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Förord 
Trä på bygget är ett projekt inom det av IRECO finansierade kompetensutvecklings
projektet Logistik inklusive CAD/CAM. Arbetet har bestått av systematisering och kart
läggning av träets hantering fram till och på bygget. Ett flertal anställda vid entrepre
nörerna SKÅNSKA, NCC, JM och Lindbäcks Bygg har intervjuats och deras arbetsplatser 
besökts. Även leverantörer av trä och prefabricerade träelement såsom KADO Trä, 
Derome Träteknik och Södra Buildning Systems har intervjuats, samt HE Bostads
utveckling har konsulterats. Besöksarbetet har gjorts av Jan Oscarsson och Barbro EM 
Svensson. Besökssammanställning och studerade objekt redovisas i ett appendix. Under 
rapportens utarbetande har även Dick Sandberg och Ingemar Ekdahl förutom Jan 
Oscarsson, alla Trätek, samt Hans Erik Johansson, HE Bostadsutveckling, bidragit med 
värdefulla synpunkter. 



Innehållsförteckning 

Sid 

Sammanfattning 3 

Inledning 4 

Olika logistiska produktionssätt 4 

Processkommunikation 

Valet av trä och dialogen därom 8 

Kommunikation i logistiken 9 

Den naturliga fukten 11 

Den tillkommande fukten 12 

Arkitektens roll i processen 18 

Praktiska förbättringar i utförandet 20 

Information och kunskap 21 
Träkunskap och kommunikation 21 
Fukt och trä 22 
Vidareförädling 23 

Slutsatser 25 

Appendix 27 

Besökssammanställning 27 

Studerade objekt 28 
Villor 28 
Högre hus med träfasader 29 
3-4 våningshus helt i trä 29 
5 våningshus med betongstomme 29 
7 våningshus med stål och betong 30 

Referenser 32 



Sammanfattning 
Arbetet inom projektet Trä på bygget, som genomförts under åren 2001 och 2002, har 
primärt varit inriktat på att säkerställa träets konkurrensfördelar genom träs funktioner när 
det gäller materialval i flerfamiljshus. En betydelsefull konkurrensfördel i att bygga med 
trä anses vara den kortare byggtiden för trähus jämfört med motsvarande hus i betong. 
Grundläggning är enklare och snabbare samt montagetider för träkonstruktioner är numera 
korta. Det tar också kortare tid att torka ut skadlig byggfukt i ett trähus än i motsvarande 
hus med betongstomme. 

Studien breddades, genom erhållna kunskaper i de studerade projekten, t i l l att även omfatta 
studier av trä i samverkan med andra material. De olika produktionssätten ger också idéer 
och möjligheter till att med trä som bas industrialisera byggnationen genom byggelement. 

I januari 2001 inleddes en kartläggning och inventering av olika möjligheter när det gäller 
att ytterligare korta byggtiden för flerfamiljshus i trä. Arbetet gick ut på att särskilt studera 
problemställningar inom områdena materialflöde, logistik, kvalitet och affärskommunika
tion. Mot bakgrund av de stora fuktproblem som i februari samma år uppdagades i Ham
marby Sjöstad kom arbetet även att fokuseras på åtgärder som skulle kunna bidra till att 
kvalitetssäkra byggprocessen med avseende på skadlig fukt. 

Under projektet har 11 olika arbetsplatser i Stockholm, Göteborg och Växjö besökts och 
sammanlagt 16 intervjuer med olika plats-, arbets- och affärsområdeschefer inom Skånska, 
NCC, JM, Lindbäcks bygg och Södra Building Systems har genomförts. 

Genom besöken och intervjuerna har ett antal möjliga förbättringsåtgärder och kunskaps
behov uppfångats. Behovet av produkt- och kunskapsutveckling när det gäller kvalitets
säkring av byggprocessen med avseende på skadlig fukt är mycket stor. En utveckling av 
nya metoder och tekniker för att väderskydda träkonstruktioner under byggtiden kommer 
att leda ti l l omedelbar industriell nytta genom mindre fuktskador. 

Kunskapen om trä som byggnadsmaterial är mycket ojämn och i de flesta fall inte tilhäck-
ligt stor. Den kunskap som behöver spridas omfattar ett antal frågeställningar, från trä som 
konstruktionsmaterial t i l l de byggnadsfysikaliska problem som kan uppkomma men också 
motverkas med hjälp av kunskap. 

När det gäller byggarnas inställning t i l l träbyggnadsprodukter med ett större tekniskt inne
håll som t.ex. Kauna-panel eller vaxade syllar går en tydlig skiljelinje mellan å ena sidan 
de entreprenörer som anser sig vara "träbyggare" och å andra sidan de som mera sällan 
bygger i trä. I den förra kategorin är nämnda produkter väl kända, men anses inte behövas 
eftersom "träbyggama" tycker sig ha all den kunskap och tillgång ti l l den teknik de be
höver för att bygga i trä. 1 den senare gruppen är produkterna däremot ofta helt obekanta 
och i och med att inköpskostnaden blir högre jämfört med vanliga paneler och syllar finns 
en risk att produkterna blir ointressanta, trots deras tekniska fördelar. 



Inledning 
Byggbranschen är under stor strukturell förändring, vilket innebär att den traditionelle 
byggentreprenören som bygger och förvaltar är på väg att försvinna. Även byggherrerollen 
förändras. Utvecklingen går mot att företag som SKÅNSKA, NCC med flera, kräver allt 
mer utvecklade tjänster av sina leverantörer och att prefabriceringen ökar. De traditionella 
entreprenadföretagen går mer och mer ifrån att "bygga hus" med egen anställd personal, 
till att bli projektledare med samordningsansvar. På sikt försvinner också träkunnandet från 
byggarbetsplatsema i och med att byggnadssnickaren får karaktären av montör, och arbets-
ledaren blir administratör. 

Eftersom byggandet står för ca 60 % av den totala träförbrukningen i Sverige kommer 
förändringama inom byggsektorn att fa följdverkningar för träbranschen i sin helhet och 
för trä som byggnadsmaterial. 

Vid våra intervjuer möttes vi av uppfattningen att träanvändningen slår ur underläge gente
mot andra material. Som träanvändare får man försvara sitt val av material. För att öka 
träanvändningen inom byggandet är det viktigt att göra träbranschen medveten om de 
förändringar som sker inom byggsektorn och vilka nya krav det ställer på de aktörer som 
levererar dit. 

Exempel på frågor som i detta sammanhang är av intresse är: 

1. Vilka problem uppstår på byggplatsen pga att man använder trä som material? 
2. Hur skall trämaterialet se ut och hur fungerar kommunikationen mellan leverantörema 

och byggarna? 
3. Hur skall trämaterialet vara förberett? 
4. Hur skall trämaterialet skyddas? 
5. Vilken typ av elementbyggeri kan det i framtiden finnas en marknad för? 

V i vill med denna kartläggning och inventering studera hur trä hanteras, samt se om det 
finns flera möjligheter till att korta byggtiden för flerfamiljshus i trä. 

Olika logistiska produktionssätt 
Traditionellt har hus byggts på plats. Om man bortser från trähusfabrikemas produkter var 
det först efter det andra världskriget som systembyggande eller industrialiserat byggande 
blev intressant, men utvecklingen och intresset för detta har gått i vågor. Att delta i pro
duktutveckling inom träbyggnadsområdet har hittills haft låg prioritet bland sågverksföre
tagen, som av tradition säljer sågade produkter i form av reglar, plank och bräder. 

Det fmns tre sätt att bygga flerbostadshus i trä: 
1. Lösvirkesbyggande, även kallat "pinnbyggeri". 
2. Delprefabricering genom att använda planelement, t.ex. bjälklags- eller väggelement. 
3. Helprefabricering i form av volymelement. 

De två första systemen har likartad logistik och likartade byggprocesser och kan benämnas 
konventionella eller traditionella. Man gör som man brukar, bara hte fortare. 



Helprefabricering ändrar logistiken och inbyggnadsmetoden och slår isär hantverkstradi-
tionema. 

Vid produktion med lösvirke levereras träet till väggar, bjälklag och tak numera oftast 
exaktkapat och paketerat i portioner med märkning. Ofta tillverkas då element i fältfabriker 
eller väderskyddade hallar på arbetsplatserna, varefter montage av byggdelama sker. 
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Bild 1. Flerfamiljshus med stomme byggd av väggelement och platsbyggda bjälklag, 
kv. Bällstalund utanför Stockholm. 



Komponentemas nivå av prefabricering kan variera. De prefabricerade byggdelama kan 
utgöras av lätta planelement som producerats i separat lokaliserad fabrik och som används 
ti l l utfackning i fasader altemativt i bjälklag eller tak. Ibland produceras planelementen i en 
fältfabrik på byggplatsen. 

Takstolar är delprefabricerade byggdelar som är mycket vanliga och är nästan alltid för
tillverkade i en specialiserad fabrik. Fabriken har konstruktionshjälpmedel i form av dator-
baserade rit- och beräkningsprogram och assisterar även kundema med dimensionerings-
hjälp. 

T 

Bild 2. Prefabricerade element på arbetsplats i transporthäck, klara för montage, 
kv. Gunnilse ås Göteborg. 



Vid helprefabricering i form av volymelement tillverkas volymema i fabriker i en varm 
och torr miljö och transporteras därefter till byggplatsen. "Helprefab" är ett mycket intres
sant totalkoncept. Tillverkningen i fabriken är produktionsstyrd och behöver inte följa 
"skråväsendet" som på en byggarbetsplats. Med nuvarande ingående byggnadsmaterial 
anses fyra våningar vara den tekniskt optimala höjden. 

I l l 
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Bild 3. Hus av helprefabricerade volymelement under uppförande, kv. Söderbymalm 
Haninge. 

För att helprefabricering skall vara möjlig och effektiv att använda krävs att man redan på 
projekteringsstadiet beslutar sig för att det är denna teknik som skall användas. Arkitek
terna måste ta hänsyn till tillverkningsprocessen i fabriken, samtidigt som de måste se till 
kundkravet att det inte blir ett utseende av uppstaplade lådor. Det fmns två vägar att välja 
produktionssätt. Man kan välja en hög standard på ingående ytmaterial så att separata 
kundval inte blir nödvändiga. Altemativt går man ner i prefabriceringsnivå och lägger in 
ytmaterial sent. Til l exempel läggs vald parkett in efter volymemas montage. 

Processkommunikation 
Dialogen mellan leverantör och producent varierar mellan partema och också över landet. I 
de fall kommumkationen och samarbetet fungerat länge verkar inga missförstånd ske. Ter
minologin är fortfarande mager, men man är överens om kvaliteter rent praktiskt genom 
lång erfarenhet. Vissa order kan läggas genom att man beskriver användningsområdet för 
träprodukten, och far då per automatik "rätt kvalitet". 



Inom andra (affärs)områden jagas mer prisnivåer. Specifikationerna är vaga och ibland rent 
av obefintliga på ingående material. Funktionen och användningsområdet förutsätts under
förstådd och självklar, och kommuniceras därmed inte. När inga krav eller önskemål ställs 
öppnas för en otydlig och vild konkurrens. Det slutar oftast i priskrig på produkten. Slut
användarens krav och önskemål beaktas inte i detta läge. Man får som utanförstående 
betraktare känslan av att inköparen tror att otydliga krav öppnar för större möjligheter till 
att få rätt i en senare reklamation av eventuell skada eller fel som slutkunden senare upp
täcker. 

Valet av trä och dialogen därom 
Formstabilitet hos de produkter som bygghandlama marknadsför som 'T^yggreglar" upp
levs ibland som ett problemområde. Betraktelsesättet skiljer hos entreprenören på kontoret 
och på arbetsplatsen. Är det materialet trä eller produkten av trä som definieras? 

Entreprenöremas krav på en väggregel, i projekteringsledet, är att den skall vara rak! Vad 
produkten kallas är fullständigt ointressant. På kontoret köper inköpare väggreglar till 
lägsta pris, utan kvalitetsspecifikation. Det får på kontoret inte förekomma att bygghand
lama marknadsför väggreglar i virkeskvaliteter som inte har förutsättningar att uppfylla 
projektörens krav på rakhet. 

För majoriteten av de praktiskt ansvariga personer vi intervjuat ute på arbetsplatserna är 
däremot kraven på rakhet när det gäller t.ex. K-virke inget som helst problem i leveranser
na. Inte heller innebär de olika begrepp och termer som används för sågade trävaror några 
problem, till exempel de olika produktnamn som förekommer för dimensionen 45 x 95 
mm, d v s en vanlig regeldimension. Synpunkten att reglar i de lägre sorteringsklassema 
inte nödvändigtvis behöver vara raka har framförts! Kravet på rakhet är beroende på vad 
virket skall användas ti l l . Om reglama skall användas som formreglar i t ex lågformar där 
30 cm längder kan användas, har rakheten mindre betydelse. Krokiga reglar ger lägre pris 
och om man skall bygga lågform är krokiga, billiga reglar att föredra framför raka och dyra 
dito. 

Flera entreprenörer hävdar att kvalitetskraven är helt beroende på vad reglama skall an
vändas t i l l . Man beställer billiga och krokiga reglar, d v s reglar med lägre kvalitet, i de fall 
formstabiliteten är av underordnad betydelse för virkets användning. Formbeständigheten 
på reglar är inte alltid helt OK men lite skevhet riktas upp och sätts fast. Är det för vridet 
kastas det, byts direkt ut av leverantören eller blir ved. Går det ej att använda sätts det 
alltså inte in. Formstabiliteten upplevs inte som ett problem, utom i sällsynta fall. 

På en av de arbetsplatser som besöktes framhölls istället problem med dimensionsfel. Man 
hävdade t ex att dimensionen 120 mm kunde variera mellan 115 till 124 mm. 

För sågverket är ofta produktfilosofm inte att få fram det finaste virket, utan den jämnaste 
kvaliteten över tiden. Det innebär även att kvaliteten skall vara oberoende av från vilket av 
en koncems sågverk som virket levereras. Det kräver bl.a. jämn råvarukvalitet. Råvaran fas 
ofta ur sågverkets närområde. Förekommande import från öst kan ibland visa sig vara orsa
ken till sämre kvalitet. Detta är ett konstaterande som gjorts av Trätek-personal i samband 
med besiktning av reklamation. Kravet på jämn kvalitet innebär också att den skall vara 



"jämnt dålig" när det gäller t ex formvirke. En jämn kvalitet gör att man kräver, och kan ta 
ut, ett högre pris. 

Man vil l inte gärna tillstå i bygghandeln att man kan ha fem kvaliteter av reglar. Man kan 
dock enkelt särskilja kvalitet K12 och Kl2+ , den standardiserade S-regeki, och att form
reglar kan vara ner mot sjätte sort. Ingen direkt terminologi eller kvalitetsklasspråk an
vändes av de personer vi intervjuade i entreprenadleden. Vid närmare diskussion och 
exempel på språk, termer och standarder enligt Nordiskt kvalitetsspråk for träbranschen -
barrträ / I / , fick vi kommentaren att "det där gäller väl bara for sågen". 

Vid en intervju ifrågasattes sågverkens våtlagring av sitt timmer och hur detta påverkade 
virkeskvaliteten. Träteks erfarenhet är att våtlagring numera är minimerad och tidsbegrän
sad ned till så korta tider att ingen negativ påverkan ska hinna ske. 

I diskussionen om träkvalitet kommer också frågan om blånad upp. Blånad är en av svamp 
som orsakar missfärgning på trä i kulörer från ljust blått t i l l svart. Det ska ej sammanblan
das med mögel. Blånad påverkar inte virkets hållfasthet, men angripet trä far ökad vatten-
upptagningsformåga. Detta medför att ofrivillig fukt lättare leds in i trämaterialet. 

Av de intervjuer som genomforts i detta projekt framgår att det råder delade meningar om 
risken med att använda blånat virke i byggnadskonstruktioner. Synpunkter från att det går 
att använda materialet i skyddade konstruktioner till att det inte alls bör användas före
kommer. Argumentet att "det finns inget forbud mot blånad" har hävdats. Vid våra besök 
har vi sett takstolar i produktion med betydande blånad. Med hänsyn ti l l den ovan beskriv
na risken for ökad fuktupptagning känns detta tveksamt. Oftast har vi sett att blåträ väljs 
bort. Vi anser detta bör stipuleras i forfrågningsunderlag och inte slås ned på, reklameras, 
när fuktskadan är ett faktum. 

Kommunikation i logistiken 
De flesta entreprenörer köper numera material och komponenter i planerade leveranser. 
Målsättningen är rätt mängd, på rätt plats, i rätt tid. Det fungerar inte alltid. Logistiken och 
dialogen fungerar bäst när den är personlig och muntlig. När IT-tjänster utnyttjas, och 
planering ti l l och med kan ske i samma planeringsark på datorer, upplevs logistiken som 
dålig. Man upplever att man förlorar kontroll över materialet och att man inte vet var i 
kedjan materialet finns. 

En del av våra intervjuade aktörer förvånas över planeringsmognaden hos andra aktörer. 
Entreprenörema har, for att trycka fram resultat, på ledningsnivå börjat att i årsavtal, med 
underleverantörer, skriva in ekonomiska incitament som bl.a. innebär att en leverans med 
fullastad bil ska ha lägre transportavgift än en ofullständigt lastad biltransport. Skillnaden i 
pris kan/ska vara avsevärd. Det förekom att tre leveranser från en och samma leverantör 
och lagerplats kunde anlända t i l l byggplatsen på en och samma dag. Det är både dyrt, 
oekonomiskt och miljö vidrigt. 

Leverantörer av prefabricerade större produkter kan ibland uppleva problem med att tiden 
mellan offertforfrågan och order kan vara lång. Tiden mellan order och önskad leverans 
kan däremot vara kort och inte alls efter offererade villkor. Ursprunglig offert förutsätts av 
kund ändå alltid gälla. Även om leveransen hastar kan ändock plötsliga förseningar p g a 



av bristande mottagningsmöjlighet på byggplatsen uppstå, vilket kan medföra att färdigtill-
verkade element måste lagras hos tillverkaren/leverantören. Viss lagringskostnad kan 
ibland bestridas, men produktionen hos tillverkaren kan hindras rent utrymmestekniskt i 
fabriken. 

Ett annat problem är hanteringen av komponenter som levereras t i l l bygget men som p g a 
olika förseningar i tidsplanen inte kan monteras i anslutning till leveransen utan måste för
varas på byggplatsen under en tid. I de flesta fall sker upphandlingar av element på mycket 
otydliga handlingar. Förfrågningsunderlaget består ofta av skisser och priser lämnas innan 
fastställda ritningar finns att tillgå. Entreprenörer vil l ofta att "träelementleverantörer", 
inom ramen för sina uppdrag, skall lösa tekniska problem. Priser sätts ofta i inlednings
skedet som m^-priser. Kompletterande erbjudanden från leverantören för att fa högre täck
ningsbidrag kan vara att montera fönster. När entreprenören sedan fått jobbet gäller det för 
leverantören att hålla produktionstiden, trots ofta förekommande ändringar av ursprungs
förfrågan. Trots dessa ändringar pressas också leverantören att hålla sina priser och leve
ranstider. Från leverantörshåll anses avrop ofta vara för korta och framförhållningen hos 
entreprenörerna många gånger undermålig. 

Det är svårt att sköta ett platsbyggt bygge. Tidplan upprättas teoretiskt efter ekonomiska 
villkor. Det finns inga utrymmen för konstruktionsändringar, väder och vind eller sjukdom, 
vilket alltid uppträder i olika omfattning. En entreprenör med egen tillverkning av lätta 
planelement eller volymelement har en lättare styrning av produktionen. Antingen jobbar 
man mot en egen fabrik eller gör sina egna element på arbetsplatsen, så länge kunnig per
sonal är tillgänglig. Det sistnämnda börjar upplevas som problem på några arbetsplatser. 

Man slits mellan att bygga rationellt eller höggradigt kundanpassat. Ju högre kundanpass
ning desto mer produktion mot lösvirkesbyggande. Om kunden vil l flytta ett fönster går det 
lätt i den produktionen. Även små avvikelser, t ex beroende på kundpreferens, kan kull
kasta ekonomin i en serieproduktion. 
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Bild 4. Paketerade leveranser for "just in time " till byggplatsen som ändå lagras i 
Hammarby logistikcenter i anslutning till Hammarby sjöstad, Stockholm. 

Den naturliga fukten 
Enligt Bygg A M A rekommenderas att maximal fuktkvot hos det använda virket skall vara 
18 %. Vid besöken på arbetsplatserna diskuterades därför vilka fuktkvotskrav som entre
prenörerna ställer vid upphandling av virke samt om dessa krav verifieras genom fukt
mätningar på arbetsplatsen. 

Inställningen till att mäta fuktkvot i samband med mottagning av virke varierar. På vissa 
arbetsplatser var det en självklarhet att kontrollera fuktkvoten i alla mottagna virkespaket 
samt att regelbundet kalibrera fuktkvotsmätama, medan andra arbetsledare tyckte att det 
var omständligt att behöva mäta fuktkvoter på arbetsplatsen. Ett exempel på det senare är 
ett av de studerade byggobjekten där väggelement tillverkades på fabrik och därefter leve
rerades, utan isolering, plastfolie och invändiga väggskivor, till bygget. Det visade sig att 
virket inte fuktkontrollerades vare sig vid virkesleveranser till elementfabriken eller vid 
elementleveranser t i l l arbetsplatsen. Dock kontrollerades fukten i elementen innan isole
ringen, plastfolie och invändig beklädnad sattes på plats. Denna sistnämnda kontroll ut
fördes på flera av de studerade byggobjekten. I ett av dessa hade man dessutom anlitat en 
extern konsult för att utföra detta arbete. Ett vanligt krav vid kontroll av väggelement var 
att isolering, plastfolie och invändig väggbeklädnad monterades först när fuktkvoten i 
virket understeg 18 %. På en arbetsplats var dock detta krav skärpt till 15 %. 

När det gäller tillverkning av väggelement arbetar de elementleverantörer som intervjuats i 
projektet med virke som enligt deras egen utsago har en fuktkvot på 16-19 %, även om 
detta inte alltid krävs enligt offertförfrågningar från entreprenörer. Sådana handlingar 
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ställer dock krav på virkesdimensioner och hållfasthetsstämpling (oftast K24) men sällan 
på träslag. 

De flesta entreprenörer som intervjuats hade uppfattningen att de fuktproblem som kan 
förekomma i samband med olika träleveranser till bygget ytterst sällan beror på att det är 
fel på själva virket. I de fall som det levererade virket har fel fiiktkvot beror detta enligt 
entreprenörerna oftast på felhantering antingen på brädgården eller vid leveransen till 
bygget. Man exemplifierade med att element ibland lagras utomhus hos tillverkaren före 
transport utan täckande presenningar samt att transporten kan ske på otäckta bilar. En 
annan förklaring till förhöjda fuktkvoter var enligt entreprenörerna att det förekommer att 
elementtillverkama använder blånat virke. Ett tredje skäl till förhöjda fuktkvoter var att 
entreprenörerna förväntar sig att få gran i elementen, men att det förekommit att t i l l -
verkama använt furu. Det sistnämnda tyder på dels begränsad träkunskap och dels brist-
falliga kravspecifikationer vid upphandlingen. 

Entreprenöremas uppfattning att förhöjda fuktkvoter i virke i första hand beror på felaktig 
hantering i fidigare led delas inte av elementleverantörema, som istället pekar på exempel 
där oskyddade element stått i regn upp till en vecka på arbetsplatsen. 

När det gäller fasadpaneler menade man på ett par arbetsplatser att målarfärgerna på senare 
år förändrats t i l l det sämre, vilket ger förhöjd fuktkvot i virket. 

Den tillkommande fukten 
Under senare år har materialet trä fått dålig publicitet i samband med ett antal byggprojekt 
med stora fuktproblem beroende på felaktig behandling av trämaterialet. Frågan är var i 
förädlingskedjan som felbehandlingen uppstår. Är det på sågen som sågar, på brädgården 
som lagrar, hos underleverantören som gör elementen, vid transporten till arbetsplatsen 
eller på bygget? 

Trä är ett hygroskopiskt material, vilket innebär att det strävar efter jämvikt i sin fuktkvot 
relaterat till den omgivande luften. Detta innebär att en lagring vid hög luftfuktighet kan 
höja fuktkvoten i ett nedtorkat parti virke. För byggplatser är det dock vanligen nederbörd i 
form av regn och snö som orsakar de fuktproblem som förekommer. 

Vid byggande med trä gäller genomgående att materialet måste väderskyddas i alla pro
duktionsstadier. Det gäller vid ev. prefabricering, under transport, vid montage och under 
hela byggtiden. Påståendet att träbyggande ger kortare byggtider eftersom träbyggande 
sker i "torrt tillstånd" är dessvärre inte alltid sant. För att träbyggande skall kunna anses 
ske i torr miljö krävs att de träkomponenter, -produkter och -element som används måste 
väderskyddas före, under och efter byggtiden. 

Kvalitets- och miljöarbete enligt ISO 9000 och ISO 14000 tillämpas av många entrepre
nörer men fuktskydd har dock inte varit ansett som "kritiskt arbete", vilket innebär att det 
många gånger saknas checklistor för hur fuktskyddsproblematiken skall hanteras. 

För inköparna inom entreprenadföretagen gäller att de skall köpa in produkter så billigt 
som möjligt. Enligt de entreprenörer som intervjuats i projektet kan inköparna inte köpa in 
vattensäkrade alt. väderskyddade konstruktioner utan att detta efterfrågas explicit. För att 
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kunna köpa in rätt produkter måste alltså inköpama vara medvetna om hur själva entrepre
naden kommer att genomföras när det t.ex. gäller väderskydd. Det är tveksamt om så är 
fallet idag. 

De elementtillverkare och virkesproducenter som vi varit i kontakt med upprättar ofta 
kvalitetsdokument om hur virkespaket- och elementleveranser m.m. skall skyddas mot 
väder och vind. Generellt sett gäller att virke, t.ex. väggreglar, och takstolar skall täckas 
med plast. Presenningar används sällan eller inte alls. 

Ibland skickar man även med hanterings- och lagringsinstniktioner till bygget. Målet för 
alla de elementtillverkare som vi talat med är dock att elementen inte ska lagras vare sig 
hos tillverkaren eller på arbetsplatsen. Ofta finns avtal mellan tillverkama och de tran
sportbolag som fraktar element från tillverkaren ti l l bygget att transportbolagen vid regn 
skall täcka med en extra presenning. Trots att transportörema har ansvar för produktema 
under transporten, är åsikten att "man far jaga chaufförer" vanlig i leverantörsledet. 

Mellan de arbetsplatser där byggnadema baserades på delprefabkonceptet, dvs plana vägg-
och/eller bjälklagselement, fanns en samsyn om behovet av produktutvecklingsinsatser när 
det gäller utfackningsväggar. Här är anslutningen mellan utfackningselement i fasad och 
anslutande bjälklag och pelare ofta en källa till problem. Man har provat att eliminera 
hålen mellan element och stålpelare genom att inkludera de senare i elementen. Detta leder 
dock till större och mera svårhanterliga element. Dessutom kvarstår problemen med vatten-
inträngning i anslutningar mot betongväggar och bjälklag. Ett vanligt sätt att lösa proble
met med vatteninträngning mellan utfackningselement och bjälklagskant är att låta vind
pappen i det element som står i våningen över bjälklaget "hänga ner" under elementet och 
därigenom täcka de horisontella elementskarvama vid bjälklagskanten. På ett av de objekt 
som vi besökt hade denna teknik utvecklats genom att ett armeringsjäm fasts i underkanten 
av den nedhängande pappen, se bild 6, för att säkerställa att pappen inte "blåser upp" och 
släpper in vatten när det samtidigt blåser och regnar. På andra arbetsplatser där frågan om 
fuktinträngning vid utfackningselement diskuterats ifrågasattes nämnda lösning med 
motiveringen att armeringsjämen kunde falla ner och skada människor. 

När det gäller byggmetoden att arbeta med helprefab (volymelement) finns goda möjlig
heter att skydda konstruktionerna mot flikt. Vid leveranser av volymelement täcks de med 
kapell som återanvänds. Monteringen på arbetsplatsen kan sedan ske enligt följande 
princip: 

1. Grundplattan utgör underlag för montage av takstolar och takkonstruktion ti l l ett 
täckande tak. 

2. Takkonstruktionen ligger sedan kvar och skyddar grunden tills dess att volymele
menten levereras. 

3. Taket lyfts åt sidan och volymelementen monteras. 
4. Taket placeras på sin slutliga plats innan montaget fortsätter med nästa "vertikala" 

modulstapel. 

Den volymelementleverantör som intervjuats i detta projekt hävdade att montage inte ut
förs då det regnar, men att man vid gynnsamma förhållanden kan montera ca 20 volymer 
på en dag. 
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Bild 5. Intäckning av springa mellan fönster och vägg, kv. Vallgossen Stockholm. 

Bild 6. Intäckning mellan väggelementen över bjälklagskanten, kv Vallgossen Stockholm. 
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Som en omedelbar följd av fuktproblemen i Hammarby Sjöstad tvingar nu opinionen i 
marknaden fram arbetsplatser där man redan från byggprojektets början arbetar under 
komplett väderskydd i form av tak och inklädda fasader. 

Ett sådant pågående objekt i Stockholm består av sex stycken flervåningshus. Det två 
första husen byggdes utan väderskydd, resterande fyra i tre våningar byggs helt under 
plast. Inledningsvis hade trästommen låg prefabriceringsgrad i väggar, med avsikt att höja 
prefabriceringsgraden t i l l element i kommande hus. Vanligtvis anses hög prefabericerings-
grad inte förenligt med intäckning, men i detta fal l är det möjligt genom att intäckningens 
tak är skjutbart. 

Entreprenadkostnaden för hela intäckningen är 2 miljoner kronor. Entreprenören anser 
dock att kostnaden t i l l stor del intjänas. Med väderintäckningen erhålls en avsevärd tids
besparing v id produktionen och det krävs inte några åtgärder för uttorkning av stommen 
samt fallskydd behöver inte monteras v id varje bjälklag då ställning redan finns. 

Med hjälp av erfarenheter från det ovan beskrivna objektet bedöms kostnaden för intäck
ning att ligga i området 375 t i l l 725 kr/m^. Bygget betonar dock att kostnaden är mycket 
beroende av objektets komplexitet. Det tekniska mervärdet med intäckning är att man får 
ett torrt hus utan fuktskador. Metoden tillåter en hög prefabriceringsnivå som kanske kan 
utvecklas ända fram t i l l tapetytskikt. Tyngdpunkten på vinsten, enligt berörd entreprenör, 
ligger i att det blir ett snabbare bygge. 

Även om kompletta intäckningar under byggskedet vinner terräng på marknaden finns 
fortfarande entreprenörer som förlitar sig på t jänlig väderlek och "Gud försyn" när de 
planerar genomförandet av olika byggobjekt. Flera av de arbetsplatser som besökts under 
projektet har varit påtagliga bevis för detta. 
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Bild 7. Skyddsinklätt hus med separat tak och inklädd väggställning i Hammarby Sjöstad i 
Stockholm. 

Synpunkten att det är viktigare att fUktsäkra konstruktioner och transporter än att mäta fukt 
i konstruktioner har också framförts av vissa entreprenörer. För att genomföra nämnda 
fuktsäkringar krävs enligt samma källor ett bättre samarbete mellan entreprenörer, under
entreprenörer och transportföretag. 
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V i d fuktskador är det nödvändigt att öppna konstruktionen för att fa ut innestängd fukt 
mellan två täta skikt. Detta görs inte alltid, trots tydliga rekommendationer. Antingen byter 
man därefter ut det fuktiga materialet eller torkar ut det. Tanken svindlar när entreprenören 
gör jämförelserna "slänger du en våt kostym som det regnat på" eller "är rostigt stål helt 
skadat". Detta visar på problemets komplexitet. Frågor att lösa och ställa på sin spets är: 
Hur jobbar man med trä? Hur jobbar man med träbaserade material? Enkelt är att minska 
skaderisken genom att ha aktsamhet med fukt. Dock anser en erfaren entreprenör är det 
större möjlighet att rädda ett fuktigt trähus än ett hus av annat material. 

Bild 8. Prefabricerade väggelement, täckta i transporthäck, i väntan på montage. Kv 
Gerrebacka Göteborg 
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Fukt kan också ge annorlunda problem. V i f ick ett exempel. Man bygger element torrt 
inomhus. Det inbyggda träet har en j ämn fuktkvot. I konstruktionen ingår spånskivor i 
innergolv. V i d leverans har spånskivan 6-8 % fuktkvot. V i d lagringen i den tillverkande 
fabriken steg fuktkvoten under 2-4 veckors lagring, vilket resulterade i att skivan svällde. 
Vid montage av spånskivoma monterar man dem genom att i kombination skruva och 
limma skivan mot golvbjälkama. Bjälklagets trä eller limträ har en annan fuktkvot än 
spånskivan när man limmar och skruvar fast golvskivan. När hela konstruktionen i bruks
skedet torkar ut t i l l 5-6 % jämviktsfuktkvot (norrländska forhållanden) far man en olik
formig krympning mellan golvskiva och bjälklag, vilket resulterar i att golvet formändras. 
Skadefall har hänt där bokhyllor på golvet i färdigmonterad konstruktion vickar. När man 
lossade montageskruven på spånskivoma och släppte limfogen blev allt OK. Det visade sig 
att det är mycket viktigt att spånskivans fiiktkvot är lika som bjälklagets fuktkvot. Numer 
lagras golvspånskivoma inomhus i uppvärmt utryrmne hos berörd entreprenör. 

Samma entreprenör anger att horisontella rörelser ställer t i l l mer skada än vertikala. 
Hammarbanden var 45 mm i samma konstruktion som ovan och den vertikala rörelsen var 
som mest 1 cm över hela hushöjden och upplevdes bara som en jämn sättning. Även om 
man har trätrappor, följer rörelsen vertikalt med. Erfarenheten refererad från trevåningshus. 

Arkitektens roll i processen 
Trots att v i i detta projekt inte intervjuat eller involverat några arkitekter har dennes be
tydelse för materialval och möjligheterna att bygga i trä tagits upp av flera av de entre
prenörer och element- och modulleverantörer som v i talat med. 

På ett par arbetsplatser har platschefema framhållit vikten av att de arkitekter som ritar 
trähus lär sig att rita just trähus. För att slutresultatet skall b l i bra krävs enligt dessa 
byggare att arkitekten tar hänsyn t i l l de konstruktiva begränsningar som valet av materialet 
trä trots allt kan innebära. På ett av de besökta objekten, som bestod av drygt 30 villor, 
hade man tvingats förstärka väggar och bjälklag med stålkonstruktioner eftersom utform
ningen inte anpassats t i l l materialet trä. Bjälklagens spännvidder överskred sex meter vilket 
medförde att en stålbalk f ick inforas och i ett av tvåvåningshusen saknade fasaden stöd av 
mellanbjälklaget med följden att fasaden fick förstärkas med stålpelare for att knäck
längden inte skulle b l i for stor. Det sistnämnda innebar också att husets tätning fördröjdes 
jämfört med om fasaden hade kunnat göras helt i trä. 

På samma arbetsplats berättade platschefen att man hade 96 olika fonstertyper, 37 olika 
väggblockstyper samt ett antal olika färgtyper att hålla reda på. På bygget upplevdes detta 
som att "arkitekten hade fatt fria händer". 

På ett annat bygge menade platschefen att arkitekten generellt sett har en stor makt över 
den slutliga produkten eftersom material och utformning oftast bestäms av arkitekten i 
samband med projekteringen. För att belägga sin ståndpunkt berättade platschefen att i det 
studerade objektet hade arkitekten haft for avsikt att minimera taksprången. I den färdiga 
byggnaden kommer de nu att vara ca 30 cm, vilket enligt entreprenören medför att husets 
fasader kommer att utsättas for onödigt stora belastningar av väder och vind. Måttet 30 cm 
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blev fastställt av entreprenörens platschef, efter en dialog med arkitekten och från båda håll 
en motvil l ig kompromiss. Taksprångsdiskussioner fanns på flera objekt. Arkitekten ser en 
gestaltning medan entreprenören v i l l skydda fasaden mot fuktskador. Kan man främja 
besluten från en gemensam kunskapsnivå? 

Alla de personer som v i intervjuat delade dock inte uppfattningen att arkitekterna styr valet 
av material och utformning. Istället framhölls att arkitektens uppgift är att skapa en produkt 
som är utformad efter kundens önskemål. Enligt detta synsätt är det tidigare exemplet med 
ett stort antal fönster- och väggblockstyper t i l l ca 30 vil lor inte ett uttryck för att "arkitek
ten hade fått fria händer" utan istället ett utmärkt exempel på en långt driven kundanpass
ning. 

Beställaren har krav på vad produkten skall användas t i l l och att vissa kriterier skall upp
fyllas. När det gäller träbyggande har ofta byggherren en uttalad vi l ja att bygga i just detta 
material. Detta innebär att arkitekten inte far välja material utan skall utforma en gestalt
ning för trä, ofta ensamt men lika ofta i kombination med andra material. För att resultatet 
skall b l i lyckat krävs att arkitekten har stor kunskap om såväl material som byggteknik. 

De personer som ville tona ner arkitektens ansvar för dåliga tekniska lösningar menade att 
arkitektens uppgift är att utforma och gestalta ett byggobjekt medan det ankommer på 
konstruktörema att ta fram fungerande tekniska lösningar. Vidare framfördes uppfatt
ningen att det ofta är i konstruktionsskedet som misstagen görs men att dessa på arbets
platsen felaktigt uppfattas som arkitektoniska misstag. Uppenbarligen fattas kunskap i 
projektutvecklingsledet om trä och hur trä skall hanteras. En av de personer som v i inter
vjuade formulerade detta som "okunskapens trygghet". Man har beräkningskunskapen men 
inte materialkunskapen. 

Entreprenörer har många gånger en stor erfarenhet som sällan återförs t i l l projektörsledet. 
Ett exempel på detta är ett av de studerade objekten där byggama befarade kommande 
knarr i ett hus med materialkombinationer av t.ex. stål och trä och där projektörema inte 
tagit hänsyn t i l l materialens olika egenskaper och rörelser. Detta försökte man i det prak
tiska ledet förhindra genom att palla emellan/under med lite trä på stålet för att ge utrymme 
för träets krympning och svällning. 

En av de elementtillverkare som v i intervjuat har även en egen projektutvecklings- och 
byggverksamhet. Där involveras arkitekten redan i planeringsstadiet. I de fa l l där uppdrag 
baseras på färdiga konstruktionsrimingar tar elementtillverkaren själv fram tillverknings
ritningar för den egna produktionen och påtalar då eventuella upptäckta fe l . Däref ter 
anpassas produktionen i görligaste mån. Man är i tillverkarleden ofta bekant med CAD, 
men har ännu inte gått så långt att man kan visualisera bygget före produktionen. Det 
handlar om dyra investeringar som ännu anses vara för stora. 

När det gäller volymbyggande menar företag som arbetar med detta koncept att en förut-
sätming för att lyckas med såväl teknik som ekonomi är att man på ett tidigt stadium i 
projekteringsprocessen fattar beslut om att bygga med just denna byggmetod. Det är också 
viktigt att arbeta med en arkitekt som har en vision med modulbyggande samtidigt som 
denne måste se och känna t i l l modulbyggandets begränsningar. Arkitekten måste också 
kunna ge husen en tilltalande gestaltning så att bostadskonsumenter inte upplever att bygg
naderna består av lådor som är staplade på varandra. Här kan man som exploatör möta 
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problem, eftersom de finns arkitekter som har en negativ inställning t i l l metoden, eftersom 
de anser att den sätter tydliga gränser för den arkitektoniska utformningen. 

A v redovisningen ovan framgår att det råder viss oenighet i entreprenörsledet om vilket 
ansvar arkitekten har för dåliga träbyggnadstekniska lösningar som genererar problem i 
brukarskedet. Enigheten var däremot stor när det gäller arkitektens betydelse för expone
ringen av materialet trä som ett positivt material. En duktig arkitekt kan lyf ta fram det 
positiva i upplevelsen av materialet trä. Lyckas man med detta är synligt trä mycket 
säljande. Dock ser en del entreprenörer inte trämaterialets låga miljöbelastningar som 
sälj argument. 

Man ser problem som grundas i en otillräcklig kommunikation. 1 ett scenario draget t i l l sin 
spets kan arbetsfördelningen vara att arkitekten ansvarar för gestaltningen. Därefter tar en 
annan grupp ansvaret för projektutvecklingen. Ett tredje grupp producerar. Det kan också 
vara olika konstellationer av intressegrupper som ansvarar för kostnader som för intäkter. 
Kommunikationerna mellan de olika grupperna förefaller otillräckliga vid en del av de 
intervjuade arbetsplatserna. Det förefaller också som om kommunikationen mellan bygg
herren och arbetsplatsen inte fiingerar, ibland inte ens inom samma organisation. 

Praktiska förbättringar i utförandet 
De personer som vi intervjuat har varit positivt inställda t i l l trä och att bygga med trä. Rent 
konstruktivt anser man att prefabriceringsgraden måste öka, trots att de flesta besökta 
arbetsplatserna hade sin egen prefabricering. V i har f^tt många förslag på tekniska för
bättringar och utvecklingsbehov som här refereras utan prioritering. 

• Utfackningselement är en källa t i l l fuktproblem. 
- Förbättring av väderskydd behövs vid transport och v id väntan på montage med 

mottagningskontroll på arbetsplatsen. 
- De tekniska lösningarna av elementens anslutningar mot stommen måste utvecklas. 
- Kravspecifikationer som används vid entreprenadföretagens upphandlingar av ut

fackningselement måste vara tydligare när det gäller krav på ingående material. 
Även upphandlingen av underentreprenörer som utför montage av utfacknings
element sker ibland med bristfällig kvalitetssäkring och -kontroll. 

- Utfackningsväggama ska inte levereras isolerade och med invändigt ytskikt monte
rat. Huvuddelen av isoleringen bör monteras i torr miljö. 

• Vaxad plywood skulle ur fuktsynpunkt kunna vara ett mycket intressant tekniskt alter
nativ t i l l utvändig gips på utfackningselement. Å andra sidan kan ett provisoriskt täck-
sikt på den utvändiga gipsskivan vara en bra innovation. Dock finns invändningen att 
vaxad plywood inte är något alternativ t i l l G N U , eftersom detta tros öka kostnaderna 3-
4 gånger. 

• Det skulle kunna vara intressant att använda vaxat virke i bottensyll. Goda erfarenheter 
har också erhållits av tryckimpregnerat virke, men då riskerar man att komma in i en 
juridisk snårskog rörande bedömningen om utbytbarhetsmöjligheter ovan mark. 

• Oljehärdad board i blindbotten eller cementbunden mineralfiberskiva är bättre ur be
ständighets- och fuktsynpunkt än asfaltimpregnerad porös board enligt en entreprenör. 
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Bra ytterpaneler bör väljas. Idéer finns om ytterpanel av kämfuru . Tätt utformad "hak-
panel" med specialprofil är ytterligare alternativ. Kaunapanel är en tillgänglig panel 
uttaget som ett centrumutbyte av gran som tagits fram med speciell logistik från stock 
t i l l bräda på byggplatsen. Denna process är hårt kvalitetsstyrd. 

Klassning av virke - ointressant hur sågverken klassificerar sina pinnar. En byggregel i 
huskonstruktion skall vara rak och formbeständig, punkt och slut! 

Utveckling av produkten regel. Exempel på detta är: En kvistfr i fingerskarvade regel av 
träämnen med varierande skarvlängder, max 1,2 m blir rak. Specialprofilerad regel, 
jämförbar med stålregel, som har kortlingar med liknade "bajonett"-infastning är en 
kommande innovation. En specialregel med en inneliggande "slide" för stabilitet och 
infästning (omvänd räknesticka) är ytterligare en innovation. 

Lägenhetsskiljande bjälklag - risken för fuktskador minskar med ökande prefabrice
ringsgrad. 

Det har blivit vanligare att använda utvecklade träprodukter (EWP, Engineered Wood 
Products). Genom att t.ex. använda LVL-balkar (Laminated Veneer Lumber, fanérträ-
balkar) i stället för fackverksbalkar kan t i l l exempel bjälklagselementens höjd minskas 
från 400 t i l l 300 mm. 

• LVL-balkar som används tillsammans med ytskikt av cementbunden spånskiva har 
visat sig ge en konstruktion som kan klara regn utan att formförändras. 

• På den amerikanska marknaden tar OSB (Oriented Strand Board, strimlespånskivor) 
och L V L marknadsandelar eftersom produkterna är både tekniskt bra och formstabila. 

• Skilj på synligt och osynligt virke. För dessa båda grupper är sortering, utseende och 
logistik helt olika. 

• Inredningsdetaljer i form av lister för elinstallationer i lövträ. Marknadsförsök har 
gjorts gång på gång, men produkten har aldrig slagit på marknaden. 

• Trä i våtrum. Här anser en del att det finns tekniska lösningar som gör det möjligt att 
använda träpaneler i badrum (120 m m breda panelbräder med not och spont och 
nedtorkade t i l l 8 % ) . Själva duschplatsen måste naturligtvis kaklas. Träullsskiva i tak 
tros kunna utnyttjas för fuktut jämning av relativa luftfuktighetens variation v id 
duschning. 

Information och kunskap 
Träkunskap och kommunikation 
I entreprenadledet fmns ett behov av ökad kunskap om materialet trä. Många anser att 
utbildningen om trä är dålig. Många vet ej heller hur fiiktkvotsmätare används. Man köper 
virke med fuktkvotsklass 18, men tänker inte på att hanteringen på arbetsplats kan medföra 
att fuktkvoten höjs. Insikten om fuktkvots variation i ett parti virke med fuktkvotsklass 18 
är också dålig. Det normala är att fuktkvoten varierar från 1 4 - 2 1 % för 95 % av partiet. 
Detta jämnas ut vid lång tids väderskyddad lagring. 

För armering finns anordnat upplägg med skyddat stick på arbetsplatserna, men inte för trä. 
Det borde finnas ett ställ för förvaring där det är lätt att sortera och lätt att fy l la på. 
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En entreprenör underströk behovet av mer undervisning om trähantering och föreslog 
något l ikt "ansvarig byggare" som finns i Betongkurs I I . Det krävs träkunskap och pro
blemlösningshantering även ute på byggplatsen. Arbete pågår på Trätek med ett arbets
material kallat "Manual - Fuktmätning i t rä" finansierat av SBUF, SKÅNSKA och 
V I N N O V A , som kan vara en ingående del. 

Det är viktigt att kunna kommunicera trä. Man måste kunna avgöra vad som är viktigt att 
lyfta fram. Trä kan sägas ha en säkerhetsmarginal under vissa betingelser. Huvudmännen 
(for trä och träproducenter) måste värna om i första hand vad trä har for kvaliteter som de 
andra materialen saknar! Specificerade fuktkvotskrav på olika trädetaljer bör dokumenteras 
och spridas. Ett skadefall som hade uppstått på ett av de besökta entreprenadföretagen hade 
medfört att foretaget idag ställer två krav v id inköp av virke: "Gran och aldrig våt lagraf . 
Ett av motiven t i l l detta beslut var att om man köper gran minskar risken att man får dålig 
furu. Man borde kunna kommunicera trä lite subtilare. 

I ett fall har ett produktnamn gett en förvånande effekt. Produkten heter R E L A X som är ett 
spänningsfntt virke som kan erhållas i olika fuktkvotsnivåer. På en arbetsplats hade man 
valt att köpa in denna produkt, men man kunde inte förklara varför. Syftet var att säker
ställa kvalitet vid en reparation av en fuktskada och R E L A X torkat virke anmodades av 
konsulten att användas. Trodde man att man f ick en garanterad fuktkvot, eller tyckte man 
det var bra att fa ett spänningsfritt virke? Vilket var huvudmålet? Var RELAX-produktema 
de enda som kunde leverera tillräckligt torkat virke vid det tillfället? 

Diskussion kan foras om priser och kostnader. Om man väljer att köpa s.k. vaxat virke 
menar en entreprenör att merkostnaden jämför t med inköp av ovaxat dito uppgår t i l l 
mindre än 5 %. Det har också uttryckts som "3-4 gånger dyrare" än ovaxat. Kauna-panel 
anses vara dyrt i pris, men ställs på grund av nuvarande system med garantier och 
ekonomitänkande inte alls emot kommande kostnader i underhåll och beständighet. 

När det gäller tekniskt utvecklade träbyggprodukter som t.ex. de ovan nämnda vaxade 
syllama eller Kaima-panelen kan man av de intervjuer som gjorts i detta projekt dra 
slutsatsen att det är svårt att få genomslag for denna typ av produkter på arbetsplatsema. 
Detta är oberoende av om de som bygger är vana träbyggare med goda kunskaper om 
materialet trä eller om de är "a l lmänbyggare" som arbetar med olika material. Bland 
träbyggare är produktema ofta välkända men anses vara onödiga eftersom " t räbyggama" 
tycker att de redan har all den kunskap och tillgång t i l l all den teknik de behöver for att 
bygga i trä. I den senare gruppen ("alhnänbyggama") är produktema däremot oftast helt 
obekanta och även om produktemas fördelar är uppenbara for byggama blir de på grund av 
ökade inköpskostnader mindre intressanta än vanliga paneler och syllar. 

Fukt och trä 
Vaxat virke som blir vått tror man inte kunna torka. Så är inte fallet, eftersom vaxet skyd
dar mot vatten i vätskefas, medan vatten i ångfas, som ftikt, kan diffundera genom vax-
skiktet. Om detta nu inte är ett problem så sägs det vara mycket intressant att använda 
vaxade syllar. Man menar också att vaxad plywood skulle kunna vara ett mycket intressant 
altemativ t i l l utvändig gips. Och nu talar teknikema, inte ekonomema. 
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V i talade om mögel på fasad - skador och årstidscykler- självreparation. Erfarenheten sade 
entreprenören att det inte var farligt för trä med mögel på ytan. Svarar man inte klart på 
frågor v id uppkommet mögel ger det en osäkerhetskänsla som inte främjar valet av trä. 

På flera arbetsplatser slog man alltid på värmen, oavsett årstid, för att få en snabb uttork-
ning. Hög värme inomhus medför att vatmet förångas t i l l fukt och fuktrik luf t trycks ut mot 
utegipsen och de horisontella reglarna. Det ger hög relativ fuktighet. "Förr var husen torra 
efter tre år, nu är de fuktiga efter fem år" är en replik v i har hört. Plast på insidan, relativt 
tätt på utsidan, var tar fukten vägen? Inträngt vatten förångas och ger hög relativ fuktighet 
som kondenserar på den kallare ytterytan. Man måste (kunna) ta bort den byggfukt som 
kommer in . Den finns alltid. Lägg t i l l så lite byggfukt som möjligt. 

Det finns tankar om hur fuktbalansen skulle se ut med mer hygroskopiska material, och 
med material med högre fuktkapacitet. En entreprenör tyckte det vore intressant med ett 
fuktseminarium. Frågor som bör beredas är: Hur hanterar man trä sunt? Hur påverkar f i ikt-
vandringen trä, hur och var fuktkvoter finns i "farliga" nivåer. Frågor att lösa och ställa på 
sin spets. Hur jobbar man med trä? Hur jobbar man med träbaserade material? Minska 
skaderisken med aktsamhet med fukt. Enligt en erfaren entreprenör är det dock större m ö j 
lighet att rädda ett fuktigt trähus och han ansåg också att trä har kapacitet att ta upp och 
avge fukt. 

Vidareförädling 
Beträffande tillkortakonunanden för trä. "Trä är bra att jobba med. Man kan fasta ihop med 
spik och skruv och fästa upp grejer med samma enkelhet". Men det beror på hur man ser 
det. Knutpunkter kan vid behov rent konstruktivt vara svåra att få styva. V i d besökt vol^rn-
tillverkning arbetades bara med leder. Kan ses som tillkortakommande, men där var det 
inget upplevt problem. Stabiliseringen utfördes med utanpåliggande stålbeslag. 

V i d frågan om sågverkens intresse för produktutveckling bör ökas blev reaktionen kraftig 
vid ett av entreprenörsbesöken. Det är tvärt om! Byggsidan bör ställa högre krav! En 
variant är att man bör kunna få förborrat, urfräst och kapat. Men man inser som entrepre
nör att det är svårt att göra specifikation för dessa krav. 

Limträ och takstolar som ses som utvecklade produkter finns. Vissa sågverk har börjat att 
tänka och tillverka i komponenter. I ett stort massivträprojekt deltar flera stora sågverk. 
Där finns en förväntan på systemlösningar i den handbok som nyligen färdigställts 111. En 
entreprenör vi talat med har också i mycket tidigt skede provat massivträbyggande. Då 
ansåg man att produktionssättet var dyrt i sig. Det blev också mycket merarbete för att lösa 
ljudproblemen. Det blev enligt deras erfarenheter mycket inbyggda spänningar som gjorde 
att stomljud gick direkt emellan rum och lägenheter. Entreprenören var mycket tidig i sina 
produktionsförsök. V i känner fill att problemen har identifierats och analyserats i ovan 
nämnda massivträprojekt. Materialtyperna har utvecklats och vidareutveckling sker i rask 
takt. I handboken finns metoder, modeller och exempel. 
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Ska trähusbyggande lyckas enligt våra entreprenörer måste 
1) man var konkurrenskraftigare med pris och 

2) exponera trä som ett positivt material. 

Bild 9. Färdiga element väntar på montage, Studentbostäder i Växjö. 
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Slutsatser 
För att återknyta t i l l våra fem punkter i inledningen: 

V i har i denna skrift försökt belysa en del uppfångade problem och tankar om trä. 

Fukt och logistik är svåra frågor på byggplatsen. Det är mycket viktigt att trämaterialet 
skyddas och hanteras rätt. När man köpt trä med rätt fuktkvot far den följande hanteringen 
inte ge okontrollerad uppfuktning av träet. Vare sig fukt i ångform eller som fri t t vatten. 
Om detta ändå händer får fukten inte b l i instängd mellan täta skikt, men notera skillnaden 
mellan fuktkvot i virke och tillkommande ytfl ikt på träet. Det gäller att välja en konstruk
tion som tillåter uttorkning. 

V i har inte fått ett entydigt svar på hur trämaterialet ska se ut och specificeras. Däremot har 
v i sett luckor från existerande standard och tillämpningar t i l l ett enhetligt fungerande kvali
tetsspråk för trä. Antingen har man gafflat in leveranser t i l l god kvalitetsnivå, eller känner 
t i l l de ospecificerade kraven och kan koden för att uttrycka detta själv. Kommunikationen 
haltar betänkligt. 

Det finns flera olika behov av fiinktioner för träprodukter och hur trämaterialet ska vara 
förberett. Exempel är förborrade hål , exaktkapade längder, förpackningssätt, ändförseg-
lingar, vaxad yta. Ju mer man kan planera detta desto mindre spill och skador, vilket 
förbättrar total ekonomin. 

Vilken typ av elementbyggeri det i framtiden kan finnas en marknad för och hur kommuni
kationen mellan leverantörerna och byggarna ska fungera är frågor som kräver ytterligare 
studier. Vi lka begrepp är viktiga i gränssnitten? Vi lka krav och funktioner måste beaktas? 
Ytterligare arbete med dessa definitioner och begrepp behövs. 

V i måste stärka attityden t i l l trä och träbyggande. Ytskikt av trä känns positivt. Miljöskäl 
är hittills mycket starkare i Tyskland och Holland än hos oss i Sverige. Agenda 21 beskri
ver angreppsvägen på mil jöproblem i tre dimensioner med de metaforiska begreppen eko
logi, ekonomi och socialt beteende, och där fyller trä en funktion. V i måste stärka varu
märket trä, trähus, träboende. 

Al la anser sig kunna trä, vilket gör att det inte har respekterats som ett professionellt bygg
material. Att dimensionera med stål och betong undervisas mycket om, medan sådan ut
bildning för trä är bristfällig. För alla byggnader finns problem ur byggfysikalisk synpunkt. 
De gäller för alla använda material. Men när man använder trä krävs en rejäl dos ytterligare 
kunskap. En utbildning som tidigare föreslagits t i l l "ansvarig t räbyggare" med TRÄ I och 
TRÄ I I är en möjlighet för framtiden. 

Trä är inte bara ett material, det är produkter med olika kvaliteter! 
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Appendix 

Besökssammanställning 

20010209 Bengt A d o l f i Stockholm SKÅNSKA 
20010321 Thomas Jansson Gåshaga Str. S K Å N S K A 
20010321 Kje l l Hedman Bällstalund SKÅNSKA 
20010402 Johan Ellertsson Vallgossen JM 
200104-- Haninge Lindbäcks bygg 
20010521 Per-Åke Edling Göteborg NCC 

Dag Eklund il NCC 
Johnny Malmborg Gunni Ise Ås NCC 
U l f Lmdgren Stensj Öberg NCC 

20010618 Lars Söderlind Göteborg NCC 
20010618 Kent Börjesson Gerrebacka SKÅNSKA 

Per Thuresson Kaggeledstorget S K Å N S K A 
200108- Johan Ericsson Stud bost Växjö Södra Building Syst. 
20011025 Anders Leander etabl Pråmen SKÅNSKA 
20011025 Johan Brisvall Hammarby sjöstad Logistik Center 
20011203 Bengt Ado l f i Stockholm SKÅNSKA 

20020814 Hans-Eric Johansson Stockholm HE Bostadsutveckling 
20020816 Lars Cammark Derome Derome Byggv., Derome Träteknik 

Ove Brink Derome Byggvaror 
20020905 Hans Hermansson Mjölby K A D O Trä 
20020912 Stefan Lindbäck Piteå Lindbäcks Bygg 
Telefondisk. Olle Dahlberg Runhällen Vallentuna SKÅNSKA 
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Studerade objekt 
Elva olika arbetsplatser har besökts i Stockhohn, Göteborg och Växjö och sammanlagt har 
16 intervjuer genomforts. V i har intervjuat olika plats-, arbets- och affärsområdeschefer 
inom Skånska, NCC, JM, Lindbäcks Bygg och Södra Building Systems. V i har också 
träffat representanter for sågverk och elementtillverkare, Derome träteknik, Derome bygg
varor, K A D O Trä och Lindbäcks Bygg. Den sistnämnde arbetar både med elementproduk
tion och byggentreprenad. 

Villor 
I fyra områden studerades tvåplansbyggda villor. Väggt jocklekama varierade från 45+145 
mm trästomme i två fal l , via 170 mm trästomme, t i l l 120 mm trä med 50 mm cellplast. V i d 
alla arbetsplatserna forproducerades vägg-, tak- och bjälklagselementen på arbetsplatsen i 
en iordningställd faltverkstad som var under tak och med mallbord. Al la arbetsplatserna 
beställde träleveranser per hus, men i lite olika detaljeringsgrad. Reglar och kortlingar var 
exaktkapade. Syllen var ofta fingerskarvad, men exaktkapades ibland på plats. 

I bjälklagen fanns i vissa fall beställda urtag i bärl inoma for forstärkning av konstruk
tionerna med stålbalkar. Där uppstod ofta problem med materialens olika rörelser, fi^ämst 
med avseende på ftikt. Detta föranledde platscheferna, speciellt vid långa produktions
serier, att försöka påverka så att stålbalkama ersattes med limträ. 

Ytterpanel återfanns både som exaktkapad och i fasta längder. 1 ett objekt fanns 37 olika 
väggblockstyper och där kapade man panelen själva. 

Montagearbetet på arbetsplatserna styrdes av väderlekrapportema. Inget montage genom
fördes under dagar med regn. Montaget av en vil la följde i princip följande plan: 

• Väggar, mellanbjälklag och tak monteras under dag 1-2. Undertak med plastfolie och 
glespanel avslutar dag 2. Fönsteruttag är plastfolietätade; 2 cm folie fastklämd med 
hjälp av plywooden på utsida element. 

• Ställning for putsning av fasad monteras och kläs med plast direkt efter montage. Detta 
arbete är klart efter ca. en vecka. 

• Fönster och dörrar monteras dag 3. Drevningar och tätningar saknas dock. 

• Värme slås på oavsett årstid. Ibland används även avfuktare, men oftast anses detta inte 
behövas. Det gäller att få upp ett övertryck i huset. 

• Plåttak monteras. Man har valt plåttak for att få låg taklutning (12 grader mot tegel 27) 
och därmed så låg takhöjd som möjligt. V i d det långsammaste montaget var det tak på 
huset inom en vecka. 

• Tätningar kring dörrar, fönster och stålkonstruktioner avslutar montaget. 

• Fasaden forses utvändigt med 50 mm cellplast + puts. Klart efter ca. sex veckor. Ca 
10 % av fasaden består av stående dubbelfasspont (22x120 mm panel) som i vissa fall 
är fingerskarvad t i l l längden 8,5 m. Fingerskarvningen utförs av virkesleverantören. 

Montage av invändig tjock isolering och plastfolie sker först när stommen torkat t i l l 18 % 
fuktkvot. Detta krävde fliktmätningar vars genomforande är noga reglerat i entreprenörens 
egna rutiner. 
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Högre hus med träfasader 
3-4 våningar helt i trä 
Ett område studerades där man producerar 50 bostadsrätter fördelade på fyra byggkroppar 
med tre resp. fyra våningar. Ytterväggarna består av träelement som förtillverkas på en 
egenägd näraliggande fabrik. Förkapat virke levereras t i l l fabriken. Ytterväggamas upp
byggnad är: 

• 15 mm Protekt (brandskiva av gips), 

• träreglar 45x145 mm och isolering, 

• 9 mm plywood, 

• 100 mm mineralull, 

• 20 rmn puts. 

Bärande innerväggselement tillverkas också i fabriken. De icke bärande innerväggama 
platsbyggs på arbetsplatsen, men då används stålreglar. Om regeldimensionen understiger 
70 mm ersätts alltid träreglar med stål v id denna arbetsplats. 

Bjälklagen utgörs av en platsbyggd konstruktion bestående av fackverksbalkar och fukttrög 
spånskiva. Balkama kommer från en extem leverantör och är knappt åtta meter långa. De 
monteras med centrumavstånd på 600 mm och är av stabilitetsskäl orienterade i olika rikt
ningar i huskroppama. 

Under själva byggfasen skyddas ytterväggkonstrukfionema med ett skikt av 9 mm ply
wood. Enligt entreprenören har leverantören varit på plats och studerat hur plywooden 
används, för eventuell produktutveckling med vaxning. 

Takstolama köps av en bygghandlare men dllverkas i en takstolsfabrik, s.k. objektsköp. 
Taktäckningen består av betongpannor, utom över förråd där bandtäckning av plåt 
umyttjas. 

Montaget genomförs våning för våning i de olika huskroppama. Diskussion har förts om 
att montageordningen skulle vara vertikal för att fortare få varje lägenhet under tak, men 
detta har av praktiska skäl ej valts. Att påstå att huset är tätt när väggar och tak har monte
rats är en sanning med viss modifikation, eftersom tätning runt fönster och dörrar fort
farande saknas. Överdelen av fönstren skyddas dock med plast som hänger ner några 
decimeter på fönstren. 

5 våningshus med betongstomme 
I ett flervåningshus med prefabricerad stomme av betongelement studerades lätta utfack-
ningsväggar av trä. Arbetsplatsen bestod av fyra stora hus med fem våningar i souterräng. 
Väggelementen består av G N U (utvändig gipsskiva) på 170 mm träreglar, med centrum
avstånd av 45 cm och med 170 rmn tjock isolering emellan. 

Här är utfackningsväggar täta från utsidan; beklädda med GNU, fönster är monterade och 
med plåtavtäckning på plats. Oskyddade utan slutlig beklädnad klarar GNU, enligt erfaren
het, inte mer än 3 månader utan fuktskador. Spikläkt spikas med fasadskivoma vartefter de 
monteras på utsidan med hjälp av en k l ätterställning med en plattform. Plast är monterat på 
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överkant på varje fasadelement, vilken leder ut eventuellt vatten. Fasadelementen monteras 
med 15-20 mm uppallning i fasadliv och HDF-elementen (betongelementen i bjälklaget) 
har 30 m m överhöjning. Vindpappen på fasadelementet hänger ner från ovanliggande plan 
och täcker bjälklagskanten. Betongbjälklag levereras från fabrik liksom träelementen, dock 
ej från samma. De senare behandlas som färskvara och far max stå en vecka före montage. 

I ett annat liknande höghusområde har man vid montageskedet haft problem med inläckan-
de fukt i elementen. Stommen är i betong med stålpelare i fasaden. Nu har man, vid repa
ration och ombyggnad, ökat isoiertjockleken i fasadelementen med trästomme t i l l 240 mm. 
Stommen har korsande träreglar 145 mm + 45 mm + G N U + ytskikt med putssystem. Yt
skiktet har 50 mm isolering med putsskikt utanpå. Husstommen består av prefabricerade 
bärande väggelement och prefabricerade hålbjälklag av höghållfast betong. I fasaden är 
stålpelare bärande mellan vilka de lätta fasadelementen av trä monteras. För att slippa 
skarvar och glipor hänger nu väggen ut utanför bjälklagskanten. Den andra gången man 
bygger detta hus släpper man 45-regeln förbi bjälklagskanter och pelare. Dessa skarvar an
sågs vara en av fuktfalloma tidigare. Den tjocka isoleringen sätts inte på plats förrän man 
har ett tätt ytterskikt. 

Denna arbetsplats har "andra gången" produktionen under plasttak och med skyddande 
plastväggar fastsatta i fasadstälbiingen. 

7 våningshus med stål och betong 
Konstruktionen i sju våningsfastigheten består av betongbjälklag, stålpelare och utfack-
ningsväggar med träregelstomme. Betongbjälklagen är uppbyggda av fi Ii granplattor 
("kvarsittande form") på vilka ett skikt av platsgjuten betong påförs. 

Utfackningselementen består från insidan av: 

• isolering och regelstomme, 170 mm, 

• 45 mm isolering och regelstomme, 

• utvändig gips (GNU). 

Utfackningselementen levereras utan den tjocka isoleringen, vilken monteras på plats. 
Arbetsplatsen har en extern konsult som mäter RF i betongbjälklagen och fiiktkvoten i trä. 

Utanpå utfackningselementen monteras 5 cm mineralull och puts. På 30-40 % av fasaden 
skall dock putsen ersättas med spontad, kanadensisk cederträpanel 

En mycket genomtänkt detalj är att de i elementen monterade fönstren skyddas av en plast
folie som klämts fast mot den utvändiga gipsskivan med hjälp av ca. 5 cm breda 
masoniteremsor. Därigenom förhindras väta att under byggtiden tränga in i utrymmet 
mellan fönster och regelstomme. Detta fuktskydd var omsorgsfullt utfört och på samtliga 
fönster som kunde studeras var plastfolien oskadad. 

För att fuktskydda träelementen under transport är de täckta på översidan med en kappa av 
vindtät papp. Denna papp är samma som utgör vindskydd i elementen. Det är en vattentät 
papp som inte är diffusionstät, dvs. fukt i ångform kan transporteras igenom pappen. För 
att skydda de horisontella elementskarvar som vid elementmontage uppstår mellan element 
och bjälklag låter man vindskyddspappen "hänga ner" på undersidan av elementet. För att 
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säkerställa att pappen verkligen "hänger ner" och täcker de horisontella elementskarvama 
är pappen försedd med en tyngd i underkant. Även detta fuktskydd såg ut att fungera väl. 
För att ytterligare förstärka fiiktskyddet under montagetiden hade man dessutom monterat 
en vattenavledande plåt på elementens översida. Elementen skyddas således så att fritt 
vatten inte tränger in och fuktskadar träet. 
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