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FÖRORD 

Som avslutande del av utbildningen för programmet högskoleingenjör byggteknik vid Örebro 
Universitet skriver studenter ett examensarbete om ett forskningsarbete med relevans inom 
byggsektorn. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och utfördes under vårterminen 2022.  

Korslimmat trä eller KL-trä har idag blivit en alltmer populär byggmetod men dagens 
lösningar är projektbaserade och det krävs mer arbete för att få fram hållbara lösningar. 

Denna studie har genomförts av Studenterna Mattias Moberg och Emil Eriksson. 

Vi vill rikta ett stort tack till Tom Noremo från Kåver & Mellin som varit vår handledare som 
visat stort engagemang och bidragit med många bra synpunkter och hjälpt oss under arbetets 
gång.  

Vi vill även rikta ett tack till samtliga sakkunniga i branschen som deltagit i studiens 
intervjuer. Utan era synpunkter och erfarenheter hade detta arbete inte varit möjligt.  



SAMMANFATTNING 

KL-trä har på kort tid blivit en vanligare byggmetod. Detta har medfört att det underlag som 
finns för projektering inom området inte är lika väl utvecklade som andra stomsystem. De 
lösningar som finns inom KL-trä, är idag ofta projektbaserade och är inte är helt genomtänkta 
ur alla aspekter. Från hur en prefabricerad betongstomme projekteras fram kan vissa principer 
tillämpas till KL-trä, men då detta är en annan typ av stomme blir vissa lösningar mer 
specifika mot KL-trä.  

Syftet med vår studie är att ta fram en balkonglösning som är fuktsäker och utveckla en 
standardiserad lösning som går att tillämpa praktiskt. Den ska även uppfylla de krav som 
regelverken ställer för en balkong. 

I rapporten används kvalitativa metoder som metodik. Litteraturstudier har använts för att ge 
en analys av det arbete som finns inom området idag. Datainsamling utfördes med Tom 
Noremo, som ligger till grund för intervjuer. Intervjuer utfördes med 11 sakkunniga med olika 
erfarenheter inom byggbranschen. 

Studien avgränsas till utanpåliggande balkonger infästa med dragstag. Även fasadsystemen 
avgränsas till Rockwools REDair alternativt PAROC:s ZERO. Den detalj som tas fram är 
enbart för bostadshus och ska klara av de tillgänglighetskrav som en balkong ska uppfylla. 
Inga beräkningar för bärförmåga har utförts och redovisad lösning utgår ifrån en befintlig 
lösning. 

Från litteraturstudierna och intervjuerna har en detalj för en balkong i KL-trä projekterats 
fram. Lösningen har liknande infästning som den detalj rapporten utgår ifrån. Resultatet blev 
att stålramen med UPE-profil som ligger runt om KL-skivan ska bytas ut mot en L-profil och 
infästning av dragstag ska sitta i sidorna. Balkonger i KL-trä ska ha hålkäl likt de som en 
prefabricerad betongbalkong har och ska dras hela vägen till framkant. Balkongerna ska 
utföras med en tralluppbyggnad som gör det enkelt att klara av tillgänglighetskraven och ger 
en mer fuktsäker konstruktion. Det tätskikt som monteras måste klara av den mekaniska 
åverkan som kommer från trallen, närmast dörrtröskel ska brädor bytas ut mot gallerdurk. För 
de balkonger som är extra utsatta för nederbörd kan en sockeluppbyggnad utföras. 

Slutsatsen blev att det krävs omfattande åtgärder för att en balkong i KL-trä ska bli lika 
hållbar som en betongbalkong. Materialval och arbetsutförande har en stor inverkan på 
slutresultatet. Studien har resulterat i ett gediget projekteringsunderlag för utformning av 
balkonger.  

Nyckelord 

Balkong; Balkongdetalj; Balkonganslutning; Dragstag; KL-trä; Korslimmat trä; Konstruktion; 
Fuktsäkerhet; Projektering; Projekteringsunderlag; Utredning; Utformning; Hålkäl. 



SUMMARY 

CLT is becoming a more popular building method. Therefore, the design documentation for 
CLT is not as developed as other frame systems. The solutions that exist today are only 
project-based and not always as well thought out as compared to how prefabricated concrete 
systems is designed. Some principles can be applied to CLT but since this is a different type 
of material the solutions need to become more specific to CLT.  

The purpose with our study is to develop a standardized balcony detail in CLT which is 
moisture-proof and can be applied in practice. It must also meet the requirements and 
regulations for a balcony set by the authorities.  

The report uses qualitative methods as a methodology to analyse the work that exist today for 
a balcony in CLT. We used literature studies and conducted 11 interviews with experts 
obtained from Kåver & Mellin. 

The study is limited to wall-mounted balconies attached with tension rods. The facade 
systems are limited to Rockwool´s RED air or PAROC zero. The detail in the report is only 
for apartment buildings and will meet the requirements set for a balcony. No calculations for 
load bearing capacity have been conducted where the solution is based on an existing 
solution. 

As a result, from the literature studies and interviews, a balcony detail in CLT has been 
projected. The detail uses similar attachments as the detail the report is based on. The result 
from the methodology was that the steel frame that is applied around the CLT-panel must be 
replaced with a L shaped steel frame. The attachments for the tension rods must be placed on 
the sides of the balcony. Balconies in CLT must have the same triangle formed element as 
prefabricated concrete balconies has and be drawn all the way to the front edge of the CLT-
panel. The balconies need to be made with duckboard which makes it easier to meet the 
requirements of accessibility and provides a more moisture-proof construction. The 
waterproof layer needs to be able to withstand the load bearing coming from duckboard. The 
boards closest to the threshold can be replaced with a floor grate. The balconies that is extra 
exposed to bad weather can have an extra outer wall construction. 

The conclusion is that a balcony in CLT need extensive measures for it to become as durable 
as concrete balconies. Material selection and the work performance have the biggest impact 
on the result. The study has resulted in a solid design documentation for a balcony in CLT and 
an alternative solution has been produced which is moisture-proof and can be applied in 
practice. 

Keywords 
Balcony; Balcony detail; Balcony connection; Tension rod; CLT; Cross laminated timber; 
Construction; Moisture-proof; Projection; Design documentation; Investigation.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kåver & Mellin är ett konsultföretag inom byggbranschen som arbetar med både små och 
stora projekt. De är konstruktörer som projekterar allt från grundläggning, renoveringar och 
nybyggnad med olika typer av stomsystem. 

Företaget har idag ca 50 anställda som är konstruktörer med kontor i Stockholm, Örebro, 
Uppsala, Tierp och Karlskrona. Kåver & Mellin ser en större efterfrågan inom KL-trä och vill 
genomföra denna studie för att finna hållbara lösningar. 

Att bygga med KL-trä har på kort sikt blivit en alltmer vanlig byggmetod. Det medför att 
lösningar för anslutningar, uppbyggnader, lufttäthet, isolering, med mera behövs tas fram. 
Vissa principer går att använda likt andra stomsystem, andra lösningar blir mer inriktad 
specifika för KL-trä. Vid jämförelse med hur prefabricerade betongstommar projekteras fram, 
finns det idag oftast hållbara och väl genomtänkta lösningar, vilket saknas inom KL-trä.  

De lösningar som tas fram idag är oftast enbart projektbaserade där varje lösning på olika 
anslutningar skiljer sig åt, beroende på vilken konstruktör som har modellerat den. Idag finns 
få standardiserade lösningar för detaljer i en KL-trästomme, som är helt genomtänkta ur alla 
aspekter.  

Det finns många parametrar att ta hänsyn till för att få fram en hållbar lösning, vilket tar tid. 
Däremot finns det god kunskap sen tidigare om vad som är bra att tänka på vid balkonger för 
andra stomsystem. Den kunskapen behöver föras över till KL-trä, samt anpassas, kompletteras 
och vidareutvecklas för att fungera med KL-trä. Kvalitén får inte försämras när en ny 
byggmetod införs. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att ta fram en balkonglösning i KL-trästomme som är fuktsäker samt 
utveckla en standardiserad lösning som går att tillämpa praktiskt. Den ska även uppfylla de 
krav som regelverken ställer för en balkong. 
 

1.3 Avgränsning 
Studien avgränsas till utanpåliggande balkonger som är infästa med dragstag. Där 
fasadsystemet begränsas till Rockwools REDair system alternativt PAROC:s fasadsystem 
”ZERO”. Detaljlösningen som tas fram är enbart för bostadshus och ska klara de 
tillgänglighetskrav som ställs på en balkong. Beräkningar för bärförmåga tas ej i beaktning då 
redovisad lösning utgår från beprövad konstruktionslösning.  

1.4 Metod 
I rapporten används kvalitativa studier som metodik. Litteraturstudier används för att skapa en 
analys av det arbete som utförts inom området idag. Datainsamling sker med hjälp av Kåver 
& Mellin där dessa kommer utgöra underlag till intervjuer.  

Intervjuer utförs med sakkunniga inom konstruktion, fukt, produktion och tillverkning. Där 
Kåver & Mellin bistår med kunskap och kontaktnät för att få tillräcklig bredd vid intervjuer.
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2 Balkonger 
En balkong definieras som en försedd platta med skyddsräcke som sticker ut från fasad men 
kan även vara indragen (Bodin, Hidemark, Stintzing & Nyström 2021). 

2.1 Balkonger av KL-trä 
Att bygga med korslimmat trä även kallat KL-trä har på kort tid blivit en alltmer populär 
byggmetod. KL-trä är uppbyggt med korslagda brädor eller plankor som limmas ihop. 
Träslaget som används för tillverkning av KL-trä är vanligast barrträ. Elementen byggs upp 
av udda antal brädskikt, där de mest förekommande är tre-, fem- eller sjuskiktselement. 
Tvärsnittet utförs vanligen symmetrisk vilket ger de plana skivorna hög tvärstyvhet och små 
fuktbetingande rörelser (Svenskt Trä 2017).   

Materialet tillverkas i en kontrollerad miljö där leverantörer av dessa produkter certifieras 
med en CE-märkning. Denna märkning är en europeisk standard vilket innebär att kraven är 
densamma oavsett tillverkningsland (Svenskt trä 2017). 

KL-trä är en mångsidig produkt som kan tillämpas till många olika typer av konstruktioner då 
det nästan går att tillverka till vilken form som helst. Det som dock kännetecknar KL-trä är 
planelement som används till bärande stommar. KL-trä produceras i fabrik och ska levereras 
till byggarbetsplatsen med en fuktkvot på högst 16 procent (Svenskt Trä 2017). 

Korslimmat trä får endast användas i miljöer som uppstår i klimatklass I eller II. För att få 
användas i klimatklass III krävs en beklädnad av materialet. Klimatklass III karakteriseras av 
konstruktioner som inte är skyddade för nederbörd eller direktkontakt med marken (Svenskt 
Trä 2017).   

Tester visar att trä som utsätts för fukt får en högre fukthalt. När omgivande klimat blir torrare 
kommer materialet att torka ut och uppnå jämvikt med omgivande klimat. Fukt påverkar 
främst de två översta lagren i en KL-skiva och det påverkar även överlappande skarvar. 
Ändträet är särskilt känsligt, där fukten kan vandra från ändträ och inåt i skivan. Därför är det 
viktigt att skydda ändträet eftersom dess förmåga att suga fukt kan generera fuktrelaterade 
problem (Schmidt, Riggio, Barbosa & Mugabo 2019). 

Enligt svenskt träs KL-trähandbok kommer hållfastheten försämras och deformationer uppstå 
om fuktkvoten ökar. För hantering av transport samt mellanlagring hänvisas till avsnitt 10.2.1 
i KL-handboken (Svenskt trä 2017).  

2.2 Regelverk för utformning av balkong 
Vid utformning och dimensionering av en balkong finns det flera regelverk, riktlinjer och råd 
att ta hänsyn till. 

2.2.1 Boverkets byggregler, BBR 
Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd för byggnader i Sverige. 
BBR förhåller sig till plan- och bygglagen, PBL och Plan- och byggförordningen, PBF.  

I PBL ställs krav på konstruktion med avseende för bärförmåga, beständighet, brand, 
tillgänglighet, miljö, hälsa, med mera (SFS 2010:900). I PBF ställs krav på konstruktionen 
och projektering med avseende på fukt (SFS 2011:338). 
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Allmänna råd är inget bindande utan rekommendationer hur konstruktörer kan eller bör göra 
för att skapa en god förutsättning till att uppfylla de bindande regler. Föreskrifter, 
förordningar och lagar är det bindande som måste uppfyllas (Boverket 2020a). 

BBR tar upp relevanta krav och allmänna råd för balkonger, vilket sammanställs nedan 
(BFS 2011:6). 

 8:23 – Skydd mot fall från höjder 

Avsnitt 8:23 redovisar krav och allmänna råd för att förhindra fallolyckor. Avsnittet berör 
höjdkrav på räcken, säkerhetsanordningar och balkongens utformning för att begränsa 
barnolycksfall (BFS 2011:6). 

 3:146 – Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i ett våningsplan 

”Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelseförmåga” (BFS 2011:6). 

 8:22 – Skydd mot att halka eller snubbla  

”Gångytor ska utformas så att risken för att halka eller snubbla begränsas”. För att 
undvika nivåskillnader bör dörröppningar utformas utan tröskel. Om tröskel krävs ska den 
utformas med en så låg som möjligt och fasas för att minimera risken att snubbla (BFS 
2011:6). 

2.2.2 Europeisk Konstruktionsstandard, EKS 11  
EKS 11 är Boverkets tillämpning av Eurokoderna (Europas dimensioneringsregler) vid 
dimensionering av byggnader i Sverige. Den innehåller föreskrifter och allmänna råd gällande 
krav på konstruktionens bärförmåga, brand, beständighet och stadga (Boverket 2020b).  

Enligt EKS 11 ska träkonstruktioner dimensioneras enligt 5.1.1 kap. 2 § och för 
dimensionering av infästning hänvisas till tabell G-1 i EKS 11. 

Studien utgår ifrån en beprövad lösning och därför har inga beräkningar för att uppfylla 
kraven i EKS 11 utförts. 

2.2.3 Allmän Material- och Arbetsbeskrivning Hus, AMA-Hus  
AMA-Hus är ett referensverk som kan användas vid upprättade av beskrivningar och 
utföranden av husbyggnationer. AMA baseras på beprövade byggmetoder och anses vara av 
god kvalité samt kunna ge underlag till projektering och utförande. AMA refererar till koder, 
där varje kod visar en teknisk lösning med tillhörande rubrik och text (Svensk Byggtjänst 
2021). 

Vid utformning av balkong är relevanta hänvisningar från AMA-Hus 21 (Svensk Byggtjänst 
2021).  

 27.HC/35 – Balkongstommar i husstomme – element av trä eller träbaserat material 
 JTB. 523 – Droppbleck på balkong 
 JTB.524 – Tröskelbeslag 
 JSE.15213 – Anslutningar till fotplåt 
 GSN.76 – Balkongplan och loftgångsplan av element av korslimmat trä (KL-trä) 
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 ZSE.3 – infästningar i trä 
 JS – Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm e d i hus.b 

2.2.4 Tätskiktsgarantier i Norden, TGN 
Tätskiktgarantier i Norden AB är ett företag som arbetar tillsammans med Sveriges ledande 
tätskiktstillverkare och ger ut riktlinjer på beprövade arbetsmetoder och materialval för att 
säkerställa att en god kvalitet för tätskikt som utförts. Anslutna takentreprenörer utbildas och 
auktoriseras enligt deras riktlinjer och TGN utfärdar ett garantibevis kallad 
TÄTSKIKTSGARANTIER™ (Tätskiktsgarantier 2022a). 

2.2.5 Balkongföreningen i Norden, BF 
Balkongföreningen i Norden är en branschorganisation som bildades 2007 och har med sina 
medlemmar utvecklat en standard för branschen hur montage av räcken, balkonger och 
inglasningar ska ske. Föreningen tillhandahåller tekniska dokument som tekniska anvisningar 
för branddimensionering, kvalitetssäkring av balkonger och inglasningar och dimensionering 
av räcken (BF 2022). 
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3 Fukt 

3.1 Fuktbelastningar 
En byggnad utsätts för olika typer av fuktbelastningar och ska vid projektering identifieras för 
att säkerställa att byggnaden anses fuktsäker (Arfvidsson, Harderup & Samuelsson 2017).  

3.1.1 Nederbörd 
Balkonger är horisontella ytor som utsätts för mycket nederbörd. Denna sker i form utav regn 
och snö som smälter (Sandin 2010). 

Regn som träffar en byggnad är främst i form av slagregn, vilket är en kombination av regn 
och blåst där vattendroppar faller snett. Vid höga vindhastigheter kan denna mängd bli väldigt 
stor. Nederbörd träffar i största grad hörnanslutningar och de övre delarna på en byggnad. 
Mindre regndroppar följer med luftströmmar och kan följa med in i otätheter (Sandin 2010). 
Nederbörd kan tränga in i otätheter där denna tar sig in i sprickor och skrymslen. Den 
vattenmängd som tränger in kan fukta upp andra material (Arfvidsson et al. 2017). 

3.1.2 Byggfukt 
Byggfukt är fuktöverskott som finns naturligt i vissa material men för andra material sker 
tillsättning av fukt under byggskedet. Denna fukt kommer att avdunsta och torka ut efter 
montering om omgivande klimat är torrare än materialet. Mängden fukt varierar beroende på 
typ av material. Material som under produktionen utsätts för regn eller höga mängder fukt får 
mer byggfukt som kan behöva torka ur (Arfvidsson et al. 2017). 

3.2 Fukttransporter 

3.2.1 Konvektion 
Konvektion uppstår när fukt följer med luftströmmar och sker i ångfas. Det kan skapa 
problem när inomhusluften läcker ut via otätheter i klimatskalets lufttäta skikt, luften kyls ner 
och när temperaturen blir tillräcklig låg uppstår kondens. Om luften tillåts kondensera under 
en längre period kan det bildas större mängder fukt och ge fuktskador (Arfvidsson et al. 
2017). 

3.2.2 Diffusion 
Fukttransport via diffusion innebär utjämning av ånghalt mellan två luftvolymer. Transport 
kommer ske från det luft med högre ånghalt till den luft som har lägre ånghalt. Detta då 
ånghalten alltid strävar mot jämvikt. Inomhusluften innehåller normalt en högre ånghalt, 
vilket medför att vattenångan oftast diffunderar inifrån och ut (Arfvidsson et al. 2017). 

3.2.3 Kapillärsugning 
Kapillärsugning är en fukttransport som sker i vätskefas där fukten transporteras i materialet. 
Materialens porositet påverkar mängden fukt som kan transporteras. Finporösa material har en 
högre förmåga till högt porvattentryck än grovporösa material som har motsatt inverkan. Det 
innebär att fukt transporteras från material med lägre porositet till högre porositet, ett material 
som inte suger fukt fungerar som kapillärbrytande (Arfvidsson et al. 2017). 

mtpn
Highlight
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3.3 Köldbryggor 
Köldbryggor uppstår när material med högre värmeledningsförmåga används i anslutning till 
klimatskalet, ofta i form av urtagning i de isolerande lagren vid anslutningar eller infästningar 
(Boverket 2012). 

En köldbrygga kan ge upphov till flera negativa konsekvenser som högre energiförbrukning, 
sämre inomhuskomfort och kalla ytor invändigt. Kalla ytorna kan orsaka kondensbildning 
som kan leda till mögeltillväxt och associeras med hälsorisker på grund av dålig inomhusluft. 
När ytor blir kalla uppstår ofta ”svarta fläckar” som även ger negativa konsekvenser för det 
estetiska (Alhawari & Mukhopadhyaya 2018). 

3.4 Skador 
Trä är ett material med god förmåga att suga vatten kapillärt. Materialet kan suga fukt i 
vätskefas och fukt direkt från luften. Dess förmåga att ta upp fukt är störst i fiberriktningarna 
och ändträ är särskilt utsatt (SP Trätek 2005). Figur 1 visar uppkomna fuktrelaterade skador 
med rödmarkerad linje.  

 
Figur 1 Uppkomna fuktrosor på en KL-balkongskiva. 

Om trä blir tillräckligt fuktigt i kombination med temperatur och tid bildas mikrobiell påväxt 
(mögel) i form av svampar, men även bakterier och insekter kan skada materialet. Mögel 
bildas endast på träets yta och påverkar inte cellstrukturen vilket innebär att det ej försämrar 
hållfastheten. Däremot påverkar röta hållfastheten men kräver en högre fukthalt under en 
längre tid (SP Trätek 2005). 
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4 Balkonglösning 

4.1 Uppbyggnad 
Studien utgår från en befintlig lösning som är utförd av en annan konsult i ett projekt där 
Kåver & Mellin deltar i, se figur 2. Balkongtypen är utanpåliggande, infäst med dragstag och 
består av KL-trä. Kanterna kläs in med UPE-profiler med fäste för balkongräcke och en 
stålögla fastsvetsad i ovankant där dragstagen fästes i. Balkongskivan läggs på en 
specialutformad konsol som skruvas fast i bjälklaget. 

Balkongens bakkant utgörs av en ”sockeluppbyggnad”. Den består av en plywood med en 
bakomliggande isolering som fungerar som distans mellan plywood och stommen, plåtbeslag 
och tätskikt fästes på plywooden och dras hela vägen in till stommen. Ovanpå balkongen 
placeras ett tätskikt som dras in till och upp på KL-trästommen med en uppbyggnad utav trall 
ovanpå och trekantslister i bakkant. Droppbeslag monteras i balkongens framkant och vid 
sockel. Undersida balkong kläs in med läkt och skrivmaterial. 

 
Figur 2 Lösningen som rapporten utgår ifrån. Se bilaga 12 för skala 1:10  
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Figur 3 visar en förstoring utav sockeluppbyggnaden från den lösningen studien utgått ifrån.   

 
Figur 3 Förstoring utav sockeluppbyggnad. Se bilaga 12 för skala 1:10.  

Figur 4 visar en 3D modulerad bild av UPE-profil med infästning för räcke runt KL-skiva från 
figur 2. 

 
Figur 4 3D bild av UPE profil med infästning för räcken runt KL-skiva. Se bilaga 17 för skala 1:25  
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Figur 5 visar en utav de specialutformade konsoler i verkligheten som projekteras fram enligt 
figur 2.  

 
Figur 5 En utav de konsoler som KL-skivan läggs på. 

Figur 6 visar en konsol som är infäst i KL-stommen där KL-skivan läggs ovanpå och fästes i 
underkant. Tejpning sker runt konsol för tätning. 

 

Figur 6 Konsol infäst i stomme. 
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Figur 7 visar en balkong när den är monterad på plats med UPE-profiler runtomkring med 
infästningar för räcke och dragstagets infästningspunkt i balkongen. ”Wetguard” är en duk 
som klistras fast i fabrik för att skydda KL-träet mot fukt under produktionsskedet, denna är 
diffusionsöppen åt ett håll. Ett slutgiltigt tätskikt monteras senare. 

 
Figur 7 Utförandet av balkongen med UPE-profiler.
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5 Intervjuer  
Detaljen som rapporten utgår ifrån enligt figur 1 är utförd av en annan konsult i ett projekt 
som Kåver & Mellin deltar i. Utifrån litteraturstudien och den befintliga lösningen utformades 
en intervjuguide som utgjorde underlag till intervjuerna, se avsnitt 5.1.1 för fullständig 
intervjuguide. Samtliga intervjudeltagare fick samma frågor för att utfallet ska bli likvärdigt. 
Intervjuguiden är uppbyggd med olika delområden där frågorna berör olika infallsvinklar som 
måste tas hänsyn till vid utförande av en balkongdetalj.  

Intervjuer utfördes med elva personer med olika yrkesroller och kunnande kring ämnet. De 
valdes ut av Tom Noremo från Kåver & Mellin som bistod med kontaktuppgifter till de 
sakkunniga. Intervjupersonernas kunskap resulterade till en god variation av svar som gav en 
bredd till studien. 
 
Intervjuade i studien. 

 Per Karnehed – Fuktsakkunnig, Karnehed Design & Konstruktion AB 

 Diego Balla – Teknisk säljare, Rothoblaas 

 Henrik Berg – Entreprenör, GBJ Bygg 

 Kristian Haglund – Entreprenör, ByggPartner 

 Christoffer Lind – Projektledare, Setra   

 Frida Tjernberg Persson – Konstruktör, Byggnadstekniska Byrån 

 Robert Endre – Konstruktör, BTkon 

 André Rönnqvist – Projektchef, Martinsons 

 Henrik Dahl – Fuktsakkunnig, Fuktbyrån 

 Daniel Andersson – Teknisk chef, Södra 

 Nicklas Johnsson – Tätskiktssakkunnig, Tak & Byggteknik i Södertälje AB 

5.1 Genomförande av intervjuer 
Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev ut för att ge de intervjuade en kort bakgrund 
kring arbetet. Intervjuerna skedde digitalt via Microsoft Teams och tog cirka en timme per 
intervju. Inledningsvis visades en Powerpoint med olika typlösningar för balkonger i KL-trä 
och den lösning som rapporten utgår ifrån för att skapa en bredare bild av problematiken. 
Därefter skedde intervjuerna som transkriberades och sammanställdes. Sammanställningarna 
mejlades ut till respektive sakkunnig för godkännande. I vissa fall justerades dessa enligt 
sakkunnigs önskemål. Inför varje intervju ställdes frågan angående anonymitet i studien där 
samtliga valde att figurera med namn. Se bilagor 1–11 för sammanställningar av intervjuerna. 

5.1.1 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
1. Vad heter du? 
2. Vad är din yrkesroll? 
3. Hur många års arbetslivserfarenhet har du i byggbranschen?  
4. Hur mycket erfarenhet har du av KL-trä? 
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Generellt  
5. Vad anser du är viktigt för att få till en bra balkong i KL-trä? 

- Vad behöver ingå?  
- Vad behöver beaktas? 

6. Har du några exempel på ritningar eller foton på lösningar du anser har fungerat bra 
eller mindre bra?  
- Har du några du kan dela med dig utav? Kan dessa användas anonymt i rapporten? 

Material 
7. Hur hanteras KL-trä från produktion till montage? 
8. Vilka aspekter är viktiga under montage av KL-trä? 

Fukt 
9. Hur påverkar byggfukt konstruktionen? 
10. På vilket sätt hanteras nederbörd vid montage/produktion av en KL-balkong? 
11. Vad för risker har nederbörd på konstruktionen under dess livslängd? 
12. Hur påverkar kapillärsugning, konvektion och diffusion om det uppstår vid en KL-

balkong?  
13. På vilket sätt hanteras avrinning på en balkong i KL-trä? 
14. Hur hanteras risken att fasaden fuktas upp och rinningar vid sidan av balkongen?  
15. Vad är viktigt att tänka på för att uppnå en god droppbarhet på en balkong? 
16. Hur utförs hålkäl för KL-balkonger? Hur långt ut anser du att den behöver dras ut?  
17. Finns det ett behov av ett tätskikt på en balkong i KL-trä? 
18. Hur ska ett tätskikt för en balkong i KL-trä utformas? 

- Hur ska det dras mot vägganslutning och dörrhål?  
- Ska den dras upp och runt kanterna? I sådana fall hur långt? 

Lösningar 
19. Finns behovet av en sockel vid balkong vid tillexempel träfasader? 

- Hur tycker du att den ska utföras? 
o Krävs det plåt längst ut? 
o Hur dras tätskiktet upp? Bakom eller på sockeln?  

20. Vilka är de största svårigheterna vid montering av tätskikt i en balkonganslutning? 
- Vilka detaljer är problematiska?  
- Har du exempel på bra lösningar?  

21. Anser du att ett tralldäck på ovansidabalkong är en bra lösning ur ett fukttekniskt 
perspektiv?   
- Finns det något annat ytskikt som ska användas eller som du rekommenderar?  
- Vad anser du om att använda ett stålgaller närmast dörr vid trall?  

22. Vad är viktigt att tänka på kring tätning runt dragstagens infästningspunkt i 
balkongens främre del? Hur ska den sitta?  

23. Vilka typer av infästningar har du erfarenhet av? 
- Någon/Några du rekommenderar? 
- Positivt/negativt med dessa?  
- Råd att tänka på angående infästningar?  
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24. Kan man ha dragstagsbalkong utan en stålbalk runtomkring? 
- Anser du att UPE-profiler är en bra lösning? 

Brand/Akustik 
25. Hur hanteras risken för att brand inte ska spridas via balkonger i KL-trä? 
26. Hur påverkar en brandskyddslösning det estetiska? 

- Går det att ha rent trä på undersida balkong? 
27. Krävs det akustiska åtgärder för en balkong i KL-trä? 

- Om ja, Hur uppfylls dem? 

Tillgänglighet 
28. Hur stor påverkan har tillgänglighetskrav för utformning av en balkong? 

- Vilka aspekter måste tas hänsyn till för att uppfylla de krav som ställs? 
29. Anser du att det är bra med en påbyggnad av trall för att klara tillgänglighetskraven på 

en balkong i KL-trä? 

Hållbarhet 
30. Hur lång livslängd förväntas en balkong i KL-trä ha? 
31. Hur utformas en balkong i KL-trä för att denna ska vara utbytbar? 
32. Anser du att klimatnyttan är tillräcklig om en balkong i KL-trä kräver mycket stål för 

infästning gentemot mängden armering som krävs i en betongbalkong? 
33. Anser du att det är lönsamt att använda KL-trä i en balkong? 

Avslutande fråga 
34. Vilka är de vanligaste orsakerna till att skador uppstår vid en balkonganslutning? 
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6 Resultat och analys  
Resultatet är uppbyggt utifrån det underlag som användes till intervjuguiden. Detta för att 
skapa en tydlig tråd från vad som blev resultat av intervjuerna. Resultaten är generella 
sammanställningar utifrån intervjuerna som helhet, där vissa svar har vägt tyngre beroende på 
deras kunskapsområde. För fullständig sammanfattning av intervjuer se bilagor 1–11. 
Slutgiltig lösning har projekterats fram baserat på svar från intervjuer och litteraturstudier. 

6.1 Generellt 
En balkong i KL-trä måste kunna hantera de fuktbelastningar som kan uppstå samt skyddas 
från UV-strålning av solen. Trä kan ruttna om det blir mycket fukt och om materialet inte 
tillåts torka ut påverkas det negativt. Fukt letar sig in i små utrymmen och utifrån 
intervjupersonernas erfarenheter har skador uppstått då plåt har monterats direkt mot trä utan 
tätskikt emellan. Det är även viktigt att beakta hur värmeledning sker samt bärningen av 
balkongen. 

”Wetguard” är ett fuktskyddsmembran som är diffusionsöppet och självhäftande. Duken täcks 
över hela elementet och kan monteras i fabrik eller på plats. Dukens ytbeläggning gör den 
halksäker och vattentät och tack vare att membranet är helklistrat minimeras risken för 
kondensbildning mellan duk och KL-trä (SIGA 2022). Genom att montera ett tillfälligt 
väderskydd av en ”Wetguard” kommer det att skydda det specifika elementet mot nederbörd 
under montage, men kan medföra problem vid applicering av tätskikt, denna bör tas bort 
innan det slutgiltiga tätskiktet läggs på. 

Enligt sakkunniga är det vanligt att problem har uppstått då fel tätskikt har monterats, då 
dessa inte klarat av de belastningar som uppstår. Speciellt om en överbyggnad med trall ska 
ske då lasterna koncentreras på läkten som trallen ligger på. Även infästningarna för 
balkongräcken utgör en stor risk för fuktrelaterade skador och blir mer skyddade om de 
placeras exempelvis i underkant skiva.  

De detaljer som tas fram ska fungera bra både i teorin som praktiken. En balkong i KL-trä 
kommer att kräva underhåll över tid, vilket måste beaktas vid projekteringen.  

6.2 Material 
KL-trä tillverkas i kontrollerade miljöer och har oftast en stabil fuktkvot på 12 % när 
materialet lämnar fabriken. Däremot kommer inte denna fuktkvot att hållas stabil för en 
balkong som byggs i KL-trä under dess livslängd. Om den relativa fuktigheten utomhus är 95 
%, kommer den relativa fuktigheten att vara densamma för balkongen och fukta upp KL-
skivan till en fuktkvot mot 22–25 %. 

Skivorna emballeras med plast styckvis alternativt tillsammans med flera element där 
leveranser sker vanligtvis med otäckta lastbilar men kan skyddas med kapell. Efter leverans 
ska en mottagningskontroll utföras av KL-träet där fuktkvoten kontrolleras och eventuella hål 
i emballaget ska tejpas igen under förutsättningen att det inte är fukt i emballaget. Tillverkare 
av KL-trä förespråkar att materialet ej ska mellanlagras, om det ska ske finns det bra 
rekommendationer hos Svenskt Trä hur det ska utföras på ett fuktsäkert sätt (Svenskt Trä 
2017). 

Montering av KL-trä kan utföras utan väderskydd om det går snabbt, erfarenheterna är att trä 
tål fukt om den tillåts torka ut innan den kläs in. Materialet i sig tillåter snabbare montage än 
vid jämförelse med prefabricerad betong och kräver mindre arbete med tyngre maskiner.  
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6.3 Fukt 
KL-trä har en fuktkvot på 12 % vid leverans och kan öka beroende på den relativa 
luftfuktigheten. Om materialet fuktas upp efter leverans kommer det innehålla byggfukt som 
måste torkas ut. KL-skivor tillverkas i gran som är ett relativt fett träslag, och kan hantera fukt 
bra. Kapillärsugning är den fuktbelastning som kan orsaka störst problem eftersom KL-skivor 
är särskilt utsatta vid ändträ. Därför är det viktigt att leda bort vatten med exempelvis plåtar 
vid hörnanslutning mot fasad samt se till att avrinning från skivan sker med plåtar och inte 
materialet i sig. En balkong i KL-trä ska ha ett tätskikt och kan med fördel dras nedanför 
kanterna för att skydda ändträet. 

Hålkäl ska utformas likt de som finns på prefabricerade betongbalkonger, där det är viktigt att 
hålkälens lutning börjar utanför isoleringsskiktet och bredden på hålkälen varierar beroende 
på isoleringsskiktets tjocklek. Figur 8 visar hur hålkälen ska utformas, rödsteckad markerar 
hur hålkälens bredd ska gå förbi isoleringsskiktet.  

 
Figur 8 Hålkälens utformning. Se bilaga 13 för skala 1:10 

Eftersom KL-trä är särskilt utsatt vid sidorna bör hålkälen dras hela vägen till framkant av 
balkongen, enligt figur 9. Hålkälen kan döljas med en överbyggnad utav trall. Hålkälen kan 
tillverkas redan i fabrik, vilket skulle medföra en högre inköpskostnad men det ger en 
homogen komponent som minskar risken för fuktrelaterade rörelser. Det är viktigt att 
underlaget inte rör sig som en trekantslist kan göra eftersom tätskikt ska vikas upp mot 
hålkälen. Det ska även beaktas att det medför kostnader för en hantverkare att utföra hålkäl på 
plats. 

 
Figur 9 Typlösning 1 för utförande av hålkäl från fabrik. Se bilaga 15 för skala 1:25. 
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Om en arkitekt inte skulle godkänna denna lösning anser de intervjuade att den ska dras 
minimum 200 millimeter från fasadliv. Figur 10 visar utförandet av hålkäl med ett mått 
mellan 200–300 millimeter från fasadliv som utförs i fabrik. 

 
Figur 10 Typlösning 2 för utförande av hålkäl från fabrik. Se bilaga 16 för skala 1:25. 

För en balkong i KL-trä ska det finnas ett tätskikt som monteras ovanpå och dras nedanför 
ändträ, det ska utföras med en helsvetsad membranisolering, alternativt en tvålagstäckning 
med granutlagdbelagd ytpapp. Exempel på tätskikt som klarar av mekanisk åverkan av en 
tralluppbyggnad är enligt nedan. 

 1-Lagstäckning: Icopal membran 5 (YEP 6500, helsvetsad membranisolering). Denna 
ska täckas över och är inte UV beständig. 

 2-Lagstäckning: Icopal membran 3 (YEP 4000) som första lager sen läggs Icopal 
mono PM ovanpå. Denna är skiffergranulat belagd och Icopal mono PM kan lämnas 
oskyddat.  

Enligt de intervjuade ska AMA:s föreskrifter följas för hur långt ett tätskikt ska dras upp i 
anslutning mot stomme och balkongskiva. Vanligtvis dras det upp 300 millimeter högt mot 
fasad, om en balkong är väldigt utsatt av nederbörd. Däremot framkom det under intervjuerna 
att tätskiktet vid stomanslutningen endast kan dras upp 100 millimeter för balkonger som är 
skyddade av ovanstående balkong.  

6.4 Lösningar 
En sockeluppbyggnad anses uppfylla olika typer av behov som hur utsatt en balkong är för 
nederbörd. Några av de intervjuade ser en sockeluppbyggnad som onödig för träfasader med 
undantag för de balkonger som är mest utsatta för nederbörd exempelvis de balkonger som ör 
högst upp i en betongstapel. Då räcker det att vika upp tätskiktet 90 grader mot stomväggen 
som visas i figur 11. 
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Figur 11 Utförande utan sockeluppbyggnad med träfasad. Se bilaga 13 för skala 1:10. 

Genom att göra en överbyggnad utav trall anses det vara bra både ur ett fukttekniskt 
perspektiv och för att uppfylla de tillgänglighetskrav som BBR kravställer. En överbyggnad 
utav trall tillåter en högre höjd på hålkälen samtidigt som dem döljs utav trallen. 

Om en överbyggnad utav trall används finns det risk att fukt ansamlas på trallen och blåser in 
under tröskeln. Från intervjuerna har de intervjuade sagt att det är positivt med ett stålgaller 
närmast dörrtröskeln. Där de två trallbrädorna närmast tröskeln bör bytas ut mot gallerdurk. 
Det medför att fukt rinner lättare igenom och det är även enkelt att lyfta gallret för att 
inspektera samt rengöra. Under den bärande läkten som trallen skruvas i ska det monteras en 
extra tätskiktsremsa för att läckage ej ska uppstå på grund av den centrerade lasten som 
uppstår i läkten, se figur 12 för utformning av tralluppbyggnad enligt Tätskiktsgarantier i 
Nordens rekommendationer samt extra tätskiktsremsa under läkt. 
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Figur 12 Utformning av tralluppbyggnad och gallerdurk (Tätskiktsgarantier 2022). 

Figur 13 visar schematiskt hur gallerdurken förhindrar fukt i form av nederbörd [1] att bli 
ståendes på trallytan som kan följa med i luftrörelser från vinden [2] och fukten kan tränga in 
under dörrtröskeln.  
 

 
Figur 13 Sektion genom tralluppbyggnad (Tätskiktsgarantier 2022).  

Infästning för dragstag ska inte ske i överkant, det kommer bli svårt att få denna infästning tät 
och tätskiktsleverantörer kan inte lämna garantier för denna typ av tätning. En infästning ska 
inte gå igenom en KL-skiva, genom att placera den vid sidan av balkongen och fästa den i 
underkant minimeras risken för fuktrelaterade skador. Med en infästning i underkant hamnar 
den på en horisontell yta som nederbörd inte kommer åt som visas i figur 14.  

2 
1 

1 
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Figur 14 Utförande av dragstagsinfästning i underkant. Se bilaga 13 för skala 1:10. 

En alternativ lösning är att utföra balkonger med eget ramverk men detta är något som 
arkitekter sällan godkänner. Om en balkong ska uppföras på pelare, är det bättre med runda 
pelare som kan tätas ordentligt med stosar, den runda formen medför att fukt kan rinna av på 
ett säkert sätt. Martinsons har tillverkat balkonger med pelare i framkant som gått igenom 
skivan, denna konstruktionslösning har resulterat i fuktproblem. 

En UPE profil runt en KL-skiva anses medföra positiva saker såväl negativa egenskaper. Det 
positiva är att infästningen utav balkongräcken inte kräver infästning in i KL-träet. De stora 
riskerna som denna typ av profil medför, är dolda utrymmen som fukt kan ansamlas vid och 
kan leda till att träet ruttnat på grund utav hög fuktbelastning eftersom skivan blir inklädd, se 
figur 15 där röd streckad linje markerar problemområde.  

 
Figur 15 Förstoring av UPE profilens placering. 

Profilens överkant kan resultera i en nivåskillnad i förhållande till KL-skivans överkant om 
urfräsning inte utförs, där fukt kan ansamlas om arbetsutförandet inte blir enligt ritning. Figur 
16 visar de risker som UPE profilen medför där nederbörd [1] riskerar att rinna in i UPE 
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profilen och stanna kvar. Den svarta pilen indikerar på den nivåskillnad som uppstår på KL-
skivan om skivan inte får en urfräsning, där vattnet riskerar att stanna upp [2]. Många av de 
intervjuade var oroliga över kondensbildning [3] som kan uppstå i UPE profilen och inte kan 
torka ut. 

 
Figur 16 Förstoring av UPE profilens framkant. 

För att minimera risken att fukt påverkar UPE-profilen kan denna bytas ut mot en L-profil, 
enligt figur 17. Profilen tillåter hålkälen att dras hela vägen ut till framkant och stänger inte in 
fukt som en UPE profil gör. L-profilen kan bytas ut mot limträ, eftersom limträ tillåts i 
klimatklass III alternativt sätta lokala beslag för infästning utav räcken. 
 

 
Figur 17 Typlösning för utförande av KL-skiva med L-profil. Se bilaga 18 för skala 1:25. 

1 

2 

3 
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6.5 Brand/akustik 
För att brand inte ska spridas via balkonger ska det hanteras på samma sätt som ett bjälklag. 
Undersidan ska kläs med icke brännbart material i form av skivor eller brandskyddsbehandlad 
panel och en luftspalt alternativt brandskyddsmåla undersidan.  

Akustikkraven uppnås genom att separera bjälklagskivan från stommen där elastomerer kan 
placeras i anslutning mellan bjälklag och vägg samt vid infästningar för att förhindra 
vibrationer. 

6.6 Tillgänglighet 
Tillgänglighetskraven har en stor inverkan på balkongers utformning, de styr hur anslutningen 
måste utformas och vilka höjder som gäller för balkonger. Viktiga aspekter att ta hänsyn till är 
exempelvis vad det är för typ av bjälklag inuti huset, hur anslutningen mot utgången till 
balkongen ser ut och vad det är för typ av infästning till balkongen.  

En tralluppbyggnad är den bästa lösningen för att klara av tillgänglighetskraven som samtidigt 
resulterar i en säkrare konstruktion ur en fuktsynpunkt eftersom det tillåter ett större utrymme 
för utformningen av hålkälen. 

6.7 Hållbarhet 
En balkong i KL-trä förväntas ha en livslängd på 50 år, vilket är samma livslängd som övriga 
bjälklag. Däremot förväntas ett tätskikt att hålla i 15–25 år, ett tätskikt måste kunna bytas ut 
under balkongens livslängd utan att påverka konstruktionen. En balkong i KL-trä kräver en 
underhållsplan över tid och uppstår det rinningar vid skruvinfästningar ska åtgärder vidtas. 

För att en balkong i KL-trä ska vara utbytbar, ska balkongen utföras med hänseende till att det 
ska vara relativt lätt att skruva loss skivan med så lite åverkan som möjligt på fasaden. Genom 
att använda de konsoler från bild 1 uppfyller en balkong i KL-trä detta eftersom L-profilen 
medför att en balkongskiva kan lyftas ur profilen. 

6.8 Avslutande fråga 
Vanliga orsaker till att skador uppstått vid balkonganslutningar är teknisk okunskap och dåligt 
utförande praktiskt. Infästningar utgör en risk där läckage ofta uppstår.  

En detaljritning kan vara bra ritad men blir dåligt utförd och resultatet leder till läckage. Det 
är även viktigt att rätt tätskikt används samt att arbetsutförandet blir korrekt på balkonger då 
de utsätts för belastningar från exempelvis tralluppbyggnad.  

6.9 Slutgiltig lösning 
Utifrån litteraturstudier och resultatet av intervjuerna har en slutgiltig lösning tagits fram som 
visas i figur 18.  

Vi anses att en balkong i KL-trä ska ha en tralluppbyggnad för att skydda tätskikt, det ger en 
bra höjd till hålkälen och det blir enkelt att justera höjderna utifrån de tillgänglighetskrav som 
ställs. Arbetsutförandet av tralluppbyggnaden är viktigt så att inte tätskiktet punkteras av 
trallskruv.  Dragstag ansluts till lokala beslag i nederkant och stomme, på undersidan svetsats 
beslaget fast i L-profilen och för infästning i stommen skruvas beslaget in i en limträpelare för 
att klara av den punktlast som uppstår.  
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Balkongen monteras med lutning på 1:100 för att avleda nederbörd ut från stomme. Tätskiktet 
ska vara en helklistrad membranisolering, typ membran 5 (YEP 6500) som får ett 
kompletterande tätskikt av membran 3 runt KL-skivans kant. AMA:s föreskrifter för tätskikt 
ska följas.  

Hålkäl utförs direkt i fabrik med en CNC-maskin och ska dras hela vägen ut i framkant vid 
sidorna så nederbörd inte kan rinna över kanten. En plåt ska monteras i bakkant som dras upp 
på stommen och kompletteras med en sekundär tätning av en fuktspärrtejp vid plåtavslut mot 
stomme.  

Balkongens undersida kläs in med en obrännbar skiva och insektsnät alternativt en hålad plåt 
ska monteras vid fasadslut mot balkong. Alla ytterskarvar för KL-trä tejpas för att lufttäta.  

 
Figur 18 Detaljritning av slutgiltig typlösning. Se bilaga 13 för skala 1:10. 

Vid balkongdörrens tröskel ska en gallerdurk placeras enligt tätskiktsgarantiers 
rekommendationer, enligt figur 12 och 13. Ett tätningsmembran placeras i karmunderlag som 
dras ned i hålkäl och en sekundärplåt läggs ovanpå. Därefter dras tätskiktet in under tröskel 
och in i dörrhål med samma höjd som intill stomvägg. Tätskiktet ska skyddas med ett 
kompletterande tröskelbleck. Under karmen monteras ett fogband för att säkerställa att ingen 
fukt ska tränga in, drevning för värmeisolering och en fogmassa med bottningslist för att luft 
och diffusionstäta mot inomhusklimatet, se figur 19.  
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Figur 19 Detalj på utformning under dörrtröskel. Se bilaga 13 för skala 1:5. 

Vid balkongskivans framkant läggs en tätskiktsremsa runt ändträ och sedan monteras L-
profilen. Därefter skruvas plåtar runt om balkongskivan och tätskiktet läggs ovanpå KL-
skivan, enligt figur 20. Den punkt-streckad linje hur tätskiktet ska dras för att skydda mot fukt 
samt hur fotplåten ska dras nedanför kant. Fotplåt ska utföras enligt AMA JTB.523. 

 

Figur 20 Utförande av balkongskivans framkant. Se bilaga 13 för skala 1:10. 



 

 24 
 

Det kompletterande tätskiktet dras runt kanterna och helsvetsade membranisoleringen dras 
upp på hålkälen och därefter täcks sidorna av plåtar enligt figur 21.  

 
Figur 21 Utformning av balkongskivans kortsida. Se bilaga 13 för skala 1:5. 

Infästningen av dragstag ska ske mellan balkongräcke och L-profil där hänsyn måste tas till 
de mått som regelverken kravställer. Figur 22 visar en 3D bild av balkongen och samverkan 
mellan dragstag och balkongräcke. 

 
Figur 22 3D bild utav balkong och samverkan mellan dragstag och balkongräcke. 
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I figurerna nedan visas en förstoring vid dragstagsinfästningen i underkant, infästningen är 
endast uppritad som ett koncept där en korrekt infästning bör utformas enligt figur 20.
  

 

Figur 23 Förstoring utav samverkan mellan balkongräcke och dragstagsinfästning. 

Istället för en stålram runtomkring KL-skivan kan en alternativ lösning vara en L-formad 
limträbalk. Se figur 24 för exempellösning. 
 

 
 Figur 24 Utformning av balkongskivans kortsida med en L-formad limträbalk.  
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En annan alternativ lösning är att utföra en sockeluppbyggnad för de balkonger som är mest 
utsatta för nederbörd. Sockeluppbyggnaden utgörs av en plywood som fästes med långa skruv 
in i stommen, likt Rockwools RED air system för att minimera köldbryggor. En hård 
stenullsisolering placeras mellan plywood och stomme som distans. Vid ”sockellådans” 
överkant monteras en kilformad isolering för att skapa en lutning ut från stomme. Ovanpå 
plywood och kilen monteras tätskikt och plåt enligt AMA JTB.351. Fuktspärrstejp monteras 
vid plåtavslutning mot stomme, se figur 25. 
 

 
Figur 25 Sockellådans uppbyggnad. Se bilaga 14 för skala 1:5. 
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7 Diskussion  

Lösningen som redovisats i kapitel 6 utgår från de regelverk som myndigheter kravställer, 
sakkunnigas erfarenheter och underlag från litteratursökningen.  

I detaljritningen som rapporten utgick ifrån placerades infästningen för dragstag i UPE-
profilens överkant. Infästningen medför en problematik med arbetsutförandet av fotplåt och 
tätning runt ”öglan”. Därför utgör den en stor risk för fuktinträngning på sikt. En sådan typ av 
lösning frånskrivs av tätskiktsentreprenörer och omfattas inte av tätskiktsgarantier. För att få 
ett heltäckande tätskikt på ovansida valde vi att placera infästningen på balkongens underkant 
med hjälp av en stålprofil baserat från resultatet av intervjuerna. 

I den lösning som rapporten utgick ifrån kläddes balkongplattans ytterkanter in med en UPE-
profil i fabrik. UPE-profilen underlättar dimensionering för infästning av dragstag och det ger 
en bra lösning för hur infästningen av räcke ska utföras på ett fuktsäkert sätt. Dock finns det 
flera risker och kostsamma arbetsmoment i att använda en UPE-profil istället för en annan 
profil. Arbetsmomentet för att föra in KL-plattan i stålramen bedöms vara besvärligt och 
kräver extra kostsam montagetid. Det finns en risk att inträngande fukt inte tillåts torka ut i 
UPE-profilen, där kan röta uppstå om ändträet inte skyddas.  

I vår lösning har vi valt en L-profil, för att enkelt kunna lyfta i KL-plattan i stålramen, likt en 
stålbalkong med till exempel en fibercementplatta ovanpå. L-profilen får samma funktion för 
hur infästning utav räcke hanteras och därmed undviks skruvning i ändträ. För att skydda mot 
inträngande fukt eller kondensbildning från stålet ska ett extra tätskikt dras runt om kanten av 
skivan.  

Prefabricerade betongbalkonger tillverkas idag med hålkäl i bakkant som dessutom dras ut på 
kortsidorna. I dem KL-träbalkonger vi har studerat har den detaljen plötsligt försvunnit. Det 
monteras hålkäl endast i bakkant och inte på gavlarna även fast materialet trä är mer sårbart 
än betong. Med hålkäl som dras ut hela vägen till framkant undviks risken att fukten rinner 
över kanten och in i otätheter. I det studerade projektet så utgörs hålkälen av ett externt 
element i form av en trekantslist som spikas eller skruvas fast. Det kan medföra mer rörelser i 
materialet än om det hade varit ett homogent element och tätskiktet kan släppa. Därför är det 
fördelaktigt att låta en CNC-maskin fräsa ut hålkäl direkt i fabrik.  

Varför hålkälen inte utförs direkt i fabrik handlar i grund och botten om kostnadsperspektivet 
samt att konstruktörer inte vet att denna möjlighet finns. CNC-maskinen kan utföra KL-
elementen i nästan vilken form som helst men till en större kostnad, vilket avskräcker 
beställare som anser att det är mer lönsamt att utföra hålkäl på byggarbetsplatsen. Vi bedömer 
att den kostnaden går jämnt ut och att det ger ett bättre slutresultat med ett homogent element 
i fabrik. 

Utifrån sakkunnigas svar och egna slutsatser som framkommit efter arbetets gång så hade den 
bästa lösningen sett till konstruktions- och fuktsäkerhetperspektivet varit att bygga en balkong 
med pelare i framkant alternativt balkong med pelare i fram- och bakkant. Då undviks 
riskabla infästningar som utgör en större risk till läckage, ger ett säkrare arbetsutförande av 
tätskikt, balkongkonstruktionen blir fri från övriga stommen och det blir enklare och mindre 
åverkan på fasaden när balkongen ska bytas ut efter dess livslängd. Den negativa aspekten 
med balkonger med pelare är att det kräver ett mer omfattande grundläggningsarbete och har 
stor påverkan på det arkitektoniska utseendet. Därför vill många arkitekter undvika den 
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balkongtypen och det blir upp till andra sakkunniga i branschen att ta fram en annan hållbar 
balkonglösning. 

En balkong i KL-trä kommer aldrig att hålla samma livslängd som en betongbalkong och 
kräver en underhållsplan. En bra utförd och projekterad lösning förväntas hålla 25 år innan 
åtgärder krävs medan en betongbalkong förväntas hålla 100 år. Dock är betongbalkonger 
svårare att byta och kräver ett mer omfattande arbete jämfört med att byta ut en balkong i KL-
trä. Därför är utbytbarheten en viktig aspekt att beakta vid utformningen av en balkong.  

Utifrån vår litteraturstudie utfördes en analys kring hur mycket kunskap det finns om KL-
träbalkonger ute i byggbranschen idag. Resultatet blev att kunskapen kring KL-trä i balkonger 
skiljer sig väldigt olika beroende på sakkunnigs erfarenhet, därför skiljer sig deras åsikter 
kring vad som är den bästa lösningen. Fortsatt arbete krävs för att få fram en välutvecklad och 
fungerande lösning sett ur alla perspektiv, paralleller kan dras till hur prefabricerade element 
har utvecklats under många år så är KL-trä en relativt ny byggmetod där det krävs mer 
forskning kring vad som är en fungerade lösning. Erfarenhetsåterföringen mellan företag är 
låg och denna rapport kan anses vara en sammanfattning av kunskapsläget idag eftersom 
intervjuer har skett med sakkunniga inom olika områden som normalt inte utbyter sina 
erfarenheter. 

Begränsningarna i studien har varit betydande, under litteraturstudien upptäckte vi att det inte 
finns så mycket forskning kring balkonger i KL-trä eftersom det är en relativt ny arbetsmetod. 
Det finns andra lösningar som är välutvecklande och då väljs de alternativen istället. På grund 
av detta har vi fått basera vårt resultat mycket utifrån de sakkunnigas erfarenheter. Detta 
medför ett resultat som inte har en statistiskt grund då intervjuer gjordes med elva sakkunniga. 
Ett mer statistiskt försvarbart resultat hade kunnat erhållas om fler intervjuades.  

Ett annat resultat hade kunnat uppnåtts om en kvantitativ metod som till exempel enkäter 
används. Enkäter hade resulterat i fler sakkunnigas åsikter men frågorna hade inte gett lika 
stor bredd i utformningen av balkongdetaljen som med en kvalitativ metodik.    

Studien har resulterat i en lösning som vi anser kommer att fungera sett till de funktionskrav 
en balkong ska klara av och kan tillämpas som underlag när företag projekterar en 
balkonglösning. Resultatet är dock en alternativ detaljlösning och kan justeras utifrån 
projektörers egna åsikter men sammanfattningen från intervjuerna ger en stor användbarhet 
till vad de ska tänka på och vad det finns för problematik som måste hanteras utifrån 
sakkunnigas åsikter. 

Denna studie har beaktat alla aspekter och åsikter som sakkunniga har delat med sig av inom 
deras expertisområde samt de regelverk som ska tas hänsyn till för den som projekterar, därför 
bedömer vi att studien kommer ha en stor betydelse för kunskapsläget i branschen och ge 
värdefull information samlat i ett dokument.  
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8 Slutsats 

Att bygga med KL-trä har blivit ett alltmer vanligare byggmetod. Dagens lösningar är ofta 
projektbaserade och idag finns få standardiserade lösningar inom området. Det krävs tid för 
att få fram en hållbar lösning som tar hänsyn till alla parametrar som måste beaktas. Syftet 
med studien var att ta fram en balkonglösning KL-trä som är fuktsäker och går att tillämpa 
praktiskt.  

En litteraturundersökning och intervjuer med sakkunniga inom byggbranschen utfördes som 
gav underlag till att projektera fram en hållbar balkonglösning. Resultatet visade att det krävs 
omfattande åtgärder för att en balkong i KL-trä skall fungera jämfört mot en balkongbalkong. 
Materialval och arbetsutförande har en stor inverkan för hur slutresultatet blir.  

Slutsatsen är att en alternativ lösning tagits fram som vi anser fungerar ur ett fuktsäkert 
perspektiv och går att tillämpa praktiskt. Dimensionering behövs göras för att säkerställa 
balkongens bärighet innan balkongen kan monteras ute på byggarbetsplatser. Studien har även 
givit ett gediget projekteringsunderlag till projektörer med värdefull information samlat i ett 
dokument.  
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9 Fortsätt arbete  

9.1 Behov av ytterligare studier  
Rapporten är en byggnadsteknisk studie och dimensionering av konstruktionens bärighet har 
ej tagits i beaktning. Därför behövs dimensionering utföras för att veta vilka dimensioner i 
materialen som krävs, för att klara av de belastningar som uppstår för en balkong.  

9.2 Framtida undersökningar   

 Ett problem med dragstagbalkonger är att hantera samverkan mellan balkongräcke och 
dragstag på ett smidigt sätt och undvika att barn klättrar på dragstag och räcke. Därför 
kan en vidare undersökning utföras för att se om möjligheter finns till att nyttja 
balkongräcket som en bärande funktion av balkongen och därmed undvika dragstag 
helt.  
 

 Utreda andra alternativ i stället för den stålram som studien resulterade i, L-profilen är 
en dyr lösning och att kombinera stål med trä kräver åtgärder för att säkerställa att 
fuktrelaterade problem ej uppstår. En alternativ lösning kan vara att använda en L-
formad limträbalk. Därför kan ett fortsatt arbete vara att utreda hur en L-formad 
limträbalk ska infästas och användas ur ett fuktsäkert perspektiv.   
 

 En framtida undersökning kan vara att jämföra den ekonomiska aspekten av framtagen 
lösning med en betongbalkong för att fastställa vilken som är mest lönsam.  
 

 Utreda hur mycket klimatpåverkan en KL-träbalkong har jämfört med en 
betongbalkong.  
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Bilaga 1 

Intervju – Per Karnehed 110422 (Videointervju) 

Bakgrund 

Per Karnehed arbetar som diplomerad fuktsakskunnig och passivhusdesigner. Han har 30 års 

erfarenhet inom branschen och har arbetat med KL-trä i 7 år, där han har varit med och 

producerat ca 100 000 m2. 

Generellt 

För att få till en bra balkong i KL-trä anser Per att den viktigaste aspekten är att trä ruttnar om 

det blir fuktigt. Fukt letar sig in i små utrymmen och om finns det en plåt som ligger mot trä 

så uppstår det röta.   

Som jämförelse nämner Per det arbete som Liseberg genomför med Balder, där allting måste 

plockas ned för att mellan spåren och rälen (slipersen) har det samlats fukt och ruttnat sönder. 

I övrigt fungerar konstruktionen bra, eftersom konstruktionen får lufta men så fort fukt stängs 

in uppstår problem. Om en balkong i trä stängs in med plåt då blir det fukt under. Då kommer 

den att leta sig in i små springor och ruttna, vilket resulterar i att det inte finnas någonting för 

skruvarna att fästa i.  

Per har idag inte sett en lösning eller konstruktion som fungerar klockrent där de som 

projekterat fått med allting från början. Ofta kan det vara en enkel balkong men så fort 

balkongen ska ha lite vinklar eller vara indragen är det svårt att få ihop legobitarna. 

Arkitekter har svårt att se att det finns begränsningar, framförallt då vi bygger med långa 

pinnar.  

För balkonger är det inte alltid för mycket kondensvatten det diskuteras om utan när det 

regnar så finns det risk att vid infästning för balkongräcken kan skruvarna ruttna upp. Som ett 

bra exempel nämner Per företaget Moelvens arbete med broar i trä. Där är det svårt att bygga 

bara raka konstruktioner, då vatten kan bli stående på ställen som inte antas bli farliga. Vilket 

är ett orosmoment med balkonger i KL-trä eftersom det kommer att ruttna sönder. Detta kan 

slå tillbaka mot hela KL-trä branschen eftersom det kan skada anseendet på materialet bara 

för att det inte fungerar som ett alternativ till balkonger. 

Material 

När KL-trä produceras och lämnar fabriken har det en viktprocent på 12 procent, det innebär 

att det kommer ut från fabriken och är torrt. Pers erfarenheter under montering är att olika 

typer av skydd som tejp och täckning är onödigt. SIGAs produkt ”wetguard” är därför onödig 

då det alltid ska brännas ett tätskikt och ”wetguarden” kommer bli omöjlig att få bort. 

Leverantörer av dessa typer av tätskikt säger att det inte går att dra bort dessa, därför är det 

mycket olämpligt att montera denna typ av tätskikt på balkonger. KL-trä tål att vara smutsiga 

och blöta, materialet kommer bli det oavsett. När det slutgiltiga tätskiktet bränns fast torkas 

fukten bort. 

Vid montering av KL-trä är det viktigt att det går fort. Det gäller att få upp huset snabbt och 

få på ett tätt tak. Därefter är det läge att se vart det är fuktigt, huset kommer värmas upp och 

inuti byggnaden kommer det att bli varmt. Om den relativa fuktigheten utomhus är 95 

procent så kommer vi ha 95 procent relativ fuktighet på balkongen, den kommer att fuktas 

upp och få en viktprocent på ca 22-25 procent. Så för att skydda en balkong för att den inte 



ska få en viktprocent högre än 12-16 procent är omöjligt och visar på en oförståelse att den 

kommer vara blöt under sin livslängd. Per nämner att finns det ett minsta ställe där fukten 

inte kan torka ut och vinden kommer åt så kommer det att ruttna. 

Fukt 

Per anser att byggfukten blir oväsentlig för balkonger i KL-trä, det är när ett tätskikt ska 

brännas på så kan det vara svårt att bränna om det är väldigt fuktigt men det är extremfall 

som att balkongen ska ha legat i ett vattenbad. I övrigt är detta inte ett bekymmer för 

balkonger. Vid montering behövs inte hänsyn tas till nederbörd dock medför det risker vid 

montage. Om fukt kommer in i en skruv, ett hål eller blir stående mellan en pallbricka 

kommer det att bli röta. 

Konvektion och diffusion kommer aldrig vara ett problem utan det är kapillärsugning som 

kan bli ett problem. Det sker när två ytor ligger mot varandra, exempelvis trä mot metall då 

kommer inte fukten att rinna av utan det rinner in. Därför är det viktigt att ha ordentligt med 

plåtar som går bort från det här och ut med kanterna där en trekantslist leder bort vattnet 

fysiskt. Jämförelsevis med en balkong i betong så gör det inget om det rinner runt kanten för 

det klarar av det. Med en UPE-profil runt en trä balkong så kommer det att bli fukt runt 

kanten som går in mellan stålbalken, träet kommer att ruttna och fukten kan inte torka bort. 

För att hantera avrinning på en balkong i KL-trä anser Per att det måste finnas en fotplåt i 

rostfritt stål med tätskikt som sedan droppar ut i en hängränna så att vattnet avleds. Ett annat 

bra alternativ är att leda vattnet med ett ”hålkäl” som går upp och det blir en ränna, för att 

förhindra vatten från att blåsa åt sidan. En bra idé är att kombinera dessa med en plåt i 

bakkant och ett hålkäl längs med sidorna för sedan ha en droppnäsa som fukten kan rinna ner 

med en plåt. Per anser att ett hålkäl måste dras hela vägen längst sidan på en balkong och inte 

sluta enbart efter exempelvis 200 mm, då vatten inte kan ledas bort utanför en kant. 

Det finns risk att fasaden fuktas upp och det blir rinningar vid sidan av balkongen, det måste 

finnas ett plåtbeslag. Dock inte gå så långt som ”putsrutor” som finns på putsade fasader utan 

det gäller att ha ett vinkelbläck som leder bort vattnet på något sätt. För träpanel räcker det 

med ett enklare beslag. 

En balkong kan få en god droppbarhet om det finns ett tätskikt ovanpå där det finns bra 

anvisningar om att det måste finnas en rostfri plåt som är perforerad eller en med legering 

som är tillåten vid respektive tätskikt. Den ska gå ut och ha en krök nedåt från framkant på 

balkongen med omslag på plåten som enligt anvisningar kallas droppnäsa. Det kommer att 

fungera om det är en riktigt fotplåt med rätt mått som avslutas på gavlarna. Avslutet är 

viktigast där den ska gå ihop med en trekantslist som pappen bränns upp på. 

Problemen uppstår oftast inte mitt på en konstruktion utan det är in under som problemen 

oftast uppstår, där konstruktörer undviker att rita då det är för komplicerat. På en balkong är 

lutningen endast 1:100 och vid jämförelse med tak är lutningen större, vilket gör att med 

lägre lutning finns det ingen kraft som gör att vattendropparna rinner framåt, det är det stora 

problemet. Vid mindre utrymmen och desto tajtare det är, kommer mer vatten att fastna. 

Därför är kapillärsugning det största orosmomentet. 

Det viktigaste för en balkong i KL-trä är ett tätskikt. Den enda lösningen som har fungerat väl 

enligt Pers erfarenheter är helklistrade tätskikt. Andra alternativ med dukar har resulterat i att 



fukt kommer in under som sedan aldrig torkar ut. Mögel uppstår bara på ytor det finns luft, 

med ett helklistrat tätskikt kommer det inte bli något mögel under eller samla kapillärt vatten.  

 

Lösningar 

En vanlig lösning vid en balkonganslutning är att utföra en ”sockel”, denna variant anser Per 

inte behövs utan det räcker med att dra upp ett tätskikt med en liten plåt bakom. Då plåten ska 

skydda skyddsbeslag, plåt är inte bara ett tätnings material utan även beslagsmaterial. Om en 

balkong har ett trall ovanpå behövs inte plåten utan då skyddar trallen och träet. 

Det viktigaste för tätskiktet är att det dras upp så långt som vattnet får komma där den dras 

upp bakom. Dock medför det stora vinklar om det dras hela vägen in till stommen och en 

balkong fästs inte hela vägen in till stommen. Vid bakkant anser Per att det inte behöver vara 

högre än 100 mm. Den vattenmängd som kommer upp bakom kommer att rinna på 

isoleringen och inte in på balkongen. Därför behöver tätskiktet inte vara så högt i bakkant. 

De största utmaningarna vid montering av tätskikt vid balkonganslutningar är genomföringar. 

Med bultar ovanpå blir det svårt att få till det bra, en bättre lösning är att ha ett hålkäl som går 

ut hela vägen och infästningar ska sitta på sidorna på balkongen. Det är viktigt med ett 

obrutet tätskikt där infästningar blir ett problem, framförallt dragstag. Med stål som möter trä 

kan det bli vattenfickor och om stålet har olika tjocklekar kan det bildas en bassäng. Vatten 

kommer att komma in i infästningspunkter ovanpå där en lösning måste komma in från 

sidorna, likaså med balkongräcken måste det ske från sidorna. 

Ett tralldäck är en bra lösning då det blir snyggt och det blir lättare att få till tätskiktet. Det 

gör även att ett hålkäl kan göras utan att någon tycker att det blir fult. Trall kan därför dölja 

mycket, dock ska läkten under inte vara för tunn med risk att skruvar går in i tätskiktet. Ett 

annat alternativt ytskikt som fungerar bra är att lägga plattor i sättsand. 

För att förhindra att exempelvis snö ligger mot en tröskel på en balkong kan en lösningar vara 

att placera ett galler, dock anser Per att den bara blir onödig om det finns ett trall där nyttan 

blir liten.  

Brand 

KL-trä brinner inte så bra som vissa tror. Det är därför viktigt att välja rätt brandkonsult med 

förståelse att brand inte sprids så mycket, oftast är det inte balkongen som brinner upp. Det 

finns en risk att en brandskyddslösning i underkant stänger inne fukt, det är ofta bra att det får 

ventilera. En balkong blir också tjockare och klumpigare med exempelvis fibercementskivor 

och isolering.  

Ur ett fukttekniskt perspektiv får träet vara rent underifrån men ur ett brandskydds perspektiv 

måste en brandkunnig uttala sig. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetskraven är en viktig punkt i utformandet av en balkong, samtidigt som en god 

avrinning måste fås till, det går inte att kompromissa. Därför har trall eller sättsand med 

plattor fungerat bra men det viktigaste är att få till ett hålkäl i bakkant. Annars rinner det in 

vid dörren men med ett trall lyfts det upp. Med ett tätskikt som har god vattenavrinning under 

så är trallen den tryggaste lösningen. Det ger nästan 5 cm som kan användas till ett hålkäl i 

bakkant.  



För att möta tillgänglighetskraven med att uppnå en fuktsäker balkong blir det ofta 

diskussioner där en ramp kan utformas men leder oftast till för höga kostnader. Trall är enligt 

Pers erfarenheter den bästa lösningen ur dessa aspekter. 

Hållbarhet 

Utöver brandrisken så är det fukt som äter upp en balkong så är Pers erfarenheter att en 

balkongs livslängd riskerar att endast bli 5 år. Men med en bra fuktteknisk lösning tror han att 

en livslängd på 20-25 år inte är omöjlig. Där det är extra viktigt att titta på detaljer om det 

börjar läcka in vatten och vikten med att ha en underhållsplan. Börjar det uppstå rinningar vid 

exempelvis skruvar är det ett orosmoment. Per betonar avsaknaden av betingade och robusta 

lösningar. 

Efter sin livslängd är det hur balkongen är infäst som avgör hur enkelt det är att byta ut den, 

där balkongen med enkelhet skruvas och lyfts bort.  

Om en balkong i KL-trä kräver mer stål för infästning gentemot mängden armering i en 

betongbalkong anser Per att klimatnyttan inte är tillräcklig. Vid tillverkning av miljö 

processerad betong går det att ersätta 60 procent av cementen med andra restprodukter. Går 

det därför åt mer stål till en balkong i KL-trä så är nyttan inte tillräcklig, dessutom är 

livslängden för kort på balkonger. 

Vad gäller lönsamheten i att använda KL-trä till balkonger ser Per inte några vinster med det. 

Den detaljritning som rapporten utgår ifrån anser han att det är onödigt med en KL-träskiva i 

UPE profilerna, ett billigare alternativ hade varit att lägga i reglar och råspont. 

Avslutande fråga 

De vanligaste orsakerna till skador vid en balkonganslutning är bristande vattenavledning. 

Det tränger in vatten, rinner in under kanter som fastnar och inte kommer bort. Det kan vara 

kondensvatten och regnvatten. Balkonger är kalla ytor där det rinner vatten som fastnar och 

blir blött. 

 



Bilaga 2 

Intervju – Diego Balla 220422 (Videointervju) 

Bakgrund 

Diego Balla arbetar idag som teknisk säljare på företaget Rothoblaas och har kunskap inom 

infästningar, tätning utav element och akustiklösningar. Diego har arbetat i byggbranschen 

sedan 2007 där han började arbeta i Italien som redan då byggde med KL-trä. 

Generellt 

Diego lyfter fram att de viktigaste aspekterna för att få till en bra balkong i KL-trä är de 

anslutningar som uppstår mellan exempelvis betongplattor och KL-trä, hur KL-trä skyddas 

mot regn och att balkongskivan inte sitter sammansatt med bjälklag. Det ska vara ett 

mellanrum mellan dessa. Han understryker även vikten vid infästningar eftersom det uppstår 

både vertikala belastningar och moment.  

Diego nämner att de vanligaste balkongtyperna han har stött på, är likt den som rapporten 

utgår ifrån och en lösning där balkongen är uppstolpad med pelare i framkant men den 

sistnämnda är inte särskilt omtyckt av arkitekter. 

Material 

KL-trä är en produkt som tillverkas i fabrik och sedan modifieras utefter kundens önskemål. 

Efter detta paketeras elementen som fungerar som skydd under transporten, men Diego 

framhäver att KL-trä klarar av att hantera fukt så länge fukten inte stannar på samma ställe 

under en längre period. Exempel på detta är i anslutningar som när trä ansluts mot betong och 

fukten inte tillåts torka ut. 

Under monteringsprocessen klarar KL-trä av att bli utsatt för fukt men Diegos erfarenheter är 

att oskyddat material kan få fula märken som kräver mycket efterarbete som slipning, men 

inget som skapar problem ur en hållfasthetssynpunkt.  

Fukt 

För att hantera byggfukten i KL-trä är det viktigt att täta elementen vid exempelvis balkongen 

och att materialet tillåts vara diffusionsöppet åt ett håll. Diego nämner att det sällan utförs 

noga undersökningar om riskerna för fukten i KL-trä i Sverige, där han gärna ser att 

beräkningar utförs med program. 

Under byggprocessen anser Diego att det är viktigt att skydda KL-trä vid hörnanslutningar 

som exempelvis fönster med tejp. Det går bra att bygga utan tält men då bör man skydda extra 

utsatta ytor med membran som monteras redan på i fabrik, membranet kan vara 

diffusionsöppet eller fungera som en ångbroms. Membranet kan sedan stanna kvar under 

bruksskedet. Skulle KL-trä bli fuktigt under byggprocessen måste det tillåtas att torka ut innan 

annat material monteras på detta. Det är viktigt att hålla koll på fuktkvoten i träet för att 

strukturen inte ska påverkas.  

Diego tycker att det är viktigt att hantera avrinningen på en balkong genom att ge den en 

lutning och en vanlig lösning är att bygga något ovanpå för att ge ett planare underlag. Det är 

även viktigt att hantera risken att fasaden fuktas upp vid sidan av balkongen genom att täta 

med exempelvis gummi eller papp som sedan skyddas av en plåt eftersom vatten i 

kombination med vind är farligt. 



Det är viktigt att ha hålkäl på en KL-balkong likt de hålkäl som prefabricerade 

betongbalkonger har. Men Diego nämner att det kan vara svårare att få till den bra på en KL-

balkong eftersom det kräver en extra påbyggnad som inte är sammansatt med balkongskivan. 

Ovanpå balkongen ska det finnas ett tätskikt som viks upp mot stommen. 

Balkonganslutningen får gärna vara så långt ut från stommen som möjligt men Diego nämner 

att detta skapar problem för att lösa de statiska infästningarna och hänsyn måste tas för att inte 

skapa för stora köldbryggor. 

Lösningar 

Diego anser att det inte finns ett behov av att bygga en sockel vid hörnanslutningen på en KL-

balkong med träfasad. Hans erfarenheter är att det räcker med kilformad hårdare isolering där 

tätskikt och plåt dras in mot stommen. De största svårigheterna är dock hur tätning sker vid 

infästningspunkter där en tätning alltid måste vara dubbel, för att säkerställa om den ena 

tätningen inte fungerar så skyddar den andra. 

Det finns många fördelar med att bygga ett trallgolv på en balkong i KL-trä enligt Diego 

eftersom det fungerar som ett extra skydd så att tätskiktet inte tar skada. Han har även goda 

erfarenheter från att gjuta betong ovanpå en KL-träskiva däremot medför detta ett större 

moment vid infästningen. Även infästningspunkten från dragstagen som sitter i fasaden kan 

medföra fuktproblem och behöver sekundärtätning. 

Ett vanligt problem idag är att de lösningar som tas fram är olika från projekt till projekt och 

kräver att en smed tillverkar dessa enligt Diego. Han säger att en fördel med Rothoblaas 

produkter är att dem finns på lager och kan tillämpas till flera projekt som exempelvis deras 

”T-lock” lösning. 

Rothoblaas har i sitt produktsortiment en disk där skruvarna fästs i olika vinklar för att ta 

belastningar, som är ett alternativ om en balkong ska fästas utan en UPE profil med öglor. 

Han anser också att lösningen med UPE profiler är bra för att lösa problematiken med att fästa 

räcken vid sidan av balkongerna. Dock nämner han att den är en potentiell köldbrygga och 

kan föra in kondens i isoleringen. 

Brand/Akustik 

Enligt Diego är trä ett material som brinner och KL-trä brinner ca 20 millimeter per minut. 

Om det dessutom finns stålprofiler för infästning måste dessa skyddas mot brand och om det 

inte är inbyggt i träskivorna måste de kläs in. Detta är en viktig aspekt till att många föredrar 

betongbalkonger. 

Om undersidan ska lämnas med synligt trä finns alternativet att dimensionera KL-balkongerna 

utefter den tid som förväntas ta att utrymma vid brand.  

Enligt Diego krävs det sällan åtgärder för att hantera akustiska problem som kan uppstå, dock 

kan flanktransmissioner uppstå om det förväntas vara många människor på en balkong. Där 

erbjuder Rothoblaas många lösningar som kan isolera vibrationer från fasaden.  

Hållbarhet 

Om en balkong i KL-trä byggs på rätt sätt tror Diego att den kan förväntas ha en lång 

livslängd och understryker vikten att underhålla materialet. Han anser att det inte är hållbart 

att utforma en balkong som förväntas bytas ut inom en snar framtid, utan han tror att en 

balkong i KL-trä kan stå där hela livet om den byggs på korrekt sätt och underhålls. Som 



exempel nämner Diego hur broar i trä utformas där den bärande träkonstruktionen kläs in med 

utbytbart trä. Det finns kyrkor och trähus i Sverige som fortfarande idag har sin ursprungliga 

fasad eftersom denna underhålls väl. 

Diego ser stora fördelar med att använda KL-trä då det kräver mindre transporter och ger 

därmed lägre utsläpp. Hans erfarenheter från tidigare projekt är att en hel våning kan levereras 

på en lastbil. Så mängden koldioxid som släpps ut blir mindre om det byggs med KL-trä i 

jämförelse med betong eftersom trä är lättare. 

Lönsamheten i att använda KL-trä som balkonger anses vara låg enligt Diego. Däremot 

nämner han vikten i att utveckla ny teknik och ser en framtid med mer hybrid lösningar. Att 

bygga ett hus i 30 våningar bara i trä anses för extremt och genom att exempelvis göra 

hisschakten i betong, finns det mycket vinster.  

Avslutande fråga 

I Italien och Tyskland byggdes det mellan 2006 och 2010 många balkonger där bjälklaget satt 

ihop med balkongen som resulterade i att dessa kollapsade. Utifrån dessa erfarenheter är det 

viktigt att dela bjälklaget med balkongen.  

 



Bilaga 3 

Intervju – Henrik Berg 250422 (Videointervju) 

Bakgrund 

Henrik Berg arbetar idag på företaget GBJ bygg i Växjö där han är involverad i projekten från 

förvärv till byggstart. Definitionen av hans yrkesroll varierar mycket då företaget är i god 

tillväxt. Henrik har 27 års arbetslivserfarenhet inom byggbranschen och har arbetat de senaste 

sju åren på GBJ bygg där han har arbetat med KL-trä sedan 2015. 

Generellt 

För att få till en bra balkong i KL-trä ser Henrik att den gärna är fristående från övrig 

konstruktion med pelare i framkant och han ser fördelar med att ha en stålram runtomkring. 

Den ska vara enkel i sitt förfarande i anslutningen till byggnaden, för att den ska vara 

utbytbar. Han ser fördelar med att ha ett väderskydd på projekten och understryker att det är 

viktigt med tätskikt och skydd av materialet så att kondens inte kan förstöra träet. 

Han har fram tills idag inte sett en bra lösning för balkonger i KL-trä och har i stället börjat 

använda betong som balkonger i sina projekt. 

Material 

KL-trä levereras normalt via tåg för att sedan mellanlagras under tak, när det är dags för 

montage så levereras det ut på plats. De har arbetat både med skyddat och oskyddat material 

men aldrig med ett tält. Där dem har använt SIGAs produkt ”wetguard” när materialet ska 

skyddas. 

Erfarenheterna från att ha jobbat med KL-trä, är att det torkar ut snabbt om det utsätts för 

mycket fukt. Däremot kan det ifrågasättas huruvida trä tål mycket fukt då BBR ställer krav, 

att ett material inte får utsättas för mer fukt än det tål. Henriks erfarenheter är att KL-trä 

hanterar fukt bättre än vanligt virke. Under byggprocessen kontrolleras materialet 

kontinuerligt för att påväxt inte ska ske och se bra ut visuellt. Henrik nämner även att det 

kanske behövs en mikroskopisk bearbetning utav ytan för att kontrollera den fullständigt. 

Under montering utav KL-trä är det viktigt hur materialet lyfts och vilken typ av lyftdon som 

används. Detta planeras redan under projekteringen och förbereds i fabrik. Det är viktigt att 

monteringsprocessen går snabbt och KL-trä går snabbt att montera i jämförelse med andra 

material. KL-trä kräver mindre leveranser då det är möjligt att få 25–30 element i en leverans, 

däremot är det ett problem att materialet måste mellanlagras innan elementen sitter på plats. 

Mellanlagring kräver förvaringsytor och väderskydd för att den inte ska ta skada. 

Fukt 

Byggfukt kan missfärga materialet och är en nackdel om det ska vara synligt. Sen kan 

byggfukt komma från andra material där det är viktigt att arbeta med sylltätningar om det står 

på exempelvis en betongplatta. En vanlig lösningen Henrik har haft i sina projekt är stålsyllar 

vid byggnation av högre hus, för att undvika att träet ska suga fukt och de missfärgningar som 

kan uppstå. Om ett projekt ska ha synligt trä tycker Henrik att ett tält är viktigt för att undvika 

rinningar och att synliga ytor inte ska se onaturliga ut. 

När nederbörd sker under montage och framför allt efter montering av balkonger, är det 

viktigt att raka av stående vattnen. Ett vanligt problem ute i produktion är sugande vatten, 

framför allt en bit in i bjälklaget eftersom det vanligtvis finns väggar i KL-trä som suger fukt i 



underkant, det är även viktigt att se över hål och ursparningar. En balkong är extra utsatt för 

väder och enligt Henrik bör den vara väderskyddad och ett tätskikt ska monteras snabbt, som 

måste vikas upp mot stommen. 

Henrik nämner att kondens skapar problem på balkonger i KL-trä, där han drar paralleller till 

liknande problem för råspont i en carport. Där fukt kommer ovanifrån via nederbörd och 

underifrån via fukten som följer med bilarna och ger en reaktion på undersidan. Det sker 

därför kondensbildning bakom pappen och måste hanteras för att få hållbara balkonger. 

En balkong i KL-trä utsätts för mycket nederbörd under dess livslängd och hur detta påverkar 

över tid är svårt att säga enligt Henrik. KL-trä i balkonger är en så pass ny metod att det inte 

finns så mycket forskning kring det. Han understryker att oavsett om balkongen utförs i KL-

trä eller annat material så är det viktigt att vara noggrann i utförandet kring anslutningarna. 

Under produktionsskedet kan vatten leta sig in underifrån och tryckas upp, därför är viktigt att 

stänga igen alla möjligheter, speciellt i västerläge. 

Kapillärsugning är ett problem för balkonger i KL-trä, där Henrik påpekar specifikt risker 

kring detaljen som rapporten utgår ifrån. Det kan bli problem med kondens som bildas i UPE 

profilerna där ändträt riskerar att suga upp fukt om det är oskyddat. Han uttrycker en generell 

oro kring balkonger i KL-trä eftersom dem har fått utföra många garantiåtgärder på 

balkonger. Detta då det har kommit in fukt bakom tätskikt och materialet har rört på sig som 

skapat öppningar på vissa ställen.  

I dem projekt Henrik har arbetat med så har hanteringen av avrinning skett på samma sätt som 

betongbalkonger. Genom att sätta en plåt i framkant ger det liknande effekt som en 

”droppnäsa” som fås genom att spåra i underkanten på en betongbalkong. Det finns risk att 

fasaden fuktas upp på sidan och att rinningar sker även där. Det löses genom att sätta en plåt 

på fasaden och det är viktigt att utförandet från plåtslagaren blir bra för att fukt inte ska leta 

sig in. 

Genom att sänka ner balkongen lite är det enklare att få till hålkäl och säkerställa 

vatteninträngning enligt Henrik. I deras projekt har dem sedan lagt en större påbyggnad utav 

trall som ger en ”klumpigare” balkong ur ett arkitektoniskt perspektiv men underlättar mycket 

för att få plats med en trekantslist och för att få till ett bra tätskikt. Han nämner även att det är 

viktigt att fästa en trekantslist minimum 30 centimeter från fasaden på balkongens kortsidor 

och en balkong i KL-trä måste ha ett tätskikt. I deras projekt har dem valt att följa 

föreskrifterna i AMA och vikt upp tätskiktet 30 cm vid hörnanslutning mot stomme även 

utmed fasaderna viks tätskiktet in. Dem har även använt en rostfri plåt under tätskiktet vid 

fönsterpartier. 

Lösningar 

Henrik ser fördelar med att använda en sockel vid balkonger men drar paralleller till de 

föreskrifter som finns i mark-AMA att en sockel ska vara minimum 15 cm, vilket kan anses 

mycket på en balkong då det inte förekommer lika mycket nederbörd där som på mark. Men 

det är ett problem med att träfasader släpps ner för långt och om det ska göra det, måste 

materialet tåla vatten. Han anser därför att det beror på hur väderutsatt balkongen är, om det 

finns tak och i vilket väderstreck balkongen är placerad. 

Vid byggnation är det viktigt att tänka på i vilket skede det går att montera ett tätskikt. Om ett 

hus ska vara i flera våningar måste balkongen vara med i montaget och hänsyn måste tas till 

ställning eller lyftarrangemang. Under tiden huset byggs är det extra känsligt i anslutningen 



mot stommen, därför är det viktigt att utförandet av tätskiktet blir så bra som möjligt. Det kan 

se bra ut utifrån men är det inte tillräckligt limmat i överkant så kommer fukt tränga in. 

En påbyggnad utav trall anses vara bra både ur ett fukttekniskt perspektiv och att det skyddar 

från direkt solljus. Henrik ser även fördelar med att använda ett stålgaller vid balkongdörr om 

trallen läggs tätt och förhindrar därmed stående vatten. 

För infästningar som sker i framkant av balkongen tycker Henrik att den inte ska fästas direkt 

i KL-trä utan att det sker med exempelvis ett dragstag som ligger på en underliggande balk i 

trä eller stål. Lösningen ska vara varmförzinkad och målad för bästa resultat. Han har även 

erfarenheter från balkonglösningar med instickande balkar där balkonger har lagts ovanpå 

limträbalkar men har resulterat i akustikproblem. Han framhäver även att om träbjälkar från 

bjälklaget tillåts fortsätta ut genom fasaden så ger det stora konsekvenser på sikt gällande 

reparationer. Speciellt om det kommer vatten från sidan. För dragstagsbalkonger är det 

infästningspunkten som blir mest kritiska och vatten får inte tillåtas stanna av vid dessa. 

Som ett alternativ till att inte använda UPE-profiler nämner Henrik att dem har i sina projekt 

kopplat dragstag till en balk under balkongen dock har detta resulterat i synliga kanter som 

måste kläs in oavsett. Genom att klä in kanterna med en stålprofil och kombinera det med 

infästningen är bra då det löser två problem på en gång säger Henrik. 

Brand/akustik 

För att hantera spridningsrisken utav brand vid balkonger i KL-trä så brukar det 

brandskyddsmålas. Denna typ av målning ger en lite glansigare yta som är knottrig, inte alltid 

omtyckt av arkitekter men ett måste. Dock hänvisar Henrik till en mer sakkunnig inom 

området för andra alternativa lösningar. 

Det är vanligare med akustiska åtgärder vid loftgångar än balkonger där kopplingsdetaljen blir 

avgörande. Det finns akustikgummi som kan placeras på konsoler. 

Tillgänglighet 

Genom att bygga trall ovanpå balkongen ser Henrik många fördelar för att kunna justera 

nivån som ställs för exempelvis rörelsehindrade. De har vid något projekt gjort en ramp men 

upplevt att trall fungerar bättre. 

 

Hållbarhet 

Henrik vill att en balkong i KL-trä ska ha lång livslängd men har svårt att se de lösningar som 

finns idag är tillräckliga. Han nämner även att betongbalkonger har utvecklats under en lång 

tid så det vore inte konstigt om dem första lösningar ger dåliga resultat. 

En balkong i KL-trä behöver utformas för att vara utbytbar och det får inte medföra 

rivningsarbeten på fasaden. Han ser även att en balkong inte ska kopplas ihop med 

byggnadsverket i för stor omfattning, där han tycker att de infästningar som en balkong kräver 

mot stommen ska vara utförda i stål som är mer hållbart i jämförelse med träklossar som 

infästning. 

Henrik ser för stora risker med att använda KL-trä i balkonger ur ett livscykelperspektiv.  

Men tror att det kan fungera om rätt lösning på denna detalj tas fram. 

 



Avslutande fråga 

Bland de vanligaste orsakerna till att skador uppstått vid balkonganslutningar så är det enligt 

Henrik, plåtslagarnas utförande och det underarbete som utförts. Sen är det svårt att få till en 

bra balkong med hänsyn till tillgänglighetskrav som de krav Boverket ställer. 

 



Bilaga 4 

Intervju – Kristian Haglund 260422 (Videointervju) 

Bakgrund 

Kristian Haglund arbetar idag på ByggPartner i Dalarna och företaget har valt att profilera sig 

mot träbyggnader. Hans roll inom företaget består mycket utav projektledning i tidiga skeden 

men även stöd för pågående projekt i KL-trä. Kristian har 17 års arbetslivserfarenhet inom 

byggbranschen där han har tidigare erfarenheter som platschef och ansvarig för en husfabrik. 

Han kom i kontakt med sitt första KL-projekt 2015 och har arbetat mycket med europeiska 

företag i Österrike, Tyskland och Italien. 

Generellt 

En balkong i KL-trä måste vara byggbar enligt Kristian och han ser gärna att balkongen går 

att montera i ett tidigt skede. Om ett projekt har en ställning så medför det problem när den 

ska byggas upp för att inte vara i vägen för balkongerna. Det gäller att försöka hitta ett 

provisoriskt väderskydd som samtidigt tillåter att stommen och balkonger kan monteras på ett 

smidigt sätt. Kristian understryker även vikten i att få med hela fasaduppbyggnaden i samma 

skede så att fasadbeklädnad, plåtar och tätskikt blir så bra som möjligt. 

Dem har inte arbetat så mycket med balkonger i KL-trä då många beställare tackar nej, men 

Kristian tror att KL-trä kommer fungera bara det är tillräckligt skyddat. 

Kristians erfarenheter med dragstagsbalkonger är att de är en bra lösning och han ser gärna att 

de öglor som stagen fästes i på balkongdelen monteras på sidan av balkongen. Dock kan det 

vara svårt att få till dragstagsbalkonger då vissa kommuner inte tillåter det eller så måste dessa 

byggas in i skyddsräcken. Sen tillkommer även krav på lutningen som stagen ska ha för att det 

inte ska gå att klättra på balkongerna. 

 

Material 

Enligt Kristian ska KL-trä hanteras som den råvaran det är. Det är ett material som har varit 

fuktigt och sedan torkat, därför är det viktigt att hantera fukten på rätt sätt. Om ett projekt 

kräver ett väderskydd eller ej, beror helt på förutsättningarna säger Kristian. Där framförallt 

årstiden spelar roll och om träet ska vara synligt eller ej. Hans erfarenheter är att KL-trä klarar 

av snö och is utan problem och att alla väderskydd fungerar inte så bra. Trä tål fukt bara det 

tillåts torka ut och det gäller att undvika stående vatten. 

Under monteringsskedet är tiden den allra viktigaste aspekten och i deras projekt använder 

dem SIGA:s produkter för att täcka bjälklag och ändträ med. SIGA:s produkt ”Wetguard” är 

diffusionsöppen och ska tillåta fukt att diffundera men denna produkt medför att det tar längre 

tid för fukten att torka ut. Om Kristian jämför betong med trä så är inget av de materialen 

”klara” utan båda kräver komplettering i efterhand som spackling, gipsskivor och målning.  

 

Fukt 

Byggfukten är inget problem om det hanteras på rätt sätt, där Kristian framhäver vikten att ha 

en plan hur fukten ska hanteras. Där hantering av nederbörd under produktionsskedet bör ske 

med provisoriska väderskydd, materialet får inte stå oskyddat utomhus.  



Om en balkong utförs korrekt ser Kristian att den ska hålla lika länge som tätskiktet håller, det 

vill säga 25 år. Sen understryker han vikten i att det ska vara möjligt att inspektera 

konstruktionen. Han nämner även att den balkongdetaljen som rapporten utgår ifrån hade 

kunnat utföras med reglar i stället för en KL-träskiva som hade varit lättare att byta ut. 

En KL-balkong monteras med fall och en vanlig lösning är att bygga trall ovanpå som ger en 

plan yta. Den fukt som kan rinna av på sidan hanteras med hålkäl och det bör sitta 

plåtbeklädnad på fasaden, vid sidan av balkongerna likt de ”putsrutor” som utförs med 

putsade fasader. 

Det måste monteras ett tätskikt och dropplåtar enligt AMA för att avleda vatten från 

konstruktionen. Tätskiktet måste dras upp på vägganslutningar och där bör AMAs föreskrifter 

med 30 cm följas, Kristian ser inga anledningar till att dra upp den lägre för att riskera en 

besiktnings anmärkning. Han nämner att företaget Rothoblaas har spännande produkter som 

kommer från andra delar i Europa där dem har högre luftfuktighet och varmare klimat än i 

Sverige. Ett exempel är deras produkt ”3D NET”, som är ett luftspaltsbildande material som 

han finner intressant. 

 

Lösningar 

Kristian tycker att sockeluppbyggnaden vid anslutningen mellan balkong och stomme är bra 

då den är väldigt fuktsäker. Han menar att den fungerar som ett extra skydd i fall fukt letar sig 

in, speciellt mot slagregn som kommer från sidorna och hindrar vatten att komma på fasaden. 

Däremot så tror han att det kan räcka med att bara dra ett tätskikt med exempelvis en plåt mot 

fasaden. 

En tralluppbyggnad anses vara bra för det är både snyggt och mer fuktsäkert. Det är dessutom 

mer varmt att gå på än ett betonggolv. Kristian tror inte att ett stålgaller närmast 

balkongdörren gör jättestor skillnad mot avrinning för fukt men ser en fördel då det går att 

lyfta gallret och städa.  

Dragstagets infästningspunkt bör sitta vid sidan och inte ovanpå balkongen men det är svårt 

att få till bra infästningar utav dragstagen utan att det kolliderar med räcken och lämnar 

oönskade glipor. Enligt Kristian så finns det väldigt många fördelar med att ha en balkong och 

pelare i framkant men det är oftast arkitekterna som säger nej på grund av estetiska skäl. En 

lösning han gillar är de konsoler som balkongen i rapporten har. Genom att använda UPE 

profiler så vet Kristian inte om det är bra eller dåligt på lång sikt men att det ger möjligheten 

till att byta ut endast träskivan om den blir förstörd och lägga i reglar om så önskas. 

 

Brand/akustik 

En balkong räknas som en takfot och därför blir det svårt att ha rent trä underifrån eftersom 

det är lag på att tändskyddande material ska användas. En vanlig lösning som Kristian har 

arbetat med är brand impregnerat trä. Han har inte stött på ett behov av akustiska lösningar 

men tror att den frågan blir mer relevant vid exempelvis loftgångar. 
 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetskraven påverkar framför allt trösklarna vid en KL-balkong där det ska vara 

möjligt att ta sig både in och ut. Men dessa krav har samma inverkan oavsett vilken typ av 

balkong som det byggs med. Han anser att en uppbyggnad av trall är bra då det lämnar 

utrymme för justering i höjdled om någonting blir högre än vad det var tänkt, speciellt i 



jämförelse med betongbalkonger där det är betydligt svårare att justera höjden i efterhand om 

den blir fel. 

Hållbarhet 

Vad som avgör en KL-balkongs livslängd är hur skyddad den är enligt Kristian. Det gäller att 

få till alla detaljer och att den fukt som letar sig in tillåts torka ut. Han tror att den förväntade 

livslängden för en balkong i KL-trä blir 25 år. 

För att en balkong i KL-trä ska vara utbytbar ser Kristian att den har pelare i framkant 

alternativt någon form av pelare mot fasaden. Bara det inte kräver mycket rivning av fasaden 

för att byta ut en balkong. Om Kristian fick välja hade han byggt en balkong med stålram 

runtomkring och reglar inuti. 

Om en balkong i KL-trä måste bytas ut efter 25 år så anses inte klimatnyttan vara tillräcklig, 

däremot håller inte en betongbalkong i 100 år eftersom den karbonatiserar enligt Kristian. Så 

vid jämförelse huruvida mängden stål i en betongbalkong och om en balkong i KL-trä kräver 

mycket stål anser han att det är jämnt ut. Han anser att det fortfarande är lönsamt att använda 

KL-trä i balkonger. 

Avslutande fråga 

De vanligaste orsakerna till att skador uppstår vid en balkonganslutning är väder och vind där 

fukten letar sig in och skapar problem. 

 



Bilaga 5 

Intervju – Christoffer Lind 270422 (Videointervju) 

Bakgrund 

Christoffer Lind arbetar idag som projektledare på företaget Setra. Han har 7 års 

arbetslivserfarenhet inom byggbranschen och har en bakgrund som konstruktör. Under hans 

tid som konstruktör så jobbade han till och från med limträ och KL-trä. 

Generellt 

Christoffer har upplevt att det är svårt att få svar på vilken balkonglösning som är bäst när 

sakkunniga inom olika områden framför sina åsikter, där han upplever att ingen har ett riktigt 

bra svar på hur en sådan ska utföras. Det som är viktigt att tänka på, är att materialet ska 

skyddas från fukt och sol då det inte bör lämnas synligt. Infästningspunkterna är mest kritiska 

som exempelvis infästning för balkongräcken, där det gäller att tänka på hur dessa skruvas ner 

i materialet. De vanligaste lösningarna han har stött på är dragstagsbalkonger och balkonger 

med pelare i framkant.  

Setra började tillverka KL-trä för 2 år sen och att använda det i balkonger är något som är helt 

nytt för deras del. Många av de hus Setra levererat balkonger i KL-trä till är idag inte 

färdigställda, därför har Setra ännu inte tagit del av vad som fungerat bra och mindre bra. 

 

Material 

I fabriken så tas råvaran in och fukthalten regleras för att den ska uppfylla de normer som 

finns. När råvaran är tillräckligt stabil så tillverkas elementen efter kundens önskemål och 

paketeras, denna process sker inomhus. Elementen emballeras efter montageordningen, 

därefter hänvisar Setra till KL-trä handboken som släppt en ny skrift om fuktsäkert byggande 

där de beskriver bland annat hur materialet ska hanteras på plats. Om kunden ställer högre 

krav så monterar de även SIGAs produkt ”Wetguard” på elementen, då skyddas materialet 

även under montaget. ”Wetguarden” klistras på elementet och sitter därför kvar efter 

byggnation, den har en tygkänsla som även minskar risken för halka när det regnar på 

materialet. 

Enligt Christoffer så går det betydligt enklare att montera KL-trä än betong, eftersom KL-trä 

inte kräver arbete med tyngre maskiner som slagborrmaskiner med mera. Däremot blir det 

mycket skruvning och då är det viktigt för arbetslagen att arbetsrotation sker. Det är också 

viktigt att jobba med de föreskrivna skyddsåtgärder som finns i projektet och att montering 

sker enligt monteringsbeskrivningarna. 

 
Fukt 

KL-trä tillverkas i gran och är ett relativt fett träslag. Den fukt som kommer på ytan torkar ut 

fort och tränger inte in så långt i materialet. Christoffers erfarenheter är att åsikterna kring hur 

det ska hanteras under montage är väldigt olika beroende på vem man frågar. Många hävdar 

att KL-trä kan byggas helt utan väderskydd medan andra säger att produktionen ska skyddas 

med ett väderskydd. Hans erfarenheter är att många projekt byggs utan väderskydd och att det 

fungerar så länge tiden för uttorkning innan materialet byggs in finns. Den deformation på 

materialet som kan tillåtas med hänsyn till fukt är också beroende av vilket ytskikt som ska 

läggas. Tillexempel om det ska läggas en slät matta så är det känsligare än om golvet ska 

spacklas eller pågjutas. 



Hanteringen av nederbörd under byggprocessen är olika från projekt till projekt beroende på 

vilka krav som ställs. Setra har levererat KL-trä till Norge där montage sker vid kusten utan 

väderskydd medan det i Sverige är en mer konservativ hållning till fukt i samband med 

träbyggande och materialen skyddas mer. Däremot utgör nederbörd en risk under dess 

livslängd och då måste balkongen skyddas för att hålla sig torr, samma sak gäller för 

exponering av solen. 

Kapillärsugning är en stor riskfaktor på trä generellt enligt Christoffer, där ändträt riskerar att 

suga upp fukten. Därför måste den kondens som bildas vid anslutningar i KL-balkonger 

hanteras för att den fukten inte ska sugas upp kapillärt in i ändträt. För att balkongen ska få en 

bra avrinning så monteras den med ett fall på 1:100. Om det finns risk att fasaden fuktas upp 

vid sidan av balkongen tycker Christoffer att den ska hanteras på samma sätt som allt annat, 

skydda materialet.  

Christoffer har ingen specifik lösning på hur droppbarheten ska hanteras på en balkong i KL-

trä men han understryker att den inte ska hanteras med träskivan för då kommer fukten bara 

att sugas in i ändträt. För att styra vart vattnet tar vägen tycker Christoffer att det är en bra idé 

att utföra hålkäl på balkongerna likt de som finns på prefabricerade betongbalkonger. Han 

anser också att det måste finnas ett tätskikt på balkonger i KL-trä där utförandet anpassas efter 

typ av lösning. Vid anslutningar mellan balkong och fasad används AMA-detaljer.  

Lösningar 

Sockellådan anses vara en bra lösning beroende på vilket behov den ska uppfylla enligt 

Christoffer. Han har ritat denna typ av lösning på flera projekt men också en variant där en kil 

placeras i hörnanslutningen för att sedan dra upp tätskiktet mot stommen. Rent estetiskt 

kanske sockellådan är en nackdel då det inte blir så mycket fasadyta om det kommer ett 

fönster med en bröstningshöjd på exempelvis 80 cm. Då kan en lösning där detta hanteras 

bakom fasaden vara att föredra. 

Som golvtäckning kan trall vara en bra lösning ur ett fukttekniskt perspektiv eftersom det blir 

luftigt under och eventuell fukt kan torka ut samtidigt som det skyddat tätskiktet. Däremot tror 

han att ett stålgaller vid dörr blir onödigt eftersom trall släpper igenom vattnet oavsett. 

När ett tätskikt ska monteras så uppstår det alltid svårigheter kring infästningar och andra 

anslutningar och det kan vara svårt att lösa detta på ett bra sätt, både i projektering och 

utförandet säger Christoffer. Infästningspunkterna för dragstag blir dem mest kritiska påpekar 

Christoffer, eftersom det är något som ska in i KL-träet och oftast sitter det ett tätskikt som 

ska skydda materialet. Han säger också att det är första gången han ser en lösning med UPE 

profiler som rapporten utgår ifrån. Han lyfter fram att det finns några punkter som kan skapa 

problem för fukten. Det är den kant UPE-profilen skapar i överkant där det blir en 

höjdskillnad på 10 mm mellan stål och KL-skivan, den andra är hur fukt som tar sig in i 

profilerna ges möjlighet till att torka ut för att undvika röta. 

Brand/akustik 

För att brand inte ska spridas via balkonger så hanteras det normalt på samma sätt som vid 

bjälklag. Christoffers erfarenheter är att elementets undersida skyddas med ett skivmaterial 

alternativt brandskyddsmålning.  

Rent generellt så tror inte Christoffer att en akustiklösning behövs på en balkong i KL-trä. 

Han säger att ljudkraven på en balkong sannolikt är lägre och att det bör räcka med KL-skivan 

och tätskiktet.  



 

Tillgänglighet 

Kraven på tillgänglighet bestäms utifrån att rörelsehindrade ska kunna ta sig ut och in samt 

vända med en rullstol. Det blir ett problem om hålkälet är högt och skapar en stor nivåskillnad 

mellan bjälklag och balkong. Då tycker Christoffer att trallen kan vara en lösning för att 

minska höjdskillnaden, det tillåter att hålkälen kan bli så höga det behövs för att uppfylla de 

ställda kraven och trallens nivå kan anpassas mot detta. 

Hållbarhet 

För att en balkong i KL-trä ska kunna vara utbytbar så är det viktigt att balkongen lätt kan 

frikopplas från fasaden. Kanske kan en lösning vara att elementet placeras på ett L-stål i 

bakkant och bultas underifrån. Då är det möjligt att lossa på bultarna och frikoppla skivan, 

byta ut denna och göra om tätskiktet.  

Om en lösning kräver mycket stål för att den ska vara i KL-trä så tycker Christoffer att 

klimatnyttan sannolikt inte blir tillräckligt och ger ett komplicerat utförande.  

Avslutande fråga 

Christoffer har inte så mycket erfarenheter utav fuktskador vid anslutningar men rent allmänt 

så brukar skador uppkomma på grund utav att tätskiktet är dåligt utfört. Dessa kan ha utförts i 

fel temperatur, när det har varit minusgrader eller om det har regnat.  

 

 



Bilaga 6 

Intervju – Frida Tjernberg Persson 280429 (Videointervju) 

Bakgrund 

Frida Tjernberg Persson arbetar idag som träkonstruktör på Byggnadstekniska Byrån och har 

8 års arbetslivserfarenhet inom byggbranschen. Under sina 8 år har hon arbetat med mycket 

KL-träprojekt men även med limträ. 

Generellt 

När en balkong i KL-trä ska projekteras gäller det att först titta på utformningen av balkongen 

enligt Frida. Som hur läge och bredd förhåller sig till stommen så att laster kan överföras 

korrekt. Där tittar en konstruktör på hur infästningen kan bli så bra som möjligt sen måste 

eventuella köldbryggor brytas.  

Det som måste beaktas är fukt, värmeledning och bärningen av balkongen. Frida nämner även 

att det är viktigt att det går att utföra balkongen på ett smidigt sätt på byggplats. En balkong 

kommer kräva underhåll över tid så det är viktigt att tänka på hur reparationer ska ske och om 

det går att inspektera konstruktionen. 

 

Material 

Som konstruktör föreskriver Frida hur materialet ska hanteras under byggprocessen. Där är 

det viktigt att materialet har rätt fuktkvot och allra helst undvika mellanlagring. Om det måste 

mellanlagras måste det ske med väderskydd. Vid jämförelse med hur andra stommaterial 

hanteras anser Frida att det är extra viktigt att kontrollera fuktkvoten i KL-trä. Under 

monteringsprocessen gäller det att detaljerna utförs korrekt, sker i rätt montageordning av 

elementen och stomkompletteringen utförs på rätt sätt. 

Fukt 

Enligt Frida påverkar byggfukten hållfastheten i materialet. Beroende på vilken fuktkvot det 

är i materialet så har den olika hållfasthetsvärden och styvhetsvärden, teoretiskt. Sen om det 

stämmer i verkligheten är svårt att säga men hon påpekar att byggfukt påverkar 

konstruktionen negativt om det inte kan torka ut. Om det dessutom sker mikrobiell tillväxt 

och ett rötangrepp så är det inte bra.  

Nederbörd utgör en risk för konstruktionen precis som byggfukt om den inte tillåts torka ut, 

detta i kombination med en temperatur som gör att det blir påväxt eller röta i träplattan. De 

långgående riskerna är då minskad hållfasthet och i värsta fall ramlar balkongen ned. Även 

tätskikten riskerar att lossna om det sker exempelvis rötangrepp, börjar materialet dessutom 

röra på sig så kommer det påverka tätskikten, räcken och en eventuell golvbeläggning. 

Om vatten stiger kapillärt in i materialet så kommer det leda till en blöt balkongplatta som 

inte kan torka ut, det kommer resultera i rötangrepp och en otillåten fuktkvot. Frida framhäver 

att vid eventuella köldbryggor kan det uppstå mer fuktproblem.  

KL-trä måste byggas in för att få användas i klimatklass 3. Hon ser att de största riskerna sker 

vid mötet av infästning mot fasad. För att undvika stående vatten så lutas balkongen bort från 

fasaden, Frida säger även att det borde gå teoretiskt att utforma en droppnäsa likt de som finns 

på betongbalkonger.  



Hur ett hålkäl för en balkong i KL-trä ska utformas beror på förutsättningarna enligt Frida. 

Det beror på hur fasaden ser ut, var eventuella luftspalter finns och om det kanske finns skydd 

ovan av exempelvis en loftgång att det inte kommer in så mycket vatten så pass långt in på 

balkongen att ett hålkäl skyddar. Det viktigaste är att tätskiktet passerar förbi och upp på 

väggen tillräckligt långt. Tätskiktet ska utföras enligt de föreskrifter som AMA hänvisar till, 

sen är inte AMA utformat för KL-träväggar utan där får lösningarna anpassas. Det viktigaste 

är enligt Frida att det blir ett tillräckligt uppvik. 

Lösningar 

Det behöver inte alltid finnas en sockel vid anslutning mot balkong och vägg. Frida 

understryker att problemet med dessa är att det ställer ett krav på övergolv inne i byggnaden 

för att klara tillgänglighetskraven, om det finns ett sådant. Så behovet av denna måste 

övervägas mot en möjlig kompromiss utav andra delar i husets plan.  

En balkong i KL-trä måste ha ett tätskikt så därför föredrar hon andra lösningar. Tätskiktet i 

sig är ett problem och kostnaderna för det kan dra iväg. En vanlig lösning Frida arbetar med 

är att göra en stålram och sedan läggs en fiberbetongskiva ovanpå. Om det däremot ska vara 

en loftgång så utförs dessa med pelare längst ut och då går det att luta balkongerna på ett 

annat sätt, vilket gör att det blir lättare att få till tätskiktet. De största svårigheterna är att få till 

uppviket bra vid dörrar och mot väggen. För att få till en bra lösning gäller det att minimera 

mötet med balkong och vägg, som tätskiktet ska vikas upp mot. Frida nämner även att det 

måste ställas på krav hur mycket svikt som får tillåtas. Om det blir en belastning över tid på 

tätskiktet så ser hon gärna att det läggs dubbla tätskikt och med överlapp så det blir en form 

av glidskarv som tillåter rörelser. 

Frida tycker att det är bra att använda trall om balkongplattan ska lutas ut. Ingen gillar att gå 

på ett lutande underlag så trall är en bra lösning ur den aspekten. Det är enkelt att justera 

höjden på ett trall och kan enkelt bytas ut, utan att påverka den bärande konstruktionen om så 

behövs. Hon ser även att ett stålgaller närmast balkongdörr är positivt för att avleda stående 

vatten som kan bli liggandes vid tröskeln, dock nämner hon att det beror på hur trallen 

utformas med exempelvis hur breda gliporna ska vara.  

Om en balkong fästs med dragstag så får den inte gå igenom KL-träet utan den ska monteras 

på undersida balkong anser Frida. Då hamnar den på en horisontell yta där fukten från regn 

inte kan komma åt. Den fukt som kan bildas där sker på grund av hög luftfuktighet och då kan 

det motverkas genom att vika ner tätskiktet där fästdonen ska fästas. 

De infästningar Frida brukar arbeta med är specialinfästningar för balkonger som ska hängas 

på. Produkten är en kloss som innehåller ”Foamglass” som isolerar och bryter köldbryggan. 

Infästningen mellan stomme och balkong sker igenom klossen och på så sätt blir det en lokal 

förbättring av isoleringen för att minska värmegenomgången för infästningen. 

En annan lösning är att ha pelare i framkant men då gäller det att arkitekten godkänner det. Då 

måste de yttre stolparna komma ner på ett bra sätt och det måste skapas en grundläggning för 

dessa, det kan medföra ökade kostnader i projekten. Frida påpekar att denna typ av 

balkonglösning minimerar infästningen intill husstommen eftersom dessa får separata 

bärverk. Sett ur en montagesynpunkt säger Frida att det bäste vore om infästningarna kan 

utföras så att de går förbi fasaden, då kan infästningspunkterna tätas separat och det går att 

bygga en tät fasad innan balkongerna kommer på plats. 



Frida ser inga större fördelar med att ha en UPE profil runt om balkongen. Om den sitter där 

för att undvika nedböjningsproblematik så anses det som en nödlösning, däremot tycker hon 

att den är bra för att fästa in balkongräckena. Då behövs det inte skruvas in i KL-träskivan. 

Hon hade hellre valt en profil som ligger under KL-träplattan, det är inte bra att bygga in allt 

ändträ om det skulle tränga in fukt där. 

Brand/akustik 

En brandcellsindelning sker i bjälklagsnivå, då hanteras det normalt med inbyggnad utav 

undersidan med exempelvis en obrännbar skiva. KL-trä får inte lämnas som rent trä utan 

måste alltid vara i klimatklass 2. 

Generellt krävs det inte akustiska lösningar för en balkong i KL-trä men då gäller det att 

balkongen inte får fästas i bjälklaget för att det leder till ljudöverföring. 

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetskraven har en stor inverkan på hur balkongen utformas. De styr balkongens 

läge i förhållande till den bärande stommen i huset och färdigt golv. De aspekter som måste 

tas hänsyn till, är vad det är för typ av bjälklag inuti huset, hur ser anslutningen mot utgången 

till balkongen ut, uppbyggnaden av balkongen och vad det är för typ av infästning. 

Trallen anses vara positiv för att klara tillgänglighetskraven eftersom det är lätt att justera 

höjden i förhållande till den bärande plattan. Däremot nämner Frida att det kan vara negativt 

om bjälklaget ska kragas ut och inte tillåter en för stor höjdskillnad. 

 

Hållbarhet 

Om en byggnadsdel ska uppfylla en livslängd på 50 år så måste den vara inspektionsbar, om 

detta inte är möjligt måste konstruktionen uppfylla en livslängd på 100 år enligt Frida. Detta 

är en tolkningsfråga eftersom inspektionsbarheten är svår att uppfylla på vissa ställen, 

exempelvis undersidan av en KL-balkong om den är inbyggd eller översidan om det ligger ett 

tätskikt.  

 

Om en balkong i KL-trä ska vara enkel att byta ut så är det bra om infästningar sker utanför 

klimatskalet så att ingen behöver gå in i konstruktionen för att byta ut balkongen. 

Frida anser att det har gått för kort tid för att kunna svara på om klimatnyttan är tillräcklig om 

balkonger i KL-trä kräver mycket stål. Betong är inte särskilt klimatvänligt i 

tillverkningsprocessen så enligt Frida måste detta jämföras med hur länge en KL-träbalkong 

håller. Hon nämner även att det går att bygga balkonger utan armering med fibercementplattor 

som ligger i en stålram. 

Avslutande fråga 

De vanligaste orsakerna till att skador uppstår är dålig projektering, där en lösning inte blir 

fuktsäker. En lösning kan se väldigt bra ut när den är ritad men att någon har missat att tänka 

på montageordningen. Då går det inte att nå fram till den slutbilden projektören hade, detta 

kan resultera i en halvdan lösning som tillåter fukt att tränga in. 

 



Bilaga 7 

Intervju – Robert Endre 290422 (Videointervju) 

Bakgrund 

Robert Endre arbetar idag som huskonstruktör och har gjort det i 11 år. Innan dess arbetade 

han som snickarlärling under ledigheten i grundskolan. Han har inte arbetat så mycket med 

KL-trä utan har mer kompetens inom stål och betong.  

Generellt 

För att få till en bra balkong i KL-trä är det viktigt att tänka på hur köldbryggor bryts och att 

tätskikten utförs bra enligt Robert. I framtiden ser han gärna att dessa balkonger är frispända 

utan dragstag så de blir snyggare estetiskt. 

Material 

Under montage av KL-trä är det viktigt att ha en genomarbetad produktionstidsplan då det 

gäller att tänka på vilka element som ska monteras i rätt skede. Monteringen ska gå snabbt 

och elementen ska vara så långa som möjligt för att det ska bli mindre lyft, mindre montage 

och mindre infästningar. 

Fukt 

Byggfukten går aldrig att komma ifrån enligt Robert och påverkar KL-trä negativt. Om 

nederbörd sker vid produktion kan det skyddas genom att bygga provisoriska tält, montera en 

provisorisk diffusionsspärr eller täcka det med en presenning. För varje balkong som 

monteras så kommer fuktproduktionen bli lägre på de balkonger som sitter under, i och med 

att balkongerna ovan skyddar mot nederbörd. Robert understryker att trä tål fukt men det 

gäller att ta hand om det och skydda de utsatta delarna som ändträ, även under dess livslängd. 

Om materialet suger vatten kapillärt eller att det uppstår konvektion i anslutningarna kommer 

det att påverka negativt säger Robert. För att hantera avrinningen på en balkong måste den ha 

ett fall utåt och sedan leda bort vattnet med en droppnäsa eller hängränna. Den fukt som kan 

fukta upp fasaden vid sidan av balkongen kan motverkas genom att avsluta droppnäsan 50 

mm ifrån och sedan skydda fasaden med plåtar, primärt vid balkong högst upp utan skydd. 

Robert anser att det måste finnas ett hålkäl på en balkong i KL-trä för att det inte ska driva in 

fukt under dörren. Från hans erfarenheter med prefabricerade betongbalkonger så tycker han 

att dessa ska utföras likadant på KL-balkonger. Det är viktigt att hålkärlets bredd går förbi 

isoleringen sen hur långt ut den dras på kortsidorna beror på förutsättningarna men på 

betongbalkonger brukar dessa dras ut ca 15 – 30 cm. 

Det ska finnas ett tätskikt på en balkong i KL-trä och gärna i form av papp tycker Robert. Han 

anser dock att ett uppvik mot stommen endast behöver vara 300 mm på den balkong som är 

högst upp i ett hus. Det räcker med ett uppvik på 100 mm för de balkonger som ligger under, 

det är ett avsteg från AMA men hans erfarenheter är att vid nederbörd hamnar det ytterst lite 

fukt längst in vid fasaden på det undre balkongerna. 

Lösningar 

Det ska finnas en sockeldetalj om en balkong är utsatt för mycket fukt men om det finns 

exempelvis ett tak ovan så räcker det med att dra ned fasaden och dra in tätskiktet mot 

väggelementen. Vilken typ av tätskikt som ska användas beror på väder, vind samt årstid. Sen 

är det oftast vid hörnanslutning mellan balkong och vägg som läckage uppstår. 



Robert tycker att trall är en bra lösning för en balkong i KL-trä men även vid exempelvis 

terrasser. Om läckage uppstår är det lätt att plocka bort trallen och undersöka vart det har 

uppstått. Däremot är det en nackdel att det kan samlas smuts eller att någon ”fimpar” och 

bränner hål i tätskiktet under trallen. Det är också viktigt att ha en extra tätskiktsremsa på de 

reglar som trallen skruvas i, eftersom det uppstår ett långvarigt tryck mot tätskiktet. Han ser 

gärna att det finns ett stålgaller närmast dörr när trall används för det underlättar exempelvis 

avrinningen av nederbörd. 

Vid utformning av dragstagets infästningspunkt anser Robert att de ska sitta vid utsida räcket 

men det beror på andra faktorer som vilken typ av räcke som ska monteras och förhindra att 

barn kan klättra på staget. Det kan med fördel monteras i sidan av stålet så att det inte blir hål 

i KL-träskivan. Han har arbetat främst med dragstagsbalkonger men skulle gärna vilja se en 

balkong infäst med vajer men det leder till samma typ av infästning. 

Robert ser en risk i att fukt kan tränga in i UPE profilerna på den balkongdetalj som rapporten 

utgår ifrån. Där hade en alternativ lösning kunnat vara att lägga skivan i ett L-stål istället som 

hade resulterat i en mindre mängd åtgång av stål samt lättare montage.  

Brand 

För att förhindra brandspridning går det att lägga ett flamskyddsmedel som tål fukt. Robert 

nämner att företaget Moelven har panel som är brandskyddat.  

Tillgänglighet 

Tillgänglighetskraven har en stor påverkan vid utformning av balkonger där tröskeln blir den 

avgörande punkten, den får maximalt ha en höjddifferens på 15-20 mm. Att bygga trall på 

balkongen underlättar när det kommer till utformning av hålkälet och för att komma upp i rätt 

nivå.  

Hållbarhet 

Den förväntade livslängden på en balkong i KL-trä är 50 år enligt Robert. När en balkong 

måste bytas ut så går det inte att utföra det utan att ta bort tätskiktet. Han nämner att det hade 

varit bättre med en L-profil runt en träskiva istället för en UPE profil när den skiva ska bytas 

ut. 

Han anser att klimatnyttan inte är tillräcklig om en lösning kräver mer stål i jämförelse med 

mängden armering i en betongbalkong, då försvinner syftet med att ha KL-trä säger Robert. 

Avslutande fråga 

Robert framhäver att de vanligaste orsakerna till att skador har uppstått vid en 

balkonganslutning är teknisk okunskap och dåligt utförande. Allting hänger ihop, en dålig 

lösning resulterar i läckage och monteras en bra detalj på ett dåligt sätt så läcker även det. 

 



Bilaga 8 

Intervju – André Rönnqvist 030522 (Videointervju) 

Bakgrund 

André Rönnqvist arbetar idag på företaget Martinsons som projektchef. Han har arbetat inom 

KL och limträ branschen i 4 år och har arbetat inom byggbranschen i totalt 12 år. 

Generellt 

De vanligaste bristerna sker vid tätskikt och anslutningar enligt André. Det inträffar vid 

infästningar av dragstag och räcken. Han har även sett att vissa tätskikt har använts i fel 

ändamål, exempelvis att vissa tätskikt inte klarar av en tralluppbyggnad. När ett tätskikt ska 

monteras ovanpå en KL-träskiva måste fuktkvoten kontrolleras noggrant så att den fäster 

ordentligt. Vid montering av tätskiktet är det viktigt att ha erfaren personal som jobbat med 

trä förut. Martinsons levererar endast träskivor och frånskriver sig tätskikten, de har gjort 

tätskikt förut men har lämnat det åt de mer erfarna.  

Idag arbetar Martinsons med en typlösning för balkonger i KL-trä som fungerar bra enligt 

dem. Men sen är det tätskiktsleverantörerna som sätter tätskikten så eventuella reklamationer 

på fuktskador kommer sällan till Martinsons. André understryker dock att de skulle få 

återkoppling från tätskiktsleverantör om det skulle uppstå återkommande problem. 

Material 

KL-trä tillverkas i en kontrollerad miljö inuti en fabrik där en certifiering krävs för att få 

tillverka produkten med typgodkännande. När KL-trä lämnar fabriken så kontrolleras 

fuktkvoten. Materialet får gärna mellanlagras så lite som möjligt innan det skickas iväg till 

projekten. KL-skivor är ganska breda så de kan inte fraktas med täckta bilar utan respektive 

element plastas in på ett fuktsäkert sätt. Ibland skjuts vissa projekt fram och då måste skivorna 

mellanlagras men då ökar risken att det går hål i plasten. Det är viktigt att använda rätt tejp 

som tål bland annat UV strålar för att den inte ska släppa. Vid leverans måste en 

mottagningskontroll utföras där det ingår i att kontrollera produkterna och fuktkvoten. 

Under montage är fukt en jätteviktig del enligt André. KL-trä tål nederbörd vid montage och i 

de projekt som Martinsons har levererat produkter är erfarenheterna att om materialet blir 

fuktigt så går det bra så länge det tillåts torka upp. Det viktiga i sammanhanget är att föra en 

bra dialog med beställarna om vem som ska göra vad i fukthanteringen.  

Fukt 

Byggfukt kan leda till röta på sikt och materialet kan bli sprött. André framhäver att det är få 

gånger det har lett till röta, materialet klarar av en hög fuktkvot under en begränsad tid. Under 

montage av KL-trä är det viktigt att en mottagningskontroll blir utförd och de hål som utförs 

på paketen tejpas igen. Paketen ska öppnas precis innan montage och det går bra att montera 

när det regnar, det gäller att få bort stående vatten snabbt så det inte ligger kvar under flera 

dagar. För att undvika att fukt tar sig in i skarvar och leder vatten igenom konstruktion krävs 

noggrann tejpning för att begränsa nederbörd till den övre våningen.  

André nämner även att nederbörd inte borde påverka livslängden på sikt. Det går ganska 

snabbt att se på materialet om limmet släpper och om det har uppstått exempelvis 

sprickbildning innan materialet byggs in.  



Risk för kapillärsugning sker framförallt vid ändträ och fukten sugs upp betydligt mer där än 

på plana ytor. Erfarenhetsmässigt så brukar detta ske när en KL-träskiva monteras längst ner 

mot betong och det blir grått i ändträet, där är det viktigt att skydda mot fukt. 

KL-balkonger lutas ut från fasaden för att hantera avrinningen däremot levererar Martinssons 

inte med avvattning men André nämner att det brukar lösas med dropp plåtar och stuprör.  

Det ska finnas ett tätskikt på en balkong i KL-trä enligt André och det är viktigt att skydda 

ändträt samt dra upp tätskiktet mot stommen. 

Lösningar 

André ser ett behov av att ha en sockeluppbyggnad vid anslutningen mellan balkong och 

stomme, för att säkerställa så att fukt inte kan blåsa in via bakvägen. Hur utförandet ska ske 

hänvisar han till tätskiktsleverantörerna. Det är ett problem att få det tätt mot läckage vid 

infästningarna av stagen eftersom det blir extra känsligt när det ska skruvas in i skivan. Då 

gäller det att täta skruven på ett bra sätt enligt André. Hans tidigare erfarenheter är att det 

ibland har saknats en samordning mellan de som monterar balkonger och de som utför 

tätskikten.  

Trall är en vanlig lösning på balkonger i KL-trä men tidigare har det uppstått reklamationer 

där tätskikten har blivit punkterade. Därför gäller det att välja rätt typ av tätskikt för att 

minimera risken. André tycker att ett galler vid dörranslutning är en vettig lösning för att 

hantera stående vatten. 

Martinsons typlösning fungerar bra, deras infästning består av en träskruv med fäste som 

monteras igenom tätskiktet därefter tätar tätskiktsleverantören fästet. Den lösningen har 

använts i flera år och reklamationerna har varit väldigt få. En infästning som har varit 

problematisk är när pelare i framkant har gått igenom KL-skivan, där har tätningen runt 

pelarna resulterat i fuktproblem.  

UPE profilerna anses vara en bra lösning men André framhäver att deras typlösning fungerar 

utan en balk. André tycker att det är smidigare om en balkong i KL-trä går att utföras utan en 

stålprofil eftersom det medför ett extra moment och kostnad.  

Hållbarhet 

André är osäker på hur lång livslängd en balkong i KL-trä har men anser att den borde vara 

lika länge som själva stommen. Om en stomme förväntas hålla i 50 år så borde en balkong 

göra det också. Martinsons typlösning utformas för att den ska vara någorlunda enkel om den 

ska bytas ut, men det är inte den primära tanken när detaljen utformas.  

André anser att det är lönsamt att använda KL-trä i en balkong. Däremot finns det andra 

aspekter att ta hänsyn till. Till exempel att prisfrågan varierar över tid beroende på priset utav 

trä kontra betong eller stål. Just nu är trä på frammarsch och Martinsons ser sig själva som 

konkurrenskraftiga. Det är en större risk att använda en KL-träbalkong vid jämförelse med en 

betongbalkong som inte är lika känslig, så han anser att om KL-trä skulle bli ett betydligt 

dyrare material kanske en hybridlösning är mer lönsam. 

Avslutande fråga 

De vanligaste orsakerna till att skador har uppstått vid balkonganslutningar är 

punkteringsskador i tätskikt och läckage i skruvinfästningar. 

 



Bilaga 9 

Intervju – Henrik Dahl 060522 (Videointervju) 

Bakgrund 

Henrik Dahl arbetar idag som sakkunnig inom fukt och har arbetat med det i 10 år. Han har 

även en bakgrund som mätkonsult inom lufttäthet och termografering.  

Första gången Henrik var delaktig i ett KL-projekt var redan 2016, sedan dess har han sett en 

ökad efterfrågan på KL-trä. Han sitter bland annat med i projekteringen av ett 12 vånings 

kontorshus och är fuktsakskunnig för ett bostadshus på 4 våningar som byggs just nu i KL-trä.  

Generellt 

Enligt Henrik är det viktigt att en balkong i KL-trä först och främst har ett fall på ytan så att 

vattnet leds bort från huset. Det måste finnas en bra övergång mellan nivåerna på balkongen, 

fasaden samt dörr. Då kommer även tillgänglighetskraven in men dessa krav är samma på en 

KL-balkong som betongbalkong understryker Henrik.  

Henrik lyfter fram att det alltid har funnits hålkäl på balkonger som är viktigt för att få till ett 

bra uppvik för ett tätskikt. Henrik nämner SBUF sammanställningarna på tillgänglighet och 

fuktsäkerhet som bra underlag till projektering. Det är viktigt att vatten på en balkong får 

ledas fritt och han ser risker med att ha en stålram runt en KL-skiva eftersom det kan tränga in 

fukt i stålet.  

Material 

När KL-trä lämnar fabriken ska den vara skyddad däremot är många lösningar idag ganska 

oskyddade enligt Henrik. Transporter sker med öppna bilar sen när de levereras till byggen 

läggs de på ett upplag och får en presenning som skydd. Det är viktigt att ställa krav på hur 

materialet ska hanteras som att elementen ska vara vattentäta under transport, säkerställa 

tätheten på paketen efter lyft och att täcka in materialet efter montage.  

Henrik nämner att desto snabbare det går att montera elementen desto lägre risk är det att fukt 

påverkar materialet. En bra lösning kan vara att skydda konstruktionen med väderskydd i 

etapper, där det gäller att exempelvis jobba med provisoriska tätningar allteftersom stommen 

byggs upp. 

Fukt 

Vid leverans av KL-trä är det viktigt att kontrollera fuktkvoten för att inte stänga in element 

som har en hög fuktkvot. Då kommer det ske materialdeformationer och det är inte positivt 

om fukten inte tillåts torka ut, det blir en ensidig uttorkning när tätskiktet är monterat. 

Under montage ska balkongen skyddas och där hänvisar Henrik till träguidens 

rekommendationer, han nämner att det är svårt att få balkongerna skyddade under montage. 

Nederbörd utgör en risk under balkongens livslängd där de största riskfaktorerna är läckage 

genom tätskikt och infästningar, det utgör risker för de bärande funktionerna i en KL-balkong. 

Henrik tycker att diskussionerna kring livslängden för en KL-balkong är väldigt intressant 

eftersom detta påverkar utformningen. 

Enligt Henrik har det byggts alldeles för lite med KL-trä för att säkert säga hur fukt påverkar 

på längre sikt. Limmade skivor har en viss tröghet för fukttransport men trä är ett organiskt 

material och materialförändringar sker om det kommer fukt i dem. Materialen är torra rent 



produktionsmässigt när de lämnar fabriken men kommer att fuktas upp under vissa delar av 

året och hur KL-trä klarar av fuktförändringar är något Henrik gärna vill utreda. 

Balkongerna ska utformas med ett fall på 1:100 med en grundnivå och där avrinning sker i 

balkongens lägsta punkt, det medför utmaningar med hur balkongen ska fästas in för att få rätt 

bärighet. Exempelvis så nämner Henrik att med en ram runt om skivan så blir det en viss 

upphöjning vid lägsta punkten. 

Henrik anser att vattnet som hamnar på sidorna av balkongen mot fasaden ska hanteras med 

plåtar som leder bort vattnet. För att få till en bra droppnäsa i framkant tycker han att det ska 

hanteras med tätskikt och plåtar.  

Det ska finnas ett tätskikt på en balkong i KL-trä enligt Henrik och han hänvisar specifikt till 

de tillgänglighetsdetaljerna som SBUF har tagit fram för tätskiktsuppviket vid hålkäl samt 

trösklar. Henrik framhäver att det viktigaste är att tätskiktet dras upp bakom panel och andra 

material.  

Lösningar 

Sockeluppbyggnaden är bra ur en fuktsynpunkt men den kan krocka ibland med 

gestaltningskraven så en kompromisslösning kan vara att endast dra upp tätskiktet bakom 

fasad till en rimlig höjd. Enligt Henrik så blir en sockel oftast sämre isolerad än övrig 

konstruktion så ur den aspekten är det inte den bästa lösningen. 

Det är viktigt att tätskiktet får ett ordentligt stöd mot brytningen som sker mellan 

balkongplatta och stomme. Det måste ha stöd under så att vatten inte ansamlas i vecket och 

vid synliga tätskikt monteras en plåt. KL-trä rör sig mer än andra material så det är viktigt att 

ha en dialog med en tätskiktsleverantör så att valet av tätskikt är rörelseupptagande. 

En uppbyggnad av tralldäck fungerar oftast bra enligt Henrik eftersom det bland annat blir 

lättare att få rätt nivåskillnad vid balkongdörrarna vilket i sin tur generar en bra höjd på 

hålkälen. En viktigt aspekt att tänka på är att det kan bli stående vatten kvar på trallen och vid 

blåst kan vattnet ledas över hålkälen. Henrik anser att det är en bra idé att lägga ett galler 

närmast tröskeln men det är en lösning som sällan förekommer. Gallret bryter den 

vattenmängd som rinner på trallen, en alternativ lösning är en ränna som leder bort vattnet. 

Om en balkong i KL-trä ska ha en UPE-profil likt den lösningen som rapporten utgår ifrån så 

är det viktigt att KL-skivan inte går hela vägen emot UPE-profilen, då kan fukt sugas in i 

ändträet. Henrik nämner att profilen kan undersökas ytterligare så att den utformas med en 

dränerande funktion. Tätskiktet kommer inte vara helt tätt över tid så det är viktigt att tänka på 

hur stålet och KL-trät samverkar. 

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetskraven har en stor påverkan vid utformning av en balkongdetalj. Det påverkar 

hur den ska anslutas och vilka höjder som gäller. Enligt Henrik kommer tillgänglighetskraven 

i första hand och styr hela balkongens placering samt ytskiktsval. Trallen anses som en bra 

lösning för att klara tillgänglighetskraven och kan vara mer kostnadseffektiv än andra 

lösningar som kräver mer material.  

 



Hållbarhet 

Henrik anser att livslängden för en balkong i KL-trä är relativ då konstruktionen förväntas 

hålla i 50 år men ett tätskikt förväntas endast hålla i 25–30 år beroende på exponering. Om 

tätskiktet blir dåligt måste det bytas ut och utföras på ett fuktsäkert sätt. Henrik ser att det är 

en större risk i att använda KL-trä än betongbalkonger och då borde livslängden anses vara 

kortare för en balkong i KL-trä.  

Henrik anser att klimatnyttan inte är tillräcklig om en balkong i KL-trä kräver mer stål för 

infästning vid jämförelse med mängden armering i en betongbalkong. Han nämner även att 

det är viktigt att inte bara välja KL-trä som material för att det i första anblick ses som 

klimatnyttigt utan se hur hela leveranskedjan påverkar miljön. Han anser att det är mer 

lönsamt att använda KL-trä vid produktion av småhus. 

Avslutande fråga 

De vanligaste orsakerna till att skador uppstår vid balkonganslutningar är någon form av 

läckage som vatteninträngning. Däremot finns det väldigt lite erfarenhetsåterföring kring att 

använda KL-trä eftersom det är så pass nytt på marknaden.  

 



Bilaga 10 

Intervju – Daniel Anderson 060522 (Videointervju) 

Bakgrund 

Daniel Anderson arbetar idag som teknisk chef på Södras avdelning för KL-trä tillverkning. 

Han har en bakgrund som konstruktör och har arbetat i byggbranschen i 13 år. 

Redan 2009 var Daniel delaktig i ett KL-träprojekt som var ett reningsverk i Limhamn. På 

den tiden var det ovanligt att KL-trä användes i Sverige, därför fick han utgå ifrån anvisningar 

utav tyska och österrikiska leverantörer. Därefter dröjde det till 2018 innan Daniel kom i 

kontakt med KL-trä igen och har endast arbetat med det sen dess. 

Generellt 

Enligt Daniel är det viktigt att en balkong i KL-trä kan hantera fuktbelastningar och har bra 

utförda detaljer. Som exempel nämner han ett projekt där detaljen för en balkong i KL-trä var 

bra ritad men utförandet inte blev korrekt, vilket resulterade i att alla balkonger fick bytas ut 

efter några år. Han understryker att fel utförande av en balkong i KL-trä kommer drabba 

slutkunden och medföra onödiga kostnader. Därför är det viktigt att ha en praktisk inställning 

till utförandet av detaljen. Han förespråkar fristående balkonger med pelare i framkant 

alternativt bakkant mot fasad, för att få en ”ren” stomlösning. 

Han ser fördelar med den detaljen som rapporten utgår ifrån eftersom den blir bra ur ett 

konstruktionsmässigt perspektiv. UPE profilen ger en rejäl och bra klack som underlättar 

dimensioneringen av infästningarna för dragstag och balkongräcken. 

Material 

Vid tillverkning av KL-trä ska den ha en fuktkvot på 12 %, vilket Södra lyckas hålla stabilt i 

deras fabriker. I fabrik så emballeras elementen styckvis eller tillsammans med flera element i 

plast, sedan sker transporter till byggarbetsplatser på trailer. Transporterna sker oftast i 

otäckta bilar men ibland skyddas de även med kapell om möjligt.  

Södra förespråkar att montage ska ske direkt från lastbilen men hur montering utförs beror 

helt på vad det finns för förutsättningar på byggarbetsplatsen. Vid montering av horisontella 

ytor så rekommenderar Södra att elementen täcks eller att väderskydd används. Om elementen 

utsätts för långvarig fukt som stående vatten ska detta tas med i hanteringen under 

produktionsskedet. Om KL-trä ska mellanlagras hänvisar Daniel till svenskt trä, där finns det 

bra rekommendationer på hur obehandlat trä ska hanteras och förvaras.  

För att skydda elementen ytterligare finns möjligheten att tejpa ändträt eller applicera 

tätningsmembran som SIGAs produkt ”Wetguard” redan i fabrik. Daniel nämner också att det 

är viktigt att undvika inträngande fukt i exempelvis skarvar så det gäller att ha en åtgärdsplan 

under byggskedet ifall oförväntade saker sker. 

Fukt 

Enligt Daniel är byggfukten inget problem om materialet tillåts torka ut, om det däremot får 

en hög fuktkvot under en längre tid så kommer det att påverka materialet. Byggfukten kan ge 

missfärgningar på materialet och leda till påväxt. Då måste materialet torka ut för att påväxten 

ska stanna av, sen nämner Daniel att svampsporer finns överallt och är väldigt svårt att 



komma undan. Fukthanteringen är i princip densamma som för andra material eftersom mögel 

bildas om fukt byggs in så det gäller att få bort den. 

För att hantera nederbörd under montage utav balkonger i KL-trä likställer Daniel det med 

montering av bjälklag. För varje våning som byggs, skyddas det undre bjälklaget däremot 

kommer de flesta balkonger vara oskyddade från 3 sidor och då är det positivt att montera 

exempelvis en ”Wetguard” eller en presenning. Om montering sker under en årstid då 

fukthalten i luften är hög så blir det svårare att skydda elementen och fokus blir att undvika 

stående vatten. 

På balkonger kommer det ske ett visst slitage under bruksskedet, då är det vanligt att lägga 

dubbla tätskikt eller att placera en uppbyggnad utav trall. Daniel ser dock risker med det 

eftersom lasterna koncentreras på reglarna som trallen ligger på och kan skada tätskiktet.  

KL-trästommar är generellt väldigt täta eftersom varje skarv tejpas och därmed minskar 

risken för att olika fukttransporter påverkar konstruktionen. Rent teoretiskt anses lösningen 

som rapporten utgår ifrån som väldigt bra eftersom elementen är separerade och eventuella 

köldbryggor har undvikts. Men då är det viktigt att det utförs korrekt rent praktiskt så att 

resultatet inte påverkar materialet. Trä är trots allt ett organiskt material så nedbrytning och 

röta kommer ske förr eller senare om de utsätts för fukt.  

Avrinning för KL-träbalkonger ska hanteras med samma grundprinciper som för en 

betongbalkong anser Daniel. Balkongplattan ska ha en grundlutning som antingen fås genom 

att luta plattan eller låta en CNC-maskin fräsa en lutning i det övre skiktet. Den vattenmängd 

som droppar av från framkanten av balkongen ska hanteras med tätskikt och plåtar och inte 

materialet i sig.  

Enligt Daniel ska hålkäl finnas på en KL-balkong, men det är något som sällan utförs i fabrik. 

Vanligtvis kompletteras elementen på arbetsplatsen med exempelvis en trekantslist, däremot 

finns det goda möjligheter att utföra hålkälen i fabrik. CNC maskinen kan utföra KL-skivorna 

efter vilken utformning som helst och även då tillverka ett hålkäl som sitter fastlimmade med 

övriga elementet. Om hålkälen ska tillverkas i fabrik utgör det en större kostnad för inköpet 

och Daniel tror att många kunder kan bli avskräckta av priset och istället utföra hålkälen på 

plats. Daniel påpekar dock att den slutliga kostnaden oavsett tillvägagångsätt blir med stor 

sannolikhet densamma och ser då fördelar att utföra hålkäl i fabrik.   

Daniel anser att det ska finnas ett tätskikt på en balkong i KL-trä, där tätskiktet ska placeras 

ovanpå skivan och vikas ner på kanterna för att skydda ändträet. Han ser även, om det är 

möjligt, att undersidan är oskyddad eller väldigt luftat så eventuell fukt kan ventileras bort. I 

anslutningen mot stommen ska tätskiktet dras enligt AMA:s föreskrifter. Det har sina 

utmaningar eftersom tätskiktet kräver ett stabilt underlag och det bildas ett mellanrum mellan 

KL-plattan och stommen med isolering. Oavsett vad det byggs med för material så blir den 

anslutningen lika kritisk enligt Daniel. 

 

Lösningar 

Daniel tycker att det finns ett behov av att bygga en sockel vid anslutningen mellan platta och 

stomme, eftersom det ger ett hårdare underlag till tätskiktet. Det leder även bort fukten som 

blir bakom fasaden på ett säkert sätt och riskerar inte att påverka infästningen av balkongen. 

Sockeln är även positiv för balkongens utbytbarhet, den kan utföras demonteringsbar för att 

på ett enklare sätt byta ut KL-skivan och ger mindre åverkan på fasaden. 



En överbyggnad av tralldäck anses vara positiv för att uppfylla funktionskraven. Daniel 

understryker att helheten blir bra eftersom det tillåter att tätskikts-, fukt- och 

tillgänglighetskraven kombineras på ett bra sätt. Ett stålgaller i tralldäcket närmast dörr anses 

vara positivt för att minimera att fukt blir stående och tränger in under tröskeln. 

För att få till en korrekt tätning kring dragstagens infästningspunkt ser Daniel hellre att stagen 

monteras i sidan av balkongen för att undvika inträngande fukt vid infästningen. Genom att 

använda en UPE profil runt om KL-skivan så ger det möjligheter till bra infästningar för 

räcken. 

Daniel föredrar balkonger som vilar på fyra pelare eftersom de endast behöver stabiliseras i 

sidled och tätskikt blir intakt. Även dragstagsbalkonger har fungerat bra dock måste KL-

väggen kunna ta upp de laster som krävs. Utöver kostnaden för smidet ser Daniel även risker 

med att använda en UPE profil runt om skivan eftersom fukt kan ansamlas inuti ramen. Då är 

det extra viktigt att lämna ett hålrum mellan ändträ och profil så att ändträet inte kan suga 

fukt, då stålytan kommer att kondensera. Daniel säger att det går att använda lokala beslag 

istället för UPE-profiler.  

Brand/akustik 

För att skydda mot brand måste undersidan kläs med icke brännbart material och luftspalt, 

även avstånd till fönster ska tas i beaktning. Akustikkraven uppnås genom att separera 

balkongskivan från stommen och vibrationer minimeras med elastomerer. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetskraven styr i princip hela utformningen av balkongen och Daniel framhäver att 

det har stor betydelse vem det är som besiktar projekten då olika personer har olika kunskaper 

kring svårigheterna för att bemöta funktionskraven. För att klara kraven så ser Daniel att trall 

är den enda fungerande lösningen.  

Hållbarhet 

I teorin så ska en balkong i KL-trä ha samma livslängd som resten av byggnaden. Men allting 

beror på hur bra resultatet blir, Daniel nämner som exempel att en träfasad kan stå hur länge 

som helst bara den underhålls på rätt sätt. Daniel anser att KL-balkonger har en positiv aspekt 

för utbytbarheten i jämförelse med betongbalkonger. KL-trä väger betydligt mindre än betong 

och skruvinfästningar möjliggör att det är lättare att demontera. Om dragstagsbalkonger 

placeras på konsoler av stål är det endast KL-skivan som byts ut. 

Klimatnyttan anses vara tillräcklig även om en balkong i KL-trä kräver mycket stål för 

infästning. Efter dess livslängd kan KL-träet flisas ner för att bli energi och smidesdetaljerna 

är återvinningsbara som dem är. Däremot krävs det mycket arbete och energi för att separera 

armering och betong, efter det kan betongen användas som fyllnadsmassor och armeringen 

går att återvinna.  

Daniel ställer sig osäker till hur lönsamt det är att bygga balkonger i KL-trä. Han hade gärna 

sett en jämförelse kring kostnaderna i att bygga en betongbalkong kontra en balkong i KL-trä 

med all komplettering som krävs. 
 

 

 



Bilaga 11 

Intervju – Nicklas Johnsson 120522 (Videointervju) 

Bakgrund 

Nicklas Johnsson arbetar idag som takmontör och har arbetat med det i 28 år. Sedan 18 år 

tillbaka driver han ett eget företag där han arbetar till största del med underentreprenörer. Han 

har inte personligen arbetat med KL-trä utan har sett att det börjar bli vanligare ute på 

byggarbetsplatserna för vissa konstruktionsdelar.  

Generellt 

Enligt Nicklas är det viktigt att ha ett bra tätskikt om en balkong ska byggas i KL-trä, 

eftersom det är ett organiskt material som måste skyddas. Om en balkong har ett tillfälligt 

väderskydd som SIGA:s produkt ”Wetguard” så ska den tas bort innan montering av tätskikt. 

Nicklas rekommenderar även att ett helsvetsat tätskikt med primning läggs ovanpå balkongen 

och de utsatta sidorna skyddas med plåtar som viks in på ovansida. Ett löst tätskikt ökar risken 

för kondensbildning mellan tätskiktsduk och KL-trä. 

Material 

Under montering av KL-trä ser Nicklas att materialet hålls torrt för att undvika svällningar 

och andra konsekvenser.  

 

Fukt 

För att skydda materialet kan en folie appliceras som SIGA:s produkt ”Wetguard”, så att KL-

träet inte utsätts för en större mängd fukt. Han framhäver att om en folie appliceras som 

tillfälligt väderskydd ska den tas bort innan det slutgiltiga tätskiktet monteras. Han ser risker i 

att hållfastheten försämras om den utsätts för fukt under dess livslängd. Den fuktbelastning 

som Nicklas anser vara en riskfaktor är vatten som tas upp kapillärt vilket ska undvikas under 

montering samt bruksskede.  

Nicklas anser att avrinningen på en balkong i KL-trä ska hanteras med en plåtprofil som 

monteras runt om så att kanterna täcks. Vattensläppet ska ske nedanför underkant på 

balkongplattan för att undvika att vatten tas upp kapillärt i ändträet. För att säkerställa så att 

plåten skyddar bör den sitta 150 millimeter in på balkongplattans horisontella yta och släppas 

ned 30 millimeter från underkant balkong enligt Nicklas. Det bör även sitta plåtar vid sidorna 

av balkongen likt de ”putsrutor” som används på putsade fasader. 

Det ska sitta ett hålkäl på en balkong i KL-trä som bör dras ut på sidorna påpekar Nicklas. 

Utförandet kan ske antingen genom att fräsa ur en ränna eller en påbyggnad med virke, 

däremot ser han risker i att använda ett extra element som hålkäl då det kan röra sig. Om det 

går att utföra hålkärlet redan i fabrik anser han att det är bättre, så att de bildar en homogen 

lösning. 

Om en balkong ska utföras i KL-trä ska det finnas ett tätskikt enligt Nicklas. Tätskiktet ska 

utföras med ett helsvetsat tätskikt med primning alternativt en tvålagstäckning med 

granulatbelagd ytpapp, då dessa tätskikt klarar av belastningen från en trallöverbyggnad 

menar Nicklas. Vid anslutningen mellan balkongskiva och väggelement ska den dras upp 300 

millimeter. Runt dörrhålen ska tätskiktet vikas in vid smygen där lösningar kan hämtas från 

hur terrasser tätas. 



Nicklas nämner även att Resitrix SK W är ett tätskikt som kan användas på balkonger i KL-

trä, det fästes med en primer. Primern fungerar som en helsvetsning och har en god 

vidhäftning. Dock är inte dessa tätskikt så tjocka och rekommenderas inte om det ska byggas 

en trall ovanpå. 

Nicklas rekommenderar att något av dessa tätskikt används, Icopal membran 5 eller 2-

lagstäckning med Icopal membran 3 samt Icopal mono PM ovanpå. 

Lösningar 

Nicklas anser att en sockeluppbyggnad inte behövs, då han inte ser funktionen med en sådan 

lösning. Han framhäver att det är bättre att vika upp tätskiktet 90 grader mot vägg och sedan 

ha panelen utanför. Det finns inga större svårigheter i att montera ett tätskikt på en balkong i 

KL-trä. Dock kan vissa detaljer som dörrhål medföra en problematik i att få till ett ordentligt 

uppvik vid dörr, vanligtvis är nivåskillnaden endast 20 millimeter och anses vara för litet. Han 

nämner även att tätningar runt infästningar för dragstag som monteras ovanpå balkongen, likt 

den som rapporten utgår ifrån inte kan lämnas med garanti eftersom det är svårt att få dessa 

ordentligt tätt. Det är bättre att infästningspunkten blir under balkongen. 

En överbyggnad med trall kommer med många fördelar enligt Nicklas. Det är lätt att 

demontera trallen om det uppstår problem med tätskiktet och lika enkelt att återställa. Han 

tycker att det är en bra idé att montera ett galler närmast balkongdörr, likt den lösning som 

tätskiktsgarantier i Norden rekommenderar. Speciellt om nivåskillnaden från färdigt golv till 

tröskeln är liten så minskar det risken för att fukt kan tränga in.  

Erfarenhetsmässigt så har fristående balkonger med runda pelare fungerat bra, dessa kan tätas 

med stosar runt om och då blir det en bra avslutning. För balkonger med dragstag ska 

infästningspunkten sitta i underkant påpekar Nicklas. Han tycker att en UPE profilen runt en 

KL-skiva blir överflödig och anser att det bör gå att hänga balkongen i en balk underifrån. 

Tillgänglighet 

Nicklas påpekar att tillgänglighetskraven medför svårigheter i att få det tätt vid dörrhål. 

Kraven styr höjderna vid trösklarna och då är det svårt att följa tätskiktsgarantier i Nordens 

rekommendationer. Han tycker att det är bra att bygga en överbyggnad med trall för att klara 

tillgänglighetskraven. 

Hållbarhet 

Nicklas bedömer att livslängden för en balkong i KL-trä blir likvärdig med den garanti som 

tätskiktsgarantier i Norden lämnar för tätskikt. Den garantin är 15 år men inofficiellt ska det 

hålla i 25 år. 

För att en balkong i KL-trä ska vara utbytbar så ser Nicklas att den utformas likt den detaljen 

som rapporten utgår ifrån. KL-skivan hakas i bakkant med järn och monteras med dragstag 

som medför att skivan kan skruvas bort. 

Nicklas ser en lönsamhet i att använda KL-trä i balkonger, materialet väger mindre i 

förhållande till andra material och blir därför smidigare vid montage. 

Avslutande fråga 

De vanligaste orsakerna till att skador uppstår vid balkonger är inträngande vatten emellan 

balkong och vägg. Det är ett vanligt problem vid prefabricerade betongbalkonger som 



hanteras genom att montera en remsa vid anslutningen som ofta släpper efter två år och det 

uppstår läckage i alla fall poängterar Nicklas. Utifrån dessa erfarenheter tycker Nicklas att det 

bör ligga ett ordentligt tätskikt och en överbyggnad med trall. 
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SKALA  1 : 5
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BILAGA 13
BALKONGDETALJ UTAN SOCKELUPPBYGGNAD



FG HÅLKÄL HELA VÄGEN 

BALKONG MONTERAS MED LUTNING 1:100
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NYBYGGNAD KL-TRÄ

KL-25-6-02

05/23/22

001 MM & EE TM

BALKONGDETALJ SOCKEL

EE & MM

KÅVER & MELLIN ABFSK
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EXAMENSARBETE

SKALA  1 : 10
Detaljritning SOCKEL

BILAGA 14
BALKONGDETALJ MED EN SOCKELUPPBYGGNAD

1:10
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INNEHÅLL

RITAD AV DATUM/SENAST ÄNDRAD

1:25

KL-032022-05-13EMIL & MATTIAS

BALKONG MED HÅLKÄL FRÅN FABRIK

TOM NOREMO

EXAMENSARBETE

BILAGA 15
3D BILD AV BALKONG MED HÅLKÄL TILLVERKAD I FABRIK.
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RITNINGSNUMMERUPPDRASANSVARIG

INNEHÅLL

RITAD AV DATUM/SENAST ÄNDRAD

1:25

KL-042022-05-23EMIL & MATTIAS

BALKONG FRÅN FABRIK HÅLKÄL 200-300

TOM NOREMO

EXAMENSARBETE

BILAGA 16
3D BILD AV BALKONG MED HÅLKÄL TYP 2 TILLVERKAD I FABRIK. 



SKALA

RITNINGSNUMMERUPPDRASANSVARIG

INNEHÅLL

RITAD AV DATUM/SENAST ÄNDRAD

1:25

KL-022022-05-18EMIL & MATTIAS

BALKONG MED UPE-PROFIL

TOM NOREMO

EXAMENSARBETE

BILAGA 17
3D BILD AV UPE-PROFIL MED BALKONGINFÄSTNING RUNT KL-SKIVA



SKALA

RITNINGSNUMMERUPPDRASANSVARIG

INNEHÅLL

RITAD AV DATUM/SENAST ÄNDRAD

1:25

KL-012022-05-18EMIL & MATTIAS

BALKONG MED L-PROFIL

TOM NOREMO

EXAMENSARBETE

BILAGA 18
3D BILD AV BALKONGDETALJ MED L-PROFIL TILLVERKAD I FABRIK 




