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FRAMTIDA UTMANINGAR UR FUKTSYNPUNKT.
FUKTSÄKRARE BYGGNATION!
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—Mats Johansson, WSP
− Byggnadskonstruktör
− Diplomerad fuktsakkunnig i fuktcentrums regi.

På scen är

Presentatör
Presentationsanteckningar
FuktCentrum är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola.FuktCentrum inrättades 2000 och är en fortsättning och förstärkning av den verksamhet som sedan 1980 varit samordnad under namnet "Fuktgruppen i Lund".Varbergs kallbadhus från 1903
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—Framtida utmaningar ur fuktsynpunkt.

—Hur gör man en fuktsäkrare byggprocess.

FUKTSÄKRARE BYGGNATION
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Fukt kommer att bli en ännu större utmaning i framtiden Redan idag är en byggnad komplex och en kompromiss. Gestaltning, bärförmåga och stadga, akustik, brand, tillgänglighet, fukt, innemiljö och miljöpåverkan.Hur kan vi säkra upp för att det blir fuktsäkert i framtiden?



5

Naturen anpassar sig till klimatet

Presentatör
Presentationsanteckningar
NaturFjällvärden, polarklimatKargt klimat ger låg vegetation och små träd som klarar klimatet.Frodigt klimat ger vegetation anpassat för miljön.Djurvärlden.Polarräven har små öron och kompakt kropp för att klara det arktiska klimatet.Rödräven har större öron och kropp anpassat till sitt klimat.Ökenräven har stora öron smal kropp för att bli av med värme och är således anpassad för sitt klimat.
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Dagens och morgondagens byggnation

Presentatör
Presentationsanteckningar
Solavskärmning krävs.Kan skapas med balkonger. Ger komplexa lösningar ur fuktsynpunkt.Gröna ytor bra för byggnaden? Kyler men kan ge fuktproblem.Marina Bay sands, SingaporInga takutspång, samma material på alla ytor. Är det bra?Uppsala Juvelen nominerad till årets byggnad 2020, branschtidning byggindustrin
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Ändrat klimat

Presentatör
Presentationsanteckningar
IPPC, (Intergovernmental Panel on Climate Change)FNs klimatpanel för klimatförändringKlimatmodel från (sid 89) CLIMATE CHANGE 2013 The Physical Science Basishttps://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdfNär temperaturen stiger ökar även dess förmåga att ta upp vattenånga. Förenklat innebär det att de idag torra platser blir torrare och idag regntäta får mer regn.Vind har minskat sedan 1950 talet och blir nog ingen större förändring i medelvind däremot kan stormstyrkor ge både högre och lägre värden än idag.Att vi får mer regn gör att vi får ökad mäng slagregn. Göteborg, Blått Högvatten havet 2100, +2,65; Rött vattendrag 200år; orange skyfall 500-årsregnÖkad temperatur framförallt vintertid med ökad ånghalt i luften. Där risken ökar på vissa konstruktioner. kondens på ventilerade kallvindar  kondens i uteluftsventilerade krypgrunder  ökad påväxt på fasader  hög relativ fuktighet och risk för ytkondens sommartid i svala utrymmen som källare  kondensering i innemiljön vid komfortkyla, som skapar lokalt kalla ytor och byggdelar Barriärer blir vanligare.Bild: Floodbreak, skydd av garage http://floodbreak.com/about/success-stories/success-story-kensington-gate-great-neck-ny/
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Vilka lagkrav finns?
6:5 Fukt 
6:51 Allmänt 
Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan
påverka hygien eller hälsa. (BFS 2014:3). 

Allmänt råd 
Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering. 
Även åtgärder i andra skeden i byggprocessen påverkar fuktsäkerheten. Vid planering, 
projektering, utförande och kontroll av fuktsäkerheten kan Branschstandard ByggaF – metod för 
fuktsäker byggprocess användas som vägledning. 
Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden skyddas mot fukt och mot 
smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden bör ske genom besiktningar, 
mätningar eller analyser som dokumenteras.  
Utförandet av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för den framtida 
fuktsäkerheten bör dokumenteras. (BFS 2014:3). 

6:53 Fuktsäkerhet 
Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden för de material och produkter som ingår i 
byggnadsdelen. Detta gäller inte om det saknar betydelse för hygien och hälsa. 
Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas påverka byggnaden under ogynnsamma 
förutsättningar. (BFS 2014:3). 

Allmänt råd 
I projekteringsskedet bör man genom en fuktsäkerhetsprojektering kontrollera byggnadsdelarnas fukttillstånd samt 
verifiera byggnadens fuktsäkerhet. Det kan göras på följande tre principiellt olika sätt som kan kombineras 

Presentatör
Presentationsanteckningar
PBL = Plan och bygglagen RiksdagenRiksdagen beslutar om lagar, både nya lagar och ändring av befintliga.RegeringenRegeringen beslutar om förordningar.BoverketBoverket ger ut föreskrifter inom sitt bemyndigande. Boverket ger även ut allmänna råd.Allmänna rådEtt allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i lag, förordning eller föreskrift. Ett allmänt råd är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras. Men om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls.Ett allmänt råd får myndigheter skriva utan att ha ett bemyndigande så länge det allmänna rådet ryms inom myndighetens verksamhetsområde. Ett allmänt råd kan skrivas direkt till en lag, förordning eller föreskrift.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Boverket ger ut föreskrifter inom sitt bemyndigande. Boverket ger även ut allmänna råd.Allmänna rådEtt allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i lag, förordning eller föreskrift. Ett allmänt råd är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras. Men om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls.Ett allmänt råd får myndigheter skriva utan att ha ett bemyndigande så länge det allmänna rådet ryms inom myndighetens verksamhetsområde. Ett allmänt råd kan skrivas direkt till en lag, förordning eller föreskrift.
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Fuktsäkerhet i byggprocessen
Bygga F
Fuktcentrum
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Presentatör
Presentationsanteckningar
FuktCentrum är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola.FuktCentrum inrättades 2000 och är en fortsättning och förstärkning av den verksamhet som sedan 1980 varit samordnad under namnet "Fuktgruppen i Lund".

http://www.fuktcentrum.lth.se/
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—Projektering 
—Produktion
—Förvaltning

Fuktsäkerhet i byggprocessen
Bygga F
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Tillgänglighet

—Förhöjd sockel
—Trösklar
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—Brandsäker takfot
− Bygga tätt
− Brandfog

Brand
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—Riskkonstruktioner
− Krypgrunder 
− Kallvindar 
− Uteblivna takfötter
− Tjocka klimatskal

—Utfasning av miljöfarliga material
− Förtvålning av limfukter

Miljö
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—Projektering 
—Produktion
—Förvaltning

Fuktsäkerhet i byggprocessen
Bygga F
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—Byggande utan väderskydd
− Uppförs KL-stomme utan väderskydd krävs att konstruktionen skyddas temporärt 

med presenningar eller annat temporärt regnskydd.
− Ändträ behöver skyddas 
− Möjlighet för uttorkning av uppfuktade ytor 

—Byggande med väderskydd
− Väderskydd på fasadställning
− Fasta eller rullbara takväderskydd
− Klättrande väderskydd

Med eller utan väderskydd

Presentatör
Presentationsanteckningar
KL – trähandbok sid 170 – 171
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Med eller utan väderskydd

Presentatör
Presentationsanteckningar
Växjö station och kommunhus Ha en ren yta och inga reglar eller annat som byggs på utvändigt på stomme. Rockwool redair flex en hård mineralull som tål tryck från fasadmaterial 
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—Projektering 
—Produktion
—Förvaltning

Fuktsäkerhet i byggprocessen
Bygga F
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Vad krävs efter slutbesiktning?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ingen byggnad klarar längre period utan underhåll. Vårda era byggnader, för att det är hållbart, det är bra för miljön, det är bra för ekonomin.
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Kontinuerligt underhåll och kontinuerligt användande 

Hōryūji 法隆寺
Kyoto
711

Pantheon, Rom
118-125

Ingatorp, Tiondebod, 1229 

Dalby Kyrka, Lund
1060
Sveriges äldsta byggnad

Granhult Kyrka, 1217
Sveriges Äldsta bevarade 
timmerbyggnad

Borgund stávkyrka, ca 
1180

Presentatör
Presentationsanteckningar
Pantheon, RomFärdigställt troligtvis någon gång mellan 118 och 125 e.k. byggt på samma plats som Marcus Agrippa´s Pantheon från 27 f.k. vilket brann ner 80 e.k. återuppbyggdes igen av Kejsare Domitian men brann ner igen 110 e.k Hōryū-ji�法隆寺  Det första templet anses har varit byggt 607 e.k. Träffat av blixten och brann ner 670 e.k. Återuppbyggdes 711 med en vridning av templet. Templet reparerades och återmonterades i början av 1200-talet, 1374 och 1603.Dalby kyrka, Nordens äldsta stenkyrka, 1060 utanför LundGranhults kyrka, 1217, Uppvidinge kommun, Kronobergs län, är en ovanligt välbevarad medeltida träkyrka från 1220-talet.Ingatorp , Jönköpings kommun Ingatorps kyrka med Tiondeboden på kyrkogården från cirka 1229Borgund kyrka Lerdal, är vigt åt apostel Andreas.Borgund stavkyrkje vart kjøpt av Fortidsminneforeninga i 1877.



Tack!

wsp.com



Frågor 

wsp.com
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