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Abstract 
 

Housing construction very close to the lake Mälaren has become very popular today. One 
potential problem with these houses is the influence of the sea climate. Unprotected buildings are 
affected by strong winds and precipitation. So for that reason, it is very important to make an 
accurate climate investigation and use it for decision-making during the planning of the new 
settlement. 
 
It is very important with a good moisture protection regarding pelting rain, that is the 
combination of wind and rain. This is more important for buildings close to a lake, as this 
location normally means a higher exposure to wind. The location of the main bodies of the 
houses has an effect on the wind force between the houses. Some house parts are affected more 
than other, for instance curtain walls, bays, balconies and so on. These are problematic because 
of water and moisture that are moving in into joints and cavities in connections. 
 
Bigger efforts than climate investigations are needed to get rid of the moisture problem.  
The different actors that are involved in the construction project need to cooperate and focus on 
potential moisture problems during the complete construction process, not only during the 
production phase. It is also important that the construction workers have the knowledge on how 
to construct buildings that are moisture safe in practice. 
 
According to investigations made, it appears that many of the moisture damages in buildings 
originate from the production phase because of incorrect construction components that are 
moisture-sensitive. But approximately 50% of the moisture problems derive from the planning 
process. The reasons are mainly lack of easily available tools, (for instance descriptions of 
moisture protection), insufficient knowledge, lack of time and lack of interest. These early 
mistakes results in later problems during the production phase. It is of great importance that the 
project members have good communication with the building contractors. They need to inform 
them on how to calculate dry times for different construction components and what type of 
inspections that shall be performed. 
 
 
Key words: moisture, moisture safety, rain, wind, pelting rain, multi family houses, the building 
process, Västerås, Mälaren 
 



Förord 

 
Detta examensarbete utgör 10 studiepoäng på C-nivå på Mälardalens Högskola i Västerås inom 
byggnadsteknik.  
 
Idén till arbetet har kommit under utbildningens gång och skapat ett genuint intresse inom 
fuktsäkerhet i byggnadsteknik. Efter att ha funderat ut bakgrunden till arbetet, frågade jag om 
NCCs intresse för att få skriva arbetet hos dem. Jag fick tillåtelse att använda mig av deras 
informationskällor och byggarbetsplats som objekt i arbetet.  
Arbetet har gett mig en stor kunskap inom ämnet fuktsäkert byggande och framför allt i sjönära 
områden samtidigt som jag har lärt mig mycket om samarbetet mellan de olika aktörerna i 
byggprocessen.  
 
Jag vill tacka: 
 
Bo Karlsson på NCC, handledare, som har varit till stor hjälp och gett mig tips och idéer till 
arbetet och låtit mig använda av deras informationskällor till arbetet. 
Robert Öman, examinator på Mälardalens Högskola i Västerås för att han har gett mig bra 
information och hjälpt mig med rapporten. 
Bo Aneheim - projektör på NCC, Stig Sjögren – platschef på NCC, Håkan Liljeström – 
konstruktör på Byggkonstruktioner och Johnnie Pettersson – arkitekt på Archus för att de har 
ställt upp på intervju och gett mig grundfakta till uppsatsen. 
Alla som ställde upp på min enkätundersökning om Fuktsäkert byggande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Västerås, 2007-06-19 
 
 
........................................... 
Nanna Hyytiä 
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Sammanfattning 
 
I dag är det en trend att bygga bostäder vid Mälaren för dess vackra utsikt. Problemet med att 
bygga sjönära bostäder är sjöns och klimatets påverkan då byggnaderna står oskyddade och 
påverkas av kraftiga vindar i samband med nederbörd. Det är därför viktigt att göra en ordentlig 
klimatutredning för att sedan användas som underlag vid projektering och gestaltning av den nya 
bebyggelsen. 
 
Det är mycket viktigt att byggnaders fuktskydd fungerar väl med tanke på slagregn, alltså 
kombinationen av regn och vind. Detta är extra viktig vid sjönära byggnader, om man utgår från 
att denna placering medför större exponering för vind än längre in i land. Hur huskropparna 
placeras påverkar vindarnas styrka mellan husen som gör att vissa byggnadsdelar blir mer utsatta 
av hårda vindar än andra, t ex takfot, utfackningsväggar, burspråk och 
terrass/balkonganslutningar är sådana byggnadsdelar. Oftast har dessa upptäckts problematiska 
ur fuktsynpunkt på grund av att vatten gärna vill leta sig in i skarvarna och hålrum i anslutningar.  
 
Det räcker inte enbart med klimatutredningar för att få det rätt. Det är även viktigt att de som 
bygger vet hur man bygger fuktsäkert och kan samverka med varandra i de olika skedena för att 
skapa fuktsäkra bostäder. Genom en bättre samverkan mellan de olika aktörerna i tidigt skede 
och satsa mer resurser för att uppmärksamma fuktsäkerheten under hela byggprocessen, inte 
enbart i produktionsskedet utan även i projekterings- och förvaltningsskedet. 
 
Enligt undersökningar har det visat sig att de flesta fuktskadorna i byggnader har 
härstammat från produktionsskedet p.g.a. felaktigt utförda fuktkritiska konstruktionsdelar 
eller slarvigt väderskyddade byggnadsdelar. Oftast kan fuktproblemen härledas redan till. 
Det har visat sig att mycket av det beror på bristande lättillgänglighet till hjälpmedel, som 
t ex detaljerade fuktskyddsbeskrivningar, projektörernas bristande kompetens och intresse 
av fuktdimensionering, som sedan har lett till att fel uppstår i produktionsskedet. 
Fuktskyddsarbete får inte tillräcklig fokus p.g.a. tidsbrist. Det är viktigt att projektörerna 
engagerar sig under produktionsskedet genom att hjälpa entreprenören vid beräkning av 
uttorkningstider och tala om vilka kontroller som behöver utföras. 
 
 
 
 
Nyckelord: fukt, fuktsäkerhet, regn, vind, slagregn, sjönära, flerbostadshus, byggprocessen, 
Västerås, Mälaren 
 
 

 



1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

1. INLEDNING 1 
1.1 BAKGRUND 1 
1.2 SYFTE 1 
1.3 AVGRÄNSNINGAR 1 
1.4 METOD 1 

2 ALLMÄNT OM FUKTSÄKERHET I BYGGNADER 2 
2.1 FUKTSKYDDSARBETE 2 

2.1.1 Fuktdimensionering 3 
2.1.2 Fuktteknisk beskrivning 3 
2.1.3 Fuktteknisk bedömning 4 

3 FUKTSÄKERHET I BYGGPROCESSEN 4 
3.1 BÄTTRE SAMVERKAN I BYGGPROCESSEN 5 

4 KLIMATFÖRHÅLLANDEN OCH BOSTÄDER 6 
4.1 VÄDERPÅVERKAN UNDER BYGGPROCESSEN 6 

4.1.1 Klimatanalys över Östra Hamnen i Västerås 6 
4.2 HÖGRE FRAMTIDA VATTENSTÅND I MÄLAREN 7 
4.3 FRAMTIDA VÄDERFÖRÄNDRINGAR 8 
4.4 VÄDERUTSATTA BYGGNADSDELAR 8 

4.4.1 Utfackningsväggar av träreglar 8 
4.4.2 Dagens utfackningsväggar ett fuktproblem 9 
4.4.3 Åtgärder för fuktsäkra utfackningsväggar 10 
4.4.4 Alternativa utfackningsväggar 10 
4.4.5 NCCs utfackningsväggar 11 
4.4.6 Det moderna platta taket 11 
4.4.7 Säkerställa platta tak 12 
4.4.8 Konstruktionsdelarnas anslutningar 12 

4.5 MATERIALVAL FÖR SJÖNÄRA BOSTÄDER 14 
5 FUKTASPEKTER I BYGGPROCESSEN 15 

5.1 FUKTSÄKERHET I PROJEKTERINGSSKEDET 15 
5.1.1 NCCs bostadsplattform – en säkrare projekteringsform 16 

5.2 PRODUKTIONSSKEDET 17 
5.3 FÖRVALTNINGSSKEDET 17 
5.4 KUNSKAPS- OCH KOMPETENSLÄGET 18 

6 VÄDERSKYDDAT BYGGANDE 19 
6.1 BYGGA UNDER TÄLT 19 

7 SLUTSATSER 20 

8 REFERENSER 21 
 
BILAGOR 

 

Bilaga 1…....... Intervju med Stig Sjögren, platschef på NCC, Västerås. 

Bilaga 2……….Intervju med Johnnie Pettersson, arkitekt på Archus, Västerås. 

Bilaga 3……….Intervju med Håkan Liljeström, konstruktör på Byggkonstruktioner AB, Västerås. 

Bilaga 4……….Intervju med Bo Aneheim, projektledare på NCC Bostad, Västerås. 

Bilaga 5……….Enkätundersökning inom ämnet fuktsäkerhet i byggprocessen. 

Bilaga 6……….Klimatstatistik över Östra Hamnen, redovisas med vindros och temperaturros.



1 

1.  Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
En av dagens stora trender är att bygga bostadsområden vid kusten och sjöar med vacker utsikt 
över vattnet och gärna med stora solterrasser och altaner. Men när man bygger sjönära bostäder 
och verksamheter måste stor hänsyn tas till sjöns och klimatets påverkan eftersom att 
byggnaderna står oskyddade och påverkas ofta av kraftiga vindar i samband med nederbörd. Det 
är många faktorer som spelar roll för att byggnaderna ska bli hälsosamma och säkra för 
människor att bo och vistas i. Det är viktigt att de som bygger vet hur man bygger ”sunda hus” 
och kan samverka i de olika skedena för att det ska fungera i slutändan.  
 
Ett stort problem i byggbranschen idag är att bygga fuktsäkert. Brister det någonstans blir 
kostnaderna att åtgärda fuktskadorna väldigt höga. Många av problemen skulle kunna förhindras 
genom att en bättre samverkan mellan de olika aktörerna i tidigt skede samt investera mer 
resurser på att beakta fuktsäkerheten under hela byggprocessen, inte enbart i produktionsskedet 
utan även i projekterings- och förvaltningsskedet.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att fokusera på fuktproblem som kan uppstå i sjönära bostäder p.g.a. 
större klimatbelastning. Inriktningen för arbetet ligger framförallt på hur de olika aktörerna i 
projekterings-, produktions- samt i förvaltningsskedet samverkar för att förbättra 
fuktsäkerhetsfrågorna i byggprojekt. I uppsatsen har fokus lagts främst på hur NCC arbetar med 
fuktsäkerhet för de nyproducerade bostäderna vid Mälaren i Västerås. Men även hur 
konstruktören och arkitekten arbetar med fuktsäkerhets frågor för de sjönära bostäderna. 
 
1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsas till att upplysa om fuktrelaterade problem som med olika åtgärder kan 
motverkas i hela byggprocessen d v s från projekterings-, produktions- och förvaltningsskedet. 
Tyngdpunkten i arbetet ligger på projekterings- och produktionsskedet. Mycket vikt har lagts på 
klimatets påverkan på byggnader i de sjönära områdena vid Mälaren.  
I detta arbete är avgränsningen nyproducerade flerbostadshus som är byggda med platsgjuten 
betongstomme och utfackningsväggar med trästomme. 
 
I uppsatsen behandlas de olika aktörernas samverkan i de olika skedena i byggprocessen, genom 
att jobba med fuktsäkerhetsfrågor.  
 
Arbetet är avgränsat till nybyggnad och omfattar inte fuktproblem vid renovering eller 
ombyggnad och avser i första hand yttre fuktkällor som nederbörd och byggfukt. Även invändiga 
fuktproblem, som t ex våtrum och läckande rör inomhus har bortsetts ifrån. 
 
1.4 Metod 
Material till rapporten har fåtts genom faktasökning i litteraturer om fuktsäkert byggande och 
genom intervjuer med olika aktörer i byggprocessen. Även enkätundersökningar och egna 
observationer på NCCs byggarbetsplats ligger i grunden till uppsatsen. 
Information har även hämtats från tidningsartiklar, forsknings rapporter, via Internet och NCCs 
interna källor. 



 
2 Allmänt om fuktsäkerhet i byggnader 
 
Fukt i byggnader är den största bidragande orsaken till dålig inomhusmiljö. Genom att fukt 
tränger in i material sätter fukten igång en nedbrytning av materialet och ger en förutsättning för 
biologisk tillväxt av mögel-, blånads- och rötsvamp. Vilket leder senare till hälsoproblem för 
människor som vistas i byggnaden. Dagens lufttäta bostäder leder till ett komplicerat samspel 
mellan otäthet och ventilation, och gör att det blir svårare att projektera noggrant samt försvårar 
underhållet under förvaltningsskedet genom att förbrukaren har för lite kunskap om hur huset 
bör ventileras för tillfredställande luftkvalitet (Harderup, 2003) . 
 
De otäta delarna i en byggnad är påtagliga för fuktpåverkan i form av regn och snö som tränger 
in - i kombination med vind – till byggnadsdelar och sugs upp av material i väggar, i tak 
eller/och rinner ner i husgrunden. Husgrunder utsätts för stora fuktpåverkan genom att den 
utsätts för markfukt i olika former. Till exempel kan finkorniga jordarter kapillärt suga upp 
vatten flera meter från grundvattnet. Därför är det viktigt att applicera tätskiktet rätt i husgrunder 
för att undvika skador på sikt. Man måste här tänka på att markfukt både avser vatten och 
vattenånga i mark. Det räcker inte med att dimensionera dränering och kapillärskydd för vatten i 
mark, man måste också ta hänsyn till om vattenångan i markens porer kan tänkas medföra en 
relativ luftfuktighet i själva byggnadskonstruktionen som överstiger kritiskt fukttillstånd. Även 
väggarna ska tätas rätt och skyddas väl under byggtiden för att materialet inte blir skadad (Hus 
och Hälsa, 2000). Mer om detta tas upp längre fram i rapporten under produktionsskedet. 
 

2.1 Fuktskyddsarbete 
De flesta fuktskadorna och fuktproblem i byggnader härstammar från produktionsskedet p.g.a. 
felaktig utförda fuktkritiska konstruktionsdelar eller slarvigt väderskyddade byggnadsdelar. Men 
ca 50 % av fuktproblemen kan härledas redan till projekteringen (Pegasus lab 2002).  
 
Brister på lättillgängliga hjälpmedel som detaljerade fuktskyddsbeskrivningar och projektörernas 
brist på kompetens samt bristande intresse av fuktdimensionering leder till följd att fel uppstår i 
produktionsskedet. Fuktskyddsarbete får samtidigt inte tillräcklig fokus p.g.a. tidsbrist (Sandin, 
1998).  
 
Ett fuktskyddsdokument gör fuktskyddsarbete lättare genom att dokumentet omfattar alla delar i 
en byggprocess för skapa högre fuktsäkerhet i ett byggprojekt.  Figuren nedan visar hur 
fuktskyddsarbetes olika faser kan se ut (figur 1). 
 

Program  Projektering  Planering  
Produktion/ 
överlämnande

Val av risknivåer  Fuktdimensionering Fuktplan Mätning/provning 

Kravformulering     Dokumentation 
Figur 1; Byggprojektets olika faser (hämtad från Fuktcentrums hemsida, 2007) 
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2.1.1 Fuktdimensionering 
 
”Med fuktdimensionering avses de åtgärder i byggprocessen som skall säkerställa att 
byggnaden inte får skador eller andra olägenheter som direkt eller indirekt orsakas av fukt.” 
(Harderup,1993). 
 
Vid fuktdimensionering bearbetas varje byggdel systematiskt av de olika formerna av 
fuktvandring som påverkar byggnaden under dess livstid. Fuktdimensioneringen är utformad så 
att den kan användas oavsett vilken byggnadsdel som kontrolleras och skall vara lättförståelig 
för projektörer och konstruktörer som har kompetens inom fuktsäkerhet.  
 
Genom fuktdimensionering går man genom varje byggnadsdelarna och kan då enklare upptäcka 
eventuella fel och brister som kan åtgärdas i tidigt skede. Även ”glömda detaljritningar” kan 
upptäckas och ritas i tid. Det underlättar att systematiskt behandla varje byggnadsdel var för sig 
med tillhörande detaljritning. På så sätt kontrolleras anslutningsdelar mellan två olika 
byggnadsdelar mer noggrant och uppnår hög fuktsäkerhet (Harderup, 1993). 
De ingående delarna i en fuktdimensionering beskrivs i schematiskt i figuren nedan.  
 

 
Figur 2; Principschema för fuktdimensionering (Figur hämtad från Fuktcentrums hemsida, 2007) 
 

2.1.2 Fuktteknisk beskrivning 
 
Första steget i fuktdimensioneringen är att noggrant rita de aktuella byggnadsdelarna och 
beskriva materialvalet och materialkvalitén. Därpå beskrivs vilka fuktpåverkningar som 
byggnaden utsätts för under dess livstid, t ex nederbörd, luftfukt både utomhus och inomhus 
samt markfukt - är de som relateras till normala fuktbelastningar. Men även de tillfälliga 
fuktbelastningar som byggfukt och läckage måste beaktas – s.k. enstaka fuktbelastningar. Vid 
detta skede bör man även ha tagit ställning till säkerhetsnivån som eftersträvas för 
konstruktionen samt att konsekvenserna av fuktbelastningarna i eller omkring byggnaden kan bli 
högre än de antagna värdena. Man bör fundera på konsekvenserna för framtida förändringar av 
byggnaden, t ex om källaren eller vinden kommer att inredas. 
 
I nästa steg bestäms materialens accepterade fukttillstånd ur tidsperspektiv och fuktnivån.  
Till exempel vet vi att trämaterial klarar vatten endast under kort tid utan att ta större skada 
medan under längre tid ökar fukttillståndet och biologisktillväxt sätter fart. Men i många fall kan 
högre fukttillstånd accepteras då temperaturen är tillräckligt låg. Därför är 
temperaturberäkningar en viktig faktor vid fuktdimensionering (Sandin, 1998).  
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2.1.3 Fuktteknisk bedömning 
 
För att kunna bedöma olika byggnadsdelar används tre olika grundläggande förfaranden; 

1. Beprövade lösningar 
2. Kvalitativa bedömningar 
3. Kvantitativa bestämningar 

 
På så sätt kan byggnadsdelarna metodiskt säkerställas från fuktpåverkningar och att inga delar 
glöms bort vid dimensioneringen.  De olika förfarandena används för att säkerställa varje 
byggnadsdel var för sig för dess enskilda fuktbelastning: 
 

1. Beprövade lösningar är den enklaste delen av fuktdimensioneringen eftersom det handlar 
just nu om beprövade lösningar, d v s byggnadsdelar som redan är detaljerat 
dimensionerade. Men detta bortser inte från att byggnadsdelarna behöver en systematisk 
genomgång av materialegenskaper, fuktbelastningar och dess utförande. 

 
2. Kvalitativa bedömningar innebär att byggnadsdelarna bedöms med hjälp av enkla 

anvisningar och hjälpmedel, som t ex tabeller, diagram om fukttillstånd, enklare 
beräkningar från materialdata etc. Det är även viktigt med goda baskunskaper för 
materialets fuktegenskaper för korrekt utformning av byggnadsdelar. 
 

3. Kvantitativa bestämningar innebär att fukttillståndet byggnadsdelarna bestäms med 
avancerade beräkningar med hänsyn till olika variationer till omgivande klimat och 
material etc. eller alternativt att byggnadsdelen uppförs på dispens med en noggrann 
uppföljning i form av mätningar och besiktningar innan konstruktionen byggs i större 
skala. 

 
Slutligen görs en avvägning genom att jämföra resultatet av bedömningarna och bestämningarna 
med de kritiska gränsvärdena för fukttillståndet hos varje material.  
Jämförelsen talar om ifall fukttillståndet är kritisk och kan orsaka skadliga emissioner, korrosion, 
röta, mögel, dimensionsändringar etc. Om jämförelsen visar att det kritiska fukttillståndet 
överskrids, måste byggnadsdelarna ändras och fuktdimensioneras om (Harderup 1993). 
 
 
3 Fuktsäkerhet i byggprocessen 
Byggprocess är en process som är uppdelad i 4 olika skeden - programskede, projekteringsskede, 
produktionsskede samt förvaltningsskede. 
I programskedet görs utredning utifrån byggherrens/beställarens önskemål samt myndigheters 
krav. I projekteringsskedet uträttas handlingar, ritningar och beskrivningar för den aktuella 
byggnaden som sedan ligger till grund i produktionsskedet för utförandet av byggnaden. När 
byggnaden är klar för bruk tar förvaltningsskedet inträde. 
 
I en byggprocess är det många aktörer som är inblandade vilket gör att informationsflödet och 
samarbetet i de olika skedena måste fungera tillfredställande för att uppnå en fuktsäker byggnad. 
Redan i projekteringsskedet är det viktigt att mycket vikt läggs på fuktsäkerhet och uträttas 
noggranna och lättbegripliga handlingar och konstruktionslösningar som senare gör det lättare att 
förstå i produktionsskedet. Det är även viktigt att projektörerna är engagerade under 
produktionsskedet hjälpa entreprenören vid beräkning av uttorkningstider och tala om vilka 
kontroller som behöver göras (Nordstrand, 2004).  
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3.1 Bättre samverkan i byggprocessen 
Det är väldigt viktigt att arkitekten, konstruktören och entreprenörer får tillfälle redan i tidigt 
skede möjlighet att diskutera konstruktionslösningar och materialval ur fuktsynpunkt. 
Därför är det bra om upphandling av parterna sker så tidigt som möjligt för att förbättra 
samverkan mellan dessa. Tyvärr präglas byggbranschen för mycket av fördomar om varandra 
och felen skylls på varandra (Pettersson, 2007).  
 
I intervjun med arkitekten Jonnie Pettersson, som tidigare har arbetat som konstruktör, säger han 
att ett gott samarbete hänger mycket på vilka personer man jobbar med och inte vilket företag det 
handlar om. Det han menar är att företagens ”personkultur” som påverkar samverkan mellan de 
olika aktörerna i en byggprocess. Vissa byggföretag har större intresse av att kommunicera med 
arkitekter än andra. Han tycker att det är för mycket fördomar mot arkitekter om att de inte har 
något intresse eller kunskap om produktion. Vilket Johnnie anser vara helt fel. Man kan inte dra 
alla arkitekter över samma kam bara för att några arkitektkontor inte har visat större intresse och 
kunskap av produktion.  
Johnnie vill även påstå att vissa byggföretag har för litet intresse för projektering och gestaltning 
och saknar oftast kunskap inom området.  
Han tycker att samverkan mellan konstruktörer och arkitekter oftast funkat väldigt bra i 
projekteringsskedet. Det ”bollas” många frågor mellan dessa två aktörer när bygghandlingar ska 
upprättas.  
 
Johnnie berättar att när husen på Lillåudden i Västerås projekterades hade arkitekten mycket 
kontakt med Prefab leverantörerna för att få det bästa och billigaste lösningen för husen. 
Samtidigt diskuterades redan i tidigt skede med entreprenören om bästa metodval för att 
konstruktionslösningarna skulle bli rätt från början. Genom att öka samverkan blir det lättare att 
agera gemensamt för fuktsäkert byggande (mer om intervjuerna kan läsas i bilagorna i slutet av 
uppsatsen). 
 
Tyvärr bollas det för lite frågor mellan projektörerna och byggnadsarbetarna. En del av 
projektörerna ser det som en fördel då det uppfattas av dem som att de har ritat och projekterat 
produktionsvänliga och lättförståeliga handlingar samtidigt som man förlitar sig på att de ute i 
produktionen har tillräckligt med erfarenhet att lösa eventuella oklarheter själva. Medan andra 
projektörer tycker att det ställs för få frågor som har lett till att fel har uppstått i senare skedet för 
att man inte har ”vågat” eller har undvikit att fråga vid en viss osäkerhet. 
 
Stig Sjögren, som arbetar som platschef för Östra Hamnen, tycker att arkitekter tar för lite 
hänsyn till toleranser på ritbordet utan man ritar ”plus-minus-noll” på ritbordet som gör att man 
blir tvungen att bygga till extra plåtbeslag till t ex fönster på grund av att dessa inte hamnade i 
liv med ytterväggen som det var tänkt från början. Vilket leder till att konstiga anslutningar 
uppstår som behöver tätas (läs mer om intervjun med Stig Sjögren i bilaga 1).  
 
När frågan om nolltoleranser ställdes till arkitekten hade han en annan syn på saken. Johnnie 
Pettersson tycker att man har valt en dålig byggmetod om det inte går att få ihop delarna. Han 
tycker inte att det är konstigt då elementen som köps från 4-5 olika håll från olika leverantörer 
som gör att ”klossarna” inte passar ihop i slutändan för att det saknas några decimeter.  
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4 Klimatförhållanden och bostäder 
När man bygger hus är man väldigt beroende av klimatförhållandena. Bostäder som byggs nära 
sjöar blir extra utsatt för väderpåverkan då kraftiga vindar i kombination med slagregn driver in 
fukt in byggnadsdelarna. Vid nederbörd utsätter man byggnaden och byggnadsmaterialet för 
stora mängder av fukt vilket i värsta fall kan medföra stora fuktproblem i framtiden. Därför är 
begreppet klimat i samband med fuktsäkertsarbete ett viktigt ämne i detta kapitel.  
 
4.1 Väderpåverkan under byggprocessen 
När ett nytt bostadsområde planeras görs en klimatutredning som används som underlag när man 
projekterar och gestaltar den nya bebyggelsen. Vindars riktning i samband med nederbörd är en 
väldigt viktig faktor som måste tas till hänsyn när ett bostadshus skall byggas. Framför allt när 
det ska byggas bostäder nära sjöar där vindarna är hårdare än i inlandet. Husen vid vattnet är inte 
lika skyddade som de hus som byggs centralt. Dessutom kan huskropparna placering medföra 
risk för hårdare vindar. 
 
Vindarnas riktning och deras ungefärliga hastighet över året ligger till grund för byggnadens 
gestaltning och utformning. Exempelvis entrédörrarnas placering styrs efter vindriktningen för 
att undvika svåröppnade dörrar. Man kan undvika att bygga balkonger mot vädersträcket som 
besvärligast p.g.a. nederbörd (bilaga 4 med Aneheim, 2007).  
Här nedan följer en klimatanalys som gjordes för Östra Hamnen i samband med när Västerås 
Stad planerade att bygga bostäder i ett sjönära område vid Mälaren. Båda utredningarna gjordes 
av SMHI, men den ena utredningen gjordes år 1994 i uppdrag av Västerås Stad och den andra år 
2004 i uppdrag av NCC, Västerås.  
 
4.1.1 Klimatanalys över Östra Hamnen i Västerås 
 
Enligt undersökning som gjordes av SMHI på uppdrag av Västerås stad utfördes två planförslag 
för ett nytt bostadsområde i Östra Hamnen. Analysen gick ut på att kartlägga 
bebyggelseutformningens inverkan på närklimatet och klimatets inverkan på utekomforten i 
området. Analysen skulle vara underlag vid bedömning för utformningen av utemiljön på 
området - placering av lekplatser och uteplatser, samt som underlag vid förbättring av närmiljön. 
 
Undersökningen visade att läget vid Mälaren gör området i hamnen väldigt utsatt för sydvästliga 
vindar under hela året.  Man har mätt att vindarnas andel under vinterhalvåret är 67 % av tiden 
för vindar större än lika med 3 m/s, och sommarhalvåret 60 %. Det är blåsigaste under höst och 
vintermånaderna då medianvindarna (dvs. den vindhastigheten som överskrids under 50 % av 
tiden) är drygt 4 m/s. Under sommartid är vindhastigheterna i genomsnitt högre under dagen och 
svagare under kvällen och natten. Nederbörd i form av regn är vanligt från vindar som är sydligt 
och nordostligriktning. Även östliga och sydöstliga vindar är ganska vanliga. Nordvästliga 
vindar däremot ger sällan regn. Snöfall ges vanligtvis i samband med vindar mellan norr och öst. 
 
Enligt undersökningen visar det sig att lägsta temperaturen förekommer i samband att vindarna 
är nordliga riktningar och när det är vindstilla. De varmaste vindarna framträder från västlig och 
sydvästlig riktning under vinter halvåret samt östlig- och sydligriktningar under sommarhalvåret 
I slutet av uppsatsen redovisas klimatstatistiken i bilagor med temperaturros och vindros. 
Statistiken visar över samtidiga vindhastigheter och vindriktningar samt medeltemperaturen vid 
olika vindhastigheter och vindriktningar. Resultatet visas för fyra olika kvartal; december-
februari, mars-maj, juni-augusti och september-november.  
 
Enligt Stig Sjögren, som är platschef för en nybyggnadsproduktion i Östra Hamnen i Västerås, är 
den värsta årstiden att bygga kring november – december då det regnar och blåser som mest och 



byggfukten har svårare att torka ut. Då får man vara mest vaksam när man monterar fuktkänsliga 
byggnadsdelar. Förövrigt tror han inte att det är någon större skillnad på luftfuktigheten sjönära i 
skillnad från övriga områden i Västerås. 
 
Väderskillnaden för de sjönära områdena är att vinden driver regnet nästan horisontellt eller till 
och med uppåt längs husväggarna. En hundra kvadratmeter stor fasadvägg kan ta emot sju ton 
vatten under ett dygn vid slagregn. Vattnet driver in längs fasaden och söker sig till skarvar och 
hålrum.  Därför är det väldigt viktigt att tätningar finns på plats för att avleda vattnet och att 
fogarna är täta. För luftläckage och vindar är det viktigt att en plastfolie appliceras rätt i 
byggnadsdelar där det behövs i tak och väggar (intervju; Aneheim, 2007). 
 
4.2 Högre framtida vattenstånd i Mälaren 
Enligt Miljö- och samhällsdepartementets utredningar är Mälaren översvämningshotad, vilket 
kan innebära att husen kan behövas i värsta fall byggas på ”pallar”. Om Mälaren skulle i 
framtiden översvämmas skulle det påverka totalt 840 000 m2 byggnadsyta och skadekostnader på 
1700 Mkr. Men dit räknas inte skadekostnader för vägar, broar, jordbruk, avlopps- och 
elförsörjningen etc. Totala kostnader för en 100-årsnivå beräknas till 4700 Mkr. Enligt SMHI 
motsvarar höjningen + 1,30 meters från medelvattenståndet som idag är ca 4,17 m. 
Sannolikheten är 63 % att denna nivå överskrids inom de närmaste 100 åren. 
 

 
Diagram 1: Antalet kvadratmeter byggnadsyta kring Mälaren som blir drabbad av översvämning om 
vattennivån ökar (figur hämtad från Miljö- och samhällsdepartementets utbildningsblad, 2006) Stockholm ligger högst 
till i byggnadsyta då de flesta byggnader finns längst Mälaren.  
  
Åtgärder vid översvämningar: 

• Öka avtappningskapaciteten från Mälaren – högsta vattenståndet kan då sänkas med 
en meter med kraftig minskad översvämningsrisk. 

• Bygga vallar – genom att man bildar en balja där man dränerar vattnet genom att pumpa 
ut vattnet. Men är tyvärr dyrt att utföra och ur miljö- och estetisksynvinkel ingen bra 
lösning. 

Man kan även p.g.a. markfukten undvika att bygga lägenheter på marknivå. 
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4.3 Framtida väderförändringar 
Forskare spår att Sveriges klimat kommer att bli mycket varmare än det är idag med extremare 
väderförhållanden som exempelvis kraftigare stormar och slagregn. Detta leder till att husen 
kommer att behövas anpassas mer efter väder än på själva byggnadsdelarna (Österberg, 2003). 
 
På Chalmers pågår en forskning om storm och slagregn. Enligt undersökningar kan en kraftig 
storm ge upphov till att ett flackt tak på 100 m2 utsätts för två tons lyftkraft i vindhastighet på 30 
m/s och lyftas upp i värsta fall (Carl-Eric Hagentoft, professor i byggnadsfysik på Chalmers, 
Göteborg, 2003) 
När frågan om klimatförändringarnas påverkan på framtida bostadsbyggen ställdes i intervjun så 
tror de flesta projektörer att man kommer att få minska på organiska material som t ex trä och 
bygga mer med cementbundna material både i in- och utvändigt. 
 
4.4 Väderutsatta byggnadsdelar 
Vind i samband med nederbörd gör att vissa byggnadsdelar blir mer utsatta och kräver därför 
extra uppmärksamhet vid projekteringen och vid utförandet. Exempel på sådana byggnadsdelar 
är takfot, utfackningsväggar, burspråk och terrass/balkonganslutningar. Dessa delar har oftast 
upptäckts problematiska ur fuktsynpunkt på grund av att vatten gärna vill leta sig in i skarvarna 
och hålrum. Vid projektering är det väldigt viktigt att uppmärksamma dessa problem och lägga 
extra tid till att lösa detaljerna för att undvika läckage problem längre fram i tiden (intervju; 
Aneheim, 2007). 
 
4.4.1 Utfackningsväggar av träreglar 
 
Utfackningsväggar är en konstruktionsdel som är förknippad med fuktskador. Idag är det 
vanligaste typen av ytterväggar som används till flerbostadshus och småhus.  
Utfackningsväggarna består av träreglar med en yttre byggskiva av kartonggips, plywood eller 
liknade som sedan isoleras med styrencellsplast eller mineralullsskivor och varpå appliceras en 
8-20 mm tunnputs, se exempel i figur nedan. Denna typ av konstruktion är känsliga för fukt att 
den saknar en luftspalt och utsätts ofta för fukt under produktionsskedet.  
 

 
Figur 3: Träregelstomme med utvändig puts (figur hämtad från Isovers hemsida) 
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4.4.2 Dagens utfackningsväggar ett fuktproblem 
 
På senaste tiden har dessa utfackningsväggar varit ett hett diskussionsämne inom byggbranschen 
sedan SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, larmade om att konstruktionen är ”undermålig”, 
skriver Dagens Nyheter – ”Fukt i felbyggda fasader hotande mögelbomb” (Löfberg & Nilsson, 
2007-05-28). 
Det har visat sig att fukten bakom putsfasaderna har svårt att torka ut. Problemet har varit främst 
när väggarna isolerats med styrencellplast, men även då mineralull använts direkt mot den yttre 
skivan av kartonggips eller plywood. 
 
Främsta anledningen till fuktskadorna tros vara under produktionsskedet då materialet har 
skyddats för dåligt, både på arbetsplatsen och under transport. Man spekulerar att problemet 
upptäcktes efter sommaren 2000 då Sverige drabbades av onormalt hög nederbördsmängd.  
I samband med kraftigt regn och blåst som väggarna utsattes för stora mängder rinnande vatten 
under utförandet och fuktade upp materialet. 
 
En annan förklaring är att vindskyddet har fuktats upp efter att putsbäraren har monterats och 
den fuktiga inneluften har kondenserat på vindskyddet. Men SP tror snarare på att fuktproblemet 
har uppstått på grund av inläckande vatten. 
 
Vattentransport kan ha skett via bristfälliga anslutningspunkter som t ex balkonger, altaner, 
fönster och andra typer av vägginfästningar. Då pekar man framför allt på att fasaden, som är 
mest utsatta för regn och vind. 
 
Hur allvarliga är dessa skador? 
 
Man tror inte att fuktskadorna idag är så stora att bärigheten äventyras. Men uppstår det risker 
för röta i konstruktionsdelar kan detta leda till sämre bärighet.  
Under en intervju med Håkan Liljeström - konstruktör på Byggkonstruktioner AB, diskuterades 
problemet med hur träregelväggarna ser ut idag. Det är svårt att säga hur många av byggnaderna  
t ex i Västerås är drabbade av mögelpåväxt utan att det upptäckts då det är inbyggt i väggen. Den 
är svårt att upptäcka eftersom att den inte luktar något. Men indirekt kan mögel påverka oss 
människor genom huvudvärk, irritation och allergiska besvär (Jansson, Samuelson & Mjörnell, 
2007). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Mikrobiell påväxt på regelvägg orsakad av högt fukttillstånd i oventilerad putsvägg (hämtad från SP:s 
hemsida, 2007).  
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4.4.3 Åtgärder för fuktsäkra utfackningsväggar 
 
Vilka åtgärder ska man då vidta i fortsättningen för att undvika dessa fuktproblem? Och hur ska 
de befintliga ytterväggarna åtgärdas? 
 
”Göra rätt från början” – att redan vid projekteringen bör man se över fuktproblemet och 
minimera att riskerna uppstår. Det är därför viktigt att redan i projekteringen lägga mycket vikt 
på infästningsdetaljer och anslutningspunkter för alla konstruktionsdelar.  
Det är även viktigt att upprätta egenkontroller både i projekteringen likasom i utförandeskedet 
för att kontrollera att alla lösningar är rätt utförda. 
För de befintliga väggarna bör hållas under uppsikt och kontrollera genom okulärbesiktning och 
fuktmätningar med jämna mellanrum för att upptäcka i tid eventuella fuktskador. 
 
 
4.4.4 Alternativa utfackningsväggar 
 
Utfackningsväggar bestående av betong eller tegel med putsskiva är bättre ur fuktsynpunkt. Då 
slipper man ha organiska material i väggar som är fukt känsliga. Dessutom är betong och tegel 
mer beständiga än träregelväggar. Nackdelen med betong och tegelväggar är dock att väggarna 
blir för tunga att arbeta med och tar upp mer av boarean. Alternativt att man väljer lätta 
sandwichelement i lättbetong eller Lecabetong med puts. Fördelen är att man slipper ha 
stålpelare i väggarna och har en hel bärande vägg av lättbetong istället. 
 
Utfackningsväggen kan även byggas som den traditionella ventilerade väggen genom att bygger 
med en luftspalt mellan regn- och vindskyddet och hålla dem åtskilja från varandra. På så sätt får 
man samma utseende som den putsade oventilerade väggen men med samma fukttekniska 
egenskaper som den traditionella ventilerade väggen. I sjönära områden där kraftig blåst i 
samband med regn kräver att vindskyddet tål vattenbegjutning. En yttervägg med en ventilerad 
luftspalt har en så kallad tvåstegstätning genom att regnkappan (fasaden) och vindskyddet 
motsvarar olika skikt med en ventilerad luftspalt däremellan. Luftspalten är gynnsam ur 
fuktsynpunkt på fyra olika sätt: 1) Ventilation 2) Dränering 3) Tryckutjämning 4) 
Kapillärbrytning. Den fuktsäkerhet som en tvåstegstätning kan medföra bör göra denna teknik 
extra lämplig när man bygger på platser med mycket slagregn såsom vid sjönära byggande. 
Ett exempel på en sådan vägg kan se ut som i figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Utfackningsväggen är uppbyggd (från höger med) väggskiva, plastfolie, mineralull, träreglar, vindskiva, 38 
mm luftspalt, fuktbeständig skiva som putsas. (figur hämtad från SP:s hemsida, 2007) 
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Utfackningsväggarna består i början av endast reglar och den utvändiga gipsen och när taket är 
tätt så isoleras väggarna med mineralull. Under reglarna i utfackningsväggarna har man placerat 
distansbrickor för att förhindra fuktupptagningen. Under stålsyllen appliceras en polyetenfilt som 
förhindrar den normala fuktvandringen, se figur nedan. 
 

 
 
Figur 6: Under reglarna i utfackningsväggarna placeras distansbrickor (bild hämtad från rapporten Entreprenörens 
verktyg för fuktsäkert byggande) 
 
4.4.5 NCCs utfackningsväggar 
 
NCC säkerställer utfackningsväggarna genom att montera taket först och monterar därefter 
utfackningsväggarna uppifrån och ner för att slippa rinnande vatten uppifrån på de 
underliggande elementen. Alla bjälklagskanter skyddas med en fuktbeständig gips som monteras 
över bjälklagskanten som tar emot all väta. På så sätt undviker man att vatten kilar mellan 
utfackningsväggar och bjälklag. Därefter monteras isoleringsskivor som putsbärare som 
ytterskivor tills man har fått upp ställningarna. 
 
NCC har byggt med två olika typer av utfackningsväggar i Östra Hamnen i Västerås. I början 
byggdes utfackningsväggarna i verkstaden men senare gick man över till platsbyggda 
utfackningsväggar. Fördelen med att platsbygga alla utfackningsväggar är att man kan gå utefter 
ställningen gör det tätt i underkanten på utfackningsväggarna.  Fördelen med de verkstadsbyggda 
utfackningsväggar är att de kan monteras innan ställningen är på plats. Nackdelen är dock att det 
blir svårare att få det tätt mellan bjälklaget och väggen. Då måste man ha en kappa i papp- eller 
plastfolie som hänger över till nästa vägg nedanför som sedan kilas fast i nästa utfackningsvägg, 
berättar Aneheim. 
 
 
4.4.6 Det moderna platta taket 
 
Idag är det en trend att bygga med platta tak (med en lutning på 1:40) på flerbostadshus. Det ses 
allt mer på modernare flerbostadshus. Vid Mälaren i Västerås ser man denna typ av 
takkonstruktioner som har varit problematiska då vatten och snö har trängt in i skarvarna då 
taken saknar takfot och står oskyddade mot vätan. Detta har lett till fuktskador p.g.a 
vattenläckage i skarvar och otätheter. 
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I en intervju med Jonnie Pettersson på Archus, säger han att platta tak är en stilart och att man 

 



väljer att bygga dessa tak för att kunna ha stora solterrasser på taket. Och i de sjönära trakterna 
är det en utsikts fråga mer än en byggteknisk fråga samt att detaljplanen styr dels utformningen. 
Han tyckte att platta tak ger inga större bekymmer så länge man lägger tid på att lösa detaljerna i 
platta tak genom ordentliga plåtbeslag och då slipper läckande i takfötterna. Johnnie tror att 
problemet ligger mer i att taken utförs slarvigt på grund av tidsbrist i produktionsskedet.  
 
4.4.7 Säkerställa platta tak 
 
Man kan lösa problemet genom att göra en överlapp med takpapp och plåten d v s dra in 
takpappen under plåten hela vägen till ytterkanten av taket och dra över en klenplåt från 
ovansidan och ner mot fasaden. Då slipper man problemet med att vatten söker in i skarvarna vid 
anslutningar. 
 
Ett annat problematiskt fenomen med platta tak är ventilation av vindar. Där man har öppningar 
högst upp i taksprången som står oskyddade för indrivande vatten och snö.  
Detta har bl a NCC löst genom att montera dit ett s.k. snölås. Snölåset är ett bockat plåtbeslag 
som monteras strax under öppningen. Det har sin funktion att blockera vägen för det drivanden 
vattnet eller snön, i samband med vinden, som driver upp längs fasaden upp mot vindskivan. Se 
bilden nedan. 
 

Bild 7; Snölås fäst i vindskivan för att blockera vinddrivande vatten och snö (Foto av Hyytiä, 2007). 
 
NCCs bostadsplattform har tagit fram standardlösningar för sadeltak och man ska undvika att 
bygga platta tak i fortsättningen. Självklart styr detaljplanen utseendet på byggnaderna i Östra 
Hamnen. 
 
4.4.8 Konstruktionsdelarnas anslutningar  
 
Anslutande delar som balkonger och terrasser är oftast väldigt utsatta delar där vatten har tagit 
sig in i och runnit ner via golv till bostäder under. Problem som kan vara svåra att upptäcka till 
en början men ger stora skador inne i väggen. Det har även hänt att vattnet har runnit synligt i 
taket vid anslutningar mellan innertak och yttervägg. 
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 Anledningen till problemet är att anslutningarna har varit dåligt tätade och/eller att den brutna 
sköldbryggan mellan bjälklaget och balkongplattan har stått oskyddat under nederbörd se figur 
nedan. 
 

 
Bild 8; Otätheter i anslutningar till altandörrar och sidoanslutningar till balkong (Foto hämtad från SP:s hemsida, 
2007). 
 
Dessa problem kan åtgärdas genom att täta och foga alla skarvar samt skydda anslutningar 
ordentligt under tiden som murarna applicerar fasadisoleringen utvändigt. Det är även viktigt 
med tydlig kommunikation med de inblandade underentreprenörerna för att få anslutningar 
ordentligt täta t ex trösklar vid balkongdörrar där plåten möter putsen skall ha en fog som håller 
tätt. 
 
Det är inte en tillfällighet att balkongerna i bostadshusen vid Mälaren har glasats in. 
Balkongerna glasas in för att skydda balkongerna och framförallt de inre anslutningarna från 
hårda vindar i samband med nederbörd (Pettersson, 2007). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9; Konstruktionen vid balkonginfästningen. Till vänster syns bjälklaget och till höger den utkragade balkongen. 
Mellan dessa finns en isolering av mineralull. Så länge inte plåtblecket är monterat är isoleringen mycket utsatt för 
nederbörd, främst slagregn (Figur hämtad av Lejonthun, 2004). 
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En annan känslig konstruktionsdel är burspråk som används mycket för att ge bostäder bättre 
utsiktsvinkel mot vattnet. Ett problem med burspråk är att de är utsatta mot hårda vindhastigheter 
som trycker fukt i skarvar vid anslutningar där putsen ansluter mot plåten. Detta problem kan 
lösas genom att täta ordentligt med anpassade tätningslister och rätt utformade plåtdetaljer vid 
burspråks anslutningar som ansluter mot putsen (Aneheim, 2007). 
 
 
4.5 Materialval för sjönära bostäder 
Materialval är ett ämne som diskuteras alldeles för lite i projekteringsskedet. Man måste ha en 
god kännedom om materialens och människans tålighet mot fukt-, mögel- och 
emissionsförhållanden. Byggbranschen är den bransch som är minst öppen för nya material och 
konstruktionslösningar. Produktions av byggnader skiljer mycket från tillverkning av andra 
produkter, som t ex bilar, då man inte tillverkar ”nollserier” för att kontrollera om produkter 
uppfyller sin funktion utan anmärkningar. Även om det utförs kontroller av material så är det 
inre och yttre förhållandena så olika vid varje projekt att erfarenhet inte enbart räcker. Dessutom 
är förhållandena olika för varje arbetsplats, d v s hur materialet hanteras och vilka erfarenheter 
man har av materialet. 
 
När man bygger vid sjöar är materialval en grundläggande aspekt ur fuktsynpunkt. Allra flesta 
av flerbostadshusen vid Mälaren i Västerås har putsade fasader i olika kulörer. En del av 
fasaderna har trädetaljer kring fönster och tak. Trä har även använts till entrépartier och dörrar. 
Taket utgörs, i de flesta av husen, av asfaltpapp. NCC har bland annat använt tegel på delar av 
fasader i Östra Hamnen i Västerås. 
 
Projekterarna som intervjuades, säger att trämaterial är det sämsta fasadmaterialet att arbeta med 
vid sjönära byggnader. Mycket för att materialet är dyr och svår underhållet och kräver 
lösningsmedel vid behandling. Dessutom gör det svårare att få det tätt i skarvarna mellan två 
olika material som t ex att trä och puts, där båda materialet rör sig olika i tiden. 
Det är viktigt att veta hur olika material fungerar i förhållande till varandra för att lyckas med 
tätningen mellan skarvarna. Därför bör undvika att för många skarvar i fasader och planera 
övergångarna väl mellan olika typer av material för att undvika besväret med tätningen.  
 
Arkitekten Johnnie Pettersson tycker att tegelfasader är bästa alternativet där klimat 
påfrestningarna är stora. Dessutom tycker han att tegel ger vackrare och livfullare fasader än 
puts. Men många arkitekter väljer jobba med puts eftersom att dagens tegelfasader är för 
”kliniskt rena” och tråkiga. 



 
5 Fuktaspekter i byggprocessen 
En viktig fuktaspekt i byggprocessen för att lyckas bygga fuktsäkra bostäder är att varje 
inblandad part i processen ha intresse att bygga ett torrt byggande. Därför är det viktigt att man 
noga diskuterar fuktdimensioneringen, uppmärksamma materialvalet, hitta passande 
konstruktionslösning och tillräcklig produktionstid för att lyckas med detta. 
Gott samarbete mellan de inblandade aktörerna ger en bättre kommunikation och minimerar 
riskerna för byggfel. Man ska ställa tydliga och mätbara krav och se till att fuktsäkerhetsarbeten 
under hela processen följs (Adamson, 1997). Här nedan följer olika fuktsäkerhetsarbeten från de 
olika skedena. 
 

 
Figur 10 : Ansvars fördelning i byggprocessen (Figur hämtad från Tyréns AB:s hemsida) 
 
5.1 Fuktsäkerhet i projekteringsskedet 
Vid projekteringen upprättar man checklistor som sedan följs för att kontrollera att man har fått 
med alla detaljer i projekteringen. 
Alla projektörer har olika sätt hur de säkerställer sina delar av projekteringen men inga specifika 
checklistor upprättas av konstruktören eller arkitekten för fuktsäkerhets projektering. 
Fuktsäkerhet är mer eller mindre en rubrik i checklistan som prickas av vid genomgång. 
 
Handlingarna kvalitetssäkras genom egenkontroller att noga granska alla detaljlösningar så att de 
är riktigt utförda. Man arbetar mycket efter erfarenhet av tidigare projekt och tittar extra noga på 
en del lösningar som är fuktkänsliga och lägger vikt på att lösa dessa. Exempel på sådana 
lösningar kan vara att trädetaljer undviks där fasaden har höga väderpåfrestningar eller 
inglasning av balkonger utifrån vindkrafter. Även att välja belagda ytor på stora fönster(som är 
vanligt vid sjönära bostäder) för att minska solinstrålningen (Pettersson, 2007). 
 
Konstruktörerna använder sig av checklistor på alla ritningar som går ut till entreprenören. Det 
görs till eget syfte för att kontrollera att alla konstruktionsdelar är rätt utförda.  
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Konstruktören Håkan Liljeström på byggkonstruktioner berättar att han går genom varje 
ritningen noga med en lupp för att kontrollera att varje linje ansluter rätt linje på ritningen och att 
alla tätskikt är riktigt utförda. Sedan är det upp till de i produktionsskedet att se till att 
ritningarna följs för att lösningen blir rätt utförda och att de känsliga byggnadsdelar skyddas 
ordentligt. 
 
Det är viktigt att få med fuktmätningar i betong, trä och inbyggd material i tidsplaneringen och 
jobba med checklistor i projekteringen, säger Bo Aneheim som är projektledare på NCC Bostad. 
Saker som väger in är t ex att välja rätt betong kvalitet med rätt uttorkningstid och som är 
årstidsberoende. Inom NCC används ett system som kallas TorkaS. 
 
Projektörerna på NCC styr rätt mycket av projekteringsarbetet själv och ger inte lika mycket fria 
händer för arkitekter och konstruktörer. Man anser att företaget har själva tillräckliga kunskaper 
och erfarenhet för att klara att bygga husen. Mycket av dagens projektering på NCC grundar sig 
på bostadsplattformens riktlinjer som bygger helt på erfarenhet och bästa lösningen.  
 
5.1.1 NCCs bostadsplattform – en säkrare projekteringsform  
 
NCC har skapat en styrande projektkrav som kallas bostadsplattform. Vilket innebär att man 
följer standardiserade tekniska lösningar i projekteringsskedet som är beprövade och 
produktionsvänliga. Genom projekteringskraven uppnår man lägre kostnader och minskar 
byggfelen i produktionsskedet. Projekteringskraven är baserade på NCC Boendes funktionskrav 
samt från tidigare produktionserfarenheter. 
I den tekniska plattformen finns det lösningar för t ex sockelutformning, golvtyper, 
utfackningsväggar, golv och anslutningar mellan byggdelar, se figur nedan. 
Plattformen är NCCs affärshemlighet och hanteras med försiktighet. Konsulter som är delaktiga i 
projekteringen har sekretessplikt vid hantering av typritningar och handlingar. 
 
 

 
Figur 11 : Tekniska lösningar för bostadsplattformen (figur hämtad från NCCs hemsida 2007) 
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5.2 Produktionsskedet 
Under projektberedningen i produktionsskedet utförs checklistor, fuktplaner och kontrollplaner.  
Entreprenören jobbar sedan efter dessa planer produktionsskedet för att kontinuerligt kontrollera 
att alla tätningar är korrekt utförda samt att mätningar och prover på material utförs enligt 
kontrollprogrammet tills byggnaden är färdigställd.  
Vid upphandling av byggnadsmaterial skall en ansvarig arbetsledare se till att föreskrivna 
material och varor används enligt föreskrifterna. Det mesta av upphandlingen sker dock oftast av 
en central upphandlare. 
 
Om en inköpare tvingas byta produkt eller teknisklösning måste det kontrolleras att den nya 
produkten eller lösningen uppfyller samma krav som den tidigare. Exempelvis om man byter till 
andra fönstertyper får man ser över att det uppfyller samma funktion som den första typen. T ex 
väderskyddet i det här fallet är viktig när man bygger sjönära. 
Därför är det viktigt att en inköpare känner till vilka varor som extra känsliga från fuktsynpunkt. 
Inköparen måste kräva tillverkningskontroller av leverantören för att veta att de uppfyller de 
ställda kraven . 
 
Vid utförande kan fuktskador undvikas genom noga materialhantering. Därför skall en ansvarig 
arbetsledare svara för att kontrollera materialets fukttillstånd kontinuerligt vid leverans och 
innan det byggs in samt under byggtiden. Följande mätningar bör regelbundet utföras är: 

• Fuktkvot i virke vid leverans 
• Mäta fuktkvot hos trä i reglar och syllar innan de monteras och tätas, med en 

träfuktmätare. 
• Relativ fuktighet i betonggolv innan man lägger på t ex en plastmatta. Då görs en 

borrhålsmätning. 
• Kapillär stighöjden hos kapillärbrytande material av makadam eller grus med en 

rörkapillarimeter. 
 
Arbetsledaren måste även kontrollera att materialet som levereras är rätt samt kontrollera att de 
typgodkända produkterna uppfyller villkoren i handlingen (Nevander, 1994). 
 
Fuktproblem kan även uppstå direkt eller indirekt genom felaktigt hanterade material, 
projekterings fel, otätheter vid anslutningar i byggnadsdelar, bristande skydd mot nederbörd 
under produktionstiden samt när materialet fel hanteras under och efter leverans.  
Genom att skydda materialet och byggnaden från nederbörd med presenningar är viktigt 
(Sjögren, 2007). 
 
NCC kvalitetssäkrar sina bostadshus genom att utföra egenkontroller innan slutbesiktningen, 
som går ut på att en arbetsledare går genom byggnaden och ”märker fel”. Felen förs i protokoll 
över som entreprenören behöver åtgärda innan slutbesiktningen. Detta görs för att minimera 
felen i slutbesiktningen. 
 
5.3 Förvaltningsskedet 
När byggnaden sedan tas över av fastighetsförvaltaren är det viktigt att underhållsinstruktionen 
för byggnadsdelar och installationer medföljer och att förvaltaren vet hur byggnaden skall 
underhållas i fortsättningen. 
 
Med underhåll menas regelbunden tillsyn över t ex att tak och takavvattning besiktas minst en 
gång om året samtidigt som man rensar brunnar och hängrännor. Vindsutrymmen skall även 
besiktas en gång om året så att eventuella skador kan upptäckas tidigt (Nevander, 1994). 
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Fasadskötsel är underhåll under längre intervaller, dvs. reparera skadad fasad material eller 
underhålla trä detaljer. Förvaltningen är en viktig bit av byggnadens efterlevnad. Vissa förvaltare 
lägger mer underhåll på fasaderna än andra (Pettersson, 2007). 
 
Det är även viktigt att överlämna de boende instruktioner hur bostaden ska ventileras och vilken 
temperatur som man bör hålla. Speciellt under uttorkningstiden för att undvika fuktskador längre 
fram i tiden. Ibland har de boende fått följa upp radonmätningar i sina bostäder med en inbyggd 
radonmätare. Resultatet från mätningarna redovisas sen för fastighetsförvaltaren (Nevander, 
1994).  
 
Under förvaltningstiden bör fastighetsförvaltaren föra protokoll om några fuktskador har 
uppkommit och var de har uppkommit, så att man har det redovisat om nya skador uppkommer. 
 
5.4 Kunskaps- och kompetensläget 
Enligt intervjuundersökning som gjordes med en arkitekt, konstruktör, projektledare och 
platschef till rapporten, visar det sig att alla är dåliga på att kompetens utbilda sig eller sin 
personal inom fuktsäkerhet och utgår från erfarenhetsmässiga kunskaper. Man söker till sig svar 
om problem uppstår. Det visade sig även att fuktsäkerhets frågor under byggmötena inte är högt 
prioriterade, utan fuktskadorna diskuteras gärna efter att ”skadan” skett för att undvika att göra 
samma misstag igen. 
 
Konstruktören svarade på frågan om kompetens inom fuktsäkerhet att de går på fakta sökning 
och om kunskaperna inte är tillräckliga ”bollar” de vidare frågan vidare till experter på t ex 
Sunda Hus, ett konsultföretag som arbetar bl a med lufttäthets- och fuktsäkerhetsfrågor. 
 
Projektörerna på NCC anser sig ha så pass goda kunskaper inom fukt och luft att ingen 
kompetensutbildning behövs. NCCs egen bostadsplattform är till hjälp för de med mindre 
kunskap (läs mer under kapitlet NCCs bostadsplattform). 



 
6 Väderskyddat byggande 
Som tidigare i rapporten skrev så utsätts de sjönära byggnaderna under produktionstiden för 
högre vindar i samband med nederbörd än övrigt i inlandet. Därför måste byggnaden och 
materialet skyddas så fort som möjligt för väderpåverkan. Ju snabbare man får på taket och 
väggarna desto snabbare kan betongen torkas ut som påverkar tidpunkten för t ex när golvet kan 
läggas. Det finns olika metoder hur man kan väderskydda byggnaden. Här nedan följer ett 
exempel på en sådan metod. 
 
6.1 Bygga under tält 
En metod är att bygga husen under helt under tält som går ut på att man reser en stålstomme som 
kläs med en armerad plastduk. Därefter byggs hela byggnaden väderskyddat under tält. I taket 
monteras traverser vilket gör det lättare att lyfta av byggnadsdelar, då svajet från vinden inte 
finns längre (Asplund, 1996). 
 

 
Figur 12 : NCC bygger bostadshus byggs under tält (bild hämtad från NCCs hemsida) 
 
Fördelar med metoden är att man är helt väderoberoende under hela produktionstiden. Vilket ger 
en bättre och torrare arbetsmiljö att jobba under samt att byggfukten får en bättre och kortare 
uttorkningstid. Dessutom förbättras arbetsmiljön för byggnadsarbetarna genom bättre hälsa, ökad 
trivsel, minskade olycksfallsrisker samt möjligheterna att förbättra arbetsordningen. 
 
Nackdelar med metoden är dock att det blir ganska varmt inne i tältet under sommarhalvåret, 
högre buller nivå och att traverserna är upplevs långsammare än kranarna. 
Metoden kostar för mycket och begränsar storleken och utformningen av byggnaden. 
 
När frågan om att bygga under tält ställdes till de intervjuade personerna i byggprocessen fick 
man svaren att; 

• metoden är optimal men kostnaderna är för höga, 
• det gör ingen större skillnad på uttorkningstiden, 
• det tar för mycket plats, 
• man slipper bygga ställningar för att väderskydda efterhand. 
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7 Slutsatser 
 
Uppsatsens syfte var att hitta skillnaderna med att bygga sjönära flerbostadshus mot övriga 
inlandsbyggda flerbostadshus. Det visade sig redan i ett tidigt skede av arbetet att det inte skiljer 
markant mellan de olika områdena. Det enda som jag kunde komma fram till var att sjönära 
bostäder är mer utsatta för vind och slagregn än de övriga. Åtgärder som har vidtagits för 
byggnaderna vid Mälaren är att man har varit extra noga med detaljlösningar för de olika 
byggnadsdelarna och är grundliga med att täta i skarvarna och hålrum så att vatten inte får 
möjlighet att ta sig in i otätheter. 
 

Syftet med arbetet var även att ta reda på hur de olika aktörerna samarbetar med varandra. Enligt 
intervjuerna tycker de flesta av parterna att samarbetet har fungerat bra.  
Men enligt iakttagelserna kom jag fram till att samarbetet mellan de olika konsulterna fungerar 
bättre än mellan entreprenörerna och konsulterna. Mycket av felen skylls mellan arkitekter och 
byggentreprenörerna. Medan konstruktörernas samarbete mellan byggentreprenörerna fungerar 
bättre. Samtidigt upplever jag att samarbetet mellan konstruktörerna och arkitekterna fungerar 
mycket bra.  
 
Samtidigt som jag ser på NCCs samverkan med de olika konsulterna, ger man inte arkitekten och 
konstruktören lika fria händer som tidigare utan man väljer att styra mesta av projekteringen 
själva.  
 
Under arbetets gång har jag även upptäckt att det är få av de intervjuade personerna som 
använder sig av varken fuktskyddsdokument eller gör någon speciell fuktdimensionering i 
projekteringsskedet. Det mesta av fuktskyddsarbetet baseras på erfarenhetsmässiga kunskaper. 
Samtidigt är det ingen som kompetensutbildar varken sig själva eller sin personal inom 
fuktsäkerhet. Uppstår det problem som gäller fuktsäkerhet ”bollar” man gärna frågan vidare till 
en sakkunnig. I produktionsskedet tas fuktproblemen först när de har skett istället för att 
diskutera om motverkande åtgärder. 
 
Jag tror att en bättre samverkan ligger till grunden för en fuktsäker byggnad där alla parter 
strävar åt samma håll och vågar kommunicera mer med varandra. Man måste även sluta att 
skylla på varandra och istället hjälpas åt om det uppstår problem. 
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Bilaga 1: 
 
Intervju med Stig Sjögren, platschef på NCC, Västerås. 
Intervjuämne; Fuktsäkert byggande, sjönära bostäder. 
 
 

• Hur jobbar ni med fuktsäkerhet i sjönära bostäder (i produktionsskedet)? 
 

Få huset tätt så fort som möjligt, men inget specifikt för just sjönära, säger Stig Sjögren som är 
platschef för en nybyggnation av flerbostadshus i Östra Hamnen i Västerås. 

 
 

• Vilka är de stora skillnaderna mellan dem sjönära och övriga ”inlands” byggda bostäder? 
 
Han säger att det inte är något specifikt som skiljer från de övriga bostadsbyggen förutom att det 
är lite mer blåsigt som märks i senare skedet när byggnaden är färdig. 

 
 

• Hur kvalitetssäkrar man just sjönära bostäder? 
 
Man tar får ta hänsyn till luftfuktigheten vid produktion genom noggranna mätningar ex. 
utfackningsväggar, berättar Stig. 
 
 
• Har ni stött på några fuktproblem under produktionstiden och vilka är dem? Om ja, vilka åtgärder 

togs då? 
 
Efter produktionstiden har det uppstått problem ex tätningar vid fönster och plåtbeslag har varit ett 
problem p g a de tekniska lösningen har varit bristfällig, anser Stig. 
Man har upplevt att det har varit västkustklimat men som inte projektörerna har tänkt på från början. 
 
Stig berättar att putsen och putsens anslutningar mot plåten har varit en besvärlig 
konstruktionslösning från projekteringsskedet som inte har funkat. Som har ändrats på i senare 
byggnaderna.  
 
• Vilka konstruktionsdelar är extra utsatta? Hur gör ni för att skydda dem delarna? 

 
Plåtbeslag ex sockelbeslag, ventilation av ventilerade vindar har varit problematiska. Man måste ha 
öppningar högst upp för att ventilera vinden med vindskiva som når ner mot fasaden och där saknades 
ett snölås. Det har ändrats i ritningarna i de senare etapperna. 
Stig förklarar att snölåset är ett bockad plåt som har funktionen att bryta av det vattnet som driver upp 
med vinden längs fasaden och upp mot vinden.  
Det fuktskadade taket har åtgärdats genom att torkat ut materialet eller bytt ut delar av 
konstruktionen. 
 
Stig berättar att burspråken har varit känsliga byggnadsdelar då de finns på hela fasaden p g a putsens 
anslutning mot plåtfasaden. 

 
Utfackningsväggarna till en början gjordes i verkstaden till en början i den första etappen. Nu görs de 
på plats istället.  
Till en början är utfackningsväggarna bara reglar och utvändiga gipsen och när taket är tätt så isoleras 
väggarna, Säger han. 

 
Han berättar att man satte plast som skydd upp till på utfackningsväggarna för att avleda vatten ifrån 
bjälklaget i början, så att vatten inte leds till reglarna och till gipsen. De skyddas i överkanten på 
utfackningsväggen, tills man har gjort tätningen mellan bjälklaget och väggen. 
I andra etapper gjorde har man byggt väggarna på plats. Då har man istället monterat gipsskivan i 
bjälklagskanten som skydd för vätan. 
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Den brutna sköldbryggan mellan balkongplattan och bjälklaget skyddas så fort murarna applicerat 
fasadisoleringen utvändigt. Där har det inte varit något problem eftersom det vattnet letar sig inte in 
där, anser Stig. 

 
• Vilka produktionsmetoder är avgörande/lämpligaste för just sjönära bostäder (även 

grundläggningsmetod)? Och varför? 
 

Inga specifika, säger Stig.  
 

• Hade det kunnat vara aktuellt att bygga helt under tält? 
 

Stig anser att husen är för stora för att kunna byggas under tält. Klart det hade varit bättre alternativ ur 
fuktsynpunkt, men det kostar för mycket. 
Han tycker att det är viktigare att produktionstiden är tillräckligt lång för att hinna torka ut materialet. 
Och tycker att man ska förlänga byggtid istället för att bygga under tält. 
 
• När på året är det värsta fallet att bygga sjönära? Är det någon skillnad vädermässigt att bygga 

sjönära då i jämförelse med andra bostäder? 
 

Vinden är den enda problemet vid sjönära områden. Stig tycker att värsta tiden är november och 
december för att fukten inte vill torka ut. 

 
• Har ni haft mycket problem med vädret under produktionstiden, som har lett till att det har 

uppstått oönskad fukt i husen? 
 

Det blåser in från alla väderstreck, inte enbart från sjön och skapat fuktproblem  
bl a i takkonstruktionen i de tidigare byggnaderna, berättar han. 
 
• Diskuterar ni mycket fuktproblem på byggmöten? Och hur du upplevt underentreprenörernas 

arbete med fuktsäkerhet? Uppstår det mycket slarv? 
 

Det diskuteras endast skador efter produktionen under byggmötena men inte motverkande 
fuktsäkerhetsfrågor.  
Under startmöten med UE sätter man sig ner tillsammans med puts- och plåtentreprenören samt med 
materialtillverkaren för att diskutera hur konstruktionsdelarna löses, d v s de som inte hade varit bra i 
de tidigare etapperna.  
  
Det händer en del slarv bland underentreprenörerna. Men Stig tycker att UE har varit duktiga på att 
skydda konstruktionsdelar under produktionsskedet. 
 
• Händer det ofta att projektören har haft för lite kunskap i fuktsäkerhet (vid t ex 

konstruktionslösningar, materialval etc) 
 
Stig tycker att arkitekten blandar in för mycket olika material, t ex anslutningar mellan puts och 
träpanel, och puts och plåt. De tänker för lite på anslutningar och som har lett till att onödigt mycket 
skarvar som man har blivit tvungen att täta. 
 
• Hur löser ni projektörens ”missar” i produktionsskedet? ”Löses-på-plats-metoden”? 
 
Vissa detaljlösningar har ändrats i produktionsskedet, säger Stig. Han tycker att arkitekter tror att man 
kan bygga med toleranser ”plus-minus-noll” på allting. Man blir tvungen att bygga till med extra 
plåtbeslag som t ex fönster där inte fönstren har hamnat i liv med fasaden. Eftersom att man inte tänkt 
till från början så kan det bli konstiga anslutningningar.  
Då toleranserna utnyttjas redan på ritbordet. Och därefter utnyttjar man toleranserna ytterligare vid 
tillverkningen så finns det inte tillräckligt med toleranser kvar när delarna ska monteras på plats. T ex 
så har balkongräckens anslutning mot väggen saknade toleranser och kan hamna fel vid utförandet, 
berättar Stig.  
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• Vad hade du gjort annorlunda (än resultatet)? Varför tror du att den lösningen hade varit bättre ur 

fuktsynpunkt? 
Hade du valt samma material eller lösningar ur fuktsynpunkt? 
 

Stig tycker att takkonstruktionen är en dålig lösning. Platta tak (som saknar takfot) och uppdragna 
väggar är en dålig lösning ut fuktsynpunkt då fukten letar sig in i skarvarna i anslutningen mellan 
väggen och taket som är svår detalj att lösa. De måste skyddas med en ordentlig klenplåt. Han 
förespråkar sadeltak som skyddarväggen med en ordentlig takfot. 
 
Han säger att platta tak bygg idag mycket för att det är modernt. Inte för att det är praktiskt. 
 
Slutlig diskussion inom ämnet fuktsäkerhet; 

 
NCC:s Boendes plattform har tagit fram standarder och bestämt sig att taken ska  
vara sadeltak i fortsättningen. Men det är ändå detaljplanen för hamnen som styr utseendet på 
byggnaderna, säger han. 
 
Från början va det ritat med 20-25 mm tjockputs kalkcementputs. Men idag har man tunnputs som är 
mer plastig i ytan och är 7-8 mm tunn och som andas bättre. Skillnad mellan dessa två putsen är när 
det regnar. Den grövre putsen suger åt sig fukt medan den plastiga bildar en vattenhinna. Man slipper 
dessutom frostsprängningar, berättar Stig. 
 
Man använder inga checklistor i produktionen. Man har ansett att det inte behövs då man har samma 
manskap hela tiden som bygger. Men man har dock påmint om de kritiska konstruktionsdelar. 
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Bilaga 2: 
 
Intervju med Johnnie Pettersson, arkitekt på Archus, Västerås 
Intervjuämne; Fuktsäkert byggande, sjönära bostäder. 
 

• Hur jobbar ni med fuktsäkerhet i projekteringsskedet? Vad skiljer projekteringen för sjönära 
bostäder? 

 
Johnnie tror inte att det är i regelvärk något som skiljer sjönära boende från andra bostäder. Det som 
skiljer i detta fall är snarare om man tittar på balkonger och uteplatser och en del fönster glaspartier 
som i kombination med vindtryck och regn är intressant delar i detta sammanhang. Byggnadsdelarnas 
tålighet mot vindbelastningar samt att man har fuktigare luft vid vattnet än vid landsbacken eftersom 
att det blåser mera, enligt Johnnie Pettersson. 
 
När en följdfråga ställdes om vad Johnnie tror om Mälarens översvämningshot påverkar 
projekteringen i framtiden så tror han inte att Mälaren kommer att stiga. Han tror mer på att kraftigare 
vårfloder är större risk för att vattnet stiger utan han tycker att vinden är ett större problem vid 
Mälaren. 
 
Johnnie berättar att man sätter en lägsta nivå för bostäder och garagen och förråden läggs på marknivå 
medan lägenheterna/bostäder byggs en våning högre p g a hundraårsnivån – d v s en 100-års intervall 
då Mälarens vattennivå beräknas stiga över normalnivån. Lägenheterna vid mälaren beräknas klarar 
sig från hundraårsnivån.  

 
• Vilka konstrutionsdelar är mest utsatta? 

 
Johnnie säger att fasaderna och taket är mer utsatta för de sjönära bostäderna. 

 
• Vilka material är mest lämpliga respektive olämpliga ur klimatsynpunkt? 
 
Jämför man bostadsbyggandet på västkusten och byggandet vid Mälaren gällande materialval så 
bygger man mer med tegel vid västkusten p g a hårdare klimatförhållanden - kraftigare regn och 
vindar än vid Mälaren, berättar Johnnie. Han säger att tegel är tåligare material än puts. Tegel ger 
dessutom vackrare och livfullare fasader. Varför man valde tegel förr var p g a den vackra 
färgsättningen. Tegelfasaderna idag är alldeles för ”kliniskt rena”, d v s alla tegelstenar är för 
identiska då dessa maskintillverkas, och ger tråkiga fasader. Det är anledningen till att arkitekter 
väljer att jobba mer med puts. 
 
• Idag bygger man med platta tak nere vid vattnet. Varför har man valt denna typ av 

takkonstruktion? 
 

Jonnie svarar att platta tak är en stilart.  Man väljer platta tak för att kunna bygga stora solterrasser på 
taket och vid sjönära är det en utsiktsfråga mot vattnet. Konstruktionsdelen är svårare att genomföra. 
Han tycker att branta sadeltak är mer förlåtna mot slarv än platta tak. Dessutom tycker han att en 
takfot skyddar inte så mycket för indrivande vatten vid slagregn. Takfoten skyddar endast fasaden där 
den tar slut d v s skyddar de första två metrarna. Det är viktigt med en ordentlig klenplåt som går ner 
mot fasaden som skyddar mot nederbörd därför ska man lägga mycket vikt på att jobba med detaljer i 
platta tak. Då slipper man läckage problemen. Johnnie tror att man jäktar för mycket i produktion p g 
a tidsbrist, som gör att det slarvas mer med detaljer och takkonstruktionerna utför inte tillräckligt 
detaljerat. 

 
• När är gestaltning viktigare än att skydda husen från fukt? 

 
Jonnie erkänner att de lägger mer vikt på gestaltning än på fuktfrågor. Men fukt hör till normkraven 
vid projektering och som beaktas. Archus, företaget som Jonnie arbetar på jobbar mycket med 
byggnadsteknik och har flera byggnadsingenjörer inom området. Arkitekter jobbar mycket parallellt 
med ingenjörerna med tekniska lösningar. 
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• Idag bygger man mycket med utfackningsväggar i flerbostadshusprojekt. Utfackningsväggar är 
en av de mest utsatta konstruktionsdelarna ur fuktsynpunkt. Hur jobbar ni med detta problem i 
projekteringsskedet? 

 
Johnnie är skeptisk mot dagens utfackningsväggar om de kommer att hålla i framtiden. Han tycker att 
det byggdes bättre ”trähus” förut som fortfarande håller idag. Då hade man inte liknande problem 
med att bygga med trä som idag.  
Han tror att den stora fråga hur klimatet är inomhus och att man haren bra ventilation inomhus. Man 
ställer idag högre krav på uppvärmning och komfort som kan vara en bidragande orsak till att det 
uppstår mer problem idag med träregelväggar. 
Särskilt vid sjönära där luften är råare, säger han. 

 
• Hur jobbar ni med miljöfrågor vid val av material i sjönära områden?  

 
Vi jobbar inget specifikt med miljöfrågor, berättar Johnnie. Han tycker att trämaterial är det sämsta 
material att arbeta med vi sjönära p g a att materialet är dyrt och svårare att underhåll och man måste 
använda lösningsmedel för att underhålla träet. Dessutom är inte trä resurssnålt. På Archus undviker 
man att använda trä i fasadmaterial, speciellt för de sjönära bostäderna. 
Han tillägger att förvaltningen är en viktig bit av byggnadens efterlevnad. Vissa förvaltare lägger mer 
underhåll på fasaderna än andra. 
 
• Hur är samverkan mellan arkitekter, konstruktörer och entreprenörerna? Är alla haft möjlighet att 

vara med från tidigt skede (upphandlingsskedet) och kunnat påverka projektet för att bygga 
fuktsäkert? 

 
”Det har alltid gått bra eller bättre”, uttrycker Johnnie det. Han tycker att det hänger mycket på vilka 
personer man jobbar med och inte så mycket på företaget. Samarbetet beror mycket på företagens 
personkultur – d v s vissa byggföretag har större intressen att kommunicera med arkitekten. Men man 
stöter på fördomar där byggföretag tycker arkitekter inte har tillräckliga kunskaper eller intresse av 
produktion. Vilket Johnnie anser vara helt fel. Han vill påstå att för många byggföretag har för lite 
genuint intresse för projektering och gestaltning och de flesta byggföretagen saknar kompetens inom 
området. 
Det är mer vanligt att man i byggbranschen skyller mer på varandra om något gått fel än t ex inom 
industrin, anser Johnnie. 

 
Johnnie tycker att arkitektutbildningen och tekniska utbildningar borde ha varit mer ”vägg i vägg” 
med varandra för att redan i tidigt skede lärt sig att jobbat ihop varandra och fått en bättre uppfattning 
om varandras yrken.  

 
Annars tycker Johnnie att samverkan mellan konstruktör och arkitekt har funkat väldigt bra i 
projekteringsskedet. Arkitekter är väldigt orienterade i hur mycket material och byggnadsdelar kostar. 
När t ex husen på Lillåudden byggdes, hade arkitekten kontakt med prefableverantörerna för att hitta 
en billigare men vacker lösning för husen. Därför är det viktigt att blanda in alla entreprenörer och 
konsulter för att konstruktionslösningar blir rätt från början med tanke på metodval och installationer. 
 
Archus har dock inte ännu jobbat med NCC men har eventuellt projekt på gång tillsammans. 

  
• Har projektörerna goda kunskaper i fukt, mögel och luft (klimat)? Kompetensutbildar ni 

personalen i fuktsäkerhet? 
 

De kompetensutbildar personalen ständigt på Archus varje år i olika sakfrågor. 
Annars har de doch ingen specifik fuktansvarig på företaget.  

 
• Hur ofta kommer det frågor från produktionen där de inte har förstått hur ni har tänkt i vissa 

delar? ”Bollar” ni ofta med fuktfrågor med dem ute på bygget? 
 
Jonnie tycker inte att de har behövt bolla speciellt mycket med dem ute i produktionen. Det har dock 
kommit en del frågor om hur man ska lösa vissa skarvar. 
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Annars har man lagt extra energi på de viktigaste detaljerna som är svårare att tolka samt undvikit 
”kommunikations fel” genom tydliga förklaringar i handlingarna. De gånger någon lösning har varit 
för svårtolkat så har man gjort besök på byggarbetsplats för att förklara lösningen.  

 
 

• Hur kvalitetssäkrar ni sjönära bostäder i projekteringsskedet? 
 

På Archus kvalitetssäkrar man handlingarna genom att gå genom varje handling noga och kontrollera 
att alla detaljlösningar är riktigt utförda, berättar Johnnie. De arbetar efter erfarenhetsmässiga 
kunskaper och tittar extra på en del lösningar som är mer fuktkänsliga än andra. Man t ex använder 
inte trä i fasader och balkonger glasas in utifrån vindkrafter. 

 
• Har ni några speciella rutiner i fuktsäkerhet när ni projekterar? 

 
De utför egenkontroller och checklistor där man kollar så att man har fått med alla detaljer samt tittar 
på horisontal- och vertikalsnitt. Dessutom ser man över så att ritningar är vettigt ritade, t ex att plåten 
går mot puts som det ska och att platsmattan går upp bakom diskmaskinen i köket. Men inga 
specifika checklistor för just fukt används utan fukt är med som en rubrik i checklistan, berättar 
Johnnie. 
 
• Vad tycker du om att NCC har tagit fram en bostadsplattform deras bostäder? 

 
Han tror att bostadsplattformen kan funka om man bygger många liknande hus men på flera olika 
ställen i Sverige. Johnnie tror inte att det skulle funka bygga så på ett ställe utan att göra samma 
misstaget som man gjorde på 60-talet med Miljonprogramshusen. Men produceras husen i flera olika 
ställen med samma plattform, så tror han att det kan löna sig.  
Men frågan är om marknaden blir tillräckligt stort för att det ska vinna över platsbyggd, tillägger 
Johnnie. 

 
• Idag finns det alternativ att bygga bostäder under tält. Tror ni att de hade varit aktuellt för 

bostäderna vid Mälaren? 
 
Nej, det tror inte Johnnie på. Han tror att det går fortare att bygga platsbygge. 

 
Slutlig diskussion inom ämnet fuktsäkerhet; 

 
Det diskuterades mer om materialval. Johnnie tycker det diskuteras för lite om ytskiktsmaterial. Han 
tycker att man måste välja mer beständiga material som tål fukt och klimatpåverkan och undvika trä i 
fasader. Dessutom tycker Johnnie att man borde diskutera mer om den utvändiga miljön 
d v s utformning av gator och vistelseområden, som t ex hur man rör sig mellan husen. Det blir lätt 
blåsigt mellan husen vid Mälaren. 

 
Ett intressant diskussionsämne uppstod då jag ställde arkitekten frågan om ”nolltoleranser” som 
diskuterades i en tidigare intervju med Stig Sjögren, platschef för nybyggnationen I Östra Hamnen i 
Västerås. 

 
Johnnie tycker att husen blir fulare och klumpigare och sämre idag än förr. Han anser att det är ett 
underkännande i branschen. Man väljer dåliga byggmetoder och elementen köpes på 4-5 olika håll i 
världen vilket är osäkert om det passar ihop i slutändan, anser Johnnie. Metoden gör att man måste ha 
flera decimeter extra för att få delarna att passa. Han tycker att det inte att man ska behöva extra 
utrymme för att det ska passa när man t ex köper kök. Annars får man fundera på att välja annan 
produktionsmetod (läs även intervjun med Stig Sjögren). 
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Bilaga 3: 
 
Intervju med Håkan Liljeström, konstruktör på Byggkonstruktioner, Västerås 
Intervjuämne; Fuktsäkert byggande, sjönära bostäder. 
 
 

• Hur jobbar ni med fuktsäkerhet i projekteringsskedet? Checklistor, fuktskyddsbeskrivningar etc.? 
 

Vi använder checklistor på alla handlingar som går ut, säger Håkan Liljeström. Men vi fyller inte 
alltid i checklistor som lämnas till entreprenören. Utan det görs för oss själva. Checklistor behöver 
oftast inte lämnas in till entreprenören.  
Håkan berättar att ritningar kollas nog med lupp och han ”går över med en rödpennan” och markerar 
eventuella fel. 

 
De checkar så att alla tätskikt är gjorda ordentligt och man kollar extra noga anslutningarna på olika 
byggnadsdelar som t ex terrasser.  

 
• Vad skiljer projekteringen för sjönära bostäder? 

 
Håkan berättar att de har bra underlag från NCC, som gjorde en ordenlig utredning i projekteringen 
tillsammans med SMHI och kollade ex. Mälarens högsta höjd på vattennivån som man sedan har tagit 
hänsyn till vid projektering, t ex att husen byggs på rätt höjd och man undviker lägenheter på 
marknivå.  
Även Västerås Stad har gjort en klimatutredning tillsammans med Kadesjös, Sweco och SMHI 1994. 
De undersökte möjligheterna att bygga sjönära bostäder innan NCC köpte marken. 
 
• Vilka konstruktionsdelar är mest utsatta? Vad är avgörande för lämplig produktionsmetod när 

man bygger sjönära, och varför? 
 

Takkonstruktionen har varit problematisk då vattnet ville ta sig in via takfötterna. Man löste 
problemet genom att göra ett speciellt plåtbeslag för att skydda takfoten från inträngande fukt, 
berättar Liljeström.  

 
Även balkonger och terrasser är utsatta byggnadsdelar. Balkong anslutningen in i väggen och 
gavlarna är extra känsliga och därför har man valt att glasa in balkongerna. Det är lätt att vatten läcker 
in via anslutningar och rinner ner via golv till lägenheten under, säger Håkan. Det är mycket viktigt 
att man tätar ordentligt vid anslutningarna och att man samarbetar mellan olika underentreprenörer för 
att få det tillräckligt tätt från alla delar, tycker Håkan. 
Han tycker också att fasad material som t ex trä är det viktigt att man får till en bra fog vid 
anslutningar eftersom att trä rör sig, krympningar. Där man får en spricka i fogen så får man in vatten. 

 
Utfackningsväggar och material som står oskyddade under en lång tid tar in fukt i materialet. Därefter 
monteras en cellplast som putsbärare och påputsas. Då stängs fukten in i väggen. Fukten får inte 
möjligheten att vandra ut då cellplasten är så tät och det uppstår fukt och mögel i reglarna i väggen, 
säger Håkan Liljeström. 

 
• Vilka material är mest lämpliga respektive olämpliga ur klimatsynpunkt? 

 
Håkan tycker att utfackningsväggarna bestående av betong med putsskiva som är mer beständigt eller 
tegel är ur fuktsynpunkt bättre material än det som finns idag – en blandning av puts, tegel och panel.  
Han tycker att nackdelen med betong utfackningsväggar är att de är tunga. Alternativt att man väljer 
lätt sandwichelement eller lecabetong element. Exempelvis en bärande innerkärna av betong och 
utfackningsväggarna i lecabetong med cellplast som man putsar på är ett bra alternativ. Dessutom 
slipper man ha stålpelare i väggarna och man har en hel bärande vägg av betong istället.  
Håkan tycker det är en mycket bättre lösning ur fuktsynpunkt än träregelväggar dessutom är trä 
svårare att underhålla. 

 
Idag byggs träregelväggar med stålsyll men riskerna finns att det kommer vatten på stålsyllen och 
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suger upp vattnet i träreglarna och regeln fuktskadas, påpekar Håkan. 
Han tycker att det optimala är att få bort träregelväggar helt. 

 
Håkan tror att i framtiden kommer man ha mycket skador med terrasser som behöver repareras. Det 
finns redan idag terrasser på nybyggnationer som har problem med täthet där det har uppstått stora 
läckage in lägenheterna och vattnet har runnit efter väggarna ner på golvet till lägenheten under. 
Därför tycker han att det är mer lämpligt att bygga tak med lutning och med takpannor och undvika 
terrasser i fortsättningen. 

 
• Har ni stött på några fuktsäkerhets problem vid projekteringsskedet? Där vissa konstruktionsdelar 

har varit extra svåra att lösa ur fuktsynpunkt? 
 
Håkan har stött på konstig lösning som arkitekten har ritat, som t ex husen i Östra Hamnen där man 
har ritat en hög sarg ovanför burspråken. Problemet sargen var när vattnet skulle ledas från taket. 
Arkitekten hade inte tänkt till här. Det gjorde att sargen blev högre än tänkt från början. Men sargen 
togs bort till nästa etapp.  
 
Håkan tycker att det är krångligt med platta tak för att få till ett bra fall för vattnet som ska ledas ut 
samt att det är svårtåtkomligt att få till isoleringen och installationerna under taket. Även att få till 
fallen på terrasserna har varit krångliga för att få det att gå ihop med stuprören. Man vill inte gärna ha 
allt för stora avstånd mellan högpunkten och stuprören för då sticker höjden på kilen på isoleringen 
och gör att det bli svårare att ta sig ut på terrassen. Man bör ha en lutning på minst 1:50 för att få 
vattnet att ledas ut och samlas i en uppsamlingspotta innan det leds ut via stuprören och ner på 
marken, berättar Håkan. 
 
 
• Idag finns det alternativ att bygga bostäder under tält. Hade det varit aktuellt för bostäderna nere i 

hamnen? 
 
Han tycker att det optimala vore att bygga under tält och det skulle bli mer fuktsäkert och man skulle 
slippa täcka husen med byggställningar under byggtiden. 
Men p g a att kostnaderna blir för höga för att bygga under tält har man valt att inte göra det.  

 
• Hur är samverkan mellan arkitekter, konstruktörer och entreprenörerna? Är alla haft möjlighet att 

vara med från tidigt skede (upphandlingsskedet) och kunnat påverka projektet för att bygga 
fuktsäkert? 

 
Håkan tycker att samarbetet har funkat bra mellan alla aktörer under byggprocessen och att 
konstruktören har fått vara med i tidigt skede och fått bestämma bärande delar och 
konstruktionslösningar.  
 
• Har projektörerna goda kunskaper i fukt, mögel och luft (klimat)? Kompetensutbildar ni 

personalen i fuktsäkerhet? 
 
Vi är dåliga på att gå kurser och utbilda vår personal inom fukt. Vi går mer praktisk erfarenhet och 
läser på när väl ”springer” på ett problem, berättar Håkan. Håkan anser att det finns tillräckligt med 
kunskap för att klara lösa problemen själva. Annars brukar de bolla frågan vidare till experter (på 
Sunda hus) som hjälper med fuktfrågor. 
 
• Hur ofta kommer det frågor från produktionen där de inte har förstått hur ni har tänkt i vissa 

delar? ”Bollar” ni ofta med fuktfrågor med dem ute på bygget? 
 

Det har funkat bra mellan konstruktörerna och gubbarna på bygget. De får inte så ofta frågor. Han 
tror att det beror på att man har ritat produktionsvänligt och lätt förståeliga handlingar.  
 
• Hur jobbar ni med fuktdimensionering?  

 
De gör ingen specifik fuktdimensionering utan det sitter i ryggmärgen hur konstruktionsdelar sitter 
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ihop hur det ska fungera. Mycket handlar om erfarenhet, anser Håkan. 
 
• Hur kvalitetssäkrar ni sjönära bostäder i projekteringsskedet? 

 
Vi gör egenkontroller, noggranna checklistor, granska detaljritningar och markerar med rödpennan.  

 
• Hur tror ni att framtida klimatförändringar kommer att påverka projekteringen? 

 
Håkan tror att man kommer att undvika att bygga med trä och välja att arbete mer med betong och 
puts.  

 
Slutdiskussioner efter frågeställningarna:  
 
Det diskuterades lite om hur väggarna i husen i staden ser ut idag. Om att det eventuellt kan finnas fukt 
med mögelpåväxt i väggarna utan att det kan upptäckas då det är inbyggda och svåra att upptäcka efter 
som det inte luktar något. 
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Bilaga 4: 
 
Intervju med Bo Aneheim – projektör på NCC Bostad, Västerås. 
Intervjuämne; Fuktsäkert byggande, sjönära bostäder. 
 
 
• Hur jobbar ni med fuktsäkerhet i projekteringsskedet? Används checklistor, 

fuktskyddsbeskrivningar etc. ? 
 

Bo Aneheim säger att de tar hänsyn till fuktmätningar i betong, trä och inbyggd material vid 
projekteringen för att ha koll på de olika momenten när man tidsplanerar projektet. Man väljer 
betongkvalitet efter uttorkningstid genom att använda ett system som kallas TorkaS - som används 
inom NCC, och som är årstidsberoende. Man jobbar också mycket med checklistor i projekteringen. 
 
• Vad skiljer projekteringen för sjönära bostäder? 
 
Det som skiljer åt för sjönära är man har hårdare vindlaster och uppiskat vatten vid vattnet, blir som 
dimma när det blåser hårt. Medelvindarna kollas upp från den riktningen som är det mest normala för 
årstiden och därefter styr man utformningen av byggnaden, som t ex tak, så att det byggs i rätt 
ordning.  
Man har även vid utformning valt att efter vindförhållandena bygga alla entréer så att de står 
skyddade.  

 
Projektörerna på NCC påverkar konstruktörernas och arkitekternas arbete i utformningen av husen för 
att det ska bli rätt och att de har det rätta tänkandet, säger Bo Aneheim. 
 
• Vilka konstruktionsdelar är mest utsatta? Vad är avgörande för lämplig produktionsmetod när 

man bygger sjönära, och varför? 
 
Utstickande byggdelar som är extra vindutsatta som t ex burspråk då hög vindhastighet trycker in fukt 
i skarvar.  
 
• Vilka material är mest lämpliga respektive olämpliga ur klimatsynpunkt? 

 
Bo tycker att det är viktigast är att använda materialet rätt när man bygger och undvika trä när man 
bygger vid vattnet.  
Alla delar som är utsatta för vind och vattens ska man sätta stopp på. Han föredrar takfot som är 
bättre alternativ än de moderna platta taken. Undvika stora skivmaterial i taket eftersom att vinden 
kan lätt ta tag i skivan och blåsa av den. Det är viktigt att kolla upp var det huvudsakligen blåser ifrån 
när man lägger nocktegel i de mer utsatta delarna av taket. 
 
• Har ni stött på några fuktsäkerhets problem vid projekteringsskedet? Där vissa konstruktionsdelar 

har varit extra svåra att lösa ur fuktsynpunkt? 
 

Bo svarar att övergångar mellan olika material har varit svårt att få tillräckligt tätt. Det är viktigt att 
tänka på när man projekterar för att t ex vindhastigheterna kan på tunnputsen (glatt yta) trycka vattnet 
uppemot 1-2 m uppåt mot taket. Därför är det extra viktigt med tätheten mellan olika material för att 
slippa fukt- och vattenpåträngning i skarvarna. 

 
• Idag bygger man mycket med utfackningsväggar i flerbostadshusprojekt. Utfackningsväggar är 

en av de mest utsatta konstruktionsdelarna ur fuktsynpunkt. Hur jobbar ni med detta problem i 
projekteringsskedet?  

 
Utfackningsväggarna monteras först efter att taket har lagts på, säger Aneheim. 
I alla bostadsdelar bygger man alla utfacken uppifrån och ner för att undvika utfacken att utsättas för 
väta uppifrån.  
Alla bjälklagskanter skyddas med en gips som monteras över bjälklagskanten för att ta emot vätan 
och för att slippa fukt i anslutningarna, så att vattnet inte kilar mellan utfackningsväggarna och 
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bjälklaget. 
Väggarna byggs med isoleringsskivor som putsbärare och som skyddande yttreskiva tills man har fått 
upp ställningarna.  

 
I Östra Hamnen i Västerås har man byggt med två olika typer av utfackningsväggar. I början byggdes 
utfacken i verkstaden men senare gick man över till platsbyggda väggar. I början använde man både 
trä- och stålsyll i botten, men idag bygger man bara med stålsyll i botten, berättar Aneheim. 

 
Fördelen med att platsbygga alla utfackningsväggar är att man kan gå utefter ställningen gör det tätt i 
underkanten på utfackningsväggarna.  Fördelen med de verkstadsbyggda utfackningsväggar är att de 
kan monteras innan ställningen är på plats. Nackdelen är dock att det blir svårare att få det tätt mellan 
bjälklaget och väggen. Då måste man ha en kappa i papp- eller plastfolie som hänger över till nästa 
vägg nedanför som sedan kilas fast i nästa utfackningsvägg. 

 
• Hur jobbar ni med miljöfrågor vid val av byggnadsmaterial i sjönära områden?  

 
NCC har en lista på byggnadsmaterial som är godkända att använda och denna lista används vid 
upprättning av handlingar, berättar Bo Aneheim. Material som inte används och material som 
används med en viss beaktan står med i en s k avvecklingslista. Listan förnyas efter varje 
projektering. 
 
• Idag finns det alternativ att bygga bostäder under tält. Hade det varit aktuellt för bostäderna nere i 

hamnen? 
 
Bo svarar Nej! på frågan. På grund av platsbrist avstår man från tältbygge. Men klart hade det varit en 
möjlighet.  Speciellt perioden som det är sämre väderförhållanden måste byggnaden ändå 
väderskyddas med ställningar med plast för att t ex kunna putsa, då putsen gärna vill torkar för fort 
när det blåser mycket. 
 
• Hur är samverkan mellan arkitekter, konstruktörer och entreprenörerna? Är alla haft möjlighet att 

vara med från tidigt skede (upphandlingsskedet) och kunnat påverka projektet för att bygga 
fuktsäkert? 
 

Arkitekten och konstruktören bestämmer inget själva, säger Bo, utan det är projektörerna på NCC styr 
det mesta själva av projekteringen eftersom man har mycket erfarenhet själva på företaget. Man 
samarbetar mycket tillsammans med NCC Hus d v s de som producerar husen – platscheferna, 
projekteringsledarna och inköparna är inblandade i projekteringen. Men arkitekten och konstruktören 
har fått vara med i relativt tidigt skede. Senare upphandlas installationsentreprenörerna till projektet. 
 
NCCs plattform är till för att kunna själva lösa vissa konstruktionsdelar istället så slipper man blanda 
in konstruktörer och arkitekter. Vissa typlösningar låses fast som t ex bjälklagstjocklekar och 
trapphus, takhöjder etc. Man standardiserar vissa byggnadsdelar som man vet funkar bra och som 
används vid projekteringen. Det gör även att man slipper upphandla från flera leverantörer och kan 
köpa från samma leverantörer större partier och få lägre kostnad. Men man låser inte fast helt i 
plattformen utan följer utvecklingen. 
 
• Har projektörerna goda kunskaper i fukt, mögel och luft (klimat)? Kompetensutbildar ni 

personalen i fuktsäkerhet? 
 

Inget specifikt för just inom fukt, säger Aneheim. Fuktfrågor behandlas i checklistor. Man har 
erfarenhetsmässig kunskap och NCCs projektörer kan mycket om fukt och luft. Och det man inte kan, 
söker man svar på annat håll. Plattformen är till stor hjälp här, tillägger han. 
 
• Hur ofta kommer det frågor från produktionen där de inte har förstått hur ni har tänkt i vissa 

delar? ”Bollar” ni ofta med fuktfrågor med dem ute på bygget? 
 
Frågorna kommer när man har gjort fel. Bo tycker att folk är dåliga på att fråga och föredrar att man 
skulle fråga mer om man är lite osäker. Men samtidigt är beskrivningarna och handlingar så pass 
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tydliga och lättförståeliga samt att man har mycket erfarenhet i produktionen. Därför tror han att det 
blir mindre frågor.  
Frågor som har kommit upp är anknytningar mot takfötter som har varit svåra att lösa och som man 
har fått förklara. 
 
• Hur jobbar ni med fuktdimensionering? Anlitar ni specialister inom fuktsäkerhet? 
 
Vi har krav på en viss uttrokningstid och att man tar prover på inbyggda delar och fasaddelar, säger 
Bo Aneheim. Trä ska fuktmätas och följs upp genom stickprovskontroller som görs på t ex har man 
gjort kontrollerar på fukthalten i betong bjälklag innan man lägger på parkett. 
 
Han tillägger att NCCs plattform bygger på erfarenhet och bästa lösningen. Man har fått mycket 
information av konsulter och specialister och sugit åt sig av deras erfarenheter och kunskap. 
 
• Hur kvalitetssäkrar ni sjönära bostäder i projekteringsskedet? 

 
Genom att hålla fast vid vissa lösningar som man vet funkar. Men om man tvingas byta. T ex när 
fönster har tvingats byta till andra fönster med en annan ”funktion” så har man fått följa upp den nya 
typen av byggnadsdel och se över om det funkar och tittar extra på vissa detaljer. Väderskyddet i det 
fallet är viktigt vid byte till andra detaljer, berättar Aneheim.  
 
• Hur tror du att framtida klimatförändringar kommer att påverka projekteringen? 

 
Användningen av organiska material kommer man att blir tvungen att minska på i framtiden p g a 
klimatförändringarna. Bo tror att det blir att man murar mer och väljer cementbundna material i både 
fasad och invändigt delar. 
Varför man inte bygger idag med utfackningsväggar i betong är mycket p g a brist på yrkeskunniga 
som kan bygga utfackningsväggar i betong, tillägger han. 

 
Slutlig diskussion om ämnet fuktsäkerhet; 

 
Bo Aneheim tycker att det är viktigt att veta hur olika material fungerar, t ex när man fogar ihop plåt 
mot trä, plåt mot puts, d v s man bör veta hur olika material rör sig.   
 
Om man har en speciell väderkappa på en byggnad som skyddar mot väder och vind så att alla 
anslutningar och tekniska lösningar hålls skyddade  
p g a påökad vindhastighet. Räcker med att det duggar lite och att det blåser hårt vilket leder till att 20 
kvm av fasaden är torrt medan all väta hamnar på 2 kvm där vinden drar ut fukten till de utstickande 
byggnadsdelarna suger in vätan i skarvarna och hålrummen.  

 
 
 



Bilaga 5: 
 
Enkätundersökning: Fuktsäkerhet i byggprocessen - 12 svarade av 16 tillfrågade. 
 
Frågorna har besvarats genom att dem svarade personerna har kryssat i fler alternativ än ett på varje fråga. 
Även vissa av de svarade har valt att kommentera frågorna. 
 
I vilket skede är du delaktig i byggprocessen? 
 Antal svar: 
Projekteringsskedet 
 

4  

Produktionsskedet 
 

10 

Förvaltningsskedet 
 

2 

 
Kommentarer: 
Är i vissa projekt projekteringsledare samt deltar på distans i produktionsskedet. 
 
 
Har du varit med om några fuktskador som har uppkommit i byggprocessen? 

 
 
 

1 

 

 Svar: 
JA 10 
NEJ 2 
Kommentarer:  
Har erfarenhet från div. olika fukt och vattenskador t ex takläckage, fasade läckage, värme och vattenrör 
som läcker samt konvektionsproblem 
Läckage från otäta tak 
Läckage från brustna ledningar 
Att mattor har lagts för tidigt innan btg eller spackel torkat. 
Skarvar i betongplattan 
 
Vad bedömer du ha varit största orsaken till fuktskada eller –skador? 
 svarade 
Projekteringsfel 5 
Utförandefel? 7 
Bristande egenkontroll?  
Tidspress? 4 
Bristande skötsel och underhåll 
under förvaltningsskedet? 

4 

 
Kommentarer: Min åsikt är att merparten av våra byggfel är projekteringsfel samt bristande kunskap hos 
de inblandade. 
Båda lika vanliga 
Tillägg – Olyckshändelser p g a bortblåsta presenningar osv. 
 
 
Under vilket skede i byggprocessen tycker du att fuktskadorna bör beaktas? 
 

 
 
 
 
 
 

 Antal svar: 
Hela processen? 10 
Tidiga skeden?  
Projektering?  
Produktion? 1 

 
Kommentarer: 



Från kalkylskedet till överlämnandet kommer detta att vara mer eller mindre aktuellt. 
Fuktmätningar för ytskikt. 
 
 
Hur mycket vikt lägger du på fuktsäkerhet i ditt arbete? Skala 1-5 
 
Kommentarer 

:  Antal svar: 
Inte mycket 1  
Rätt lite 2 1 
Lagomt 3 3 
Mycket 4 1 
Väldigt mycket 5 6 

 
 
 
 
 
 

Hur mycket tid anser du vara rimligt att läggas på fuktsäkerhet? 
 

 
 
 
 
 
 

 2 

 

 Antal svar: 
Tillräckligt idag 1 1 
 Lite mindre än idag 2  
Lagomt 3 3 
Mer än idag 4 4 
Mycket mer än idag 5 3 

Kommentarer: 
 
 
Hur mycket tid skulle du vilja ägna åt fuktfrågor? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Antal svar: 
Mindre än idag  
 Lite mindre än idag 2 1 
Lagomt 3 6 
 Mer än idag 4 2 
Mycket mer än idag 5 2 

Kommentarer: 
 
 
 
Hur tycker du att samarbetet mellan olika aktörer har fungerat i byggprocessen? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Antal svar: 
Mindre bra  
Ok 2 1 
Lagomt bra 3 4 
Bra 4 4 
Mycket bra 5 2 

Kommentarer:  
På de flesta projektet fungerar samarbetet mellan yrkesgrupper mycket bra. 
UE svåra att styra. 
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