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Förord 

Denna rapport är ett examensarbete, som ingår i byggingenjörsprogrammet på 180 

högskolepoäng vid Högskola i Borås. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har 

utförts i samarbete med företaget Wästbygg.  

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss och bidragit med råd och guidat oss genom hela arbetet. 

Ett stort tack till våra handledare på Wästbygg Kristin Johansson och Viktor Sjögren för deras 

engagemang samt tålamod i diskussioner kring rapporten. Vi vill även tacka Kimmo 

Kurkinen som varit vår handledare på Ingenjörshögskolan och varit en stöttande hand hela 

vägen. 

Vi skulle även vilja tacka alla företagare samt leverantörer som har ställt upp på intervjuer 

och samtal, ni har varit ett mycket stort stöd. 

Högskolan i Borås, maj 2016 

Kimia Khoshdel & Narmin Kader 
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Abstract 

This report is created in order to pay attention to moisture safety in new constructions with the 

help of weather protection systems. This is a new technique which has been introduced to the 

construction business, but it is a technique that has still not raised enough attention in the 

business. It is obvious that the advantages with such a system outweigh the cons although 

most clients choose the traditional way of retaining a smaller budget when the production 

starts, a short term solution which leads to greater risks due to a lack of moisture protection 

during construction. It could be difficult to win procurement for an entrepreneur, with 

calculations included for weather protection system because of high costs.  

The combination of weather protected construction and prefabricated material can be used to 

minimize the risk of moisture damage. Prefabricated construction also contributes to shorter 

construction times and less workspace. 

Due to the difficulty in presenting concrete calculations for usage of weather protection 

systems, the efficiency gains are highlighted to promote knowledge about benefits. The earlier 

the decision of implementation of weather protection systems are made, the better the 

construction is secured from moisture. Many clients have been interviewed during this project 

and they found the high costs of such a system to be a disadvantage. The purpose of this 

research is to change this viewpoint and prove the long-term practical and economic 

advantages. 

Production not reliant on weather will yield favorable results for multiple parties invested in 

the project. 
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Sammanfattning 

Denna rapport är framtagen till att uppmärksamma fuktsäkerhet i nyproduktion med hjälp av 

väderskyddssystem. Detta är en teknik som har introducerats till byggbranschen, men som 

fortfarande inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet i branschen. Det är uppenbart att 

fördelar med väderskydd överväger nackdelar, men dock väljer oftast beställare det 

traditionella sättet för att hålla sig till en mindre budget vid byggstart. Detta är ett kortsiktigt 

beslut som leder till risk för brist i fuktsäkerheten vid produktionsskedet. Det kan vara svårt 

att vinna en upphandling för en byggentreprenör med inkluderad kalkyl för väderskyddet, då 

det medför högre kostnader. 

Kombinationen väderskyddat bygge och användandet av prefabricerade byggelement kan 

minimera risk för fuktupptag. Prefabricerade konstruktion bidrar även till en kortare byggtid 

och mindre arbetsplats. 

 

Ju tidigare beslut av insättning väderskyddssytem tas, desto bättre fuktsäkras konstruktionen. 

De beställare som har intervjuats i detta projekt, ansåg den höga kostnaden som en nackdel. I 

detta examensarbete är avsikten att ändra synen på väderskydd. Påvisa de långsiktiga fördelar, 

samt besparingar som i stort sett är lika stora som nackdelarna. 

 

Väderoberoende produktion resulterar i goda effekter som gynnar fler än en part i projektet. 
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1. Inledning  

 
I detta examensarbete har vi studerat hur man kan fuktsäkra byggnader under produktion, 

samt utvecklingen av dagens väderskyddssystem. 

1.1 Bakgrund 

Fuktskador i byggnader uppstår när fuktsäkerheten brister. Avvikelse i fuktsäkerheten orsakas 

av olika anledningar, bland annat otillräcklig uttorkning av byggfukt i olika 

konstruktionsdelar. Med avsikt av att förebygga fuktskador ska man ta hänsyn till 

fuktsäkerhetsarbete genom hela byggprocessen. För att uppnå den standarden man strävar 

efter, är det möjligt att använda byggaF- metoden och utföra fuktsäkerhets kontroller 

omgående under projektets gång. 

Fuktsäkerhet inom nyproduktion är en fråga som är ständigt aktuell hos byggföretagen. Enligt 

Lorentzson, Cronholm, (2009) för att uppnå en god miljö samt hög standard i en konstruktion 

siktar man på att förbättra fuktsäkerheten inom nyproduktion. Avsikten är att eliminera fukt i 

konstruktioner under byggnation, vilket resulterar i en god innemiljö för brukarna.  

Vidare sägs i rapporten att i Sverige ser de flesta aktörerna på väderskyddat byggande som en 

stor, kostsam teknik att använda. Aktörerna bedömer även att väderskyddat byggande inte 

orsakar större fördelar förutom att fuktsäkra konstruktionen. Idag finns det artiklar och 

forskning som framför stora fördelar med väderskyddat byggande utan att produktionstiden 

påverkas, Dessa har vi refererat om i denna rapport. Dessutom har vissa projekt noterat att 

man har sparat pengar på användandet av väderskydd.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att presentera hur man förebygger fukt i konstruktioner vid 

nyproduktion; även undersöka väderskyddspåverkan på byggarbetsplatser vid dåliga 

väderomständigheter på bästa möjliga sätt; upplysa vilka metoder som finns tillgängliga och 

som erbjuds på marknaden från företag för att fuktsäkra byggnaden vid produktion. 

Rapporten tar också upp beskrivningen av fuktskador som kan uppkomma när fuktsäkerheten 

brister vid produktion.  

Även att hitta en långsiktig och lönsam lösning för alla aktörer i ett projekt, när man tar del av 

väderskyddssystem under byggtiden. En förbättrad planering med leverantörer för ett ökat 

skydd av material vid leverans och lagring. Vårt syfte är även att ge förståelse på hur 

prefabricerade element resulterar i en ökad fuktsäkerhet samt korta byggtider. 

1.3 Avgränsningar 

Fuktsäkerhet i byggprocessen är ett väldigt brett ämne, därför har rapporten bara tagit fram 

utvändiga väderskydd, och koncentrerar sig endast i produktionsskedet. För att avgränsa 

arbetet har vi valt att rikta in oss på väderskyddat flerbostadshus. 
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1.4 Metod  

För att uppnå syftet på bästa sätt har ett samarbete etablerats med byggföretaget Wästbygg. 

Informationssökning för rapporten har skett via en litteraturstudie, för att se var 

forskningsfronten beträffande väderskydd är samt forska djupare via elektroniska 

vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga via skolans databaser. I rapporten kommer det 

läggas fokus på att säkerhetsställa konstruktionerna mot fukt i nybyggda flerbostadshus. För 

att nå det kommer det att genomföras interjuver med leverantörer som hyr ut 

väderskyddssystem. Under arbetsgången genomfördes ett studiebesök vid Putsegården i 

Lundby, Göteborg, för att få en förståelse över hur fuktsäkerhetsfrågorna under byggskedet. 

Efter att rapporten är färdigställd lämnas den över till extern och senare intern handledare för 

granskning. Projektet avslutas med en presentation av arbetet på Wästbygg och Högskolan i 

Borås. 
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2. Historik 

 
Det senaste århundradet visar det sig att bygget har ändrats mot fler färdig fabricerade 
material, för att fuktsäkra och förebygga fuktupptag i material vid platsbyggda 
byggnadsdelar.  
 

Enligt Eriksson, Ek (2007) inleds under 1960-talet olika byggföretag tillverkning av lätta 

tältkonstruktionssystem, som exempelvis vindskydd för betongarbete vid gjutning. Under 
1970-talet fortsatte även utvecklingen av tältkonstruktionssystem, samtidigt hade ett 
pågående projekt i Eklanda skapat ett väderskydd i syfte för att skydda materialen från 
dåliga väderomständigheter. I samband med det utnyttjades färdig kapat virke för en 
förbättring av effektivare tillverkning av väggelement. Därefter 1986 började man använda 

sig utav HAKI väderskyddssystem, som på den tiden hade en bra användning till 

murningsarbete och betongarbete, samt för sågstationer och armeringsstationer. Därefter i 

slutet på 80-talet började företaget HAKI starta egna tillverkningar av täta fältfabriker med 

hjälp av ställningar i justerbara storlekar, som gav företaget en förbättrad framgång. 

HAKI är ett företag som idag funnits på marknaden mer än 50 år. Företaget har utvecklat 

goda kunskaper och erfarenheter genom att skapa, tillverka, och leverera byggnadsställningar. 

Med den framgång företaget har åstadkommit genom åren, visar det sig att ännu idag är det 

många olika byggfirmor och företag runt om i Sverige som är villiga att använda HAKI 

väderskydd (Eriksson, Ek 2007). 

Genom tiden har också byggbranschen utvecklats hela tiden då myndigheter, kunder samt 

konkurrens ställer höga krav på entreprenörer. Exempel på krav är bland annat miljöfrågor, 

fukt, energi, täthet och säkerhet. För att kunna hålla igång utvecklingen på bästa sätt, krävs 

det ett aktivt arbete för att hitta lösningar samt moderna metoder under produktionsskedet 

(Pettersson, Strömberg 2013). 
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3. Fuktskador   

 
Fuktskador påverkar både innemiljön som yttremiljön, många hälsoproblem, som damm- och 

kvalsterallergiska människor, kopplas till fuktiga hus. Ett exempel på fuktskadors inverkan på 

yttre miljön är renoveringar och åtgärder man tar, upp till miljardbelopp (Nilsson 2006).  

 

Brister i fuktsäkerheten medför olika typer av fuktskador, som nedbrytning av material och 

försämring av materialens egenskaper. Se figur 1. 

 
Figur 1. Figuren ovan visar sambandet mellan brister i fuktsäkerhet (Bygg och teknik 4/00). 

                   
Tabell 1. Tabellen visar konsekvenser till uppfuktning av känsliga material (Samuelson, Jansson 2009). 

Fuktskada   Egenskaper   Orsakar 

Rötsvamp  Fuktkvot >20% för att 

orsaka skada, bryter ner 

cellulosa, sprids genom luft.  

Hållfasthetsnedsättning, 

nedbrytning av material, 

förkortar livstid.  

Mögelsvamp  >75% RF, utvecklar 

fruktkroppar, sprids genom 

luft.  

Breder ut sig på ytskikt av 

material, skapar elak lukt, 

nedbrytning av material.  

Blånadssvamp  <80% RF, tränger sig djupt in 

i ved, utvecklar fruktkroppar, 

sprids genom luft.  

Nedbrytning av material, 

missfärgar, ökar 

vattenupptagningsförmåga, 

skapar elak lukt.   

Bakterier  Kräver <75-80% RF, omöjliga 

att se utan förstoring, gynnas 

av rik kvävetillgång. 

Skapar elak lukt. 

 

Dessa fuktskador som visas i tabell 1. leder till besvär och ohälsa hos boende, allergier, 

lungförändringar m.m.. Fuktsäkerheten vid produktion av en byggnad är oerhört viktigt för 

både samhället och innemiljön för boende, som inte kan uppskattas.  
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4. Regelverk och branschstandarder för fuktsäkerhet 

 

4.1 Boverkets byggregler (BBR) 

I Boverkets byggregler finns det regler och krav inom fuktsäkerhet. Det är byggherren som 

ansvarar att kraven följs enligt BBR. Ansvarstagaren för fuktsäkerhetsprojektering av 

byggnaden är projektörens uppgift, han ska även se till att kraven uppfyller BBR samt 

byggherrens krav (Boverket, 2014).  

För att uppfylla fuktsäkerhetsprojekteringens villkor finns det tre steg man går igenom: 

1) Kontroll av: fukttillstånd ≤ Maximala tillåtna fukttillstånd 

2) Säkerhetsmarginal: Maximala tillåtna fukttillstånd ≤ Kritiskt fukttillstånd 

3) Fukttillstånden kan mätas enligt relativ fuktighet i procent eller fuktkvot (mäts i u 

kg/kg eller procent) (Boverket, 2014). 

”Resultatet av fuktsäkerhetsprojekteringen ska kunna redovisas till byggnadsnämnden inför 

startbeskedet. För att man ska kunna förstå och värdera resultatet bör du också redovisa 

byggnadsdelen, ingångsdata, metod för bestämningen och bedömningarna tillsammans med 

den redovisade kontrollen.” 

  (Boverket, 2014) 

4.2 Branschstandard - byggaF 

För att få en trygg fuktsäkerhet har byggnadsbranschen skapat en standard där man måste 

dokumentera, säkerställa, samt kommunicera fuktsäkerheten från planering till förvaltning. 

Bygga-F metoden innehåller även hjälpmedel för olika aktörer som byggherre, förvaltare, 

arkitekter, leverantörer samt övriga konsulter (Boverket, 2014).   

4.3 Krav om väderskydd i förfrågningsunderlaget 

”Det är lämpligt att i ett förfrågningsunderlag behandla väderskyddet såväl enligt RA 98 AF 

som RA 98 Hus i administrativa föreskrifter och Byggbeskrivning: 

 AFB.313 Kompletteringar till anbud: 

Entreprenör skall i sitt anbud ange vilken typ av väderskydd, som kommer att 

användas och vilka arbeten som kommer att genomföras före och efter det att 

väderskyddet är på plats. 

 

 BCS.11 Väderskyddsanordningar vid arbete för hus: 

Produktionen skall säkras mot väderpåverkan. Entreprenören skall i anbudet redovisa 

vilka åtgärder, som avses vidtagas för att skydda material, färdigt arbete, personal, 

och känsliga arbetsmoment från negativ väderpåverkan.”  

 

(Axelson, Larsson, Sandberg, & Söderlind 2004) 
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5. Väderskydd vid nyproduktion 

 

5.1 Metoder för väderskyddsystem 

Under arbetet har vi intervjuat fem olika leverantörer. De hade olika synpunkter angående hur 

framtiden kommer att se ut, gällande lagkrav för väderskyddsystem. Det var både positiv och 

negativ respons. Införing av väderskyddssystem var en självklar fördel för projektet, enligt 

alla leverantörer som kontaktades. 

 

Utvecklingen av väderskyddssystem har tagit ett stort steg framåt under senare tid. Främst har 

man börjat med väderskydd inom till- och ombyggnationer. Ställningsentreprenörer erbjuder 

olika typer av väderskydd beroende på projekt och önskan. 

Europastandarden EN 16508:2015 redovisar olika typer av byggställningar för ny  och 

ombyggnation. Dessa byggställningar förser man med en plastduk runt fasadställningen. 

Taket kan bekläs med plastduk eller använda sig av färdiga fackverksbalkar av aluminium. 

Nedan visas fem olika väderskyddskonstruktioner/ väderskyddssystem vid nyproduktion.  

5.1.1 Fasadväderskydd på ställning  

Fasadväderskydd består av fasadställning som förankras i byggnadens stomme, och täcks av 

en duk eller hårda skivor vars funktion är att skydda mot nederbörd och vind. Denna metod är 

lämplig för nyproduktion, renoveringar och till- och ombyggnation. Följande 

väderskyddsystem kombineras oftast med fast- eller mobilt takväderskydd för att täcka hela 

konstruktionen både vertikalt och horisontellt. Användning av fasadväderskydd, vilket sker 

efter resning av stommen. Således är det viktigt att stommen inte är gjord av fuktkänsligt 

material som exempelvis trä. 

Materialhantering sker via en bygghiss där man för in material genom öppningar i duken. 

Även hissen kan alternativt förses med en duk. En annan valmöjlighet är att lasta av 

byggnadsmaterial för att stomkomplettera på bjälklagen. All material skall vara inpackat med 

emballage för att skydda mot fukt (Axelson, Larsson, Sandberg, & Söderlind, 2004). 

Tabell 2 Fördelar och nackdelar beträffande fasadväderskydd på ställning. 

                  Fördelar                   Nackdelar 

 Fasadväderskydd på 

ställning 

1) Passar bra till 

prefabricerade och 

platsbyggda stommar. 

2) Enkel planering och 

tidsplan. 

3) En stor väderskyddad 

verksamhet. 

4) En god användning 

till platsbyggda och 

prefabricerade 

stommar. 

1) Ventilationssystem 

behövs under 

sommartid. 

2) Stora kostnader. 
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                                                    Figur 2. Fasadväderskydd, obwiik.se                  

5.1.2 Takväderskydd  

De takväderskyddssystem som erbjuds på marknaden idag är följande:  

 Fasta takväderskydd  

Vid nyproduktion av flervåningshus monteras takväderskyddet och förankras i 

byggnadens stomme se figur 3, alternativt kan man använda en annan variant där man 

förankrar takväderskyddet i fasadställning. Takställningen förses med en plastduk 

eller hårda skivor som fästs på takställning, beroende på vad leverantörens sortiment 

erbjuder. Både prefabricerad stomme samt platsbyggdstomme är lämpliga. Stommen 

skall vara fukttålig, eftersom väderskyddet monteras efter att stommen är 

färdigbyggd. Om stommen är fuktkänslig är detta väderskyddsystem inte lämpligt.  

Sommartid bör öppningar i takväderskyddet anordnas vid heta dagar för ventilation 

av värmeöverskott. Logistik och materialförsörjning sker via en bygghiss och/eller att 

ladda bjälklag med byggmaterial samt om möjligtvis öppning i takduken skapas, kan 

materialintag ske med hjälp av lyftkran (Axelson, Larsson, Sandberg, & Söderlind, 

2004). 

Tabell 3. Fördelar och nackdelar med fasta takväderskydd. 

                  Fördelar                   Nackdelar 

 Fasta 

takväderskydd 

 

1) Inga väderstörningar. 

2) Kortare byggtid. 

3) God arbetsmiljö. 

1) Varmt under 

sommartid. 
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Figur 3 . Takväderskydd förankrad i befintlig stomme, SS-EN 16508:2015. 

 

 Mobilt/ rullbart takväderskydd  

Mobilt takväderskyddsystem har liknande användningsområden som fast 

takväderskydd, fast med bättre förutsättningar. Takställningen stöds av en 

fasadställning med en rälskonstruktion installerad. Väderskyddet består av en duk 

eller plastpaneler (Axelson, Larsson, Sandberg, & Söderlind, 2004).  

Monteringen sker på ett annat sätt, då mobilt takväderskydd består av en 

ramkonstruktion i stål eller aluminium. Ram ben med hjul installeras på 

ramkonstruktionen som sedan kan rulla på rälskonstruktionen.   

Tre olika typer av mobilt/ rullbart takväderskydd:  

- Täcka takställningen med en duk, som kan tryckas ihop och dras ut.   

- En takkonstruktion där alla väderskyddselement ligger på samma höjdnivå och 

fasadställningen inte står intill gaveln, öppningen sker genom att takkonstruktionen 

rullar utanför gaveln. Avståndet mellan gaveln och den bärande fasadställningen 

avgör öppningens storlek.   

- En takkonstruktion där väderskyddselement ligger på olika nivåer, där det lägre 

elementet rullar under det högre elementet.   

Logistik och material hantering sker med en kran som kan lastas av på önskat område, 

det vill säga på valfritt öppnings område. En totalintäckning av byggnaden uppnås 

genom att täcka den vertikala höjden, hänvisning till 5.1.1 väderskydd på 

fasadställning (Larsson, Söderlind 2006).  

Tabell 4. Fördelar och nackdelar med mobila/ rullbara takväderskydd. 

Fördelar Nackdelar 

 Mobila 

takväderskydd 

1) Kortare byggtider. 

2) Inga störningar av 

vädret. 

 

1) Snö och regn kan 

påverka skarvarna 

mellan 

taksektionerna. 
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                                            Figur 4. Mobilt takväderskydd, fuktsäkerhet.se 

5.1.3 Klättrande väderskydd  

Denna metod av väderskydd består av fasta eller mobila takväderskydd kombinerat med 

alternativt fasadväderskydd eller klätterställning som bärande stöd. Takväderskyddet lyfts 

upp med en kran våningsvis när stommen är färdigställd, som sedan kan stödjas av den 

färdigbyggda stommen. Ett annat sätt istället för en lyftkran, är att använda en travers som 

löper på fackverksbalkar vertikalt. Se figur 5. 

Materialförsörjning underlättas genom mobilt takväderskydd, där byggmaterial kan lyftas in 

med en kran in till arbetsplatsen. Vid användning av fast takväderskydd lyfter man taket för 

att lasta in material. Det kan även göras i samband med när våningen är färdigställd och ska 

påbörja byggnation av stomme på nästa planerade våning (Axelson, Larsson, Sandberg, & 

Söderlind, 2004).       

Tabell 5. Fördelar och nackdelar med klättrande väderskydd. 

                  Fördelar                   Nackdelar 

 Klättrande 

väderskydd 

1) Kortare byggtid 

2) En god arbetsmiljö 

under hela processen  

3) Kan även användas till 

trästommar som är mer 

känsliga mot fukt 

1) Ett fåtal 

leverantörer 

2) Kostsam lösning 
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Figur 5. Klättrande väderskydd, www.puumera.fi  

5.1.4 Fristående hallar  

Tillfällig väderskyddad konstruktion med tak, väggar och tillfälligt självstabiliserande 

stomme och markstöd. Intäckningen sker med en duk. Materialintag sker genom öppningar i 

duken med en kran till hallen. För att sedan hantera material på arbetsplatsen användes en 

travers för att flytta till valfritt ställe (Axelson, Larsson, Sandberg, & Söderlind, 2004).

  

Tabell 6. Fördelar och nackdelar med fristående hallar. 

                  Fördelar                   Nackdelar 

 Fristående hallar 1) God arbetsmiljö. 

2) Kortare byggtid. 

3) Inga väderstörningar. 

1) Ett kostbart 

system. 

2) Högt ljud 

3) Traverserna är 

långsammare än en 

byggkran. 
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                                               Figur 6. Fristående hall, väderskydd i Bua. 

5.2 Kunskap om väderskydd   

En viktig kunskapskälla är rapporten från företaget Layher som introducerar väderskyddat 

byggande, ’’ En bättre byggprocess’’. Rapporten hänvisar till europastandarden EN 

16508:2015 som beskriver olika typer av byggställningar för ny och ombyggnation. Det är en 

ny europeiskstandard som baseras på Eurocode. I denna standard redogörs dimensionering av 

tillfälliga konstruktioner som väderskydd. Säkerhetskrav för byggställningar föreskrivs och 

även dimensioneringar för tillfälliga konstruktioner avseende på väderförhållanden, laster för 

snö och vind. Enligt Adam Lindholm, Layher som har intervjuats, finns det en viss 

problematik när man bygger nytt med väderskydd, om man ska upp i höjd. 

Kunskapen om väderskyddad produktion är låg, såsom användningen. Bristen på kunskapen 

gör det allt svårare för att öka efterfrågan av den nya tekniken.   

'' Vår studie pekar på att kunskapen hos byggherrarna när det gäller användningen av 

väderskydd också upplevs vara låg. Närmare hälften av de tillfrågade i vår studie anser att 

byggherrarna har en låg eller mycket låg generell kunskap om användningen av väderskydd.''  

(En bättre byggprocess, 2016)    

Tabell 7. Statistik på kunskap om användningen av väderskydd hos byggherrar, byggentreprenörer och tekniska 

konsulter. 

  
 (en bättre byggprocess, 2016) 

Vidare sägs det i rapporten att denna brist på kunskap har en negativ påföljd som leder till att 

beställaren bland annat, misslyckas med att fukt säkerställa sin byggnad vid produktion, som 

i längden med stor möjlighet resulterar i oväntade kostnader på grund av fuktskador, se tabell 

8. Kunskapsbrist leder till att man missar alla förmåner som tillkommer med väderskydd, där 

start av byggnation oavsett säsong på året, produktiviteten ökar samt inga tidsförluster. 
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Tabell 8. Tabellen visar hur väderskydd gynnar de olika aktörerna i en byggprocess på arbetsplatsen, även nackdelar 

angående merkostnader för väderskyddet.   

    
 (En bättre byggprocess, 2016).  

5.2.1 Allmänt om fukt i en konstruktion  

Vanligtvis när det talas om fukt är det fuktkvot som menas, mätt i kilogram vatten per 

kilogram torrvikt. Känsliga material som trä sker fuktupptagningen genom kapillärsugning 

när den utsätts för vatten, av denna orsak är det viktigt att låta materialet torka, eller att 

skydda det från start innan leverans tills byggnaden är färdigställd (träguiden, 2003). Betong 

åt andra sidan tål fukt relativt bra, beroende på typ av betong. Bindemedlet bildar en porös 

struktur som upptar fukt. Betong kan även tillverkas vattentätt (Svenskbetong, 2015). 

Fukttransport i material och konstruktion sker genom olika vägar. Av detta skäl skall man vid 

utformning av byggnaden beakta alla fuktkällor för att fuktsäkra produktionen. 

 Hantering av material på byggarbetsplatsen 

Under leverans av oskyddat byggmaterial till arbetsplats kan byggmaterialet utsättas för fukt 

på grund av regn och snöfall. Detta förekommer även på arbetsplatsen där materialet ligger 

oskyddat. Underlaget där levererat material ligger kan vara en källa för fuktskador, även 

fukthalten i luften kan vara en orsak till fuktupptag av material. Eftersom redan vid leverans 

är vissa byggnadsdelar fuktiga, är det viktigt att låta de torka ut till sin fuktkvot innan man 

bygger in den i konstruktionen för att utesluta skador på andra material (Johansson, 

Samuelson, et al. 2005). 
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5.2.2 Fuktsäkerhet i samband med nybyggnad  

I påbörjade och planerade projekt har utveckling inom miljövärdering och fuktsäkerheten 

utvecklats enormt för varje år som har passerat. I projekt för nybyggnation fastställs krav och 

kriterier för kvalitén och miljön; detta görs redan vid anbudsprocessen då beställaren, i de 

flesta fall ställer krav på fuktsäkerhet. För att uppnå en hög standard har ambitionsnivån och 

kvalitetssäkringen hos alla inblandade i projekt en stor roll, redan vid start- till slutskede av 

byggnaden, även vid uppföljningen när byggnaden är färdigställd. Kontroller för 

fuktsäkerhet, arbetsmiljöplan, lagar och regler görs kontinuerligt. 

Byggherren ska föreskriva acceptabel risk, säkerhetsmarginaler för fuktsäkerhet samt krav 

och vilken metod på vädersyddsystem om det önskas. Förutsättningar på lufttäthet, 

funktionskrav, kvalitetssäkring samt kvalificerad projektansvarig skall framställas av 

byggherren (Bygg & teknik 4/00).    
 

Fuktsäkerhetskrav vid nybyggnation uppfylls genom:  
 

 Riskutvärdering/ 

fuktsäkerhetsprojektering.  

 Anvisningar för uttorkningstider.  

 Entreprenörerna följer en kontrollplan.  

 Genomföra funktionskontroll.  

 Drift- och skötselinstruktioner inriktat på 

fuktsäkerhet.  

 Återkommande besiktningar av känsliga 

byggnadsdelar.  

 Felanmälan vid behov.  

 Krav på fuktkvot/ RF. 

 

Väderskydd är naturligtvis en fuktsäkerhet för hela byggprocessen som dock väljs i väldigt få 

projekt, trots dess stora fördelar (se kap. 5.3 ) som överväger nackdelar, som kostnad och 

logistikhantering. Beställaren måste få stor kunskap genom utbildning, även förbättra 

marknadsföring av väderskyddssystem. 

 

''Väderskydd ger ökad fuktsäkerhet och bättre arbetsmiljö. De kan ge en  

besparing totalt, trots kostnaden. Väderskydd ingår normalt inte i offerten från entreprenören. 

Det är därför viktigt att avtala om väderskydd, redan vid upphandlingen av entreprenaden.''  

 

(Boverket, 2014)  
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5.3 Fördelar och nackdelar med väderskyddsystem 

Vid val av nyproducerade byggnader ställer Boverket höga krav på att byggnaden ska 

projekteras på ett sätt som förebygger fuktskador såsom mögel, lukt och andra mikrobiella 

tillväxt. Krav tillämpningar för byggnader kontrolleras av Boverkets byggregler som finns i 

avsnitt 6:5 (Boverket, 2014).  

En fördel med fuktsäkert byggande är att öka prefabriceringsgraden av byggelement i 

konstruktionen, som leder till en betydlig kortare tidsplanering, samt utveckling av en 

fuktsäkrare byggprocess. Idag har flera studier visat att man hellre önskar att höja 

prefabriceringsgraden som en valmöjlighet till att arbeta med väderskydd (Ekstrand, 

Johansson, Sandberg, & Samuelson, 2005).  

 

” Väderskydd i dagens läge ger en positiv inverkan på byggnaden. Den största fördelen med 

väderskydd, är att byggarbetarna får en torr och säker miljö att jobba i utan att de påverkas 

från det omgivande klimatet. Forskningar har visat positiv resultat genom användning av 

väderskydd, minskas sjukfrånvaron av arbetspersonal m.m., alltså är väderskydd en viktig 

resurs för bygget.” 

                                                                                                            (Sandqvist, 2008). 
 

Med säker kunskap och resultat är det självklart att fördelarna överväger nackdelarna av att 

använda väderskydd på byggarbetsplats, se tabell 9. Även andra studier har konstaterat att 
användning av väderskydd vid produktion kan leda till en jämnare produktivitet, därefter till 
en förbättrad omgivning, genom att få en garderad byggarbetsplats från olika slags 
väderpåverkan. En annan fördel är att byggorganisationen idag har målet att redan i 
byggskedet inrikta sig på låga kostnader samt bygga mycket för lite pengar (Olin 2015). 

 
Tabell 9. Fördelar och nackdelar som uppstår vid införing av väderskyddsystem. 

                         Fördelar                                 Nackdelar 

 Mindre sjukfrånvaro.                           ____________ 

 Mindre antal olyckor.                           ____________ 

 Mindre byggskador.                           ____________ 

 En beständig arbetskraft.                           ____________ 

 Lämpligare sätt för användning av olika 

verktyg. 

                          ____________ 

 En minskad tidsåtgång på arbetsplatsen 

vid vintertid. 

 Kan orsaka damm om man inte 

tar hänsyn. 

 Mindre tidsåtgång.  Buller på grund av täckt 

arbetsplats. 

 Genom minskad uppvärmning går 

mindre energi åt till uttorkning av 

material = Kostnadsbesparing 

 Materialhantering och leverans 

bör planeras noggrant.  

 

Andra positiva effekter som kan påverka väderskyddat byggande kan exempelvis vara att 
man undviker extrema väderpåverkningar såsom regn och snö under väderskyddet. Däremot 
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kan man åtgärda sandning på hala partier samt täckning med presenning på kvällar och 
helger för att få den bästa resultat. 

5.3.1 Arbetsmiljöförbättring- resurs tillägg 

 

För att skapa en gynnsam väderskyddad arbetsmiljö, finns det olika utrustningar att utnyttja 
som skapar en skyddad samt trygg arbetsmiljö. Här nedan kan vi se några exempel på 
väderskyddstak som ger en god arbetsmiljöförbättring. 
 

Uppvärmning: 

För att höja temperaturen i väderskyddet när det är vindstilla, finns det möjlighet att 
använda värmeluft eller infravärme. Solreflekterande duk är till stor nytta på sommaren för 
att minska solstrålningen mot väderskyddet och på så sätt hålla temperaturen nere. 
 

Buller: 

På byggarbetsplatsen har omständigheterna för hög ljudnivå alltid varit konventionella. För att 

dämpa ljudnivån, finns det möjlighet att installera ljudabsorbenter. Om problemet fortskrider 
kan det kombineras med ljudskärmar för att uppnå en bättre samt funktionellare 
ljuddämpning. 
 

Ljusinstallation: 

I Sverige är bristen på dagsljus vid vintertid ett faktum, som kan försvåra arbetet på 
byggarbetsplatsen. Med användning av väderskyddstaket, erbjuds det goda möjligheter för 
användning av arbetsljus, genom att fästa upp passande utrustning för allmänbelysning. 
 

Lyftkran: 

För olika typer av lyftkranar finns det olika metoder som man kan använda sig utav. Det är 
väldigt viktigt att se till leverantörer om att säkerställa väderskyddstaket och stödställningen 
så de är rätt dimensionerade för lasten. 
 

Det finns även en enklare variant; att använda sig utav lyftblock eller om man vill använda sig 
av den elektriska variationen som kallas för telfer. Den starkaste varianten idag av dem alla 
är traverskranen, det är en typ av lyftkran som dess bärande konstruktion består av en 
kranbrygga som ligger på fasta balkar. Kranen kan även förflyttas i sidled längs balkarna 

(Lindholm, 2014).  
 

 

 

 

 

 

 

6. Prefabricerade element – ökad fuktsäkerhet och korta byggtider  

 
Tillväxten i produktionen av prefabricerade element är idag väldigt aktuellt och förväntas 

växa framöver. Ambitionen att tänka stort och nytt, samt att utnyttja dagens teknik för en 
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lönsamhet i nyproduktion i byggbranschen. En förändring i projekt, avseende på 

totalekonomi, arbetsmiljö, mindre resursspill, kortare byggtid och ökad fuktsäkerhet i 

byggnaden. Planering av projekt med fabrikstillverkade element gällande förtillverkning, 

montage och kontrollplaner för att eliminera fel. Avvikelser leder till merarbeten och 

störningar i byggprocessen. 

 

Förmåner av prefabricerad produktion framgår bland annat i tätorter, där det inte finns stor 

tillgång till omgivande utrymme. Byggarbetsplatsen blir mindre i storlek, med hänsyn till 

mindre byggavfall, som resulterar i ett så kallat ''rent bygge''. Ren byggarbetsplats kopplas till 

en ökad effektivitet och risken för olycksfall minimeras, då arbetsplatsen är i stort sett fri från 

byggspill. Vid prefabricerat bygge gäller en organiserad produktionsgång med smarta val, 

samt förberedelse för produktionslösningar vid avvikelser i arbetsmoment. Fuktsäkerheten 

ökar genom att tillverkningen av elementen sker inomhus, risk för uppfuktning av material 

minskar drastiskt (Danielsson, Robertsson, 2008). 

 

Nackdelen med ett sådant bygge, ur samhällstrevnads skull; prefabricerade byggnader 

beskrivs oftast som oestetiska, tråkiga och ”kalla” hus. Ett hinder som lätt uppstår är sen 

leverans av material som leder till stopp i produktionen, även störning i planerade aktiviteter 

för yrkesarbetarna kan förekomma, detta leder till längre byggtid än beräknat för projektet. 

En planering och uppföljning av precisering av hjälpmedel och tillbehör, exempelvis kranar 

och andra maskiner, är oerhört viktigt.  

 

Oavsett om man bygger väderskyddat, alternativt utan väderskydd, måste byggelementen 

vara täckta för nederbörd, smuts, och jord under transport, vid leverans och lagring på 

arbetsplatsen. Om ett byggelement, till exempel fasadelement utsätts för fukt är det svårare 

att torka ut på grund av tätheten av ingående material. Vid montering av element nedsmutsat 

av jord, finns det risk för skador som mikrobiell påväxt (Danielsson, Robertsson, 2008). Ett 

annat sätt för att minska risken för påväxt, är genom att täcka prefabricerade element med 

plast och att ha en produktionsmetod som garantera att huset är tätt på kort tid. Andra stora 

fördelar, har visat att lokalinplastning av element kan vara ett betryggande skydd upp mot en 

viss belastning. Vid extrema nederbörd kan det hända att det läcker vatten in i plasten och det 

blir ett hinder för uttorkningen (Olsson, 2011). 

 

Bortsett från alla fördelar prefabricerad byggnation bidrar med, beträffande projektet och 

byggnaden, gynnas även byggarbetarna med tanke på att stor del av arbetet sker industriellt. 

En god arbetsmiljö och mindre olyckor att råka ut för, det vill säga tekniskt arbetsskydd, 

ergonomi och arbetshygien. En prefabricerad produktion leder till mindre arbetskraft 

avseende på mindre aktiviteter att utföra på arbetsplatsen (Danielsson, Robertsson, 2008).  
 

 

 

 

7. Ekonomi 

 
Väderskydd är ett sätt för att bland annat fuktsäkra ett projekt, samt för att förbättra och 

effektivisera byggandet. Vid val och beslut om att bygga väderskyddat, krävs en introduktion 

av det nya systemet och metod, som alla deltagare i projektet skall vara redo att använda, när 

det gäller kalkylering, planering och produktion. Användning av väderskydd tidigt i ett 
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projekt ger möjligheter till både kortsiktiga och långsiktiga besparingar. Reduktion av 

fuktskador som minskar renoverings- och underhållskostnader (Axelson, Larsson, Sandberg, 

& Söderlind, 2004). 

 

'' Beslut om att använda väderskydd har oftast skett i ett sent skede av byggprocessen, när 

man insatt att t.ex. fuktkänsliga byggdelar riskerar att exponeras för regn. Eftersom beslutet 

då handlat om att lösa ett akut problem har nästan aldrig väderskyddets alla potentiella 

möjligheter till bättre planering och effektivare produktionsmetoder tagits till vara. 

Aktörerna i byggprocessen är så vana vid hur man brukar göra att de inte kan se fördelarna 

med väderskydd och försvarar därför det traditionella metoderna. De har också svårt att 

kalkylera med effektiviseringsfördelarna. Ofta kalkylerar de utgående från att det blir bra 

väder utan störning."  

(Larsson, B., Söderlind, L. 2006) 

Hyrespriser av väderskyddsystem är bland annat beroende av: 

 Tomtens topografi 

 Hyresperioden av 

väderskydd 

 Installationer 

 Byggnadens planform 

 Spännvidder som behövs 

 Användningsområde: ny-, till- eller 

ombyggnad 

(Larsson, Söderlind, 2006) 

Kostnader som uppkommer vid införing av ett väderskyddssystem till ett projekt ligger 

normalt 1-3% av produktionskostnaden för projektet, se tabell 10. Särkostnader för 

väderskydd är hyrkostnaden, montering, demontering, underhåll samt installationer som 

tillexempel belysning, uppvärmning och bulldämpning. Särintäkter innefattar bland annat 

ekonomiska vinster från tidsbesparing i produktion, samt ökad produktivitet på grund av 

bättre arbetsförhållande, oberoende årstid samt inga väderbegränsningar som i resultat leder 

till minskad arbetskostnad. Tidsbesparing ger kortare produktionstid, som minimerar kostnad 

för arbetsledning och platsomkostnader. 

                                                                                                           (Larsson, Söderlind, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10. Tabellen nedan visar tillkommande och avgående kostnader i olika kategorier. 

Tillkommande kostnader, särkostnader 
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Väderskydd: 

 Hyra av material. 

 Montering och demontering. 
 Transport. 
 Snöröjning av takväderskydd vid behov. 

Övrigt: 

 Kostnadstillägg för materialhantering och transport av inbyggnadsmaterial.  

 

Avgående kostnader, effektivitetsvinster, särintäkter 

Förenklad produktion: 

 Bättre produktionsordning. 

 Effektiv produktion hela arbetsdagen. 

 Samordning av arbeten t.ex. möjlighet till tidigare start av stomkomplettering. 

 Ingen avtäckning och täckning av presenningar vid start och avslut på arbetsdagen. 

Arbetsmiljö: 

 Färre stopp i produktion p.g.a dåliga väderomständigheter. 

 Bättre klimat, skyddas från vind och nederbörd.  

 Bättre miljö ger mindre sjukfrånvaro och risk för arbetsskada.  

Kvalitet: 

 Torr arbetsplats ger minskad insats för uttorknings av byggnadsdelar.  

 Garantikostnad minskar vid fuktsäker produktion. 

 Färre fuktskador. 

Besparingar, som är tidsberoende och kan minska: 

 Arbetsledning. 

 Kontorskostnader. 

 Hyra av maskiner och hjälpmedel. 

 Kostnader av tillfälliga installationer (el), bodar och renhållning.  

Besparingar, som är årstidberoende och kan minska: 

 Snöröjning och is upptining på arbetsplats. 

 Inköp av material för uppvärmning ( vintertäckmattor, elkablar i bjälklag för 

betonghärdning). 

Beställaren, projektör, entreprenör, UE: 

 Minskad kapitalkostnad. 

 Kortare färdigställandetid ger lägre omkostnader för byggledning. 

 Lägre årskostnader. 

 Hyresintäkter tidigare. 
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Projektör, entreprenör, UE 

 Ökad säkerhet i kalkyler, minskad risk för fel. 

 Färre produktionsstörningar, produktionstid förkortas 20-30%. 

 Minskad personalomsättning. 

 Ökad produktivitet. 

 Lägre gemensamma kostnader. 

(Axelson, Larsson, Sandberg, & Söderlind, 2004) 
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7.1 Prisuppskattning av väderskydd vid nyproduktion 

Denna lönsamhetskalkyl visar ett nybyggnadsprojekt, där det uppstod fuktskador redan i 

början av produktionsskedet. Man fick beräkna fram en lönsamhetskalkyl för en ökad 

effektivitet av att använda sig utav väderskydd. 

Tabell 11. Tabellen nedan visar ett exempel på väderskyddskostnad för ett nybyggnadsprojekt. 

Antal arbetare under 

väderskydd 

8 personer   

Period- Vinter, Vår, 

Sommar. 

   

Tid under väderskydd 25 veckor   

Särintäkter 1 2 3 

Effektivitet 842 400 kr 421 200 kr 210 600 kr 

Felkostnader 460 000 kr 460 000 kr 460 000 kr 

Totalt: 1 302 400 kr 881 200 kr 670 600 kr 

Särkostnad 

Platschefens uppfattning 

av väderskyddskostnad. 

 

800 000- 1 000 000 kr 

  

                                                                                                              (Olin 2015) 

Tabellen ovan är en kalkyl som beskriver en sammanställning av särintäkter och särkostnader 

som uppkommer vid en väderskyddad produktion. För att väderskyddad produktion skall vara 

lönsam skall särintäkter vara högre än särkostnader.   

Särintäkter är en totalsumma av kostnader som antas uppkomma vid en produktion utan ett 

väderskydd. Denna uppskattning görs för att värdera hur stora dessa kostnader är. I beräkning 

av särintäkter ingår exempelvis den reducerad arbetseffektivitet som uppstår vid sämre 

väderförhållanden, ökningen av platsomkostnader vid förlängd byggtid på grund av reducerad 

effektivitet och stopp i produktionen m.m. 

Under raden särintäkter i tabellen redovisas olika fall 1, 2, 3. Det är olika fall för 

väderomständigheter som påverkar arbetseffektiviteten. Denna reduceras arbetseffektivitet är 

beräknad i procent tal. 

1) 45 % andel regn, 60 % effektivitetsförlust = 27 % förlängd byggtid 

2)  45 % andel regn, 30 % effektivitetsförlust = 13,5 % förlängd byggtid 

3)  45 % andel regn, 30 % effektivitetsförlust samt endast halvdagar med 

försämrade väderförhållanden = 6,75 % förlängd byggtid 
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8. Studiebesök Putsegården i Lundby, Göteborg 

 

Kvarteret Putsegården, Göteborg  

Projekt: Nyproduktion av flerbostadshus 

Plats: Lundby på Hisingen i Göteborg 

Produktionstid: Sep 2015 – dec 2016 

Arkitekt: What! Arkitektur 

Beställare: Etikhus i Varberg 

Byggentreprenör: Totalentreprenör: Wästbygg 

Platschef: Jörgen Palm 

Email: Jorgen.palm@wastbygg.se  

Väderskydd:  Utan väderskydd 

Referens: Jörgen Palm 

8.1 Bakgrund 

Ett studiebesök gjordes under våren 2016 av författarna, Narmin Kader och Kimia Khoshdel, 

som ingick i ett examensarbete vid Högskolan i Borås. Intervju gjordes med platschef 

angående fuktsäkerhet vid nyproduktion, och resultat differensen på projekt om väderskydd 

skulle används på arbetsplatsen.  

 

I kvarteret Putsegården i Göteborg beställde företaget Etikhus byggandet av 44 bostadsrätter 

på mellan 43 och 120 kvadratmeter, se figur 7. Lägenheterna uppdelas i tre olika trapphus 

som består av två, tre och tio våningar, i nära anslutning till varandra. Arbetet påbörjades i 

september 2015 och planeras att avslutas i december 2016. Företaget Wästbygg svarar för 

genomförandet av projektet samt projektering. 

 

Enligt intervjun med platschefen för bygget beslöt beställaren att inte använda sig av ett 

väderskyddssystem vid produktionen, på grund av att det inte ingick i planeringsskedet. Efter 

påbörjat arbete kom man på att vissa hörn i byggnaden, var känsliga för fuktupptag. Samt att 

man hade lagt märke till fuktskador. På grund av tidsbrist, kostnad och begränsat utrymme, 

valdes att utesluta väderskyddssystem enligt beställaren. 
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Figur 7. Vy på Putsegården från sydost. 

8.2 Erfarenheter från studiebesöket 

Projektet var väldigt speciellt och annorlunda. Fasaden på vissa delar av byggnaden hade 

lutningar och mycket ljusinsläpp i lägenheterna via stora fönsteröppningar. Ju högre upp i 

byggnaden, desto bredare utsikt över göteborgsområde. Allt från den vackra Eriksberg till 

andra sidan av innerstan.   

8.2.1 Positiva erfarenheter 

Platschefen framhävde att kravet av väderskydd ligger hos beställaren och skall finnas med i 

kalkylen från första början. Det underlättar även möjligheten för att kunna uppnå beställarens 

fuktsäkerhetskrav, samt för att bygga effektivt och säkert på kort tid. Under produktionen 

hade projektet tur med vädret vid byggandet av kritiska och känsliga konstruktioner. Taket 

tätades till så fort som möjligt och träfasaden lyckades att byggas under en regnfri vecka.  

8.2.2 Negativa erfarenheter 

Lagring av material var utomhus och låg oskyddat, vid arbetsdagens slut täcktes 

byggnadsmaterialen ibland med presenningar. För att hålla en lagom temperatur för att 

förebygga fukt, och torka ut material vid kontakt av vatten, användes värmemattor och gasol.  

Till exempel energiåtgången som gick åt för att torka utfackningsväggar som byggdes i dåliga 

väderomständigheter. Se tabell 12. 
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Tabell 12. Tabellen nedan visar en lönsamhetskalkyl för Putsegården. 

Projektkostnad 65 Mkr   

Period- Vinter, Vår, 

Sommar. 

   

Väderskyddskostnad i 

% av projektkostnad 

1 %   

Tid under väderskydd 40 veckor   

Särintäkter 1 2 3 

Effektivitet 17 550 000 kr 8 775 000 kr 4 387 500 kr 

Felkostnader - - - 

Platsomkostnader 700 000 700 000 700 000 

Totalt: 18 250 000 kr 9 475 000 kr 5 087 500 kr 

Särkostnad 

Väderskydd montering, 

demontering, flyttning 

 

650 000 kr 

  

 

1) 45 % andel regn, 60 % effektivitetsförlust = 27 % förlängd byggtid 

2)  45 % andel regn, 30 % effektivitetsförlust = 13,5 % förlängd byggtid 

3)  45 % andel regn, 30 % effektivitetsförlust samt endast halvdagar med 

försämrade väderförhållanden = 6,75 % förlängd byggtid 

Beräkning av effektivitet  projektkostnad * fall x 

 

Ex. Fall 1  65 000 000 kr * 0.27 = 17 550 000 kr. 

Platsomkostnader i detta fall är antagen.  

(Särkostnad är antagen enligt uppskattning av platschef) 
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8.3 Diskussion av intervjufrågor på arbetsplats  

I vilket skede är projektet i? 

Vid platsbesöket var projektet i genomförandefas. Vissa delar av konstruktionen var i 

produktionens slutskede där målarna hade påbörjat sitt arbete i en del av byggnaden 

(tvåvånings- och trevåningshusen). 

Taket justerades efter revideringarna från ett platt tak till ett sadeltak för att uppfylla 

funktionen så att vattnet kan rinna ut. 

Hur har ni arbetet med fuktsäkerhet? Vad använde ni istället för väderskydd/tält? 

I projektet tog man ingen hänsyn till fuktsäkerheten vid byggnation men enligt platschefen så 

’’ hade de tur med vädret’’ när träfasaden byggdes. 

Materialhanteringen på arbetsplatsen sker genom att materialet täcks papp när arbetstiden är 

slut till nästa dag. 

Vilket skede har varit mest kritiskt ur fuktsynpunkten? 

Enligt platschefen var de mest kritiska området att bygga förekom vid anslutning i hörn 

mellan två byggnader. 

Vilka fuktkontroller gör man? Hur ofta gör man det? 

Under intervjun lyfte platschefen två olika kontroller de bland annat utförde vid deras arbete. 

Han nämnde betongen i badrummen som fallspacklades för att leda bort vattnet till ändamålet. 

Även att fukthalten kontrollerades så att den är tillräckligt låg och i rätt värde. Andra 

kontrollen utfördes innan parkettläggningen som såg till att fukthalten var ok. Denna 

fuktkontroll utfördes tre gånger om inte beställaren önskade mer. 

Hur sker leveransen? samt lagring av material på arbetsplats? 

Leveranserna kommer med lastbilar som sedan avlastas på plats. Vissa byggnadsdelar 

kommer redan till arbetsplatsen skyddade som exempelvis utfackningsväggar som levereras i 

stora häckar med 10-15 väggar i respektive häck. Annat byggmaterial skyddas med 

presenningar under dagen vid dåliga väderomständigheter samt vid dagens avslut. 

Hur är din syn på väderskydd som platschef? 

’’Man borde haft med att beställaren kräver det i tidsplanen, men även att det kostar väldigt 

mycket. Kostnaden hade varit cirka 100 000 kr för en liten yta av själva projektet, mellan 

anslutningen av den stora och lilla byggnaden.’’ 

Platschefen hade en positiv inställning till användning av väderskyddet, men lite kritisk när 

det gällde stora kostnadssumman. Det kan vara en motsägelse då kostnadsfrågan inte är 

väsentlig jämfört med kostnaderna för åtgärder för en fuktskadad konstruktion. 
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Hur mycket har det kostat att ha vintertäck? (mattor och presenningar samt 

gasol/infravärme) 

På arbetsplatsen använde de sig av gasol och värmemattor till värdet av ca 200 tusen 

exklusive kostnaderna för arbetare som utfört arbetet. Dessa prisuppgifter var ej efter avslutat 

projekt, d.v.s. löpande kostnader för vintertäck under projektet fortlöpte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

9. Diskussion 

 
Examensarbetet hade som syfte att undersöka ”fuktsäkerhet inom nyproduktion” i samarbete 

med företaget Wästbygg, som föreslog ämnet. Vi hade till början bara grundläggande 

information om fukt i nyproduktion. Med vidare fördjupning och litteratursökning, valde vi 

att rikta in oss på väderskydds påverkan vid nyproduktion, samt dess fördelar och nackdelar.  

Examensarbetet, vilket har grundats på tidigare forskning och egen erfarenhet av ett 

platsbesök på Putsegården i Lundby Göteborg. Resultatet av att använda väderskydd på 

arbetsplatsen vid nyproduktion, är ett lönsamt val för att förebygga fuktskador och öka 

fuktsäkerheten i byggnaden samt miljöförbättring.  

 

Studien visar att många är fullt medvetna om den nya tekniken som finns, men på grund av 

kunskapsbrist om dess fördelar, uppmärksammas de höga kostnaderna istället, som leder till 

att man väljer bort väderskyddad produktion. Via våra intervjuer upplevde vi att leverantörer 

var positiva inför den framtida utvecklingen av väderskydd, men även önskar att efterfrågan 

kan ökas.  

 

9.1 Förslag på vidare studier 

 

Vi anser att anledningen till att väderskydd väljs bort, inte endast beror på kostnaden. Den nya 

tekniken måste bli mer attraktiv samt lätt hanterbar. Nya metoder för materialhantering och 

logistik, som inte känns komplicerade. Genom att marknadsföra idén samt att leverantörer ska 

fokusera på att öka efterfrågan och eventuellt erbjuda en introduktion om väderskyddssystem 

på byggföretag.  

Att sikta på att utveckla ett kalkylsystem för att kunna lägga till det i förfrågningsunderlag, för 

att bland annat kunna räkna på åtgångskostnaderna samt hur mycket vinster som kan beaktas. 
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10. Slutsats   

Denna uppsats har gett oss en stor inblick samt goda kunskaper om hur man kan fuktsäkra en 

nyproducerad byggnad med hjälp av väderskyddssystem. Användning av väderskyddssystem 

i ett projekt är en stor fördel. Under de senaste decennier har tillämning av väderskydd 

bidragit till en förbättrad arbetsmiljö, även till en godare kvalité under produktionstiden, samt 

en bättre kvalité på slutprodukten. Vissa nackdelar kan uppstå av ett väderskydd, exempelvis 

att den kan utsätta omgivningen för stora risker vid extrema väderomständigheter såsom regn, 

snö och kraftiga vindar. 

Ett väderskyddssystem ger upphov till arbetsförhållandena till en nyttigare arbetsmiljö, 

jämfört med en oskyddad produktion. Beaktning av långsiktiga kostnader till ett väderskydd 

bidrar till en förhöjd effektivitet i ett vidare perspektiv för beställaren men även 

entreprenören. Detta ger ett stort skäl till att inte tveka om extra kostnader för ett väderskydd, 

i början vid anbudet. 

För att beställaren inte ska behöva ställa höga krav på fuktsäkerhet för att få en bra produkt 

med en god kvalité, skulle det ha varit gynnsamt om beställaren själv lägger ett krav på ett 

väderskyddat byggande, i början på ett projekt. Alltså skulle detta leda utvecklingen framåt 

samt utöka byggbranschens tillämpning. 

 

Enligt tabell 12, skulle användning av väderskydd vara lönsam. Med tanke på att redan under 

byggtiden har vissa ställen i byggnaden varit känsliga för fuktupptag, då skulle man behövt 

använda sig av väderskydd. 
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Bilagor 

 
 

Intervjuer 

Bilaga 1. 

 

Leverantör A 

 

1. Hur ser det ut med väderskyddssystem för nybyggnation vid nyproduktion idag? 

 

Jag har liksom ingen siffra på det, men det börjar blir mer och mer faktiskt beroende vart i 

Sverige man befinner sig. I Stockholmsområdet börjar det bli ganska vanligt med 

väderskydd. Däremot så finns det en viss problematik när man bygger nytt med 

väderskydd, om man ska upp i höjd. Det är inte så lätt, det krävs ett rejält stöd struktur. 

Vid nyproduktion där har du ingenting du kan förankra i på samma sätt som om- och 

tillbyggnation. 

 

2. Hur är säkerhetskraven för väderskydd vid extrema väderförhållanden?  

 

Det finns ju en AFS 2013:04 ställningar heter den, och den pekar också på en ny standard 

som har kommit, som ställer krav på bland annat vind och snölaster etc.  

Man dimensionerar efter en reducerad snö last och då är det 0,6 kN/ m2 som gäller, det 

räknar man på tillsammans med vind last. 

 

3. Hur stor är efterfrågan av beställaren samt entreprenör om väderskydd?  

 

Man kan säga så här, väderskydd i sig har funnits med ett tag, men det har inte varit 

speciellt praktiskt att jobba med det, det har kommit nu att man liksom jobbar med det. 

Från beställare sidan har det inte varit så vanligt att de har efterfrågat det, men det har 

börjat komma mer och mer också. Vi försöker påverka också lite grann, det finns klara 

fördelar med att jobba väderskyddat. Det krävs nästan att beställaren ska kräva det för att 

det ska bli av.  

4. Vem är ansvarstagaren för införing och kostnad för väderskyddet?  

 

I dags läget så skulle jag nog säga att det inte är beställaren, men det förekommer. Det är 

byggentreprenören skulle jag säga.  

 

5. Vilka väderskydds metoder är mest efterfrågade vid nyproduktion?  

 

Öppningsbara/ rullbara väderskydd. Annars är fasta takväderskydd ganska vanliga.  

 

6. Vad ska man göra för att öka efterfrågan?  

Jag tror att det handlar om att beställarna behöver börja efterfråga i sin anbudsförfrågan. 
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7. Har beställaren blivit mer uppmärksam när det gäller fuktsäkerhet? samt 

arbetsmiljön?  

 

Ja, det skulle jag säga.  

 

8. Vilka skador undviker man i byggnaden i längden med väderskydd vid 

produktion?  

 

Det är ju, det finns lite olika där. Kortsiktigt är det torktiderna i betongen som man kan 

dra ner på. Sen har vi material, om det kommer in fukt i exempelvis utfackningsväggar, 

tak och isolering när man bygger, så kommer det att straffas i längden.  

 

9. Hur har beställaren/ arbetsledarens feedback varit efter byggnaden är färdig? 

Positivt, skulle jag säga. De som bygger huset, det är de som känner av det tydligast. Det 

här med att det förbättrar arbetsmiljön och att de kan jobba i alla väder. De får inte lika 

mycket stopp i deras produktion.  

10. Tror du att lagkrav för väderskydd kommer att införas i framtiden?  

Det är möjligt faktiskt. Det är fördelar både i arbetsmiljö och i kvalitetssäkring under 

byggnationen. I förlängningen så är det nog möjligt, men jag ska inte utesluta det.  

11. Vad är anledningen att man väljer bort väderskydd?  

När man räknar på det så ser man att på ett större byggprojekt, blir det ett par procent av 

själva byggkostnaden med väderskydd. Den kostnaden kan upplevas som stor när du ser 

den i en summa, men i själva verket när du bygger utan väderskydd, så går den pengen 

ändå i slutändan. Det kan se dyrt ut på pappret.  

 

Logistik delen. Man är lite medveten om utvecklingen, att det faktiskt erbjuds väderskydd 

som är ganska enkelt att hantera, som inte försvårar logostiken som exempelvis mobila tak 

och lyfta in material utan hinder.   

 

12. Av vilka anledningar använder man väderskydd avseende till byggarbetarna? 

arbetsmiljön?  

 

Man skyddar ju byggarbetarna från väder och vind, sen får man upp temperaturen ett par 

grader. Du kan hänga upp ljusslingor etc. i taket och få en trevligare arbetsmiljö. 

  

13. I vilket skede blir ni kontaktade i projekteringsprocessen?   

 

I dagsläget blir vi oftast kontaktade ganska sent. Vi blir kontaktade av en 

ställningsentreprenör som har blivit kontaktade av en byggentreprenör. Vi försöker att 

jobba på det, för att komma in i projekteringsskedet för det är då man verkligen kan dra 

nytta av det här. Vid anbudet, för dem vill ha pris på det helt enkelt. 
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Bilaga 2. 

Leverantör B 

1. Hur ser det ut med väderskyddssystem för nybyggnation vid nyproduktion idag? 

Det är mera hus renovering, tak renovering, och väg samt bro renovering som vi har 

väderskydd till.  

2. Hur är säkerhetskraven för väderskydd vid extrema väderförhållanden? 

Vi använder oss av vind och snölaster oavsett vart vi ställer våra väderskydd. Där 
beräknar vi vind och snö laster så att den ytan som väderskydden står på tål, om den ska 
stå på en ställning så får ställningsentreprenören beräkna efter vind och snö laster. Vi 
chansar aldrig på säkerheten. 

3. Hur stor är efterfrågan av beställaren samt entreprenör om väderskydd?  

Ganska stor, våra väderskydd är ganska speciella så vi har en stor efterfrågan.  

4. Vem är ansvarstagaren för införing och kostnad för väderskyddet?  

Beställaren. 

5. Vilka väderskydds metoder är mest efterfrågade vid nyproduktion? 

Just vår typ av väderskydd är ganska lite nyproduktion, mycket i renovering istället. 
Annars har vi bara ett traditionellt väderskydd, det är takelement. Vi håller inte på med 
ställning. 

6. Vad ska man göra för att öka efterfrågan?  

Den efterfrågan ökar nog av sig själv. Det blir tajtare och tajtare tidsscheman och då är 
det beställare och byggherrar som kräver att det ska vara färdigt under en viss period, så 
man har inte råd att '' idag regnar det, då går vi hem'' utan man får slå ihop ett 
väderskydd för att inte bromsa produktionen. 

7. Har beställaren blivit mer uppmärksam när det gäller fuktsäkerhet? samt 
arbetsmiljön? 

Det ligger på beställaren att ha säkerhetsklassat allting.  

8. Vilka skador undviker man i byggnaden i längden med väderskydd vid produktion?  

Framför allt fukt och väta.  
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9. Hur har beställaren/ arbetsledarens feedback varit efter byggnaden är färdig? 

Den är bra. Vi har löpande kontakt med våra beställare. Oftast så flyttar man på 
väderskyddet under produktionen, för det är för dyrt att ha ett väderskydd som täcker 
en hel byggnad när man inte är där och jobbar, då flyttar man på väderskyddet i olika 
etapper. Så vi har alltid en löpande kommunikation med beställaren. Vi har en bra 
feedback mot våra beställare.  

10. Tror du att lagkrav för väderskydd kommer att införas i framtiden?  

Nej, det tror jag inte. För bygger du på sommaren som går att lösa med att lägga 
presenningar. 

11. Vad är anledningen att man väljer bort väderskydd?  

Kostnaden.  

12. Av vilka anledningar använder man väderskydd avseende till byggarbetarna? 
arbetsmiljön?  

Det är ju en säkerhet för byggarna att ha väderskyddet över sig, för att den har väggar, 
och väggarna är fasta så fallrisken minimeras. 

13. I vilket skede blir ni kontaktade i projekteringsprocessen?   

Både i planeringsskedet och i anbudsstadiet samt under produktionsgång. 
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Bilaga 3. 

Leverantör C 

1. Hur ser det ut med väderskyddssystemet för nybyggnation? 

Nybyggnation är lite mer komplicerat att väderskydd än rot objekt, detta beror på att man 

med traditionella väderskyddssystem måste bygga ett större temporärt hus för att täcka in 

nybyggnationen, detta medför stora problem att stabilisera väderskyddskonstruktionen. 

Jonsered har ett koncept som bygger på att väderskyddstaket lyfts upp efter hand som 

stommen på nybyggnationen växer upp, systemet byggs med hjälp av master som är högre 

än nyproduktionens höjd. Jag misstänker att detta system kan vara dyrt och svårt att räkna 

hem. 

2. Hur är säkerhetskraven för väderskydd vid extrema väder? 

Väderskydd ska dimensioneras enligt de standarder och eurokoder som finns framtagna 

för bärverk, då framtagna vind- och snölaster som finns framtagna bygger på 50-

årsvärden, kan man på grund av att väderskydd är en temporär konstruktion reducera 

dessa utifrån den tid konstruktionen kommer att stå uppbyggd. 

3. Hur stor är efterfrågan av beställaren samt entreprenör om väderskydd?                          

Efterfrågan har under senare år ökat, men är fortfarande alltför låg med tanke på 

fuktskador och byggnadsarbetarens arbetsmiljö. 

4. Vem är ansvarstagaren för införing och kostnad för väderskyddet? 

 I grunden anser jag att byggherren bör vara den som förespråkar väderskydd, och därmed 

då kan anses vara ansvarig. 

5. Vad har ni för uppfattning för de olika kostnaderna för olika 

väderskyddssystem?  

Tyvärr har jag svårt att svara på denna fråga då jag inte arbetar med direkta kostnader och 

inte har denna statistik. 

6. Vilka väderskydds metoder är mest efterfrågade vid nyproduktion? 

Då väderskydd i lite mer ovanligt vid nyproduktion har jag ingen direkt uppfattning, men 

misstänker att det kanske kan vara Jonsereds. 

7. Vad ska man göra för att öka efterfrågan? 

Upplysa byggherren och byggentreprenörerna om fördelarna med väderskydd. Idag 

fokuseras mycket på kostnaden för väderskydd men väldigt lite på vinsterna, både på kort 

och lång sikt. Det finns stora vinster att göra rent fuktskademässigt men även 

arbetsmiljömässigt, detta är viktigt att få fram underlag på för att argumentera mot 

väderskyddets kostnad. Layher AB har under fjolåret genomfört en undersökning som kan 

läsas på www.vaderskydd.nu. STIB håller tillsammans med forskare genom KTH att ta 

fram en liknande analys, men som förhoppningsvis kommer att peka mer på ekonomiska 

besparingar på kort och lång sikt avseende både fuktproblem och arbetsmiljö. 
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8. Har beställaren blivit mer uppmärksam när det gäller fuktsäkerhet? samt 

arbetsmiljön?  

Ja, jag tror beställaren är mer upplyst angående fuktsäkerhet men mindre angående 

arbetsmiljö. 

9. Vilka skador undviker man i byggnaden i längden med väderskydd vid 

produktion?  

Fuktrelaterade problem med stora kostnader som följd, men även människors hälsa ska tas 

i beaktande, såsom allergier m.m. 

10.  Hur har beställaren/ arbetsledarens feed back varit efter byggnaden är färdig? 

Min uppfattning är att man över lag är nöjd med väderskydd när man använt detta, 

framförallt en märkbar effektivitet i byggnationen samt mindre frånvaro. 

11. Tror du att lagkrav för väderskydd kommer att införas i framtiden?  

Nja, kanske inte lagkrav på väderskydd men krav på fuktsäkerhet, samt arbetsmiljö som i 

sin tur innebär fler väderskyddade byggnationer. 

12. Vad är anledningen att man väljer bort väderskydd?  

Ovetskap om besparingar på kort och lång sikt. Kunde man påvisa detta i argumentationen 

för väderskydd hade fokus flyttats från kostnader till besparingar.  

13.  Av vilka anledningar använder man väderskydd med hänsyn till 

byggarbetarna? arbetsmiljön? samt byggnader? 

Tror i sig inte att byggnadsarbetarna och arbetsmiljön idag i tillräckligt stor omfattning är 

anledningen att man väljer att väderskydda byggnationen, men de som använder 

väderskydd med hänsyn till byggarbetaren och arbetsmiljön gör det säkert, av anledningen 

till ökad trivsel, effektivare arbetsmetoder, och mindre sjukfrånvaro. Angående 

byggnaden så är det nog i största utsträckningen för att undvika fuktrelaterade problem, 

men i vissa fall även minskade byggkostnader på grund av effektivare produktion. 

14.  I vilket skede blir ni kontaktade i projekteringsprocessen?   

Svårare för mig att svara på då vi som branschorganisation inte blir kontaktade av 

byggherrar eller byggentreprenörer angående projektering. 
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Bilaga 4. 

Leverantör D  

1. Hur ser det ut med väderskyddssystemet för nybyggnation? 

     Det är ganska varierat, man använder det mer vid renoveringar oftast vid nyproduktion. 

2. Hur är säkerhetskraven för väderskydd vid extrema väder? 

Man ska ha en speciell beräkning som klarar av vid värsta förhållanden, som vind 

hastighet och extrema väder. 

3. Hur stor är efterfrågan av beställaren samt entreprenör om väderskydd?   

Ganska stor den ökar hela tiden, det byggs mycket mer väderskydd nu än vad det gjordes 

för 5-10 år sedan. 

4. Vem är ansvarstagaren för införing och kostnad för väderskyddet? 

Byggherren i första hand.  

5. Vad har ni för uppfattning för de olika kostnaderna för olika 

väderskyddssystem?  

Man satsar på sina egna system, och ser om det är effektivt så det passar de övriga 

ställningar.  

6. Vilka väderskydds metoder är mest efterfrågade vid nyproduktion? 

Rullbara väderskyddtak.  

7. Vad ska man göra för att öka efterfrågan? 

Marknadsföra den med vilka besparingar den kan ha, det andra kan vara att man alltid kan 

jobba med det oavsett väder, även mindre fuktskador i material. 

8. Har beställaren blivit mer uppmärksam när det gäller fuktsäkerhet? samt 

arbetsmiljön?  

Jätte mycket, ställer även för höga krav i visa fall för det är en temporär byggnad, det går 

inte att få den lika tätt. 

9. Vilka skador undviker man i byggnaden i längden med väderskydd vid 

produktion? 

Fuktskador.  

10. Hur har beställaren/ arbetsledarens feed back varit efter byggnaden är färdig? 

Inte mycket mer än att dom är nöjda, samt att det har fungerat bra. 

11. Tror du att lagkrav för väderskydd kommer att införas i framtiden? 

Inte omöjligt att det kan förekomma. 
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12. Vad är anledningen att man väljer bort väderskydd?  

Man ser en dyr offert i första hand, och tror att man kan göra det billigare. 

13. Av vilka anledningar använder man väderskydd med hänsyn till byggarbetarna? 

arbetsmiljön? samt byggnader? 

För att de har samma väderförhållanden året om. 

14. I vilket skede blir ni kontaktade i projekteringsprocessen?  

Kraftigt varierande, många större byggföretag hör av sig redan vid anbudet, och börjar 

kalkylera. 
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Bilaga 5. 

Leverantör E 

1. Hur ser det ut med väderskyddssystemet för nybyggnation? 

Det finns två olika sätt man kan använda sig av. Antigen fasta takväderskydd eller mobila 

takväderskydd. 

2. Hur är säkerhetskraven för väderskydd vid extrema väder? 

Man gör beräkningar på de, sen ska de hålla till en viss vindhastighet.  

3. Hur stor är efterfrågan av beställaren samt entreprenör om väderskydd?   

Efterfrågan är väldigt stor. 

4. Vem är ansvarstagaren för införing och kostnad för väderskyddet? 

Byggherren. 

5. Vad har ni för uppfattning för de olika kostnaderna för olika 

väderskyddssystem?  

Det är en extrem dyr lösning om det inte regnar och snöar, men det är en väldigt sparsam 

modell om du har dåligt väder, då sparar du både in tid och kraft. Du kan arbeta med den 

när det regnar och snöar, så man får se det på två olika sätt, samt är det många som har 

varit väldigt nöjda med väderskydd när det har varit dåligt väder, andra har haft otur med 

att beställa väderskydd när det har varit bra väder, det är ganska onödiga pengar i 

efterhand kan man tycka. 

6. Vilka väderskydds metoder är mest efterfrågade vid nyproduktion? 

Fasta takväderskydd är den mest efterfrågade.  

7. Vad ska man göra för att öka efterfrågan? 

Imponera beställarna. 

8. Har beställaren blivit mer uppmärksam när det gäller fuktsäkerhet? samt 

arbetsmiljön?  

Nej, eftersom det ligger mer på inköpsavdelningarna idag än vad det gjorde förut, så det 

innebär att folk som sitter långt bort från bygget som tar beslut där dom ser enbart på 

kostnad. 

9. Vilka skador undviker man i byggnaden i längden med väderskydd vid 

produktion? 

Fuktskador. 
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10. Hur har beställaren/ arbetsledarens feed back varit efter byggnaden är färdig? 

När den väll står på plats och är levererad så är de oftast nöjda med det, bortsett från den 

personen som sitter på ekonomi avdelningen och säger att det regnade ingenting så man 

kunde ha klarat sig utan egentligen. 

11.  Tror du att lagkrav för väderskydd kommer att införas i framtiden? 

Ja det är möjligt, många offentliga förhandlingar kräver idag väderskydd, såsom skolor 

och bibliotek osv.  

12. Vad är anledningen att man väljer bort väderskydd?  

Priset. 

13. Av vilka anledningar använder man väderskydd med hänsyn till byggarbetarna? 

arbetsmiljön? samt byggnader? 

Extremt sällan.  

14. I vilket skede blir ni kontaktade i projekteringsprocessen?   

Ganska sällan, vid anbudet blir man kontaktade. 
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Bilaga 6.   

 

Platschef A 

1. Information om projektet 

Beställaren är Etikhus från Varberg. Projektet startades i början av september 2015 och 

planeras att slutföras 15 december 2016. 44 bostadsrätter byggs och det är en hel del tegel, 

fast mest plåt som är väldigt speciellt. Byggnaden börjar med en och en halv våning av 

bostäder och fortsätter i koppling till två andra byggnader som är tre och 10 våningshus. 

2.  I vilket skede är projektet i? 

Målarna har börjat längst ner i byggnaden (två våningar och trevåningshusen) sen har 

gipsarna kommit halvvägs, och el, rör, vent. Håller samtidigt på.  

 

Man fick justera på taket så att vattnet kan rinna ut, så man fick med att höja upp taket så 

att det inte skulle vara som en bassäng, så nu har man ändrat det så det ser ut som ett 

sadeltak och att vattnet kan rinna ut från taket.  

 

Man fick använda sig utav gammalt tegel från 50-60 talet på de små byggnaderna, det fick 

inte vara nytt i och med att det låg två andra byggnader som skulle bevaras, men inte 

kunde räddas, på grund av svampangrepp. I de små byggnaderna är listerna, fönster, panel 

och tegeltaket gammalt men resten av konstruktionen nybyggt. 

3. Hur har ni arbetet med fuktsäkerhet? Vad använde ni istället för 

väderskydd/tält? 

Ingenting. Vi försökte få taket tätt så fort som möjligt, vi har även haft tur med när vi 

byggde träfasaden, att det inte regnade. Vi skyddar materialen med att lägga papp över en 

dag innan man avslutar sin arbetsdag, sedan för att värma upp byggnaden har man börjat 

plasta under, så då har man lössullat alla tak. Om man värmer byggnaden innan man har 

plastat då får man stor risk för angrepp av mögel och rötta på råsponten, och så vill man 

inte göra. 

4. Vilket skede har varit mest kritiskt ur fuktsynpunkten? 

Kritiskt område har förekommit mest vid anslutning i hörn mellan två byggnader.  

5. Vad använder man sig för typ av stomme? 

Mest utfackningsväggar i stål och gips. Men oftast används det längst upp där det är 

bärande takstolar som är byggda av trä. 

6.  Hur hade det varit om man använde sig utav prefabricerade material istället? 

Utfackningsväggarna kommer färdiga till arbetsplatsen, dom är cirka 4X6 meter långa och 

går fort att bygga. Sen kommer takstolarna färdig kapade så man kan få dom så tätt som 

möjligt, exempelvis utfackningsväggar när man gjuter i dåligt väder så värmer man under 

så att betongen börjar brinna snabbare, det har man använt vid vintern. Även är fönster 

färdiga när dom kommer, men balkongdörrar är oftast öppna så man måste täta dom. Sen 

finns det alltid visa hörn som inte är täta då måste man täta till det, då är det bra att det 

kommer prefabricerade så att man kan få lite värme under. 
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7. Vilka fuktkontroller gör man? Hur ofta gör man det? 

Innan man isolerar, men även betongen i badrummen där man måste fallspackla alla golv, 

då måste man kontrollera att betongen har kommit så pass långt ner i fukthalt att den är 

ok. Det tredje som måste kontrolleras är innan parkettläggning så man inte bygger in fukt, 

alltså tre gånger ungefär måste man fuktkontrollera, om inte beställaren önskar mer. 

8. Hur sker leveransen? samt lagring av material på arbetsplats? 

Alla leveranser kommer med stora lastbilar till arbetsplatsen. Utfackningsväggar kommer 

i stora häckar där det får plats 10-15 väggar som lyfts med en kran, och ställs på plats. 

Samt lagring av material på arbetsplatsen görs utav presenningar. 

9. Hur är din syn på väderskydd som platschef? 

Man borde haft med att beställaren kräver det i tidsplanen, men även att det kostar väldigt 

mycket. Kostnaden hade varit cirka 100 000 kr för en liten yta av själva projektet, mellan 

anslutningen av den stora och lilla byggnaden. 

10. Hur mycket har det kostat att ha vintertäck? (mattor och presenningar samt 

gasol/infravärme) 

Vi har värmt med gasol, och det har kostat oss 100 000 kr plus värmemattor som låg på 

40-50 tusen kr. Sedan måste man även betala någon som ska utföra arbetet. Därför hade 

det lönat sig om man egentligen använde sig utav väderskydd. 

11. Vilka vinster utgörs utöver fuktsäkerhet, arbetsmiljö förbättring? 

Som tidigare nämnt så är väderskydd en väldigt kostsam metod att använda, det är 

beställaren som ska vara ansvarstagaren om det ska vara krav till att bygga väderskyddat 

eller inte. Det som behövs göras är att öka efterfrågan men även att marknadsföra idén.  

 


