besvarats med data från samtliga 
metoder. Vidare anses tillämpningen av metoderna korrekt. Dokumentanalysens samt 
fallstudiens huvudsyfte var att besvara hur man i projektering arbetar med fuktsäkerhet. 
Intervjuernas huvudsyfte var att besvara vilka byggnadsdelar som är kritiska. 
Tillsammans samlade metoderna in data som besvarade vilka åtgärder som kan utföras 
för att reducera fuktpåverkan. 

För studien kunde observationer av en fuktsakkunnigs arbetssätt utförts för att bidra till 
vissa delar av målet. För fallstudien kunde fler projekt undersökts för att samla in mer 
data samt sortera bort avvikelser. 

6.3 Begränsningar 
Studiens resultat, i form av den projekteringsmall som genererats, är i huvudsak 
tillämpbart för arkitekter och konstruktörer då endast stommen utreds. Resultatet är 
generellt tillämpbart för nybyggnation av flerbostadshus i KL-trä som uppförs i 
Sverige. Resultatet bör tillämpas som ett komplement till ByggaF.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Målet med studien var att framställa en mall för hur man projekterar KL-träbyggnader 
fuktsäkrare samt ta fram rekommendationer för ett mer fuktsäkert arbetssätt. KL-trä är 
ett material vilket konkurrerar med bland annat betong samt stål där vedertagna 
arbetssätt finns. För att materialet ska ges möjlighet att etableras i branschen bör större 
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hänsyn tas till fukt, då det sätt vi bygger på idag kan få långsiktiga följder för 
byggnaderna. 

Denna studie har resulterat i såväl en projekteringsmall (se Figur 46 & 47), med 
avseende på fukt, som rekommendationer (se Figur 48). Studiens resultat skall ses som 
ett komplement till ByggaF, detta då resultatet behandlar KL-trä specifikt. Genom 
implementering av studiens resultat är förhoppningen att minska risken för 
fuktrelaterade problem i KL-träbyggnader och på så sätt ge KL-trä som 
byggnadsmaterial möjlighet att etableras i branschen. 

 

Figur 46. Projekteringsmall del 1. 
Projekteringsmallen utformades i två delar, där den inledande delen bygger på 
frågeställning ett och syftar till att projektörer skall utforma byggnaden med ett 
helhetsperspektiv samt med större hänsyn till fukt. Den inledande delen syftar även till 
att säkerställa kunskapsöverföring, riskförmedling mellan discipliner samt särskild 
kontroll av entreprenör. 
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Figur 47. Projekteringsmall del 2. 
Projekteringsmallens andra del bygger på frågeställning två samt tre och syftar till att 
redovisa kritiska byggnadsdelar, vilka särskild hänsyn måste tas till vid utformning, 
såväl som förslag på åtgärder för att reducera inverkan av fukt. Den första kolumnen 
bygger på frågeställning två samt redovisar de kritiska byggnadsdelar vilka särskild 
hänsyn skall tas till. Den andra kolumnen bygger på frågeställning tre samt redovisar 
de åtgärder som kan vidtas för att reducera inverkan av fukt. Resterande kolumner 
knyter tillbaka till frågeställning ett samt syftar till att säkerställa genomförande av 
mallen. 
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Figur 48. Rekommendationer. 
Slutligen redovisas rekommendationer för fuktsäkrare arbetssätt, dessa bygger på 
frågeställning tre samt syftar till att redovisa åtgärder vilka bör utföras för att reducera 
inverkan av fukt. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har olika frågeställningar uppdagats, dessa ges som 
forskningsförslag nedan: 

 Större studie där mer data samlas in. 
 Uppnås önskad livslängd på KL-träbyggnader, med avseende på sättet vi bygger 

idag. 
 Utredning av hur mycket mikrobiell påväxt som kan accepteras under 

uppförandeskede. 
 Utredning av hur mycket mikrobiell påväxt som krävs för att påverka 

människors hälsa.
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Projekteringsmall

Följande är en mall för projektering av flerbostadshus i KL-trä som uppförs utan heltäckande 
väderskydd samt där bjälklaget nyttjas som väderskydd för underliggande delar. Av denna mall 
framgår de byggnadsdelar som bör utformas med särskild hänsyn till fukt. Vidare ges förslag på 
åtgärder för att uppnå en fuktsäkrare projektering.

Patrik Hultgren

Mallen bör efterlevas av såväl arkitekt som konstruktör för att uppfylla dess mål. Dokumentet bör 
kontrolleras av respektive disciplin för att vidare lämna över till entreprenör för uppföljning. Nedan 
följer ett tillvägagångssätt för att säkerställa kunskapsöverföring samt riskförmedling sker.

Patrik Hultgren

Överlämnat till:Ansvarig
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Byggnadsdel: Åtgärd: Annan åtgärd: Kontroll: Uppföljning:
Ändträ • Skydda ändträ ovansida med 

ex. ändkappa eller likvärdigt.
• Skydda ändträ undersida 
genom ex. distans eller 
likvärdigt.

Dolda utrymmen • Undvik lösningar med dolda 
utrymmen ex. dubbelväggar.
• Alternativa lösningar bör 
eftersträvas.

Skarvar & springor • Föreskriv täckning & tätning.
• Föreskriv bredd på tejp 
(>50mm).

 

Anslutning mot 
betong el. liknande

• Kapillärbrytande skikt.
• Förhöjd sockel alt. Distanser. 
• Vid anslutning mot grund: 
beakta marginaler mot 
markplan.
• Kontrollera att täthet mellan 
elementen uppnås.

 

Fönster- & 
dörröppningar

• Föreskriv täckning & tätning i 
fabrik av KL-träleverantör.
• Alternativa lösningar ses över.

Genomföringar & 
håltagningar

• Minimera antalet 
genomföringar.
• Föreskriv täckning & tätning i 
fabrik av KL-träleverantör.

Anslutning mellan KL-
träelement

• Distanser.
• Kontrollera att täthet mellan 
elementen uppnås. 

Horisontella ytor • Utformning av bjälklag utan 
nivåskillnader.
• Minimera antalet 
håltagningar.
• Undvik montage med styrsyll.

Stomkomplettering • Undersök daggpunkt.
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Bilaga 2 

Rekommendationer 
Ett gemensamt arbetssätt bör utformas där: 

 Tillvägagångssätt för såväl riskförmedling som kunskapsöverföring mellan discipliner 
framgår. 

 Ett helhetstänk, från tidig projektering till färdig byggnad, med avseende på 
fuktsäkerhet och lufttäthet finns. 

 Fuktsakkunnig involveras i såväl projektering som produktion för arbete med 
fuktfrågor. 

 Det i projekteringen upprättas en fuktsäkerhetsbeskrivning som underlag till en 
fuktsäkerhetsplan som skall förankras i arbetssättet. 

Hantering och förvaring av KL-träelement: 

 KL-träelementen skall vara emballerade från fabrik. 
 Kontroller av emballagets täthet utförs vid leverans. 
 Emballaget behålls på under förvaring på byggarbetsplatsen. 
 Elementet pallas upp från mark samt väderskyddas, i preventivt syfte, under förvaring.  

Hantering av KL-träelement under stomresning: 

För hantering av KL-träelement under stomresning bör en branschstandard utformas. Där 
stomresning skall utföras effektivt och våningsvis för att snabbt uppnå tätt hus för 
underliggande våning, där uttorkning bör ske genom klimatreglering. Vidare bör 
vattenavledningen planeras och prioriteras så att påverkan på KL-träelementen minimeras. 

Applicering av tejp: 

Applicering av tejp skall utföras av utbildad personal samt, om möjligt, ej utföras i fuktiga 
miljöer. Vidare bör möjligheten till täckning och tätning av håltagningar, inklusive dörr- och 
fönsteröppningar, i fabrik utredas och implementeras. 

Fuktarbete: 

Det rekommenderas att en fuktsakkunnig och en fuktsäkerhetsansvarig för projektering utses, 
där dessa roller ges hög status samtidigt som det gemensamt mellan disciplinerna prioriteras 
att preventivt arbeta med fukt. Fuktansvarig för produktion skall under uppförandet utföra 
fuktronder, där det kontrolleras att läckage ej uppstått, samt säkerställa att kompletterande 
tätningar utförs vid läckage. Förutom fuktronder skall även fuktmätningar såväl som mikrobiell 
analys, vid svårare angrepp och i samråd med fuktsakkunnig, utföras. 
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Bilaga 3 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 

inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 

och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 

fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 

byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 

kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-

träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  

 

Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 

förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 

kring ämnet. 

 

Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  

• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  

• Utan permanent väderskydd  

• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar  

• Ur fuktsynpunkt!  

 

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation? 

2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus? 

 

Frågor Del 2 

1. Finns det några KL-träbyggnader som påträffats med mögel- eller rötsvampsskador? 

2. Finns det några åtgärder som bör göras för att minska, alternativt helt eliminera, 

skaderisken? 

3. Gäller samma fuktkrav för KL-trä som vanliga träregelväggar? (Fuktkvot och RF) 

4. Hur bör KL-träelementen hanteras innan stomresning? (Från leverantör) 
5. Hur bör KL-träelementen hanteras vid och efter montage? 

6. Finns det någon del av KL-träelementet som är mer fuktkänslig? 
7. Finns det delar, på ett monterat KL-träelement, där förebyggande åtgärder krävs? 
8. Vilka förutsättningar bör undvikas för att minimera risken för mikrobiell påväxt? 

9. Vilka delar är mest utsatta på ett KL-träelement? 
10. Finns det anslutningar mellan KL-träelement som är fuktkänsliga? 

11. Hur bör ett temporärt väderskydd utformas för att ge godtyckligt skydd? 
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Bilaga 4 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 

inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 

och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 

fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 

byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 

kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-

träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  

 

Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 

förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 

kring ämnet. 

 

Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  

• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  

• Utan permanent väderskydd  

• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar  

• Ur fuktsynpunkt!  

 

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation? 

2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus? 

 

Frågor Del 2 

1. Hur bygger ni för att ge träet rörelsemöjlighet vid svällning och krympning? 

2. Vad anser ni är för- respektive nackdelar med stora KL-träelement? 

3. Vad anser ni är för- respektive nackdelar med små KL-träelement? 

4. Hur hanterar ni vatten på horisontella ytor? 

5. Om mögel uppstår, hur hanteras det? 

6. Finns de några för- och nackdelar med att använda plastfolie vid hantering eller 

uppförande av KL-träelement? 

7. Hur hanterar ni KL-träelement för att skydda dem? 

8. Hur hanteras materialet innan det monteras? 

9. Andra tankar kring ämnet? 
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Bilaga 5 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 
inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 
och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 
fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 
byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 
kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-
träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  
 
Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 
förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 
kring ämnet. 
 
Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  
• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  
• Utan permanent väderskydd  
• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar  
• Ur fuktsynpunkt!  
 

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation? 

2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus? 

 

Frågor Del 2 

1. Vilken typ av tejp föreskriver ni att använda till KL-trä? 

2. Vilka förutsättningar krävs för att det skall fungerar att använda tejp som då ger skydd?  

3. Vilka väderförhållanden krävs för att använda tejp? 

4. Vilka förhållanden klarar en applicerad tejp av under uppförandeprocessen? 

5. Vilka vidhäftningsförmågor har tejpen?  

6. Ytkrav på de ytor som ska tejpas?  

7. Andra tankar kring ämnet? 
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Bilaga 6 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 

inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 

och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 

fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 

byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 

kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-

träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  

 

Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 

förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 

kring ämnet. 

 

Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  

• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  

• Utan permanent väderskydd  

• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar  

• Ur fuktsynpunkt!  

 

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation? 

2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus? 

 

Frågor Del 2 

1. Är det någon problematik för en KL-träskiva ta upp tvångslaster (svällning eller 

krympning) som uppstår på grund av ändrade fuktförhållanden? 

2. Under vilka förutsättningar går det att använda materialet för att det ska fungera utan 

problem? 

3. Finns det mer fuktkänsliga delar i ett KL-träelement?  

4. Finns det mer fuktkänsliga moment vid byggnation bestående av KL-träelement? 

5. Finns det några begränsningar som påverkar användandet av materialet? 

6. Hur ska ert material, från ert lager till färdigt element i ett hus, hanteras för att få rätt 

förutsättningar? 

7. Finns det för- respektive nackdelar med att användande av plastfolie vid hantering och 

uppförandeprocessen? 

8. Finns de för- respektive nackdelar med att användande av tejp vid 

uppförandeprocessen? 

9. Vad är era åsikter om heltäckande väderskydd? 

10. Andra tankar kring ämnet? 
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Bilaga 7 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 

inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 

och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 

fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 

byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 

kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-

träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  

 

Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 

förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 

kring ämnet. 

Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  

• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  

• Utan permanent väderskydd  

• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar  

• Ur fuktsynpunkt!  

 

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation? 

• Hela fasen från tidiga skeden, genom projektering och produktion och upp i 

förvaltning är jag med. 

• Det kritiska är överlämnade och att alla gör ”sin del.  

• Eller att man i tidigt skede inte helt bestämmer sig för KL-trä utan man vill ha 

alla stomvalen öppna länge. Oavsett vilket material man väljer att uppföra en 

stomme i så kommer det att medföra vissa typer av begräsningar, något man 

måste ta hänsyn till tidigt i layout och designarbetet.  

• Dessutom finns det en kunskapsbrist i branschen som allt för ofta bidrar till 

felaktiga beslut. KL-trä är ett relativt nytt material och vissa (oavsett disciplin) 

kanske hellre gör som de alltid gjort, något som inte fungerar. För att lyckas tror 

jag att man i ett KL-trä projekt måste få människor som vill lära sig, tänka 

annorlunda och som inte är rädda för att göra något nytt (som de aldrig eller 

sällan gjort tidigare). Det finns många såna också. 

2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus? 

• Som fuktsakkunnig så blir detta en stor fråga. Allt organiskt material (trä etc.) 

som utsatts för vatten/fukt under tillräckligt lång tid och i gynnsamma 

temperaturer kommer att börja brytas ned, mögel kommer att kunna bildas och 

rötskador kommer att uppstå om fuktkvoterna är tillräckligt höga. Detta är en 

del av naturen kretslopp.  
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• Det ena skedet är under byggnadens uppförande då gäller det att skydda 

materialen från dessa ogynnsamma förhållande. Där finns det olika metoder. 

• I det andra skedet som är driftskedet, så gäller det att vara noggrannare i sin 

projektering för att konsekvenserna av en vattenskada eller en dåligt löst detalj 

som blir köldbrygga kan få andra konsekvenser i ett trähus jämfört med stål eller 

betong, eftersom dessa material är mer fukttåliga jämfört med träråvara.  

 

Frågor Del 2 

1. Finns det några KL-träbyggnader som påträffats med mögel- eller rötsvampsskador? 

• Inte vad jag känner till. Men det kan bero på att metoden är relativt ny, och att 

skadorna som uppkommer tar tid innan de uppdagas. Och de första objekten är 

utfört av eldsjälar och pionjärer som vill lyckas och då gör mer rätt, det är nu när 

volymen ökar och fler aktörer bygger (som då kanske inte är lika aktsamma) 

som problemen uppstår, men sedan kommer det att ta många år innan (om det 

nu är så) problemen uppdagas som skador. 

• Se exemplet med de enstegstätade fasaderna med tunnputs på cellplast. De har 

används sedan mitten av 80-talet, hela 90-talet och först slutet av på 00-talet, 

som det upptäcktes problem, det tog 20-30 år. 2004 uppdagades dessa problem 

i Hammarbysjöstad men det dröjde till 2007 innan media snappade upp det och 

bomben briserade, men det är ändå aktörer i branschen som hävdat efteråt att det 

funkar, trots domar i juridiska instanser.  

2. Finns det några åtgärder som bör göras för att minska, alternativt helt eliminera, 

skaderisken? 

• Kritiskt tänkande, god projektering och gott utförande kommer man långt med. 

• Sedan måste vi i branschen sluta fokusera på en sak åt gången. Rätt material på 

rätt plats och rätt utfört är bäst. 

3. Gäller samma fuktkrav för KL-trä som vanliga träregelväggar? (Fuktkvot och RF) 

• Ja, jag kan inte se någon skillnad. Det är samma råvara. 

4. Hur bör KL-träelementen hanteras innan stomresning? (Från leverantör) 

• Väl emballerade helt slutna plastade paket. Som förhindrar omgivande klimat 

att ställa trät i jämvikt och som hindrar elementen från nedsmutsning. 

5. Hur bör KL-träelementen hanteras vid och efter montage? 

• Skyddat från nederbörd, och tillviss del även vårt nordiska klimat under de mest 

ogynnsamma årstiderna. 

6. Finns det någon del av KL-träelementet som är mer fuktkänslig? 

• Ändträ är mer känsligt, eftersom det kan suga in vatten bättre där än vinkelrätt 

fiberriktning. Det är huvudfunktionen med fibern att transportera vatten från 

roten av träden till kronan. 

7. Finns det delar, på ett monterat KL-träelement, där förebyggande åtgärder krävs? 

• Fria ändar, och ytor som det kan bli stående fritt vatten på. Fria ändar måste 

skyddas, och på ytor får inte vatten bli stående, det måste omgående tas bort. 

• Det som är kritiskt är exponeringstiden. 

8. Vilka förutsättningar bör undvikas för att minimera risken för mikrobiell påväxt? 
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• För att inte få mikrobiell påväxt så ska vissa temperatur intervall undvikas och 

vissa fuktkvotsområden, sedan gäller det att exponeringstiden är den 

tillfredställande också för att mögel ska uppstå. 

• Med exponerat trä vintertid så ökar fukt innehållet pga omgivande RF i luft och 

med att temperaturen är under noll grader så kan tiden vara längre för tillväxten 

av olika typer av påväxt kräver plusgrader.  

• Skulle sedan temperaturen vara gynnsam (omkring 0-15 grader) så måste 

fuktinnehållet var lägre för att inte få påväxt, eller att exponeringstiden är 

extremt kort (timmar / dagar) 

 

 
Viitanens mögelmodell 

9. Vilka delar är mest utsatta på ett KL-träelement? 

• Horisontella skivor så som bjälklag och takskivor. De kommer att regna på dessa 

om man inte har heltäckande väderskydd. Vart rinner sedan vattnet av, skadas 

andra delar på vägen? 

10. Finns det anslutningar mellan KL-träelement som är fuktkänsliga? 

• Samtliga anslutningar, är kritiska. Det går inte att okulärt se eller komma åt att 

ta prover om skador (mögel eller påväxt uppkommit) här. 

11. Hur bör ett temporärt väderskydd utformas för att ge godtyckligt skydd? 

• Ni får ge mig svaret… är det ens möjligt i Sverige att bygga som vi gör med 

detta material? 
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Bilaga 8 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 

inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 

och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 

fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 

byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 

kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-

träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  

 

Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 

förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 

kring ämnet. 

 

Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  

• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  

• Utan permanent väderskydd  

• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar  

• Ur fuktsynpunkt!  

 

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation? 

• Projekteringsskedet, gäller att identifiera risker, hur hanteras dessa, granska 

andra ritningar och se till att projektören förstått riskerna. 

• Produktionsskedet, föra över information/kunskap mellan projektering och 

produktion och få de att förstå.  

▪ Generalentreprenad, glappet blir stort ingen tät dialog mellan projektör 

och entreprenör. Viktigt att förmedla kunskap från projektering till 

vidare produktion och uppföljning under produktion.  
▪ Totalentreprenad, då har entreprenören ett stort intresse i vilka lösningar 

som tas fram. Finns en bra dialog mellan projektering och produktion. 

• Avstämningsmöten, gå ronder för att kontrollera. Förmedla riskerna till 

entreprenör och följa upp hur dessa hanteras. Största riskerna, entreprenören inte 

är van/ambitioner med att arbeta med frågorna och inte rätt organiserat. Om 

underentreprenör tas in krävs mycket tydlig arbetsberedning och därefter 

uppföljning/kontroller. 

• Om tidsplanen är snäv så hinner man sällan genomföra de 

kontroller/uppföljningar som erfordras, då letar man genvägar. Risk för att inte 

åtgärda redan upptäckta brister. 
2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus? 
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• Egentligen hela stommen, fuktkänslig, Hur väderskyddar man den, Hur 

säkerställer man att man inte får fuktskador som inte kan hanteras. 

• Riskminimering, grunden i betong 

• Terasser, tak, balkonger, anslutning innerväggar (dubbelväggar med dolt isolerat 

utrymme), stålförstärkningar som fälls in i KL-trä (små håligheter där vatten 

samlas under produktion), alla detalj-anslutningar hur ska det under produktion 

utföras.  

• Anslutning betongbjälklag och KL-trävägg 

 

Frågor Del 2 

1. Finns det några KL-träbyggnader som påträffats med mögel- eller rötsvampsskador? 

• Har varit med i 3 projekt där det varit problem. 

• Väldigt nytt byggsystem, man har inte sett de fullskaliga effekterna av hur man 

bygger. När byggnaden är tät och torr, växer inget mer mikrobiell påväxt, men 

även gammalt mikrobiell påväxt måste saneras bort. 

• Det finns forskningsstudier som visar på att mikrobiell påväxt kan påverka 

människors hälsa ex ökad risk för astma hos spädbarn. Dock är det svårt att veta 

vilka mängder av mikrobiell påväxt som krävs för att det ska påverka hälsan. 

Försiktighetsprincipen bör gälla, vilket innebär att man ska bygga på ett sådant 

sätt att människor inte riskera att må dåligt. 
2. Finns det några åtgärder som bör göras för att minska, alternativt helt eliminera, 

skaderisken? 

• Genom bra väderskydd under produktion minskas risken. 

• Tar man in fuktsakkunniga i projektering och produktion, arbetsberedningar i 

produktion, minimeras riskerna.  

• Extra fråga: 3:e partskontroll, skulle detta vara en positiv effekt för 

husbyggnad KL-trä? 

▪ Den som håller i plånboken bestämmer. Saknas kompetensen, kan 

fuktsakkunnig tas in. Finns ingen 3:e partkontroll inom konstruktion, 

man ska sköta egenkontroller, lita på kompetensen i företaget. 

3. Gäller samma fuktkrav för KL-trä som vanliga träregelväggar? (Fuktkvot och RF) 

• Inga specifika krav på KL-trä, så länge inte materialleverantör kan påvisa att 

detta klarar högre fuktbelastning.  

4. Hur bör KL-träelementen hanteras innan stomresning? (Från leverantör) 

• Leverantör ska torka ned KL-trät (12%), levereras på lastbil, då skall det vara 

inplastat (täkt),  

• På byggarbetsplatsen ska det förvaras emballerat och skyddat från nederbörd 

(helst under tält), palla upp det från marken så att luft kommer in och skydda 

med presenning 

5. Hur bör KL-träelementen hanteras vid och efter montage? 

• I en perfekt värld: från mark ska stommen monteras så att det inte fuktas upp, 

sedan skall det skyddas från uppfuktning till tätt hus. 

• Om man inte har väderskydd: Så snabbt som möjligt resa stommen våningsvis, 

täta bjälklag våning för våning. Vara beredd med avfuktare/klimatreglering på 
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planet under, utföra kontroller i form av fuktmättning vid långvarig uppfuktning 

samt mikrobiell analys på labb. Saneringsåtgärder ifall mikrobiell påväxt 

uppstått, då skall det slipas eller blästras bort. Vid tveksamhet skall det blästras 

eller slippas bort.  

• Smutsiga skor kan orsaka jordbakterier som kan bli påväxt och dålig lukt vid 

uppfuktning. 
6. Finns det någon del av KL-träelementet som är mer fuktkänslig? 

• Ja, ändträt suger mer fukt än det gör på plana ytan. Kortvarig uppfuktning kan 

vara ok, beror på förutsättningar, ex temperatur. 

7. Finns det delar, på ett monterat KL-träelement, där förebyggande åtgärder krävs? 

• Vissa anslutningsdetaljer (ex. lägenhetsskiljandeväggen), snabbt få på tätskikt 

över så att inget vatten kommer ner i utrymmet under.  

• Kontrollera de ställen där vatten kan bli stående och inte torka ut och där det är 

svårt att kontrollera dessa utrymmen. 

8. Vilka förutsättningar bör undvikas för att minimera risken för mikrobiell påväxt? 

• Undvik montage vid regn. 

• De sämsta förutsättningarna är när det är varmt och fuktigt ute, sommarhalvåret, 

då är det gynnsamt klimat för mikrobiell påväxt. Bättre att montera på vintern 

än på sommaren. Står det väldigt blöt snö på materialet måste detta tas bort, 

aktivt jobba med att få bort all nederbörd från stommen. 

9. Vilka delar är mest utsatta på ett KL-träelement? 

• Ändträt. 

10. Finns det anslutningar mellan KL-träelement som är fuktkänsliga? 

• Bjälklag och saker som står i anslutning till detta. Nederdelar/överdelar av 

väggar, lägenhetsskiljande väggar, balkonger, tak. 

11. Hur bör ett temporärt väderskydd utformas för att ge godtyckligt skydd? 

• Självklart är det fördelaktigt med heltäckande väderskydd för att hela byggnaden 

då är skyddad mot nederbörd. Det finns leverantörer som har genomfört projekt 

med heltäckande väderskydd där de haft inbyggda traverser för montage av 

stomme. Detta är ett optimalt alternativ om den ekonomiska faktorn inte tas i 

hänsyn. Dock kan det finnas praktiska begränsningar beroende på projektets 

förutsättningar/geometri. 

• Ett annat alternativ är att använda sig av mobilt väderskydd, där det går att skjuta 

väderskyddet fram och tillbaka. Detta möjliggör montage av stomme med 

traditionell byggkran. 

• Tredje alternativ som används i branschen är att arbete med tejpning och lokala 

intäckningar. Ibland i kombination med mindre väderskydd, exempelvis tält. 

Dock kan det finnas tillfällen då tejp är svår att applicera på underlaget, 

exempelvis vid fukt. Denna lösning medför att stommen kommer bli uppfuktad 

vilket medför att extra kontroller/uppföljning och eventuell sanering krävs. 

Denna varianten medför en större osäkerhet och sämre kontroll på förekomst av 

mikrobiell påväxt i byggnaden. 
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Bilaga 9 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 
inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 
och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 
fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 
byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 
kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-
träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  
 
Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 
förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 
kring ämnet. 
 
Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  
• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  
• Utan permanent väderskydd  
• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar  
• Ur fuktsynpunkt!  
 

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation? 

• Från start ända fram till tätt hus. 

2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus? 

• Horisontella ytor är känsliga, vatten blir stående. 

• Ändträ, då vatten sugs upp i träet. 

• Dolda utrymmen. 

• Anslutningar/skarvar/springor. 

 

Frågor Del 2 

1. Finns det några KL-träbyggnader som påträffats med mögel- eller rötsvampsskador? 

• Mögel har påträffats, inte röta. 

• Inga egna utredningar av äldre KL-träbyggnader, finns liten erfarenhet av 

tidigare projekt. Vatten måste tillföras hela tiden för uppkomst av rötsvamp, kan 

uppkomma inom exempelvis ½ år. 

• Under byggnation, då det påträffats mögel. Byggfukten kan generellt inte ge 

upphov till rötsvamp, då uttorkning oftast är möjlig. 

2. Finns det några åtgärder som bör göras för att minska, alternativt helt eliminera, 

skaderisken? 

• För att helt eliminera krävs heltäckande väderskydd fram till tätt hus. 
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• Ser man till att vatten inte blir stående minskar man risken för fuktproblem. 

• Vatten som hamnar i anslutningar och springor måste tas bort på samma sätt som 

man måste raka bort vattnet från plana ytor. 

• Tejpning av skarvar är i teorin bra, i praktiken skapar små otätheter mellan tejp 

och element möjlighet för vatten att tränga in, kan ge mögel på några dygn. 

3. Gäller samma fuktkrav för KL-trä som vanliga träregelväggar? (Fuktkvot och RF) 

• Leverantörer levererar KL-trä med fuktkvot 12% för att minimera rörelser i 

elementen då det oftast används i stora byggnader. 

• Fuktkrav i byggregler, 75% RF kritiskt fukttillstånd, nedblötning = 100% RF, 

styrker att man ska använda heltäckande väderskydd. 

• Enligt vissa: lite fukt på ett stort träbjälklag gör inte lika mycket som lite fukt på 

en träregel men det finns inget rimligt förhållningssätt, klimatet kan vara sådant 

att det utsätts för mycket regn och då blir allt blött. 

4. Hur bör KL-träelementen hanteras innan stomresning? (Från leverantör) 

• Skyddat och emballerat, hål kan finnas i emballering, fraktning skulle behöva 

göras med kapell för att minska risken för uppfuktning. 

5. Hur bör KL-träelementen hanteras vid och efter montage? 

• Emballerat och helt skyddat från nederbörd. Bör förvaras under tält så det inte 

får något vatten på sig då det inte är säkert att emballaget är helt tätt. 

6. Finns det någon del av KL-träelementet som är mer fuktkänslig? 

• Se ovan del 1 fråga 2. 

7. Finns det delar, på ett monterat KL-träelement, där förebyggande åtgärder krävs? 

• Heltäckande väderskydd. 

• Alla horisontella ytor där vatten kan bli stående. 

• Vertikala ytor är inga direkta problem, vattnet kan rinna av. 

• Anslutningar, ändar där vatten vill sugas upp. 

• Ta hand om vatten som blir stående, mellan brädorna blir det springor ner till 

nästa limskikt där vatten kan bli stående, om dessa springor kunde tejpas eller 

tätas kan den problematiken eventuellt minska. 

8. Vilka förutsättningar bör undvikas för att minimera risken för mikrobiell påväxt? 

• Det fria ytvattnet som blir kvar på ytor 

• Får man inte bort vattnet inom några minuter uppstår risk för djupare inträngning 

och fuktproblem. 

• Kvällar och helger gör risken uppenbar. 

• Extra fråga: Hur skall man skydda t ex över helg? Tidigare studier av 

temporärt väderskydd i Sverige och utomlands visar på att det är väldigt svårt 

pga stora vattenmängder. Det behövs lösning där temporärt tak kan uppföras för 

att skydda träet. 

9. Vilka delar är mest utsatta på ett KL-träelement? 

• Återigen springor. 

• Anslutningar. 

• Ändträ. 

• Ändträ mot ändträ. 

• Dolda spalter. 

• Horisontella ytor, rinner vattnet av är det mindre risk för problem, men stående 

vatten ökar risken. 
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• Det intressanta är att undersöka övergång mellan vertikala ytor och horisontella 

(Väggar mot bjälklag). 

10. Finns det anslutningar mellan KL-träelement som är fuktkänsliga? 

• Elementskarvar. 

• Anslutning vägg och bjälklag. 

• Anslutning vägg mot vägg ingen större problematik vanligtvis. 

11. Hur bör ett temporärt väderskydd utformas för att ge godtyckligt skydd? 

• Vattnet tar sig genom otätheter. 

• När man släpper på presenningar (som kan användas som temporärt väderskydd) 

rinner vatten ut. 

• Bör byggas upp ett tak på ställningar över bjälklaget. 

 

Angående branschens förhållningssätt till fukt: 

• Man bygger mycket på tradition, man fortsätter i samma fotspår i branschen. 

• Vid påträffad hög fuktkvot i virke under uppförande: När fuktkvoten gått ner, 

ska du göra mikrobiell analys, så den tidigare höga fuktkvoten inte inneburit 

mögeltillväxt. Annars kan man bygga in mögel, det spelar det ingen roll om det 

uppkommer under tiden du bygger, eller om du bygger in det, om det inte 

saneras. 

• För dåligt med kontroller av fukt under uppförandefasen. 

• ”Blir det blött måste prover och analys göras när det torkat, så att man vet att 

materialet inte tagit skada” 

 

Extra fråga: Kan man slipa bort mikrobiell påväxt? 

• Vid produktion av plankor: När man hyvlar det blir man av med mycket av den 

mikrobiella påväxten, som kan uppkommit under torkningsprocessen. 

• Slipa/hyvla bort mikrobiell påväxt, mekaniskt ta bort hela svampen är det enda 

som ger en ren och fin yta. 

• Vid rötsvamp byter man ut materialet. 
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Bilaga 10 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 

inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 

och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 

fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 

byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 

kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-

träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  

 

Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 

förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 

kring ämnet. 

 

Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  

• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  

• Utan permanent väderskydd  

• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar  

• Ur fuktsynpunkt!  

 

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation? 

• Trästommen, få till ett tätt hus. 

2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus? 

• Ändträet, för att fuktupptagningsförmågan är större där än på plan yta  – vilket 

skyddas med ändkappa. 

• Skarvar, för att minimera vatten som rinner neråt – skyddas med tejp. 

 

Frågor Del 2 

1. Hur bygger ni för att ge träet rörelsemöjlighet vid svällning och krympning? 

• Ett lätthanterligt problem som löses med teleskoprör i samband med 

innerväggar. 

2. Vad anser ni är för- respektive nackdelar med stora KL-träelement? 

• Stora element innebär mindre kroktid=mindre kranlyft=mindre tid. Väldigt 

positivt med mindre kroktid vilket innebär väldigt positiv till stora element. 

3. Vad anser ni är för- respektive nackdelar med små KL-träelement? 

• Nackdel med mindre element är att de ger mer skarvar vilket ger mer jobb och 

tar längre tid. 

4. Hur hanterar ni vatten på horisontella ytor? 
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• Vattendammsugare och våtrakor. 

5. Om mögel uppstår, hur hanteras det? 

• Sanering. Mindre angrepp tas bort genom slipning och vid svårare konsulteras 

lösning med fuktsakkunnig. 

6. Finns de några för- och nackdelar med att använda plastfolie vid hantering eller 

uppförande av KL-träelement? 

• Lite användande av plast då KL-trä är tätt. Kan användas vid ex tillfällig 

vattenavledning. 

7. Hur hanterar ni KL-träelement för att skydda dem? 

• Ändkappa, tejpa skarvar och låta materialet ligga inpackat fram till montering. 

8. Hur hanteras materialet innan det monteras? 

• Inplastade från träleverantör och ligger inplastade tills de ska monteras på plats. 

När ett emballage är brutet så ska innehållet monteras inom samma dag. Just in 

time leveranser är viktigt för att materialet inte ska vara liggande. 

9. Andra tankar kring ämnet? 

• Tid är en viktig del i projektet. 

• Fukt aldrig förbi första lagret. 
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Bilaga 11 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 
inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 
och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 
fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 
byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 
kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-
träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  
 
Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 
förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 
kring ämnet. 
 
Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  
• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  
• Utan permanent väderskydd  
• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar  
• Ur fuktsynpunkt!  
 

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation? 

• Att man redan i projekteringen tänker på hur man ska fuktsäkra byggnaden. 

• I produktion är det viktigt att jobba för att få tätt hus, för att upprätthålla 

torkningsprocessen. 

2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus? 

• Egentligen fasad och stomme, så få fort upp fasad och papp är på taket så man 

uppnår tätt hus.  

 

Frågor Del 2 

1. Hur bygger ni för att ge träet rörelsemöjlighet vid svällning och krympning? 

•  

2. Vad anser ni är för- respektive nackdelar med stora KL-träelement? 

• Fördelar: trä har en bra stabilitet med hänsyn till sin låga vikt vilket gör att man 

kan ha mindre kranar. Även enkelt att fästa vinklar och infästningar i elementen. 

• Nackdelar: KL-trä element i sig kan vara ytskikt, måste behandlas försiktigt då 

slutprodukten är det som monteras. 

3. Vad anser ni är för- respektive nackdelar med små KL-träelement? 

•  

4. Hur hanterar ni vatten på horisontella ytor? 
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• Görs med våtdammsugare, sedan även värmefläktar som körs på områden där 

vatten varit stående.  

• Fuktronder: man går i huset och letar efter läckage. Åtgärdar när problem 

uppstår/upptäcks. 

5. Om mögel uppstår, hur hanteras det? 

• I det projekt som diskuteras fanns ingen mögelpåväxt. Men man har tagit prover 

som skickats till materiallab i andra projekt. 

6. Finns de några för- och nackdelar med att använda plastfolie vid hantering eller 

uppförande av KL-träelement? 

• Var tvungna att gjuta på bjälklagen och då monteras plast mellan betongbjälklag 

och KL-trä. Så länge bjälklaget kan andas på en sida. 

7. Hur hanterar ni KL-träelement för att skydda dem? 

• Innan montage har man heltäckande väderskydd, skyddar mot regn.  

8. Hur hanteras materialet innan det monteras? 

• Vid leverans är de skyddade med presenning och uppallade från marken.  

9. Andra tankar kring ämnet? 

• För- och nackdelar väderskydd: Mycket svårare att få in material smidigt, ofta 

måste väderskyddet gå sönder vid vissa vindhastigheter. Stora kostnader för att 

laga detta. 
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Bilaga 12 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 

inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 

och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 

fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 

byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 

kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-

träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  

Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 

förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 

kring ämnet. 

Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  

• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  

• Utan permanent väderskydd  

• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar  

• Ur fuktsynpunkt!  

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation?  

• Att från första början väderskydda fuktkänsliga delar av konstruktionen.  

• Skydda ingående byggmaterial från utsättning av väder (regn och frost), var 

ska en tejp användas? Ger förutsättningar för användning. 
2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus?  

• Vattnet kan ta sig in ovanifrån och går genom byggnaden, blåser det samtidigt 

som det regnar kan vattnet blåsa in på betongplattan som då transporterar 

vattnet som i sin tur kan sugas upp av trävägg. Även fukt från betongplatta 

under härdning sugs upp om ingen diffusionsspärr finns.  

• Tanke: Använd temporärt tak, som lyfts upp våning för våning. 

• Samma typ av tejp på vågräta och lodräta ytor, skall verka som ett 

tätningselement. 

Frågor Del 2 

1. Vilken typ av tejp föreskriver ni att använda till KL-trä? 

• Val av tejp beror på olika faktorer, såsom ytstruktur hos KL-träet, ytenergin 

hos KL-träet (bla är formplyfa konstruerad för att det inte ska fästa mot dess 

yta), om tejpen skall sitta permanent eller om den ska vara borttagbar etc. 
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• Ja, specifika tejper skall användas. En tejp med mer grepp, ex Stokseal, som 

har ett bra hållbarhetsperspektiv och är åldringsbeständigt.  
2. Vilka förutsättningar krävs för att det skall fungerar att använda tejp som då ger skydd?  

• Om det ska vara ett fuktskydd, krävs det att tejpen appliceras på torrt KL-trä. 
Annars kapslar/stänger man in fukt.  

• Vidare fäster tejp mycket sämre på fuktiga ytor, då man rent krasst tejpar på ett 

vattenskikt. 

3. Vilka väderförhållanden krävs för att använda tejp? 

• Användarna av våra produkter använder dessa året om, både inne och ute.  

• Kan säkert jobba under regn, gäller att trycka till tejpen (fall till fall), dock ej 

att  rekommendera. Tejpa i minus 25 är ej bra, tejpen fungerar ner till 0 
4. Vilka förhållanden klarar en applicerad tejp av under uppförandeprocessen?  

• När väl tejpen är applicerad kan den utsättas för kyla och, beroende på typ av 

häftämne, vatten. Dock ska tejper med dispersionshäftämne, som exempelvis 

de gröna byggfolietejperna, inte användas där tejpfogen står konstant under 

vatten. 

• Gå på den är inga problem, rivs tejpen sönder så får det lagas med skarv, 

liknande tejper säljs som skyddstejper och skall klara stor belastning, ju mer du 

går på den desto mer biter fästämnen i materialet.  

• Skall inte vara ett problem med belastning på byggarbetsplats. Sunt förnuft 

skall användas. 
5. Vilka vidhäftningsförmågor har tejpen?  

• Det beror helt på valet av tejp. Skyddstejper för helt släta och blanka ytor har 

generellt den lägsta vidhäftningen, typ 1-2 N/25 mm. Skyddstejper för grövre 

ytor brukar ligga på 3 – 6 N/25mm. När det gäller tejper med mer permanent 

vidhäftning ligger dessa på ca 10 N/25 mm och uppåt.  

• Ju mer häftämne på tejp desto mer rörelse klarar den, byggfolietejpen har 

tjockt häftlager.  

• Tejpens fästämnen är väldigt elastiska och även tejpen i sig kan röra sig lite.  

6. Ytkrav på de ytor som ska tejpas?  

• Ytor som ska tejpas ska vara så rena och fria som möjligt från damm, smuts, 

fett etc. De skall heller inte vara våta eller ha rimfrost. 

• Olika typer av material har olika ytenergi, råare ytor har sämre 

vidhäftningsförmåga, KL-trä har hyvlade fina ytor som det fäster bra på, 

tacksamma att tejpa på. Byggfolie tejpen kan fästa på ytor med lägre energi, är 

mer aggressiv. Vissa ytor har olika ytenergi beroende på form, tex 

betongplatta, nygjuten betong lite mer rå, sedan krävs slipning/primer för att ge 

häftgrund pga. betongdamm. 
7. Andra tankar kring ämnet? 

• Blir KL-trä utsatt för fukt från sidan är det ingen större påverkan.  

• Kapillär sugning genom ändträ går fort och är största bekymret. 

• Tejpning av ändträ kan vara ett alternativ. 

• Skarvtätning av KL-träskiva bör göras. 
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Bilaga 13 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 

inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 

och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 

fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 

byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 

kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-

träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  

 

Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 

förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 

kring ämnet. 

 

Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  

• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  

• Utan permanent väderskydd  

• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar 

• Ur fuktsynpunkt! 

 

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation?  

• Det är stor spridning på kunskapsnivån hos konsulter och konstruktörer som i 

ett tidigt skede planerar och konstruerar projekten. Allt för ofta finns det inte ett 

helhets tänk kring fuktsäkerhet samt lufttäthet vilket resulterar i att mycket får 

lösas av projektledningen på plats. Har man fallerat i ett tidigt skede gällande 

väderskydd och fuktsäkerhet så är risken stor att fukt byggs in i konstruktionen 

på grund av felaktigt materialval och sämre förutsättningar för montage i 

efterhand.  

2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus? 

• Fönster och dörrpartier, all form av ändträ, genomföringar och anslutningar 

mellan bjälklag eller element.  

Frågor Del 2 

1. Vilken typ av tejp föreskriver ni att använda till KL-trä? 

• Vi delar in våra produkter efter användningsområde dels om det är en produkt 

för det lufttäta lagret, eller om det är en produkt för det vind och slagregntäta 

lagret. Produkter på insidan ska vara lufttäta, produkter på utsidan skall vara 

diffusionsöppna, UV-beständiga och med montagetemperaturer som är 

anpassade efter nordiskt klimat, dvs klara av att monteras i minusgrader. 
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Därefter utgår vi från underlag, dvs trä, metall, betong, plast etc. Beroende på 

underlag samt placering av tätningsdetaljen så matchar vi mot respektive 

tätningsprodukt i vårt sortiment.  

2. Vilka förutsättningar krävs för att det skall fungerar att använda tejp som då ger skydd? 

• Utbildning av montörer, tejp måste appliceras på ett specifikt sätt för att uppnå 

sin funktion över tid. Underlag som är fria från lösa partiklar, dvs man måste 

komma i kontakt med underlaget som vidhäftning ska ske mot.   

3. Vilka väderförhållanden krävs för att använda tejp? 

• Torr väderlek är att föredra. Vi tillskillnad från andra leverantörer behöver inte 

plusgrader för att få vidhäftning mot underlaget utan montage kan ske från -10 

grader utan varmlagring innan. Totalt temperaturområde är -40 till +100 grader.  

4. Vilka förhållanden klarar en applicerad tejp av under uppförandeprocessen? 

• Våra produkter har ett totalt temperaturområde från -40 till +100 grader. 

Montagetemperatur från -10 grader utan varmlagring innan, dvs underlaget och 

produkten kan hålla -10 grader. Våra produkter är UV-Beständiga i helt 

exponerat läge och då beroende på produkt 4 till 12 månader. Produkterna ska 

även klara av rörelser i alla riktningar.  

5. Vilka vidhäftningsförmågor har tejpen?  

• Från väldigt kalla förhållanden. Vissa av våra produkter även i fuktig miljö. Vi 

arbetar med vidhäftningsgarantier mot underlag.  

6. Ytkrav på de ytor som ska tejpas?  

• Fritt från lösa partiklar. 

7. Andra tankar kring ämnet? 

• I Sverige är vi långt efter utvecklingen när det kommer till produkter för tätning. 

Ett stort fokus ligger på att hitta så billig lösning som möjligt. Fönster, dörr och 

elementtätning är extremt viktiga detaljer i ett projekt och någon form av 

förändring när det kommer till produktval måste ske. Vi är aktiva i 22 länder och 

Sverige är ensamt om att ha vindskyddet innanför isoleringen, bara det bör räcka 

som slutord och som sammanfattning kring utvecklingsfasen vi befinner oss i.  
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Bilaga 14 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 

inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 

och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 

fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 

byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 

kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-

träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  

 

Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 

förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 

kring ämnet. 

 

Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  

• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  

• Utan permanent väderskydd  

• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar  

• Ur fuktsynpunkt!  

 

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation? 

• Dels att avsätta resurser, kompetens och tid.  

• Skapa organisation.  

• Tillsätta fuktsäkerhetsansvarig med hög status på byggarbetsplatsen. Alla ska 

förstå att det är viktigt att jobba med fukt. Det ska ha prioritet att arbeta med 

fukt.  

• En bra projektering, få fram en bra fuktsäkerhetsplan som blir förankrad.  

• Har vi stommontage, en tydlig uppdelning av vem som gör vad i 

fuktsäkerhetsarbetet.  

• Hela produktionsgenomförandet, fuktansvarig har hand om kontroller.  

• Planering av stommontaget, begränsa fuktpåverkan, så snabbt som möjligt. 

2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus? 

• Anslutning mellan nedre delen av vägg mot betong, sedan behöver översidan av 

väggen täckas.  

• Håltagningar skall täckas/tätas.  

• Dubbelväggar med isolering emellan, säkra täckning av ovansidan.  

• Bjälklagsskarvar.  

• Vertikala fogar skall tejpas igen.  

• Spalter/skarvar mellan byggdelar skall täckas. 
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Frågor Del 2 

1. Är det någon problematik för en KL-träskiva ta upp tvångslaster (svällning eller 

krympning) som uppstår på grund av ändrade fuktförhållanden? 

• Nej, inte under normala förhållanden.  

2. Under vilka förutsättningar går det att använda materialet för att det ska fungera utan 

problem? 

• Det får inte bli för fuktigt på ytan under för lång tid. 

3. Finns det mer fuktkänsliga delar i ett KL-träelement?  

• Ändträ suger mer fritt vatten.  

• Spalter/skarvar där betydande mängd vatten kan ta sig in utan att få tillåtelse att 

torka. 

4. Finns det mer fuktkänsliga moment vid byggnation bestående av KL-träelement? 

• Dubbelväggar i KL trä med isolering mellan, viktigt att det inte blir för fuktutsatt 

då möjligheterna att kontrollera är begränsade. 

• När det är blött och kallt kan det vara svårt att få tejpen att fästa. 

5. Finns det några begränsningar som påverkar användandet av materialet? 

• Användande av KL trä i klimatklass 3 under bruksfas undviks. Bör alltid förses 

med en beklädnad.  

• Storlekar, inte allt för utdragen montagetid när det är väderexponerat, då måste 

man börja skydda det med heltäckande väderskydd eller sektionerad 

uppbyggnad. 

6. Hur ska ert material, från ert lager till färdigt element i ett hus, hanteras för att få rätt 

förutsättningar? 

• Emballerat från fabrik.  

• Vid leverans till byggarbetsplats skall det kontrolleras att emballeringen är hel 

och montage ske så fort som möjligt. 

• Blir det liggandes på byggarbetsplatsen länge skall det pallas upp och 

väderskyddas. Det skall alltid pallas upp en bit från marken.  

7. Finns det för- respektive nackdelar med att användande av plastfolie vid hantering och 

uppförandeprocessen? 

• Fördel är att det är ett enkelt och billigt sätt att väderskydda. 

• Nackdel är att den inte är jättetålig.  

8. Finns de för- respektive nackdelar med att användande av tejp vid 

uppförandeprocessen? 

• Vad finns det för alternativ?  

• Fördelen är att det fungerar väl för att förhindra vattengenomträngning till 

underliggande våning. 

• Nackdelar är att det kan stänga in fukt om det tagit sig in 

9. Vad är era åsikter om heltäckande väderskydd? 

• Jättebra, sen finns det olika typer av dessa.  

• Höga kostnader. 

• Det finns skjutbara väderskydd men då är det ändå öppet in. Alternativet är att 

endast öppna när det är bra väder.  

• Vi har haft ett väderskydd där travers fanns i som kunde användas vid 

exempelvis stomresning. 
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• Funktionellt är väderskydd en bra grej, men kostnadsfrågan. Är bra vid hög 

prefab grad då det exempelvis ger mindre uttorkningskostnader. 

10. Andra tankar kring ämnet?  
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Bilaga 15 

Fuktsäker projektering av KL-träbyggnad 

Bakgrund 

Vi är två byggingenjörsstudenter vid Jönköpings universitet som valt att göra ett examensarbete 

inom ämnet KL-trä (korslimmat trä) och fukt. Examensarbetet utförs i samarbete med WSP 

och Dry-IT och har som syfte att undersöka hur man i projekteringsskedet kan bidra till att 

fuktsäkra KL-träbyggnationer som uppförs i Sverige utan permanent väderskydd. Men där 

byggelementen är provisoriskt väderskyddade. Vi skall utreda vilka moment och metoder som 

kan genomföras för att minska eller eliminera risken för fuktpåverkan vid uppförandet av KL-

träbyggnader. Arbetet skall resultera i en projekteringsmall för KL-träbyggnader.  

 

Vi skickar i förväg de frågor vi i huvudsak har tänkt att ställa för att ni ska få möjligheten att 

förbereda er. Intervjun kommer avrundas med en öppen del där du gärna får ta upp övriga tankar 

kring ämnet. 

 

Kortfattat är förutsättningarna följande:  

• Material av KL-trä  

• Byggs i Sverige med dess variationsrika väder  

• Utan permanent väderskydd  

• Hantering och sammansättning av byggnadsdelar  

• Ur fuktsynpunkt!  

 

Frågor Del 1 

1. Vilka är de kritiska moment i en process från det att ni kommer in i projektet till färdig 

byggnation?  

• Woodcon: Viktigt att materialet håller rätt fuktkvot innan det byggs in. 

• Woodcon: Undvika för snabb upptorkning. 

2. Vilka är de kritiska byggdelarna, ur ert perspektiv, i samband med uppförande av ett 

KL-trähus?  

• Woodcon: Gränssnittet mellan massivträ och annat material tex betongplattan. 

Viktigt att massivträet inte suger upp fukt från betongen.  

 

Frågor Del 2 

1. Är det någon problematik för en KL-träskiva ta upp tvångslaster (svällning eller 

krympning) som uppstår på grund av ändrade fuktförhållanden?  

• Woodcon: Kan vara. Tätheten kan påverkas om det är en brandcellsvägg. ”Z-

skarv” (eller lipjoint) kan behövas för att hålla tätt så man klarar ev EI-krav. 
2. Under vilka förutsättningar går det att använda materialet för att det ska fungera utan 

problem?  

• Woodcon: Materialet går att använda under de flesta förutsättningar bara man 

vet vad man gör. Om materialet blir för blött är det ingen bra ide att bygga in 

materialet innan det torkat ut ordentligt. Med bra planering brukar detta dock 

lösa sig. Vid för snabb upptorkning kan sprickbildning bildas vilket kan vara ett 
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problem om ytan ska vara synlig. Beror lite på vilket uttryck användaren vill ha 

också.  
3. Finns det mer fuktkänsliga delar i ett KL-träelement?   

• Woodcon: Ändträet 

• Stora Enso: Stora Enso har ett typ av vax som vi kan applicera på ändträt om 

kunden önskar detta. Detta gör att trät suger fukt mkt långsammare. 
4. Finns det mer fuktkänsliga moment vid byggnation bestående av KL-träelement? 

• Woodcon: Gränssnitt återigen. Hindra uppsugning från annat material genom 

tex tejpning. 

5. Finns det några begränsningar som påverkar användandet av materialet? 

• Woodcon: Ja. För samtliga materialval oavsett om det är stål, prefab betong, 

platsgjuten betong eller massivträ gäller att det kan vara svårt att proja om. Dvs 

byta material. Bestäm vilket material som ska användas och proja utefter 

materialval. 
6. Hur ska ert material, från ert lager till färdigt element i ett hus, hanteras för att få rätt 

förutsättningar?  

• Woodcon: Hålla det icke exponerat för nederbörd under transport och under 

lagring. Bör även helst innefatta snabbt montage och en god hantering. 

• Stora Enso: 11–13 % fuktighet i elementen och det ska bibehållas ända fram till 

byggarbetsplatsen. När materialet är på byggarbetsplatsen är de entreprenörens 

ansvar, viktigt med Just In Time, JIT  

• Stora Enso: Täcka ändträet med exempelvis presenning vid stomresning 

• Stora Enso: Skydda ändträet 

▪ Vax, som klarar av rörelse skapat av träet, kan appliceras på ändträet 

7. Finns det för- respektive nackdelar med att användande av plastfolie vid hantering och 

uppförandeprocessen?  

• Woodcon: Ju mer plast på arbetsplatsen desto sämre för miljön. 

• Stora Enso: Plastfolie i väggkonstruktionen brukar inte behövas då ett KL-

träelement är så tätt. 
▪ Viktigt att inte bygga in fukten och att det alltid finns en möjlighet för 

fukten att kunna ta sig ut innan elementen byggs in. 

• Stora Enso: Menar ni det skyddande plastemballaget som elementen kommer i 

så tittar Stora Enso på detta i sina andra verksamheter att ersätta denna typ av 

plast till ett skyddande lager med träbas. 

8. Finns de för- respektive nackdelar med att användande av tejp vid 

uppförandeprocessen?  

• Woodcon:  

▪ Negativt: Tidskrävande.  
▪ Positivt då det ej blir blött i skarvar. 

• Stora Enso: en kostnad som entreprenören måste ha med i sin kalkyl då det på 

ett större bygge går åt några km tejp. 
9. Vad är era åsikter om heltäckande väderskydd?  

• Woodcon: Dyrt och onödigt. 

• Stora Enso: Man behöver inte ha väderskyddat men man kan använda sig av 

presenning som man täcker ändträt på och produktionsplanerar så man gör klart 

våning för våning. 
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10. Andra tankar kring ämnet? 

• Woodcon: Så länge fukt är i fokus så finner vi lösningar. 

• Stora Ensa: Skulle behövas en branschstandard/riktlinjer angående 

materialhantering 

▪ Samordning mellan discipliner behöver bli bättre. Det vill säga att inte 

bara se till sitt egna ansvarsområde utan få en bättre helhetsbild och 

därmed veta om varandras begränsningar och förutsättningar. 

 


	Rapport Slutinlämning (V 1.0)
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problembeskrivning
	1.3 Mål och frågeställningar
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Disposition

	2 Metod och genomförande
	2.1 Undersökningsstrategi
	2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling
	2.3 Litteraturstudie
	2.4 Valda metoder för datainsamling
	2.4.1 Fallstudie
	2.4.2 Intervjuer
	2.4.3 Dokumentanalys

	2.5 Arbetsgång
	2.5.1 Fallstudie
	2.5.2 Intervjuer
	2.5.3 Dokumentanalys

	2.6 Trovärdighet
	2.6.1 Validitet
	2.6.2 Reliabilitet


	3 Teoretiskt ramverk
	3.1 Koppling mellan frågeställningar och teorier
	3.2 Fuktmekanik
	3.3 KL-trä
	3.4 Mikrobiell påväxt
	3.4.1 Rötsvamp
	3.4.2 Mögelsvamp
	3.4.3 Sanering av mögel

	3.5 Sammanfattning av valda teorier

	4 Empiri
	4.1 Fallstudie
	4.1.1 Utformning av anslutningar
	4.1.2 Hantering av KL-träelement
	4.1.3 Skydd av KL-träelement
	4.1.4 Temporärt väderskydd
	4.1.5 Andra detaljer

	4.2 Intervjuer
	4.2.1 Sakkunnig
	4.2.2 Entreprenör
	4.2.3 Tejpleverantör
	4.2.4 KL-träleverantör

	4.3 Dokumentanalys
	4.3.1 Projekt 1
	4.3.2 Projekt 2
	4.3.3 Projekt 3

	4.4 Sammanfattning av insamlad empiri

	5 Analys och resultat
	5.1 Analys
	5.1.1 Fallstudie
	5.1.2 Intervjuer
	5.1.3 Dokumentanalys

	5.2 Frågeställning 1
	5.3 Frågeställning 2
	5.4 Frågeställning 3
	5.5 Koppling till målet

	6 Diskussion och slutsatser
	6.1 Resultatdiskussion
	6.2 Metoddiskussion
	6.3 Begränsningar
	6.4 Slutsatser och rekommendationer
	6.5 Förslag till vidare forskning

	Referenser
	Bilagor

	Bilaga 1
	Besk.
	Proj. mall.

	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4
	Bilaga 5
	Bilaga 6
	Bilaga 7
	Bilaga 8
	Bilaga 9
	Bilaga 10
	Bilaga 11
	Bilaga 12
	Bilaga 13
	Bilaga 14
	Bilaga 15

