
Montage. Montering av stomme tar
för prefabricerade småhus i allmänhet en
till två dagar och görs med lyftkran, se fi-
gur 2 och 3. Efter att väggar och takstolar
lyfts på plats kan underlagstaket oftast
monteras inom tre dagar efter påbörjad
stomresning. Vanligtvis brukar betong-
plattan förberedas genom att sylltätning
och styrsyllar av trä förmonteras någon
eller några dagar innan elementen/huset
levereras.

Resultat. Samtliga besökta objekt har i
större eller mindre omfattning utsatts för
fritt vatten, fått påväxt på grund av fritt
vatten och/eller så har material haft på-
växt, se figur 4. Därmed uppfylldes inte
vår hypotes ”att trä utsätts inte för sådana
betingelser, med avseende på smuts, fukt,
temperatur och varaktighet, under bygg-
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Det är vanligt att träkonstruktioner
blir blöta under byggskedet i sam-
band med regn och risken för mö-
gelpåväxt är stor. Bättre konstruk-
tionslösningar, regnsäkra montage-
metoder eller heltäckande väder-
skydd behövs. Luftfuktigheten ute
är generellt sett inget problem vid
prefabricerat trähusbyggande.

Artikeln bygger på resultat från två nyli-
gen genomförda studier, Kartläggning av
fuktförhållanden vid prefabricerat trä-
husbyggande respektive Laboratoriestu-
die av syllar och reglar som utsatts för
regn. Dessa ingår i forskningsprojekten
Framtidens trähus respektive WoodBuild
finansierade av branschforskningspro-
grammet för skogs- och träindustrin.

Kartläggning av fuktförhållanden
vid prefabricerat trähusbyggande
Kartläggningen har utgått från en ”noll-
hypotes” som lyder: ”trä utsätts inte för
sådana betingelser, med avseende på
smuts, fukt, temperatur och varaktighet,
under byggskedet (från virkeslager till
färdig byggnad) som kan orsaka mögel-
påväxt”. Byggnaders yttre beklädnad har
undantagits. Nollhypotesen har framtagits
med utgångspunkt från Boverkets bygg-
regler (BBR), Boverket (2008).
Fukt- och temperaturförhållanden i trä i

byggprocessen har studerats i tjugofyra
prefabricerade småhus med trästomme,
tre fabrikslager och två flerbostadshus.
Av dessa så har åtta stycken småhus och
ett flerbostadshus inte besökts utan i dessa
har endast klimatet mätts med logger som
monterats i fabrik och plockats ned mer
eller mindre sent i byggprocessen. Husen
har uppförts vid olika årstider och på olika
platser i landet. Fukt- och temperaturlog-
gers har monterats i elementen på fabrik
och demonterats när husen var så gott
som färdiga, se figur 1. Dessutom har ma-
terialprovtagning och fuktkvotsmätning
gjorts på trämaterial vid platsbesök på la-
ger, i fabrik och på byggplatsen. Prover
har tagits för mikrobiologisk analys för
att få en bild av eventuell förekomst av
mikrobiell aktivitet.

Torrt träbyggande krävs

Artikelförfattare är
Lars Olsson, SP
Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut,
Borås.

Figur 1: Schematisk skiss på de olika faserna i byggprocessen som har
studerats.

Figur 2 och 3: Pågående stomresning.



skedet (från virkeslager till färdig bygg-
nad) som kan orsaka mögelpåväxt”
I nästan en tredjedel av alla de 276

proverna var träet angripet av mögel, se
figur 7. Fyrtio procent av det angripna
träet var drabbat av blånad som är en mö-
gelsvamp som kräver mycket fukt eller
vatten. Mer än hälften av dess prover var
torra. Mycket talar för att virket levere-
rades med blånad. I en tredjedel av pro-
verna överskreds fuktkvoten arton pro-
cent och i många av de fallen har träet ut-
satts för regn på byggplatser och fabrik-
slager, se figur 5 och 6.
Mätningarna på byggplatserna visade

aldrig på högre temperatur än 13 °C när
den relativa fuktigheten varit över 80
procent. De objekt som i undersökningen
hade högst relativ fuktighet avvek från
de övriga objekten så till vida att vägg-
elementen hade lagrats utomhus och ut-
sattes för onormalt lång byggprocess
innan huset blev tätt eller så utsattes de
för inläckage och fritt vatten i huset. Fi-
gur 8 på nästa sida visar mätningar från
ett sådant hus. Generellt sett visade mät-
ningarna på relativa fuktigheter lägre än
84 procent och temperatur under 15 °C.
Figur 9 visar en sådan mätning . Vi har
inte funnit att de luftfuktigheter och tem-
peraturer som byggdelar utsätts för under
transporter och byggskeden varit till-
räckligt gynnsamma för påväxt. Materi-
alprover togs vid två tillfällen från insi-
dan väggregeln dels på fabrik och dels
på byggplatsen/under byggtiden för
mikrobiologisk analys. Ingen påväxt har
uppkommit i de fall träet utsatts för luf-
tens fuktighet. Dock har det konstaterats i
flera objekt att påväxt uppstått under
byggprocessen i de fall trä utsatts för fritt
vatten.
I samma studie har även långtidsmät-

ningar utförts av klimatet på utomhusvir-
keslager under tak. Dessa visar på att kli-
matet avsevärt överstiger 84 procent rela-
tiv fuktighet och 15 °C under lång tid, se
figur 10. Detta skulle kunna bli kritiskt
om virket lagras i flera månader.
Vid platsbesöken har generella brister

och otätheter påträffats hos vindskydd
och väggstommar som riskerar att bli ut-
satta för inläckage, se figur 11, både
under bygg- och bruksskedet.

Laboratoriestudie av syllar och
reglar som utsatts för regn
Vår erfarenhet från platsbesöken är att
träsyllar blir utsatta för regnvatten under
byggtiden. Dock har det funnits delade
meningar i byggbranschen om det är ett
problem med avseende på risken för mö-
gelpåväxt. En laboratoriestudie utfördes
för att undersöka om träsyllar och träreg-
lar tål att kortvarigt utsättas för vatten
innan eller i samband med inbyggnad och
om det finns risk för att mögelpåväxt
uppstår.
Sju olika syllkonstruktioner, se figu-

rerna 13 till 16 på sidan 20, har ingått i
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Figur 4: Redovisning av totalt antal prover från respektive objekt och antal
prover med påväxt (plus blånad), enbart blånad och actinomyceter (Act.).

Dessutom redovisas antal prover med fuktkvot över arton procent.
Diagrammet redovisar resultat från femton småhus, tre husfabriker (A2, I2 och

G2-HX) och ett flervåningshus (VH).

Figur 5: Vattenuppsugning i syll,
fuktkvoten är över 25 procent.

Figur 6: Kapillärmättad syllände,
fuktkvoten är över 25 procent.

Figur 7: Staplarna är grupperade i prover med påväxt (plus blånad) eller
blånad. Röd stapel visar antalet prover med fuktkvot lägre eller lika med arton
procent. Grön stapel visar antalet prover med fuktkvot över arton procent.

Violett stapel visar totalt antal prover med påväxt. Streckad stapel visar antal
provtagningar (276 stycken) som utförts i denna studie.



18 Bygg & teknik 5/11

studien som genomfördes i en klimat-
kammare med ute- respektive inneklimat
på vardera sidan av väggen under cirka
tre månader, se figur 12 på sidan 20. Fem
av dessa syllar byggdes in i en yttervägg
(fem fack) och två stod och torkade i ute-
delen i klimatkammaren. Mätningar av
temperatur, relativ fuktighet och fuktkvot
samt analyser av mikrobiell aktivitet har
skett.
Konstruktionerna utsattes för konditio-

nering som bestod av ett eller tre dygns
fiktivt regn för att simulera det som kan
inträffa i verkligheten vid montage av
prefabricerade väggelement, enligt studi-
en Kartläggning av fuktförhållanden vid
prefabricerat trähusbyggande, Olsson,
Mjörnell & Johansson (2010). Syllkon-
struktionerna placerades i ett grunt
vattenbad med 1 till 2 mm vattendjup
under ett eller tre dygn, se tabell 1. Två
gånger per dag (morgon och kväll) under
två dagar utsattes styrsyllarna i konstruk-
tion 2 och 3 samt konstruktion 6 för regn i
cirka en minut (simulerades med vatten-
sprayning), vilket motsvarade 0,3 mm
regn per gång. Ändarna på de stående
reglarna (fack 5 och 7) utsattes också för
vattenbad men inte regn. Vattenbadet
stod placerat utomhus under tak och utan
direkt solinstrålning. Vattenbadet place-
rades utomhus för att göra det åtkomligt
för sporer i uteluften.
För att kunna få plats med fem olika

syllkonstruktioner i klimatkammaren så
har syllar sågats i korta provbitar med en
längd av 600 mm. Dessutom har ena än-
den på respektive syll förseglats med tät-
ningslim för att kunna simulera de förhål-
landen som råder mitt på långa syllar.

Resultat. Resultatet visar att samtliga
syllkonstruktioner (både inbyggda och
icke inbyggda) blev angripna av riklig
mögelpåväxt där vattenuppsugning kun-
nat ske under ett eller tre dygn, se figu-
rerna 17 och 18 på sidan 21. Påväxt
skedde framförallt på de materialytor som
vetter åt det håll där uttorkningen var be-
gränsad såsom mot fuktspärr, stålplåt eller
mot andra material som var fuktiga eller
ångtäta. Dessutom verkar det som om
vattenuppsugning i ändträ är väldigt kri-
tiskt med avseende på risken för mögelpå-

Figur 8: Mätning av relativ fuktighet och temperatur under två månader (23
september 2009 till 20 november 2009).

Figur 9.: Mätning av relativ fuktighet och temperatur under två månader (17
september 2008 till 20 november 2008).

Figur 10: Loggning av klimat skedde varannan timme (respektive punkt
motsvarar två timmar) under nästan ett år från december 2008 till

november 2009.

Figur 11: Otäta vindskyddsskarvar och
anslutningar.

Objekt (12)



växt, se figur 19. På ytor långt från ändträ
blev det både lägre fuktigheter och det
torkade snabbare. Dessa ytor blev inte
lika angripna av mögelpåväxt som nära
ändträ.
Uttorkningstiden från inbyggnad till att

relativa fuktigheten gått ner till 80 till 85
procent (vilket motsvarar sjutton till arton

procent fuktkvot) varierade mellan tre till
sex veckor beroende på vilken konstruk-
tion som utsatts för vattenbelastningen. I
denna studie har vi inte kunnat se någon
tendens att material med lägre temperatu-
rer (11 till 13 °C) i yttre delen av väggen
haft mindre påväxt än material som be-
funnits i högre temperaturer (16 till 19

°C) i inre delen av väggen. Fuktigheten
har varit hög och förhållandevis långvarig
i båda fallen. I många provpunkter med
riklig mögelpåväxt så var inte påväxten
synlig för blotta ögat. Detta bekräftar att
det krävs en mikrobiell analys för att sä-
kert kunna avgöra om virket är angripet
av mögel. I flera provpunkter fanns spar-
sam påväxt redan före försöket startade.
Virket har sannolikt fått påväxten innan
leveransen till SP. Maxfuktkvoten på le-
vererat virke låg på sjutton till arton pro-
cent.

Rekommendationer
Väggens anslutning mot betongplattan
bör utformas så att den inte blir utsatt för
vatten vid nederbörd. Exempel på lös-
ningar kan vara att träsyllar byts ut mot
icke fuktsugande och fukttåligt material
eller att en högplatå anordnas på betong-
plattan av ett icke fuktsugande och fukttå-
ligt som material väggen ställs på. Vägg-
reglarna kan skyddas mot vattenuppsug-
ning om de ingår i ett färdigt väggelement
som är väderskyddat. Heltäckande väder-
skydd över hela byggobjektet är ett annat
alternativ. Nya lösningar bör provas och
utvärderas innan de används.
Studien visar generella brister och otät-

heter hos vindskydd och väggstommar
riskerar att bli utsatta för inläckage. Vind-
skyddets egenskaper, lösningar vid skar-
var, genomföringar och anslutningar och
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Konstruktion Vattenbad (1 till 2 mm djup) Kortvarig vattensprayning
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Syll Ett dygn
2 Syll med styrsyll Ett respektive tre dygn Styrsyll
3 Syll med styrsyll Ett respektive tre dygn Styrsyll
4 Syll ovanpå 50 mm – –
cellplastisolering

5 Stålsyll med Ett dygn
stående reglar

6 Syll Tre dygn Syll
7 Stålsyll med Tre dygn
stående regel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tabell 1: I tabellen redovisas hur många dygn konstruktionerna utsattes för vatten-
bad (1 till 2 mm djup) och vilka syllar som utsattes för kortvarig vattensprayning.

Figur 12: Uppmätta värden på relativ fuktighet och temperatur för den kalla
(ute) respektive varma (inne) delen i klimatkammaren.

Figur 13: Vertikalsnitt
av konstruktionerna 1
till 3. Konstruktion 1

har ingen styrsyll. Kon-
struktionerna 2 och 3

har styrsyllar placerade
i mitten. Konstruktion 3
har även mineralulls-
isolering som minskar

köldbryggan.

Figur 14: Vertikalsnitt av
konstruktionerna 4 och 5.

Konstruktion 4 och 5 har ingen
styrsyll. Konstruktion 4 har
försetts med en 50 mm tjock

cellplastisolering under
träsyllen för att göra den

mindre åtkomlig för vatten.

Figur 15: Konstruktion 5, anslutning
mellan stålsyll (2 x 145) och

väggregel (2 x 145).

Figur 16: Visar placering av
konstruktion 6 (45 x 220 syll) och

konstruktion 7 (45 x 220 väggregel med
stålsyll) i utedelen av klimatkammaren.
Till vänster i bild syns en del av utsidan

av väggen.



helhetsfunktion bör förbättras och utvär-
deras.

Det var ganska vanligt med blånad och
sparsam mögelpåväxt på virket redan vid
leverans. Blånat virke bör utsorteras
innan leverans. I samband med material-
provtagning från virkespaket så låg max-
fuktkvoten sällan över sjutton till arton
procent. Orsaken till sparsam mögelpå-
växt på nylevererat virke bör utredas. �
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Figur 19: Synlig påväxt på regelände i
konstruktion 5.

Figur 17: Staplarna representerar totalt antal prover
uppdelat i med och utan mikrobiell tillväxt.

Figur 18: Staplarna anger det antalet prover/mätpunkter
som angreps av måttlig eller riklig mögelpåväxt.

Måttlig/riklig påväxt




