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1 Introduktion
Den här skriften handlar om hur du gör för att lyckas med din Byggtork-
ning. Byggtorkning är ofta förenat med stora kostnader i form av maskin-
hyra och energikostnader. Det är också förenat med risker om torkningen 
inte lyckas. Dels i form av ökade byggkostnader men framförallt genom att 
människor kan bli sjuka i hus med fuktskador. Min förhoppning är att du 
kan använda denna skrift för att driva dina torkningar effektivare framöver. 

Lycka till!

Malmö 20120331

Peter Brander   
Skanska Sverige AB

 
Till denna skrift finns två enklare verktyg som går att ladda ned från SBUF:s 
hemsida (sök i projektregistret på 12485 Undvik fel och fällor vid byggtork-
ning).   

Grundmaterialet är framtaget via doktorandprojektet 11589 Verktyg för 
optimering av byggtorkning som du kan ladda ned i sin helhet från SBUF:s 
hemsida.
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1.1 Viktiga kunskapskällor
 
SBUF 11589 Verktyg för optimering av byggtorkning, www.sbuf.se

SBUF 12416 Praktiskt energisparande under byggskedet på arbetsplatsen, 
www.sbuf.se

Fukt i Hus undvik sjuka hus Bygg fuktsäkert, Sveriges Byggindustrier 
(2004), FoU-Väst, publikationer.bygg.org

RBK-manual Fukt i betong, www.rbk.nu

Fukt i trä för byggindustrin, SP Trätek, www.sp.se 

Hantera virket rätt, Sveriges Skogsindustrier (2008), www.traguiden.se

237 Uttorkning på byggarbetsplatser – klimat och uttorkningsprocesser,  
Lindahl & Lilliesköld (2003), www.byv.kth.se

Effektiv Byggtorkning, Almqvist & Lindvall (1997), FoU-Väst,  
publikationer.bygg.org

TorkaS 3,0, www.fuktcentrum.se

ByggaF, www.fuktcentrum.se

Bidry, www.bidry.se

www.vaderskydd.se

www.lufttathet.se

www.fuktsakerhet.se
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2 Bakgrund
2.1 Tumregler

Vinter-, vår-, hösttorkning
Värme + fläktar + ventilation

Sommartorkning
Kraftig ventilation + ev avfuktning

Mät torkklimatet!

Får du inte lufttätt blåser din torkmiljö bort.

En millimeter nederbörd ger en liter vatten per kvadratmeter

+1 grad minskar RF i luften med 5 % RF 

Under 10 grader varmt torkar det långsamt
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2.2 Värme
VäRM MatERialEn SoM Ska toRkaS!

Utan värme i det som ska torkas händer det ingenting. Lyckas du få riktigt 
varmt kan det hända massor. Torkar du tvätt ute på vintern? 

Grundläggande förståelse för byggtorkning kräver att du förstår vikten av materialen som 
ska torka hålls varma. När du värmer materialen ökar skillnaden i ånghalt mellan materia-
let och torkmiljön. Detta ger drivkraften (motorn) för torkningen. Ånghaltsskillnaden  
går här från 0,5 g till 255 g från 11–80 grader. Drivkraften som man kan få vid 80 grader  
vid en byggtorkning med micro vågsvärmare ger en drivkraft som är 500 ggr större än vid  
11 grader.

Material:
Temp: 11 °C
RF: 95 %
Å: 9,5 g/m3

Material:
Temp: 50 °C
RF: 95 %
Å: 75 g/m3

Material:
Temp: 80 °C
RF: 95 %
Å: 264 g/m3

Material:
Temp: 15 °C
RF: 95 %
Å: 12,3 g/m3

Material:
Temp: 30 °C
RF: 95 %
Å: 28,8 g/m3

Luft: Temp: 15 °, RF: 70 %
Å: 9,0 g/m3, ∆Å: 0,5 g/m3

Luft: Temp: 15 °, RF: 70 %
Å: 9,0 g/m3, ∆Å: 3,2 g/m3

Luft: Temp: 15 °, RF: 70 %
Å: 9,0 g/m3, ∆Å: 19,8 g/m3

Luft: Temp: 15 °, RF: 70 %
Å: 9,0 g/m3, ∆Å: 66 g/m3

Luft: Temp: 15 °, RF: 70 %
Å: 9,0 g/m3, ∆Å: 255 g/m3
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Tycker du vi ska dra
in fjärrvärme eller?
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2.3 Cirkulation
RöR oM i toRkMiljön

Säkra en bra torkmiljö i hela huset med hjälp av fläktar som jämnar ut 
torkmiljön.

Oftast används varm luft för att värma vid byggtorkning. Om 
inte den varma luften träffar det som ska torkas blir där 
kallt och dåliga förutsättningar för uttorkning. Ett vanligt 
problem i höga rum är att värmen stannar uppe vid taket.  

Det finns ett antal sorters fläktar för att se till att den varma 
luften hamnar där den gör mest nytta. Dessa kompletteras 

ofta med plaststrumpor och borrade rör för att ytterligare rikta 
anblåsningen.

Tänk bara på att fläktar som blåser längs med golven även drar 
upp mer damm i luften.   
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2.4 Ventilation
ta Ut FUktEn UR hUSEt!

När man torkar byggfukt ut ur ett material kommer fukten ut i torkklima-
tet. Tillåts den varma blöta luften nå kalla ytor på andra ställen i klimatska-
let återkondenserar den där. Då har man bara lyckats flytta fukten inom 
huset.      

Detta fenomen är speciellt tydligt på vintern när en byggtorkning ska startas 
upp och huset fortfarande är kallt, när mycket fukt tillförs byggnaden som 
vid flytavjämning samt vid färdigställandet av huset när det målas och 
spacklas mycket.   

Vanliga problem
•	 Fuktig inomhusluft som läcker upp på vinden via otäta schakt.
•	 Kondens i isolerade utfackningsvägger som saknar plastfolie  

(plasta alltid samtidigt som isoleringen monteras). 
•	 OBS! Alltid ångtätt på varma sidan i en byggtorkning.
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2.5 Skorstensverkan
Elda intE FöR kRåkoRna

Varm luft stiger i en byggtorkning precis som i en varmluftsballong. Vin-
tertid ger det upphov till skorstensverkan i en byggnad där det normalt blir 
kallras in i botten av huset samtidigt som det läcker ut varm luft i toppen av 
huset. Det resulterar i stor risk för dålig torkmiljö i botten av huset samti-
digt som det blir risk för fuktskador på vinden när varm blöt luft läcker ut. 

Ju lufttätare och lägre byggnad desto mindre risk med skorstensverkan. 
Många gånger kan en byggmetod med avstängning var tredje till fjärde vå-
ning vara effektivt för att inte få för stor skorstensverkan i högre hus.

I praktiken innebär det att det behövs fler värmeaggregat i bottenvåningen 
än högre upp i byggnaden.
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2.6 Materialfukt 
köp toRRt MatERial

Material är olika blöta när de kommer till arbetsplatsen. Hur fort det går 
att torka ut dem beror på fuktmängden, torkklimatat samt hur stort inre 
motstånd materialet har mot uttorkning. Det är stor skillnad på vilka tork-
maskiner som krävs baserat på vilka material huset byggs av.

Blöta material (normala byggfuktsnivåer)
•	 KC bruk ca 250 kg/m3

•	 Lättbetong 100–200 kg/m3

•	 Betong 0–100 kg/m3

•	 Trä ca 50 kg/m3

torra material (normala byggfuktsnivåer)
•	 Stål 0 kg/m3

•	 Tegel 0 kg/m3

•	 Cellplast 0 kg/m3
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3 Planering
3.1 Oförutsedda händelser
ha En plan B MEn anVänd dEn intE!

Det regnar in i projekt regelbundet. Byggen blir försenade. Om du inte 
kan kröka rymden eller ändra på någon annan fysikalisk lag kommer tyvärr 
byggtorkningen att ta ungefär lika lång tid att utföra oavsett när du börjar 
torka. Det går att forcera byggtorkning delvis men det är dyrt, svårt och 
kräver mer energi. Är det inte planerat för forcering från början innebär det 
ofta energibrist på arbetsplatsen. 

Är det varmt och det regnar in har du enstaka dygn på dig innan det växer 
för fullt på känsligt material. Vänta inte på att börja torka tills du har bättre 
tid för det. Flera firmor erbjuder idag akut vattenskadekontroll. Det kan 
rädda stora saneringsvärden i läge två att vara på tårna när det regnar.  
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3.2 Väder
ta REda på VädREt!

Idag finns det ingen anledning att gissa vilket väder det ska bli. På SMHI 
finns det tjänster där du kan få veta exakt vilket väder det ska bli de närmas-
te timmarna via prognosticerade radarkartor som uppdateras kontinuerligt. 
Att det regnar in i ditt tak styr du över själv. 

1 mm nederbörd ger en liter vatten per kvadratmeter. I Köpenhamn som-
maren 2011 kom det 200 mm nederbörd på ett dygn. Det ger 20 kubikme-
ter vatten på en vanlig villaplatta. Har du taket på innan helgen?      
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3.3 Tätt hus tidigt
ha En SchakttätningSplan!

En liter vatten som aldrig kommer in i huset är den enklaste att torka bort. 
Se till att inte använda schakten som stuprör innan tätt hus utan planera för 
att föra bort vattnet direkt från översta våningen.   

Med prefabricerade schaktgenomföringar som gjuts in efterhand som huset 
blir rest kan vattenutledningen koncentreras till några få valda ställen. 
Schaktstosar kräver bra schaktritningar tidigt. Finns det inte framme kan 
ursparningsblock i ett lättborrat material vara ett alternativ som gör att 
håltagningen kan utföras efter tätt hus.  
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3.4 Energi
planERa ditt EnERgiBEhoV!

Byggtorkning kräver stora mängder energi. Hur mycket beror på årstid, hur 
färdigbyggt klimatskalet är samt hur varmt man tänkt köra sin byggtork-
ning. Ett vanligt problem är att underskatta energibehovet så att det blir 
kallare än man tänkt sig. 

Du behöver räkna på energibehovet för att kunna veta vad som går åt. En 
enklare excelsnurra har tagits fram i det här projektet som du kan göra 
överslag i. Alternativt kan de som räknar energiprestanda på projektet göra 
några extra byggtorkningsberäkningar. En tredje variant är att låta speciali-
serade byggtorkningsfirmor dimensionera ditt system.

i verktyget kan du räkna på 
•	 Energibehovet
•	 Tryckskillnader via skorstensverkan
•	 Energiförluster genom ett otätat hål
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3.5 Tidplan
Räkna på dina toRktidER

Det finns ett antal beräkningsprogram för att räkna på uttorkningstider. De 
mest kända är:

•	 SBUF-lathunden
•	 TorkaS, www.fuktcentrum.se 
•	 Bidry, www.bidry.se 
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3.6 Innan tätt hus
planERa FöR FRitt VattEn på golVEn!

Innan tätt hus kommer det att rinna fritt vatten på golven. Använd bara 
material som tål det eller bygg under tält. 
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3.7 Ta bort slangarna 
planERa din EnERgiFöRSöRjning!

Oplanerad byggtorkning innebär ofta slangar, kablar och maskiner som är 
i vägen för arbete. Med smart planering kan ofta permanenta system dras 
fram tidigt och användas även till provisorier. Alternativt kan provisorierna 
planeras så att de stör produktionen så lite som möjligt.

Exempel
•	 Extra tomrör för byggel i plattan
•	 Extra ventiler på ordinarie värmestammar (så att byggvärmen inte 

behöver stängas av när ordinarie värmesystem ska kopplas in)
•	 Varmluftsblåsning via frånluftskanaler och avloppsnät   
•	 Prefabricerade panncentraler så att ordinarie värmesystem kan an-

vändas tidigt
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4 Provisorier
4.1 Installationer
läckagEVaRna inStallationERna

Det finns helautomatiska larm som stänger av inkommande vatten vid vat-
tenläckor och som skickar sms vid konstaterade läckor. Dessa brukar även 
kunna stänga av vattnet centralt vid arbetsdagens slut med sms eller styr-
knapp. För några tusenlappar kan du alltså sova tryggt på nätter och helger 
när ingen går och bevakar ditt bygge. 

Ofta är provisorier mycket mer känsliga för frysskador och mekanisk 
åverkan än det färdiga huset. riskerna ökar också genom att huset står tomt 
långa perioder. det finns gott om exempel med dåligt monterade kopplingar 
som släppt när ingen kunde se.   

4.2 Väderskydd
ta Ställning Mot FUktEn

Allt montage som tar längre än 8 timmar till tätt 
hus behöver planeras för montage när det regnar. 

Principerna för tvåstegstätade fasader finns 
inte när väggen bara består av yttre vindskydd 

i tidiga lägen. Det blir inte slagregnstätt förrän 
fasaden är färdigbyggd.

Om strategin då inte innebär att det bara 
finns robusta materialet som tål vatten innan 

tätt hus krävs väderskydd.

En stor fördel med heltäckande väder-
skydd är att vinden inte kyler huset 

lika mycket vilket gör det enklare 
att värma huset. 
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Väderskydd kan du läsa mer om på www.vaderskydd.se
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4.3 Upplag(t) för fuktskador
planERa dina MEllanlagER!

Undvik mellanlager på arbetsplatsen så långt det går. Om det krävs, ha en 
APD-plan med bra lagrings ytor.

Planera dina mottagningskontroller så du inte tar emot blött material. Fukt-
känsliga material ska lagras torrt, rent och varmt.  

Bristfälliga materialupplag skapar stora merkostnader via skador på material. 
En del av dessa skador byggs tyvärr in i husen och kan påverka inomhusmil-
jön negativt. 

läs mer
Om bra materialupplag kan du läsa i skriften ”Hantera virket rätt”  
från Sveriges Skogsindustrier.

Ska vi inte köpa
ett tält i år?
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4.4 Maskiner
Rätt MaSkin på Rätt platS Vid Rätt tidpUnkt

Det finns ett antal mer eller mindre specialiserade byggtorkningsmaskiner. 
De absolut vanligaste är värmare med fläkt som både värmer och sprider 
luften. De finns för alla möjliga energikällor och utgör i princip alltid bas-
värmekällan i byggtorkningar.  

läs mer
Uttorkning på byggarbetsplatser – klimat och uttorkningsprocesser,  
Lindahl & Lilliesköld (2003)

Effektiv Byggtorkning, Almqvist & Lindvall (1997)

4.5 Tät byggnad
tätandE åtgäRdER

Det krävs ofta provisoriska tätningar i en torkmiljö. Dessa lösningar be-
höver vara lufttäta för att inte ventilera bort byggvärmen ur huset. Det är 
mycket viktigare att lösningen är lufttät än att den är välisolerad. Det bästa 
är om byggvärmen inte behöver gå igång förrän ordinarie fönster och dörrar 
inklusive drevning är på plats. Skeva plywooddörrar är inget som ger en 
energisnål byggtorkning     

Exempel på mindre lyckad provisorisk dörr. 
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5 Kvalitet
5.1 Riskhantering
göR En RiSkVäRdERing

Det finns ett antal risker att ta hänsyn till i en byggtorkning.

Nedan följer en uppräkning på några vanligt förekommande risker. Läs mer 
om dem i ”Verktyg för optimering av byggtorkning”, www.sbuf.se

Byggtorkning
•	 Kallt och blåsigt väder som kyler huset mer än beräknat
•	 Sönderblåsta väderskydd (främst höst och vinterstormar)
•	 Försenat klimatskal
•	 Energibrist för torkningen
•	 Fuktrörelser i material
•	 Mikrobiell påväxt på blöta ytor 
•	 Kemiska reaktioner
•	 Missfärgningar och saltutfällningar
•	 Frysning av oskyddade installationer

arbetsmiljö
•	 Damm 
•	 Buller
•	 Heta rör
•	 Snubbelrisker
•	 Stora temperaturvariationer inom huset vilket gör det svårt att  

klä sig rätt.
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5.2 Verkligheten styr
göR FUktRondER

Det händer saker på en arbetsplats varje dag, nytt material levereras, fönster 
öppnas, det regnar och blåser...  

Med fuktronder ökas fokus på fukthanteringen i projektet och risken för att 
bli hemmablind minskar. Utöver fuktronderna bör alltid någon vara utsedd 
att kontrollera att allt material är täckt för kvällen och att alla fönster och 
dörrar blivit stängda.

Mall för fuktrondsprotokoll finns i ByggaF-materialet som kan laddas ned 
kostnadsfritt från www.fuktcentrum.se
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5.3 Mät torkmiljön
Mät din toRkMiljö!

Oavsett vad du tror så torkar materialet inte fortare än 
vad torkklimatet medger. Mät ditt torkklimat så att du 
vet och kan justera innan det är för sent. Det går inte att 
känna om det torkar bra.

Torkmiljö mäts enkelt med temperaturgivare typ 
IR-pistol samt RF-mätare för luft. Med en värme-
kamera kan du enkelt se om dina torkmaskiner 
fungerar som det var tänkt och om det blivit varmt i hela huset. 

Torkmiljö mäts enligt excelverktyget som finns nedladdningsbart tillsam-
mans med den här rapporten på www.sbuf.se 

Fukt i betong mäts enligt www.rbk.nu. Fukt i trä mäts enligt ”Fukt i trä för 
byggindustrin”.
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5.4 Checklista byggtorkning

haR dU Skapat Rätt FöRUtSättningaR FöR att lyckaS?

innan byggstart
 Val av väderskydd
 Strategi för schakthantering
 Val av provisoriska tätningar
 Val av torkutrustning
 Beräkning av energibehov
 Planering av energidistribution
 Beräkning av uttorkningstider
 Planering av kontrollprogram

innan tätt hus
 Provisorier för energisystem 
 Mottagningskontroller material
 Täta schakt/provisorisk dränering
 Fuktronder
 Kontroll av väderskydd
 Kontroll av mellanlager

Efter tätt hus
 Mottagningskontroller material
 Fuktronder
 Ångspärr innan värmning
 Mätning av torkklimat
 Fuktmätning i material
 Tätt mot tak/vind
 Undertryck på vintern vid fuktiga arbeten
 Uppföljning av tidplan
 Uppföljning av energiförbrukning
 Underhåll av torkutrustning
 Katastrofberedskap
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5.5 Felsökningsschema

det blir inte tillräckligt varmt 
 Inte tillräckligt lufttätt i klimatskalet (särskilt uppenbart om det sker 
när det blåser mycket ute). 

 Bristfälliga provisoriska tätningar 
 Dörrar och fönster står ofta öppna
 Inte tillräckligt täta schakt
 För dåligt isolerat klimatskal
 Igensatta värmeväxlare (kontrollera om energiförbrukning är som  
planerat. Är den inte det så termografera värmesystemet)

 För liten värmeeffekt installerad
 Otur med vädret (kallt och blåsigt)

det är för fuktigt i luften
 För dålig ventilation
 För låg temperatur
 För stor fuktproduktion
 Behov av avfuktning (specialsituationer)

det går åt för mycket energi
 För hög inomhustemperatur (dålig termostatstyrning)
 Inte tillräckligt lufttätt i klimatskalet
 Inte tillräckligt lufttäta schakt 
 Dåligt fungerande värmeväxlare (returen är för varm)
 Dåligt fungerande provisoriska tätningar
 Dörrar och fönster står ofta öppna
 För dåligt isolerat klimatskal (släpande tidplan)
 Otur med vädret (kallt och blåsigt)
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6 Kostnader
göR En ByggtoRkningSkalkyl

Det kostar mycket att driva en byggtorkning. 

•	 Etablering (värmesystem)
•	 Inkopplingsavgifter
•	 Provisoriska tätningar
•	 Maskinhyra    
•	 Underhåll av maskiner typ filterbyten
•	 Energikostnader
•	 Städning och avetablering

En del av dessa kostnader är direkt styrda av hur länge byggtorkningen 
pågår. Om byggtorkningen hamnar på kritiska linjen uppstår även ränte-
kostnader på låst kapital och senarelagda intäkter på hyra... 

Därför är det oftast billigare att satsa på 
material utan byggfukt jämfört med 
att torka länge.  

Val av energislag är också 
avgörande för totalkost-
naden. Finns det tillgång 
till fjärrvärme är det bil-
ligaste vägen fram idag.

Gör alternativkalkyler på 
projektkostnaden för att se vad 
som är bäst för ditt projekt.
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Byggtorkning redovisar med enkla råd hur man planerar 
och genomför torkning vid byggprojekt. Här finns samlat 
ett antal tumregler och nödvändiga fakta som ger läsa-
ren verktyg att effektivt och ekonomiskt rimligt genom-
föra torkprocesser vid byggnadsarbete.

Boken är framtagen som ett hjälpmedel till byggentre-
prenörer för att möjliggöra tidig planering och ge god 
insikt i faktorer som påverkar torkklimatet.

Till boken finns ett antal affischer som uppmuntrar till 
eftertanke för alla aktörer på byggarbetsplatsen.


