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• Vilken skillnad är det i klimatpåverkan under byggskedet mellan en
platta på mark av KL-trä respektive betong?

• Är en platta på mark av KL-trä för småhus en fuktsäker konstruktion och
hur bör en sådan utformas?



• 44 % lägre klimatpåverkan än en platta på mark av konventionell betong*

• 36 % lägre klimatpåverkan än en platta på mark av klimatförbättrad 
betong*

*Modul A1-A5 med klimatdata från Boverkets klimatdatabas (2022)



Traditionell platta 35 %

KL-träplatta 23 %



• Vanligaste typen av skador på byggnader som står bakom 75 % av alla 
åtgärder (Boverket, 2018)

• Påverkar: 
- Hälsa

- Innemiljö 

- Energiförbrukning 

- Livslängd

• Kostar enligt Boverket (2018) ungefär 70 miljarder kronor årligen 

Olika fuktskador i huset | Så åtgärdar du dem! (smahusskadenamnden.se) (2019)

https://www.smahusskadenamnden.se/m%C3%B6gel-och-fuktskador/fuktskador/


Fuktsäkerhetsprojektering:

• Identifierat fuktkänsliga konstruktioner och detaljer

• Identifierat fuktkällor och fuktbelastningar

• Uppskattat fukttillstånden som träplattan utsatts för och hur de varierat i tiden

• Undersökt att uppskattade fukttillstånd legat inom de tillåtna fukttillstånden

• Valt och utformat konstruktionerna och materialen så att risken för skada eller annan olägenhet
minimerats

Avgränsningar:

• Småhus och inom området där grundläggning ansluter mot yttervägg

• Vid fuktbelastning som förväntas vid normalt driftfall

• Fyra olika orter i Sverige



Två olika konstruktioner

• Resulterade med 50 olika beräkningsmodeller i programmet WUFI 2D (minst 350 
timmars beräkning)

Varierade parametrar:

• Klimat

• Material och geometri

• Luftväxlings- och värmekällor

• Höjda och sänka ingående fukthalter
WUFI 2D 4 (2022) 
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WUFI 2D 4 (2022) 



• Isopletmodell för mögelpåväxt enligt Sedlbauer
(2001). Mer specifikt enligt kurvan ”LIMBauI” som 
motsvarar mögelpåväxt på biologiskt nedbrytbara 
substrat vid olika temperaturer.

• Tillförd säkerhetsmarginal på 5 % som beaktade:
- Osäkerheter i beräkningsmodeller
- Bestämning av kritiskt fukttillstånd
- Konsekvenser vid överskridning av kritiskt fukttillstånd

(Indirekta säkerhetsmarginaler applicerades även vid 
framtagande av beräkningsmodeller)

Sedlbauer (2001) 



• Mätningar startade  1 juli.

• Samtliga material hade en ingångtemperatur om 20 °C. 

• Fukttillstånd vid start av beräkning:

Material Fukttillstånd

Träreglar och KL-trä 16 % FK (ca 75 % RF)

Mark 98 % RF

Resterande material 80 % RF



• Resultat från WUFI 2D 
presenterades i Folos-diagram

• Jämförde referensmodell med 
modifierad modell

• Undersöktes om RF översteg 
RFkrit över en 9-årsperiod*

*Klimatdata för fyra svenska städer, främst Lund, år 
1990-1998.
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Ref. Trägrund 1 Opt. Trägrund 1 Ref. Trägrund 2 Opt. Trägrund 2

Ingående fuktkvot: 16 %



Ref. Trägrund 1 Opt. Trägrund 1 Ref. Trägrund 2 Opt. Trägrund 2

Ingående fuktkvot: 30 % (galet blött)



Mätställe 1 2 3

Ytfuktkvot [%] 10,8 9,7 11,5

Ytfuktkvot:

Mätställe 1 2 3 4 5 6 7

Medelfuktkvot [%] 10,3 20,0* 11,8 17,9* 11,0 12,0 12,6

Medelfuktkvot: Baric (2022)

* Förekom i anslutning till lokala bräckage i fuktskyddsmembran.



Ingående fuktkvot: 12 %

Ref. Trägrund 1 Opt. Trägrund 1 Ref. Trägrund 2 Opt. Trägrund 2

Säkerhetsmarginal



100 mm

250 mm

Main construction: Avstånd på 250 mm

Second construction: Avstånd på 100mm
Trägrund 1
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Second construction: Avstånd på 100mm

Trägrund 2



Main construction Second construction

50 mm 100 mm

Trägrund 1



Main construction: Med cellplast
Second construction: Med stenull

Trägrund 2



Main construction: Med cellplast
Second construction: Med stenull + Förflyttad skarv av PE-folie Trägrund 1



Main construction: Med cellplast
Second construction: Med cellplast + Förflyttad skarv av PE-folie Trägrund 1



Main construction: Med PE-folie
Second construction: Utan PE-folie Trägrund 1



Main construction: Med PE-folie
Second construction: Utan PE-folie Trägrund 2



Main construction: Referensmodell
Second construction: Optimerad modell

Trägrund 1



Main construction: Referensmodell
Second construction: Optimerad modellTrägrund 2



Ursprungligt material:
1.0 – Referensmodell
1.11.1 – Optimerad modell

Trägrund 1
Ändrat material:
1.14.1 – Referensmodell
1.14.2 – Optimerad modell



Ursprungligt material:
2.0 – Referensmodell
2.11.1 – Optimerad modell

Trägrund 2
Ändrat material:
2.14.1 – Referensmodell
2.14.2 – Optimerad modell



Trägrund 1:
1.0 – Referensmodell
1.11.1 – Optimerad modell

Trägrund 2:
2.0 – Referensmodell
2.11.1 – Optimerad modell



Trägrund 1:
1.10.3 – Referensmodell
1.11.4 – Optimerad modell

Trägrund 2:
2.10.3 – Referensmodell
2.11.4 – Optimerad modell



• En platta på mark av KL-trä har 44 % lägre klimatpåverkan än en platta på mark av konventionell
betong och 36 % lägre klimatpåverkan än en platta på mark av klimatförbättrad betong.

• Ha tillräckligt väderskydd under hela byggskedet samt kontrollera att fukttillstånd i KL-
träelement motsvarar högst 12 % fuktkvot och att resterande byggmaterial är torra, vid
inbyggnad.

• Avståndet mellan markyta och fasad bör vara så stort som möjligt, gärna minst 250 mm.

• Ha tillförlitlig tjocklek av sockelisolering, gärna minst 100 mm.

• KL-trämaterial bör befinna sig så högt som möjligt i grundläggningen. Om möjlighet finns får
KL-träplattan gärna utföras utan kantbalk.

• Möjliggöra att KL-träplatta och omkringliggande material tillåts torka ut i andra riktningar än
bara genom KL-träplattan. Därför undanbedes användning av ångspärr speciellt bakom sockel i
grundläggningen.

• Vid ny typ av konstruktionslösning eller omplacering av byggnad till ort med annat klimat bör
värme- och fuktberäkningar utföras i program som WUFI 2D eller motsvarande.
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